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ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻌﺰوف اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﻲ
ً
أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ ﻣﻨﻔﺮدا ،واﺻﻄﺪاﻣﻬﺎ
ﺑﺤﺰﻣﺔ ﻋﻮاﺋﻖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﺑﺎﺗﺖ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﺎرﻳﺔ ﻣﻦ أي ﻏﻄﺎء ﻧﻴﺎﺑﻲ.
وﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﻞ ﻓﺮص ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻫﺬه
ً
ﱡ
ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺑ ـﻨــﺪا ﻳـﻨــﺺ ﻋـﻠــﻰ ﻋ ــﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎدرة
اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﻟﻠﻮزراء ﻃــﻮال دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺤﺎﻟﻲ،
ً
وﻫﻮ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ أﻣﺮا ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري،
ﻻﺻﻄﺪاﻣﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎدة  100ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ
أي ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ ﺣ ــﻖ ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ اﺳ ـﺘ ـﺠ ــﻮاﺑ ــﺎت ﻟ ـ ـﻠـ ــﻮزراء ،أو
ﻟﺮﺋﻴﺴﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻲ أي وﻗــﺖ ،ﻋﻦ اﻷﻣــﻮر اﻟﺪاﺧﻠﺔ
ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ.
ﻓﻲ ﻣــﻮازاة ذﻟﻚ ،ﻫﻨﺎك اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ
ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻨ ــﻮاب ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺘ ـﻀ ـﻤــﻦ ،إﻟـ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻠﻒ اﻟﺠﻨﺎﺳﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻋﻠﻰ
ً
ً
ﻣﺼﺮاﻋﻴﻪ ،واﻟــﺬي ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻹﻃﺎﺣﺔ

ﺑﻮزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻹﻋﻼم
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ
أﺧ ــﺮى ﻣـﺜــﻞ ﺧـﻔــﺾ ﺳــﻦ اﻟـﺘـﻘــﺎﻋــﺪ ،وإﻟ ـﻐــﺎء زﻳــﺎدﺗــﻲ
اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،واﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻮاب وﻻ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻦ
اﻟﻮزراء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ.
وﻛﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ،ﺟﺎءت ﻣﺒﺎدرة اﻟﺪﻣﺨﻲ ﻏﺎﻣﻀﺔ،
إذ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ أو ﻓﻲ أﺣﺎدﻳﺜﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﻦ
ﻫﻢ وزراء اﻟﺘﺄزﻳﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﻢ ،ﻹﺗﻤﺎم
»ﻣ ـﻌــﺎﻫــﺪة اﻟـﺘـﺤـﺼـﻴــﻦ« ،وﻣ ــﺎ اﻟـﻤـﻘـﺼــﻮد ﺑــﺎﺧـﺘـﻴــﺎر
وزراء وﻃﻨﻴﻴﻦ؟ وﻣﺎ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ
ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﺎ؟
وﻟ ــﻢ ﺗ ـﻘــﻒ اﻟ ـﻌ ــﻮاﺋ ــﻖ ﻋ ـﻨــﺪ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎدرة ذاﺗـ ـﻬ ــﺎ ،ﺑﻞ
ﺗﺠﺎوزﺗﻬﺎ إﻟــﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،إذ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ أي ﻣــﺆﺷــﺮ ﺑـﺸــﺄن اﻻﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ ﻹﻣ ــﻼءات
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ

اﻟﻨﺎﺋﺐ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﺗﻈﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺼﺎدم
ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﻣﻌﻪ ﺑﺬات اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.
أﻣ ــﺎ ﺟـﻠـﺴــﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟـﺘــﻲ أرادﻫـ ــﺎ اﻟﺪﻣﺨﻲ
ورﻗــﺔ اﻟﺘﻮت ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ »ﺟــﺮم اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ« ،ﻓﻴﺼﻔﻬﺎ
اﻟـﻤــﺮاﻗـﺒــﻮن ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن »ﺟﻌﺠﻌﺔ ﺑــﻼ ﻃﺤﻴﻦ«،
وﻣﻘﺒﺮة ﻟــﻮأد أداة اﻻﺳـﺘـﺠــﻮاب اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣــﻦ أﻫﻢ
اﻷدوات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ.
واﻗﻊ اﻟﺤﺎل أن اﻟﻜﻞ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ
واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف واﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﺮﻫﻮن
ﺑﺈﺑﻌﺎد وزراء اﻟﺘﺄزﻳﻢ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ
واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ وﺳﻂ ﻣﺸﻬﺪ ﺿﺒﺎﺑﻲ وﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻟﻴﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال :ﻫﻞ ﺳﻴﻘﺪم
رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﺗﻨﺎزﻻت ﻟﺘﺤﺼﻴﻦ وزراﺋــﻪ وﻳﺴﻤﺢ
ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺣﺴﺐ

أذوﻧﺎت
ﺟﻬﺎز ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﺤﺴﻢ
وﻗﻒ ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺗﺠﺪﻳﺪ ً
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أﺻﺤﺎب اﻟـ  ٦٠ﻋﺎﻣﺎ
وﻣﺎ ﻓﻮق ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺟﺎﺑﺮ إﻟﻰ »اﻟﺼﺤﺔ«
ﻳﺸﻤﻞ ذوي اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ
●

ﺟﻮرج ﻋﺎﻃﻒ

ً
ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﻤﺎ اﻧﻔﺮدت »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
ﺑـﻨـﺸــﺮه ﻓــﻲ  6ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ اﻟ ـﺠــﺎري،
ﺣ ـ ـ ـ ــﻮل دراﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ ﺗـ ـﻌ ــﺪﻳ ــﻞ
اﻟـﺘــﺮﻛـﻴـﺒــﺔ اﻟـﺴـﻜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒــﻼد
ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة
ً
ذات اﻟ ــ 60ﻋــﺎﻣــﺎ وﻣــﺎ ﻓــﻮق ،وﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ،أﻛــﺪت ﻣﺼﺎدر ﻗﻴﺎدﻳﺔ

ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ،
»وﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ أذوﻧﺎت ﻫﺬه
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أو ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ـﻴ ــﻦ ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﻬ ــﻦ اﻟ ـﺒ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺔ،
ً
واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻏﻴﺎﺑﻬﻢ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ
اﻟــﺬﻳــﻦ ﻻ ﻳـﺴــﺎﻋــﺪون ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻹﻧـ ـ ـﺠ ـ ــﺎز ،ﺑـ ــﻞ ﻳ ـﺸ ـﻜــﻞ وﺟ ــﻮدﻫ ــﻢ
ً
ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ،وﻳﺰﻳﺪ 02

ً
إﺛﺮ إﻋﻼن »اﻷﺷﻐﺎل« إﺗﻤﺎم أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻛﻠﻴﺎ
●

ﻋﺎدل ﺳﺎﻣﻲ وﺳﻴﺪ اﻟﻘﺼﺎص

ﺑﺤﺚ رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺸﻴﺦ
أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺸﻌﻞ ،ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﻮزارﺗﻲ
اﻷﺷﻐﺎل واﻟﺼﺤﺔ ،أﻣﺲ اﻷول ،آﻟﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺟﺎﺑﺮ إﻟﻰ »اﻟﺼﺤﺔ« ،إﺛﺮ إﻋﻼن »اﻷﺷﻐﺎل« ،ﻣﻨﺬ أﻳﺎم،
ً
إﺗﻤﺎم أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻛﻠﻴﺎ.

»ﻫﺰة اﻷﺣﺪ« اﺳﺘﻨﻔﺮت أﺟﻬﺰة
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻼﻓﻲ اﻟﻜﻮارث

ً
»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« ١٢٠ :ﻣﻠﺠﺄ و ٤٦ﻣﺮﻛﺰا
ﻟﻺﻳﻮاء ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﻄﻮارئ
»اﻷﺑﺤﺎث« ١٤ :ﻫﺰة ارﺗﺪادﻳﺔ
وﻻ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
»اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ« :ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺰﻻزل ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
»اﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت« :ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻏﺬﻳﺔ
ً
ﺑﺎﻟﻤﺨﺎزن ﺗﺤﺴﺒﺎ ﻷي ﻃﺎرئ
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وﻓﻲ وﻗﺖ ﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ،ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ،أن ﻫﺬا
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻧﺎﻗﺶ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ
أﻗﺮب وﻗﺖ ،ﻟﻴﺒﺪأ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ،ﻛﺸﻒ وﻛﻴﻞ
»اﻟﺼﺤﺔ« اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺼﻘﺮ أن اﻟﻮزارة ﺑﺪأت ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ً
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ،وﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﺷﻬﺎدات ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻹدارة
ً
ً
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻃﻔﺎء ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻛﺎﻣﻼ02 .

ﻗ ــﺎل وزﻳـ ــﺮا اﻟ ـﻄــﺎﻗــﺔ اﻹﻣ ــﺎراﺗ ــﻲ
ﺳـ ـﻬـ ـﻴ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺰروﻋ ـ ـ ــﻲ ،واﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﻂ
اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣ ـﺤ ـﻤ ــﺪ اﻟ ــﺮﻣـ ـﺤ ــﻲ إن
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول
)أوﺑـ ــﻚ( وﻣﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣــﻦ ﺧــﺎرﺟـﻬــﺎ
ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن ﺻﻮب اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺧﻼل
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻓﻲ  30اﻟﺠﺎري ﺑﺸﺄن
ﻣ ــﺎ إذا ﻛ ــﺎﻧ ــﻮا ﺳ ـﻴ ـﻤــﺪدون اﺗـﻔــﺎق
ﺧﻔﺾ اﻹﻣﺪادات ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺟﻠﻪ
آﺧﺮ ﻣﺎرس .2018
إﻟﻰ
»أوﺑﻚ«،
وﺗﺨﻔﺾ
02

اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻟﻸﻃﻔﺎل
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ :ﺻﻤﻮدﻛﻢ
ﻳﻔﺎﺧﺮ ﺑﻪ اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﻣﺤﻠﻴﺎت

٠٣
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء :إزاﻟﺔ ﻋﻮاﺋﻖ
ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﷲ
واﻟﻤﻄﻼع واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

اﻗﺘﺼﺎد

١٧
ﻋﻤﺮ اﻟﻐﺎﻧﻢ:
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم
واﻟﺨﺎص ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺸﺒﺎب

اﻗﺘﺼﺎد

١٦
اﻟﻘﺮﻗﺎوي :رﺣﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺑﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ً
إﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻔﺠﻮع ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﺮﺑﻮل اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﻰ ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  250ﺷﺨﺼﺎ ﺟﺮاء اﻟﺰﻟﺰال اﻟﻤﺪﻣﺮ اﻟﺬي ﺿﺮب اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ـ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻣﺲ اﻷول )روﻳﺘﺮز(

ﺗﻞ أﺑﻴﺐ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﺰام ﺑﻌﻤﻖ  ٤٠ﻛﻠﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻟﺒﻨﺎن
ﻃﻬﺮان  -ﻓﺮزاد ﻗﺎﺳﻤﻲ

وﺿﻌﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وإﻳ ــﺮان اﻻﺗـﻔــﺎق اﻟــﺬي ﺗﻢ
اﻟ ـﺘــﻮﺻــﻞ إﻟ ـﻴــﻪ ﻗـﺒــﻞ أﻳ ــﺎم ﺑ ـﺸــﺄن ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ واﻟﺮوﺳﻲ
ً
ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮد اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺟ ـﻨ ــﻮب ﺳــﻮرﻳــﺔ
اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ.
وﻛــﺎن ﺑﻮﺗﻴﻦ وﺗــﺮاﻣــﺐ اﺗﻔﻘﺎ ،ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم،
ﻋﻠﻰ إﻗــﺎﻣــﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ »ﻣـﻨــﻊ ﺗ ـﺼــﺎدم« ،وﺗﻌﻬﺪ
اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺑ ــﺈﻗـ ـﻨ ــﺎع إﺳ ــﺮاﺋـ ـﻴ ــﻞ ﺑ ـﺘ ـﺤ ـﻴ ـﻴــﺪ ﻫ ــﺬه
اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ ،ﻋـﻠــﻰ أن ﻳﻘﻨﻊ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻟــﺮوﺳــﻲ
إﻳﺮان ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ.
وﻋﻠﻤﺖ »اﻟ ـﺠــﺮﻳــﺪة« ،ﻣــﻦ ﻣـﺼــﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﻓﻲ
وزارة اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻹﻳ ــﺮاﻧ ـﻴ ــﺔ ،أن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻴﻦ
ﻋـ ــﺮﺿـ ــﻮا ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـ ــﺮوس ،ﺧ ـ ــﻼل ﻣ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت
ً
ً
اﻻﺗﻔﺎق ،ﻣﻄﻠﺒﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎزﻟﺔ
ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻌﻤﻖ
ً
 40ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا.
وأوﺿﺢ اﻟﻤﺼﺪر أن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺳﻲ واﻓﻖ
ﻋﻠﻰ إﻗﻨﺎع اﻹﻳﺮاﻧﻴﻴﻦ وﺣــﺰب اﻟﻠﻪ ﺑــﺄن ﻳﻜﻮن
ﻫﺬا اﻟﺤﺰام ﺑﻌﺮض  10ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻓﻘﻂ ،وأن
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻠﺘﺰم
اﻟﺤﺰب ،ﺑﻀﻤﺎﻧﺔ روﺳﻴﺔ ،ﺑﻌﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ 02

»أوﺑﻚ« وﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻤﺪﻳﺪ
ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ

ً
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤٢٠ﻗﺘﻴﻼ ﻓﻲ زﻟﺰال اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ  -اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ

إﻳﺮان وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻨﺴﻔﺎن اﺗﻔﺎق ﺗﺮاﻣﺐ  -ﺑﻮﺗﻴﻦ
●

أﻫــﻮاء اﻟـﻨــﻮاب؟ أم أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮري
ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر؟.
ً
وﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرﺗﻪ ،ﺻﺮح
اﻟ ـﻨ ــﺎﺋ ــﺐ اﻟ ــﺪﻣ ـﺨ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻷﻣ ـ ــﺔ أﻣ ـ ــﺲ ،ﺑــﺄﻧــﻪ
ﻳﺴﺘﻐﺮب ردود اﻷﻓﻌﺎل ﺣﻮﻟﻬﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻧــﻪ ﺗﻘﺪم
ﺑـﻬــﺎ »ﻓ ــﻲ ﻇــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﻈــﺮوف اﻟـﻌـﺼـﻴـﺒــﺔ ،ﺑـﻬــﺪف أن
ً
ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻃﺎوﻟﺔ ﺣﻮار ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ« ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن اﻟﻤﺒﺎدرة »ﺗﻀﻤﻨﺖ  8ﻧﻘﺎط ،ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ،
ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮزراء ﻣﻦ أﻫﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ
اﻟﺘﺄزﻳﻢ ،ﻷن اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻫﻮ أﺳﺎس
اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ«.
وأﺿﺎف اﻟﺪﻣﺨﻲ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻮزﻳﺮ أﺣﺪ ،ﺑﻞ
ً
ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈﺑﻌﺎد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺄزﻳﻢ ،داﻋﻴﺎ زﻣﻼءه اﻟﻨﻮاب
ً
إﻟﻰ دﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ،ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺮ ﺑﻪ اﻷوﺿﺎع
ً
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣــﻦ ﻣـﺨــﺎﻃــﺮ ،ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ﻟﻴﺴﺖ
ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻨﻬﺎ إذا ﺗﻄﻮرت اﻷﻣﻮر.
02

05

ﺟﻨﻮد إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن ﺧﻼل ﻣﻨﺎورات ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﻗﻄﺎع ﻏﺰة أﻣﺲ )روﻳﺘﺮز(

25

زواﻳﺎ ورؤى

١٢

اﻟﺮاﻋﻲ أرﻓﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ
دﻳﻨﻴﺔ ﺗﺰور اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻓﻲ زﻳﺎرة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ دﻻﻻت ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وﺻﻞ ﺑﻄﺮﻳﺮك
أﻧـﻄــﺎﻛـﻴــﺔ وﺳــﺎﺋــﺮ اﻟـﻤـﺸــﺮق ﻟـﻠـﻤــﻮارﻧــﺔ ،ﻣ ــﺎر ﺑ ـﺸــﺎرة ﺑـﻄــﺮس اﻟــﺮاﻋــﻲ
أﻣﺲ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻓﻲ أول زﻳﺎرة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻷرﻓﻊ ﻣﺴﺆول دﻳﻨﻲ
ﻣﺴﻴﺤﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
وﻛ ــﺎن ﻓ ــﻲ اﺳـﺘـﻘـﺒــﺎل اﻟ ــﺮاﻋ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻄــﺎر اﻟ ــﺮﻳ ــﺎض ،وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﺴﺒﻬﺎن.
واﻟﺘﻘﻰ اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وأﻟﻘﻰ ﻛﻠﻤﺔ ،أﺷﺎر
ﻓﻴﻬﺎ إﻟ ــﻰ أن اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ وﻗـﻔــﺖ إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﻟـﺒـﻨــﺎن ﻓــﻲ ﻛﻞ
ً
اﻷوﻗﺎت ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وﺳـﻴـﺴـﺘـﻘـﺒــﻞ ﺧ ـ ــﺎدم اﻟ ـﺤــﺮﻣ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺸــﺮﻳ ـﻔ ـﻴــﻦ ،اﻟ ـﻤ ـﻠــﻚ ﺳ ـﻠ ـﻤــﺎن ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮاﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻮﻟﻢ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﻪ اﻟﻴﻮم.
وأﻓﺎدت أﻧﺒﺎء ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺒﺎﺑﺎ
ﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ أرﻓﻊ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.
وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﻘــﺎﺑــﻞ اﻟ ــﺮاﻋ ــﻲ زﻋ ـﻴــﻢ ﺗ ـﻴــﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻌﺪ
اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻟﺬي أﻋﻠﻦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺮاﻋﻲ رﺳﺎﺋﻞ ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ
ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن إﻟﻰ ﻗﻴﺎدات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ رأب اﻟﺼﺪع اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺮوت واﻟﺮﻳﺎض.

اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ودور ﻋﻮن ﻣﺤﻮري
٢٦

رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮازﻳﻞ:
ﻋﻮدة اﻟﺒﺮازﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎر
اﻟﺼﺤﻴﺢ

رﻳﺎﺿﺔ

٣٠
ﻛﺮواﺗﻴﺎ ﺗﻐﺘﺎل أﺣﻼم
اﻟﻴﻮﻧﺎن وﺗﺼﻞ ﻟﻠﻤﻮﻧﺪﻳﺎل
ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺳﻮﻳﺴﺮا

ةديرجلا
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األمير يستقبل الغانم والخالد وبن طيب وشكري وأبوالغيط
سموه التقى رئيسة «التسليح» في «بوينغ» ...وتسلم أوراق اعتماد  5سفراء وعزى العراق وإيران في ضحايا الزلزال

ً
األمير مستقبال سفير سلطنة عمان
اسـتـقـبــل صــاحــب الـسـمــو أمير
ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد،
بقصر بيان ،صباح أمــس ،رئيس
م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــرزوق الـ ـغ ــان ــم،
ورئ ـ ـيـ ــس ال ـم ـج ـل ــس ال ـت ـش ــري ـعــي
ف ــي سـلـطـنــة ب ــرون ــاي دار الـســام
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن بـ ــن ط ـي ــب وال ــوف ــد
الـ ـم ــراف ــق ل ـ ــه ،ب ـم ـنــاس ـبــة زي ــارت ــه
الرسمية للبالد.
ك ـمــا اس ـت ـق ـبــل سـ ـم ــوه ،ال ـنــائــب
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد،
ووزي ــر خارجية جمهورية مصر
الـعــربـيــة الـشـقـيـقــة ســامــح شـكــري
وال ــوف ــد ال ـمــرافــق وذل ــك بمناسبة
زيارته للبالد.
واستقبل سموه ،األمين العام
ل ـجــام ـعــة ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة أح ـمــد
أبـ ــوال ـ ـغ ـ ـيـ ــط بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة زيـ ــارتـ ــه
للبالد ،ثم رئيسة شؤون التسليح

والفضاء واألمن في شركة بوينغ
لـيـيــن ك ــاري ــت بـمـنــاسـبــة زيــارتـهــا
للبالد.
ح ـضــر ال ـم ـقــابــات ن ــائ ــب وزي ــر
شؤون الديوان األميري الشيخ علي
ال ـج ــراح ،ونــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة
خالد الجارالله.

اعتماد السفراء
من جهة أخرى ،احتفل في قصر
بيان ،صباح أمس ،بتسلم صاحب
السمو أمير الـبــاد أوراق اعتماد
ك ــل م ــن تــري ـنــه م ـيــه م ــان ــه سـفـيــرا
لجمهورية فيتنام االشتراكية ،ود.
عدنان االنصاري سفيرا لسلطنة
عـ ـم ــان ،وفــران ـس ـي ـس ـكــو ريـ ـف ــاروال
سفيرا لجمهورية بيرو ،وفيرناندو
ب ـيــريــز م ــاس ــا س ـف ـيــرا لـجـمـهــوريــة
كوبا ،وطارق القوني سفيرا لمصر،

وذلك كسفراء لبالدهم لدى الكويت.
حضر مراسم االحتفال النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد،
ون ـ ــائ ـ ــب وزيـ ـ ـ ــر شـ ـ ـ ــؤون ال ـ ــدي ـ ــوان
األمـ ـ ـي ـ ــري ال ـش ـي ــخ ع ـل ــي ال ـ ـجـ ــراح،
ووكـيــل الــديــوان األمـيــري إبراهيم
ال ـش ـط ــي ،وم ــدي ــر م ـك ـتــب صــاحــب
السمو أمير البالد أحمد فهد الفهد،
والمستشار فــي الــديــوان األميري
محمد أبوالحسن ،ورئيس المراسم
والتشريفات األميرية الشيخ خالد
العبدالله ،ومساعد وزير الخارجية
ل ـشــؤون ال ـمــراســم الـسـفـيــر ضــاري
ال ـع ـجــران ،ورئ ـيــس هيئة الـحــرس
األميري العميد ركن فهد الزيد.

تعزية العراق وإيران
مــن جـهــة أخـ ــرى ،بـعــث صاحب

 ...وسفير مصر
السمو ببرقيتي تعزية إلــى أخيه
رئـيــس جـمـهــوريــة ال ـعــراق د .فــؤاد
معصوم ،وإلى دولة رئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء د .ح ـيــدر ال ـع ـب ــادي ،عبر
فيهما سموه عــن خالص تعازيه
وص ـ ـ ــادق م ــواس ــات ــه ف ــي ضـحــايــا
ال ـ ــزل ـ ــزال الـ ـ ـ ــذي ض ـ ــرب م ـحــاف ـظــة
الـسـلـيـمــانـيــة وأسـ ـف ــر ع ــن سـقــوط
العديد من الضحايا والمصابين
وتدمير المرافق العامة والمنشآت،
مبتهال سموه إلى المولى جل وعال
أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته
ويسكنهم فسيح جناته ،وأن يمن
ع ـلــى الـمـصــابـيــن ب ـســرعــة الـشـفــاء
والعافية.
كما بعث سموه ،ببرقية تعزية
إلـ ــى ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي د .حـســن
روحـ ــانـ ــي ،ع ـبــر ف ـي ـهــا س ـم ــوه عــن
خالص تعازيه وصــادق مواساته
ف ــي ضـحــايــا ال ــزل ــزال الـ ــذي ضــرب

 ...وسفير فيتنام

م ـ ــدن م ـحــاف ـظــة ك ــرم ــان ـش ــاه غ ــرب
إي ــران ،وأسـفــر عــن سـقــوط المئات
من الضحايا والمصابين وتدمير
ً
المرافق العامة والمنشآت ،مبتهال
سـمــوه إل ــى الـمــولــى جــل وع ــا ،أن
يتغمد الـضـحــايــا بــواســع رحمته
ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن
ع ـلــى الـمـصــابـيــن ب ـســرعــة الـشـفــاء
والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن ـ ــواف األحـ ـم ــد ،ورئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك
ببرقيات تعزية مماثلة.

ً
صاحب السمو مستقبال أبو الغيط

الفايزّ :
طورنا نظام تأشيرات الحج والعمرة
●

ناصر الخمري

ق ـ ــال س ـف ـي ــر خ ـ ــادم ال ـحــرم ـيــن
الشريفين لدى البالد د.عبدالعزيز
الـفــايــز إن الـخــارجـيــة السعودية
تعمل منذ فترة على تطوير نظام
تأشيرات الزيارة والحج والعمرة
والمرور ،وجميع أنواع التأشيرات
األخرى ،بهدف مواكبة التطورات
ال ـت ـق ـن ـيــة ال ـت ــي ت ـس ـهــل إجـ ـ ــراءات
اصــدار تلك التأشيرات ،وتضمن
عدم التالعب فيها.
وأضـ ــاف ال ـفــايــز ،فــي تصريح
صحافي ،أن «عددا من قنصليات
المملكة بدأت العمل بهذا النظام،
ك ـمــا ان س ـف ــارة خـ ــادم الـحــرمـيــن
ال ـشــري ـف ـيــن ف ــي ال ـق ــاه ــرة سـتـبــدأ
االسبوع المقبل في تطبيق هذا
النظام الجديد الذي يعتمد على
ب ـص ـم ــة الـ ـعـ ـي ــن ،والـ ـ ـ ــذي س ـت ـبــدأ

س ـفــارت ـنــا ف ــي ال ـك ــوي ــت تطبيقه
اعتبارا من العام المقبل» ،مبينا
أن بدء العمل بالنظام يحتاج الى
موظفين مدربين وأجهزة خاصة،
بعضها مــوجــود ل ــدى الـسـفــارة،
اضافة الى توفير شبكة معلومات
خاصة بوزارة الخارجية.
وأكــد حــرص وزارة الخارجية
ع ـنــد تـطـبـيـقـهــا أي ن ـظ ــام جــديــد
ي ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـت ــأشـ ـي ــرات ان ي ـتــم
ت ـج ــري ـب ــه والـ ـت ــأك ــد مـ ــن اك ـت ـم ــال
اج ــراء ات ــه ،ليتم بـعــدهــا تعميمه
على سفارات وقنصليات المملكة.
وتابع أن اهداف هذه االجراءات
بعضها أمني للتحقق من الهوية
وإثبات شخصية طالب التأشيرة
ومنع استخدامها من قبل شخص
آخر.
وع ــن وجـ ــود ب ـعــض الـمـكــاتــب
الـتــي تـتــاعــب بــالـتــأشـيــرات ،أكــد

مبادرة الدمخي بال غطاء...
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة وجـ ـ ــود ف ــري ــق ح ـكــومــي
يتفاوض مع النواب حول الملفات الخالفية ،و«أن
ً
تتعامل الحكومة مع الجميع بالحياد» ،مبينا أن
«تــأجـيــل االس ـت ـجــوابــات مــرتـبــط ب ــأن ي ـكــون هناك
تشكيل وزاري غير تأزيمي».
وتمنى أن تكون هناك جلسة خاصة كل خميس
يعقب الجلسات ،ليشرح كل وزير رؤيته وبرنامجه
للنواب ،وتسجيل مالحظاتهم والعمل على تالفيها،
ً
آمال أن يكون هناك لقاء شهري للنواب مع القيادة
الـسـيــاسـيــة ،لـبـحــث آخ ــر الـمـسـتـجــدات والـمـلـفــات
ومناقشتها ،من أجل وضع الحلول المناسبة لها.
بدوره ،رفض النائب صالح عاشور انفراد أي من
النواب بالتحدث نيابة عنهم في أي مطالب لرئيس
ً
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،مؤكدا
أن «أي مطالب نيابية لرئيس ال ــوزراء ال تمثلنا،
حيث لم يتخذ رأينا فيها ،ومرفوض االنفراد بالرأي
والتحدث باسم النواب ،ألن آراءنا نعبر عنها تحت
قبة البرلمان».

وقف تحويل وتجديد...
الخلل في تركيبة السكان».
ً
وكشفت المصادر ،ل ـ «الـجــريــدة» ،أن «ثمة اتفاقا
ً
ً
وتعميما شفهيا بين هيئة العمل ووزارة الداخلية
فــي هــذا ال ـصــدد» ،مشيرة إلــى أن «العمالة الــوافــدة
من حملة المؤهالت العليا وما فوق ،والخبراء في
مجاالتهم ،مستثنون من هذا التعميم».
وبينت أن «هـنــاك ق ــرارات أخ ــرى خــاصــة بعمال
ال ـح ــراس ــة وال ـن ـظ ــاف ــة ف ــي طــري ـق ـهــا إلـ ــى الـ ـص ــدور،
وستساهم في تقليص أعداد الوافدين العاملين في
ً
هذه المهن ،دون حدوث خلل يؤثر سلبا على البالد».

جهاز متابعة األداء...
وق ــال الـصـقــر ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،إن الـتـسـلــم الـمـبــدئــي
ً
س ـي ـش ـمــل ال ـ ـع ـ ـيـ ــادات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن
ً
ف ــري ـق ــا ي ـضــم ق ـط ــاع ــات مـخـتـلـفــة م ــن ال ـ ـ ـ ــوزارة ،مثل
الوقاية والـخــدمــات ،سيسجل المالحظات الخاصة
ً
بالمستشفى قبل تشغيله رسميا.
وأكد أن االجتماع بحث تسريع إجراءات الحصول
ً
على شهادة اإلطفاء ،مبينا أن «الصحة» طالبت في
كـتــب رسـمـيــة بـتــرخـيــص اإلط ـفــاء الـنـهــائــي ،لضمان
سالمة المرضى والموظفين والمراجعين ،إضافة إلى
مالحظات وطلبات اعتيادية من «األشغال»« ،لنتمكن

ان ال ـس ـفــارة رص ــدت ع ــددا قليال
مــن الـحــاالت ،منها ادخ ــال االســم
ن ــا قـ ـص ــا أو ت ـغ ـي ـي ــر ا س ـ ـ ــم االب
والجد في محاولة لتالفي رسوم
الـ ـت ــأشـ ـي ــرات ،خ ــاص ــة الـمـتـعـلـقــة
بالعمرة ،وسيتم اتخاذ االجراءات
الـقــانــونـيــة بـحــق ه ــذه الـمـكــاتــب،
مـنـهــا اغـ ــاق الـمـكـتــب الـمـخــالــف
أو فــرض غــرامــة عليه .ولفت الى
ان مــن يــرغــب فــي الـحـصــول على
تأشيرة لزيارة المملكة ال يراجع
السفارة مباشرة ،بل يقدم جواز
سفره الى مكاتب الخدمات التي
تتولى إدخ ــال كــل البيانات عبر
شـبـكــة ان ـتــرنــت مــؤمـنــة وخــاصــة
ت ـص ــل الـ ــى الـ ـسـ ـف ــارة ،ث ــم تــرســل
المكاتب جــوازات السفر تلك الى
ال ـس ـف ــارة ل ـت ـتــم عـمـلـيــة مــراج ـعــة
المعلومات المدخلة.

من تسلم المستشفى».
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن «الـ ـصـ ـح ــة» ل ــن تـ ـج ــازف بـتـسـلــم
المستشفى وتشغيله ،إال بعد توافر الشهادات من
الـجـهــات الحكومية ذات الـعــاقــة ،بـمــا يحقق األمــن
والسالمة للجميع.

«أوبك» وحلفاؤها نحو...
جانب روسيا وتسعة منتجين آخــريــن ،اإلم ــدادات
ً
بنحو  1.8مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس،
في مسعى للتخلص من تخمة المعروض ،ويدرسون
تمديد االتفاق فترة أطول.
وبـيـنـمــا رأى ال ــوزي ــر ال ـم ــزروع ــي ع ــدم الـحــاجــة
لتأجيل ال ـقــرار إل ــى مــا بـعــد اجـتـمــاع فيينا ،أبــدى
نظيره العماني ثقته بإبرام اتفاق خالل هذا الشهر،
و«إذا كان هناك قرار بتمديد خفض اإلنتاج فسيكون
ً
حتى نهاية  ،»2018معربا عن عدم اعتقاده باتفاق
المنتجين على تعميق الخفض.
(رويترز) ١٣

إيران وإسرائيل تنسفان...
أي عملية ضــد إســرائـيــل مــن جـنــوب لبنان ،مقابل
التزام تل أبيب بالمثل.
وأكـ ـ ــد أن ال ـ ـ ــروس ات ـص ـل ــوا أمـ ــس بــاإليــران ـي ـيــن
وطالبوهم بااللتزام بهذا االتفاق ،وأبلغوهم موافقة
واشنطن على إقناع المعارضة السورية بالدخول
فــي م ـفــاوضــات مــع الـحـكــومــة وف ــق أج ـنــدة مؤتمر
سوتشي ،إذا نجحت منطقة «منع التصادم» جنوب
سورية.
ولفت إلى أن طهران أبلغت موسكو أنها لن تتمكن
ً
ً
من االلتزام باالتفاق إذا لم يتضمن التزاما إسرائيليا
ً
واضحا .وكانت إسرائيل أكــدت عدم التزامها بأي
ً
ُ
اتـفــاق ال يبعد إي ــران وأنـصــارهــا  40كيلومترا عن
حدودها مع لبنان وسورية.
في السياق ،قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو ،أمس ،إنه أبلغ الواليات المتحدة وروسيا
أن ب ــاده ستواصل التحرك عبر الـحــدود السورية
وفق احتياجاتها األمنية ،أي وفق القواعد السابقة.
وذكرت موسكو ،أمس ،أن مذكرة ترامب وبوتين
ال تـتـضـمــن أي ت ـفــاص ـيــل حـ ــول ان ـس ـح ــاب ال ـق ــوات
اإليرانية من جنوب سورية.
ً
وتعقيبا على ذلك ،قال المصدر إن نفي موسكو
سليم ألن المذكرة بحد ذاتـهــا لــم تتطرق إلــى هذا
األمر ،بل نصت على انسحاب كل القوات األجنبية
من سورية بعد التوصل إلى تسوية سياسية لألزمة.

25

ةديرجلا

•

local@aljarida●com

العدد  / 3594الثالثاء  14نوفمبر 2017م  25 /صفر 1439هـ

3

محليات

إزالة عوائق مدينتي سعد العبدالله والمطالع والطريق الشمالي
مجلس الوزراء :حريصون على التعاون مع البرلمان لضمان األمن واالستقرار
أكد مجلس الوزراء أهمية
المعاني السامية والتوجيهات
رسالة
السديدة الواردة في ً
سمو األمير للنواب ،مشيرا إلى
الحرص على تحقيق التعاون
المنشود بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية بما
يضمن األمن واالستقرار للبالد.

عقد مجلس ال ــوزراء اجتماعه
األسبوعي ،أمس ،في قاعته بقص ــر
بيــان برئاسة سمو الشيخ جابر
ال ـم ـبــارك .وعـقــب االج ـت ـمــاع ،أدلــى
وزي ـ ـ ــر ال ــدول ـ ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون مـجـلــس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر اإلع ـ ــام بــالــوكــالــة
الشيـخ محمد العبداللـه بما يلي:
"طـ ـم ــأن س ـم ــو رئ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـج ـل ــس فـ ــي مـسـتـهــل
اجـتـمــاعــه عـلــى صـحــة سـمــو ولــي
العهد الشيخ نواف األحمد ،وعلى
نتائج ا لـفـحــو صــات الطبية التي
أج ــراه ــا ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
والتي تكللت ،بفضل الله وتوفيقه،
بــالـنـجــاح ،كـمــا نـقــل سـمــو رئيس
الـمـجـلــس تـحـيــات وت ـقــديــر سمو
ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد وعـ ـمـ ـي ــق ام ـت ـن ــان ــه
لـلـجـمـيــع ع ـلــى كــر يــم متابعته ــم
واهتمامهم ،وبهذا الصدد يدعو
مجلس الــوزراء المولى القدير أن
يــديــم عـلــى س ـمــوه نـعـمــة الصحة
وال ـعــاف ـيــة ل ـمــواص ـلــة ع ـطــائــه في
مسيرته الوطنية في ظل القيادة
الحكيمة لصاحب السمو األمير".
ومـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،اس ـت ـعــرض
مجلس ال ــوزراء مضامين رسالة

سـمــو األم ـي ــر ال ـتــي نـقـلـهــا رئـيــس
مجلس األم ــة ألع ـضــاء الـبــرلـمــان،
وال ـت ــي ح ــث فـيـهــا س ـمــوه ال ـنــواب
على ضرورة الحفاظ على الوحدة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـمـ ــاسـ ــك ال ـج ـب ـه ــة
الــداخ ـل ـيــة ،وال ــرف ــض ال ـقــاطــع ألي
ا صـطـفــا فــات طائفية أو قبلية أو
فـئــويــة ،وع ــدم االن ـجــرار العاطفي
واالنفعالي فيما يتعلق باألزمة
بين األشقاء في الخليج ،وأهمية
وق ـ ـ ــف ك ـ ــل م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت الـ ـت ــراش ــق
ال ـس ـي ــاس ــي واإلعـ ــامـ ــي الـ ـت ــي قــد
ينجرف إليها البعض فيما يتعلق
بهذه األزمة أو األزمات األخرى.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـج ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ال ـم ـع ــان ــي ال ـســام ـيــة
والتوجيهات السديدة الواردة في
رســالــة صــاحــب الـسـمــو ،وخــاصــة
ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف ال ــراهـ ـن ــة ال ـتــي
تشهدها المنطقة ،مؤكدا الحرص
على تحقيق التعاون المنشود بين
السلطتين التنفيذية والتشريعية
ب ـم ــا ي ـض ـمــن األمـ ـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار
للبالد.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ب ــال ـت ـج ــاوب ال ـك ــام ــل ال ـ ــذي أبـ ــداه

إدانة حادث حريق أنبوب النفط في البحرين
دان مجلس الوزراء حادث الحريق الذي اشتعل
السبت الماضي فــي خــط أنابيب للنفط بمملكة
ال ـب ـح ــري ــن ،م ــؤك ــدا وق ـ ــوف ال ـك ــوي ــت م ــع الـمـمـلـكــة
وتأييدها كل اإلج ــراء ات التي تتخذها ضد هذه
األعـمــال اإلرهــابـيــة الـتــي تستهدف زعــزعــة أمنها
واستقرارها وترويع اآلمنين فيها.
كـمــا دان مـحــاولــة اسـتـهــداف خـطــوط المالحة
ال ـب ـح ــري ــة ال ــدولـ ـي ــة بــال ـب ـحــر األحـ ـم ــر م ــن جــانــب

الميليشيات الحوثية التي كانت تخطط ألعمال
عدائية تستهدف خطوط المالحة الدولية والتجارة
العالمية عبر استخدام زوارق مفخخة وغواصين
لــزرع ألـغــام بحرية إلعــاقــة السفن التي تستخدم
ت ـلــك ال ـخ ـط ــوط ،ف ــي وق ــت ث ـمــن ج ـه ــود الـتـحــالــف
العربي بقيادة السعودية إلحباط هذه المحاولة
الشيطانية التي تعرقل حركة المالحة فــي هذه
المنطقة الحيوية.

أع ـض ــاء ال ـبــرل ـمــان ت ـج ــاه م ــا ورد
في هذه الرسالة ،وتأكيدهم على
الــوقــوف خـلــف ال ـق ـيــادة الحكيمة
لـسـمــو األم ـي ــر ،إدراكـ ــا ألهـمـيــة ما
ورد ف ــي هـ ــذه ال ــرس ــال ــة ،وح ـجــم
التحديات التي تستوجب وحدة
الكلمة ،وتغليب المصلحة العامة،
وتـ ـق ــوي ــة دعـ ــائـ ــم ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة،
وصيانة مسارها في ظل ما جبل
عليه المجتمع الكويتي مــن قيم
ومـ ـب ــادئ ت ـســودهــا روح ال ـم ــودة
واألل ـفــة والـمـســؤولـيــة ،والـحــرص
عـلــى مـصـلـحــة ال ـكــويــت وشعبها
الوفي.
ك ـم ــا أحـ ـي ــط م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
ع ـل ـمــا ب ـتــوص ـيــة ل ـج ـنــة الـ ـش ــؤون
االقتصادية بشأن التقرير األول
ال ـ ـم ـ ـقـ ــدم م ـ ــن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ــوط ـن ـي ــة
لمكافحة غـســل األمـ ــوال وتمويل
اإلرهاب حول تنفيذ االستراتيجية
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـف ـت ــرة مـ ــن  1/1إل ــى
.2016/12/31

جنوب سعد العبدالله
واطـ ـل ــع ال ـم ـج ـلــس أي ـض ــا عـلــى
تــوص ـيــة ل ـج ـنــة ال ـخ ــدم ــات بـشــأن
إزال ــة بعض العوائق مــن مشروع
ج ـن ــوب م ــدي ـن ــة س ـع ــد ال ـع ـبــدال ـلــه
اإلس ـكــانــي ،وق ــرر تكليف الهيئة
العامة للصناعة سرعة اتخاذ كل
اإلجـ ــراءات الــازمــة بـشــأن تسليم
مــوقــع غ ـســاالت الــرمــل والــدراكـيــل
في المشروع إلى المؤسسة العامة
للرعاية السكنية خاليا من جميع
ال ـعــوائــق ،والـتـنـسـيــق مــع الهيئة
ال ـع ــام ــة لـلـبـيـئــة والـ ـجـ ـه ــات ال ـتــي
ت ــراه ــا م ـنــاس ـبــة ل ـض ـم ــان ســرعــة
تقطيع ونقل اإلطارات المستعملة

جانب من اجتماع مجلس الوزراء أمس
أو ال ـتــال ـفــة م ــن مــوقــع ال ـم ـشــروع،
والتنسيق مــع وزارت ــي الكهرباء
وال ـم ــاء وال ـمــال ـيــة لـســرعــة انـتـقــال
م ـص ـنــع ال ـص ـن ــاع ــات الـتـحــويـلـيــة
وت ـش ـك ـيــل ال ـم ـع ــادن إلـ ــى ال ـمــوقــع
ال ـبــديــل ،ومـعــالـجــة مــا قــد يترتب
ع ـلــى ذل ــك م ــن م ـســؤول ـيــات تـجــاه
الدولة.
وق ــرر الـمـجـلــس أي ـضــا تكليف
بـ ـل ــدي ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
الجهات المعنية األخــرى لسرعة
ت ـس ـل ـيــم م ــوق ــع سـ ـك ــراب ال ـب ـلــديــة
إل ــى ال ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة لـلــرعــايــة
السكنية خاليا مــن كــل الـعــوائــق،
وتـكـلـيــف الـهـيـئــة الـعــامــة لـشــؤون
الزراعة والثروة السمكية التنسيق
مــع الجهات الـتــي تــراهــا مناسبة
لسرعة تسليم موقع مشروع تربية
الدواجن إلى "السكنية" خاليا من
جميع العوائق ،وتكليف المؤسسة
بمتابعة التكليفات ا ل ـ ــواردة في
البنود السابقة ،وموافاة مجلس
الوزراء بما ينتهى إليه األمر خالل
أسبوعين من تاريخه.

ثــم اطـلــع مجلس ال ـ ــوزراء على
توصية اللجنة بشأن إزالة بعض
العوائق من مشروع جنوب مدينة
المطالع اإلسكاني ،وقــرر تكليف
"ال ـس ـك ـن ـيــة" الـتـنـسـيــق م ــع وزارة
الــدفــاع لسرعة اتـخــاذ اإلج ــراءات
التعاقدية الــازمــة لتأمين موقع
الـمــديـنــة مــن الــذخــائــر واألج ـســام
الغريبة غير المكتشفة ،والتأكيد
على خلو األعـمــاق التي تحددها
المؤسسة لها.

كما اطلع المجلس على توصية
لجنة الخدمات العامة بشأن طلب
وزارة األشغال العامة بشأن إزالة
ال ـعــوائــق ال ـتــي تـعـتــرض مـشــروع
إنـشــاء وإن ـجــاز وصـيــانــة الطريق
اإلق ـل ـي ـم ــي ال ـش ـم ــال ــي مـ ــن طــريــق
ال ـع ـبــدلــي ال ـس ــري ــع إلـ ــى الـتـقــاطــع
الـمـسـتـقـبـلــي م ــع ط ــري ــق الـصـبـيــة
السريع للمناقصة رقم (هـ.ط،)244/
وقرر تكليف الهيئة العامة للطرق
والنقل البري التنسيق مع كل من

وزارة الماليــة (إدارة أمالك الدولة)،
والـهـيـئــة الـعــامــة ل ـشــؤون الــزراعــة
والثروة السمكية ،ووزارة الشؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وبـ ـل ــدي ــة ال ـك ــوي ــت
لسرعة اتخاذ اإلج ــراء ات الالزمة
إلزال ــة كــل العوائق التي تعترض
المشروع ،وموافاة مجلس الوزراء
بما ينتهي إليه األمر خالل شهر
من تاريخه.

الكويت بعيدة عن مركز خط الزلزال
تابع مجلس الوزراء بقلق وأسف عميقين أنباء
الزلزال الــذي ضرب الحدود العراقية  -اإليرانية،
وآث ــار الـهــزة األرض ـيــة االرت ــدادي ــة الـتــي شعر بها
السكان ببعض المناطق بالبالد مساء أمس األول.
وطمأن وزيــر التربية وزيــر التعليم العالي د.
محمد الـفــارس المجلس بــأن مركز رصــد الزلزال
التابع لمعهد الكويت لألبحاث العلمية أ كــد أن

الكويت بعيدة عن مركز خط الزلزال الــذي بلغت
قوته  7.2بمقياس رختر .وفي هذا الصدد أعرب
ال ـم ـج ـلــس ع ــن ص ـ ــادق ت ـع ــازي ــه وب ــال ــغ مــواســاتــه
وتعاطفه ألسر الضحايا والمتضررين من جراء
هذا الزلزال في العراق وإيــران ،سائال المولى عز
وجل أن يتغمد الضحايا برحمته ،وأن يمن على
المصابين بالشفاء العاجل.

تحركات في عريفجان ونأمل
ال
األميركي:
السفير
العزب :عالقة السلطتين يجب أن تبنى على التدافع
ً
أال تكون المنطقة مسرحا لحرب قادمة

قـ ـ ــال وز يـ ـ ـ ــر ا لـ ـ ـع ـ ــدل د .فـ ــا لـ ــح ا ل ـ ـع ـ ــزب ،إن
"ال ـع ــاق ــات ب ـيــن الـسـلـطـتـيــن ي ـجــب أن تـبـنــى
ع ـل ــى ا لـ ـت ــدا ف ــع ،ال ا لـ ـتـ ـط ــا ب ــق ،أي أن تــو قــف
السلطة األ خــرى ممارسة ا لــر قــا بــة المتبادلة
لنفاذ القاعدة الدستورية ،فلسنا في حلبة
مـصــارعــة ،بــل فــي بــرلـمــان ،ويـجــب أن تحترم
فيه كل القواعد الدستورية".
جاء ذلك في رده على سؤال للصحافيين
حول مبادرة  19نائبا لتصفية األجواء بين
السلطتين مستقبال ،خالل مشاركته في حفل
سفارة الجزائر بعيدها الوطني أمس األول.
َّ
وبين العزب أن "الحكومة لديها أدواتها،
والنواب لهم أدواتهم" ،مشيرا إلى أن "السلطة
المطلقة مـفـســدة ،و بــا ر قــا بــة شعبية نكون

أم ــام اس ـت ـبــداد م ـح ـقــق ،دون أن تـجـنــح هــذه
الرقابة إلى تصفية حسابات".
وعن االلتفاف الشعبي والنيابي حول الرسالة
التي وجهها رئيس مجلس األمــة بالنيابة عن
أمير البالد ،قال إن "سمو األمير ،وفق الدستور،
هو ميزان الوطن ،وهــو رمــز الــوحــدة ،ومتى ما
دعا القائد ،فإن الشعب سيلتف حوله" ،مؤكدا أنه
"على الجميع العلم بأن هذه هي الديمقراطية،
لكن القول الفصل لقائد هذه المسيرة".
وع ــن الـخـطــط الـمـسـتـقـبـلـيــة لـنـشــر االع ـت ــدال
الديني في البالد ،قال إن "دين الدولة هو اإلسالم،
وفــق مــا نــص عليه الــدسـتــور ،ومــا هــو موجود
في وجدان الشعب الكويتي ،وما نعرفه هو دين
واحد ،وهو اإلسالم".

وحول العالقات الكويتية -الجزائرية ،كشف
العزب عن أن هناك زيارة ُمعدة للجزائر ،سيتم
خــالـهــا لـقــاء وزي ــر ال ـعــدل ،حـيــث سيتم خــال
الزيارة التوقيع على اتفاقيتين أمنية وقضائية.
من جانبها ،وصفت وزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا المرأة الجزائرية غنية الدالية،
ال ـعــاقــات بـيــن بــادهــا وال ـكــويــت بــالـمـمـتــازة،
والقديمة ،حيث إنها سبقت استقالل الجزائر.
وأضـ ــافـ ــت ف ــي ت ـص ــري ــح ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن ،أن
ال ـك ــويــت س ــان ــدت ال ـج ــزائ ــر؛ م ــادي ــا ومـعـنــويــا
وإعــامـيــا ،خــال ال ـثــورة التحريرية وبعدها،
وأصـ ـبـ ـح ــت الـ ـع ــاق ــات أخـ ــويـ ــة وم ـت ـي ـن ــة بـيــن
حكومتي وشعبي البلدين.

الخبيزي :توقيع  3اتفاقيات مع تركيا
ق ــال مـســاعــد وزي ــر الـخــارجـيــة ل ـشــؤون أوروب ــا
السفير وليد الخبيزي ،إن زيارة الرئيس التركي
رجب طيب اردوغان اليوم للبالد تلبية لدعوة سمو
األمير الشيخ صباح االحمد ستشهد توقيع ثالث
اتفاقيات ومذكرات تفاهم .وأضاف الخبيزي ،في
تصريح ،أن هــذه االتفاقيات ستكون في المجال
الرياضي ،ومذكرة تفاهم بشأن تشجيع االستثمار
الـمـبــاشــر ،بــاالضــافــة ال ــى بــروتــوكــول ت ـعــاون في
المجال العلمي والتكنولوجي.

وأش ـ ــار ال ــى ان الــرئ ـيــس ال ـتــركــي خ ــال زيــارتــه
سيطلع على سير المشاريع االنشائية الكبرى التي
تنفذها شــركــات تــركـيــة ،السيما مـشــروع المبنى
الجديد لمطار الكويت الدولي الذي تتولى تنفيذة
شركة ليماك.
وأوضـ ــح الـخـبـيــزي أن ال ــزي ــارة سـتـكــون فرصة
مـنــاسـبــة ل ـل ـت ـشــاور ح ــول آخ ــر ال ـم ـس ـت ـجــدات على
الساحتين اإلقليمية والدولية.

ورشة «طب األسنان»  28الجاري
●

عادل سامي

ك ـ ـ ـشـ ـ ــف رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس جـ ـمـ ـعـ ـي ــة
أط ـبــاء األس ـن ــان ،األم ـيــن الـعــام
التحاد أطباء األسنان العرب
د .ســامــي الـمــانــع عــن انـطــاق
ورشة تدريب ألطباء األسنان
ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص خ ــال
الفترة من  28إلــى  30الجاري
تـحــت ش ـعــار "اإلدارة فــي طب
األسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان" ،وذل ـ ـ ــك فـ ــي ف ـن ــدق
المارينا.
وق ــال ال ـمــانــع ،ف ــي تصريح
ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،إن ال ــورش ــة
سـيـحــاضــر فيها وكـيــل نقابة
أط ـ ـ ـبـ ـ ــاء األسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان فـ ـ ــي م ـصــر
د .إيـ ـه ــاب ه ـي ـك ــل ،ال ـم ـع ــروف
بـشـهــرتــه الــواس ـعــة ف ــي مـجــال
ع ـ ـلـ ــم إدارة طـ ـ ــب األ س ـ ـ ـنـ ـ ــان،
الف ـتــا إل ــى أن ال ــورش ــة تـهــدف
إل ـ ـ ـ ــى االط ـ ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـ ـل ـ ــى أح ـ ـ ــدث
المستجدات فيما يخص علم
اإلدارة ،بـغـيــة اك ـت ـســاب مــزيــد
م ــن الـ ـخـ ـب ــرات اإلداري ـ ـ ـ ــة ال ـتــي
تـ ـ ــؤدي إلـ ــى تـ ـط ــور ال ـخ ــدم ــات
المقدمة في مجال طب األسنان
بالكويت.
و ك ـ ـ ـشـ ـ ــف أن ع ـ ـ ـ ــدد أ طـ ـ ـب ـ ــاء
األس ـ ـنـ ــان ف ــي ال ـك ــوي ــت 3600

●

ناصر الخمري

نفى السفير األميركي لدى البالد
لورانس سيلفرمان ان تكون هناك
تحركات مكثفة للجيش األميركي
فــي معسكر عريفجان ،الــواقــع في
جـنــوب ال ـبــاد ،معربا عــن أمـلــه أال
تكون المنطقة مسرحا لحرب قادمة.
ولـفــت سيلفرمان ،فــي تصريح
صحافي ،إلى سعي بــاده إليجاد
تسوية سلمية شاملة للنزاعات في

المنطقة ،موضحا أنه رغم صعوبة
الوضع بالمنطقة ،حيث إنها تعج
بالكثير مــن القضايا" ،ف ــإن لدينا
القدرة على التعامل معها وحلها".
وأشاد بالنطق السامي والخطاب
األميري لصاحب السمو األمير في
افتتاح دور انعقاد مجلس األمة ،وما
تضمنه من رسائل مهمة ارتكزت
على التهدئة والـتـعــاون والحفاظ
ع ـلــى ت ـمــاســك ال ـج ـب ـهــة الــداخ ـل ـيــة
وحـمــايـتـهــا مــن الـفـتـنــة الطائفية،

وتـ ـجـ ـن ــب ال ـت ـص ـع ـي ــد والـ ـت ــراش ــق
اللفظي.
واوضــح ان "األمير شــدد على أن
الـعــالــم سيحكم علينا فــي اسـلــوب
تـعــامـلـنــا م ــع األزمـ ـ ــات الـحــالـيــة في
المنطقة ،وعلينا أن نعمل على حلها
ومنع تفاقمها لنحمي مستقبلنا،
وخ ـصــوصــا أن س ـم ــوه شـ ــدد على
ض ــرورة الـحـفــاظ على وح ــدة كيان
مجلس التعاون الخليجي" .وأشار
الى أن سموه له رؤية واضحة لحل

كل النزاعات في المنطقة ،من خالل
ال ـط ــرق وال ــوس ــائ ــل الــدبـلــومــاسـيــة،
ومحاربة التطرف واإلره ــاب "وهي
رؤية حكيمة جدا".
وأكــد سيلفرمان أن بــاده تعمل
بنشاط على الصعيد الدبلوماسي،
وأصــدرت بيانا حول ما يحدث في
لـبـنــان وال ــوض ــع الـسـيــاســي هـنــاك،
حيث من المهم أن تكون هناك تسوية
س ـيــاس ـيــة س ـل ـس ــة دون ت ــدخ ــات
خارجية.

الغنيم :تركيب منظومة لإلنذار من غرق األنفاق
●

سيد القصاص

أعلنت وكيل وزارة األشغال العامة
م .ع ــواط ــف ال ـغ ـن ـيــم أن ال ـل ـج ـنــة األم ـن ـيــة
ّ
ال ــوزاري ــة رك ـبــت منظومة إلن ــذار مــرتــادي
الطرق من غرق األنفاق في حال حدوثها،
تـصــدر تنبيهات عـلــى ال ـهــواتــف الذكية
وشاشات العرض بأوقات هطول األمطار .
وقــالــت الـغـنـيــم ،فــي تـصــريــح صحافي،
إن تلك المنظومة أحد الحلول التي سيتم

وضعها ،إضافة إلى الحلول المؤقتة بهدف
إنذار المواطنين عند ارتفاع منسوب مياه
األم ـط ــار ب ــاألن ـف ــاق ،الف ـتــة إل ــى أن اللجنة
تسعى إلى حماية المنطقة الساحلية من
السيول المنحدرة من هضبة األحمدي في
موسم األمطار من خالل العديد من الحلول
المؤقتة والدائمة.
وأوض ـحــت أن تـلــك الـمـنـظــومــة تحتوي
على إش ــارات إلكتروكهربائية وكاميرات
عند مــداخــل األن ـفــاق ،الفتة إلــى أنــه سيتم

ربط تلك المنظومة بمركز التحكم التابع
ل ـ ـ ــوزارة األشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة ،وس ـي ـتــم كــذلــك
الـتـنـسـيــق مــع وزارة الــداخـلـيــة لــربــط تلك
المنظومة معها.
وقالت الغنيم ،إنه سيتم البدء بتركيب
تلك المنظومة في نفق المنقف ،وفي حال
نجاحها سيتم تعميمها على باقي األنفاق
في جميع أنحاء البالد.
وأش ـ ــارت إل ــى أن الـلـجـنــة أن ـشــأت كذلك
ثــاثــة س ــدود ترابية كحل مــؤقــت لمشكلة

ً
س ـيــول هـضـبــة األح ـم ــدي ،وت ـجــري حــالـيــا
دراســة للحل النهائي والـجــذري من خالل
ت ـص ـم ـيــم خـ ـ ــزان ل ـت ـج ـم ـيــع مـ ـي ــاه األمـ ـط ــار
والسيول بمحاذاة طريق الملك فهد السريع.
وقـ ــالـ ــت إن ـ ــه ي ـت ــم ك ــذل ــك ت ـص ـم ـيــم ق ـنــاة
مـفـتــوحــة م ــع خ ــزان ــات جــانـبـيــة لتخفيف
سرعة المياه وتجميعها بتلك الخزانات،
مما سيزيد مــن مـخــزون الـمـيــاه الجوفية
بالدولة ،ويحد من اآلثــار السلبية لسيول
هضبة األحمدي.

مؤتمر «الطفل الفلسطيني» يختتم فعالياته بـ  12توصية
الصبيح :دعوة المحكمة الجنائية للتحقيق في االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق الفلسطينيين
●

سامي المانع

ط ـب ـي ــب ،م ـن ـهــم  1440طـبـيـبــا
يعملون بشكل كلي في القطاع
الخاص ،مؤكدا أن جميع أطباء
األسنان في الكويت مسجلون
فــي الجمعية لــوجــود ارتـبــاط
ب ـيــن الـجـمـعـيــة وال ـط ـب ـيــب ،إذ
إن تــرق ـيــات األطـ ـب ــاء مرتبطة
ب ــوج ــوده ــم وت ـس ـج ـي ـل ـهــم فــي
سـ ـج ــات ال ـج ـم ـع ـي ــة ،ك ـم ــا أن
الطبيب محتاج إلى  50نقطة
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــة ،وه ـ ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـق ــاط
يـ ـمـ ـنـ ـحـ ـه ــا م ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ل ــاخ ـت ـص ــاص ــات ال ـط ـب ـيــة مــن
خالل جمعية أطباء األسنان.

األطفال
الفلسطينيون
أصحاب حقوق
أساسية غير
قابلة للتفاوض

جورج عاطف

ُ
اخــتـتـمــت ،أم ــس ،أعـمــال المؤتمر الــدولــي
"معاناة الطفل الفلسطيني فــي ظــل انتهاك
إسرائيل ،القوة القائمة باالحتالل ،التفاقية
حقوق الطفل" ،الذي استضافته الكويت.
وقالت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل،
وزيـ ــرة ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون االق ـت ـصــاديــة ،هند
الصبيح ،إننا نقر بأن األطفال الفلسطينيين
أسـ ــوة بــأط ـفــال ال ـعــالــم ه ــم أص ـح ــاب حـقــوق
أس ــاس ـي ــة ت ـش ـكــل م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـم ـعــاي ـيــر
ً
واالل ـت ــزام ــات الـمـتـفــق عليها عــالـمـيــا وغير
قــابـلــة لـلـتـفــاوض ،وتـمـثــل ال ـحــد األدنـ ــى من
ً
االستحقاقات والحريات التي ترتب التزاما
ً
ق ــان ــون ـي ــا ع ـل ــى إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ال ـ ـقـ ــوة ال ـقــائ ـمــة
باالحتالل ،بالوفاء بها".
وأع ــرب ــت ع ــن "ال ـق ـلــق الـعـمـيــق ع ـلــى وجــه
ال ـخ ـصــوص ح ــول اس ـت ـمــرار م ـعــانــاة أطـفــال
فـلـسـطـيــن ،كضحية لــاح ـتــال اإلســرائـيـلــي
ال ــذي يعرضهم للعنف والخطر والتعذيب
وال ـم ـعــام ـلــة ال ـع ـن ـصــريــة وال ـت ـم ـي ـيــز والـنـقــل
القسري".
وأوضـ ـح ــت الـصـبـيــح أن ــه "ب ـن ــاء ع ـلــى ما
تـقــدم ،فــإن المشاركين فــي المؤتمر أصــدرو
 ١٢توصبة قضت بتكثيف جهودهم من أجل

اتـخــاذ كــل التدابير وتعزيز اآللـيــات الالزمة
للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين ،وتضافر
ال ـج ـه ــود ال ــدول ـي ــة لـلـعـمــل ع ـلــى عـ ــدم إف ــات
الـمـســؤولـيــن اإلســرائـيـلـيـيــن ع ــن انـتـهــاكــات
ح ـقــوق الـطـفــل مــن ال ـع ـقــاب ،وذل ــك مــن خــال
مطالبة ال ــدول األطـ ــراف فــي اتفاقية حقوق
الـطـفــل ،بتحمل الـمـســؤولـيــة لـضـمــان الـتــزام
إس ــرائ ـي ــل بـحـمــايــة وت ـع ــزي ــز ح ـق ــوق الـطـفــل
ً
الفلسطيني دون أي تمييز ،وفقا لما تنص
عليه االتفاقية وبروتوكوالتها االختيارية".
وشددت على التوصية بـ"مطالبة هذه الدول
بتنفيذ المالحظات الختامية وتوصيات لجنة
األمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة عقب
النظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية
(الـثــانــي إل ــى ال ــراب ــع) إلســرائ ـيــل ،وذل ــك فيما
يتعلق بحقوق الطفل الفلسطيني ،والعمل
على حماية حقوق األطفال الفلسطينيين من
خالل حث الحكومات والبرلمانات والمنظمات
االقليمية والدولية وصناع القرار لضمان ذلك،
بما في ذلك ما جاء في المالحظات الختامية
للجنة االمم المتحدة لحقوق الطفل ،والتعاون
والـتـنـسـيــق ب ـيــن ك ــل ال ـج ـهــات ذات الـعــاقــة
(الجهات والمنظمات والتجمعات الدولية
واإلقـلـيـمـيــة الـحـكــومـيــة وغ ـيــر الـحـكــومـيــة)،
والعمل على إقامة تجمع دولــي للدفاع عن

حقوق أطفال فلسطين بهدف وضع معاناتهم
كأولوية على أجندة المجتمع الدولي".
وأضــافــت أن الـتــوصـيــات تضمنت أيضا
"مـطــالـبــة وســائــل اإلعـ ــام الــدول ـيــة بتسليط
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى حـ ـق ــوق ال ـط ـف ــل الـفـلـسـطـيـنــي
واالنـتـهــاكــات اإلسرائيلية الجسيمة بحقه،
وح ــث المجتمع ال ــدول ــي عـلــى تــوفـيــر فــرص
ال ـت ـع ـل ـي ــم والـ ـصـ ـح ــة والـ ـحـ ـم ــاي ــة ل ــأط ـف ــال
الفلسطينيين ،وتسخير اإلمكانات لهم عبر
تقديم المنح الدراسية لألطفال الفلسطينيين
الراغبين فــي متابعة تعليمهم فــي مجاالت
العلوم والتكنولوجيا ،والطلب الــى االمانة
العامة لجامعة الدول العربية -اللجنة العربية
الدائمة لحقوق االنسان ،مخاطبة لجنة حقوق
الطفل لمطالبة اسرائيل بمتابعة التوصيات
الختامية الصادرة عنها ،وتقديم تقرير عن
ذلك بصفة عاجلة واستثنائية ،والطلب إلى
األمين العام لألمم المتحدة وضــع إسرائيل
على قائمة األمم المتحدة للجهات والكيانات
والـ ـ ـ ــدول ال ـت ــي ت ـن ـت ـهــك ح ـق ــوق األط ـ ـفـ ــال في
النزاعات المسلحة".

االنتهاكات اإلسرائيلية
ً
ولـفـتــت إل ــى أن "ال ـتــوص ـيــات مـنـهــا أيـضــا

ال ـط ـل ــب إلـ ــى م ـج ـلــس األمـ ـ ــن واألم ـ ـيـ ــن ال ـع ــام
لألمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم تجاه
ضمان الحماية للطفل الفلسطيني ،ودعــوة
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية
إلى فتح تحقيق بشأن البالغات المقدمة من
دولة فلسطين حول االنتهاكات اإلسرائيلية
لحقوق الشعب الفلسطيني ،بما فيها حقوق
األسـ ــرى ،وح ـقــوق الـطـفــل الفلسطيني ،وفــق
آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية ،إلى
جانب دعوة الدول األطراف في اتفاقية جنيف
الــرابـعــة ( ،)1949إل ــى الـقـيــام بمسؤولياتها
نحو ضمان تنفيذ أحكام هذه االتفاقية في
األراضـ ــي الفلسطينية المحتلة ع ــام ،1967
بما في ذلــك تفعيل المادتين  146و 147من
هــذه االتفاقية ،بهدف تطبيق عقوبات على
إس ــرائ ـي ــل ،تتضمن مـقــاطـعـتـهــا ،ومحاسبة
المسؤولين اإلسرائيليين عن انتهاكات حقوق
الطفل الفلسطيني ،فــي األج ـهــزة القضائية
المحلية للدول األط ــراف ،إضافة إلــى الطلب
مــن جامعة ال ــدول العربية واللجنة العربية
لحقوق االنسان ،بالتعاون مع الجهات ذات
الصلة بحقوق الطفل ،تكوين فريق من الخبراء
القانونيين في مجال حقوق الطفل ،لمتابعة
تنفيذ توصيات هذا اإلعالن".

محليات
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بوشهري لـ ةديرجلا• :الطاقة النظيفة في مراكز «الداخلية» الحدودية قريبا
local@aljarida●com

«بهدف المحافظة على البيئة وترشيد استهالك الكهرباء»
سيد القصاص

قـ ــال وكـ ـي ــل وزارة ال ـك ـهــربــاء
وال ـم ــاء م .مـحـمــد بــوش ـهــري إن
وزارة الــداخـلـيــة تبنت مـشــروع
استخدام الطاقة الشمسية في
المراكز الحدودية التابعة لها،
ً
الفـتــا إلــى أن "الــداخـلـيــة" تتطلع
إلـ ـ ــى ت ـط ـب ـي ـق ــه ف ـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل

القريب ،عبر العديد من المراحل
المختلفة.
ولفت بوشهري ،في تصريح
لـ"الجريدة" ،عقب افتتاحه ،صباح
أمس ،معرض البناء ،المقام في
أرض المعارض بمشرف إلى أن
ه ــذا ال ـم ـش ــروع أح ــد الـمـشــاريــع
ال ـط ـمــوحــة ال ـت ــي ت ـس ـعــى وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة إلـ ــى ت ـن ـف ـي ــذه ،سـعـيــا
إ لــى استغالل الطاقة الشمسية
فــي مــواقـعـهــا ال ـحــدوديــة ،كأحد
ال ـح ـل ــول ال ـت ــي ي ـج ــب تـطـبـيـقـهــا
لترشيد االستهالك.
وأضاف" :نحن نشجع وزارات
الدولة وقطاعاتها المختلفة على
تنفيذ مثل هذه المشاريع الهامة،
التي تساهم في المحافظة على
البيئة وترشيد استهالك الطاقة".
وح ـ ــول م ـع ــرض الـ ـبـ ـن ــاء ،ق ــال
ب ـ ــوشـ ـ ـه ـ ــري" :إن ـ ـ ـنـ ـ ــا فـ ـ ــي وزارة
الكهرباء والماء دائما نؤكد على
أن مواد البناء متى تم استغاللها
بالشكل الصحيح فسوف تساهم
فـ ــي ت ـق ـل ـيــل اسـ ـتـ ـه ــاك ال ـط ــاق ــة،

وال ـن ـت ـي ـج ــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة س ـت ـكــون
مـ ـفـ ـي ــدة ل ـل ـم ـس ـت ـه ـل ــك ومـ ـفـ ـي ــدة
للدولة".
وت ــاب ــع" :ال ـي ــوم عـنــد الـحــديــث
عــن اسـتـغــال ال ـع ــوازل يـجــب أن
نحرص على استخدام العوازل
الصحيحة والسليمة ،باإلضافة
إل ــى اسـتـخــدام أج ـهــزة التكييف
الـ ـت ــي ت ـت ـم ــاش ــى مـ ــع مـتـطـلـبــات
ال ـ ـ ــوزارة" ،مـشـيــرا إل ــى أن وزارة
الكهرباء والماء تحث المواطنين
ع ـنــد ب ـن ــاء ب ـيــوت ـهــم ع ـلــى وضــع
المواد ذات المواصفات العالية،
ألن الـ ـم ــواط ــن ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة هــو
ال ــراب ــح ،لتمكنه م ــن خ ــال هــذه
ال ـمــواد مــن الـتــوفـيــر فــي فــاتــورة
الكهرباء.
و بـ ـي ــن ب ــو شـ ـه ــري أن وزارة
ال ـك ـهــربــاء خــاطـبــت ف ــي الـســابــق
وزارة ال ـت ـج ــارة ،لـتــوجـيــه جــزء
من الدعم الحكومي المخصص
لمن يبني قسيمته ،بــأن يذهب
هــذا الدعم إلــى الـمــواد الموفرة،
ســواء كانت تخص التكييف أو

اإلضاءة أو العوازل أو النوافذ.

معرض البناء
م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى ع ـق ــدت لـجـنــة
تـ ـنـ ـمـ ـي ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ـ ــات م ـ ـصـ ــادر
ال ـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة اجـتـمــاعـهــا ال ـ
 13فـ ــي م ـب ـن ــى وزارة ا ل ـك ـه ــر ب ــاء
والـ ـ ـم ـ ــاء ،أمـ ـ ـ ــس ،ب ــرئ ــاس ــة وك ـي ــل
الوزارة محمد بوشهري ،وحضور
ممثلي الوزارات والمؤسسات ذات
االخـ ـتـ ـص ــاص .وأع ـل ـن ــت الـ ـ ــوزارة،
فـ ــي بـ ـي ــان صـ ـح ــاف ــي ،أن ال ـل ـج ـنــة
تهدف إلــى حصر وتوثيق جميع
اس ـت ـخــدامــات ال ـطــاقــة الـمـتـجــددة،
بجميع أنواعها ،استجابة لمبادرة
سمو أمير البالد ،التي أعلن فيها
ت ــوج ــه ال ـك ــوي ــت ل ـت ـنــويــع م ـصــادر
إنـ ـت ــاج ال ـط ــاق ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،مــن
خ ــال اس ـت ـخ ــدام م ـص ــادر الـطــاقــة
المتجددة بنسبة  15في المئة من
إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة
بحلول عام .2030
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـب ـ ـيـ ــان أن رئـ ـي ــس

بوشهري مفتتحا معرض البناء بمشرف أمس
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ال ـم ـن ـب ـث ـق ــة عــن
الـلـجـنــة د .ص ــاح الـمـضـحــي ،قــدم
ع ـ ــرض ـ ــا مـ ــرئ ـ ـيـ ــا يـ ـتـ ـضـ ـم ــن ن ـســب
المشاريع الحالية والمستقبلية
من المصادر المتجددة ،كما قدم
ممثل "الداخلية" لدى اللجنة العقيد
مهندس حمد الخراز عرضا مماثال
لمشروع استخدام الطاقة الشمسية
ف ــي ال ـم ــراك ــز الـ ـح ــدودي ــة الـتــابـعــة

ً
ً
ضبط  16عامال مخالفا لإلقامة على طريق الوفرة

●

جورج عاطف

ضمن جوالتها التفتيشية الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل،
وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون اإلقــامــةّ ،أو التي تعمل لدى
الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين ،نفذ فريق من الهيئة
العامة للقوى العاملة ،بالتعاون مع بلدية الكويت ووزارة الداخلية ،ممثلة
في مباحث الهجرة واألمن العام ،حملة تفتيشية على بعض محالت العمل
الموجودة في طريق الوفرة.
وقال مدير إدارة تفتيش العمل ،في الهيئة العامة للقوى العاملة ،محمد
ً
ً
األنصاري ،إن "الحملة أسفرت عن ضبط  16عامال مخالفا لقانون اإلقامة،
تمت إحالتهم إلى اإلدارة العامة لمباحث شؤون اإلقامة في وزارة الداخلية،
التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم عن البالد".
ولفت إلى أن "هذه الحمالت تأتي في إطار سعي الهيئة الجاد إلى تطهير
سوق العمل ،ومجابهة تجار اإلقامات ،وقطع دابر الشركات الوهمية ،التي
ً
ً
أغرقت السوق بالعمالة الهامشية ،وكانت سببا رئيسيا في الخلل الذي
أصاب التركيبة السكانية في البالد" .وأكد األنصاري "استمرار الجوالت
التفتيشية مــن إدارة التفتيش التي تقوم بـجــوالت صباحية ومسائية،
بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العالقة ،مثل وزارة الداخلية وبلدية
ً
الكويت لرصد المخالفين ،تنفيذا للمادة  136من القانون رقم  6لسنة ،2010
الصادر بشأن العمل في القطاع األهلي ،الذي منح الموظفين المختصين

االنصاري خالل التدقيق على هوية أحد العمال
صالحية تحرير إخطارات المخالفة للعمالة التي تعمل بغير مركز العمل
المحدد" .وأشار إلى أن "هؤالء الموظفين لهم االستعانة بالسلطات العامة
والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن البضاعة التي تتركها أي من العمالة
وال يستدل على أصحابها".

ل ــوزارت ــه .وأوضـ ــح أن ال ـخ ــراز أكــد
أن "الــداخـلـيــة" تتطلع إلــى تطبيق
مشروعها في المستقبل القريب،
بـ ـه ــدف م ـش ــارك ـت ـه ــا فـ ــي تـخـفـيــف
ال ـع ــبء ع ــن شـبـكــة ال ـك ـهــربــاء عبر
استخدام مصادر الطاقة المتجددة
في تشغيل المراكز الحدودية ذاتيا.
وأشــار إلى أن ممثل "الداخلية"
ب ـ َّـي ــن أن ال ـم ـش ــروع س ـي ـســاهــم في

تطوير المنظومة األمنية للكويت،
وتـ ـخـ ـفـ ـي ــف الـ ـ ـع ـ ــبء االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
عــن ال ــدول ــة ،نـظــرا الرت ـف ــاع الكلفة
التشغيلية إلنتاج الكهرباء وحماية
البيئة وتقليص انبعاث الـغــازات
ال ـضــارة الـتــي تتسبب فــي ظاهرة
االحتباس الحراري وارتفاع درجة
حرارة سطح األرض.

ةديرجلا
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برلمانيات

«الميزانيات» تطالب بإقرار الحسابات الختامية المرفوضة الغانم لألطفال الفلسطينيين :صمودكم
تكليف «المحاسبة» إعداد تقرير خالل سنة يحصر المالحظات والمخالفات التي لم تتم تسويتها تفاخر به الماليين في الوطن العربي
فهد التركي

اعتبر المكتب الفني في لجنة
الميزانيات أن استمرار رفض
الحسابات الختامية رسالة غير
صحية ،مما قد يؤثر على تصنيف
الكويت االئتماني.

مخصصات األجيال
القادمة البد من
ترحيلها بشكل
نظامي وذلك ال يتم
إال بالموافقة على
الحساب الختامي

طــالــب المكتب الـفـنــي فــي لجنة
الميزانيات البرلمانية مجلس األمة
بضرورة الموافقة على الحسابات
ال ـخ ـت ــام ـي ــة الـ ـم ــرف ــوض ــة فـ ــي دور
االنعقاد الماضي.
وكـ ــانـ ــت ل ـج ـنــة «الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات «
اجتمعت مع رئيس ديوان المحاسبة
باإلنابة عادل الصرعاوي لشرح آلية
التعامل مع الحسابات الختامية،
التي رفضها المجلس ،إذ حدد آلية
التعامل معها باآلتي:
ً
أوال :آلية التعامل مع الحسابات
الـخـتــامـيــة ،ال ـتــي سـبــق أن رفضها
مجلس األمة.
أ  -تمهيد عن الموضوع:
ي ــوض ــح الـمـكـتــب ال ـف ـنــي للجنة
ال ـم ـيــزان ـيــات وال ـح ـس ــاب الـخـتــامــي
أن الـحـســابــات الختامية موضوع
الـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة ف ـ ــي االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ،هــي
حسابات ختامية قديمة عن سنوات
ً
مالية سابقة تخص كال من:
 - 1الحسابات الختامية للوزارات
واإلدارات ال ـح ـكــوم ـيــة م ــن الـسـنــة
المالية  2000/1999إلى .2012/2011
 - 2الحسابات الختامية للهيئة
العامة لالستثمار من السنة المالية
 2006/2005إلى .2012/2011
 - 3ا لـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــا ب ـ ــات ا لـ ـخـ ـت ــا مـ ـي ــة
لبلدية الـكــويــت مــن السنة المالية
 2006/2005إلى .2012/2011
 - 4ا لـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــا ب ـ ــات ا لـ ـخـ ـت ــا مـ ـي ــة
ل ـل ـم ــؤس ـس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـتــأم ـي ـنــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة م ــن ال ـس ـن ــة ال ـمــال ـيــة
 2006/2005إلى .2012/2011
إذ سـ ـب ــق أن ر فـ ـضـ ـتـ ـه ــا لـجـنــة
ال ـم ـيــزان ـيــات وال ـح ـس ــاب الـخـتــامــي
في تقريرها األول في دور االنعقاد
الـ ـث ــان ــي مـ ــن الـ ـفـ ـص ــل ال ـت ـشــري ـعــي
الرابع عشر لكثرة مالحظات ديوان
المحاسبة بشأنها.
ب  -الـفـتــرة الزمنية للحسابات
الختامية المرفوضة.
ي ـش ـيــر ال ـم ـك ـت ــب ال ـف ـن ــي لـلـجـنــة

عبدالله إلقامة قنصلية في
«النجف» لرعاية المواطنين
تقدم النائب د .خليل عبدالله باقتراح برغبة إلقامة قنصلية
ع ــام ــة ف ــي مــدي ـنــة ال ـن ـجــف ال ـع ــراق ـي ــة ،م ــن أجـ ــل رع ــاي ــة مـصــالــح
المواطنين الكويتيين الموجودين للتجارة أو الزيارة.
وقال عبدالله ،في اقتراحه« :ازدادت الحاجة الملحة في اآلونة
األخيرة إلقامة مقر قنصلي تابع لسفارة الكويت بالعراق ،أسوة
بالقنصلية التي مقرها محافظة البصرة ،تسهيال إلجراء وإنجاز
معامالت واحتياجات المواطنين الموجودين بشكل متواصل
ودائ ــم س ــواء للتجارة أو الــزيــارة ،وه ــذا مــا قــامــت بــه فــي اآلونــة
األخيرة السعودية ،عبر طلب فتح قنصلية عامة في النجف».
واردف« :يجب تكليف وزارة الخارجية بعقد اتفاق مع العراق
إلقامة مقر قنصلية عامة بمدينة النجف تابع لسفارتنا ببغداد،
لرعاية وحماية مصالح المواطنين الموجودين للتجارة أو الزيارة
في المناطق القريبة أو التابعة لمدينة النجف وكربالء ،وتتولى
القنصلية من خاللها مسؤولياتها في رعاية وتذليل العقبات أمام
المواطنين والتواصل معهم ورعاية مصالحهم ومساعدتهم».

عالم« :المجلس» أخذ مالحظات «المحاسبة» بعين االعتبار

ً
عبدالصمد مترئسا اجتماع الميزانيات أمس
إل ــى أن تـلــك الـحـســابــات الختامية
متقادمة إذ إن اإليرادات قد حصلت
ً
والمصروفات قد انفقت فعليا.
كـمــا أن فــي تـلــك الـفـتــرة الـمـشــار
إليها أعــاه قد تقلد مراسم الحكم
فــي دول ــة الـكــويــت فــي تلك السنين
ً
المذكورة سالفا  3أمراء ،و 4رؤساء
لمجلس الوزراء وتشكلت  14حكومة
مع وجــود  8مجالس برلمانية من
ضمنها المجلسين المبطلين.
ج  -رأي ا ل ـم ـك ـت ــب ا لـ ـفـ ـن ــي فــي
الجدوى من إعادة رفض الحسابات
الختامية المرفوضة:
ً
ن ـ ـظـ ــرا إل ـ ــى ت ـ ـقـ ــادم ال ـح ـس ــاب ــات
الختامية ،فإن المكتب الفني للجنة
ال ي ـ ــرى جـ ـ ــدوى م ــن إعـ ـ ــادة رف ــض
الـحـســابــات الـخـتــامـيــة الـمــرفــوضــة
وذلك لألسباب اآلتية:
 - 1تـغـيــر ال ـق ـي ــادات ف ــي اإلدارة
الـحـكــومـيــة عـلــى مــر تـلــك الـسـنــوات
مـ ـم ــا ي ـج ـع ــل ع ـم ـل ـي ــة االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار
برفض تلك الحسابات الختامية ال
تحقق أهدافها الرقابية على النحو
المرجو.
 - 2مــواف ـقــة مـجـلــس األمـ ــة على
ال ـح ـس ــاب ـي ــن ال ـخ ـت ــام ـي ـي ــن لـلـسـنــة
المالية  2015/2014و 2016/2015
رغم تضمنها لمالحظات مستمرة
سجلها ديــوان المحاسبة بعضها

ي ـعــود ل ـس ـنــوات ســابـقــة تــدخــل من
ضمنها الفترة الزمنية للحسابات
الختامية المرفوضة.
د  -ال ــدواف ــع إلق ـ ــرار الـحـســابــات
الختامية المرفوضة:
ي ــرى المكتب الفني أن الــدوافــع
م ــن إق ـ ـ ــرار ال ـح ـس ــاب ــات الـخـتــامـيــة
المرفوضة هي:
 - 1يـعـتـبــر ال ـح ـســاب الـخـتــامــي
ً
ً
انعكاسا فعليا لما تم تقديره في
ال ـم ـي ــزان ـي ــة ،وأن ـ ــه البـ ــد م ــن إث ـبــات
الـ ـم ــراك ــز ال ـم ــال ـي ــة لـ ـل ــدول ــة بـشـكــل
قانوني.
وم ـن ـهــا ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،أن
مخصصات األجيال القادمة البد من
ترحيلها بشكل نظامي ،وال يتم ذلك
إال بالموافقة على الحساب الختامي،
ً
وما تقوم به وزارة المالية حاليا في
هذا الجانب مفتقر للغطاء القانوني
بسبب ع ــدم إقـ ــرار تـلــك الحسابات
الختامية.
 - 2لم يتحفظ ديوان المحاسبة
على أرص ــدة الحسابات الختامية
المرفوضة ،مما يعني أن تلك المبالغ
تعبر عن واقع تحصيلها أو صرفها
بشكل صحيح ،وغير م ــزورة ،إنما
كانت مالحظات الديوان على كيفية
صرف هذه االعتمادات المالية وأداء
الجهات الحكومية.

 - 3ي ـع ـت ـب ــر اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار رف ــض
الـحـســابــات الـخـتــامـيــة رســالــة غير
ً
صحية خصوصا في ظل افتراض
ً
الــدولــة خارجيا مما قــد يؤثر على
تصنيف الـكــويــت االن ـت ـمــائــي ،وأن
هـنــاك أدوات أخ ــرى يمكن اللجوء
إلـ ـيـ ـه ــا لـ ـلـ ـمـ ـس ــاء ل ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة،
وتكون كافية إلحــداث اإلصــاح في
المالحظات.
هـ  -المخاوف من إقرار الحسابات
الختامية المرفوضة:
تكريس مفهوم أن إقرار الحساب
ال ـخ ـت ــام ــي هـ ــو ت ـح ـص ـيــل حــاصــل
وإجـ ـ ـ ـ ــراء روتـ ـيـ ـن ــي ،م ـل ــزم ــة لـجـنــة
الميزانيات والحساب الختامي على
ً
إقراره سنويا.
 - 3اآللية المقترحة للتعامل مع
الحسابات الختامية المرفوضة:
يرى المكتب الفني لألسباب ،التي
ً
تــم ذكــرهــا ســابـقــا أن تتم الموافقة
على الحسابات الختامية المرفوضة
م ـ ــع ت ـك ـل ـي ــف دي ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة
إعـ ــداد تـقــريــره خ ــال سـنــة بحصر
المالحظات والمخالفات المستمرة،
ال ـت ــي ل ــم ت ـتــم تـســويـتـهــا م ـنــذ تلك
الـ ـفـ ـت ــرة ،ح ـت ــى ت ــاري ـخ ــه وت ـحــديــد
المتسببين عنها وأثرها على المال
العام .وعلى ضوء هذا التقرير يتخذ
ً
ً
مجلس األمة ما يراه مناسبا الحقا.

وافقت لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية على عدد من االقتراحات
ب ـش ــأن ذوي اإلع ــاق ــة ،مـنـهــا إل ـغــاء
عبارة «ذوي اإلعاقة» ،وكل العبارات
المشتقة منها ،واستبدالها بعبارة
«ذوي الهمم» في كل مــواد القانون
المختص ،وفي اللوحات اإلرشادية.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ـنــائــب
الحميدي السبيعي ،فــي تصريح
ع ـ ـقـ ــب اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع الـ ـلـ ـجـ ـن ــة أم ـ ــس،
إن «ال ـل ـج ـن ــة واف ـ ـقـ ــت ع ـل ــى أغ ـلــب
االق ـت ــراح ــات بـقــوانـيــن ب ـشــأن ذوي
اإلعـ ــاقـ ــة ،الـ ـم ــوج ــودة ع ـلــى ج ــدول
أعمالها ،ومنها منح األعزب الحق
ف ــي الــرعــايــة الـسـكـنـيــة م ــع أقــدمـيــة
 ٥س ـن ــوات ف ــي ال ـط ـلــب اإلس ـكــانــي،
وإع ـف ــاء ذوي اإلع ــاق ــات البسيطة
من دفــع الــرســوم الحكومية مقابل

الخدمات العامة» .وأشار السبيعي
إلــى أن اللجنة وافـقــت على خفض
ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا
مدفوعة األجر ،وتزويدهم باألجهزة
التعويضية الالزمة مجانا بناء على
توصية من اللجنة الفنية المختصة.
وب ـي ــن أن ال ـل ـج ـنــة وافـ ـق ــت على
اق ـ ـت ـ ــراح ل ـت ــوف ـي ــر  ١٠عـ ـل ــى األق ـ ــل
مـ ــن ال ـ ـ ـكـ ـ ــوادر ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة لـكــل
ن ــوع م ــن أن ـ ــواع اإلع ــاق ــة الـحــركـيــة
وال ـح ـس ـي ــة وال ــذه ـن ـي ــة وال ـع ـق ـل ـيــة،
وإنشاء مستشفى خاص ألغراض
التشخيص ومراكز متخصصة في
الطب الطبيعي والتطوري.
وأشــار إلــى موافقة اللجنة على
ابتعاث  ٢٠شخصا على األقل لكل
ن ــوع مــن أنـ ــواع اإلع ــاق ــة لتأهيلهم
عالميا خاصة في المجاالت النادرة،

وإضافة اإلعاقة التعليمية (بطيء
ال ـت ـع ـلــم) ض ـمــن ت ـعــريــف الشخص
ذي اإلعاقة.
ولـفــت إلــى مــوافـقــة اللجنة على
م ـنــح م ـع ــاش ت ـق ــاع ــدي للمكلفين
بــرعــايــة ذوي اإلع ــاق ــة المصابين
ب ـض ـم ــور مـ ــخ وفـ ـ ـق ـ ــدان ل ـل ـح ــواس
وال ـحــركــة وال ـش ـلــل الــربــاعــي الـتــام
وال ـ ـ ـ ــدائ ـ ـ ـ ــم ،وض ـ ـ ـمـ ـ ــور الـ ـعـ ـض ــات
(دوش ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن) ،وش ـ ـ ـلـ ـ ــل الـ ـمـ ـف ــاص ــل
والـ ـعـ ـض ــات الـ ـعـ ـل ــوي وال ـس ـف ـل ــي،
واإلعـ ــاقـ ــة ال ـكــام ـلــة ل ـض ــرر الـحـبــل
الشوكي.
من جهة أخرى ،قال السبيعي إن
اللجنة وافقت على رفــع الحصانة
عـ ــن الـ ـن ــائ ــب ص ــال ــح عـ ــاشـ ــور فــي
القضية المرفوعة ضــده من وزارة
الشؤون لعدم وجــود كيدية ،كونه
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وق ــد قـفــزنــا قـفــزة كـبـيــرة خــال
السنة الماضية.
وأوضح الفضالة أن موضوع
ال ــري ــاض ــة ش ــائ ــك ،ل ـك ــن تــوجــد
بـ ــوادر لـحــل األزمـ ــة الــريــاضـيــة،
ً
مبينا أن هناك  3طلبات لرفع
االيقاف منها عــودة االتحادات
ال ـم ـن ـح ـلــة ،وسـ ـح ــب ال ـق ـضــايــا،
وتوجد تباشير جيدة قادمة.

رحيل وزيرين
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب
عـبــدالــوهــاب البابطين« :جئنا
إل ـ ـ ــى مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة ل ـن ــؤص ــل
مفاهيم أساسية في الدستور،
ومـجـلــس األم ــة الـحــالــي ساهم
فــي رحـيــل وزيــريــن فــي أقــل من
عام وذلك من خالل استجوابين
األول ل ـ ــوزي ـ ــر اإلعـ ـ ـ ـ ــام وزي ـ ــر
الدولة لشؤون الشباب الشيخ
سلمان الحمود واالسـتـجــواب
الثاني إلى وزير الدولة لشؤون
مجلس الـ ــوزراء الشيخ محمد
ً
العبدالله» ،مبينا أن االستجواب
حق أصيل يستخدمه أي نائب
ً
وفـقــا للدستور ،س ــواء لرئيس
الـ ـ ــوزراء أو لـ ـل ــوزراء كــل حسب
اختصاصه.
وبـ ـ ـي ـ ــن الـ ـب ــابـ ـطـ ـي ــن أن «مـ ــا
ن ـ ـ ــردده دائـ ـم ــا ه ــو أنـ ـن ــا ل ـم ــاذا
نـ ـ ـج ـ ــزع مـ ـ ــن االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب ـ ــات،
وعـ ـن ــدم ــا ي ـح ـيــن االسـ ـتـ ـج ــواب
توضع المانشيتات العريضة
وي ـق ــال إن ه ــذه االس ـت ـجــوابــات
بـغــرض ال ـتــأزيــم ،لكنها قدمت
بغرض اإلصــاح ،الوزير عليه
أن يـتـحـمــل االس ـت ـج ــواب وفـقــا
لمواد الدستور ومن ال يتحمل
فليجلس بمنزله» .وأكد أن على
الشعب أن يحاسب النواب إذا
لم يصلحوا األخطاء وتجاوزوا

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،في مكتبه
أمس« ،رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطيني
عيسى قــراقــع ،يــرافـقــه ع ــدد مــن األط ـفــال الفلسطينيين،
كممثلين عن األطفال والفتيان المعتقلين في السجون
اإلسرائيلية».
وخاطب الغانم ،خــال اللقاء ،األطفال الفلسطينيين،
وهم أحمد عوض ونوران البلبول وجبر البدوي ومحمد
سرحان ،بقوله« :أنتم بصمودكم وقوتكم وصالبتكم ،وبرغم
صغر سنكم ،شاهد على قوة الشعب الفلسطيني البطل،
وعلى جبن االحتالل».
وأض ــاف« :ثقوا تماما أبنائي وبناتي بــأن لكم في كل
الوطن العربي ماليين تشعر بكم وتفاخر بصمودكم وترفع
رأسها بالمثال والنموذج اللذين تجسدونهما بصبركم
على المعاناة والقمع واالنتهاكات اليومية» .وأكد الغانم،
خالل اللقاء الذي حضره سفير دولة فلسطين لدى الكويت
رامي طهبوب ،والنواب سعد الخنفور وأسامة الشاهين
وسعود الشويعر ومبارك الحريص ،أن «بقاء االحتالل وآالف
الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية هو دليل يومي قاطع
ومستمر على االنتهاك االسرائيلي لكل المواثيق والعهود
الدولية ،ولكل منظومة القيم األخالقية التي يتفق عليها
بنو البشر بغض النظر عن عرقهم ودينهم وجنسهم».
يــذكــر أن زيـ ــارة االط ـف ــال الفلسطينيين لـلـبــاد تأتي
لحضور المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني
الذي انطلقت اعماله امس األول تحت رعاية وحضور سمو
أمير البالد الشيخ صباح االحمد ،والرئيس الفلسطيني
محمود عباس.

من جهة أخرى ،قال األمين العام لمجلس األمة عالم
الكندري ،إن تقارير ديوان المحاسبة عن أمانة المجلس
خلت من أي مخالفات مالية أو مالحظات مستمرة ،الفتا
إلــى أن األمــانــة تــم تصنيفها عامين متتاليين ضمن
«الجهات الجادة» في تسوية مالحظات الديوان« ،وهي
من أقل الجهات الملحقة في الدولة التي سجلت عليها
مالحظات ،اللتزامها بالقوانين واللوائح واإلجــراءات
المنظمة لعملها».
وأضاف الكندري ،في تصريح ،أن «تقرير الديوان عن
عمليات الفحص والمراجعة لسنة  2017/2016تضمن
ثـمــانــي مــاحـظــات– ولـيـســت مـخــالـفــات– تــم ال ــرد على
الديوان فيما يخصها» ،حيث استندت مالحظة الديوان
إلى بعض المواد الملغاة /المعدلة من الالئحة منذ سنة
 2007بقرار من مكتب المجلس.
وتــابــع «وم ــع ذل ــك عـمــل المجلس عـلــى أخ ــذ جميع
مــاحـظــات دي ــوان المحاسبة بعين االعـتـبــار لتعزيز
الـضــوابــط وإح ـكــام الــرقــابــة مــن خــال إص ــدار الالئحة
الـمــالـيــة الـجــديــدة للمجلس ،وال ـص ــادرة ب ـقــرار رئيس
مجلس األمة رقم ( )96لسنة .»2017
أما نتائج فحص الحساب الختامي لمجلس األمة
للسنة ذاتها  ،2017/2016فقد أسفرت عن مالحظتين
فقط للديوان تتعلقان بانعدام الصرف أو تدنيه لبعض
الـبـنــود ،ووج ــود بعض الــوظــائــف الـشــاغــرة ،وقــد جاء
رد المجلس بأنه تم األخذ بترشيد اإلنفاق في بعض
ً
أوج ــه ال ـصــرف على الميزانية تماشيا مــع السياسة
العامة للدولة.

ً
«التشريعية» :اعتماد «ذوي الهمم» بدال من ذوي اإلعاقة

الفضالة :بوادر لحل األزمة الرياضية

ق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب يـ ــوسـ ــف
الفضالة إنه واجه ضغوطا
فـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ـ ــف عـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــدة،
ك ــاس ـت ـج ــواب وزي ـ ــر اإلعـ ــام
وزير الدولة لشؤون الشباب
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ س ـل ـم ــان
ال ـح ـم ــود« ،إال أن ـنــي أعـلـنــت
ً
مـ ــو ق ـ ـفـ ــي سـ ــر ي ـ ـعـ ــا إزاء ه»،
ً
مـ ـ ــو ض ـ ـ ـحـ ـ ــا أن مـ ـجـ ـم ــو ع ــة
م ـ ــن االش ـ ـ ـخـ ـ ــاص خ ـض ـع ــوا
لـلـضـغــط اإلع ــام ــي ،وكــذلــك
فـ ـ ــي االس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــواب األخ ـ ـيـ ــر
لوزير الدولة لشؤون مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ م ـح ـم ــد
ال ـع ـبــدال ـلــه« ،ع ـل ـمــا أن ـن ــي لم
أعلن موقفي إال بعد التأكد
م ــن ق ـنــاعــاتــي ،فـهـنــاك ام ــور
تحتاج إلــى الـتــروي ،وأمــور
أخرى واضحة».
وأض ــاف الـفـضــالــة ،خــال
نــدوة نظمها نــادي القانون
ا لــد س ـتــوري بكلية الحقوق
في جامعة الكويت بعنوان
«البرلمان بفكر شبابي» ،أن
«ب ـعــض األف ـ ــراد قــد ت ـعــودوا
على ممارسة برلمانية سيئة
في فترات سابقة ،وتعودوا
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى اتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاع أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص
م ـع ـي ـن ـيــن ،وهـ ـن ــاك الـبـعــض
مـ ـم ــن زرع ـ ـ ـ ــوا لـ ـ ــدى الـ ـن ــاس
قناعات بأن العمل السياسي
سـيــئ ،لــذلــك علينا أال نلوم
من ينتقدنا».
ولـفــت إل ــى «أن ـنــا وضعنا
ف ـ ــي لـ ـجـ ـن ــة ت ـح ـس ـي ــن ب ـي ـئــة
األعمال البرلمانية بمساعدة
ً
ع ـ ــدة أفـ ـ ـ ــراد ،ج ـ ـ ــدوال زمـنـيــا
للمشاريع التي ننوي القيام
ً
بها وكانت حبرا على ورق،
لكنها ا صـبـحــت اآلن شيئا
ً
عمليا واقعيا ،مثل مشروع
ال ـعــربــات المتنقلة وغ ـيــره،

الغانم خالل استقباله الوفد الفلسطيني

الفضالة والبابطين والطبطبائي في ندوة الفكر الشبابي
الدستور وسكتوا عن السرقات
ً
فــي األمـ ــوال ال ـعــامــة ،الف ـتــا إلــى
أن اال ب ــاء المؤسسين ناضلوا
إليـ ـج ــاد وث ـي ـقــة م ـت ـفــق عـلـيـهــا،
وإي ـ ـجـ ــاد مـ ـ ــواد مـ ــن ال ــدس ـت ــور
عظيمة بترابطها.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـش ـ ـعـ ــب هــو
المصدر األساسي الذي تستمد
منه السلطات عملها ،مخاطبا
الحضور« :انتم مسؤولون عن
الــدفــاع عن األم ــوال العامة» ،إذ
من حق المواطنين أن يسألوا
عن تلك األمــوال حتى يتمكنوا
من حمايتها.
وبـ ّـيــن أن ــه «خ ــال عملنا في
لـجـنــة ح ـمــايــة األمـ ـ ــوال الـعــامــة
عملنا لمدة دور انعقاد اخرجنا
ف ـي ــه  14تـ ـق ــري ــرا ،وكـ ـن ــا نـعـمــل
بالساعات في تلك اللجنة ،لكن
تم اسقاط عمر الطبطبائي من
اللجنة فــي انـتـخــابــات اللجان
األخيرة».
وعــن ملف الــريــاضــة ،أوضــح
البابطين أن «الناس يشعرون
بالملل ويعرفون من المتسبب

ً
في ايقاف الرياضة» ،مستدركا:
«أتـ ــوجـ ــه ب ـك ــام ــي إل ـ ــى رئ ـيــس
م ـج ـلــس األم ـ ــة مـ ـ ــرزوق ال ـغــانــم
وال ـ ـش ـ ـيـ ــخ اح ـ ـمـ ــد ال ـ ـف ـ ـهـ ــد ،ب ــأن
الصراع على البقاء في السلطة
سواء داخليا من خالل التحكم
في الوضع الداخلي أو خارجيا
من خالل وضعكم مع المنظمات
الدولية تسبب في المشكلة».

صراع المجلس
مــن جانبه ،أكــد النائب عمر
الـطـبـطـبــائــي أن «أول مــا يجب
ت ـغ ـي ـي ــره ه ـ ــو ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع داخ ـ ــل
مجلس األم ــة ،الــذي يتمثل في
الـصــراع بين األجـيــال السابقة
وال ـج ـيــل ال ـح ــال ــي ،ال ب ـيــن قــوة
الـ ـفـ ـس ــاد واإلصـ ـ ـ ـ ــاح ،وال ـج ـيــل
ال ـس ــاب ــق ال يـ ـ ــدرك أن ه ـ ــذا هــو
ً
ع ـصــر الـ ـشـ ـب ــاب» ،م ــوض ـح ــا أن
المجتمعات يقودها الشباب.
وتساء ل الطبطبائي« :لماذا
ال ت ـث ــق ال ـح ـك ــوم ــة بــال ـش ـبــاب؟
ودورنا كنواب شباب أن نؤمن

ً
بــال ـقــدرات الـشـبــابـيــة» ،الفـتــا
إل ــى أن رجـ ــال ال ــدول ــة ي ــرون
الـمـسـتـقـبــل وي ـت ـن ـبــأون ب ــه».
َ
محاربون ألننا
وأضاف «إننا
ال نـخـضــع ألي ض ـغــوطــات،
نحن نواجه حكومة وسلطة
تملك المال واإلعالم ،لكننا لن
نقبل بالتغطية على بعض
وزرائها».
وأوضح أن الجلسات التي
يـشــاهــدهــا الـجـمـهــور يومي
الـ ـث ــاث ــاء واألربـ ـ ـع ـ ــاء لـيـســت
الجلسات الحقيقية ،فالواقع
ً
داخل اللجان مختلف ،الفتا
إلى أن «اللجان هي المطابخ
الــرئ ـي ـســة ألي ق ــان ــون وهــي
الـ ـت ــي نـ ـح ــدد ب ـه ــا مـسـتـقـبــل
ال ـ ـبـ ــاد» .وب ـ َّـي ــن أن اق ـص ــاء ه
مــن لجنة األم ــوال العامة تم
ب ـس ـب ــب ضـ ـغ ــوط ــات ل ـحــذف
ب ـ ـعـ ــض االسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء وت ـغ ـي ـي ــر
الـ ـتـ ـق ــاري ــر ،ل ـك ـن ـنــا ن ــؤم ــن أن
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ي ـ ـجـ ــب أن تـ ـك ــون
م ـس ـط ــرت ــه مـ ـتـ ـس ــاوي ــة عـلــى
الجميع».

المسؤولون في هيئة «القصر» خالل اجتماع اللجنة أمس
يترأس جمعية خيرية قامت بوضع
إعالنات لجمع التبرعات ،ورفضت
رف ــع الـحـصــانــة ع ــن ال ـنــائــب أحـمــد
الفضل لتوافر الكيدية في القضية
المرفوعة ضــده مــن أحــد مندوبي

اإلعالن .وأشار إلى أن اللجنة نظرت
مشروع قانون لسنة  2013بتعديل
بعض أحكام القانون رقم  67لسنة
 1983بـشــأن إنـشــاء الهيئة العامة
ل ـشــؤون الـقـصــر ،وم ـش ــروع قــانــون

بتعديل بعض أحكام محكمة األسرة
الـ ـص ــادر بــال ـقــانــون رق ــم  12لسنة
 ،2016وقــررت استكمال المناقشة
خالل اجتماعها االثنين المقبل.
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«السكنية» ّ
تغرم أكثر من  5مقاولين
 47مليون دينار لتأخير التنفيذ

في مدينتي جابر األحمد وصباح األحمد وشمال غرب الصليبيخات
●

حرمان المخالفين
من المشاركة في
المشاريع وعقوبات
تأديبية بحق
بعضهم

يوسف العبدالله

غرمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المقاولين المتقاعسين
لتأخيرهم تنفيذ المشاريع اإلسكانية في كل من مدينتي صباح األحمد
وجابر األحمد وشمال غرب الصليبيخات.
وكشف مصدر مسؤول في "السكنية" ،أمــس ،عن تغريم أكثر من 5
مقاولين تأخروا في تسليم مشاريعهم وخالفوا بعض بنود العقود
المبرمة مع المؤسسة ،مبينا أن قيمة الغرامات المالية بلغت نحو 47
مليون ديـنــار ،مــع اتـخــاذ خـطــوات تأديبية بحقهم وصلت الــى سحب
األعمال ،ومنعهم من المشاركة في المناقصات المطروحة منذ بداية
السنة المالية الحالية وحتى انتهاء المهلة التي تصل الى  3سنوات.
وأض ــاف أن الـعـقــوبــات تــأتــي اسـتـكـمــاال ل ـقــرار وزي ــر الــدولــة لـشــؤون
اإلسكان ووزير الخدمات ياسر أبل الذي أصدره في وقت سابق بتشكيل
لجنة تحقيق برئاسة الفتوى والتشريع للتحقيق في مخالفات وقعت من
قبل المقاولين ،والكيفية التي تم التعامل فيها من قبل "السكنية" بشأن
ً
العقوبات ،مشيرا الى أن لجنة التحقيق تبعها قرارات صارمة وصلت
الى حرمان  3شركات رئيسة ومقاولين في الباطن ومهندسين مشرفين
من المشاركة في مشاريع المؤسسة الحالية والمستقبلية ،إضافة الى
حرمان أخرى لمدة عام ومقاول باطن  3سنوات.
وعن طبيعة قرارات اللجان ،أوضح أن اللجان تحت إشراف مباشر من
ً
الوزير أبل ،مفيدا انها لم تكتف بحرمان الشركات بشأن تنفيذ ومتابعة
المشاريع ،بل اصدرت قرارات وعقوبات تأديبية بحق مهندس المؤسسة
المقيم إلحدى المشاريع ونائبه ومراقب األعمال والموقع.

local@aljarida●com

«العدل» :دورات تدريب للمتقدمين لوظائف القضاء
«الخبراء القطرية» تزور الكويت لالستفادة من تجربتها
محمد راشد

مصادر أن وزير العدل
كشفت ً
أصدر قرارا بضرورة اجتياز
المتقدمين لشغل الوظائف
المرتبطة بأعمال القضاء دورة
تدريب ينظمها معهد الكويت
للدراسات القضائية والقانونية
ً
الحقا.

عملت "الجريدة" ،من مصادر مطلعة ،أن وزير
العدل وزير الدولة لشؤون مجلس األمة د .فالح
العزب أصدر ،أمس ،قرارا يحدد بعض الشروط
للمتقدمين لشغل الوظائف المرتبطة بأعمال
القضاء ،وهي الوظائف المحفزة ،موضحة ان
ه ــذا ال ـقــرار يـهــدف إل ــى تـطــويــر آلـيــة الـعـمــل في
هذه الوظائف.
وأكدت المصادر أن القرار شدد على ضرورة
اجتياز المتقدمين لشغل تلك ا لــو ظــا ئــف التي
ت ــرت ـب ــط ب ـش ـكــل أس ــاس ــي وم ـب ــاش ــر م ــع أع ـم ــال
القضاء ،الدورة التدريبية المقررة لهم في معهد
الكويت للدراسات القضائية والقانونية ،مشيرة
إلــى ان الـ ــدورات الـمــذكــورة ستقام للمتقدمين
لشغل هذه الوظائف ســواء عن طريق النقل أو
الندب أو التعيين ،على أن يتم تحديد الموعد
الـمـنــاســب لعقد هــذه الـ ــدورات وال ـمــدة الكافية
لتحقيق أهدافها عبر المعهد ،وفقا للقرارات
واللوائح المنظمة في هذا الشأن.

خبرة عملية
وبـيـنــت أن الــوظــائــف المشمولة ضـمــن هــذا
القرار ،والتي يتوجب على المتقدمين لها اجتياز
ال ــدورة الـتــدريـبـيــة المخصصة ،هــي أمـيــن سر
جلسة ،وأمـيــن ســر تحقيق ،ومــوثــق ،ومـنــدوب
إع ــان ،ومــأمــور تنفيذ ،ومنفذ أحـكــام جزائية،

الدخيل مستقبال الكواري
وضابط دع ــاوى ،ومحقق دعــاوى نسب ،الفتة
إل ــى ان الـ ــوزارة تسعى إل ــى تمكين الموظفين
من القيام بكل األعمال المنوطة بهم ،فضال عن
إكسابهم الخبرة العملية ،دعما لرجال القضاء
والنيابة في أداء عملهم.
وفي سياق متصل ،استقبل الوكيل المساعد
ً
رئيس اإلدارة العامة للخبراء خالد الدخيل وفدا
من إدارة الخبراء بدولة قطر ،يضم رئيس اإلدارة
محمد ال ـك ــواري ،ونــائــب رئـيــس اإلدارة ناصر
ً
المطرفي العنزي ،الذي يزور البالد حاليا ضمن

برنامج تبادل الرؤى والخبرات بين دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،واالستفادة من
التجربة الكويتية في مجال الخبرة .وأكد الدخيل
أهمية هــذه الــزيــارة ،وضــرورة العمل المشترك
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
لما فيه المصلحة العامة .واستمع الوفد الزائر
لشرح حول قانون الخبرة بالكويت وتعديالته،
وال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـم ـن ـظ ـمــة ل ـع ـمــل الـ ـخـ ـب ــراء ،حـيــث
ـرض حــول األنـظـمــة اآللـيــة لـلــدورة
اطـلــع على ع ـ ٍ
المستندية المعمول بها في اإلدارة.

معهد الدراسات القضائية والقانونية ينظم ندوة
عن «جرائم تقنية المعلومات»
ص ـ ــرح مـ ــديـ ــر م ـع ـه ــد ال ـك ــوي ــت
لـلــدراســات القضائية والقانونية
ووك ـ ـ ـيـ ـ ــل مـ ـحـ ـكـ ـم ــة االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف،
ال ـم ـس ـت ـشــار ع ــوي ــد ال ـثــوي ـمــر ،بــأن
المعهد بصدد تنظيم ندوة جديدة
ب ـع ـنــوان "ق ــان ــون مـكــافـحــة جــرائــم
تقنية المعلومات رقــم "2015 /63
ً
غدا ،الساعة  6مساء بمقر المعهد
الجديد.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ال ـ ـنـ ــدوة تــأتــي
ح ــرص ــا م ــن إدارة ال ـم ـع ـه ــد عـلــى
التوعية بجرائم تقنية المعلومات،
وس ـي ـح ــاض ــر ف ـي ـه ــا ع ـض ــو هـيـئــة
التدريس في كلية الحقوق بجامعة
الـكــويــت د .بــدر الــراجـحــي ،ومدير
نيابة شؤون اإلعالم والمعلومات
والنشر محمد الغمالس ،ومساعد
مــديــر إدارة الـجــرائــم اإللكترونية
باإلدارة العامة للمباحث الجنائية

«الرحمة» قدمت
مساعدات لنازحي
دير الزور
َّ
سيرت الرحمة العالمية،
التابعة لجمعية اإل صــاح
االجتماعي ،قافلة مساعدات
لـلـســوريـيــن ال ـنــازح ـيــن من
دي ــر الـ ـ ــزور ،اس ـت ـفــاد منها
أكثر من  700أسرة ،أي نحو
 3500مستفيد.
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،قــال
رئ ـيــس مـكـتــب س ــوري ــة في
"الــرح ـمــة" ،ولـيــد السويلم،
إن ــه ن ـظــرا ل ـل ـنــزوح الكبير
م ــن ديـ ــر الـ ـ ــزور ت ــم تــوزيــع
سـ ـ ــات غ ــذائـ ـي ــة وح ـق ـي ـبــة
ش ـت ــوي ــة اسـ ـتـ ـف ــادت مـنـهــا
 500أس ـ ــرة ،فـيـمــا اسـتـفــاد
م ــن ال ـس ـلــة ال ـغــذائ ـيــة أكـثــر
م ــن  200أس ـ ــرة ،الف ـتــا إلــى
حـ ـ ـ ــرص "الـ ـ ــرح ـ ـ ـمـ ـ ــة" ع ـلــى
أن ت ـكــون الـسـلــة الـغــذائـيــة
جاهزة لألكل ،لعدم توافر
اإلمكانيات التي يستطيع
من خاللها النازحون طهي
األطعمة.
ودعـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـسـ ــوي ـ ـلـ ــم أهـ ــل
الخير في كويت الخير إلى
ب ــذل ال ـمــزيــد مــن أج ــل دعــم
الشعب السوري ،مؤكدا أن
ال ـحــاجــة مــاســة لـمــزيــد من
المساعدات.

فــي وزارة الــداخـلـيــة الـمـقــدم حمد
خــورش ـيــد .وأض ــاف الـثــويـمــر ،في
تصريح صحافي ،أمس ،أن الندوة
تهدف إلى توعية المواطنين لكي
ال ي ـق ـع ــوا ض ـح ــاي ــا ألي مـ ــن تـلــك
األعمال ،التي قد تؤدي إلى إلحاق
ال ـض ــرر ب ـهــم ،م ـش ـيــرا إل ــى تسليم
ش ـهــادات حـضــور لـلـنــدوة ،إضافة
إلــى فتح بــاب المناقشة والـحــوار
بين الحضور والمحاضرين ،لكي
يستفسر الحضور عما يهمهم من
أمور تتعلق بالقانون.
وتــابــع" :كـمــا يــأتــي انعقاد مثل
ت ـل ــك ال ـ ـنـ ــدوات م ــن م ـن ـط ـلــق رؤي ــة
ال ـم ـع ـه ــد ب ــاالهـ ـتـ ـم ــام بـ ــالـ ـكـ ــوادر
ال ـب ـش ــري ــة ،ول ـل ـتــوع ـيــة ال ـقــانــونـيــة
ال ـم ـه ـم ــة ،س ـع ـي ــا ل ـت ـح ـق ـيــق رؤيـ ــة
الكويت  2035في االرتقاء والعناية
بالكوادر والعنصر البشري".

7
ّ
«االستئناف» تلزم «كتاب التمييز» قيد صحف
«طعون األسرة» أمام المحكمة
ةديرجلا

•
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local@aljarida●com

• أكدت عدم أحقية اإلدارة بمنع قيدها ألن قبولها بيد الهيئة القضائية
• شددت على أن المنع يتعارض مع حق األفراد في اللجوء إلى القضاء
في حكم قضائي بارز ،ألزمت
محكمة االستئناف إدارة كتاب
محكمة التمييز قيد صحف
الطعون التي تقام على األحكام
الصادرة عن محكمة االستئناف
في قضايا االسرة أمام محكمة
التمييز ،للنظر فيها ،لتقرير
االخيرة الرأي في قبول الطعون
او رفضها.

أك � � ��دت «االس � �ت � �ئ � �ن� ��اف» ،ف��ي
ح �ي �ث �ي��ات ح �ك �م �ه��ا ال � ��ذي أل ��زم
ادارة ك �ت��اب م�ح�ك�م��ة التمييز
ب � �ق � �ي� ��د ال � �ط � �ع � ��ن ال� � �م� � �ق � ��ام م��ن
ال �م �ح��ام��ي ن��اص��ر ال �ه �ي �ف��ي ،أن
ق��ان��ون المرافعات واالس ��رة لم
ي�ت�ض�م��ن ن�ه�ي��ا إلدارة ال�ك�ت��اب
عن قبول صحف هذه الطعون
ً
أو منعا من قيدها في السجل
المعد لذلك.
وق ��ال ��ت إن ق� �ب ��ول ال �ط �ع��ون
ي� �خ ��رج م ��ن ال� �ن� �ش ��اط اإلداري
الدارة كتاب «التمييز» ،ويدخل
في صميم عمل المحكمة التي
ي� �ع ��رض ع �ل �ي �ه��ا ال� �ط� �ع ��ن ب�ع��د
تسجيله ،باعتبارها المختصة
وحدها بالفصل فيما يرفع من
طعون عن األحكام الصادرة من
محكمة االستئناف.
وأك� ��دت أن ال�م�س�ت��أن��ف أق��ام
ا ل� � ��د ع� � ��وى ض � ��د ادارة ك� �ت ��اب
محكمة التمييز ووزارة العدل،
ً
طالبا إلزامهما بقيد صحيفة
ط�ع�ن��ه ب��ال�ت�م�ي�ي��ز ع �ل��ى ال�ح�ك��م
الصادر من محكمة استئناف
األسرة ،واعتبار مواعيد الطعن
مفتوحة لحين اجراء هذا القيد
على سند من انه اعد صحيفة
ط �ع��ن ب��ال �ت �م �ي �ي��ز ع �ل��ى ال�ح�ك��م
المذكور وقدمها ف��ي الميعاد
الى ادارة كتاب محكمة التمييز
لقيدها في السجل المعد لذلك،
اال انها امتنعت ع��ن ذل��ك دون
مسوغ قانوني ،وساند دعواه
بصورة من الحكم االستئنافي
المذكور ،وصحيفة طعنه عليه
بالتمييز ،وإن��ذار بقيدها الى
ادارة الكتاب.

النائب العام

القانون لم يمنع
المتقاضين
من حق الطعن
إال في مسائل
محددة

وق� �ض ��ت ال �م �ح �ك �م��ة ال �ك �ل �ي��ة
ب ��رف ��ض ال� ��دع� ��وى ،ألن ال �ن��ص
ف� ��ي ال � �م� ��ادة  13م� ��ن ال �ق ��ان ��ون
ر ق � ��م  12ل �س �ن��ة  2015ب �ش��أن
محكمة االس��رة على ان تكون
االح �ك��ام ال �ص��ادرة ف��ي مسائل
االحوال الشخصية من الدوائر
االستئنافية بمحكمة اال س��رة
غ� �ي ��ر ق ��اب� �ل ��ة ل� �ل� �ط �ع ��ن ع �ل �ي �ه��ا
بالتمييز ،إال من النائب العام
إذا تضمنت م�س��ا س��ا بأحكام
الشريعة اإل س�لا م�ي��ة مقتضاه
م �ن��ع ادارة ال �ك �ت��اب م ��ن ق�ب��ول
صحف الطعن بالتمييز على
ت �ل��ك االح� �ك ��ام ،إال م ��ن ال�ن��ائ��ب
ال �ع��ام وف ��ي ح ��دود االس�ت�ث�ن��اء
المذكور ،ولما كان الحكم الذي
ي �ط �ل��ب ال� �م ��دع ��ى ت �م �ك �ي �ن��ه م��ن
ً
الطعن عليه صادرا من الدائرة
االستئنافية بمحكمة االسرة،
وال يجوز الطعن عليه بالتمييز

م��ن غير النائب ال�ع��ام ،فإنه ال
يجوز إلزام إدارة الكتاب بقيده
بحجة ت��رك الكلمة الفصل في
قبوله لمحكمة التمييز ،لما في
ذلك من تفويت الحدى الغايات
التي قصدها المشرع من وراء
ه��ذا ال �ن��ص ،وه��ي تقليل ع��دد
الطعون امام المحكمة من خالل
غ�ل��ق او تضييق ه��ذا الطريق
حيال هذا النوع من االحكام.

الطعن
وأق� ��ام ال �م��دع��ى االس�ت�ئ�ن��اف
ال � �م� ��اث� ��ل ب� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة اودع � � ��ت
ادارة ال �ك �ت��اب ،ط��ال�ب��ا قبولها
ش �ك�لا ،وف ��ي ال �م��وض��وع إل�غ��اء
ال �ح �ك��م ال �م �س �ت��أن��ف وال �ق �ض��اء
م�ج��ددا بطلباته أم��ام محكمة
أول درج� ��ة ،وب �ن��ي ط�ع�ن��ه على
أن ام ��ر ج� ��واز ال �ط �ع��ن او ع��دم
ج��وازه م��ن صميم اختصاص
المحكمة التي يعرض عليها
بعد تسجيله من ادارة الكتاب،
كما هو الشأن في الطعون التي
ت��رف��ع بعد ان�ق�ض��اء المواعيد،
وال يوجد ف��ي ن��ص ال�م��ادة 13
م��ن ق��ان��ون محكمة االس ��رة او
غ�ي��ره م��ا ي�خ��ول ادارة الكتاب
االمتناع عن تسجيل الصحيفة،
ألي س�ب��ب ط��ال�م��ا ق��ام الطاعن
ب �س��داد ال ��رس ��وم ،ل�م��ا ف��ي ذل��ك
من مصادرة على حق االلتجاء
الى القضاء ،فضال عن ان الحكم
ال � ��ذي ي �ط �ع��ن ع �ل �ي��ه ،وإن ك��ان
صادرا من الدائرة االستئنافية
بمحكمة االسرة ،يتعلق بوقف،
وهو ليس من مسائل االحوال
ال �ش �خ �ص �ي��ة ،ف� �ي� �ك ��ون ال �ط �ع��ن
ع�ل�ي��ه ب��ال�ت�م�ي�ي��ز ب �م �ن �ج��اة من
ال�م�ن��ع وف �ق��ا ل�ل�ن��ص ال �م��ذك��ور،
ولما كان الحكم قد خالف ذلك
دون أن يتناول مستنداته بما
تقتضيه فإنه يكون معيبا بما
يستوجب إلغاءه.

الشريعة
وقالت محكمة االستئناف،
ف � ��ي ال � �ح � �ي � �ث � �ي� ��ات ،إن ال� �ن ��ص
ف� ��ي ال � �م� ��ادة  13م� ��ن ال �ق ��ان ��ون
ر ق � ��م  12ل �س �ن��ة  2015ب �ش��أن
محكمة االس��رة على أن «تكون
االح �ك��ام ال �ص��ادرة ف��ي مسائل
االح� � � � � � � � ��وال ال � �ش � �خ � �ص � �ي� ��ة م ��ن
الدوائر االستئنافية بمحكمة
االسرة غير قابلة للطعن فيها
ب �ط��ري��ق ال �ت �م �ي �ي��ز ،واس �ت �ث �ن��اء
م��ن ذل ��ك ي �ج��وز ل�ل�ن��ائ��ب ال�ع��ام
ال �ط �ع��ن ب �ط��ري��ق ال �ت �م �ي �ي��ز ف��ي
تلك االحكام اذا كانت تتضمن
م� �س ��اس ��ا ب� ��أح � �ك� ��ام ال �ش��ري �ع��ة

رقابة القضاء على الكتب الممنوعة
بعد أيام قليلة سيحل علينا ضيف سنوي ننتظر وصوله بشغف ،لما
يحمله لنا من ثراء فكري وأدبي وقانوني ،أال وهو معرض الكويت للكتاب
الدولي ،وما إن يأتي المعرض حتى ترافقه في رحلته موجة من االعتراض
على المنع الذي يطال الكتب ،ويقلص مساحة الحرية الفكرية ،تارة لسبب
واضح ،وتارة أخرى ألسباب مجهولة ،أو ألن أحد الكتاب ناله انتقاد الرأي
العام لبعض محتوياته.
ّ
واتجه عدد من الكتاب والناشرين ،في اآلونة األخيرة ،إلى الطعن على
ق��رارات لجنة الرقابة أم��ام المحاكم اإلداري��ة ،لما يشوبها من انحراف في
اس�ت�خ��دام السلطة أو خطأ ف��ي تطبيق ال�ق��ان��ون ،وبالتالي ب��دأت محاكم
أول درجة واالستئناف إصدار أحكام مختلفة من قبول للطعن أو رفضه،
لما تراه المحكمة من اتفاق القرار أو مخالفته ألحكام قانون المطبوعات
والنشر رقم .2006/3
وبالتالي ذهبت المحاكم إلى محاولة التوفيق بين األصل الدستوري
في حرية النشر ،وال��ذي ورد في المادة  ،36ونص على «أن حرية التعبير
والبحث العلمي مكفولة ،ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول
ً
أو الكتابة أو غيرهما ،وذلك وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون»،
والمحظورات الواردة في نص المادة  21من قانون  ،2006/3ورغم تلك األحكام
ومحاوالت التوفيق بين عدم التفريط في الحق الدستوري والحرية ،وبين
عدم اإلفراط في المحظورات والمنع ،ويضع معها الحق ،إال أن كل ذلك من
باب االجتهاد.
ً
ً
ً
إال أن محكمة التمييز عام  2008أصدرت حكما وضعت به شرطا مهما
للمحاكم اإلدارية ،عند تناولها مثل تلك الطعون ،وهو األخذ برأي الخبرة
الفنية في هذا المجال.
وذه�ب��ت محكمة التمييز االداري � ��ة ،ب��رئ��اس��ة المستشار محمد خيري
الجندي ،التي نظرت الطعن المقام على منع فيلم سينمائي ،ملغية حكم
محكمة االستئناف واكدت ان التعبير الفني عن األفكار بالكتابة أو التمثيل
أو الصور ،وغيرها من وسائل التعبير التي كفلها الدستور تختلف حولها
وجهات النظر ،مما يوجب على المحكمة ،عند رقابتها م��دى مشروعية
القرارات اإلداري��ة ،أن تستعين برأي الخبرة الفنية ،التي يتوافر لها الرأي
المحايد فيما يبتغى نشره أو التصريح به ،وأنه ال يمكن أن يتجلى األمر
فيها على وجهه الصحيح إال بعد استدعاء الرأي الفني ،وبحضور أطراف
النزاع ،ومناقشتهم في الجوانب السلوكية وارتباطها بالغاية من األحداث.
ً
ً
وب��ذل��ك وض �ع��ت م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز خ �ط��ا ع��ري �ض��ا ل�م�ح��اك��م أول درج��ة
واالستئناف ،عند نظرها لما يمنع من وسائل التعبير التي كفلها الدستور
في نص المادة  ،36أن تستعين بالخبرة الفنية ومناقشة أطراف الخصومة،
ً
وإال كان الحكم معيبا ،وبالتالي يجب على المحاكم اإلدارية أال تنفرد في
الرأي بالتصريح أو المنع دون وجود رأي فني يساندها ،وهو ما يتعين
عليها قبل التصدي لموضوع الدعوى أن تستطلع ال��رأي الفني من أهل
الخبرة.

ووج ��ه ال�ي��ه ادارة ال�ك�ت��اب كما
هو الحال في المواد ،150 ،138
 ،153من قانون المرافعات.

الحظر

الحكم يسمح
بالطعن على كل
مسائل األسرة
ولمحكمة التمييز
تقرير مصيرها

وقالت المحكمة إنه لما كان
ذل ��ك ،وك ��ان ال �ط��اع��ن ض ��ده من
إح� ��دى ال ��دوائ ��ر االس�ت�ئ�ن��اف�ي��ة
ب�م�ح�ك�م��ة االس� � ��رة ف ��ي م�س��أل��ة
«وقف» ،بادعاء انها ليست من
م �س��ائ��ل االح � � ��وال ال�ش�خ�ص�ي��ة
التي تخضع للحظر ،معتصما
ب � �م� ��ا ال وال ي � � � ��ة ع� �ل� �ي ��ه الدارة
الكتاب ف��إن الحكم المستأنف
إذ رف ��ض ه ��ذا ال �ط �ل��ب ،خ�لاف��ا

h.alabdullah@aljarida.com

االنشغال بالمحاماة
ال باالنتخابات يا
صديقي

للنظر السابق يكون ،وأيا كان
وجه الرأي في هذا االدعاء ،قد
ج��ان��ب ال� �ص ��واب ،م �م��ا يتعين
معه ال�ق�ض��اء بإلغائه ف��ي هذا
ال �خ �ص��وص وإج ��اب ��ة ال�ط��اع��ن
ال ��ى ط�ل�ب��ه ه ��ذا ،ع�ل��ى ن�ح��و ما
ي� � ��رد ب ��ال� �م� �ن� �ط ��وق وب �ت ��أي �ي ��ده
فيما يتعلق بانفتاح او غلق
الميعاد ،لتعلق هذا األمر بشكل
ال �ط �ع��ن ،وب �م��ا ي �ت��رك لمحكمة
ال�ت�م�ي�ي��ز أم ��ر ال�ف�ص��ل ف �ي��ه ،مع
إل� ��زام ال�م�س�ت��أن��ف ض ��ده االول
ال� �م� �ص ��روف ��ات ال �م �ن��اس �ب��ة ع��ن
الدرجتين ،عمال بالمواد ،119
 147 ،120من قانون المرافعات.

غاب السكرتير ...فطارت الجلسة كلها!

ً
الهيئة القضائية والمحامون انتظروا من الساعة  8.30حتى  11.15صباحا

المحامي أحمد الهندال

تسبب غياب أمين س��ر إح��دى الجلسات
إلحدى الدوائر التجارية في المحكمة الكلية
التي عقدت جلساتها في مبنى الرقعي أمس
األول ف��ي تأجيل رول الجلسة ك��ام�لا ال��ذي
ي�ت�ض�م��ن  37ق�ض�ي��ة إل ��ى م�ن�ت�ص��ف ال�ش�ه��ر
المقبل ،بعدما ا ن�ت�ظ��رت الهيئة القضائية
انعقادها في تمام الساعة  8.30صباحا ،اال
أن ع��دم ت��واج��د أمين س��ر الجلسة وانتظار
ً
الهيئة بديال عن السكرتير والملفات حتى
الساعة  11.15صباحا حال دون انعقادها
«وطارت الجلسة كلها»!
وع �ل �م��ت «ال� �ج ��ري ��دة» ،م��ن م �ص��ادره��ا ،أن
الهيئة القضائية طالبت رئيس أ م�ن��اء سر
الجلسات ومراقب المحكمة بحضور أمين
س��ر ب��دي��ل للجلسة ،إال أن أح ��دا ل��م يحضر

حتى الساعة  11.15صباحا ،وبعد عرض
المحكمة للملفات انتظارا ألمين سر الجلسة
ً
ً
البديل تبين أن هناك  11ملفا مفقودا من
أص��ل  ،34األم��ر ال��ذي اض�ط��ر المحكمة إلى
تأجيل الجلسة إداريا لتاريخ آخر مع إشارة
المحكمة إل��ى أن سبب التأجيل هو تأخير
الجهاز اإلداري في المحكمة من توفير أمين
سر للجلسة ،وكذلك فقد الملفات بعد حضور
أح��د ال�ب��دالء ،األم��ر ال��ذي تسبب ف��ي تعطيل
ان �ع �ق��اد ال �ج �ل �س��ات ف �ض�لا ع ��ن ع ��دم وج ��ود
محاضر في الجلسات.
وقالت المصادر إن على المسؤولين في
وزارة العدل تدارك أخطاء بعض موظفيها،
إذ اليعقل أن يتم ترحيل الجلسات بسبب
أخطاء إدارية لم يتمكن الجهاز اإلداري في

مرافعة

حسين العبدالله

حسين العبدالله
اال س�لا م�ي��ة المتعلقة بالنظام
ال�ع��ام ،والمبينة ب��ال�م��ادة 338
من قانون االحوال الشخصية»
يدل على أن المشرع ارت��أى أن
ينتهي مطاف األنزعة المشار
ال� �ي� �ه ��ا ب ��ال� �ن ��ص ع� �ن ��د درج � ��ة
االس �ت �ئ �ن��اف ،ف��أغ �ل��ق ح�ي��ال�ه��ا
ط � ��ري � ��ق ال � �ط � �ع� ��ن ب ��ال� �ت� �م� �ي� �ي ��ز،
واستثنى من ذلك النائب العام
اذا ك ��ان ��ت ت �ت �ض �م��ن م �س��اس��ا
ب��أح �ك��ام ال �ش��ري �ع��ة االس�لام �ي��ة
المتعلقة بالنظام العام ،وبما
مقتضاه قصر الطعن بالتمييز
ف� �ي� �ه ��ا ع � �ل� ��ى ال� � �ن � ��ائ � ��ب ال � �ع� ��ام
ليمارسه في حدود االستثناء
المذكور ،بيد أنه لما كان النص
لم يتضمن نهيا الدارة الكتاب
عن قبول صحف هذه الطعون
او منعا من قيدها في السجل
المعد ل��ذل��ك وف�ق��ا للمادة 154
م ��ن ق ��ان ��ون ال� �م ��راف� �ع ��ات ،ول��م
ي�م�ن�ح�ه��ا س �ل �ط��ة ف ��ي ال�ت�ق��دي��ر
م ��ن ح �ي��ث ال �م �ن��ح وال� �ح ��رم ��ان
ألهمية ما يترتب عليه ذلك من
آث ��ار ،وألن ال�ف�ص��ل ف��ي مسألة
ج� � ��واز ال �ط �ع��ن ب��ال �ت �م �ي �ي��ز م��ن
عدمه مما يخرج ع��ن النشاط
االداري الدارة الكتاب ،ويدخل
في صميم عمل المحكمة التي
ي �ع��رض ع�ل�ي�ه��ا ب�ع��د تسجيله
بحسبانها المختصة وحدها
ب� ��ال � �ف � �ص� ��ل ف � �ي � �م� ��ا ي � ��رف � ��ع م��ن
ط �ع��ون ع��ن االح �ك��ام ال �ص��ادرة
م��ن محكمة االس�ت�ئ�ن��اف ،وألن
لكل م��واط��ن ح��ق االل�ت�ج��اء الى
القضاء في مراحله المختلفة
يحتمي به تمكسا او زودا عن
حق يدعيه لنفسه ،وال يصح أن
يحال بينه وبين الوصول اليه
بحجة انه ظاهر البطالن ،ومن
ثم فإن ادارة الكتاب تلتزم بقيد
ال�ط�ع��ون ال�ت��ي ت�ق��دم ال�ي�ه��ا عن
االح�ك��ام ال �ص��ادرة م��ن ال��دوائ��ر
االستئنافية بمحكمة اال س��رة
في السجل المعد لذلك وبترك
ال �ك �ل �م��ة ال� �ف� �ص ��ل ف� ��ي ق �ب��ول �ه��ا
لمحكمة التمييز ،سواء تعلقت
ب�م�س��أل��ة م��ن م �س��ائ��ل االح� ��وال
الشخصية التي اقتصر النص
ع �ل �ي �ه ��ا ام خ� ��رج� ��ت م � ��ن ه ��ذا
ال�ن�ط��اق ،شأنها ف��ي ذل��ك شأن
الطعون التي ترفع عن االحكام
االس�ت�ئ�ن��اف�ي��ة ف��ي ال �م �ن��ازع��ات
اإلي �ج��اري��ة ال �ت��ي ت�خ�ت��ص بها
دائ � ��رة االي � �ج� ��ارات بالمحكمة
الكلية ،والتي يجري العمل على
قبولها من ادارة الكتاب ،رغم
الحظر الوارد بعجز المادة 26
من مرسوم ايجار العقارات ،إذ
ل��و اراد المشرع ال�خ��روج على
ه��ذا االص��ل ال��ذي استقر عليه
العمل لنص صراحة على ذلك،

قصر العدل

م�ح�ك�م��ة ال��رق �ع��ي م��ن ت��دارك �ه��ا رغ ��م ت��واج��د
أع�ض��اء المحكمة والمحامين ف��ي الجلسة،
بينما لم يحضر ال أمين السر الذي قد يكون
ً
مضطرا لذلك ،وال حتى ملفات الدعاوى التي
يتعين جاهزيتها لكل جلسة.
وأض � ��اف � ��ت أن ف� �ق ��د ال� �م� �ل� �ف ��ات ال �خ��اص��ة
بالدعاوى القضائية ليس أمرا جديدا على
المحكمة وبات أمرا متكررا ،بما أصبح معه
محال لمقاضاة وزارة العدل من قبل األفراد،
فضال عن تأخر ال��دع��اوى في مسألة إتمام
اإلعالن وتأخر إنجازها رغم وضوح العديد
م��ن ال �ع �ن��اوي��ن ال �ت��ي ي�ت�ع�ي��ن ع�ل��ى م�ن��دوب��ي
اإلعالن إتمامها.

ي � �ن � �ش � �غ� ��ل ال � �م � �ح� ��ام� ��ون
ه� � ��ذه األي � � � ��ام ب��ان �ت �خ��اب��ات
ج�م�ع�ي�ت�ه��م ،ال �ت��ي ط��ال�ت�ه��ا
ح� �ت ��ى ش� �ب� �ك ��ات ال� �ت ��واص ��ل
االج�ت�م��اع��ي ،بنشر العديد
م � � � ��ن اإلن� � � � � � �ج � � � � � ��ازات ال � �ت� ��ي
حصدتها تلك القائمة ،ثم
ق ��ام ��ت األخ� � ��رى ون�س�ب�ت�ه��ا
لنفسها ،مع نشر العديد من
الصور واألخبار الصحافية
ال �ت��ي ت��وض��ح م��ن ب��دأ وم��ن
افتتح ومن أنجز ،ثم الكشف
عن إنجازات سيتم إعالنها
م� �س� �ت� �ق� �ب�ل�ا ،وغ � �ي� ��ره� ��ا م��ن
شعارات ال تسمن وال تغني
من جوع ،وستتبخر بمجرد
ان �ت �ه��اء ال �ي��وم االن�ت�خ��اب��ي،
ك � �م� ��ا ت � �ب � �خ ��ر غ � �ي� ��ره� ��ا م��ن
الشعارات.
وأت �م �ن��ى م�ث�ل�م��ا ينشغل
المحامون بهذه االنتخابات
أن ي �ن �ش �غ �ل��وا ع� �ل ��ى األق� ��ل
ب�ط�ل��ب ال�ت�ق��ري��ري��ن اإلداري
والمالي عن أعمال مجلس
اإلدارة ،الذي عادة ال نراه وال
نسمع عنه إال بعد االنتهاء
من عملية االنتخاب وإعالن
م �ج �ل��س اإلدارة ا ل �ج ��د ي ��د،
وأن ينشغل المحامون عن
م �ح��اس �ب��ة م �ج �ل��س اإلدارة
عن األعمال التي صمت عن
القيام بها ،وأوج��ه الصرف
ال� �ت ��ي دف� �ع� �ه ��ا ،وإن ك��ان��ت
دفعت بوجه حق أم ال؟
وم� ��ا أت �م �ن��ى أن ي�ن�ش�غ��ل
ب��ه ال �م �ح��ام��ون ه��و توجيه
ال � �س� ��ؤال ل �ك ��ل ق ��ائ �م ��ة ع�ل��ى
ح� � ��دة :م� � ��اذا ف �ع �ل��ت ع �ن��دم��ا
ت ��ول ��ت زم� � ��ام إدارة ال �ع �م��ل
بالجمعية؟ ف�ك��م م��ن محام
ع� �م ��ل ف� ��ي م �ج �ل��س اإلدارة
الحالي حتى ينالوا شرف
ان�ت�خ��اب�ه��م م� �ج ��ددا؟ وم ��اذا
ف �ع��ل م ��ن ت ��م ان �ت �خ��اب��ه ف��ي
االن� � �ت� � �خ � ��اب � ��ات ال� �م ��اض� �ي ��ة
أو ال� �ت ��ي س �ب �ق �ت �ه��ا ،أو م��ن
ح� �ظ ��ي ب � �ش� ��رف االن� �ت� �خ ��اب
وع��اد مجددا ليطرح نفسه
مرشحا ،إبان عضويته في
مجلس اإلدارة؟ وما أعماله
وج �ه��وده ك�ع�ض��و ب�م�ف��رده،
ول � �ي � ��س ض � �م� ��ن م �ج �م��وع��ة
ع�م��ل ،منها اث�ن��ان أو ثالثة
ف�ق��ط ،بينما ب�ق��ي اآلخ ��رون
يحضرون االجتماعات وال
يحركون ساكنا!
وع � � � � �ن� � � � ��دم� � � � ��ا ي � �ن � �ش � �غ� ��ل
ال � �م � �ح� ��ام� ��ون ف� �ع� �ل� �ي� �ه ��م أن
ينشغلوا بقانون مهنتهم،
وتحديدا إق��رار م��واد تكفل
م ��دة ال �ت��دري��ب ل �م��ن ينضم
عضوا فيها ،مع تقنين باب
االن�ض�م��ام اليها ع��ن طريق
األعمال النظيرة وخريجي
ال �ش��ري �ع��ة ،وال �ت �ق��ري��ر ب�ق��در
ك ��اف ل�ح�ص��ان��ة ت�ل�ي��ق ب�ه��م،
وت� �ح� �ف ��ظ ع � �ق ��وده ��م ت �ج��اه
موكليهم ،وأال تكون رهينة
التقدير المضر لحقوقهم.
وع� � �ل � ��ى ال� �م� �ح ��ام� �ي ��ن أن
يسألوا المجالس المتعاقبة:
م� ��اذا ف�ع�ل��ت دون اس�ت�ث�ن��اء
ع��ن ب�ن��اء مستقبل مهنتهم
نحو تنظيمها؟ وذلك نحو
تحديد الحد األدنى ألتعاب
ال� �م� �ح ��ام ��اة ف� ��ي ال �ق �ض��اي��ا،
ل� ��وق� ��ف ب � ��ورص � ��ة األت � �ع� ��اب
ال� �ت ��ي س� ��اع� ��دت ال �م��وك �ل �ي��ن
ف � ��ي ال � �ح � �ص� ��ول ع � �ل� ��ى أق� ��ل
األت � � � �ع� � � ��اب م� � �ق � ��اب � ��ل أس � � ��وأ
ال� �خ ��دم ��ات ،وإب � �ع� ��اد م ��ن ال
يتشرف بالبقاء فيها نحو
مراجعة كشوف المؤجرين
ل�م�ك��ات�ب�ه��م ب��ال �ب��اط��ن ،وم��ن
ي� � ��أوي م �ح��ام �ي��ي ال �ش �ن �ط��ة
وال� �ت� �ح� �ص� �ي ��ل ،وال� � �ص � ��ادرة
ب � �ح � �ق � �ه� ��م أح � � � �ك� � � ��ام م� �خ� �ل ��ة
ب��ال�ش��رف أو األم��ان��ة أو من
ثبت تكراره لمخالفة قوانين
المهنة.
تلك القضايا التي أراه��ا
مستحقة ه��ي ا ل�ت��ي يتعين
على الزمالء االنشغال بها،
وم �س��اء ل��ة ك ��ل م ��ن ي�ت��رش��ح
ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات م� � ��اذا ف�ع�ل��ت
وم � � � � ��اذا ح� �ق� �ق ��ت ل �ل �م �ه �ن��ة؟
وات ��رك ع�ن��ك م��ن س ��ارع إل��ى
قص الشريط ،أو من التقط
ص��ورة إلى جانب وزي��ر ،أو
من طبل أو دافع عن آخر في
اإلعالم أو بشبكات التواصل
االجتماعي ،واألهم من ذلك
م ��ن ح �ق��ق ل �ل �م �ه �ن��ة ،وم � ��اذا
ح �ق��ق وم ��ن س �ي �ح �ق��ق؟ وم��ا
ع ��دا ذل ��ك ال ش ��يء يستحق
االنشغال.
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المقصيد :يشمل مواضيع اقتصادية وتربوية وأكاديمية
فهد الرمضان

قال وكيل التنمية التربوية
واألنشطة الطالبية بوزارة
التربية فيصل المقصيد إن
الوزارة تهتم بثقافة الطلبة
وتهيئتهم للمنافسة في
المسابقات اإلقليمية والدولية.

المسابقة
على مستوى
الكويت ونطمح
إلى المنافسة
العالمية

دبشة

أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ــوكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد
للتنمية الـتــربــويــة واألن ـش ـطــة في
وزارة ال ـتــرب ـيــة فـيـصــل المقصيد
أن ال ـن ـس ـخ ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة مـ ــن دوري
المناظرات ستنطلق السبت المقبل
ل ـل ـب ـن ـيــن ،ول ـل ـب ـن ــات ال ـس ـب ــت ال ــذي
يـلـيــه ،بـمـشــاركــة  64فــريـقــا بــواقــع
ً
 34للبنين و 30للبنات ،مبينا أن
الـفــرق الـتــي شــاركــت فــي المسابقة
ً
وع ــدده ــا  90فــري ـقــا خـلـصــت بعد
ً
التصفيات إلى  64فريقا من قطاعي
التعليم الـعــام والـخــاص والتربية
الخاصة والمعهد الديني والطلبة
الموهوبين.
وق ـ ـ ــال ال ـم ـق ـص ـي ــد ،فـ ــي مــؤت ـمــر
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ع ـ ـ ـقـ ـ ــده أمـ ـ ـ ـ ــس بـ ـق ــاع ــة
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـح ـض ــور
الموجه العام للغة العربية صالح
دبـشــة ،والقائمين بــاإلشــراف على
ال ـم ـســاب ـقــة ،إن دوري ال ـم ـنــاظــرات
في نسخته الثالثة التي ستنطلق
مطلع السبت المقبل برعاية ورثة
المرحوم جاسم الخرافي سيشتمل
ع ـلــى مــواض ـيــع مـتـنــوعــة للطلبة،
اقتصادية وتربوية وأكاديمية ،في
حين تحظر المناظرات في الشؤون
السياسية والدينية.
وكشف المقصيد في الوقت ذاته
عن مسابقات مستقبلية للتنسيق
مع إدارة المكتبات وتوجيه اللغة
ً
الـعــربـيــة لــارتـقــاء بالطلبة لغويا
ً
ً
وحــواريــا وثقافيا من خالل بعض
الـمـســابـقــات ال ـتــي أهـمـهــا التركيز

ع ـلــى ك ـتــابــة ق ـصــص وال ـن ـصــوص
المسرحية وبعض الجوانب األدبية
األخرى.
وقـ ــال إن ال ـ ــوزارة تـهـتــم بثقافة
ا لـطـلـبــة وتهيئتهم للمنافسة في
الـمـســابـقــات االقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة،
م ــوضـ ـح ــا أن «بـ ـصـ ـم ــات تــوج ـيــه
اللغة العربية واض ـحــة فــي دوري
المناظرات ،وأياديه البيضاء في هذا
المشروع بعد أن بــدأت انطالقتنا
منذ ثــاث سـنــوات اسـتـمــرت حتى
أشـهــر الصيف الـمــاضــي مــن خالل
األندية المسائية ،لتكون هناك رؤية
شاملة ألبنائنا الطلبة ،وخاصة في
الـمــراحــل الـثــانــويــة ،وكــانــت قضية
التدريب من أهم تطلعاتنا للتبادل
الثقافي والحواري ،وتعويد الطلبة
الـ ـ ــرأي وال ـ ـ ــرأي اآلخـ ـ ــر ،وتــأهـيـلـهــم
للحياة األكاديمية».
مــن جــان ـبــه ،ق ــال ال ـمــوجــه الـعــام
للغة العربية صالح دبشة إن فكرة
دوري الـمـنــاظــرات جميلة ورائـعــة
وصاحبها إص ــرار وإخ ــاص على
اسـتـمــرار هــذا الـمـشــروع اإليجابي
وتطلعاته أال يكون على مستوى
دولـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ف ـق ــط ولـ ـك ــن عـلــى
ً
م ـس ـتــوى ال ـع ــال ــم ،م ـش ـيــدا بــالــدعــم
الكبير الذي منحه الوكيل المقصيد
ل ـل ـم ـشــروع ،وت ـقــدي ـمــه الـضـمــانــات
الالزمة الستمراره ،مما يمكننا من
االستمرار والتواصل.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ــال م ـ ــدي ـ ــر مـ ــدرسـ ــة
روض الـصــالـحـيــن ح ـمــد الـعـلـيــان

إن «م ــدرسـ ـت ــه الـ ـت ــي م ـض ــى عـلــى
ً
إن ـش ــائ ـه ــا  20عـ ــامـ ــا أخ ـ ـ ــذت عـلــى
عاتقها احتضان جميع المبادرات
الـمـجـتـمـعـيــة ال ـتــي ت ـخــدم أبـنــاء نــا
الـطـلـبــة ،وتـحـقــق رؤي ــة سـمــو أمير
ال ـبــاد الـشـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد في
اس ـت ـث ـم ــار الـ ـط ــاق ــات ال ـش ـب ــاب ـي ــة»،
ً
مبينا احتضان مدرسته كثيرا من
الـفـعــالـيــات عـلــى مـسـتــوى التعليم
ال ـخ ــاص و»ي ـس ـعــدنــا أن نحتضن
فعاليات قطاع التعليم العام خالل
هذا العام».

المقصيد ودبشة والعليان خالل المؤتمر الصحافي أمس

حصول ثانوية السالمية على «غينيس» إنجاز للكويت
أكــد الوكيل المساعد للتنمية التربوية
واألن ـش ـطــة فيصل الـمـقـصـيــد ،أن «حـصــول
ثــانــويــة الـســالـمـيــة عـلــى لـقــب حــامــل الــرقــم
الـ ـقـ ـي ــاس ــي الـ ـج ــدي ــد لـ ـم ــوس ــوع ــة غـيـنـيــس
ال ـعــال ـم ـيــة ُي ـع ــد إن ـ ـجـ ــازا لـ ـ ـ ــوزارة ال ـتــرب ـيــة،
وللكويت ككل» ،منوها إلى أن الوزارة تدعم
مثل هذه الجهود.
جاء ذلك خالل الحفل الذي أقامته ثانوية
السالمية ،أم ــس ،بـهــذه المناسبة ،برعاية
ف ـي ـصــل ال ـم ـق ـص ـي ــد ،وبـ ـحـ ـض ــور الــرئ ـي ـســة
التنفيذية لنادي المعاقين الشيخة شيخة
العبدالله ،والشيخ المستشار دعيج الخليفة،
والمديرة العامة لهيئة شؤون ذوي اإلعاقة
د .شفيقة العوضي.
وشكر المقصيد الشيخة شيخة العبدالله

ع ـلــى ح ـضــورهــا ودع ـم ـه ــا ،م ــؤك ــدا أن ذلــك
«يعطي أ بـنــاء نــا الطلبة الحافز فــي تنمية
م ـهــارات ـهــم ف ــي ش ـتــى ال ـم ـج ــاالت الـثـقــافـيــة
واالجـتـمــاعـيــة واإلداري ـ ـ ــة ،والب ــد مــن غــرس
ال ـج ــوان ــب اإلب ــداع ـي ــة ف ــي ن ـفــوس الـطـلـبــة»،
م ـش ـيــرا إل ــى أن «أب ـ ـ ــواب ال ـ ـ ــوزارة مـفـتــوحــة
لجميع الطلبة ،لتنمية مواهبهم في خدمة
دولتنا الكويت».
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،عـ ـ َّـبـ ــرت ال ـش ـي ـخ ــة شـيـخــة
العبدالله عن سعادتها ،بحصول المدرسة
ع ـل ــى م ـث ــل هـ ــذا ال ـل ـق ــب ال ـع ــال ـم ــي ،وق ــال ــت:
«البــد من غرس روح الموهبة لدى أبنائنا
الطلبة ،وتنمية مواهبهم ،بما يهم وطننا
وم ـج ـت ـم ـع ـنــا» ،وش ـك ــرت جـمـيــع م ــن حضر
االحتفالية.

محاضرة في «الكويت اإلنكليزية»
عن حماية البيئة والطاقة المتجددة

بدورها ،قامت صاحبة الفكرة والتصميم
الموجهة الفنية للعلوم إيمان بربر ،بشرح
فكرة المشروع ،وهو جمع أغطية البالستيك
كنفايات ،وإعادة تدويرها ،بناء على هدف
واضح ،بما ينفع ويخدم مشاريع إنسانية
راق ـيــة ،وق ــد ب ــدأت الـفـكــرة بــدعــم مــن مــديــرة
المدرسة آمال القالف ،وبمساعدة من الطلبة
وأولياء األمور.
وفي الختامَّ ،
كرمت القالف كل من ساهم
في نجاح هذا المشروع من معلمات وطلبة
وأولياء أمورَّ ،
وكرمت كذلك الشركات الراعية
لهذا الحفل ،متمنية المزيد من اإلنجازات
واإلعـ ـم ــال اإلن ـســان ـيــة ال ـم ـشـ ِّـرفــة «لــدولـتـنــا
الكويت» ووصولها للعالمية.

محافظ «األحمدي» استقبل العومي
اس ـت ـق ـب ــل مـ ـح ــاف ــظ األح ـ ـمـ ــدي
الشيخ فواز الخالد ،في ديوان عام
المحافظة ،المدير العام لمنطقة
األحمدي التعليمية وليد العومي،
ومديرة األنشطة التربوية باإلنابة
هيا الدوسري ،حيث أبدى الخالد
سـ ـع ــادت ــه ب ــال ـل ـق ــاء الـ ـ ــذي وص ـفــه
بالمثمر ،فــي إط ــار االسـتـعــدادات
الحـ ـتـ ـف ــال ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ب ــاألع ـي ــاد
ال ــوط ـن ـي ــة ،وال ـم ـش ــارك ــة الـمـمـيــزة
المعتادة للمنطقة التعليمية فيها.
وقال العومي إن هذا االجتماع

يأتي ضمن االستعدادات السنوية
ل ــاحـ ـتـ ـف ــال بـ ــاألع ـ ـيـ ــاد ال ــوط ـن ـي ــة
بالتعاون مع محافظة األحمدي،
الـتــي دأب ــت على رعــايــة مثل هذه
الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ،ويـ ــأتـ ــي اس ـت ـك ـمــاال
ل ـل ـج ـه ــود الـ ـمـ ـب ــذول ــة مـ ــن جــانــب
المنطقة التعليمية والمحافظة
ع ـل ــى م ـت ــاب ـع ــة ت ـن ـف ـيــذ األن ـش ـط ــة
وال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات الـ ـط ــابـ ـي ــة ع ــام ــة
واالحـ ـتـ ـف ــاالت الــوط ـن ـيــة خــاصــة،
ل ـت ـع ــزي ــز ق ـي ــم الـ ـ ـ ــوالء واالنـ ـتـ ـم ــاء
والوحدة الوطنية.

ورشة عمل إلدارة النفايات
الصلبة في «األبحاث» اليوم
جانب من الطالب خالل المحاضرة
في إطار العمل ضمن الشعار الذي اتخذته مدرسة الكويت اإلنكليزية
للعام الدراسي « 2018 /2017عام العلوم والتكنولوجيا» ،قام قسم اللغة
العربية بتوجيه دعوة إلى شركة إنرتك للتدريب واالستشارات اإلدارية،
التي بدورها انتدبت م .هبة الفرا ،لتقديم محاضرة حول حماية البيئة
بالطرق المتعددة .وأقيمت المحاضرة على مسرح المدرسة الرئيسي،
وحضرها طالب المرحلة الثانوية.
وتطرقت المحاضرة لمناقشة الطلبة حول األزمة البيئية العالمية،
والحلول البيئية ،إضافة إلــى تقنيات الطاقة المتجددة ،ومستقبل
تكنولوجيا الطاقة الشمسية ،والمحافظة على الطاقة والمياه ،وحلول
تــدو يــر النفايات ،ونصائح متنوعة للحصول على استدامة البيئة
الخضراء.
وتميزت المحاضرة بالفاعلية ،وحققت النجاح لغايتها الرئيسة،
وهي نشر الوعي البيئي لدى الطالب.

●

عادل سامي

يعقد معهد الكويت لألبحاث العلمية اليوم ورشة عمل مشتركة ألبحاث
إدارة النفايات بالتعاون مع السفارة اإليطالية بعنوان «الطرق المتكاملة
في إدارة النفايات الصلبة والبنية التحتية».
وقال رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للورشة د .سلطان السالم،
إن المحاور العلمية تنصب تحت األهداف االستراتيجية لشركاء نجاح
المعهد ومساهميه في إدارة النفايات الصلبة من المصادر المختلفة،
ً
وتحديدا ،التركيز على تطوير المنتجات المطورة من النفايات الصلبة
ً
القابلة للتسويق محليا من سبل إعادة التدوير بالطرق الميكانيكية.
وأوضح أنه سيتم طرح قضية البالستيكات القابلة للتحلل البيولوجي،
ً
التي تشكل هاجسا لعدد من الجهات الحكومية في الدولة ،كما سيتم
عرض أهم اإلنجازات ،التي توصلت إليها أبحاث إدارة النفايات على مدى
السنة الماضية في المعهد لدعم متخذي القرار في الدولة ،فيما يخص
تطوير السبل المتكاملة إلدارة النفايات بعد استخدام الطرق الحرارية
لمعالجتها ،والتي تهتم دولة الكويت في الوقت الحالي بتطبيقها.

local@aljarida●com

سلة أخبار
الوندة يحصل على عضوية
مجلس الشريعة بلندن
أعلنت جمعية النجاة الخيرية
حصول نائب املدير العام د .جابر
الوندة على عضوية مجلس
الشريعة اإلسالمي بلندن ،كأول
شخصية كويتية يتم منحها هذه
العضوية تحت مسمى ومنصب
"عضو ومستشار" في هيئة
القضاء الشرعي بمجلس الشريعة
اإلسالمية في لندن ببريطانيا.
واعتبر الوندة ،في تصريح
صحافي ،أن حصوله على هذه
العضوية مسؤولية كبيرة يمثل
فيها الكويت ،وتمنى من الله
تعالى أن يعينه على حمل هذه
األمانة.
وأوضح أن مجلس الشريعة
اإلسالمي ببريطانيا أنشئ في
عام  1982لحل القضايا التي
تخص الجاليات اإلسالمية التي
تعيش في بريطانيا ،واملتعلقة
بأمور الزواج والطالق والخلع
وامليراث والقضايا املالية وقضايا
أخرى ،مؤكدًا أن املجلس يتعامل
مع القضايا على أساس الشريعة
اإلسالمية.

«غراس» تطلق حملة «بلوك»
للوقاية من المخدرات
أعلن رئيس مجلس أمناء ملجلس
إدارة مشروع "غراس" د .أحمد
السمدان ،أن "غراس تستعد إلطالق
حملة "بلوك" ،التي تعتبر مبادرة
مجتمعية توعوية بدعم ورعاية
محمد سلطان بن حثلني".
وقال السمدان ،في تصريح
صحافي ،عقب زيارة ديوان آل
حثلني ،إن "الحملة تهدف إلى
توعية جميع أفراد املجتمع من
مخاطر املخدرات ،على اعتبار أنها
آفة العصر ويجب محاربتها بكل
الطرق" .وأضاف أن هذه الحملة
ستكون موجهة لفئة الشباب في
املدارس والجامعات واملعاهد،
بهدف تحصني هذه الشريحة
املهمة ضد هذه اآلفة الخطرة
على حياتهم ،باعتبار أنهم الفئة
املستهدفة من تجار ومروجي هذه
السموم الفتاكة.

«نماء» تشارك في ملتقى
قيادات المجتمع المدني
شاركت "نماء" للزكاة والتنمية
املجتمعية التابعة لجمعية
اإلصالح االجتماعي في امللتقى
الدولي الثالث لقيادات منظمات
املجتمع املدني ،الذي عقد تحت
شعار "القيادة االستباقية ودورها
في تحصني مكتسبات العمل
الخيري واملجتمعي" في مملكة
البحرين.
وفي هذا الصدد ،قال املدير
العام لـ"نماء" ناصر الزيد" ،إننا
حرصنا على املشاركة بوفد مكون
من محمد العتيبي مدير إدارة
الداعمني ،وفهد املطيري مدير
إدارة شؤون وخدمات املستفيدين،
ولؤي الفداغ مدير إدارة العالقات
العامة واإلعالم".
وأشار الزيد إلى أن امللتقى
تناول العديد من املوضوعات؛
أهمها مفهوم القيادة االستباقية
وتطبيقاتها في منظمات العمل
الخيري واملجتمعي ،وأدوات
التحصني املستدام عبر أدوات
القيادة االستباقية ،ودور القيادة
االستباقية في تعزيز ممارسات
البناء املؤسسي والثقافة
التنظيمية والتفكير االستراتيجي.

«صرخة صامتة» ترصد سلوك
التوحد في عددها الجديد
صـ ـ ــدر عـ ـ ــدد ج ــدي ــد مـ ــن مـجـلــة
«صــرخــة صامتة» لشهر نوفمبر،
وحفل بالعديد مــن الموضوعات
المهمة لكل أفراد األسرة ،أهمها ما
يتعلق بإعاقة التوحد وموضوع
«هــرمــون واحـ ــد ...أم ــل ج ــدد لفهم
التوحد في باب هل تعلم».
كـ ـم ــا ت ـض ـم ــن الـ ـ ـع ـ ــدد الـ ـج ــدل
الـمـثـيــر ح ــول م ــوض ــوع الـعــاقــة
ب ـيــن ال ـتــوحــد وال ـل ـق ــاح ،والـنـمــو
العقلي السريع للطفل في عامه
األول وعــاق ـتــه بــالـتــوحــد ،وهــل
ي ـج ـيــب االخـ ـتـ ـب ــار ال ـج ـي ـنــي عــن
أسئلة اآلباء؟
وتطرقت المجلة إلى النظام
ال ـج ــدي ــد ل ـت ـصــويــر ال ـم ــخ لـلـتـنـبــؤ
ب ـن ـشــاط م ــخ ال ـم ـص ــاب بــالـتــوحــد
وسلوكه ،ومــا الــ 5أنــواع من اآلالم
الـ ـت ــي ت ــرت ـب ــط ارتـ ـب ــاط ــا م ـب ــاش ــرا

ب ـعــواط ـفــك ،وف ــي «آلل ــئ خليجية»
كــا نــت معالي العسعوسي ضيفة
العدد ،لتحكي تجربتها اإلنسانية
التي عاشتها في اليمن.

ً ً
«النجاة» أقامت مخيما طبيا
لفحص الوافدين بالجليب
أكد رئيس لجنة الرحمة للخدمات الطبية التابعة لجمعية النجاة
الخيرية مشاري الغزالي ،أن «اللجنة أقامت مخيمها الـ 52للعمالة
الوافدة بمنطقة جليب الشيوخ ،وسط حضور كثيف من المراجعين،
الذين زاد عددهم على .»200
وقال الغزالي ،في تصريح صحافي ،إن «المخيم قدم العديد من
الخدمات الطبية منها إجراء الفحوصات الطبية ،حيث تواجد خالل
النشاط أكثر من  20فني مختبر بجانب فحوصات الضغط والسكري
والديسك ،و 5أطباء من تخصصات متنوعة» .وأضاف« :كما تم تقديم
الدواء للمرضى من خالل صيدلية الرحمة ،التي وفرت أكثر من 40
ً
صنفا من الدواء ،بالتعاون مع المركز الثقافي لمسلمي كيرال الهند».
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الدوسري :الكويت نموذج يحتذى في مكافحة المخدرات
بحث مع ممثل األمم المتحدة تعزيز الشراكة لتطوير آليات مواجهتها
أكد الدوسري أن الكويت تعمل
على إيجاد قاعدة وطنية تعتمد
على مدربين في مواجهة
المخدرات.

استقبل وكيل وزارة الداخلية
ال ـف ــري ــق م ـح ـمــود الـ ــدوسـ ــري ،في
م ـك ـت ـبــه ب ـم ـقــر وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة،
صباح أمس ،ممثل األمم المتحدة
رئيس مكتبها اإلقليمي المعني
بـمـكــافـحــة ال ـم ـخــدرات والـجــريـمــة
في دول الخليج العربي د .حاتم
علي ،والوفد المرافق له الذي ضم
منسقة اتصال ياسمين بيضون،
ومنسق مـشــاريــع وخبير أجهزة
إنفاذ قانون مصطفى ارتين.
وح ـض ــر ال ـل ـق ــاء وك ـي ــل وزارة
الداخلية المساعد لشؤون األمن
ال ـج ـنــائــي الـ ـل ــواء خ ــال ــد الــدي ـيــن،
وال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـ ـ ــإدارة ال ـعــامــة
للعالقات واإلعالم األمني العميد
ع ــادل ال ـح ـشــاش ،وال ـمــديــر الـعــام
لإلدارة العامة لمكافحة المخدرات
العميد بدر الغضوري.
وت ــم خ ــال ال ـل ـقــاء اس ـت ـعــراض
ال ـج ـه ــود ال ـت ــي ب ــذل ــت ف ــي م ـجــال
ال ـشــراكــة بـيــن الـمــؤسـســة األمنية
والمكتب اإلقليمي لألمم المتحدة
الـمـعـنــي بــال ـم ـخــدرات والـجــريـمــة
لتطوير آليات مكافحة المخدرات.
وأكــد الفريق الــدوســري أهمية
دور ال ـم ـك ـت ــب اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ل ــأم ــم
المتحدة في مجال برامج الوقاية
ومكافحة من المخدرات والجريمة،

ً
الدوسري مستقبال وفد المكتب اإلقليمي لمكافحة المخدرات
وأساليب التقدم في برامج العالج
ً
والتأهيل ،مشيرا إلى الدور الذي
تقوم به الكويت من خالل خطتها
الــوطـنـيــة فــي ه ــذا ال ـش ــأن ،وال ــذي
ً
ً
يشكل نـمــوذجــا مـتـمـيــزا يحتذى
ب ــه ف ــي م ـجــال تـطـبـيـقــات الــوقــايــة
وال ـ ـتـ ــداب ـ ـيـ ــر الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـع ــاج
والتأهيل.

نشر التوعية
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ـ ــدوسـ ـ ــري
ب ـ ــال ـ ــدور اإليـ ـج ــاب ــي ال ـ ـ ــذي ت ـقــوم
ب ـ ـ ــه ال ـ ـم ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة

والمجتمعية في مجال المشاركة
ف ـ ــي نـ ـش ــر الـ ـت ــوعـ ـي ــة ف ـ ــي ج ـم ـيــع
المجاالت.
وذك ــر أن ال ـكــويــت تـعـمــل على
إي ـ ـجـ ــاد قـ ــاعـ ــدة وط ـن ـي ــة تـعـتـمــد
ع ـ ـلـ ــى م ـ ــدربـ ـ ـي ـ ــن وط ـ ـن ـ ـي ـ ـيـ ــن ف ــي
ب ـ ــرام ـ ــج الـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة وم ــواجـ ـه ــة
آف ــة ال ـم ـخ ــدرات ،وان ه ـنــاك رؤى
وتطلعات ومراكز متقدمة لعالج
وت ــأه ـي ــل ال ـم ــدم ـن ـي ــن ،م ـب ـي ـنــا أن
المنظمات الحقوقية واإلنسانية
أش ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ـج ـ ـهـ ــود الـ ـم ــؤسـ ـس ــة
األمنية في مجال عــاج وتأهيل
التائبين« ،فالكويت وقعت على

كــل االتـفــاقــات الــدولـيــة فــي مجال
مكافحة المخدرات».
وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أع ـ ـ ــرب ع ـل ــي عــن
ت ـق ــدي ــره لـ ــدور ال ـك ــوي ــت ف ــي مـجــال
م ـكــاف ـحــة ال ـج ــري ـم ــة والـ ـمـ ـخ ــدرات،
ً
الفتا الى أن المكتب اإلقليمي لألمم
المتحدة بحث تطوير هذه الشراكة
في المستقبل والعمل على التعاون
في مجال تطوير المنظومة الوطنية
ل ـم ـكــاف ـحــة الـ ـج ــرائ ــم ،وال ـت ـحــديــات
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـح ــدث ــة خـ ــاصـ ــة الـ ـج ــرائ ــم
اإلره ــابـ ـي ــة ،وال ـجــري ـمــة الـمـنـظـمــة،
والـمـخــدرات ،والتنسيق فــي مجال
تدريب الكوادر البشرية الكويتية.

القبض على مواطن أصدر  53إقامة بعقد حكومي ملغى
ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعــام األمني بوزارة
الداخلية ،أن رجال اإلدارة العامة لمباحث شؤون اإلقامة
تمكنوا مــن إلـقــاء القبض على مــواطــن ّ
زور فــي مـحــررات
رسمية ،حيث وردت معلومات عن وجود شركة أصدرت
 53إقامة بموجب عقد حكومي ملغى.

وذكـ ــرت اإلدارة أن ــه عـلــى ال ـفــور تــم جـمــع المعلومات
والـمــزيــد مــن التحريات ،التي أكــدت جميعها أن مواطنا
تعاقد مع احدى الوزارات «عقد حكومي» الستئجار مركبات
مع سائقين ،وحصل على تقدير احتياج عمالة بـ 63عامال،
وذل ــك فــي  ،2016/12/21إال أن الـ ــوزارة ألـغــت التعاقد في

 2017/5/22واتخذت اإلجراءات اإلدارية والقانونية في هذا
الشأن ،اال أن المواطن استخدم العقد مع علمه أنه ملغى.
واع ـتــرف الـمــواطــن بــأنــه قــدم المعامالت إلــى الـشــؤون،
وتـمــت إحــالـتــه إل ــى جـهــات االخـتـصــاص الت ـخــاذ اإلج ــراء
الالزم بحقه.
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«الجمارك» و«مكافحة المخدرات والجريمة»
بحثا اتفاقية الحد من عمليات التهريب

المشاركون في اجتماع الجمارك و«مكافحة المخدرات والجريمة»
اسـتـقـبــل ن ــائ ــب ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ـش ــؤون الـمـنــافــذ
ال ـح ــدودي ــة وال ـب ـحــريــة ع ــدن ــان ال ـق ـض ـي ـبــي ،ونــائــب
المدير العام لإلدارة العامة للجمارك لشؤون البحث
والتحري أسامة الــرومــي ،أمــس ،في اإلدارة العامة
ل ـل ـج ـمــارك ،مـمـثــل األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة رئ ـي ــس مكتبها
اإلقليمي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في
دول الخليج العربي د .حاتم علي ،والوفد المرافق
ل ــه ،فــي إط ــار ال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق بـيــن «ال ـج ـمــارك»
و»مكافحة المخدرات».
وثمن القضيبي والرومي دور المكتب اإلقليمي
المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في برامج
الوقاية ومكافحة المخدرات والجريمة ،وأساليب
التقدم والتأهيل ،مؤكدين اهتمام الكويت بمكافحة
المخدرات بشتى أشكالها ،ودعم برامج التوعية من
أضرار آفة المخدرات ،وحرصها على تنظيم حمالت
إعالمية لهذا الغرض.
وأكد القضيبي ،في تصريح صحافي عقب اللقاء،
أن االجتماع كان مثمرا ،الفتا إلى أن األمم المتحدة
لديها برامج لتطوير منظومة مكافحة المخدرات،
وفق اتفاقية دولية تضم العديد من الــدول ووحدة
مكافحة ذكية.
وأكد أن اإلدارة العامة للجمارك ستدرس االتفاقية
التي تساعد على الحد من عمليات تهريب المخدرات،
عبر معلومات توضح خط سير «الشحنات الخطرة»،
مــا يــؤدي إلــى تــوافــر قــاعــدة بيانات تغذي عمليات
التفتيش االنتقائي في تنسيق بين التجارة وعمليات
التهريب ،تمهيدا لالنضمام اليها.

من جهته ،أوضح الرومي هدف زيارة مكتب األمم
الـمـتـحــدة الـمـعـنــي بــالـمـخــدرات والـجــريـمــة ل ــإدارة
الـعــامــة لـلـجـمــارك ،الط ــاع «ال ـج ـمــارك» عـلــى بــرامــج
المكتب في مجال عملها تحت مظلة األمم المتحدة.
وذك ــر ان الــوفــد طــرح خــال االجـتـمــاع توجهاته
ومشاريعه في تطوير منظومة مكافحة المخدرات
والـجــريـمــة ،مضيفا أن الـجـمــارك بـصــدد دراس ــة كل
ما طرح في االجتماع لتطوير التعاون والتنسيق
فيما بينهما.
بـ ـ ــدوره ،ق ــال د .حــاتــم ع ـلــي« :الـتـقـيـنــا م ــع فــريــق
عمل الجمارك للنظر فــي إمكانية التحاق الكويت
بالبرنامج العالمي للرقابة على الـحــاويــات الــذي
تــد يــره منظمتنا بــا لـشــرا كــة مــع المنظمة العالمية
للجمارك».
واضــاف أن البرنامج يهدف إلى تنمية وتطوير
ق ـ ـ ــدرات الـ ــدولـ ــة ف ــي اسـ ـتـ ـق ــراء وت ــوخ ــي ال ـم ـخــاطــر
المرتبطة بالحاويات العابرة أو الواردة للدولة برا
وبحرا وجوا ،والتنسيق وتحليل المخاطر ورصد
واستهداف الحاويات المشبوهة بما يسمى بنظام
االنظار المبكر للرقابة على الحاويات.
وتابع« :اطلعنا على منظومة عمل اإلدارة العامة
ً
للجمارك بالكويت» ،واصـفــا اياها بأنها منظومة
متطورة ،وتهدف إلى مواكبة معايير األمم المتحدة
وبرنامجها العالمي الذي يمكن الجمارك من العمل
وفق شراكة حقيقية في هذا المجال.

١٠

محليات

ةديرجلا

•
العدد  / 359٤الثالثاء  ١٤نوفمبر 2017م  ٢٥ /صفر 1439هـ

local@aljarida●com

ّ
«هزة األحد» استنفرت أجهزة الدولة لتالفي الكوارث

● «الداخلية» 120 :ملجأ و 46مركز إيواء جاهزة للطوارئ ● «األبحاث» 14 :هزة ارتدادية ...وال خطورة على الكويت
تركت الهزة األرضية ،التي تعرضت لها البالد مساء أمس األول ،تداعياتها محليا ،وفرضت حالة
من االستنفار في صفوف الجهات الحكومية حيال اإلجراءات المتخذة الحتواء الكوارث ،ومواكبة أي
طارئ طبيعي أو غير طبيعي ،السيما في ضوء التطورات المتسارعة في الدول المحيطة وحول العالم.
وبينما أجمعت الجهات الحكومية على االستعداد التام ألي طارئ أو حوادث مماثلة ،وعدم تأثر أي
من قطاعاتها بالهزة ،السيما وزارات الكهرباء واألشغال والصحة ،التي نفت حصول ًأي أضرار في
منشآتها ،انشغلت الجهات االمنية بتأهيل المالجئ ومراكز اإليواء من الحوادث تزامنا مع قضية
تصدع وتشقق إحدى البنايات بمنطقة صباح السالم ،والتي تم اخالء بعض السكان منها ،تداركا ألي
حادث قد يقع.
محمد الشرهان
وعادل سامي

مراكز العمليات
بالجيش والحرس
الوطني والهالل
األحمر واألبحاث
واإلطفاء تعاملت
بحرفية مع الهزة
األرضية

ك ـ ـشـ ــف م ـ ــدي ـ ــر بـ ــرنـ ــامـ ــج دعـ ــم
م ـت ـخــذي ال ـ ـقـ ــرار ،ال ـم ـش ــرف على
الشبكة الوطنية الكويتية لرصد
الزالزل في معهد الكويت لألبحاث
ال ـع ـل ـم ـي ــة ،د .ع ـب ــدال ـل ــه ال ـع ـن ــزي
عــن رص ــد  14ه ــزة ارت ــدادي ــة منذ
حدوث زلزال في  9:18مساء أمس
األول ،والذي شعر به السكان في
الكويت ،حتى  7:30صباح أمس،
على الحدود اإليرانية العراقية.
وقــال العنزي ،لـ «الجريدة» ،إن
هذه الهزات تراوحت قوتها بين 4
و 4.9على مقياس ريختر ،مضيفا
انه بعد الساعة  7:30صباح أمس
لــم تـحــدث زالزل قــويــة ،بــل هــزات
ضعيفة.
وأشــار إلــى أن الشبكة رصدت
فـ ــي الـ ـس ــاع ــة  9.18مـ ـس ــاء أم ــس
االول زلـ ـ ــزاال ب ـق ــوة  7.2درجـ ــات
على مقياس ريختر على الحدود
اإليرانية  -العراقية ،لكنه لم يشكل
أي خطورة على الكويت.
ووجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ـعـ ـ ــض ال ـ ـن ـ ـصـ ــائـ ــح
للمواطنين عند حــدوث ال ــزالزل،

ً
سكان تركوا منازلهم إلى الشارع هربا من الهزة (تصوير نوفل إبراهيم)
ب ـي ـن ـهــا الـ ـمـ ـك ــوث فـ ــي أي زاويـ ـ ــة
م ــن ال ـم ـن ــزل ،أو ت ـحــت ال ـط ــاول ــة،
واالبـتـعــاد عــن الـنــوافــذ ومـصــادر
الكهرباء.
وشــدد على أهمية النزول إلى
الـســاحــات واألمــاكــن العامة وقت
حدوث الزالزل ،وأن يتحلى األفراد
بالهدوء ،الفتا إلى أن أكثر ما يقتل
هو التدافع وخوف الناس والهلع.
وأك ــد د .ال ـع ـنــزي أن ــه فــي حــال

حدوث زلزال فيجب على الشخص
الذي يسير بالشارع االبتعاد عن
الـبـنــايــات واألش ـج ــار واإلشـ ــارات
ال ـ ـضـ ــوئ ـ ـيـ ــة وخـ ـ ـط ـ ــوط الـ ـط ــاق ــة
الكهربائية ،أو أي شيء يمكن أن
ينهار ويتسبب في اإليذاء.
واردف« :أ م ـ ـ ـ ــا أ ثـ ـ ـن ـ ــاء قـ ـي ــادة
الـ ـسـ ـي ــارة ف ـي ـج ــب االبـ ـتـ ـع ــاد عــن
ال ـ ـ ـ ــزح ـ ـ ـ ــام وإشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرور
واألشـ ـج ــار» ،داع ـيــا إل ــى ض ــرورة

«الكهرباء» لم تتضرر

جانب من استنفار رجال األمن خالل الهزة

أكـ ــد وك ـي ــل وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء م .مـحـمــد
بوشهري أن «جميع منشآت ال ــوزارة تعمل بشكل
طبيعي ،ولم تقع أي أضــرار نتيجة الهزة األرضية
التي شعر بها السكان مساء أمس األول».
وأضاف أن الوضع يسير بشكل طبيعي في جميع
المنشآت والمرافق الكهربائية والمائية ،والعمل
يسير فيها بشكله المعتاد.
وأكد أن الوزارة في تواصل وتنسيق مستمر مع
اإلدارة العامة للدفاع المدني والجهات المعنية،
استعدادا لمواجهة أي أحداث طارئة.

إيـ ـق ــاف الـ ـسـ ـي ــارة دون الـ ـخ ــروج
منها ،مع الحرص على عدم إيقاف
السيارة أسفل جسر للمشاة.

ً
 46مركزا لاليواء

مــن جهته ،طـمــأن وكـيــل وزارة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـش ــؤون
العمليات ،اللواء جمال الصايغ،
على جاهزية جميع أجهزة الدولة
للتعامل مع أي طارئ ،سواء كانت
كـ ـ ــوارث طـبـيـعـيــة أو أي حـ ــوادث
أخرى ،الفتا الى أن أجهزة الدولة
مرتبطة بغرفة عمليات مشتركة،
إضافة الــى وجــود غــرف عمليات
فــرعـيــة م ــوج ــودة ب ـ ــوزارة الــدفــاع
والحرس الوطني والهالل األحمر
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية،
إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى غـ ــرفـ ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات
المركزية.
وذك ـ ــر ال ـص ــاي ــغ ،ف ــي تـصــريــح
خــاص لـ «الجريدة» ،تعليقا على
ت ــداع ـي ــات الـ ـه ــزة األرضـ ـي ــة الـتــي
ضربت البالد مساء امــس األول،
أن اإلدارة العامة للدفاع المدني
لديها  120ملجأ للحاالت الطارئة

مبنى صباح السالم ....إخالء ومعاينة
أخـلــت فــرق اإلدارة الـعــامــة لإلطفاء
بالتعاون والتنسيق مع اإلدارة العامة
للدفاع المدني التابعة لقطاع العمليات
بـ ــوزارة الــداخـلـيــة بـنــايــة مـكــونــة مــن 6
أدوار وسـ ـ ـ ــرداب ،وت ـح ـت ــوي ع ـلــى 11
شقة مــن جميع سكانها ،بعد ظهور
تـصــدعــات فــي أج ــزاء مـنـهــا ،مــن جــراء
الهزة االرضية التي تعرضت لها البالد
مساء أمس األول.
وقـ ــال الـ ـل ــواء ال ـصــايــغ إن األج ـهــزة
المعنية تـعــامـلــت بـحــرفـيــة عــالـيــة مع
حــادث الـهــزة األرضـيــة الــذي تعرضت
له البالد ،الفتا الى هذا التنسيق تجلى
واضحا في عملية إخالء سكان بناية
صباح السالم التي حدث بها تشققات
وتصدع يحتمل حدوثها جــراء الهزة
األرضـيــة ،مشيرا الــى أن األجـهــزة ذات

الصلة عملت على إخالء سكان البناية
ونقلت عائلة وافدة مكونة من  6أفراد
الــى مركز إي ــواء ،موضحا أن الخبراء
المختصين في اكثر من جهة حكومية
س ـ ــوف ي ـع ـم ـلــون صـ ـب ــاح الـ ـي ــوم عـلــى
فـحــص الـبـنــايــة وتـحــديــد م ــدى تأثير
التشققات والتصدعات على سالمتها
وصالحيتها للسكن.
من جانبها ،أوضحت اإلدارة العامة
ل ـل ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة واإلعـ ـ ـ ــام األم ـن ــي
بوزارة الداخلية ومدير إدارة العالقات
الـ ـع ــام ــة واالعـ ـ ـ ـ ــام ب ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـع ــام ــة
ل ــإط ـف ــاء ،ال ـع ـق ـيــد خ ـل ـيــل األمـ ـي ــر ،في
بيانين منفصلين أن غرفتي العمليات
لديهما تلقتا عدة بالغات ،من بينها
بالغ يفيد بظهور تصدعات وشقوق
ف ــي ب ـن ــاي ــة بـمـنـطـقــة ص ـب ــاح ال ـس ــال ــم،

وتمتلك  46مــركــزا لــإيــواء ،الفتا
ال ــى أن هـنــاك ع ــددا مــن المالجئ
تخضع للصيانة حاليا من قبل
ف ــري ــق ع ـم ــل م ـش ـت ــرك مـ ــع وزارة
األشغال ،موضحا أن هناك فريق
ع ـمــل م ـش ـتــركــا آخـ ــر م ــع وزارت ـ ــي
التربية والكهرباء يعمل على تفقد
جاهزية مقار اإليــواء ،مشيرا الى
أن اإلدارة العامة للدفاع المدني
تعقد اجتماعات أسبوعية ودورية
مع مختلف أجهزة الدولة بهدف
الـتـنـسـيــق الـمـسـتـمــر والـجــاهــزيــة
الكاملة للتعامل مع أي طارئ.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـص ــاي ــغ ب ــال ـت ـف ــاع ــل
الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز م ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف أجـ ـه ــزة
الدولة بالتعامل مع حادث الهزة
األرضية التي تصنف من الكوارث
الطبيعية وال ـتــي أظ ـهــرت كـفــاء ة
عــال ـيــة بــالـتـنـسـيــق واالس ـت ـع ــداد
وتبادل األدوار ،الفتا الى أن غرف
العمليات لعبت دورا حيويا في
تقدير الموقف ورفع الحالة حسب
الموقف الميداني.
تأهيل أحد مراكز اإليواء

ّ
«الهزة األرضية» هزت طلبة «التربية»
تسجيل نسبة غياب بلغت  %30في معظم المدارس أمس

وعلى الفور انتقل فريق الدفاع المدني
الى موقع البالغ بالتعاون مع اإلدارة
العامة لإلطفاء والطوارئ الطبية ،وعند
الــوصــول تبين ان ــه ال يــوجــد خـطــورة
على البناية ،بحسب إفادة المختصين
في ذلك.
وت ـ ــم إخـ ـ ــاء الـ ـعـ ـم ــارة م ــن ال ـس ـكــان
ً
احترازيا ،ونقل رجــال الدفاع المدني
عائلة عربية مكونة من  6أفراد إلى مقر
اإلي ــواء فــي المنطقة "ثانوية طليطلة
لـلـبـنــات" ،مــع الـتــأكــد مــن تــوفـيــر كافة
المتطلبات الالزمة لهمن والتأكد من
سالمتهم من قبل إدارة الوقاية المدنية،
وفي وقت الحق تم خروج الجميع من
مركز اإليواء الى مساكنهم.

●

الـتـشـقـقــات ف ــي مبنى
صباح السالم

فهد الرمضان

كان للهزة األرضية التي ضربت البالد مساء أمس
األول األثر الكبير على طلبة مدارس وزارة التربية
في اليوم التالي (أمس) ،وعلى الرغم من التصريحات
التي أطلقها وكيل وزارة التربية ،د .هيثم األثــري،
وتفاعله مع وسائل اإلعالم ،السيما تلفزيون دولة
الكويت الرسمي وظهوره في نشرة أخبار الساعة
 12صباحا ،ليعلن استمرار الدوام المدرسي وعدم
وجود أي مشكالت في المدارس ،فإن بعض الطلبة
أصروا على استغالل هذه الفرصة في التغيب عن
الدراسة أمس.
وفي هذا السياق ،كشفت مصادر تربوية مطلعة
عن تسجيل المناطق التعليمية نسبة غياب بلغت
حوالي  30في المئة في معظم المدارس ،الفتة إلى
أن المدارس تلقت الكثير من طلبات أولياء األمور
للحصول على نموذج المرضية ألبنائهم المتغيبين.

المنفوحي لـ ةديرجلا :.اشتراطات خاصة
ّ
بالزالزل تطبق في جميع المباني
●

علي حسن

أكد المدير العام لبلدية الكويت ،أحمد المنفوحي ،أن المباني بالكويت
لم تتأثر بالزلزال الذي وقع بين الحدود اإليرانية والعراقية.
وبين المنفوحي ،في تصريح خاص لـ «الجريدة» ،أن المباني التي تتكون
من دور واحد ودورين أو  3أدوار لن تتأثر بأي موجة من موجات أي زلزال
يقع خارج الكويت ،ألن الخرسانة المستخدمة بها قوية جدا.
وأضاف« :بالنسبة إلى المباني العمالقة التي تم بناؤها خالل سنوات
حديثة نسبيا في الكويت ،فقد وضعت البلدية مجموعة اشتراطات خاصة
بــالــزالزل تحكم إنـشــاء تلك المباني ،ومنها االشـتــراطــات الفنية إلعــداد
الدراسات الجيوتقنية ،وحساب األحمال الزلزالية واشتراطات تصميم
األنظمة اإلنشائية ،ومواصفات قياسية للخرسانة الجاهزة.
وطمأن المدير العام للبلدية المواطنين والمقيمين بأن المباني في
الكويت سليمة ،ولن تتاثر بأي موجة قد تحدث في المستقبل.

أحمد المنفوحي

وأشــارت المصادر إلــى أن الـمــدارس ال تستطيع
رفــض طلب أولياء األمــور بالحصول على نموذج
المرضية ألبنائهم ،السيما أن من يحدد مدى حاجة
الـطــالــب لــإجــازة المرضية مــن عــدمــه هــو الطبيب
وليس المدرسة.
وف ــي سـيــاق مـتـصــل ،قــامــت الـجـهــات المختصة
ممثلة بقطاع المنشآت التربوية ،أمس ،بالتواصل
مع جميع المناطق التعليمية لالطمئنان على وضع
المدارس وسالمتها من الهزة األرضية ،حيث أكدت
الـمـصــادر خلو جميع ال ـمــدارس مــن أي مشاكل أو
أضرار ناجمة عن الهزة.
وأش ــارت الـمـصــادر إلــى أن المناطق التعليمية
ت ــواص ـل ــت م ــع اإلدارات ال ـم ــدرس ـي ــة لـتـسـجـيــل أي
مــاح ـظــات ،إضــافــة إل ــى ق ـيــام مـهـنــدســي الصيانة
بـتـنـفـيــذ خ ـطــة ل ــزي ــارة ج ـم ـيــع ال ـ ـمـ ــدارس الـتــابـعــة
لكل منطقة تعليمية للكشف عنها و مــدى سالمة
منشآتها.

«المهندسين» لتفعيل خطط
االستجابة للطوارئ
انـتـقــدت جمعية الـمـهـنــدسـيــن غ ـيــاب الـمــوقــف الـمـطـلــوب من
بـعــض الـجـهــات الـحـكــومـيــة المعنية إزاء ال ـهــزة األرض ـي ــة التي
شهدتها البالد مساء امس االول ،مشيرة إلى أن عدم وجود هذا
الموقف الرسمي وإطالع السكان على الحالة التي شهدتها البالد
فــور وقوعها يؤكد الحاجة الماسة الــى التفعيل الــدائــم لخطط
االستجابة للطوارئ والكوارث واألزمات التي قد تقع في أي وقت.
وقــال أمين سر الجمعية فهد العتيبي« :إن حالة الهلع التي
شهدتها شوارع البالد كشفت الغطاء عن القصور الكبير الموجود
لدينا في تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية» ،مؤكدا
أن الحاجة باتت ملحة جدا لوجود جهة توحد الجهود الرسمية
وتفعل خطط االستجابة لـلـطــوارئ ،والـتــي ثبت وجــودهــا على
الورق فقط وفي العمليات الوهمية الشكلية التي تقوم بها بعض
الجهات هنا أو هناك وفق سيناريوهات معدة سابقا.

ً
«اتحاد الجمعيات» :توفير األغذية بالمخازن تحسبا للطوارئ
●

جورج عاطف

أكــد رئيس اتـحــاد الجمعيات التعاونية
علي الـكـنــدري أنــه «ج ــرى االتـفــاق مــع وزارة
الـتـجــارة والـصـنــاعــة وال ــدف ــاع الـمــدنــي على
اتخاذ اإلجراءات والتدابير االحترازية كافة
التي تضمن سالمة المواطنين والمقيمين،
وتــوف ـيــر مـجـمــوعــة مــن األص ـن ــاف الـغــذائـيــة
األساسية في مخازن الجمعيات الستهالكها
في حالة الطوارئ أو الضرورة».
وقال الكندري ،خالل االجتماع الذي عقده

أم ــس بـحـضــور الــوكـيــل الـمـســاعــد لـلـشــؤون
الفنية وتنمية الـتـجــارة فــي وزارة التجارة
محمد العنزي والعقيد حسن الــزعــابــي ،إن
«الهدف من االجتماع بحث السبل االحترازية
لسد أي نقص في المواد الغذائية في حال
تعرض الكويت ألي هزة أرضية أو أي طارئ
آخر» ،مشيرا إلى أنه «جرى التأكيد على أن
الجميع على أهبة االستعداد للقيام بأي دور
لتحقيق األمن للجميع ،وضمان سالمتهم،
وتوفير الغذاء األساسي لهم».
وأشار إلى أن «وزارة التجارة والصناعة

أبدت استعدادها لتوفير مخازن ألي جمعية
ً
ت ـعــاون ـيــة ال تـمـتـلــك م ـخــزنــا لــوضــع الـسـلــع
األساسية فيه تحسبا ألي طارئ قد يحدث،
بحيث تقوم هذه الجمعية بعملها على الوجة
األكـمــل وتــوفــر لــروادهــا ومناطق عملها ما
يحتاجون إليه من منتجات وسلع» ،مشددا
على أن «التجارة» لن تتوانى عن تقديم ما
يمكن ألي جمعية.
وأض ـ ــاف« :اتـفـقـنــا عـلــى تـحــديــد اصـنــاف
يـ ـج ــري ت ــوف ـي ــره ــا ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــدوام ،وه ـ ــي مــن
الـمـنـتـجــات االس ــاس ـي ــة وال ـغ ــذائ ـي ــة ،بحيث

تكون في الجمعيات التعاونية بشكل دائم
ومـسـتـمــر» ،داع ـيــا الجميع إل ــى االطـمـئـنــان،
فــاالمــور بخير وال داعــي للقلق ،والتنسيق
يتم على أعلى مستوى ،السيما أن االتحاد
كــان ومــازال صمام أمــان لألمن الغذائي في
الكويت ،والمواد متوافرة بشكل كبير.
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن «االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد» س ـ ـبـ ــق أن وجـ ــه
الـجـمـعـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة ف ــي أوق ـ ــات ســابـقــة
التـخــاذ الحيطة والـحــذر وتوفير المخزون
االستراتيجي في مخازنها لضمان وجوده
حال الحاجة إليه.
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الكندري 900 :طالب سعودي في «الهيئة»
«التطبيقي» و«الثقافي السعودي» استعرضا تصديق الشهادات

«ثقافي القاهرة» حريص على مواكبة المستجدات وتقديم التسهيالت إلى الطلبة
المذكور إن هناك
ذكرت دً .
مشاريع وأفكارا عديدة نعمل
عليها في المكتب الثقافي
الكويتي بالقاهرة ،بما يدعم
مسيرة الطلبة في الدراسة
والتحصيل العلمي.

ق ـ ــال ـ ــت الـ ـمـ ـلـ ـحـ ـق ــة ال ـثـ ـق ــاف ـي ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ب ــالـ ـق ــاه ــرة د .مــريــم
ال ـم ــذك ــور ،إن «الـمـكـتــب الـثـقــافــي
على تواصل مستمر مع رؤساء
ال ـج ــام ـع ــات وع ـ ـمـ ــداء ال ـك ـل ـي ــات،
السـتـعـجــال اسـتـخــراج شـهــادات
ا لـتـخــرج للطلبة الخريجين من
الجامعات المصرية» ،مشيرة إلى
أنه تم بالفعل االنتهاء من إصدار
العديد من الشهادات وتسليمها
للخريجين.
وأضافت المذكور ،في تصريح
لـ«الجريدة» ،أن «المكتب الثقافي
ال يستطيع إرغام الجامعات على
استعجال إصدار الشهادات ،ولكن
نستطيع الطلب منهم ونبرر لهم
ض ـ ــرورة االس ـت ـع ـجــال ،ألن وراء
ً
الطلبة فــر صــا وظيفية يجب أن
يرشحوا لها».
وأك ـ ــدت ح ــرص الـمـكـتــب على
مـســاعــدة الطلبة وتـقــديــم العون
والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة لـ ـ ـه ـ ــم ،وت ـس ـه ـي ــل
إجــراء ات الدراسة في الجامعات
المصرية المعتمدة من قبل وزارة
التعليم العالي.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن ال ـم ـك ــاف ــأة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ت ـم ـنــح مـ ــن وزارة
التعليم العالي لغير الموظفين
من الطلبة الدارسين في الكويت
أو ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ،س ـ ـ ـ ـ ــواء كـ ــانـ ــوا

مريم المذكور

م ـب ـت ـع ـث ـي ــن أو عـ ـل ــى ح ـســاب ـهــم
الـخــاص ،مؤكدة حــرص المكتب
الثقافي على ضمان وصول هذه
المكافأة إلى الطلبة ،لمساعدتهم
في النفقات الدراسية.
وذكـ ـ ـ ــرت أن ال ـم ـك ـت ــب ي ـحــدث
بيانات المستفيدين من المكافأة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة م ــرت ـي ــن ف ــي ال ـع ــام
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــي ،األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي ب ــداي ــة
الفصل األول في شهر سبتمبر،
والثانية في بداية الفصل الثاني
ف ــي ف ـب ــراي ــر ،مــوض ـحــة أنـ ــه «إذا
تــم تـحــديــث الـبـيــانــات ول ــم تنزل
المكافأة ،فعلى الطالب مراجعة
وزارة التعليم العالي واالستفسار

ل ــدي ـه ــا ،ألنـ ـه ــا ال ـج ـه ــة الـمـعـنـيــة
بصرف هذه المكافأة».
وأكدت المذكور أن كل ما يصل
إلــى المكتب الثقافي من جــداول
معتمدة أو استفسارات وطلبات
من الكليات والجامعات المختلفة
ي ـ ـتـ ــم وض ـ ـع ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب
ا لــر سـمــي للمكتب عـلــى شبكات
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،مـشـيــرة
إل ــى ض ـ ــرورة مـتــابـعــة الـحـســاب
لـمـعــرفــة الـمـسـتـجــدات واإلجــابــة
عن استفسارات الطلبة المختلفة.
وكـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت عـ ـ ـ ــن خـ ـ ـط ـ ــط ل ـ ــدى
الـ ـمـ ـكـ ـت ــب ل ـل ـت ـط ــوي ــر ال ـم ـس ـت ـمــر
وتحديث آليات العمل ،لمواكبة
المستجدات وتقديم التسهيالت
للطلبة ال ــدراس ـي ــن ،مـشـيــرة إلــى
إعداد المكتب تطبيقا ذكيا على
أجهزة اآليفون واالندرويد ،والذي
س ـي ـح ــدث ن ـق ـلــة ن ــوع ــة ف ــي عـمــل
المكتب.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـمـ ــذكـ ــور إلـ ـ ــى أن
هـ ـن ــاك الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـش ــاري ــع
واألف ـك ــار الـتــي نعمل عليها في
المكتب الثقافي ،بما يسهم في
دعــم مسيرة الطلبة في الدراسة
والـتـحـصـيــل الـعـلـمــي ،مــن خــال
توفير البيئة المناسبة ،ومعالجة
ك ــل ال ـم ـش ـكــات وال ـع ـق ـبــات الـتــي
تواجههم.

الكندري خالل استقبالها الملحق الثقافي السعودي
أ ك ــدت ا لـمــد يــرة العامة للهيئة العامة للتعليم
التطبيقي وال ـتــدريــب د .فــاطـمــة ال ـك ـنــدري ،عمق
ومتانة العالقات الثنائية بين الهيئة من جانب،
والملحقية الثقافية الـسـعــوديــة مــن جــانــب آخــر،
مشيرة إلى أن عدد الطلبة السعوديين الدارسين
فــي كليات ومعاهد الهيئة والـ ــدورات التدريبية
ال ـخــاصــة ي ـق ــارب  900طــالــب وطــال ـبــة يـلـقــون كل
الترحاب والتقدير في بلدهم الثاني الكويت ،إلى
جانب زمالئهم الطلبة من جميع الــدول العربية
واألجنبية.
وأشـ ــارت ال ـك ـنــدري خ ــال اسـتـقـبــالـهــا الملحق
الثقافي السعودي بسفارة السعودية لدى الكويت
أ .بندر الجويعي ،بحضور مدير الشؤون الدراسية
بالملحقية ا لـثـقــا فـيــة ا لـسـعــود يــة أ .عبدالمجيد
اليحيى ،ومدير مكتب العالقات العامة واإلعــام
المتحدث الرسمي باسم الهيئة أ .فاطمة العازمي،
في مكتبها ،أمس ،إلى أن اإلدارة العليا للهيئة تبذل
قصارى جهدها لتذليل جميع الصعاب والمعوقات
التي قد تعوق دراستهم وتحصيلهم العلمي.

ولـ ـفـ ـت ــت إل ـ ـ ــى أن أبـ ـ ـ ـ ــواب ج ـم ـي ــع ال ـم ـس ــؤول ـي ــن
بالهيئة مفتوحة للتعاون مع كل منتسبي الهيئة
ومراجعيها ،لخدمة العملية التعليمية ،واالرتقاء
بجميع الخدمات التي تقدمها «التطبيقي».
واستعرضت خالل االجتماع سبل تفعيل أوجه
التعاون بين الجانبين ،وإيجاد آلية للتواصل بين
الملحقية الثقافية و«التطبيقي» ،لمتابعة أوضاع
الطلبة السعوديين الدارسين بكليات ومعاهد الهيئة
ودوراتها التدريبية الخاصة ،كما تم تدارس تصديق
الشهادات الصادرة من السعودية للطلبة المتقدمين
لاللتحاق بالهيئة.
وأع ـ ــرب الـجــويـعــي ع ــن ش ـكــره وت ـقــديــره لحسن
االس ـت ـق ـبــال وال ـض ـي ــاف ــة ،آم ــا زيـ ـ ــادة ال ـت ـع ــاون مع
«الـتـطـبـيـقــي» ،مثمنا مــا تـقــدمــه مــن جـهــود لخدمة
العملية التعليمية؛ محليا وإقليميا.
جدير بالذكر ،أن نائبة المدير العام للتخطيط
والتنمية بـ«التطبيقي» د .فاطمة الكندري ،باشرت
مهام عملها كمديرة عامة للهيئة بالتكليف بدء ا
من أمس.

نادي الموسيقى يطلق تدريباته في «»AUM

« »GUSTتقيم محاضرة عن تاريخ
الكويت في الثالثينيات

زاد :ملتزمون بتوفير الوسائل التي تحفز الطلبة على اإلبداع

أع ـلــن مــركــز ال ــدراس ــات الـعــالـمــي
فـ ـ ــي ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج لـ ـلـ ـعـ ـل ــوم
والتكنولوجيا ( )GUSTاستضافته
م ـحــاضــرة ع ــن ت ــاري ــخ ال ـكــويــت في
ال ـث ــاث ـي ـن ـي ــات ،ت ــرأس ـت ـه ــا أل ـي ـســون
شان برايس ،الحائزة تكريم ،MBE
وتعد واحــدة من أبــرز الشخصيات
المسرحية فــي الـكــويــت ،ومؤسسة
م ــر ك ــز « »One World Actorsفي
بــريـطــانـيــا ،وال ـمــديــر اإلب ــداع ــي في
شركة الطاقة اإلبداعية بالكويت.
وت ـ ـعـ ــد الـ ـمـ ـح ــاض ــرة ج ـ ـ ــزءا مــن
الـجـهــود الـمـتــواصـلــة ال ـتــي يبذلها
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة أفـ ـض ــل
المتحدثين ،لتسليط ا لـضــوء على
الـقـضــايــا الـتــي تـهــم طلبة الجامعة
والمجتمع.
واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرة
برايس قصة فريا ستارك ،الرحالة
وال ـم ـس ـت ـشــرقــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ،الـتــي
أب ـ ـحـ ــرت ع ـب ــر الـ ـج ــزي ــرة ال ـع ــرب ـي ــة،
وتطرقت فيها إلى تاريخها وحياتها
وأسفارها ،السيما الزيارتين اللتين
قامت بهما إلــى الكويت قبل النفط
في عامي  1932و.1937
كـمــا قــدمــت ب ــراي ــس فـهـمــا أعـمــق

اسـ ـتـ ـع ــاد ن ـ ـ ــادي ال ـمــوس ـي ـقــى
بجامعة الشرق األوسط األميركية
( )AUMنشاطه للعام الجامعي
الجديد ،حيث انطلقت التدريبات
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
واألساتذة والموظفين.
وذك ـ ـ ــرت ال ـج ــام ـع ــة ان أجـ ــواء
الموسيقى الكالسيكية الراقية
ع ـك ـســت ال ـم ــوه ـب ــة واالحـ ـسـ ــاس
لـطـلـبــة « »AUMوب ــراع ـت ـه ــم فــي
األداء ،فعزف كل من نوف العجمي
وعبدالرحمن مراد على البيانو،
وراف ـق ـه ـمــا مـحـمــد حــاج ـيــه على
الغيتار والكمان.
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ع ـ ــن ن ـ ــادي
الموسيقى في « »AUMد .توركار
زاد أن إدارة ا ل ـجــا م ـعــة ملتزمة
بتوفير كل الوسائل التي تحفز
ال ـ ـطـ ــاب ،وت ـس ــاه ــم ف ــي تــوجـيــه
طاقاتهم نحو اإلبداع ،وما تشييد
المركز الثقافي في الجامعة إال
دليل آخر على هذا االلتزام.
واوضـ ـ ــح زاد أن الـمــوسـيـقــى
تـ ـس ــاه ــم فـ ــي ت ـن ـم ـي ــة شـخـصـيــة
ال ـطــالــب ،وت ــزي ــده ثـقــة بــالـنـفــس،
كما تؤثر ايجابا على سلوكياته،

أليسون شان برايس متحدثة في المحاضرة
لـ ـحـ ـي ــاة ال ـ ـم ـ ــرأة فـ ــي أوائ ـ ـ ــل الـ ـق ــرن
الـعـشــريــن ،وشـكــل الـحـيــاة بالنسبة
ل ـس ـي ــدة ت ـس ــاف ــر وحـ ــدهـ ــا ،وق ــال ــت:
«دائما ستارك كانت المنتصرة ،ولم
تـكــن يــومــا الـضـحـيــة ،بـغــض النظر
عــن ال ـح ــروب ،والـمـشـقــة الـجـســديــة،
والعوائق المستمرة التي صادفتها
في طريقها ،لذلك تعد فريا مصدر
إلهام للعالم».

الخليفة« :البصمة الوراثية»
ال عالقة لها باالبن الجيني

ً
الخليفة متحدثا في الندوة

●

فيصل متعب

أكــد رئـيــس مجلس األمـنــاء فــي كلية الـقــانــون الكويتية العالمية
( ،)KiLAWد .بدر الخليفة ،أن البصمة الوراثية ليست لها عالقة باالبن
الشرعي أو البيولوجي (الجيني) ،وأن المحكمة الدستورية عمدت إلى
إبطال قانونها ،بعد أن تبين أنها تلزم األفراد في المجتمع بضرورة
إعطاء عينة.
ولفت الخليفة ،خالل ندوة «عدم دستورية قانون البصمة الوراثية
وأسبابها الفنية» في كلية القانون الكويتية العالمي بمنطقة الدوحة
أمس ،الى أن أهم اإلجراءات التي يمكن أن يثيرها تطبيق القانون هي
نقص وقصور القانون للعمل بالبصمة الوراثية ،وانتهاك القوانين
المنظمة للعمل بها للمواثيق الدولية وأحكام الدستور المقررة لحقوق
االنسان ،كما أن هناك نقص إشراف ورقابة قضائية على إجراءات أخذ
العينة الحيوية من مسرح الجريمة.
وتابع «إن البصمة الوراثية من األدوات التي نستفيد في جمع
المعلومات ،وتكوين قاعدة بيانات كونها لها هدفان أثناء تطبيقها؛
أمني ،واحترازي» ،وتتضمن تحديد األنساب ،حيث إن القانون الذي
أبطلته «الدستورية» يعطي جميع المعلومات في تحديد األنساب
واألمراض الوراثية المتعلقة لها.
وأشار الى أن تطبيقها تم أخيرا ،وهناك من غير محددي الجنسية
(الـبــدون) من يحمل أحــد إخوته الجنسية الكويتية ،وتتم المطالبة
بتجنيسه ،وقد أصدر القانون في مجلس األمة في عام  ،١٩٩٤ونص
بأنه على كل من يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الكويتية ،أن
يخضع للبصمة الوراثية ،وحين تطبيق ذلــك القرار على الراغبين
في الحصول على الجنسية ،تم انسحاب  880ملفا قدمت للرغبة في
التجنيس .وأكــد الخليفة أن أهم االنتقادات التي أثارها القانون ٧٨
لسنة  ٢٠١٥في شأن البصمة الوراثية هي «تهديد وانتهاك الخصوصية
وال ـس ــري ــة الـجـيـنـيــة ،وأنـ ــه ي ـخــالــف اإلع ــان ــات وال ـمــواث ـيــق الــدول ـيــة
والنصوص الدستورية ،وأن تطبيق هذا القانون له مخاطر حقيقية
على اقتصاد الكويت وعلى وضعها ومركزيها التجاري والسياحي.

وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ــرك ــز الـ ــدراسـ ــات
ا ل ـع ــا ل ـم ــي فـ ــي « »GUSTد .م ــار ت ــن
روس ـن ـس ـت ــوك« :نـ ـح ــاول بــاسـتـمــرار
إيجاد طرق جديدة لتعزيز الخبرة
األكاديمية للجامعة ،من خالل تنظيم
فعاليات تجمع بين أفضل المفكرين
وال ـب ــاح ـث ـي ــن ف ــي الـ ـع ــال ــم ،وت ـقــديــم
وجهات نظر فريدة ومتنوعة ،بهدف
االستفادة منها».

جانب من النشاط الموسيقي
الف ـتــا إل ــى أن ال ـط ــاب ف ــي ن ــادي
ال ـمــوس ـي ـقــى ب ـص ــدد الـتـحـضـيــر
الحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاالت تـ ـشـ ـم ــل م ـج ـم ــوع ــة
منوعة من العروض الموسيقية
والـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،م ـن ـه ــا ال ـك ــاس ـي ـك ــي،
والشرقي ،والحديث وغيرها.
وأكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب أن افـ ـتـ ـت ــاح
ال ـمــوســم الـمــوسـيـقــي الـتــدريـبــي
ت ـجــربــة م ـم ـيــزة تـشـجـعـهــم على

تطوير مواهبهم ،وتقديم األفضل
ل ـي ـع ـك ـســوا ال ـ ـصـ ــورة الـحـقـيـقـيــة
لطالب .AUM
جـ ـ ــد يـ ـ ــر بـ ـ ــا لـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن نـ ـ ـ ــادي
الموسيقى يعتبر من بين األندية
ال ـن ــاش ـط ــة فـ ــي ج ــام ـع ــة ال ـش ــرق
األوس ــط األميركية ،وتتيح هذه
األنـ ــديـ ــة ال ـف ــرص ــة أم ـ ــام ال ـط ــاب
ل ـم ـمــارســة ن ـشــاطــات تـســاعــدهــم

ع ـلــى تـنـمـيــة مــواه ـب ـهــم الـفـنـيــة،
وص ـق ــل ق ــدرات ـه ــم ف ــي ال ـتــواصــل
والـ ـعـ ـم ــل ال ـج ـم ــاع ــي واك ـت ـس ــاب
المهارات القيادية.

أكاديميا
سلة أخبار
غاسانا :القلب والسكري
والسرطان تمثل  %76من
أسباب الوفيات بالكويت
كشف مدير ورشة «البحث
والتطوير في الصحة
العامة» بكلية الصحة
العامة بجامعة الكويت
د .جانفيير غاسانا ،أن
«األمراض غير السارية،
وتحديدا أمراض شرايين
القلب والسكري والربو
والسرطان ،إضافة إلى
حوادث المرور ،تمثل أكثر
من  76في المئة من أسباب
الوفيات في الكويت».

التنمية»
مؤتمر لـ «تحديات ً
في «االجتماعية» غدا
تقيم كلية العلوم
االجتماعية بجامعة
الكويت مؤتمرا صحافيا،
لإلعالن عن مؤتمرها
الدولي السابع ،الذي سيقام
من  23-21الجاري ،تحت
شعار «تحديات التنمية:
رؤية مستقبلية».
ُ
وسيعقد المؤتمر
الصحافي غدا الساعة
 11صباحا بقاعة مجلس
الكلية بـ«االجتماعية» في
الحرم الجامعي بالشويخ.

«استدامة المستقبل»
في «الحياتية»  20الجاري
تستضيف كلية العلوم
الحياتية بجامعة الكويت
مستشار حاكم إمارة
عجمان للشؤون البيئية
باإلمارات ،وعضو مجلس
أمناء جامعة عجمان
الشيخ د .عبدالعزيز
النعيمي ،تحت رعاية
القائم بأعمال العميد
مشاري الحربي ،إللقاء
محاضرة بعنوان "استدامة
المستقبل" ،الساعة 12:30
من ظهر يوم االثنين
( 20الجاري) ،بقاعة
 110بالحرم الجامعي
بالعديلية.
وتأتي هذه االستضافة
ضمن إطار حرص الكلية
على دعوة المتخصصين
في إدارة الشؤون البيئية،
بهدف زيادة ثقافة الوعي
البيئي بين أفراد المجتمع
الكويتي ،وخاصة مع ما
تشهده الدولة من اهتمام
متزايد بتطبيق اللوائح
واالشتراطات البيئية في
جميع المجاالت .ووجهت
الكلية الدعوة للمهتمين
بالشؤون البيئية لحضور
المحاضرة.

زوايا ورؤى
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دستور الحد األدنى!

ميشيل تامر*

عودة البرازيل إلى المسار الصحيح
وراءنا
لقد تركنا األزمة االقتصادية ً
ونعود إلى مسار التنمية ،واقتناعا بأنه
ليس هناك وقت لنضيعه سأقدم على
الموافقة على ما تبقى من جدول أعمال
اإلصالح ،وستكون الخطوة التالية هي
استمرار اإلصالحات ،التي ستضمن
مالءمة النظام وبقاءه ،باإلضافة إلى إزالة
االمتيازات.
قبل أكثر من ثمانية عشر شهرا توليت منصب
رئيس البرازيل مع مهمة مواجهة األزمة االقتصادية
األشـ ـ ــد ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـب ــرازي ــل إل ـ ــى ج ــان ــب آث ــاره ــا
االجتماعية العميقة على شعبنا.
وف ــي مــواج ـهــة ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـت ـحــدي طــرحــت
ً
ب ــرن ــام ـج ــا ل ـل ـت ـحــول دون ال ـل ـج ــوء إل ـ ــى ال ـتــداب ـيــر
الشعبوية ،ويتضمن البرنامج المجموعة األوسع
م ــن اإلصـ ــاحـ ــات الـهـيـكـلـيــة ع ـلــى مـ ــدى ال ـس ـنــوات
الثالثين الماضية استنادا إلى ركائز التوازن المالي
والمسؤولية االجتماعية وزيادة اإلنتاجية.
ال ـن ـتــائــج مــرئ ـيــة بــال ـف ـعــل ،ف ـقــد ان ـح ـســر ال ــرك ــود
االقتصادي في البرازيل وشهد االقتصاد البرازيلي
ً
نموا خالل الربعين األخيرين على التوالي ،وتوقع
ً
بعض المحللين نموا بنسبة  %1في الناتج المحلي
اإلجمالي في عام  ،2017والتضخم الذي كان نحو
 %10في مايو  2016سجل معدال أقــل من المعدل
المستهدف و هــو  %2.54فــي شهر سبتمبر ،وقد
تحسنت القوة الشرائية مع زيادة حقيقية في األجور
تزيد على .%6
وكان معدل الفائدة األساسي لشهر مايو %14.25
وال يزال ينخفض بطريقة مستدامة ،ومعدل الدين
ً
العام سجل حاليا نسبة  %7.5وهو أدنى مستوى
في أربــع سـنــوات ،كما انخفض بشكل كبير الفرق
بين سعر العرض وسعر الطلب ،وقد أدى االنخفاض
المسؤول في أسعار الفائدة وحدها إلى ضمان مبلغ
إضافي قدره  80مليار ريال برازيلي إلى الخزانات
العامة ( 24.86مليار دوالر أميركي).
ً
وقد سجل الميزان التجاري رقما قياسيا :حيث
ً
ً
حققت البرازيل فائضا تجاريا بلغ  58.477مليار

د .حسن عبدالله جوهر

دوالر أمـيــركــي فــي الـفـتــرة مــا بـيــن يـنــايــر وأكـتــوبــر
( 2017بزيادة قدرها  %51.8مقارنة بالفترة نفسها
من عام  ،)2016كما ارتفع الناتج الصناعي بنسبة
 %1.6خالل الفترة نفسها (مايو  2016كان قد شهد
تراجعا بلغ نحو  .)%9.8ونمت صادرات السيارات
بنسبة  %55.7مقارنة بعام  ،2016ووصلت بالفعل
إلى  560ألف وحدة منتجة في عام  ،2017وقد نمت
مبيعات الـسـيــارات الـجــديــدة فــي الـســوق المحلية
بنسبة  %9.28هذا العام مقارنة بعام  ،2016ومن
المتوقع أن تصل محاصيل الحبوب في البرازيل إلى
سجل تاريخي يبلغ  242مليون طن في عام ،2017
أي بــزيــادة قــدرهــا  %30مـقــارنــة بــالـعــام الـمــاضــي،
وكنتيجة لنمو االقتصاد البرازيلي زاد استخدام
الـمــوانــئ بنسبة  %5.7فــي ع ــام  ،2017كـمــا ارتـفــع
سوق الطيران المحلي بنسبة  %6.6مقارنة بشهر
سبتمبر .2016
هــذا الـتـقــدم تــرجــع أسـبــابــه السـتـعــادة الثقة في
االقتصاد الـبــرازيـلــي ،فقد بلغ مؤشر ثقة األعمال
ذروت ــه محققا  90.3نقطة فــي أكـتــوبــر ،وهــو أعلى
مستوى منذ يوليو  ،2014في حين انخفض مؤشر
الخطورة من  544نقطة (يناير  )2016إلى  239نقطة
(أكـتــوبــر  ،)2017أي بــانـخـفــاض ق ــدره  %56.1كما
انخفضت قيمة مقايضة االئتمان التي بلغت 328
نقطة إلى  173.5اليوم ،وقد تجاوز مؤشر إيبوفيسبا
 76ألف نقطة في سبتمبر  ،2017في حين كان أقل من
 38ألف نقطة في يناير  ،2016وبلغ إجمالي بيانات
االستثمار األجنبي المباشر في الفصل األول من
عام  2017ما قيمته  40.3مليار دوالر أميركي (78.9
دوالر أميركي في  ،)2016وقد رفعت مزادات الطاقة،
التي عقدت تحت النموذج التنظيمي الجديد إلى
ما قيمته  22مليار ريال (نحو  6.373مليارات دوالر
أمـيــركــي) ،وفــي قـطــاع الـطــاقــة فقط مــن المتوقع أن
تبلغ االستثمارات  444مليار ريــال ( 13.79مليار
دوالر أميركي) خالل السنوات القليلة القادمة ،مما
سيخلق  500ألف فرصة عمل جديدة.
وقد أدت العقالنية االقتصادية وتدابير التنبؤ
إل ــى تـحـسـيــن بـيـئــة األعـ ـم ــال ع ــن ط ــري ــق م ـب ــادرات
من قبيل إزالــة البيروقراطية في قطاعات الزراعة
والخدمات وتجارة التجزئة والتجارة الخارجية،
وقد أتاح قانون المسؤولية التجارية للدولة إضفاء
الطابع المهني على مؤسسات الدولة.
ومـ ــن خ ـس ــائ ــر ب ـل ـغــت  32م ـل ـي ــار ريـ ـ ــال ف ــي ع ــام

 9.94( 2015مليارات دوالر) ،حققت أرباحا قدرها
 4.6مليارات ريال في عام  1.43( 2016مليار دوالر)
و 17.3مليار ريال ( 5.37مليارات دوالر) في النصف
األول من عام .2017
وبهدف زيادة اإلنتاجية تم إقرار إصالح مجال
الـعـمــل ،وب ــدون إزال ــة الـحـقــوق تــم تحديث القانون
وجلب العمال من اقتصاد الظل إلى العمل الرسمي.
وقد انعكس نجاح هذه الخطة بالفعل في انتعاش
العمالة ،مع زيادة في مؤشرات معدالت التوظيف،
ووفقا للسجل العام للعاملين والعاطلين عن العمل
الذي تعده وزارة العمل ،هناك  163ألف وظيفة تم
إنشاؤها ،مقارنة بفقدان  448ألف وظيفة في الفترة
ما بين يناير ومايو  ،2016وبالنظر إلى إحصاءات
المعهد البرازيلي للجغرافيا واإلحصاء ،في الربع
الثالث من عام  2017وحده ،تم توفير أكثر من 1.061
مليون وظيفة في البرازيل ،ومن هؤالء الذين شغلوا
هذه الوظيفة هناك أكثر من  524ألف شخص تركوا
صفوف العاطلين عن العمل ،وارتفع الدخل اإلجمالي
الحقيقي للموظفين بنسبة  %3.9في الربع الثالث
من عام  2017مقارنة بالفترة نفسها من عام .2016
وقد أتاحت إعادة المسؤولية المالية إلى جانب
ال ـن ـمــو االقـ ـتـ ـص ــادي زيـ ـ ــادة ال ـ ـمـ ــوارد الـمـخـصـصــة
للجانب االجتماعي ،وقد استعيدت برامج الرعاية
االجتماعية التي كانت في السابق معرضة للخطر
بـسـبــب االن ـه ـي ــار ال ـم ــال ــي ،تـبـعــا ل ـل ـحــدود ال ـم ـقــررة
بموجب الدستور وكفاء ة اإلنفاق العام .وقد زادت
اسـتـحـقــاقــات بــرنــامــج الـمـنـحــة الـعــائـلـيــة" ،بــولـســا
فــام ـي ـل ـيــا" بـنـسـبــة ( 12.5%ب ـع ــد أك ـث ــر م ــن عــامـيــن
دون أي تـعــديــل) وت ــم إن ـهــاء قــوائــم االن ـت ـظــار ،وقــد
ذهبت الحكومة إلــى أبعد من ذلــك وبــدأت برنامج
"بــروغــريــديــر" (الـمـضــي قــدمــا) ال ــذي يساعد األســر
المستفيدة منه في الحصول على العمل واالئتمان،
وبالتالي تحقيق االكتفاء الـمــادي ،وبـجــرأة ،قمت
بتحرير حسابات  FGTSغير المفعلة مما عاد بالنفع
على الماليين من البرازيليين وضخ  60مليار ريال
برازيلي ( 18.64مليار دوالر أميركي) في االقتصاد.
وزادت مـ ـي ــزانـ ـي ــات ال ـص ـح ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم وأدى
ترشيد إدارة الرعاية الصحية إلــى توفير المزيد
من الموارد للخدمات األساسية :فقد أعيد توجيه
 4مليارات ريال برازيلي ( 1.24مليار دوالر أميركي)
ل ـش ــراء ال ـم ـع ــدات ،وف ـتــح وح ـ ــدات ج ــدي ــدة لـلــرعــايــة
الصحية واستقدام موظفين جدد ،فقد كان برنامج

"فــارمــاسـيــا بــوبــوالر" (الصيدلية الشعبية) ينفق
 %80مــن ميزانيته عـلــى التكاليف اإلداري ـ ــة ،ومــع
ال ـن ـظ ــام اإلداري ال ـج ــدي ــد زادت ال ـ ـمـ ــوارد ال ــازم ــة
لـشــراء األدوي ــة األساسية بمبلغ  100مليون ريــال
برازيلي ( 31.08مليون دوالر أميركي) في السنة.
وفــي مجال التعليم حقق اعتماد إصــاح التعليم
ً
الـثــانــوي تحديثا فــي المناهج الــدراسـيــة للطالب
مع مراعاة المهارات الفردية وحقائق سوق العمل،
وقد أعيد تقييم صندوق تمويل الطالب الذي يوفر
ً
 75ألف مكان جديد للدراسة ،وأصبح اآلن مستداما،
وقد خصص لهذا الصندوق مبلغ يزيد على 700
مليون ريال برازيلي ( 217.56مليون دوالر أميركي)،
وتجنب التأخيرات في تحويل الموارد ،ومع إطالق
القمر الصناعي المتزامن مع األرض اتخذت خطوة
حاسمة نحو تعميم اإلنترنت عريض النطاق في
البرازيل.
وتبين النتائج أن االستراتيجية التي وضعتها
الحكومة ونفذتها هي االستراتيجية الصحيحة ،لقد
تركنا األزمة االقتصادية وراء نا ونعود إلى مسار
ً
التنمية ،واقتناعا بأنه ليس هناك وقــت لنضيعه
سأقدم على الموافقة على ما تبقى من جدول أعمال
اإلص ــاح ،وستكون الخطوة التالية هــي استمرار
اإلصالحات ،التي ستضمن مالءمة النظام وبقاءه،
باإلضافة إلى إزالة االمتيازات.
إن تبسيط القانون الضريبي ،وهو أولوية أخرى،
سيزيد من القدرة التنافسية لإلنتاج المحلي ،وبدعم
ال غنى عنه من البرلمان والعمال ورجــال األعمال
نعيد البرازيل إلى مسارها.
* رئيس جمهورية البرازيل االتحادية

الميزان التجاري البرازيلي
سجل بين يناير وأكتوبر
ً
 2017رقما قياسيا بفائض
تجاري بلغ  58.477مليار
دوالر أميركي

وزارة األشغال« ...قضبوا
ربعكم»

hasanjohar@hotmail.com
مــع ذك ــرى م ــرور  55عــامــا على ص ــدور دسـتــور دول ــة الكويت
تأخذنا بانوراما الحياة السياسية في الكويت في جولة تحمل
ذكــريــات جميلة ومـحـطــات مــؤلـمــة ،وتتخللها إش ــراق ــات األمــل
وهواجس التشاؤم ،وتجمع بين اإلنجاز واإلخفاق ،وترسم روح
التحدي بين التمسك بالديمقراطية واالنقالب عليها ،ولكن رغم
كل معالم هذا المشهد تظل حقيقة واحدة وهي أن دستور 1962
لم يمس ولم يتغير.
الـســؤال الكبير الــذي ظــل يـتــردد طــوال نصف قــرن بعد إقــرار
الدستور في  1962/11/11هو حول تعديل هذه الوثيقة القانونية،
ً
سواء من نعتقد
ومثل هذه الرغبة انطلقت من مختلف األطراف
ً
أنهم ضد الديمقراطية الكويتية أو حتى ممن لم يؤمنوا يوما
مــن األيــام بالدستور كمرجع قانوني ووطـنــي وعـنــوان للحياة
السياسية ونظام الحكم ،أو من يسعى إلى المزيد من الصالحيات
الشعبية وتوسيع دائرة المشاركة في صنع القرار وتعزيز مبادئ
العدالة والحرية ،بل إن الممارسات العملية لكل هذه األطراف كانت
ً
دائما تعكس هذه الرغبة الكامنة في العقول والقلوب.
يبقى أن الدستور الكويتي جامد وال يمكن تغييره أو تعديله
إال بـمــوافـقــة األم ـيــر وث ـلــث أع ـضــاء مـجـلــس األمـ ــة ،كـمــا أن إق ــرار
تنقيح م ــواده بشكل نـهــائــي ال يـتــم إال بـمــوافـقــة األم ـيــر وثلثي
أعضاء المجلس ،ولما كان من الصعوبة بمكان جمع اإلرادتين
في الوقت نفسه وعلى مبادئ محددة وواضحة فستبقى الحال
على ما هي عليه.
ً
ً
بناء على ذلك فإن مفهوم دستور الحد األدنى سيظل صامدا،
وبالتأكيد تستمر مــع ذلــك حالة التجاذب واالخـتــاف وفــق ما
هو متاح من مواد دستورية وطرق تفسيرها ،والغلبة في ذلك
ً
ال تكون لمن يملك قوة اإلقناع القانونية أو تبعا لدرجة اإليمان
بالدستور ،ولكن لمن يملك مقومات القوة والنفوذ وأدوات اإلغراء
لحشد المؤيدين لرأيه ،وبالتأكيد فإن الحكومة وبما تستحوذ من
سلطات واسعة ووسائل اإلغراء المادية والسياسية فإن كعبها
األعلى ودرجة تحكمها أكبر في هذا الشأن.
ال ـط ــرف اآلخـ ــر الـ ــذي يـفـتــرض أن يـمـثــل الـشـعــب والـمـصـلـحــة
العامة ال يملك إال قوة اإلرادة الشعبية ،بل أغلبية األمة المؤيدة
لتوجهاتها ،وهذه القوة في الحقيقة شبه مستحيلة بسبب غياب
التنظيمات السياسية ذات الرؤى والبرامج الواضحة والشفافة،
باإلضافة إلى هشاشة مفهوم الهوية والمواطنة ،ووصول الكثير
ً
من أعضاء مجلس األمة عبر قنوات التمثيل الضيق؛ إما فئويا
ً
ً
أو قبليا أو طائفيا ،واألده ــى مــن ذلــك نقل الـخــافــات الخاصة
واألولويات إلى قبة البرلمان ،وهذه التشكيلة المجزأة ال يمكن
معها الوصول إلــى أرضية مشتركة واسعة قــادرة على احتواء
استحقاقات سياسية كبرى مثل تنقيح الدستور.
لذلك نجد أن أقلية من المؤمنين بالديمقراطية والمصلحة
ً
الوطنية العامة ال يتصدون دائـمــا للحفاظ على دستور الحد
األدنى فقط ،بل لكيفية استثماره لمصلحة عموم أبناء الشعب
الكويتي على الرغم من كل الصعوبات والتحديات والمضايقات
من مختلف األطراف ،ولهؤالء نرفع تحية االحترام والتقدير في
ذكرى الدستور!

وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

رسالة إلى سمو الرئيس

المجتهد ،ذي
نحن نتفاءل بوجود معالي وزير األشغال ً
الخبرة والكفاءة ،والذي يتحمل تركة ثقيلة جدا من عهود
سابقة ،ولذلك فإننا نناشده أن "يقضب" اإلخوة قياديي
"األشغال" ،ويطلب منهم الثقل والتخفيف من الظهور
اإلعالمي ،وكبح شوقهم للتصريحات ،فإننا يكفينا أن نرى
مشاريعهم قائمة وناجحة لنعرف صدقهم وإخالصهم
لوطنهم.
ً
لدينا كمواطنين شغف بتحقيق إنـجــازات وطنية أيا
كان مصدرها ،إنجازات حكومية أو برلمانية أو شعبية،
إن ـجــازات إداري ــة أو سياسية أو رياضية أو معمارية أو
علمية ال يهم نوعها ،نحن متعطشون لإلنجازات الحقيقية
ألننا نستحق ذلك ،الكويت تستحق اإلنجازات ألنها بلد
خير ورفــاهـيــة ،وبـلــد غني بالعقول والـمــواهــب ،وبـلــد له
تاريخ ذهبي معاصر في التنمية والتطور يشهد لها بذلك
القاصي والداني.
إح ــدى الجهات الرئيسة فــي الــدولــة الـتــي ساهمت في
االنقضاض على طموحات الكويتيين في تحقيق اإلنجازات
ودفع مسيرة التنمية وتطوير البنية التحتية هي وزارة
األشغال ،وهي وزارة عانت عدم االستقرار السياسي وكثرة
تغيير وزرائـهــا وضـغــوط المتنفذين وسـطــوة الشركات،
وأمــراضــا داخلية دفينة فيها كشفتها لنا ســوء إدارتـهــا
ألكبر مشاريع البالد خالل آخر عشر سنوات.
استاد جابر ومحطة مشرف ومشروع المطار ومستشفى
جابر وإسفلت الشوارع هي دالئل فاضحة لحجم ونوعية
األداء ل ـ ــوزارة األشـ ـغ ــال ،وهـ ــذا م ــا شــاهــدنــاه كمواطنين
وعايشناه كواقع أمام أعيننا.
ً
اآلن لنترك هــذا الـهــم جــانـبــا ونـتـحــدث عــن جــانــب آخر
"غ ـث ـيــث" ل ــدى ب ـعــض قـ ـي ــادات األشـ ـغ ــال ،وه ــو تـســابـقـهــم
لـلـتـصــريـحــات اإلع ــام ـي ــة وال ـظ ـه ــور ف ــي وس ــائ ــل اإلع ــام
بشكل مبالغ فيه ،وإلقاء أخطائهم على الجهات الزميلة
وبـصــورة مهينة للعمل الحكومي ،كما حصل األسـبــوع
الماضي عندما صرحت "األشـغــال" أنها "خاطبت وزارة
الصحة  16مرة لتسلم مستشفى جابر األحمد بعد انتهاء
المقاول من أعمال مشروعه لكنها لم تستجب لذلك" ،لتقوم
وزارة الصحة بالرد عليها باليوم نفسه "بأنها لم تتلق
أي كتاب من األشغال باالستالم ،وأن المبنى غير جاهز
لعدم حصوله على موافقة اإلطفاء" ،وال أدري كيف سترقع
"األشغال" موقفها بعد ذلك؟
ال شك في وجود المخلصين والمجتهدين في "األشغال"
بكل مستوياتهم الوظيفية ،كما أننا نتفاءل بوجود معالي
وزي ــر األش ـغ ــال الـمـجـتـهــد ،ذي الـخـبــرة وال ـك ـفــاء ة ،وال ــذي
ً
يتحمل تــركــة ثقيلة ج ــدا مــن عـهــود سابقة ،ولــذلــك فإننا
نناشده أن "يقضب" اإلخ ــوة قياديي "األش ـغــال" ،ويطلب
منهم الثقل والتخفيف من الظهور اإلعالمي ،وكبح شوقهم
لـلـتـصــريـحــات ،فــإنـنــا يكفينا أن ن ــرى مـشــاريـعـهــم قائمة
وناجحة لنعرف صدقهم وإخالصهم لوطنهم ،وليتذكروا
أنهم قياديون بمراسيم أميرية وليسوا "فاشينستات" في
"سناب" و"إنستغرام" و"عيوشة ويه ويه".
والله الموفق.
إضاءة تاريخية:
الــوزيــر خالد المضف ،رحمه الله ،قــدم مشروع قانون
التعليم العالي الذي نتج عنه إنشاء جامعة الكويت ،1966
وفي عهده بـ"الشؤون" أنشئت دور الرعاية االجتماعية.

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.

السفير يوسف عبدالله العنيزي

روبرت واتسون*

خسارة التنوع البيولوجي ونواقيس الخطر
إذا كان لنا أن ننجح في التصدي للعواقب الكاملة المترتبة
على تغير المناخ في حياتنا ،فيتعين علينا أن ندرك أن
األنشطة البشرية تتسبب في ما هو أكثر من مجرد إضافة
بضع درجات حرارة إلى التنبؤات السنوية.
بينما تنعقد جلسات مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة بون
في ألمانيا ،تعود درجات الحرارة الكوكبية المتزايدة االرتفاع مرة أخرى
إلى قمة األجندة العالمية ،ولكن لماذا نهتم بزيادة درجات الحرارة ،إن لم
يكن بسبب تأثيرها على الحياة على األرض ،بما في ذلك حياة البشر؟
إنها مسألة مهمة وتستحق الدراسة ،نظرا لالفتقار النسبي إلى االهتمام
المكرس لتهديد آخر وثيق الصلة وال يقل أهمية عن قدرة اإلنسان على
البقاء :الوتيرة المذهلة لخسارة التنوع البيولوجي على كوكب األرض.
يعتمد توافر الغذاء والماء والطاقة -اللبنات األساسية التي يقوم عليها
أمن أي بلد في العالم -على صحة األنظمة األيكولوجية البيئية وقوتها
وتنوعها ،وعلى الحياة التي تسكنها ،ولكن نتيجة ألنشطة بشرية ،أصبح
التنوع البيولوجي الكوكبي اآلن في انحدار أسرع من أي لحظة أخرى في
التاريخ ،ورغــم ذلــك لم يــدرك العديد من صناع السياسات حتى اآلن أن
خسارة التنوع األحيائي تشكل تهديدا ال يقل جسامة عن ارتفاع مستويات
سطح البحر وأحداث الطقس القاسية المتزايدة التواتر.
يأتي هذا االفتقار إلى القدر الكافي من االهتمام على الرغم من التعهدات
الدولية بحماية التنوع البيولوجي ،ففي شهر أكتوبر من عام  2010التقى
زعماء العالمي في إيتشي في اليابان ،حيث أنتجوا الخطة االستراتيجية
للتنوع البيولوجي  ،2020-2011والتي تضمنت عشرين هدفا طموحا -مثل
خفض خسارة الموائل الطبيعية العالمية إلى النصف ،وإنهاء الصيد
الجائر -اتفق الموقعون على تلبيتها بحلول عام  ،2020كما تأتي حماية
التنوع البيولوجي على وجه التحديد ضمن أهداف األمم المتحدة للتنمية
المستدامة ،ومن المرجح رغم ذلك أن يكون التقدم نحو تحقيق أهداف
التنوع البيولوجي العالمي قاصرا بدرجة خطيرة عن المطلوب لضمان
مستقبل مقبول للجميع.
يتفق صناع السياسات إلــى حد كبير على أهمية منع ارتـفــاع درجة
الـحــرارة العالمية عن تجاوز درجتين مئويتين فــوق مستويات ما قبل
َ
الصناعة -وهو هدف اتفاق باريس للمناخ ،غير أن ِقلة من زعماء العالم
أبدوا أي إحساس بإلحاج الحاجة إلى وقف خسارة التنوع البيولوجي،
ويعتمد المستقبل المستدام الذي نريده على إنهاء هذه الحالة من عدم
االك ـتــراث .لتحقيق هــذه الغاية يعتزم المنبر الحكومي الــدولــي للعلوم
والـسـيــاســات بـشــأن الـتـنــوع البيولوجي وخــدمــات النظم األيكولوجية،
الــذي أتــولــى رئاسته ،إطــاق سلسلة مــن التقارير التاريخية فــي مــارس
المقبل حول العواقب المترتبة على تدهور التنوع البيولوجي ،وستغطي
هذه التقييمات التي أعدها على مدار ثالث سنوات أكثر من  550خبيرا
مــن نحو  100دولــة أربــع مناطق عالمية :األميركيتين ،وآسـيــا ومنطقة

المحيط الهادئ ،وإفريقيا ،وأوروبــا وآسيا الوسطى .وسيتناول تقرير
خامس تدهور األراضي وإعادتها إلى حالتها األصلية على المستويين
اإلقليمي والعالمي.
وستسلط الـتـقــاريــر الـضــوء عـلــى االتـجــاهــات واحـتـمــاالت المستقبل
الممكنة ،مع تحديد الخطوط العريضة ألفضل الخيارات بين السياسات
المتاحة إلبطاء تدهور النظم األيكولوجية ،من الشعاب المرجانية إلى
ُ
جمع
الغابات المطيرة ،وستمثل هذه التقييمات في مجموعها الرأي الذي ي ِ
عليه المجتمع العلمي حــول حالة التنوع البيولوجي وخــدمــات النظم
األيكولوجية .وستسلط التقارير الضوء فضال عن ذلك على الروابط الوثيقة
بين خسارة التنوع البيولوجي وتغير المناخ ،والتي ينبغي معالجتها في
َ
الوقت نفسه ،ولن يتمكن العالم من تلبية أهداف اتفاق باريس للمناخ -أو
العديد من أهداف التنمية المستدامة -ما لم يضع في االعتبار حالة التنوع
البيولوجي وخدمات النظم األيكولوجية.
اليوم تفصل أغلب الحكومات سلطاتها البيئية عن تلك التي تركز على
الطاقة والزراعة والتخطيط ،وهذا يجعل من الصعب معالجة تغير المناخ
أو خسارة التنوع البيولوجي بطريقة شاملة ،ونحن في احتياج إلى أنماط
جديدة من هياكل اإلدارة المبدعة للتقريب بين هذه الصوامع السياسية.
بعد إطــاق التقارير اإلقليمية الصادرة عن المنبر الحكومي الدولي
والسياسات بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم األيكولوجية
للعلوم
ُ َ
سينشر تقييم عالمي مبني على هذه التقارير في عام ،2019
العام القادم،
وستكون هذه أول نظرة عالمية شاملة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم
األيكولوجية منذ تقييم األلفية الرسمي للنظم األيكولوجية الصادر عام
 ،2005وسيتناول هذا التقييم صحة النظم األيكولوجية البرية ،والمياه
العذبة ،والنظم البحرية ،فضال عن تأثير بعض العوامل مثل التحمض،
وارتفاع درجات حرارة سطح البحر ،والتجارة ،واألنواع الغازية ،والصيد
الجائر ،والتلوث ،وتغيرات استخدام األراضي.
وسيتطلب نجاح الجهود الرامية إلى عكس اتجاه االستخدامات غير
َ
المستدامة لــأصــول الطبيعية فــي الـعــالــم أن يعيد صانعو السياسات
النظر في قيمة التنوع البيولوجي للشعوب ،والبيئات ،واالقتصادات،
ولكن الخطوة األولى تتلخص في ضمان الحصول على أفضل المعارف
المتاحة لمراجعة األقران التخاذ القرارات السليمة؛ وما إذا كانت التقييمات
المرتقبة ستدفعنا في ذلك االتجاه.
إذا كان لنا أن ننجح في التصدي للعواقب الكاملة المترتبة على تغير
المناخ في حياتنا ،فيتعين علينا أن ندرك أن األنشطة البشرية تتسبب في
ما هو أكثر من مجرد إضافة بضع درجات حرارة إلى التنبؤات السنوية،
وبحلول أوائل العام المقبل ستتجمع لدينا البيانات الكافية حول التنوع
البيولوجي وخدمات النظم األيكولوجية إلثبات هذه الحقيقة ،وبالتالي
الخيارات المتاحة لتغيير المسار.
* المدير االستراتيجي لمركز تيندال لبحوث تغير المناخ في جامعة
إيست أنجليا ،وهو رئيس المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات
بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم األيكولوجية.
«بروجيكت سنديكيت »2017 ،باالتفاق مع «الجريدة»

تحية تقدير واحترام وتهنئة من القلب بمناسبة تجديد الثقة
الغالية بكم من سمو أمير البالد ،حفظه الله ورعــاه ،لتشكيل
الوزارة التي نرجو أال تكون جديدة بثوب قديم ،بل ندعو الله
أن تكون جديدة بالطرح واإلنجاز.
سمو الرئيس :إن كــان للكفاء ة والمؤهالت العلمية أهمية
في اختيار الوزراء فباعتقادي أن األهم من ذلك قناعة سموكم
بتكوين فريق قادر على إنجاز رؤية الحكومة التي تم منح الثقة
الغالية لكم من خاللها في مواجهة مرحلة غاية في الخطورة
وتــاطــم األم ــواج وصــراعــات تعد فــي الخفاء ،فريق قــادر على
تحمل مسؤولية إبحار سفينة الوطن إلــى بر األمــان بمقدرة
غير عادية من أجل هذا الوطن وسالمة أهله وأبنائه ،بعيدا عن
االنتماءات بكل أشكالها.
فليس هناك المزيد من الوقت إلضاعته في جدال عقيم في
الــوقــت الــذي نــرى العالم قــد شــق طريقه بسرعة قـصــوى؛ مما
يفرض علينا مضاعفة السرعة ،ونحن قادرون على ذلك ،فلدينا
الكثير من اإلمكانات التي متى أطلقناها من عقالها فبالتأكيد
ستختفي الكثير من السلبيات.
أنا على يقين أنه ال يخفى على سموكم أن عجلة التنمية في
البالد قد توقفت أو كادت تتوقف ،ما عدا مشروع هنا أو مشروع
هناك ،وانهالت على الحكومة سهام النقد من كل جانب ،وبدأ
البعض بالبحث والتقصي في مكامن الفساد الذي استشرى
نتيجة غياب قانون الثواب والعقاب.
نتمنى أن يكون لدى اإلخــوة الــوزراء القادمين قوة الحجة
ليصدوا بها أي هجوم أو أص ــوات عالية مــن اإلخ ــوة أعضاء
مجلس األمة؛ على أن يكون السند القوي للحكومة صوت الشعب
والـمــواطــن ،وليس هناك شــك فــي أن أعـضــاء مجلس األمــة هم
ممثلو الشعب وهم السلطة التشريعية ،وأيضا من المؤكد أن
الحكومة تمثل السلطة التنفيذية وتمثل الشعب الذي سيقف
بكل حزم مع كل مخلص يسعى إلى خدمة الوطن وأهله.
فالشعب الــذي أتــى باإلخوة الكرام إلــى قبة البرلمان قادر
ً
أيضا على إسقاطهم متى ما شعر أن هناك تقاعسا في أداء
الــدور الوطني المطلوب منهم بسن قوانين جديدة ،وتعديل
قوانين قديمة بالية ،ودعــم أو إلـغــاء لجان وهيئات ال يــدري
أعضاؤها ما العمل الموكل لهم القيام به.
سمو الرئيس ال يخفى على سموكم الكثير من المعاناة التي
يواجهها المواطن في حياته اليومية ،لكن صرخته لم تجد من
يهتم بها ،وضاعت في فضاء ال قرار له ،فإلى متى نعاني بسبب
هذه الشوارع التي غدت وكأنها ثوب "متسول" من كثرة الحفر
والترقيع ،وما يكاد الليل يسدل ستاره حتى يلف الظالم هذه
الـشــوارع ،فتبدو وكأنها مسكونة بالجان ،فال يستطيع أحد
تمييز األرصفة أو الخطوط األرضية ،فما الذي يمنع من التعاقد
مع عدد من الشركات العالمية إلعادة الحياة لها؟
وك ــذل ــك ص ــرخ ــة ال ـم ــواط ــن م ــن ت ــراج ــع وت ــده ــور ال ـخــدمــات
الصحية ،فما الذي يمنع إنشاء عدد من العيادات التي تغطي
ّ
األسرة الطبية لمواجهة
مناطق الكويت ،وتتوافر فيها بعض
الحاالت الطارئة ،ليشعر المواطن بأن هناك من يشعر بآالمه
ولـيــس فقط مــن يستغل تلك اآلالم والـمـعــانــاة ،مــا ال ــذي يمنع
الوقوف بحزم أمام تجار اإلقامات ،فليس الوطن تجارة تباع
وتشترى؟
سمو الرئيس :أرجو قبول عذري على توجيه هذه الرسالة
والحديث عن قضايا أنا على يقين أنها ال تخفى على سموكم،
وأصدقكم القول بأني وأنا أخط هذه الرسالة تبادرت إلى الذهن
تلك األيام الرائعة التي سعدت فيها باستقبال سموكم بزيارتكم
الكريمة لألردن الشقيق ،عندما كنت أترأس البعثة الدبلوماسية
هناك ،وقد صدرت أوامر ملكية كريمة باستقبالكم في المطار
والقاعة الملكية مع استعراض لحرس الشرف في تجاوز كريم
للمراسم المتبعة ،وكنتم في ذلك الوقت تتولون منصب وزير
الدفاع ،وتوجت تلك الزيارة بمقابلة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبدالله الثاني.
دعاء من القلب لسموكم وألعضاء الــوزارة الكرام لمزيد من
النجاح والتوفيق ،وحفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من
كل سوء ومكروه.
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اقتصاد

ً
ً
«داخليا» لبيع %5.052
مزادا
تطرح
األوراق
مجموعة
ً
من «زين» بسعر ابتدائي  ٤٤٠فلسا للسهم
محمد األتربي

أعلنت بورصة الكويت عقد مزاد
لبيع  218.616.405أسهم من شركة
االتصاالت المتنقلة «زين» يوم 27
نوفمبر الجاري ،مما يعادل نسبة
 5.052في المئة من رأسمال الشركة
ً
بـسـعــر اب ـت ــدائ ــي قـ ــدره  440فـلـســا
ً
كويتيا للسهم الواحد.
وق ــال ــت ال ـب ــورص ــة ،ف ــي إفـصــاح
على موقعها اإللكتروني ،أمس ،إن
إجمالي قيمة الصفقة يبلغ 96.19
مليون دينار «نحو  314.5مليون
دوالر» موضحة أن المزاد سيخضع
لبعض الشروط.
وأضافت ،أن من هذه الشروط أن
يــودع من يرغب في دخــول المزاد
ً
ً
شيكا مصدقا بقيمة  10في المئة

من قيمة الصفقة ،في موعد أقصاه
ً
الساعة التاسعة والنصف صباحا
في يوم عقد المزاد.
وذكـ ـ ـ ــرت أن ـ ــه تـ ــم االت ـ ـفـ ــاق بـيــن
شــركــة مـجـمــوعــة األوراق المالية
(طرف بائع) لمصلحة شركة الثمار
الدولية ومجموعة العوائد الوطنية
لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة الـ ـع ــام ــة وال ـ ـم ـ ـقـ ــاوالت
وشركة درة النور للتجارة العامة
والمقاوالت وشركة الشرق القابضة
وعذبي سالم العلي الصباح وعلي
س ــال ــم الـ ـعـ ـل ــي الـ ـصـ ـب ــاح وش ــرك ــة
مجموعة األوراق المالية لصالح
شــركــة ن ـهــوض الـتـنـمـيــة لـلـتـجــارة
مشتر).
العامة و المقاوالت (طرف
ٍ
يذكر أن أطــراف الصفقة البائع

المعمري :استمرار التوزيعات النقدية
المجزية في مجموعة «زين»
قال الرئيس التنفيذي في شركة «عمانتل» ،طالل بن سعيد المعمري،
فــي مـقــابـلــة م ــع ق ـنــاة «ال ـعــرب ـيــة» ،إن الـشــركــة ستستمر فــي سياسة
التوزيعات النقدية المجزية في مجموعة «زين» لالتصاالت المتنقلة،
بعد أن نفذت ،أمس األول ،الشركة العمانية صفقة استحواذ على حصة
مجموعة الخرافي في مجموعة «زيــن» البالغة  12في المئة ،لترتفع
نسبة ملكية الشركة العمانية إلى  22في المئة.

«التجاري للوساطة»
وسيط الصفقة
وإجمالي العمولة
 192ألف دينار

والـمـشـتــري كالهما مــن مجموعة
األوراق المالية.
ولفتت البورصة إلى أن المزايدة
ً
ستبدأ تمام الساعة  12.55ظهرا في
اليوم المذكور في قطاع عمليات
التداول في مبنى البورصة وسوف
يرسو المزاد في تمام الساعة 1.10
ً
ظهرا في اليوم ذاته على المشتري
مشتر آخر
االبتدائي ما لم يتقدم
ٍ
بسعر أعـلــى .وذك ــرت أنــه إذا تقدم
مشتر آخر بسعر أعلى من السعر
االبتدائي ومضى على هذا السعر
خمس دقائق ،دون أن يتقدم مزايد
آخر بسعر أعلى يرسو عليه المزاد،
كـمــا سـتــراعــى ال ــوح ــدات السعرية
المعمول بها في البورصة ويجوز
ألي من المزايدين المزايدة بأكثر
من وحدة سعرية.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت أن م ـ ــن يـ ــرسـ ــو ع ـل ـيــه
الـمــزاد ،ال بــد أن يــودع باقي مبلغ
الصفقة والعمولة المستحقة قبل
الساعة  11من صباح اليوم التالي
للمزاد في حساب الشركة الكويتية
لـلـمـقــاصــة ،وال يـحــق لــه اس ـتــرداد
ال ـم ـب ـل ــغ ،الـ ـ ــذي دفـ ـع ــه إذا ل ــم يـقــم
بسداد القيمة اإلجمالية للصفقة
في الوقت والتاريخ المشار إليهما.
وك ـش ـفــت مـ ـص ــادر اسـتـثـمــاريــة
أن م ـ ــزاد «زيـ ـ ــن» ال ـمــرت ـقــب ف ــي 27

ال ـ ـش ـ ـهـ ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ب ـ ـيـ ــن حـ ـس ــاب
عمالء مجموعة األوراق وعدد من
الشركات واألفراد كأطراف مشترية،
تعتبر صفقة داخـلـيــة ،بـيــن نفس
الـمــاك س ــواء للشركة المنفذة أو
األطراف المشترية.
وأشـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إلـ ــى ع ــدم
وجــود تأثير يذكر على مــزاد زين
ا ل ـخــاص بمجموعة األوراق على
الشركة أو السوق ،إذ إن السيولة
واألطــراف البائعة والمشترية من
داخل المجموعة المالكة للحصة .
وم ــن الـمـنـتـظــر أن ي ـتــم تكليف
شركة التجاري للوساطة المالية
لـ ـلـ ـقـ ـي ــام ب ـ ـ ـ ــدور الـ ــوس ـ ـيـ ــط «ب ــائ ــع
ومشتر» أي نيابة عن الطرفين.
ٍ
وي ـقــدر إجـمــالــي قيمة العمولة
ب ــواق ــع  192أل ــف ديـ ـن ــار ،سـتـكــون
عمولة شــركــة الــوســاطــة بمفردها
 134.6أل ــف دي ـن ــار ،فـيـمــا ستكون
عمولة البورصة  55.680ألف دينار
والمقاصة  1في المئة تمثل نحو
ً
ألفي دينار تقريبا.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إل ـ ـ ــى أن
ال ـص ـف ـقــة ت ــأت ــي ف ــي إط ـ ــار تــرتـيــب
أوراق داخلية لــدى الـمــاك ،الذين
يعتبرون من كبار المستثمرين في
شركة «زين».

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السعـري

الــوزنــي

كـويـت 15

6.250

395

905

2.526 2.831 3.304

«أوبك» وحلفاؤها يستعدون لتمديد
اتفاق خفض إنتاج النفط
إلى نهاية  2018والخالف حول تعميق الخفض
قـ ــال وزي ـ ـ ــران إن مـنـظـمــة ال ـب ـل ــدان ال ـم ـصــدرة
للبترول (أوب ــك) ،ومنتجي النفط غير األعضاء
بالمنظمة يـتـحــركــون ص ــوب ات ـخــاذ ق ــرار خــال
اجتماعهم فــي  30نوفمبر بـشــأن مــا إذا كــانــوا
سيمددون االتفاق العالمي لخفض اإلمدادات بعد
نهاية أجله آخر مارس .2018
وتخفض «أوبك» إلى جانب روسيا و 9منتجين
آخرين اإلمدادات بنحو  1.8مليون برميل يوميا
حتى نهاية مارس ،في مسعى للتخلص من تخمة
المعروض ،ويدرسون تمديد االتفاق لفترة أطول.
كــانــت «روي ـت ــرز» ذك ــرت الـشـهــر الـمــاضــي نقال
عن مصادر في «أوبك» أن المنتجين يميلون إلى
تمديد اال ت ـفــاق حتى نهاية  ،2018إال أن تبني
ً
القرار قد يتأجل حتى أوائــل العام الـقــادم ،وفقا
لظروف السوق ،وان الخالف بين المنتجين على
تعميق كميات الخفض.
لكن وزيــر الطاقة اإلمــاراتــي سهيل بن محمد
المزروعي قال إنه ال يرى أن هناك حاجة لتأجيل
القرار إلى ما بعد اجتماع فيينا الــذي سينعقد
في  30نوفمبر .وأبدى نظيره العماني ثقة بأنه
سيكون هناك اتفاق هذا الشهر.
وقال المزروعي في مؤتمر لقطاع الطاقة إنه ال
يرى ضرورة لتأجيل القرار حتى مارس ،مضيفا
أن المنتجين لن يلتقوا في ذلك الربع إال إذا كان
األمر استثنائيا.
وق ــال وزي ــر الـنـفــط الـعـمــانــي مـحـمــد بــن حمد
الرمحي ،إنه إذا كان هناك قرار سيتخذ بتمديد

تخفيضات اإلنتاج فسيكون حتى نهاية ،2018
مضيفا أنه ال يعتقد أن المنتجين سيتفقون على
تعميق التخفيضات.
وصرح المزروعي ،الذي ستتولى بالده العام
القادم الرئاسة الــدوريــة لــ»أوبــك» ،أنــه في الوقت
ال ـ ــذي ت ــدع ــم ف ـيــه اإلمـ ـ ـ ــارات ت ـمــديــد تـخـفـيـضــات
اإلنتاج ،ال يمكنه القول بعد ما إذا كانت ستدعم
اإلبقاء على تخفيضات اإلنتاج حتى نهاية .2018
وفي تقريرها لشهر نوفمبر حول سوق النفط،
رفعت «أوبك» توقعها للطلب على نفطها في 2018
بواقع  360ألف برميل يوميا من التقرير الصادر
الشهر الماضي إلى  33.42مليون برميل يوميا.
كما قالت أيضا إن مخزونات النفط التجارية
في الدول الصناعية ،وهي داللة مهمة تستخدمها
«أوبـ ـ ــك» ل ـق ـيــاس ت ـ ــوازن الـ ـس ــوق ،انـخـفـضــت في
سبتمبر  23.6مليون برميل إ لــى  2.985مليار
برميل.
وتزيد المخزونات بواقع  154مليون برميل
فوق متوسط خمس سنوات ،وهو الفائض الذي
تسعى «أوبك» إلى التخلص منه.
وقــال محمد باركيندو األمـيــن الـعــام لــ»أوبــك»
خالل المناسبة نفسها ،إن المشاركين في االتفاق
ملتزمون بتحقيق االستقرار في السوق.
(رويترز)

أخبار الشركات
«الورقية» تربح  1.48مليون دينار

 1.36مليون دينار أرباح «األنظمة»

حققت شركة الشعيبة للصناعات الورقية
أرباحا بقيمة  1.48مليون دينار بمقدار 14.93
فسا للسهم في الفترة المنتهية في ،2017 /9 /30
مقابل تحقيقها ارباحا بقيمة  1.66مليون دينار
بوقع  16.75فلسا للسهم في نفس الفترة من
عام .2016

ب ـل ـغــت أرب ـ ـ ــاح ش ــرك ــة األن ـظ ـم ــة اآللـ ـي ــة 1.36
مليون دينار ،بما يعادل  13.66فلسا في الفترة
المنتهية فــي  ،2017 /9 /30مـقــا بــل تحقيقها
أرباحا بقيمة  1.34مليون دينار ،بواقع 13.41
فلسا للسهم في نفس الفترة المقارنة من العام
الماضي.

 571.07ألف دينار خسائر «البيت»

«المعامل» تكسب  1.78مليون دينار

بلغت خـســائــر شــركــة بـيــت األوراق المالية
 571.078أل ــف دي ـنــار بــواقــع  1.2فـلــس للسهم
فــي الـفـتــرة المنتهية فــي  ،2017 /9 /30مقابل
تحقيقها أرباحا بقيمة  454.65ألف دينار بما
ي ـعــادل  0.9فـلــس للسهم فــي نـفــس الـفـتــرة من
عام .2016

اعتمد مجلس إدارة الشركة الكويتية لبناء
المعامل والمقاوالت أرباحا بقيمة  1.48مليون
دي ـنــار ،بــواقــع  15.24فلسا للسهم فــي الفترة
المنتهية فــي  ،2017 /9 /30مـقــا بــل تحقيقها
أربـ ــاحـ ــا ب ـق ـي ـمــة  549.61أل ـ ــف ديـ ـن ــار ب ـم ـقــدار
 5.59فلوس للسهم فــي نفس الفترة مــن العام
المنصرم.

«عيادة الميدان» تربح
 3.04ماليين دينار

«األهلية للتأمين» تربح
 7.09ماليين دينار

بلغت أربــاح شركة عيادة الميدان لخدمات
طب الفم واألسنان في الفترة المالية المنتهية
في  ،2017 /9 /30نحو  3.04ماليين دينار ،بما
ي ـعــادل  12.18فلسا لـلـسـهــم ،مـقــابــل تحقيقها
أرب ــاح ــا بـقـيـمــة  2.47م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وربـحـيــة
قدها  9.92فلوس للسهم فــي نفس الفترة من
عام .2016

«وربة للتأمين» تخسر  2.89مليون دينار
تكبدت شركة وربــة للتأمين خسائر بقيمة  2.89مليون دينار،
بــواقــع  17.87فلسا للسهم فــي الفترة المنتهية فــي ،2017 /9 /30
مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة  885.5ألف دينار ،بما يعادل 5.46
فلوس للسهم في نفس الفترة المقارنة من عام .2016

ذكــرت الشركة األهلية للتأمين أنها حققت
أرباحا بواقع  7.009ماليين دينار ،بما يعادل
 36.09فلسا للسهم في الفترة المنتهية في /30
 ،2017 /9مقابل تحقيقها أربــاحــا بقيمة 6.18
ماليين ديـنــار بمقدار  31.48فلسا للسهم في
نفس الفترة من العام الماضي.

«السور» تربح  3.01ماليين دينار

«بنك اإلثمار» يحقق
 5.8ماليين دينار بحريني
حقق بنك اإلثمار التابع
بــال ـكــامــل ل ـشــركــة اإلث ـمــار
ال ـ ـقـ ــاب ـ ـضـ ــة ،ويـ ـتـ ـخ ــذ مــن
الـبـحــريــن مـقــرا لــه صافي
ر ب ـ ـ ــح ب ـ ـلـ ــغ  5.8م ــا ي ـي ــن
د ي ـنــار بحريني لألشهر
الـتـسـعــة األول ـ ــى م ــن عــام
 ،2017وكان صافي الربح
الخاص بمساهمي البنك
لألشهر للتسعة المنتهية
فـ ــي  30س ـب ـت ـم ـبــر 2017
قد بلغ  1.7مليون دينار
بحريني.

منيت شركة منازل القابضة بخسائر قدرها  224.83الف دينار ،بما
يعادل  0.52فلس للسهم في الفترة المنتهية في  ،2017 /9 /30مقابل
تحقيقها خسائر بقيمة  944.53ألف دينار بواقع  2.19فلس للسهم في
نفس الفترة من عام .2016

«المشتركة» :ترسية مناقصة على شركة
تابعة بـ  3.85ماليين دينار

«مشرف» :تغيرات في إدارات الشركة
كشفت شــر كــة مـشــرف للتجارة العامة
وال ـم ـقــاوالت عــن الـتـغـيــرات الـحــاصـلــة في
اإلدارة التنفيذية والتي تتمثل في تعيين
الرئيس التنفيذي الحالي سعد الوزان من
أجل المساعدة في التصدي للتحديات التي
تواجهها الشركة ،وأيضا تغيرات في جميع
إدارات الشركة ،ومنها اإلدارة المالية وإدارة
الـمـشــروعــات الـقــائـمــة الـتــي تـقــوم الشركة

«منازل» تخسر  224.8ألف دينار

أفادت شركة السور لسوق لتسويق الوقود بتحقيقها أرباحا بقيمة
 3.01ماليين دينار ،بما يعادل  7.53فلوس للسهم في الفترة المنتهية
في  ،2017 /9 /30مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة  2.8مليون دينار
بمقدار  7فلوس للسهم في نفس الفترة من العام المنصرم.

تنفيذها ،مما نتج عنه تأثير إيجابي في
الـعــاقــات مــع الـبـنــود والــدعــم ال ــذي تلقته
الشركة من معظم البنوك ،وتعيين مراقبي
حسابات للشركة لتدقيق البيانات المالية،
وسوف تستمر الشركة بالتنسيق وبإخطار
هيئة أسواق المال بكل التفاصيل ،وسأقوم
باإلفصاح عن أي مستجدات في هذا الشأن
في حينه.

قالت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت إنه
تم ترسية المناقصة رقم )BPS/T-P224/029245/17
ب ـخ ـصــوص إعـ ـ ــادة تــأه ـيــل ط ــري ــق ال ـفــايــه  -سيح
شعيب على شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت
اإلم ــارات بقيمة  46.97مليون درهــم إمــاراتــي ،ما
يعادل  3.85ماليين دينار بمدة تنفيذ قدرها 365
يــومــا ،وسيتم تحقيق نتائج عــديــدة خــال فترة
تنفيذ المشروع.

«الصالحية» تربح  11مليون دينار
ذكرت شركة الصالحية العقارية
أنها حققت أرباحا بقيمة  11مليون
دينار بمقدار  22.4فلسا للسهم في
فترة األشهر التسعة المنتهية في
 ،2017 /9 /30م ـقــار نــة بتحقيقها

أرباحا بقيمة  8.05ماليين دينار،
بـمــا ي ـعــادل  16.3فلسا للسهم في
نفس الفترة من عام .2016

«الكويت للتأمين» :استقالة الحمد
وافــق مجلس إدارة شركة الكويت للتأمين
ع ـلــى االس ـت ـقــالــة ال ـم ـقــدمــة م ــن ع ـضــو مجلس
اإلدارة مناف الحمد اعتبارا من تاريخه.

 160.6ألف دينار خسائر «الكيبل التلفزيوني»
حققت الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني خسائر بقيمة 160.66
ألف دينار بمقدار  4.29فلوس للسهم في الفترة المالية المنتهية في
 ،2017 /9 /30مقارنة بتحقيقها خسائر بقيمة  157.19ألف دينار
بواقع  5.18فلوس للسهم في نفس الفترة من عام .2016

«المعادن» :مناقشة استحواذ «تابعة» على  %35من «ميتالكس»
قالت شركة المعادن إن مجلس إداراتها
سيجتمع اليوم لمناقشة البيانات المالية
ع ــن ال ـف ـت ــرة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ــي ،2017 /9 /30
وسيتم مناقشة اسـتـحــواذ شركة المعادن
القابضة (التابعة لشركة المعادن للصناعات
التحويلية) على النسبة المملوكة لشركة
ال ـســور فــي شــركــة مـيـتــالـكــس لـلـطــاقــة وعــي
 35في المئة من أسهم ميتالكس ،لتصبح

«اإلثمار» تخسر  16.3مليون دوالر
أعلنت شركة اإلثمار القابضة صافي خسائر بلغت
 16.3مليون دوالر لفترة األشهر التسعة المنتهية في
 ،2017 /9 /30مقارنة بصافي ربح بلغ  16.7مليون
دوالر في نفس الفترة من العام الماضي.

«جي إف إتش»:
استقالة الصديقي
قــالــت شــركــة مـجــوعــة جــي إف
إت ــش ال ـمــال ـيــة إن ع ـضــو مجلس
اإلدارة جـ ــا سـ ــم ا لـ ـص ــد يـ ـق ــي قــد
استقال من منصبه.

ملكية شــركــة م ـعــادن الـقــابـضــة بنسبة 85
ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن ش ــرك ــة م ـي ـتــال ـكــس ل ـل ـطــاقــة،
وبالتالي تصبح نسبة تملك شركة المعادن
والصناعات التحويلية كمجموعة في شركة
ميتالكس ،وهي  100في المئة ،ذلك بصدد
تصفية شركة ميتالكس للطاقة والـصــادر
بها قــرار الجمعية العمومية للشركة في 9
أكتوبر .2016

«أنوفست» تتخارج من عقار
بـ  3.2ماليين دوالر

قرر مجلس إدارة شركة عقار لالستثمارات العقارية استدعاء
الـعـضــو االحـتـيــاطــي عـبــدالـلــه جــاســم الـسـعــدون ال ــى عضوية
المجلس بدال من عضو مجلس اإلدارة المستقيل عبدالرحمن
فهد الدخيل ،وذلك الستكمال مدة العضو المستقيل.

تكبدت شركة الخليجية لالستثمار
ال ـب ـت ــرول ــي «ب ـت ــروغ ـل ــف»  3.63مــايـيــن
ديـنــار ،بمقدار  7.97فـلــوس للسهم في
فترة األشهر التسعة المنتهية في /30
 ،2017 /9م ـقــارنــة بـتـحـقـيـقـهــا أرب ــاح ــا
بقيمة  2.38مليون ديـنــار بــواقــع 5.38
فلوس للسهم في نفس الفترة من العام
الماضي.

«األولى» تكسب  484.9ألف دينار

أعلنت شركة إنوفست إتمامها لعملية تخارج
من استثمار عقاري في سلطنة عمان بنسبة 100
في المئة بقيمة  3.2ماليين دوالر ،بما يعادل 970
ألف دينار ،وسيكون لها أثر إيجابي على البيانات
المالية خالل الربع الرابع من سنة .2017

ً
«عقار» :السعدون بدال من الدخيل

 3.63ماليين دينار
خسائر «بتروغلف»

ً
حققت شركة األولــى لالستثمار أربــاحــا بقيمة
 484.9ألف دينار بما يعادل  0.75فلس للسهم في
الفترة المنتهية في  ،2017 /9 /30مقارنة بتحقيقها
أرباحا بقيمة  717.6ألف دينار بواقع  1.10فلس
للسهم في نفس الفترة من العام المنصرم.

«أسيكو» تكسب  4.29ماليين دينار
أعلنت شركة أسيكو للصناعات أرباحا بقيمة  4.29ماليين
دينار بمقدار  14.26فلسا للسهم في الفترة المنتهية في /9 /30
 ،2017مقارنة بتحقيقها أرباحا  5.03ماليين دينار بواقع 16.72
فلسا للسهم في نفس الفترة من العام المنصرم.
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شريف 7.2 :ماليين دينار صافي أرباح «الكويت للتأمين»
خالل األشهر التسعة األولى من العام الحالي
ذكر شريف أن قيمة األقساط
المكتتبة بلغت  30.2مليون
دينار خالل األشهر التسعة
من العام الحالي مقارنة مع
 27.6مليون دينار عن الفترة
نفسها العام الماضي.

حـ ـ ـقـ ـ ـق ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
ل ـل ـتــأم ـيــن ،ص ــاف ــي ربـ ــح بقيمة
 7.2ماليين دينار خالل األشهر
التسعة األول ــى مــن عــام ،2017
مقارنة مع خسارة بقيمة 737
أل ــف دي ـنــار عــن الـفـتــرة نفسها
من العام الماضي ،أي بارتفاع
بنسبة  1.081في المئة ،وبلغت
ً
ر ب ـح ـي ــة ا ل ـس ـه ــم  39.15ف ـل ـســا
م ـق ــاب ــل خ ـ ـسـ ــارة  3.99ف ـلــوس
لـلـسـهــم ال ــواح ــد لـنـفــس الـفـتــرة
العام الماضي.
وق ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لشركة الكويت للتأمين سامي
ش ـ ــري ـ ــف ع ـ ـضـ ــو مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب فــي
جمعية االكتواريين األميركية،
وعـضــو األكــاديـمـيــة األميركية
لالكتواريين في بيان صحافي،
إن الشركة واصـلــت المحافظة
على تحقيق أدائها التشغيلي
المتنامي خالل األشهر التسعة
من هــذا العام بفضل تطبيقها
لخطتها السنوية الموضوعة
ً
والـمـتـضـمـنــة أه ــداف ــا طـمــوحــة
ومحددة مرتبطة بجدول زمني
اسـتـطــاعــت االلـ ـت ــزام بتحقيقه
بإتقان.
وأض ـ ــاف أن ن ـتــائــج األش ـهــر

ال ـت ـس ـع ــة األول ـ ـ ـ ــى ل ـ ـهـ ــذا الـ ـع ــام
تـ ـعـ ـك ــس ال ـ ـن ـ ـمـ ــو ال ـ ـم ـ ـتـ ــواصـ ــل
ل ـل ـش ــرك ــة ،إذ ح ـق ـقــت «ال ـك ــوي ــت
ً
لـلـتــأمـيــن» ارت ـف ــاع ــا ف ــي حـقــوق
الـمـســاهـمـيــن لـتـصــل إل ــى 70.8
مليون دينار في نهاية األشهر
التسعة األولى من  ،2017مقارنة
مع  56.8مليون دينار عن الفترة
ذاتها من العام الماضي بزيادة
ت ـس ــاوي  24.6ف ــي ال ـم ـئــة ،مما
يعكس قدرة الشركة على حماية
أصولها وحقوق مساهميها.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــر ش ـ ـ ــر ي ـ ـ ــف أن ق ـي ـم ــة
األقـ ـس ــاط الـمـكـتـتـبــة ب ـلــغ 30.2
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار خ ـ ــال األش ـه ــر
التسعة من العام الحالي مقارنة
م ـ ــع  27.6مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار عــن
الـفـتــرة نفسها ال ـعــام الماضي
بارتفاع قدره  2.6مليون دينار،
وبنسبة تساوي  9.6في المئة،
كما ارتفعت موجودات الشركة
إلـ ــى  172.2م ـل ـيــون ديـ ـن ــار في
نهاية الفترة الحالية ،مقارنة
مع  146.8مليون دينار لنفس
الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي،
بـ ــزيـ ــادة قـ ــدرهـ ــا  25.4م ـل ـيــون
دي ـنــار ،وبنسبة ت ـســاوي 17.3
في المئة.

لبطاقات
السري
الرقم
تغيير
«بيتك»:
ً
الصرف اآللي واالئتمانية إلكترونيا

ً
الشالوحي :البنك أصبح نموذجا في مواكبة التطور الرقمي
أطلق بيت التمويل الكويتي
(ب ـي ـت ــك) خ ــدم ــة «ت ـغ ـي ـيــر الــرقــم
ال ـ ـس ـ ــري» لـ ـبـ ـط ــاق ــات الـ ـص ــرف
اآلل ـ ــي ال ـك ـتــرون ـيــا ،ع ـبــر مــوقــع
«بيتك» اإللكتروني ،KFH.COM
وتطبيق الـبـنــك KFHONLINE
ع ـل ــى الـ ـه ــوات ــف ال ــذكـ ـي ــة ،بـمــا
ي ـح ـق ــق مـ ـي ــزة ت ـنــاف ـس ـيــة عـلــى
صعيد األعمال ،ويلبي تطلعات
العمالء وتنوع احتياجاتهم.
يـ ـ ــأتـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة
جــديــدة تــؤكــد تميز الـبـنــك في
طـ ـ ــرح ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ال ـم ـت ــواف ـق ــة مــع
أعلى المعايير التكنولوجية،
واسـ ـتـ ـم ــرارا ف ــي ن ـهــج اإلب ـ ــداع
واالبـ ـتـ ـك ــار ل ـم ــواك ـب ــة ال ـت ـطــور
الرقمي.
وقال المدير العام للخدمات
المصرفية لــأفــراد في «بيتك»
فادي الشالوحي إن «بيتك» هو
ال ـب ـنــك الــوح ـيــد ع ـلــى مـسـتــوى
الكويت الذي أطلق هذه الخدمة،
م ــا يــؤكــد ق ــوة االسـتــراتـيـجـيــة
في استقطاب وخدمة العمالء

فادي الشالوحي

الــرق ـم ـي ـيــن ،وت ـم ـي ــزه ف ــي طــرح
الخدمات اإللكترونية ،وريادته
في تبني التكنولوجيا.
واضــاف الشالوحي ان هذه
الـ ـخ ــدم ــة تـ ـه ــدف ال ـ ــى تـحـقـيــق
أع ـلــى ال ـم ـس ـتــويــات ف ــي ج ــودة
الخدمة ،ضمن معايير الكفاءة
واألمـ ـ ـ ـ ـ ــان وال ـ ـس ـ ـهـ ــولـ ــة ،االم ـ ــر
الــذي جعل البنك محط انظار
واهتمام شركات التكنولوجيا

ومــزودي الخدمات المصرفية
االلكترونية ،ونموذجا يحتذى
ب ــه ف ــي ال ـت ـحــول نـحــو الــرقـمـيــة
محليا وعالميا.
واوضح ان العميل يستطيع
تـغـيـيــر ال ــرق ــم ال ـس ــري لـبـطــاقــة
ال ـصــرف اآلل ــي فــي ح ــال فـقــدان
الــرقــم ال ـســري أو نسيانه دون
ال ـحــاجــة ال ــى مــراج ـعــة ال ـفــروع
المصرفية ومن غير اي رسوم
اضــافـيــة ،وسيتم تغيير الرقم
السري بعد تنفيذ العملية فورا.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ــى أن الـ ـخ ــدم ــة
متوفرة على تطبيق «بيتك» في
التحديث الجديد ،إضــافــة الى
الموقع االلـكـتــرونــي ،مبينا ان
الخدمة كانت متوفرة في وقت
ســابــق على بـطــاقــات االئتمان
وبطاقات مسبقة الدفع.

وشدد على أن ارتفاع صافي
أربـ ــاح ال ـشــركــة ق ــد تـحـقــق رغــم
زي ـ ـ ــادة االح ـت ـي ــاط ـي ــات الـفـنـيــة
لتصل إلــى  83.7مليون دينار
للفترة الحالية مقارنة مع 72.9
م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار ل ـن ـفــس ال ـف ـتــرة
العام الماضي بزيادة نسبتها
 14.8في المئة ،مما يدعم قدرة
الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

شفافية حقيقية
وأك ـ ـ ـ ــد أن ال ـ ـشـ ــركـ ــة أث ـب ـت ــت
حرصها الدائم على المحافظة
عـ ـل ــى م ـص ــداق ـي ـت ـه ــا ،وإظـ ـه ــار
الشفافية الحقيقية بالتزامها
ب ـ ـ ـقـ ـ ــواعـ ـ ــد وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ح ــوكـ ـم ــة
ال ـش ــرك ــات الـ ـص ــادرة م ــن هيئة
أسواق المال ،مما يعزز صالبة
الـ ـش ــرك ــة ويـ ـس ــاه ــم فـ ــي إدارة
المخاطر ،ويؤكد قدرتها على
الـ ـت ــأقـ ـل ــم مـ ــع ت ـق ـل ـب ــات ال ـب ـي ـئــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ـتــذبــذبــة ،بما
ي ـت ـم ــاش ــى مـ ــع األه ـ ـ ـ ــداف ال ـتــي
رسمت من قبل مجلس إدارتها
لعام .2017
وقال إنه بناء على توجيهات
م ـج ـل ــس اإلدارة ل ــا س ـت ـح ــواذ

ع ـلــى أف ـض ــل ال ـخ ـب ــرات الـفـنـيــة
لتقوية أداء الشركة ،ورغم ندرة
الـمـخـتـصـيــن عــالـمـيــا بــالـعـلــوم
االكـ ـت ــواري ــة (ع ـل ــوم ريــاض ـيــات
ال ـتــأم ـيــن) ،ف ــإن شــركــة الـكــويــت
للتأمين ضمت ثالثة اكتواريين
بـ ـ ــدرجـ ـ ــة ش ـ ــري ـ ــك فـ ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
االكتواريين األميركية« ،ويباشر
ال ـف ــري ــق ع ـم ـلــه ت ـح ــت إش ــراف ــي
المباشر».
وب ــذل ــك ت ـن ـف ــرد ال ـش ــرك ــة مــن
بـيــن شــركــات الـتــأمـيــن العاملة
في الشرق األوســط بتوفر هذا
الـعــدد مــن الخبرات االكتوارية
داخـ ـ ــل الـ ـش ــرك ــة ،م ـم ــا يـنـعـكــس
ً
إي ـ ـجـ ــابـ ــا عـ ـل ــى أدائ ـ ـ ـهـ ـ ــا وع ـل ــى
الـنـفــع لـعـمــائـهــا .وللتوضيح
فـ ـ ــإن ال ـخ ـب ـي ــر االكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواري هــو
ال ــذي يـقــوم بتصميم وتسعير
ال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـت ــأم ـي ـن ـي ــة عـلــى
أس ــس صـحـيـحــة وعـلـمـيــة كما
يقوم باحتساب المخصصات
واالح ـت ـيــاطــات الـفـنـيــة الــازمــة
لصالبة الشركة المالية.

ن ـ ـظـ ــم ب ـ ـنـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ــدول ـ ــي
ً
أخيرا زيــارة ميدانية إلى ديوانية
الـ ـضـ ـب ــاط ال ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن ال ـتــاب ـعــة
ل ــوزارة الداخلية ،وذلــك بمناسبة
ال ـيــوم الـعــالـمــي لـلـسـكــري .وش ــارك
في الحضور كل من المدير العام
لإلدارة العامة لمراكز الخدمة اللواء
أديب السويدان ،ومدير إدارة رعاية
المتقاعدين العقيد سيف المطيري
ومساعده المقدم بدر الرباح ،وعدد
كبير من الضباط المتقاعدين.
وتـضـمـنــت ال ــزي ــارة الـعــديــد من
األنـ ـشـ ـط ــة ك ــال ـف ـح ــص ال ـم ـج ــان ــي
ل ـل ـس ـك ــر ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع عـ ـي ــادات
إنترناشيونال كلينيك ،إلى جانب
السحب على هدايا ّ
قيمة وتوزيع
هــدايــا تــذكــاريــة لـلـحـضــور ،الــذيــن
عـبــروا مــن جانبهم عــن امتنانهم
ل ــزي ــارة مــوظ ـفــي ال ـب ـنــك المتمثلة
بموظفي وحدة االتصال المؤسسي
وت ـن ـظ ـي ــم هـ ـ ــذه ال ـف ـع ــال ـي ــة لـ ـ ــرواد
الديوانية.

ً
معرفي :النمو جاء مدعوما بزيادة اإليرادات التأجيرية بنسبة %41.2

أع ـل ـنــت ال ـش ــرك ــة ال ـت ـجــاريــة
ال ـع ـق ــاري ــة ن ـتــائ ـج ـهــا ال ـمــال ـيــة
لألشهر التسعة من عام ،2017
حيث بلغ إجمالي األرباح 29.2
مليون دي ـنــار ،بنسبة ارتـفــاع
 17.7فــي الـمـئــة ،فــي حين بلغ
الربح التشغيلي  15.5مليون
ديـنــار ،بهامش  53فــي المئة،
وبلغ صافي الربح للمساهمين
ً
 11.3م ـل ـيــونــا ،ب ـهــامــش 38.7
في المئة.
ً
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا عـ ـل ــى ال ـن ـت ــائ ــج
وال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات ،صـ ـ ــرح رئ ـي ــس
م ـج ـل ــس إدارة «ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــار يـ ــة»
عبدالفتاح معرفي« :يسرنا أن
نعلن تحقيق ارتـفــاع ملحوظ
في نتائج اعمال الربع الثالث
من عام  ،2017والتي تتماشى
مـ ــع ت ــو قـ ـع ــات اإلدارة ،حـيــث
ح ـقــق ك ــل م ــن ق ـطــاعــي الـعـقــار
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ن ـت ــائ ــج ج ـي ــدة،
بارتفاع كبير وملحوظ بقطاع
الـعـقــار مـقــارنــة بنفس الفترة
م ــن ال ـع ــام ال ـمــاضــي .حـيــث إن

عبدالفتاح معرفي

النمو في عائدات اإليجار كان
ً
م ــدع ــوم ــا ب ـمــزيــج م ــن ارت ـف ــاع
مدخول اإليجار بنسبة 41.2
ف ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،إض ــاف ــة إل ـ ــى رف ــع
مستويات اإلشغال».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرف ـ ـ ــي أن ـ ـ ــه
«ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ذلـ ــك ال ت ــزال
اإلدارة مـ ـلـ ـت ــز م ــة ب ـت ـط ـب ـيــق
تغييرات فعالة لتقليل تكلفة

الـعـمـلـيــات .وق ــد عملت وحــدة
األعمال االستراتيجية الجديدة
تـحــت مـسـمــى (إدارة) ،والـتــي
ت ــوف ــر خ ــدم ــات إدارة ال ـع ـقــار
ً
وفقا للمعايير العالمية لتلبي
احتياجات أصـحــاب المباني
السكنية والتجارية لجذب أكبر
عدد من العمالء».
وأوض ــح أن «مــرحـلــة البناء
ف ــي بـ ــرج ال ـت ـجــاريــة ذي ال ـ ــ46
طــاب ـقــا الـ ــذي ي ـقــع ف ــي منطقة
الـ ـح ــورة ف ــي ال ـب ـحــريــن تسير
ً
بـ ـشـ ـك ــل ج ـ ـيـ ــد ت ـ ـمـ ــاش ـ ـيـ ــا م ــع
خططنا» ،الفـتــا إلــى أن البرج
يـ ـ ـض ـ ــم  6ط ـ ـ ــواب ـ ـ ــق ل ـ ـمـ ــواقـ ــف
ال ـس ـيــارات (ال ـطــابــق األرض ــي،
 ،)5 ،4 ،3 ،2 ،1وطــابـقــا كامال
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــي وب ـ ـ ـ ــرك
ال ـ ـس ـ ـبـ ــاحـ ــة ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ــى
 39ط ــاب ـق ــا م ـت ـك ــررا (ي ـح ـتــوي
عـلــى  351شـقــة) يـتـكــون مــن 3
غـ ــرف ن ـ ــوم ،وغ ــرف ـت ـي ــن ،غــرفــة
واستوديو».

«األهلي» يطلق خدمة الدفع بدون إدخال البطاقة
ض ـمــن ج ـه ــوده الـمـتــواصـلــة لتبسيط الـحـيــاة
عـلــى عـمــائــه وتـطــويــر أعـمــالــه لـتـعــزيــز الـخــدمــات
المصرفية ،أعلن البنك األهلي الكويتي أمس إطالق
خدمة « ،»Tap ‘n’ Goبالتعاون مع شركة «كي نت».
وتعتمد هذه الخدمة على تكنولوجيا «،»payWave
ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـك ــن ح ــامـ ـل ــي بـ ـط ــاق ــات الـ ـسـ ـح ــب اآلل ـ ــي
« ،»Prestigeو» ،»Eliteو» »VIPمن إتمام عملياتهم
الشرائية بمجرد وضع البطاقة بالقرب من أجهزة
الــدفــع الـمــدعــومــة بتقنية االت ـص ــال قــريــب الـمــدى
« ،»NFCبدون الحاجة إلدخال أو تمرير البطاقة.
وستتيح هذه الخدمة الجديدة ميزة الدفع لثمن
المشتريات اليومية ذات القيمة المنخفضة بطريقة
مريحة وسريعة.
وفضال عن ذلك ،يقدم «األهلي» هذه الخدمة دون
الحاجة إلى إدخال الرقم السري أو التوقيع فيما

يتعلق بمعاملة الدفع عن طريق أجهزة نقاط البيع،
التي تقل قيمتها عن  10د.ك حتى مبلغ إجمالي
تراكمي ال يتجاوز  25د.ك باليوم ،مما يجعل تجربة
الـشــراء أكثر سهولة وبساطة ،أمــا المعاملة التي
تزيد قيمتها على  10د.ك ،أو مجموع المعامالت
الــذي يتجاوز  25د.ك خــال الـيــوم فيتطلب األمــر
إدخال الرقم السري الخاص بحامل البطاقة.
وبدأت شركة «كي نت» طرح خاصية ”Tap “n
 Goعـلــى شبكة أج ـهــزة نـقــاط الـبـيــع فــي الـكــويــت،
ووض ــع رمــز على أجـهــزة نـقــاط البيع يــدل بشكل
واض ــح عـلــى تــوفــر تقنية االت ـص ــال قــريــب الـمــدى
“ ،”NFCوسيتوفر هذا الرمز أيضا على البطاقات
لتأكيد إمكانية استخدامها في المدفوعات بدون
إدخالها في الجهاز.

«بوبيان» يتعاون مع «البابطين»
أعلن بنك بوبيان تعاونه مع شركة
عـبــدالـمـحـســن ع ـبــدال ـعــزيــز الـبــابـطـيــن
«الـمــوزع الوحيد والمعتمد لسيارات
نيسان بالكويت» إلطالق عرض جديد
لـعـمــاء الـبـنــك عـلــى جـمـيــع مــوديــات
سيارات نيسان  ،KICKS 2018يستمر
حتى نهاية نوفمبر الجاري.
ويـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض لـ ـي ــؤك ــد
ح ــرص ال ـب ـنــك الـمـسـتـمــر ع ـلــى تـقــديــم
عـ ــروض م ـم ـيــزة لـعـمــائــه م ــع شــركــاء

«الدولي» يزور ديوانية الضباط المتقاعدين
في «الداخلية» بمناسبة اليوم العالمي للسكري
وبـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،قـ ــال مــديــر
وحـ ـ ــدة االت ـ ـصـ ــال ال ـم ــؤس ـس ــي فــي
الـبـنــك ،ن ــواف نــاجـيــا« :إن الــدولــي
ً
ي ـع ـم ــل دائ ـ ـمـ ــا ع ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم مـثــل
هــذه ال ــزي ــارات ،الـتــي تعكس مدى
أهمية دوره كمؤسسة محلية في
دع ــم مـخـتـلــف ال ـب ــرام ــج الـصـحـيــة
واألنشطة االجتماعية واإلنسانية،
ً
وجـ ـ ــاءت هـ ــذه الـ ــزيـ ــارة ن ـظ ــرا إلــى
االه ـت ـمــام ،ال ــذي نــولـيــه كبنك منذ
ان ـط ــاق ـت ـن ــا ح ـت ــى اآلن بــال ـق ـطــاع
الصحي في البالد ،وحرصنا على
تــوف ـيــر ك ــل س ـبــل ال ــدع ــم لمختلف
شرائح المجتمع».
وأض ـ ـ ـ ــاف ن ــاجـ ـي ــا ،أن ال ــدول ــي
ً
يهتم خصوصا بتسليط الضوء
على مــرض الـسـكــري ،ألن الكويت
تـعـتـبــر م ــن أع ـلــى دول ال ـعــالــم من
حـيــث م ـعــدالت اإلص ــاب ــة بالسكر،
حسب إحصائيات منظمة الصحة
العالمية.
ولفت إلى إيمان البنك بأهمية

 11.3مليون دينار صافي أرباح
«التجارية» لألشهر التسعة من 2017

استراتيجيين متنوعين من أجل خدمة
مختلف الشرائح من عمالئه.
وقــال البنك ،فــي بيان صحافي ،إن
الحملة الجديدة التي أطلقها «بوبيان»
تعد من الحمالت المميزة لما فيها من
مميزات مقدمة على جميع موديالت
سيارات نيسان  KICKS 2018باستثناء
الـمــوديــل األســاســي  ،KI-02كما يمكن
ً
استرجاع  300دينار نقدا.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد طرح

المزيد من العروض المميزة الخاصة
ً
بتمويل السيارات لعمالء البنك انطالقا
من أهمية هذا القطاع ،حيث أصبحت
السيارة من ضروريات الحياة اليومية.
يذكر أن موظفي «بوبيان» موجودون
ع ـلــى مـ ــدار ال ـســاعــة ف ــي أك ـب ــر وك ــاالت
السيارات المحلية وشركاتها لتقديم
الخدمات والنصائح المطلوبة للعمالء
التي تتعلق بتمويل السيارات مع شرح
أبرز مزايا التمويل التي يقدمها البنك.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية
جانب من التكريم
ً
مبدأ الوقاية ودائما ما يشجع على
تـعــزيــز الــوعــي الـصـحــي للحد من
عوامل الخطورة ،التي تــؤدي إلى
مختلف المشاكل الصحية ،وعلى
ً
رأس ـه ــا م ــرض ال ـس ـكــري ،عـلـمــا أن
ً
مرض السكري تحديدا يشمل عدة

عوامل خطورة يمكن تجنبها مثل
زيادة الوزن والسمنة وقلة الحركة
وعــدم ممارسة النشاط الرياضي
والتغذية غير الصحية والتدخين.
يــذكــر أن بـنــك ال ـكــويــت الــدولــي
ً
يحرص دائـمــا على المشاركة في

مختلف الفعاليات واألنشطة التي
تستقطب جميع شرائح المجتمع
الكويتي وفئاته ،من خالل برنامجه
الرائد للمسؤولية االجتماعية.

«التجاري» يستقبل عيادة «ابتسامة كلينيك»
اس ـت ـق ـبــل ال ـب ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري ال ـك ــوي ـت ــي ع ـي ــادة
«ابتسامة كلينيك» لخدمات طب الفم واألسنان
بالمقر الرئيسي بالبنك ،إلجــراء الفحص الالزم
لـمــوظـفــي ال ـب ـنــك ،وت ـقــديــم الـنـصــح واإلرشـ ـ ــادات
الـطـبـيــة ل ـهــم ،والـ ــرد عـلــى جـمـيــع اسـتـفـســاراتـهــم
المتعلقة بصحة الفم واألسنان ،وكيفية المحافظة
عليها ،سعيا مــن البنك للتواصل مــع موظفيه،
وتقديم جميع سبل الرعاية الصحية لهم ،ضمن
برامج المسؤولية االجتماعية الشاملة.
وتعقيبا على هذا الحدث ،قالت مساعدة المدير
ال ـعــام– إدارة اإلع ــان والـعــاقــات الـعــامــة ،أماني
الورع« :نسعى في التجاري إلى توطيد التواصل
مع الموظفين ،من خالل استقبال مقدمي خدمات
الرعاية الطبية والصحية ،بهدف إجراء الفحوص

الطبية األولية المتعلقة بصحة موظفينا».
وأوض ـحــت ال ــورع أن زي ــارة عـيــادة «ابتسامة
كلينيك» للبنك حققت األهــداف المطلوبة ،حيث
ت ــواف ــد ال ـم ــوظ ـف ــون إلجـ ـ ــراء ال ـف ـح ــوص األولـ ـي ــة،
والحصول على النصائح الالزمة ،للمحافظة على
صحة الفم واألسنان ،مؤكدة في الوقت ذاته جهود
البنك لدعم مختلف الحمالت التوعوية التي تخدم
موظفيها ،في إطار التواصل الدائم والفعال معهم.
وفي ختام الزيارة ،تقدمت إدارة البنك بالشكر
من الفريق الطبي التابع لعيادة «ابتسامة كلينيك»
لـصـحــة ال ـفــم واألسـ ـن ــان ،لـجـهــودهــم وتـعــاونـهــم
مــع الموظفين ،متمنين لهم مــز يــدا مــن النجاح
والتوفيق.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا
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«دار االستثمار» :ترحيل «االستقرار المالي» يسهل
لـ «المركزي» تقديم تقريره للمحكمة

خطة الشرق المعدلة تسمح للدائنين بأن تكون األصول تحت مظلة شركة

تعلق الشركة آماال
كبيرة على أحد
األصول المصرفية
المهمة التي ستعزز
تفاوضها مع
الدائنين

أخ ـط ــرت شــركــة دار االسـتـثـمــار
الدائنين بالموقف القانوني للقضية
المنظورة أمام محكمة االستئناف،
الدائرة التجارية ،الخاصة بقانون
االس ـت ـق ــرار ال ـم ــال ــي ،ح ـيــث أبـلـغــت
الشركة الدائنين بأن هناك  8جهات
تظلمت أمام المحكمة ،وهي الجهات
الرافضة للخطة األخيرة المعدلة.
وفي السياق ذاته ،قالت مصادر
قانونية إن المحكمة ستستمر في
ال ـم ـســاء لــة ح ـتــى  23م ــاي ــو ،2018
وكما هو منصوص عليه في قانون
االسـتـقــرار ال ــذي يسمح بما يصل
الى  8أشهر لهذا الجزء من العملية.
واعتبرت شركة دار االستثمار
أن الموعد الجديد المحدد في 23
مايو يمثل فسحة من الوقت امام
البنك المركزي ألن يستكمل تقريره
عن خطة الشرق ويقدمه للمحكمة.

يــذكــر أن شــركــة دار االسـتـثـمــار
تعرض حاليا خطة الشرق المعدلة
ال ـتــي تـسـمــح لـلــدائـنـيــن ب ــأن تـكــون
األص ــول تـحــت مظلة شــركــة ،وتتم
إدارت ـه ــا ،وسيمتلك المستثمرون
وي ـس ـي ـطــرون ع ـلــى  100ف ــي الـمـئــة
من المبلغ المخصص مقابل سداد
دي ــون ــه ،أي مـقــايـضــة ال ــدي ــون إلــى
ح ـقــوق الـمـلـكـيــة ،أي سـيـتــم تــوزيــع
ح ـقــوق الـمـلـكـيــة لـلـشــركــة الـخــاصــة
بين المستثمرين على أساس نسبة
األسهم المعادلة لكل سهم في ذلك

الوقت من إجمالي ديون الشركة.
ولـ ـ ـ ــن تـ ـ ـك ـ ــون لـ ـلـ ـش ــرك ــة حـ ـق ــوق
ملكية مباشرة أو غير مباشرة في
م ــوج ــودات الـشــركــة ذات األغ ــراض
الخاصة ،وليس لها حقوق إداريــة،
سواء في الحصص أو الشركات ذات
القيمة الخاصة.
وطـمــأنــت «ال ـ ــدار» الــدائـنـيــن بــأن
عملية نقل األص ــول ستكون تحت
إش ــراف المحكمة ولجنة الدائنين
على عملية نقل األصول وتخصيص
األسهم.

وسـيـتــم انـتـخــاب مجلس إدارة
لـشــركــة  spvمــن المساهمين ،كما
سيتم اس ـت ـخــدام مـتـحـصــات بيع
الـمــوجــودات لتشغيل الشركة ذات
الـغــرض ال ـخــاص ،ومبلغ الرصيد
الموزع للمستثمرين بما يتناسب
مـ ــع حـ ـج ــم دي ــونـ ـه ــم فـ ــي ال ـش ــرك ــة
حـتــى يـتــم بـيــع أو تـصـفـيــة جميع
الموجودات تدريجيا.
وتعلق الشركة آماال كبيرة على
أح ــد األص ـ ــول الـمـصــرفـيــة المهمة
التي فــي حــال استعادتها ستعزز
من قوتها التفاوضية مع الدائنين.
كما أن المحك الرئيس للشركة
حاليا هو قبولها تحت مظلة قانون
االستقرار المالي للحماية من عدد
مــن الــدائـنـيــن الــراغـبـيــن فــي إحــالــة
الشركة لإلفالس ،وتخوض معركة
قانونية لتجنب هذا األمر.

«سيتي بنك» 19 :مليار دوالر استثمار
التكنولوجيا الرقمية في قطاع البنوك
أكد رئيس قطاع األبحاث في البنوك العالمية
لدى «سيتي بنك» البريطاني رونيت غوش أهمية
استثمار شركات تمويل التكنولوجيا الرقمية في
ً
قطاع البنوك بجميع أنـحــاء العالم الفـتــا إلــى أن
االستثمارات المالية في التكنولوجيا الرقمية قد
نمت بشكل كبير في العقد الماضي لترتفع من 1.8
ً
مليار دوالر عام  2010إلى  19مليارا عام .2015
وق ـ ــال غـ ــوش ف ــي ك ـل ـمــة خـ ــال اف ـت ـت ــاح مــؤتـمــر
«سيتي بنك» الرابع لإلعالم في لندن ،إن أكثر من
 70فــي الـمـئــة مــن ه ــذه االسـتـثـمــارات الـمــالـيــة في
التكنولوجيا الرقمية تتركز فــي مـجــال خدمات
الدفع في القطاع البنكي والمصرفي في العالم.
وأضــاف أن هــذا القطاع يشهد منافسة كبيرة
بين البنوك العالمية في األس ــواق الجديدة مثل
خدمة «باي بال» للمدفوعات التجارية في الواليات
المتحدة والشركات المتوسطة والصغيرة الناشئة
والممولة من قبل البنوك التي بــدأت بالنمو في
االسواق العالمية على نطاق واسع.
وذكر أنه على الرغم من توقعات البنوك انقراض
النظام البنكي القديم في العالم فقد تحولت ما
نسبته  1فــي الـمـئــة فـقــط مــن الـبـنــوك فــي أميركا
ً
الشمالية نحو االستثمار الرقمي الجديد مبينا

نمو مؤشرات البورصة ...والسيولة مستقرة حول  13.4مليون دينار
ارتـفـعــت ال ـمــؤشــرات الــرئـيـسـيــة الـثــاثــة
لبورصة الكويت في جلسة أمــس ،إذ ربح
الـمــؤشــر الـسـعــري بنسبة  1.21فــي المئة
تـعــادل  74.61نقطة ،ليقفل على مستوى
 6250.67نـقـطــة ،وارت ـفــع الـمــؤشــر الــوزنــي
ً
بنسبة  0.9في المئة هي  3.51نقطة ،مقفال
على مستوى  395.38نقطة ،وكسب مؤشر
«كــويــت  »15نسبة  0.73فــي المئة تساوي
 6.53ن ـقــاط لـيـقـفــل عـلــى مـسـتــوى 905.99
نقاط.
وبقيت السيولة عند مستوياتها ،أمس
األول ،إذ بلغت أمــس  13.4مليون ديـنــار،
كذلك كمية األسهم المتداولة لتبلغ 84.5
مليون سهم ،نفذت عبر  3654صفقة.
تــدرجــت عـمـلـيــات ال ـش ــراء عـلــى األسـهــم
ال ـق ـيــاديــة م ـنــذ ان ـطــاقــة ت ـعــامــات جلسة
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ال ـثــان ـيــة هـ ــذا األس ـب ــوع
وت ـم ـيــزت ب ـعــض األس ـه ــم بـعـمـلـيــات ش ــراء
واض ـحــة دفـعــت بــأسـعــارهــا إل ــى اسـتـعــادة
جــزء جــديــد مــن خسائرها الطاحنة ،التي
سادتها خالل تعامالت األمس أو األسبوع
الـ ـم ــاض ــي ،وكـ ـ ــان أبـ ــرزهـ ــا أسـ ـه ــم «ب ـي ـتــك»
و»زيـ ـ ـ ــن» و»أه ـ ـلـ ــي م ـت ـح ــد» و»صـ ـن ــاع ــات»،
وكــانــت مكاسب البنك الــوطـنــي مـحــدودة،

ً
بعد أن كــان رابـحــا أمــس وبـصــورة فردية.
وعلى الطرف اآلخــر من الجلسة ،استمرت
تعامالت سهم «المستثمرون» اإليجابية
بعد إعالن بيانات إيجابية تقلصت خاللها
خـ ـس ــائ ــره ،وت ــزام ــل م ـع ــه أمـ ــس س ـه ـمــا آن
ً
«هيتس تليكوم سابقا» وسهم ابيار ،الذي

عــانــى خ ــال الـجـلـســات الـمــاضـيــة ،ووســط
استقرار األحــداث السياسية ،إذ انخفضت
و تـيــرة التصريحات وتصريحات مقابلة
ودعــوة الجتماع وزراء الخارجية العرب،
مما أعطى بعض االطمئنان على مستوى
األجواء الجيوسياسية وسط ترقب تشكيل

ال ـح ـكــومــة الـكــويـتـيــة ال ـج ــدي ــدة ،لتستفيد
مــؤشــرات الـســوق وتسجل مكاسب جيدة
استعاد خاللها مؤشر «كويت  »15مستوى
 900نـقـطــة ب ـعــد أن ف ـقــده خ ــال األس ـبــوع
الـمــاضــي ،وبـعــد أن تراجعت األسـعــار إلى
مستويات شراء مقارنة مع نتائجها للربع
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ال ـثــالــث ،وت ـقــديــرات تــوزيـعــاتـهــا السنوية
القريبة .وعلى الطرف اآلخــر ،تغلب اللون
األخـضــر على مستوى مــؤشــرات األس ــواق
المالية الخليجية ،وربحت أسواق اإلمارات
وقطر ومسقط ،إضافة إلى الكويت وتراجع
سوقا السعودية والبحرين ،وكــان األخير
بخسارة واضحة زادت على  1.8في المئة،
على خلفية بعض األحــداث السياسية في
المملكة الخليجية الصغيرة ،في المقابل
استمر استقرار أسعار النفط وبقى «برنت»
ً
عـنــد مـسـتــوى  63دوالرا بـعــد تصريحات
داع ـم ــة لــأس ـعــار وب ـقــي «نــاي ـم ـكــس» حــول
ً
مستوى  56دوالرا للبرميل .مالت القطاعات
إل ــى ال ـلــون األخ ـضــر ،إذ ارتـفـعــت مــؤشــرات
سبعة قطاعات هي صناعية بـ  15.5نقطة،
وات ـصــاالت ب ـ  7نـقــاط ،وعـقــار ب ـ  6.1نقاط،
وخــدمــات استهالكية بـ  5.8نقاط ،والنفط
والـغــاز ب ـ  4.9نـقــاط وخــدمــات مالية ب ـ 4.6
نقاط ،وبنوك بـ  2.3نقطة ،بينما انخفض
مــؤشــرا قطاعين فـقــط هـمــا تــأمـيــن ب ـ 25.8
نقطة ،ومواد أساسية بـ  4نقاط ،واستقرت
مؤشرات خمسة قطاعات هي تكنولوجيا
ومنافع وأدوات مالية ورعاية صحية وسلع
استهالكية وبقيت دون تغير.

أن شــر كــات تمويل التكنولوجيا الرقمية لديها
ميزة جديدة لالبتكار والنمو ،إذ لم تبلغ الواليات
المتحدة وأوروبــا حتى اآلن مرحلة جني األرباح
والنمو في هذا القطاع.
وأوضح غوش أن شركات اإلنترنت العمالقة في
الصين تحولت إلــى الخدمات المالية واكتسبت
حصة كبيرة في سوق التجارة اإللكترونية ،وفي
ً
ً
خدمات الدفع مبينا أن تلك الشركات حققت نموا
ً
ملحوظا في أرباحها مقارنة بالخدمات البنكية
التقليدية للمدفوعات ،إذ إنـهــا تعد أس ــرع وأقــل
تكلفة ويمكنها أن تــد عــم بشكل أ كـبــر الميزانية
العمومية لتلك الـشــركــات ،وأن تمول رأس المال
االستثماري للمنافسين.
واعتبر أنه مع التقدم في التكنولوجيا تغيرت
عالقة العمالء مع بنوكهم ومع أموالهم إذ يعتمد
ً
العمالء حاليا بشكل أقل على زيارة أفرع البنوك
ً
إلنهاء معامالتهم المصرفية ،مضيفا أن العمالء
ً
لــديـهــم حــالـيــا خ ـي ــارات رقـمـيــة لـمـســاعــدتـهــم مثل
استخدام أجهزة السحب اآللي وإنهاء معامالتهم
عن طريق اإلنترنت والهواتف النقالة والخدمات
المصرفية عبر اإلنترنت.
(كونا)

«أالفكو» تستكمل شراء 20
طائرة بوينغ بـ  2.2مليار دوالر
أعـلـنــت شــركــة أالف ـكــو الكويتية لتأجير وتـمــويــل ال ـطــائــرات ،أنها
استكملت صفقة لشراء  20طائرة من نوع بوينغ « 737ماكس» بقيمة
 2.2مليار دوالر ،وذلك على هامش معرض دبي الجوي .2017
وقام كل من نائب الرئيس التنفيذي لشركة «أالفكو» عادل البنوان
والرئيس التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية كيفين ماكاليستر
بتوقيع التفاصيل النهائية للصفقة ،التي سبق أن أعلن عنها في
معرض باريس للطائرات في يونيو الماضي .وقال البنوان ،في مؤتمر
صحافي على هامش معرض دبي الجوي  2017لإلعالن عن االنتهاء
من الصفقة ،إن الهدف األساسي من اختيار طائرات بوينغ من طراز
« 737ماكس» هو اعتماد عمالء الشركة على الطائرات ذات االستهالك
المنخفض للوقود وتكاليف التشغيل والمنخفضة اذ «ستلبي طائرات
 737ماكس احتياجات عمالئنا وستدعم نمو الشركة في المستقبل».
وأكــد ثقة الشركة بالنوع الجديد مــن الـطــائــرات ،التي ستساهم في
نمو أعمال الشركة .وذكر أن الطائرة الجديدة لديها درجة عالية من
المرونة والثقة والكفاء ة في ســوق الطائرات ذات الممر الــواحــد مع
انخفاض تكاليف تشغيلها بنسبة  8في المئة مقارنة بمنافساتها
من المصانع األخرى.
من جهته ،قال الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ األميركية للطائرات
التجارية ،إن طائرات « 737ماكس» قادرة على التحليق مسافات أطول
مــن منافساتها مــع اسـتـهــاك أقــل لـلــوقــود« ،وه ــذا هــو أحــد األسـبــاب
العديدة التي ساعدت عمالء مثل شركة أالفكو في جعل « 737ماكس»
ً
أسرع طائرة مبيعا في تاريخ شركة بوينغ».
(دبي  -كونا)
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الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية في دبي نوفمبر عام 2018
قال القرقاوي إن حكومة دولة
اإلمارات تطلق مرحلة جديدة
من التطوير الحكومي ،باعتماد
تمكين جيل جديد من الكوادر
الحكومية الذين سيكونون
سفراء المستقبل.

أك ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـح ـ ـم ـ ــد ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــاوي
وزي ـ ــر ش ـ ــؤون م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
والمستقبل ،الرئيس المشارك
الجتماعات مجالس المستقبل
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،أن دول ـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات
ً
الـعــربـيــة الـمـتـحــدة ت ــؤدي دورا
ً
ري ــادي ــا لـتـعــزيــز ج ـهــود عــولـمــة
المعرفة وبناء قدرات الحكومات
والـمـنـظـمــات وال ـمــؤس ـســات في
المجاالت المستقبلية الحيوية.
وأعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ــاوي ،ف ــي
كـلـمــة أل ـق ــاه ــا ف ــي خ ـت ــام أع ـمــال
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة لـ ـمـ ـج ــال ــس
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ال ـع ــال ـم ـي ــة ،إطـ ــاق
عدد من المبادرات وأطر العمل
المستقبلية الهادفة إلى تعزيز
ج ـهــود عــول ـمــة ال ـم ـعــرفــة وب ـنــاء
قدرات الحكومات والمؤسسات
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاالت
ً
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة األكـ ـث ــر ارت ـب ــاط ــا
بحياة اإلنسان.
وكـ ـش ــف ع ــن إطـ ـ ــاق الـشـبـكــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة لـ ـلـ ـث ــورة ال ـص ـن ــاع ـي ــة
ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة ،وهـ ـ ــي م ـن ـص ــة ذك ـي ــة
متخصصة هادفة لتعزيز تبادل
ً
المعرفة والخبرات ،لتشكل مركزا
للتعاون بين الحكومات العربية
وال ـم ــؤس ـس ــات ورواد األع ـم ــال
والـ ـخـ ـب ــراء م ـم ــا ي ـس ــاع ــده ــا فــي
تطوير أطــر العمل والسياسات

ّ
وال ـ ـبـ ــرامـ ــج الـ ـت ــي تـ ـع ــزز ت ـبــنــي
تـ ـقـ ـنـ ـي ــات ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة ال ـص ـن ــاع ـي ــة
ً
الــراب ـعــة .وأض ــاف أن ــه تــم أيـضــا
إطالق بروتوكول عالمي للذكاء
االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي ،وآخـ ـ ـ ــر ل ـل ـث ــورة
الصناعية الرابعة بالشراكة بين
حكومة دولة اإلمارات ،والمنتدى
االقـتـصــادي العالمي "داف ــوس"،
ً
موضحا أن ذلــك يأتي في إطار
ال ـم ـبــادرات الـهــادفــة إلــى تمكين
ال ـح ـكــومــات وال ـم ـج ـت ـم ـعــات في
مجاالت التوجهات المستقبلية
العالمية.
وذكر أن الخطة التنفيذية ذات
المحاور الستة ،التي تم إطالقها
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي مـ ـ ــن م ـن ـصــة
م ـجــالــس الـمـسـتـقـبــل ال ـعــال ـمــي،
شهدت تحقيق إنـجــازات مهمة
على أكثر من صعيد ،وأصبحت
تشكل استراتيجية ترتكز على
ً
تمكين اإلن ـســان ،ولدينا حاليا
مجلس وزاري للثورة الصناعية
الرابعة واستراتيجية اإلمــارات
للثورة الصناعية الرابعة التي
تشكل إطار عمل حكومي يدعم
تبني تقنيات وأدوات هذه الثورة
ف ــي تـطــويــر عـمـلـنــا ف ــي حكومة
دولة اإلمارات.
وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ع ـ ـ ــن إط ـ ـ ـ ـ ــاق م ــرك ــز
اإل مـ ــارات للجاهزية للمستقبل

إطالق الشبكة العربية للثورة الصناعية
أطلقت حكومة دولة اإلمــارات الشبكة العربية
لـلـثــورة الصناعية ا لــرا ب ـعــة ،لتمثل منصة ذكية
هادفة إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات ،لتشكل
ً
مركزا للتعاون بين الحكومات العربية يساعدها
في تطوير أطر العمل والسياسات والبرامج ،التي
تعزز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وت ـل ـب ــي هـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ال ـم ـب ـت ـك ــرة ال ـح ــاج ــة
المستقبلية للحكومات العربية وتوفرلها فضاء
يتيح لجميع الشركات بما فيها الناشئة والرائدة
ولواضعي السياسات والمشرعين والمنظمات
واألوس ــاط األكــاديـمـيــة فــرص الـتـعــاون المشترك
لتطوير الشراكات والمشاريع الرامية إلى توظيف
اإلمـ ـك ــان ــات ال ـض ـخ ـمــة ل ـل ـع ـلــوم وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا،
وت ـح ـق ـيــق ن ـمــو م ـت ـس ــارع ،وت ــول ـي ــد أثـ ــر إيـجــابــي

مـسـتــدام للجميع ،واالس ـت ـفــادة مــن الـفــرص التي
تتيحها التقنيات الناشئة ،والتخطيط الفعال
للتحديات ،التي تترافق مع هذه التقنيات.
وتعد الشبكة العربية للثورة الصناعية الرابعة
مبادرة استباقية تقدمها حكومة دولة اإلمــارات
ً
لـلـمـنـطـقــة وال ـع ــال ــم ،لـتـشـكــل إس ـه ــام ــا ف ــي جـهــود
إيجاد آليات تعاون مشتركة تسهل وتسرع عملية
االنتقال إلى المستقبل واالستفادة من التقنيات
الحديثة مع التوظيف األمثل للطاقات البشرية
لتمكين جـمـيــع ال ـق ـطــاعــات م ــن اخ ـت ـبــار األدوات
الـمـسـتـقـبـلـيــة وت ـق ــدي ــم أف ـض ــل ال ـح ـل ــول لـشـعــوب
المنطقة".

الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادف إلـ ـ ـ ــى دعـ ـ ـ ــم وت ـم ـك ـي ــن
الـحـكــومــات والـمــؤسـســات حول
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وبـ ـ ـن ـ ــاء قـ ــدرات ـ ـهـ ــا فــي
ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة عـبــر
ع ــدد م ــن ال ـم ـب ــادرات وال ـن ـمــاذج
والـمـشــاريــع ،الـتــي تــم ال ـبــدء في
ً
ت ـن ـف ـي ــذه ــا فـ ـعـ ـلـ ـي ــا م ـ ــن م ـن ـصــة
مـجــالــس الـمـسـتـقـبــل الـعــالـمـيــة،
باعتماد نظام اإلمارات لجاهزية
المؤسسات للمستقبل الموجه
للقطاع الحكومي.
وقـ ــال ال ـق ــرق ــاوي ،إن حكومة
دولــة اإلم ــارات تطلق بالتوازي
مع هذه المبادرات مرحلة جديدة
من التطوير الحكومي ،باعتماد
تمكين جيل جديد مــن الـكــوادر
ال ـح ـك ــوم ـي ــة الـ ــذيـ ــن س ـي ـكــونــون
س ـفــراء المستقبل ،وسيمثلون
دولـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ــارات ف ــي مـســاعـيـهــا
للمشاركة الفاعلة في بناء عالم
الغد.
وبين أن اجتماعات مجالس
المستقبل العالمية في دورتها
الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت ن ـ ـقـ ــاشـ ــات
وتوصيات مثمرة توصل إليها
 700مــن ألمع العقول والعلماء
اج ـت ـم ـع ــوا فـ ــي دولـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات
لتشكيل مالمح المرحلة المقبلة
من التحول العالمي ،التي تشكل
ً
ً
مؤشرا رئيسيا ألداء الحكومات

ً
متحدثا في ختام المؤتمر
القرقاوي
ح ـ ــول ال ـع ــال ــم وت ـت ـب ـنــى تـفـعـيــل
وإطالق طاقات نحو  7.6مليارات
إنسان لتحقيق تغيير إيجابي
وذي آثار ملموسة.

وأكـ ـ ــد الـ ـق ــرق ــاوي أن الــرح ـلــة
إلــى المستقبل متواصلة بزخم
أكبر مدفوعة بالجهود لقيادة
مرحلة جديدة عنوانها عولمة

المعرفة ،وتمكين اإلنسانية من
ا ل ـع ـلــوم واألدوات المستقبلية
الكفيلة بضمان مستقبل حياة
أفضل ،وأعلن عن استضافة دولة

اإلمارات الدورة الثالثة لمجالس
الـمـسـتـقـبــل ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي دبــي
يومي  11و 12نوفمبر .2018

مشروع لبروتوكول الذكاء االصطناعي
يعكس رؤية
اإلمارات
بعيدة المدى
الستشراف
المستقبل
العلماء

بالتعاون مع المنتدى االقتصادي العالمي
"دافوس" ،أطلقت حكومة دولة اإلمارات مشروع
بروتوكول الذكاء االصطناعي ،مما يعزز جهود
ً
استشراف المستقبل وتبني أدوات ــه انسجاما
مع التحوالت التقنية المتسارعة التي يشهدها
العالم.
وي ــأت ــي إط ـ ــاق ال ـم ـش ــروع ض ـمــن فـعــالـيــات
االج ـت ـم ــاع ــات ال ـس ـنــويــة لـمـجــالــس المستقبل
العالمية ،التي اختتمت أعمالها في دبي األحد
الماضي ،ليضاف إلــى مسيرة المبادرات التي
تحققها اإلمـ ــارات فــي هــذا الـمـجــال ،وجهودها
فــي توظيف تقنيات المستقبل لتطوير عمل
القطاعات الحيوية واالرتقاء بها ،والتي توجت
ً
أخيرا بتعيين أول وزير للذكاء االصطناعي.

وقـ ـ ــال ع ـم ــر ال ـع ـل ـم ــاء وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـلــذكــاء
االصطناعي ،إن إطالق البروتوكول عبر منصة
االج ـت ـم ــاع ــات ال ـس ـنــويــة لـمـجــالــس المستقبل
ال ـعــال ـم ـيــة ي ــؤك ــد حـ ــرص دول ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ــارات على
بناء الشراكات العالمية لتعزيز االستفادة من
الخدمات غير المسبوقة التي توفرها تقنيات
الذكاء االصطناعي ودورهــا في تحسين حياة
اإلن ـس ــان ،وال ـتــي تـتـجــاوز ال ـح ــدود الجغرافية
لتشمل العالم ،ألنها مسؤولية عالمية مشتركة
وتتطلب تضافر جميع الجهود لضمان حياة
أفضل لألجيال القادمة.
وأض ــاف العلماء ،أن المشروع يعكس رؤية
قيادة دولــة اإلم ــارات بعيدة المدى الستشراف
مستقبل هذه التقنيات ومدى تأثيرها على قيادة

التحوالت الكبرى ،التي ستشهدها القطاعات
الحيوية ،وما سيرافقها من تغييرات في آليات
عملها وانعكاسها على حياة الناس.
وذكر أنه "في عام  ،2014على سبيل المثال ،فاق
عدد أنظمة الترانزستور في العالم عدد النجوم
فــي مجرتنا ،وع ــدد حـبــات القمح الـتــي ينتجها
العالم ،وهذا العدد يمثل أجهزة تعمل على جمع
البيانات التي يستخدمها الذكاء االصطناعي في
توفير فرص تخدم البشرية ،ومن هنا تنبع الحاجة
لمثل هذا البروتوكول" .ويتبنى البروتوكول سن
تشريعات تضمن تحقيق الخير لشعوب العالم،
التي تنعكس تقنيات الذكاء االصطناعي بشكل
إيجابي عليها ،وتدعمها في مواجهة التحديات
والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
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الغانم :على القطاعين العام والخاص تحفيز الشباب

«صناعات الغانم» تختتم رعايتها لمؤتمر تمكينهم
قال عمر الغانم إن شركة صناعات
الغانم تلتزم بمساهمتها في
تمكين الشباب وتعليمهم،
ومن هذا المنطلق تأتي رعايتنا
للمبادرات التي تدعم هذه الفئة
المهمة من المجتمع الكويتي.

اخ ـت ـت ـمــت ش ــرك ــة ص ـن ــاع ــات الـ ـغ ــان ــم ،إح ــدى
كبرى الشركات الخاصة في المنطقة ،رعايتها
االستراتيجية لمؤتمر تمكين الشباب في دورته
السادسة ،الذي أقيم برعاية كريمة من سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ،من  23إلى  25أكتوبر
الماضي .وحول الرعاية التي قدمتها الشركة ،قال
الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم ،عمر
قتيبة الغانم« :بعد النجاح والنمو الذي حققهما
خالل الستة أعوام الماضية ،أثبت مؤتمر تمكين
كمنتدى فعال أنه يساهم بشكل كبير في إلهام
الشباب ورواد األعمال ،ويحفزهم على التفاعل
مــع ق ــادة األع ـمــال» .واض ــاف الـغــانــم« :يـجــب على
القطاعين العام والخاص لعب دور إيجابي في
سبيل تحفيز الشباب وإرشــادهــم نحو تشكيل
مستقبلهم ،ونتطلع الى المزيد من المشاركة من
قبل الشباب الكويتي ،ولقصص نجاح أكثر خالل
الفعاليات القادمة».
وت ـ ــاب ـ ــع« :تـ ـلـ ـت ــزم ش ــرك ــة صـ ـن ــاع ــات ال ـغ ــان ــم
بمساهمتها في تمكين الشباب وتعليمهم ،ومن
هذا المنطلق تأتي رعايتنا للمبادرات التي تدعم
هذه الفئة المهمة من المجتمع الكويتي .ونفتخر
بـمـشــاركـتـنــا ف ــي ال ـمــؤت ـمــر وسـ ـع ــداء ب ــازده ــاره
عاما تلو اآلخــر» .وأقيم اليوم األول من المؤتمر
في مركز جابر األحمد الثقافي ،وضــم حلقتين
للنقاش حول قضيتي «فرص الشباب في قطاع
الطاقة» و»ف ــرص الشركات الناشئة فــي القطاع

الخاص» ،شارك خاللهما كوكبة من قادة األعمال
عـلــى الـمـسـتــوى الـمـحـلــي ،أعقبهما ن ــدوة حــول
«الـقـيــادة االسـتــراتـيـجـيــة» ،تـحــدث خاللها نائب
الرئيس التنفيذي السابق لشركة نوكيا سايمون
اينسلي .أمــا الـيــوم الثاني للمؤتمر فقد شــارك
خالله مجموعة من قادة األعمال على المستوى
ال ـم ـح ـلــي ،لـبـحــث قـضـيــة «ق ـط ــاع الـتـكـنــولــوجـيــا
والشركات الناشئة» ،إضافة إلى ندوتين تناولت
األولــى موضوع «أس ــرار نجاح إطــاق المشروع
الصغير» ،شاركت خاللها غنى عباس ،مدير أول
فــي الـخــدمــات التسويقية لــدى شــركــة صناعات
الـغــانــم ،وفـكـتــوريــا قــريــس ،الـمــؤســس والرئيس
التنفيذي لشركة كولي كابيتال.
وحملت الندوة الثانية عنوان «الجيل القادم
لرجال االعمال في قطاع التكنولوجيا» ،وشارك
فيها باتريك بيشيتي ،نائب الرئيس التنفيذي
والمدير المالي السابق لشركة غوغل.
واسـ ـتـ ـض ــاف ال ـ ـيـ ــوم الـ ـث ــال ــث ن ـ ــدوة ب ـع ـنــوان
«بـنــاء ونـجــاح عالمة تجارية فــي قطاع األغذية
وال ـم ـش ــروب ــات» ،شـ ــارك فـيـهــا س ــام جــامـبــرلـيــن،
الرئيس التنفيذي للخدمات التشغيلية لمطاعم
فايف جايز ،وأخرى بعنوان «دروس لرواد األعمال
الشباب» ،شارك فيها مايك تاتيرسفيلد ،رئيس
مجلس اإلدارة لمجموعة كاريبو كوفي.
وقــال رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر تمكين
الشباب علي اإلبراهيم« :لقد كانت شركة صناعات

«زين» ترعى ماراثون RunKuwait
كشفت شركة زين انها سترعى ماراثون RunKuwait
الخيري السنوي بنسخته السابعة ،وهي الفعالية الصحية
التي نظمتها مجموعة فوزية السلطان الصحية لمصلحة
األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة في الكويت.
وق ــال ــت الـ ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،إن رعــايـتـهــا
لهذه المبادرة الخيرية االجتماعية جــاءت تحت مظلة
استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية واالستدامة تجاه
القطاعات الخيرية واإلنسانية والصحية ،حيث تحرص
الشركة على دعم البرامج والمشاريع التي تخدم األهداف
النبيلة ،من خالل الشراكة مع الجهات والمؤسسات التي
خصصت جهدها لألعمال اإلنسانية ،ومنها مجموعة
فــوزيــة السلطان الصحية ،حيث تعمل الشركة جاهدة
لـمـســانــدة الـعــديــد مــن ال ـم ـبــادرات الـخـيــريــة واإلنـســانـيــة
باعتبارها كيانا اقتصاديا مــؤثــرا فــي الــدولــة .وبينت
«زي ــن» أن مــاراثــون  ،RunKuwaitال ــذي أقـيــم فــي المركز

العلمي ،شهد حضورا كبيرا من جميع األعمار فاق 2000
مشارك ،وتــم جمع أكثر من  40ألــف دينار من التبرعات
التي سيذهب ريعها لتقديم خــدمــات الــرعــايــة لألطفال
من ذوي االحتياجات الخاصة في مركز تقييم وتأهيل
األط ـف ــال التخصصي غـيــر الــرب ـحــي ،الـتــابــع لمجموعة
فــوزيــة السلطان الصحية ،وال ــذي ُي ـقــدم خــدمــات طبية
وتأهيلية متخصصة لألطفال تتضمن العالج الطبيعي
واضطرابات النطق والتواصل والخدمات االستشارية
النفسية والسلوكية .وحرصت الشركة ،من خالل رعايتها
لـلـمــاراثــون ،على تشجيع أف ــراد المجتمع على االرتـقــاء
بأسلوب حياتهم ،واتخاذ نمط الحياة الصحي ،من خالل
نشر مفهوم ممارسة الرياضة بشكل مستمر ،إضافة إلى
تسليط الضوء على مختلف القضايا الصحية ،وخاصة
فيما يتعلق باتخاذ الرياضة كوسيلة لتفادي األمراض
الصدرية وأمراض القلب والسكري وغيرها.

 VIVAتعلن خطة توسعية تستهدف
زيادة عدد فروعها
أعلنت شركة االتصاالت الكويتية
 ،VIVAمـشـغــل االتـ ـص ــاالت األس ــرع
نموا في الكويت ،خطتها التوسعية
التي تستهدف زي ــادة عــدد فروعها
في بعض مناطق الكويت ،للتواصل
عـ ــن قـ ـ ــرب مـ ــع ع ـم ــائ ـه ــا وتـسـهـيــل
معامالتهم.
وافتتحت  VIVAمــؤخــرا  3فــروع
جديدة في مناطق المهبولة ،وجليب
الشيوخ ،وجابر األحمد ،لتنضم إلى
شبكة فروعها المنتشرة في الكويت،
بـ ـه ــدف ت ـغ ـط ـيــة ج ـم ـي ــع ال ـم ـنــاطــق
السكنية .وقال مدير إدارة المبيعات
في شركة االتصاالت الكويتية VIVA
سـعــود الـمـطـيــران إن «الـشــركــة ومن
خالل الفروع الجديدة التي ستخدم

شريحة كبيرة مــن الـعـمــاء ،تهدف
إلى توفير الراحة لعمالئها وإرضاء
حاجاتهم ومتطلباتهم».
واضاف المطيران أن هذه الخطوة
من شأنها أن تقرب المسافات بين
 VIVAوعمالئها ،لتكون قريبة منهم
حيثما وجدوا ،ما يسمح لهم بإنهاء
معامالتهم بسهولة ويسر ،والتعرف
بشكل دوري على أح ــدث الـعــروض
وال ـبــاقــات .وتــابــع« :ان زي ــادة قاعدة
الـعـمــاء تحتم علينا تعزيز شبكة
فروعنا بما يتالءم مع هذه الزيادة،
لنقدم أفضل الخدمات والمنتجات
وفق أحدث وأفضل المعايير في عالم
االتصاالت لعمالئنا».
واردف« :إلى جانب خدمات الفروع،

«معيار اإلبالغ المشترك» يساهم
في مواجهة التهرب الضريبي
عقد اتـحــاد مـصــارف الكويت
ومـ ـكـ ـت ــب ب ـي ـك ــر تـ ـل ــي ل ـخ ــدم ــات
التدقيق والضرائب واالستشارات
أمس الحلقة النقاشية عن «معيار
اإلبالغ المشترك» ،التي اوضحت
أهمية العدالة الضريبية ومعيار
اإلبـ ــاغ ال ـم ـش ـتــرك ،ن ـظــرا لكونه
ي ـس ـه ــم ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـت ـه ــرب
ال ـضــري ـبــي وض ـم ــان الـشـفــافـيــة،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـس ـل ـي ــط الـ ـض ــوء
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات الـ ـت ــي تـهــم
المؤسسات المالية المعنية بهذا
االستحقاق.
وق ــال ال ـشــريــك الـتـنـفـيــذي في
«بيكر تلي» هشام س ــرور« :إننا
س ـ ـعـ ــداء بـ ـنـ ـج ــاح هـ ـ ــذه ال ـح ـل ـقــة
النقاشية الـتــي شـهــدت حضور
م ـم ـث ـل ـي ــن م ـ ــن وزارة ا ل ـم ــا ل ـي ــة
ول ـف ـيــف م ــن مـمـثـلــي ال ـم ـصــارف
والمؤسسات المالية والمهنيين
المتخصصين» .واضــاف سرور
ان «ه ــذه الـحـلـقــة تــأتــي تتويجا
لجهود اتحاد المصارف ومكتب
بـيـكــر ت ـلــي ف ــي تـسـلـيــط ال ـضــوء
على االستحقاقات الرقابية في
الكويت ،ولمساعدة المؤسسات
المالية على فهم معيار اإلبــاغ
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ،وتـ ــأك ـ ـيـ ــدا ل ـم ـف ـهــوم
الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة لبيكر
تلي واتحاد المصارف».
وبين ان «الحضور المميز من
المؤسسات المالية والمهنيين
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن لـ ـه ــذه ال ـح ـل ـقــة
النقاشية يعكس إدراكـهــم لألثر
ال ـم ـت ــرت ــب ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق مـعـيــار
اإلبالغ المشترك ،وكذلك حرصهم
ع ـل ــى ف ـه ــم ال ـم ـع ـي ــار وأس ــال ـي ــب
تطبيقه ،تـفــاد يــا ألي مخالفات
ق ــد ت ـفــرض ـهــا ال ـج ـه ــة الــرقــاب ـيــة
المختصة ،وتطرقت الحلقة إلى
موضوعات مهمة تتعلق بتطبيق
المعيار المشترك ،وكانت بمنزلة
فرصة جيدة للتباحث حوله».

هشام سرور

وأشـ ــار إل ــى أن ه ــذه الــوثـيـقــة
تـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى مـ ـعـ ـي ــار عــال ـمــي
لـلـتـبــادل الـتـلـقــائــي للمعلومات
المتعلقة بــا لـحـســا بــات المالية،
وطورت المعيار منظمة التعاون
باالشتراك مع مجموعة العشرين
واالت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي .وي ـحــوي
الـجــزء األول مــن الوثيقة مقدمة
ع ــن ال ـم ـع ـي ــار ،وال ـ ـجـ ــزء ال ـثــانــي
نموذج اتفاق التخويل المختص
وم ـعــاي ـيــر ال ـت ـق ــاري ــر الـمـشـتــركــة
وإجراءات العناية الواجبة.
وي ـ ـ ـصـ ـ ــف «م ـ ـع ـ ـي ـ ــار اإلب ـ ـ ـ ــاغ
ال ـم ـش ـت ــرك» إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـع ـنــايــة
الواجب تطبيقها من المؤسسات
المالية للتعرف إلــى الحسابات
ال ـم ـط ـلــوب اإلب ـ ــاغ ع ـن ـهــا ،حيث
يفرض تحديد هوية مــن يطبق
عليهم وإجراءات العناية الواجبة
واإلبالغ للمؤسسات المالية فيما
يخص الحسابات التي يملكها
زبــائــن هــم مــواطـنــون خاضعون
للضريبة في الــدول التي وقعت
االتفاق ،وتبنت المعيار ،ويساهم
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـج ــدي ــد ف ـ ــي نـ ـق ــل كــل
المعلومات ذات الصلة تلقائيا
وبشكل منتظم بين الدول.

سعود المطيران

فإن مركز خدمة عمالء  VIVAعلى رقم
 102على أهبة االستعداد على مدى
 24ساعة في كل أيام األسبوع وحتى
أيام العطل الرسمية ،لتوفير خدمة
مـمـيــزة لعمالئنا ال ـك ــرام ،مــن خــال
فريق عمل ذي مهنية عالية».

عمر الغانم
الغانم من بين أوائــل الشركات التي قامت بدعم
المؤتمر ،فلدينا الهدف نفسه وهو دعم وإلهام
الشباب ليصبحوا قادة ورواد اعمال المستقبل».
واض ــاف اإلبــراه ـيــم« :كهيئة تنظيمية تضع
الكثير من المعايير التي يتم اتباعها في قطاع
االعمال اليوم ،نحن ممتنون ونشعر بكل التقدير
للشراكة المثمرة والقيادة الفعالة مع صناعات
الغانم ،ونشكرهم مرة اخرى للثقة التي يمنحونا
إيــاهــا ،ونتطلع للمزيد مــن الـشــراكــات الناجحة
خالل األعوام القادمة».
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«المركزي» :بدء استقبال الدفعة
السابعة لبرنامج حديثي التخرج
أعـلــن بـنــك الـكــويــت ال ـمــركــزي ،أنــه فــي إطــار
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـس ـت ـمــر مـ ــع الـ ـبـ ـن ــوك ال ـكــوي ـت ـيــة
لتجسيد أهمية المسؤولية المجتمعية للقطاع
الـمـصــرفــي ف ــي ال ـم ـجــاالت الـمــرتـبـطــة بـخــدمــة
المجتمع ،بما فــي ذلــك بـنــاء ك ــوادر وكـفــاء ات
وطنية قادرة على المساهمة في دعم المسيرة
التنموية في دولة الكويت ،ومواصلة لتنفيذ
برنامج توظيف وتدريب الكويتيين حديثي
ا لـتـخــرج ،وكثمرة للتعاون بين بنك الكويت
المركزي والبنوك الكويتية ،فقد تم البدء في
استقبال طلبات الدفعة السابعة من الراغبين
ف ــي االل ـت ـح ــاق بــال ـبــرنــامــج ال ــوط ـن ــي لـتــأهـيــل
حديثي التخرج للعمل المصرفي.
وي ـهــدف ه ــذا الـبــرنــامــج إل ــى اخـتـيــار نخبة
مـ ــن ح ــدي ـث ــي الـ ـتـ ـخ ــرج ل ـت ــدري ـب ـه ــم وت ـط ــوي ــر
م ـه ــارات ـه ــم ف ــي ال ـع ـمــل ال ـم ـص ــرف ــي ،م ــن خــال
الـتــدريــب الـنـظــري والـمـيــدانــي لـمــدة سـنــة في
البنوك الكويتية ،وبعض المؤسسات العالمية
المشهود لها بــا لـكـفــاء ة والسمعة فــي مجال
ال ـع ـم ــل ال ـم ـص ــرف ــي ،وب ـم ــا ي ــوف ــر ل ـه ــم فــرصــة
ً
اكتساب خبرة عملية ومهنية تمهيدا لدخولهم
فـ ــي مـ ـج ــال ال ـع ـم ــل ال ـم ـص ــرف ــي ل ـ ــدى ال ـب ـن ــوك
ّ
وليكو نوا نواة لجيل جديد ُمتميز
المحلية،
من القيادات الواعدة في العمل المصرفي.
وأض ـ ـ ــاف «ال ـ ـمـ ــركـ ــزي» ،أن ه ـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج

المتميز يأتي بمبادرة ود عــم منه بالتعاون
مع البنوك الكويتية ،وإدارة معهد الدراسات
الـمـصــرفـيــة ،ال ــذي عـمــل عـلــى تصميم وإع ــداد
وتـنـفـيــذ ذل ــك الـبــرنــامــج لـتـعــزيــز أداء ال ـكــوادر
الوطنية ُالعاملة في القطاع المصرفي في دولة
الكويت بنخبة ُمتميزة من الكويتيين حديثي
ً
ً
التخرج المتميزين دراسيا وتدريبيا.
ّ
وأوضح أن هذا البرنامج يشكل أحد أفضل
ّ
ال ـخ ـي ــارات ال ـم ـتــاحــة لـحــديـثــي ال ــت ـخ ــرج ممن
يرغبون في العمل في القطاع المصرفي ،بما
يشتمل عليه من تنوع في المجاالت المصرفية
والمالية ،بما يعكس رؤية مستقبلية تتفاعل
مع التطورات في العمل المصرفي والمالي،
وبـمــا يجعل مـخــرجــات ه ــذا الـبــرنــامــج تتسم
بالجودة العالية ،إذ تضافرت لتنفيذه ودعمه
جهود مخلصة في إطار التعاون فيما بين بنك
الكويت المركزي والبنوك المحلية ،وجهود
مـعـهــد ال ــدراس ــات الـمـصــرفـيــة ال ــذي نـجــح في
التعاون وعقد اتفاقات تدريب مع بنوك عالمية
متميزة في مجاالت إدارة الثروات واألصــول
على مستوى العالم.

«رساميل لالستثمار» تشارك في مؤتمر
 MIPIMبالمملكة المتحدة
شاركت شركة رساميل لالستثمار مؤخرا في
النسخة الرابعة من معرض  MIPIMالعقاري 2017
 المملكة المتحدة ،الــذي يعتبر أحــد أكبر وأهــمالمعارض العقارية في بريطانيا ،بفضل نجاحه في
جذب أكبر وأهم المستثمرين والمهتمين بالقطاع
العقاري المحلي في بريطانيا ،وتوفيره منصة
تسويقية للمستثمرين المحليين والعالميين.
كما يعتبر هذا الحدث من األهــم في هذا القطاع،
بفضل مشاركة أهم الشركات العقارية العالمية التي
تعمل على عرض وتسويق مشاريعها للشركات
والمستثمرين والزائرين.
وع ـكــس م ـعــرض  - MIPIMالمملكة المتحدة
هــذا الـعــام المشهد المتغير فــي الـســوق العقاري
البريطاني ،سواء من ناحية المخاطر أو الفرص،
كما هدف إلى بحث ومناقشة التغييرات الناجمة
في القطاع العقاري بالمملكة المتحدة ،بعد قرار
الشعب البريطاني الخروج من االتحاد األوروبي،
وتأثيرات هذا الخروج على السوق العقاري.
وق ــال الــرئـيــس التنفيذي فــي شــركــة رساميل
لالستثمار سمير الغربللي إن ا لـمـعــرض شهد
مناقشة سلسلة مــن القضايا المهمة والمثيرة
ل ــاهـ ـتـ ـم ــام ،م ـث ــل م ـش ــاك ــل قـ ـط ــاع اإلس ـ ـكـ ــان فــي
بريطانيا ،وسبل إيجاد الحلول لهذه المشاكل،

وتطوير البنية التحتية في المملكة المتحدة.
واضـ ــاف الـغــربـلـلــي ان ال ـم ـعــرض شـهــد أيضا
مناقشة القيود المفروضة على القطاع العقاري
ال ـب ــري ـط ــان ــي ،ك ــال ــرس ــوم والـ ـض ــرائ ــب وإم ـكــان ـيــة
اسـتـبــدالـهــا ،الفـتــا إل ــى أن مـســؤولـيــن حكوميين
تحدثوا في مداخالتهم عن استراتيجية الحكومة
الجديدة في المجال العقاري والـفــرص المتاحة
للمستثمرين والمطورين .وتابع« :كان من المثير
لــاهـتـمــام عـلــى صعيد قضية اإلس ـكــان التركيز
الكبير على الشراكات الناجحة بين القطاعين العام
والـخــاص التي تتجاوز مجرد العمل على تلبية
احتياجات اإلسكان ،لتصل إلى تطوير األماكن التي
تخدم المجتمعات في المستقبل».
وزاد« :كما ركز جزء كبير من النقاش على قطاع
المباني المخصصة لإليجار ،الذي بدأ باكتساب
زخم كبير باعتباره إحدى فئات األصول المؤسسية
المقبولة ،ويتزامن ذلك مع عودة البنوك إلى توفير
التمويالت».
واردف« :ان معدالت السيولة العالية وأسعار
الفائدة المنخفضة تدفع بالبنوك والمؤسسات
إلى منحنى مخاطر مرتفع ،في الوقت الذي تبحث
فيه عن عائدات وفرص لتتناسب مع المسؤوليات
والمتطلبات المتوسطة والطويلة األجل» .وأشار

سمير الغربللي

الغربللي إلــى أن لـنــدن الت ــزال الــوجـهــة المفضلة
للمستثمرين فــي القطاع العقاري لعدة أسباب،
أهمها الخدمات اللوجستية ،إضافة إلى التدفقات
النقدية التي شهدت ارتفاعا هائال .وإلــى جانب
ذلك ومن الناحية الجغرافية ال تزال لندن الوجهة
األمثل للمستثمرين في القطاع العقاري بالمملكة
المتحدة ،بما أن األسواق األخرى ال تزال صغيرة
مقارنة بالعاصمة.

بنك الخليج يعلن الفائزين بسحوبات «الدانة» اليومية
أعلن بنك الخليج في  12نوفمبر الجاري أسماء الفائزين بالسحوبات
اليومية لحساب الدانة خالل األسبوع من  5إلى  9الشهر الجاري.
وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما
 1000دينار لكل فائز خالل أيام العمل.
والفائزون هــم( :األحــد  5نوفمبر) :عبيد محمد رضــوان الظفيري،
وكــريــم نبيل الـســونـجــي( .االثـنـيــن  6نــوفـمـبــر) :سحر كــاظــم حـجــازي،

وسارة قاصم الشويكر( .الثالثاء  7نوفمبر) :محسن غلوم مالك حسين،
وعـبــدالـلــه عـبــدالــوهــاب عـبــدالـعــزيــز الـعـصـفــور( .األرب ـع ــاء  8نوفمبر):
هاني محمد شريف تقي ،وفؤاد جواد يعقوب أبوالحسن( .الخميس
 9نوفمبر) :عبدالله سعود عبدالعزيز البصري ،وحمد محمد عبيد
العجمي.

«طيران الجزيرة»:
استثناء المواطنين
في لبنان من رسوم
تغيير الحجز
قالت شركة طيران الجزيرة
إنه سيتم استثناء المواطنين
الموجودين حاليا فــي لبنان،
والــذيــن لديهم ح ـجــوزات على
رح ـ ـ ــات الـ ـش ــرك ــة مـ ــن ب ـي ــروت
إلــى الكويت ،من رســوم تغيير
الحجوزات ،اعتبارا من الجمعة
الماضية وحـتــى إش ـعــار آخــر،
ن ـت ـي ـج ــة ل ـ ــأوض ـ ــاع األمـ ـنـ ـي ــة
الـحــالـيــة فــي لـبـنــان ،وتسهيال
لمغادرتهم األراضــي اللبنانية
قبل الموعد المقرر ،بالتنسيق
مع وزارة الخارجية والسفارة
الكويتية في بيروت والجهات
المعنية األخرى .وقالت الشركة،
فــي بـيــان صـحــافــي ،إن تأمين
رحالت عودة لجميع المواطنين
ال ــذي ــن لــدي ـهــم حـ ـج ــوزات على
رحالت الشركة من بيروت إلى
الكويت من أولوياتها ،تجاوبا
مع بيان وزارة الخارجية الذي
يدعو المواطنين الموجودين
فــي لـبـنــان إل ــى ال ـم ـغــادرة على
وج ــه ال ـســرعــة .وت ـقــدم الشركة
كــل الـتـسـهـيــات والـمـعـلــومــات
الالزمة للمواطنين عبر مكتبها
فــي ب ـيــروت ،كما أن موظفيها
على أتم االستعداد لتقديم كل
الدعم واإلجابة عن استفسارات
المواطنين على مدار  24ساعة،
مـبـيـنــة أن رحــات ـهــا م ــن وإل ــى
بـ ـي ــروت ت ـس ـيــر ح ـس ــب ج ــدول
التشغيل االعتيادي دون توقف.

١٨
فنادق
جاردان لـ ةديرجلا :.مشاركة رئيس الوزراء في افتتاح
«فورسيزونز الكويت» دعم كبير للقطاع الخاص
ةديرجلا
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«فرعنا بالكويت ينفرد بأكبر مساحات للغرف واألجنحة على مستوى المنطقة»
يوسف العبدالله

أكد المدير العام لفندق فورسيزونز الكويت -برج الشايع ،ديديه جاردان ،أن مشاركة رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في افتتاح فرع الفندق تدل على دعم الجانب
الحكومي للقطاع الخاص ،واهتمامه بمشروعات التنمية العصرية داخل دولة الكويت.
وكشف جاردان ،خالل لقاء مع ً"الجريدة" ،أن سلسلة فنادق الفورسيزونز تمتلك  106أفرع
حول العالم ،إلى جانب  16فرعا في منطقة الشرق األوسط ،أولها كان في جمهورية مصر

الكويتيون أهل
كرم ونتطلع
للترحيب بهم
لدينا

ً
 122فرعا
لفنادقنا حول
العالم 16
منها بالشرق
األوسط

الكويت تسير
بخطى ثابتة
نحو تحقيق
رؤيتها
التنموية 2035

أوضاع الكويت
االقتصادية
شجعتنا على
افتتاح فندقنا
فيها

● فــي الـبــدايــة حدثنا عــن سبب
افتتاح فندق فورسيزونز الكويت-
ب ــرج ال ـشــايــع ف ــي ال ــوق ــت الـحــالــي
ً
وع ـ ــدم اف ـت ـتــاحــه س ــاب ـق ــا ،السـيـمــا
أن ــه لـيــس بــالـجــديــد بالنسبة إلــى
ً
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن خ ـص ــوص ــا وال ـع ــال ــم
عموما؟
 بــالـنـسـبــة إل ــي ل ــم أك ــن أع ــرفالـ ـك ــوي ــت جـ ـي ــدا خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
الماضية ،ولكن منذ قدومي إليها
في يناير  2016بدعوة كريمة من
ر ئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة التنفيذي
لمجموعة الـشــايــع الـسـيــد محمد
الـ ـش ــاي ــع ف ــي رحـ ـل ــة اس ـت ـك ـشــاف ـيــة
جديدة ّ
تكون لدي تصور رائع عن
هــذا البلد المعطاء الجميل ،وزاد
هــذا االنـطـبــاع جـمــاال بعد افتتاح
الكويت مركز الشيخ جابر األحمد
الـثـقــافــي ،وتــدشـيــن األوبـ ــرا فيها،
السيما أنهما مصممان بأسلوب
عصري حديث يفتن األعين ،وهو
ما جعلني أنجذب للكويت ،واألمر
األهم من ذلك أن الكويت تعمل في
الوقت الراهن على تنفيذ رؤيتها
التنموية لعام  2035برعاية سامية
من سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحـ ـ ـم ـ ــد ،وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـع ـك ــس م ــدى
اهـتـمــام الـقـيــادة العليا فــي البالد
بــال ـت ـطــور ن ـحــو مـسـتـقـبــل مـشــرق
مليء باألدوار العصرية والحيوية
والتنموية بالكويت ،وما يؤكد ذلك
تحقق الكثير مــن متطلبات هــذه
الرؤية التنموية على أرض الواقع،
ومنها مطار الكويت الجديد الذي
سيتم االنتهاء منه خــال سنوات
قليلة ،إلــى جانب العمل على قدم
وساق لالنتهاء من حلبة سباقات
سـ ـي ــارات ك ـب ـيــرة بــرعــايــة أم ـيــريــة،
وهـ ــي م ـع ـط ـيــات جـمـيـعـهــا تـصــب
فــي اتـجــاه أن الـكــويــت مقبلة على
مرحلة عصرية متطورة ،ونحن في
فندق الفورسيزونز حريصون على
الوجود هنا في الكويت والمشاركة
ف ــي ه ـ ــذه ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة،
واف ـت ـت ــاح فــرع ـنــا اآلن يـنـطـلــق من
قناعتنا بالمستقبل الــزاهــر الــذي
ينتظر الـكــويــت ،ونتلمس وجــود
أعـ ـ ــداد ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـض ـي ــوف فــي
المستقبل القريب لزيارة الكويت،
واالط ـ ــاع ع ـلــى ج ـم ــال ه ــذا الـبـلــد
ال ــرائ ــع واالس ـت ـم ـت ــاع بــال ـت ـجــارب
الـتــرفـيـهـيــة ف ــي مــراف ـقــه الـحـيــويــة
ال ـجــديــدة ،ال ـتــي هــي قـيــد اإلن ـجــاز
خــال األع ــوام الـقــادمــة ،وستصب
في النهاية في مصلحة منظومة
ت ـن ـمــويــة ك ـب ـيــرة ن ـحــن حــري ـصــون
على المشاركة فيها ،وعلى الرغم
مــن افـتـتــاح فــرعـنــا بــالـكــويــت بعد
نـحــو تسعة أع ــوام مــن انطالقتنا
بشكل عام في أنحاء العالم فإننا
مــؤمـنــون ب ــأن هـنــاك حــاجــة ملحة
وكـبـيــرة مــن بعض المقيمين إلى
مكان يليق بالفخامة والتصاميم
غير المسبوقة والعصرية ،ويقدم
ت ـجــربــة مـتـمـيــزة ل ـعــالــم الـضـيــافــة
للزائرين ،ونحن نعي أن الكويتيين
يعرفون "الفورسيزونز" من خالل
سفرهم المتكرر إلى بلدان العالم،
وه ـ ـ ــم ي ـ ـعـ ــرفـ ــون خ ــدم ــاتـ ـن ــا ال ـت ــي
وفرناها في الدول الخارجية ،وفي
واقع األمر افتتاح فرعنا هنا ليس
بالشيء الجديد عليهم ،فهم على
درا ي ــة بشهرتنا العالمية ،ونحن
ح ــري ـص ــون ع ـلــى اث ـب ــات وج ــودن ــا
في هذا السوق ،السيما مع ظهور
أيـ ـق ــون ــات ت ـج ــاري ــة ض ـخ ـمــة عـلــى
مستوى المنطقة بالكويت ،ولعل
ت ـج ـه ـيــز ف ـن ــدق ـن ــا ال ـم ـش ـه ــور ج ــدا

ً ً
العربية ،مؤكدا أن هذه األفرع أعطت زخما كبيرا لعالمة الفندق التجارية.
ولفت إلى أن الكويت تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق رؤيتها التنموية  ،2035عبر إنشاء
حلبة
جابر الثقافي ،وسعيها إلى إقامة أكبر ً
المجمعات التجارية الضخمة ،وافتتاح مركز ً
سباق سيارات في العالم على أراضيها ،مشددا على أن مستقبل الكويت سيكون زاهرا
إذا استمرت على هذا النهج من التطور ...وفيما يلي التفاصيل:
سلسلة فـنــادق الـفــورسـيــزونــز بي
وإتاحتها الفرصة لي للعمل مديرا
عاما لفرعها بالكويت .ورغم عملي
مــد يــرا لسلسلة ا ل ـف ـنــادق بمدينة
موريشيوس الجميلة فإنني سعيد
جدا بطبيعة العالقات االجتماعية
غـيــر الـمـسـبــوقــة ال ـتــي رأي ـت ـهــا في
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،والس ـ ـي ـ ـمـ ــا ال ـم ـج ـل ــس
االجتماعي الذي يسمى بالديوانية،
والــذي عكس لي الترابط والمودة
والحب المتبادل بين الكويتيين،
ً
وق ــد سـنـحــت ل ــي ال ـف ــرص ــة أخ ـي ــرا
بــالــذهــاب إل ــى ع ــدد مــن ال ــدواوي ــن
بالكويت ،حيث يتم مناقشة العديد
من القضايا التجارية واالقتصادية
والسياسية ،وهو ما يعكس ثقافة
هــذا المجتمع الـكــريــم ،وكــرمــه في
فتح أبوابه الستقبال زواره وحسن
ضيافتهم ،وهي أمور لم أكن أجدها
في أي مكان آخر ،ولذلك أنا سعيد
بوظيفتي فــي فـنــدق فورسيزونز
الكويت  -برج الشايع ،وبالفرصة
المتاحة لي لرد الكرم للكويتيين
والمقيمين على حد سواء.

فــي الـكــويــت سيستقطب وجـهــات
رج ـ ـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال خـ ـ ــال زي ــارتـ ـه ــم
ل ـل ـكــويــت ،ف ـه ـنــاك م ــن يــأتــي منهم
ال ــى هـنــا لـقـضــاء لـيـلــة أو ليلتين
إلنجاز أعمالهم التجارية ،ونحن
ح ــري ـص ــون ع ـلــى اس ـت ـق ـطــاب مثل
هؤالء الذين عادة ما يبحثون عنا
في جميع أنحاء العالم.
● كيف ترى افتتاح الفرع األول
للفندق في البالد السيما أنه جاء
بـحـضــور رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
سـمــو الـشـيــخ جــابــر ال ـم ـبــارك إلــى
جانب كبار قيادات الفندق وعلى
رأس ـ ـهـ ــم رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس اإلدارة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـم ـج ـم ــوع ــة ش ــرك ــات
الشايع ،محمد الشايع؟
 لعل الحديث عن هذه الفعاليةه ــو ب ــا ش ــك أمـ ــر ك ـب ـيــر بــالـنـسـبــة
إل ـي ـنــا ،ون ـحــن ف ـخ ــورون وس ـعــداء
جـ ـ ــدا بـ ـحـ ـض ــور رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك،

ومـ ـش ــارك ــة أف ـ ـ ــراد ع ــائ ـل ــة ال ـشــايــع
ال ـكــري ـمــة ف ــي ه ــذا االف ـت ـت ــاح ال ــذي
كــان له رونــق وشعور خــاص لدى
ال ـج ـم ـيــع ،وه ــو م ــا يـشـكــل خـطــوة
عـظـيـمــة ن ـحــو م ـســاعــي الـحـكــومــة
الـكــويـتـيــة لــدعــم الـقـطــاع الـخــاص،
الس ـي ـم ــا أن جـ ـ ــدول س ـم ــو رئ ـيــس
الــوزراء مليء باألعمال واألحــداث،
ورغ ـ ـ ـ ـ ــم ان ـ ـش ـ ـغـ ــالـ ــه ح ـ ـ ـ ــرص ع ـل ــى
مشاركتنا.
● وماذا عن تعاونكم مع محمد
الشايع وطبيعته؟
 فــي الحقيقة ب ــدأ الـعـمــل علىه ــذا ال ـم ـشــروع مـنــذ تـسـعــة أع ــوام
م ــع رج ــل األعـ ـم ــال الـكـبـيــر محمد
الـ ـش ــاي ــع ،وهـ ــو م ــن الـشـخـصـيــات
ال ـم ـع ــروف ــة دائـ ـم ــا ب ـح ــرص ــه عـلــى
دقة التفاصيل والكفاء ة والجودة
بشكل كبير ،وهو من رجال األعمال
الـمـتـمـيــزيــن جـ ــدا ،وي ـع ــرف تـمــامــا
ماذا يحتاج الناس وماذا يريدون،

قوائم طعام مخصصة
أكد المدير العام لفندق فورسيزونز الكويت  -برج الشايع أن
الفندق على استعداد تام لتوفير خدمة طلبات البوفيه المفتوح،
التي يتم اعدادها بالتنسيق المسبق مع الضيوف ،وتجهيزها
بقوائم طعام مخصصة داخل الفندق أو خارجه.

بابنا مفتوح
للجميع
وأدعوهم
لتجربة
عالمتنا
ومعرفة سر
تميزنا

الفندق مزود
بمطاعم
جاهزة إلعداد
البوفيهات
المفتوحة
داخله وخارجه

وم ــا الـ ــذي يـبـحـثــون ع ـن ــه ،ولــذلــك
حــرص على محتوى هــذا الفندق
وم ــا سـيـضـمــه وي ــوف ــره لـضـيــوفــه،
ولـلــه الـحـمــد تــم افـتـتــاح ال ـفــرع في
الوقت الحالي ،وهــو يعتبر بداية
لعالقة وطيدة بين الشايع وسلسلة
فنادق الفورسيزونز نحو انطالقة
ج ــدي ــدة وت ـ ـعـ ــاون تـ ـج ــاري جــديــد
يضم رؤى مختلفة لتوفير فندق
وت ـج ــرب ــة ض ـي ــاف ــة غ ـي ــر مـسـبــوقــة
بطريقة احترافية وإبداعية لمحبي
الفورسيزونز ،وبتصميم عصري
وحصري وتفاصيل فاخرة تليق
بزواره الكرام.
● ل ـم ــاذا اخ ـت ــار ال ـس ـيــد ج ــاردن
ال ـكــويــت رغ ــم أن س ـيــرتــه الــذات ـيــة
م ـل ـي ـئــة ب ــال ـع ــدي ــد مـ ــن ال ــوج ـه ــات
العالمية؟
 سـ ــؤال ج ـيــد ،وأنـ ــا أكـ ــرر ل ــم الأكـ ـ ــون ف ــي ال ـك ــوي ــت الـ ـت ــي تـمـتـلــئ
ً
باألماكن الحيوية ،علما بأني كنت
قبل حـضــوري إلــى هنا مــديــرا في
مدينة موريشيوس إال أنني وبعد
ال ـب ـحــث ع ــن ال ـك ــوي ــت ومـ ــا تضمه
مــن مــرافــق حيوية واطــاعــي على
ال ـت ـص ـم ـيــم ال ـم ـق ــرر ل ـل ـف ـنــدق فيها
قررت العمل هنا .وقد اطلعت خالل
زيارتي األولى للكويت على طبيعة
الحياة والمعيشة فيها ،وغمرني
ش ـعــور بــالــراحــة والـطـمــأنـيـنــة في
ه ـ ــذا ال ـب ـل ــد الـ ـك ــري ــم ،وأشـ ـك ــر ثـقــة

الجناح األميري

جاردان خالل حديثه إلى الزميل يوسف العبدالله (تصوير نوفل إبراهيم)

أكـ ــد ج ـ ـ ــاردان ،أن ال ـف ـن ــدق ج ـهــز جـنــاح
الديوان األميري ليكون بامتيازات خاصة،
م ـض ـي ـفــا« :ن ـح ــن ح ــري ـص ــون ع ـلــى تـقــديــم
تـجــربــة متميزة مــن الـضـيــافــة والــرفــاهـيــة
وذلـ ـ ــك م ــن خـ ــال ت ــوف ـي ــر غـ ــرف وأج ـن ـحــة
بامتيازات خاصة ،ولذلك سميت بالجناح
األميري».
وأوضـ ـ ـ ــح أن الـ ـجـ ـن ــاح األمـ ـ ـي ـ ــري يـضــم
غــرفـتـيــن مــع االس ـت ـق ـبــال ،فــي حـيــن لدينا
 6أج ـن ـح ــة م ـخ ـص ـصــة بـ ـث ــاث غـ ـ ــرف مــع
االس ـت ـق ـبــال بـمـســاحــة  380م ـت ــرا ،ولــديـنــا
الجناح الملكي الذي يتوفر بمساحة 440
مـتــرا ،ويتضمن نــاد يــا صحيا مخصصا
إلى جانب منطقة معدة للرعاية الصحية
«المساج» ،وما يحتاج إليه ضيوفنا الكرام،
فضال عن امكانية اختيار الغرف المتصلة
لتوفير الخصوصية الكاملة للضيوف.

إحدى غرف الفندق

● كــم ع ــدد أف ــرع الـفــورسـيــزونــز
في منطقة الشرق األوسط ،وكيف
سيكون فرع الكويت محققا آلمالكم
التجارية؟
 فــي الحقيقة لــديـنــا  16فرعاف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط ونـمـتـلــك في
ال ـعــالــم  106أفـ ــرع ،وب ــدأن ــا دخ ــول
الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط قـ ـب ــل نـ ـح ــو 17
عاما ،وكــان أول فروعنا في مصر
بمدينة الـقــاهــرة  ،وتمثل فروعنا
ً
ف ــي ه ــذه الـمـنـطـقــة انـ ـج ــازا كـبـيــرا
لـعــامـتـنــا الـتـجــاريــة وخــاصــة في
دول الـخـلـيــج ال ـتــي لــديـهــا معرفة
بـهــذه الـعــامــة ،وتـثــق بـهــا ،وتعلم
طـبـيـعــة ال ـخــدمــات ال ـتــي تــوفــرهــا.
وأنــا هنا للوقوف على الخدمات
الـتــي يـجــب أن نــوفــرهــا لضيوفنا
بالكويت .وفي الحقيقة فإن مبنى
الفندق هنا ضمن برج الشايع هو
صرح معماري جديد الذي يضفي
ال ـمــزيــد م ــن الـفـخــامــة والــرفــاه ـيــة،
واأله ـ ــم م ــن ذلـ ــك ت ــوف ـي ــر خ ــدم ــات
ت ـ ــوازي ه ــذا ال ـج ـمــال وت ـقــديــم كل
سبل الراحة لضيوفنا ،ألن تقديم
أع ـلــى مـعــايـيــر الـخــدمــة لــديـنــا هو
أس ــاس ك ــل ش ــيء ،وسـنـعـمــل على
تقديم خدمات شخصية ومباشرة
لـكــل ضـيــف لــدي ـنــا ،وال ـت ـعــامــل مع
كــل ضـيــف بتفاصيله الشخصية
وتلبية متطلباته الخاصة .فعلى
الرغم من مــرور شهرين فقط على
االفـتـتــاح ،فإننا تمكنا مــن معرفة
طبيعة أهل الكويت واألكل الكويتي
الـمـفـضــل لــدي ـهــم ،والـخـصــوصـيــة
الـ ـت ــي ي ـف ـض ـل ــون ـه ــا ،ونـ ـح ــن نـعــي
أن تحقيق أمـنـيــات الـضـيــوف في
الكويت أمر مهم ،وخاصة أن لديهم
تجارب كثيرة خــال أسفارهم مع
فـنــادق عالمية اخ ــرى ،ولــذلــك كان
م ــن األح ـ ــرى ب ـنــا ت ـقــديــم خــدمــات
تضاهيها وال تقل عنها بل تزيد،
تلبية لرغبات ضيوفنا في الكويت
وتوفير البيئة المناسبة لهم ،وأنا
ه ـنــا ل ـل ــوق ــوف ع ـلــى تـحـقـيــق هــذه
األمور بالتعاون مع جميع زمالئي
بالفندق.
● مــا خـطـتـكــم الـمـقـبـلــة للسوق
التجاري الكويتي؟
 بــالـتــأكـيــد يــأتــي ه ــذا الـفـنــدقالستقبال ضيوفنا الكرام لتجربة
فريدة ومتميزة في عالم الضيافة
التي نتميز بها ،ولدينا اآلن فندق

في قلب العاصمة الكويتية .يضم
الفندق  284غرفة و 67جناحا و5
مطاعم فــاخــرة ،ونـحــن حريصون
على توفير أجــواء ممتعة لجميع
ال ـ ـض ـ ـيـ ــوف ال ـ ــذي ـ ــن يـ ــرغ ـ ـبـ ــون فــي
ق ـضــاء عـطـلــة األسـ ـب ــوع ،كـمــا انـنــا
سعداء جــدا بما نقدمه لضيوفنا
وس ـيــزداد ذلــك فــي الفترة المقبلة
السـتـقـطــاب أكـبــر ع ــدد مــن ال ــزوار،
فـعـلــى الـصـعـيــد الـخـلـيـجــي هـنــاك
ضـيــوف بشكل كبير مــن المملكة
العربية السعودية وقطر وبصورة
دوريـ ـ ـ ــة يـ ــأتـ ــون ل ـق ـض ــاء إج ـ ـ ــازات
نهاية األسبوع ،ونحن مستعدون
الستقبالهم دائما.
● أي نوع من الغرف توفرونها
ف ــي ف ــورسـ ـي ــزون ــز الـ ـك ــوي ــت -ب ــرج
ال ـ ـشـ ــايـ ــع ،ومـ ـ ــا سـ ـب ــب اع ـت ـق ــادك ــم
بتميزكم عن غيركم؟
 ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة لــدي ـنــا ال ـعــديــدمن تصنيفات الغرف في الفندق،
إذ تــوجــد الـغــرفــة الـمــزدوجــة التي
تـحـظــى بـمـســاحــة ك ـب ـيــرة مـقــارنــة
بجميع الفنادق األخرى ،ونوفرها
ب ـم ـس ــاح ــة  47م ـ ـتـ ــرا ،ع ـل ــى عـكــس
الـ ـفـ ـن ــادق األخ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي تــوفــرهــا
ب ـم ـس ــاح ــات ب ـي ــن  28و 35م ـت ــرا،
إض ــاف ــة إل ــى أن غــرف ـنــا ت ـطــل على
مناظر جميلة ورائعة في الكويت
أبــرزهــا أب ــراج الـكــويــت ،كـمــا نوفر
عــروضــا كثيرة على هــذه الـغــرف،
ولــديـنــا ج ـنــاح بـمـســاحــة  70مترا
يضم غرفة نوم ومكانا لالستقبال،
ك ـم ــا ي ـم ـكــن ل ـل ـض ـيــف أن يـضـيــف
مواصفات أخرى على هذا الجناح
ك ــاالج ـن ـح ــة ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـتــي
ت ـك ــون ب ـم ـســاحــة ت ـص ــل إلـ ــى 111
مترا ،كما نمتلك األجنحة األميرية
وهي عبارة عن غرفتين بمساحة
 200متر.
● ه ــل ت ــواج ـه ــون أي مـصــاعــب
لتحقيق نجاحاتكم المستقبلية؟
 األوضاع الراهنة في المنطقة،وخصوصا في الكويت ،من الجانب
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي مـ ـسـ ـتـ ـق ــرة ،ون ـح ــن
هـنــا س ـعــداء بــاسـتـقـبــال ضيوفنا
ب ــال ـك ــوي ــت ،وت ـل ـم ـس ـنــا تـسـهـيــات
كـبـيــرة مــن الـجــانــب الـكــويـتــي لمن
ي ــرغ ــب ف ــي زي ــارتـ ـه ــا ،وهـ ــي تضم
اآلن العديد من الوجهات الجميلة
مثل حديقة الشهيد ومركز جابر
الـثـقــافــي والـكـثـيــر مــن المجمعات
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـش ـه ـي ــرة ،ك ـمــا سيتم
افتتاح أكبر حلبة سباق سيارات
فيها ،وإذا استمرت الكويت على
ه ـ ــذا األمـ ـ ــر ف ـس ـي ـكــون الـمـسـتـقـبــل
زاهرا فيها.
● موضوع تود التحدث عنه.
 أرغ ــب فــي دع ــوة الـجـمـيــع منخــال جريدتكم لتجربة فنادقنا
ومميزاتنا الحصرية وخدماتنا
غـ ـي ــر الـ ـمـ ـسـ ـب ــوق ــة ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت،
وأدعوهم للحضور ومعرفة السبب
وراء تميزنا عــن الـفـنــادق األخــرى
فالتجربة خير برهان.
● رس ــالـ ـت ــك إلـ ـ ــى ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمقيمين في الكويت.
 أب ــواب ـن ــا م ـف ـتــوحــة لـلـجـمـيــع،ون ــرح ــب ب ـهــم ف ــي أي وقـ ــت لـيــس
فقط لإلقامة في فندقنا بل لتجربة
مطاعمنا وقضاء أسعد المناسبات
العائلية واألفراح ،إذ نوفر العديد
من العروض الحصرية لألفراح.

ثقافات
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أكد مدير معرض الكتاب سعد
العنزي ،أن "المجلس الوطني
جهة تنظيمية للمعرض،
وقرارات المنع أو الفسخ
تصدرها رقابة اإلعالم".
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أوركسترا لندن سيمفوني
العريقة في مركز الشيخ
جابر األحمد الثقافي
بتاريخ  17و 18الجاري.

٢٤
مسك وعنبر

تشارك فرقة المسرح
الكويتي بمسرحية «عطسة»
ضمن فعاليات مهرجان
األردن المسرحي.

٢٤

امتزج التصوير مع التشكيل
في معرضين لفنانين إيطاليين
في قاعتي الفنون والعدواني
احتضنهما المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب.

دوا ليبا تحصد جائزة أفضل فنان
جديد في «»MTV EMAs
ً
حصلت المغنية العالمية الشهيرة دوا ليبا ( 22عاما ) على
جائزة أفضل فنان جديد في حفل توزيع جوائز "،"MTV EMAs
المقام في العاصمة البريطانية لندن.
أغان وعارضة أزياء ،إنكليزية من
ودوا ليبا مغنية ومؤلفة
ٍ
أصول ألبانية ،أ صــدرت في عام  2015أول أغنية منفردة لها،
ً
ً
بعد فترة وجيزة من توقيعها عقدا فنيا مع تسجيالت وارنر
بروز.
في يناير ،2017اختار الجمهور دوا للفوز بجائزة .EBBA
وقد أصدرت ليبا ألبومها الغنائي األول ،الذي يحمل اسمها
في  2يونيو  .2017يصنف صوت دوا ليبا بأنه كونترالتو.
أهم أعمالها أغنية "كن الواحد""  "be the oneونالت األغنية
إعجابا كبيرا من الناقدين.
وحضر الحفل الكثير من النجوم مثل ديمي لوفاتو وكاميال
كــابـيـلــو والن ــا ديــل راي وبـيـكـســي لــوت وري ـتــا أورا وشــارلــوت
كــروس ـبــي وص ــوف ــي ك ــاس ــاي وم ــاي ــا ج ــام ــا وإم ـي ـن ـيــم وهــاي ـلــي
بالدوين و غــار يــد ليتو وزارا الر ســون وماديسون بير وتاليا
ستورم ولورا وايتمور وغيرهم.
كان المغني الكندي شون منديس الفائز األكبر في ا لــدورة
الرابعة والعشرين لجوائز "( "MTV EMAsإيما) بفوزه بثالث
مكافآت من بينها أفضل فنان.
وأمام جمهور شاب عموما ،غنى الفنان البالغ  19عاما "ذير
إيز ناثينغ هولدينغ مي باك" الصادرة في العام الحالي ،والتي
فازت بجائزة أفضل اغنية .وقد تسلم الجائزة من العب كرة
القدم الفرنسي بول بوغبا.
وفاز منديس أيضا بجائزة أفضل مجموعة معجبين ،وفي
فئة أ فـضــل فـنــان تغلب منديس على أ سـمــاء ب ــارزة مــن بينها

أريانا غراندي وإد شيران ومايلي سايروس وتايلور سويفت.
واف ـت ـت ــح ال ـس ـه ــرة ف ــي ق ــاع ــة "وي ـم ـب ـلــي أريـ ـن ــا" م ـغ ـنــي ال ــراب
األ م ـيــركــي إ مـيـنـيــم ،مــع أول أداء عـلـنــي لــه ألغـنـيـتــه الـمـنـفــردة
الجديدة "ووك أون ووتر" ،التي صدرت الجمعة .وفاز إمينيم
بجائزة افضل فنان راب ،التي سبق له ان فاز بها ثماني مرات
منذ عام .1999
وقدمت الحفلة البريطانية ريتا أورا التي أدت أغانيها على
المسرح أيضا .ومنحت فرقة "يو تو" بقيادة االيرلندي بونو
جــا ئــزة "أ يـقــو نــة عــا لـمـيــة" ا لـتــي كــا نــت ســا بـقــا مــن نصيب فرقة
"كــويــن" والـمـغـنـيــة ويـتـنــي هـيــوسـتــون وإمـيـنـيــم .وبــث شريط
فديو للحفلة المجانية التي أحيتها الفرقة ،السبت ،في ساحة
ترافلغار سكوير في وسط لندن.
ونالت الفرقة البريطانية "كولدبالي" جائزة افضل فناني
الروك للسنة الثانية على التوالي بعد منافسة مع "يو تو".
وحاز مغني الراب كندريك المار جائزة افضل فيديو كليب
عن "هامبل" ،كما فاز بست جوائز "أم تي في فيديو ميوزيك
اواردز" في أغسطس الماضي.
وأت ــت الـمـفــاجــأة بـخــروج األمـيــركـيــة تــايـلــور ســويـفــت خالية
الوفاض ،بعدما كانت االوفر حظا مع ترشيحها في ست فئات.
(أ ف ب)

دوا ليبا

«ثور :راغناروك» يحافظ على صدارة شباك التذاكر
حافظ فيلم "ثور :راغناروك" على
ص ـ ــدارة ش ـبــاك ال ـتــذاكــر ف ــي ص ــاالت
الـسـيـنـمــا األم ـيــرك ـيــة ال ـش ـمــال ـيــة مع
إيرادات قدرها  56.6مليون دوالر في
األس ـب ــوع ال ـثــانــي ل ـعــرضــه .وأصـبــح
مـجـمــوع إي ـ ــرادات ه ــذا الـفـيـلــم ،وهــو
الـثــالــث ضمن سلسلة مـغــامــرات إله
الـ ـب ــرق والـ ــرعـ ــد ف ــي ال ـم ـي ـثــولــوج ـيــا
االسكندينافية ويؤدي دور البطولة
فـ ـي ــه الـ ـمـ ـمـ ـث ــل األس ـ ـ ـتـ ـ ــرالـ ـ ــي ك ــري ــس
ه ـي ـم ـســوورث 211.6 ،مـلـيــون دوالر
ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وك ـن ــدا منذ
بدء عرضه.
وتـ ــاه ف ــي الـمــرتـبــة الـثــانـيــة فيلم
"دادي ــز هــوم" الكوميدي الجديد مع
مــارك والبرغ وويــل فيريل ،بحصده
 30مليون دوالر.
أما المرتبة الثالثة فاحتلها فيلم
"مـ ــوردر أون ذا أوري ـنــت إكـسـبــرس"،
وهو االقتباس الجديد لرواية أغاتا
كــريـسـتــي الـبــولـيـسـيــة ،ح ــاص ــدا في
األيـ ــام األولـ ــى لـعــرضــه  28.2مليون
دوالر.
وتراجع إلى المرتبة الرابعة الفيلم
الكوميدي "ايه باد مامز كريسمس،
ً
حاصدا  11.5مليون دوالر .وتاله في

مشهد من فيلم «ثور :راغناروك»

آن هاثاواي تحتفل بعيد
ميالدها الـ 35

آن هاثاواي
تحتفل النجمة األميركية آن هاثاواي بعيد ميالدها
ال ــ 35وســط جمهورها ومحبيها الــذيــن يتمنون لها
نجاحا كبيرا في حياتها الفنية ،وسعادة وراحة في
حياتها الشخصية .يذكر أن هاثاواي ظهرت ألول مرة
في المسلسل التلفزيوني "."Get Real

كارول سماحة ضيفة
«نجوم بال حدود»

كارول سماحة
ألول مــرة ضمن برنامج "نـجــوم بــا ح ــدود" ،تطل
الفنانة اللبنانية ك ــارول سماحة ،واإلعــامــي زافين
قومجيان إلى جانب مديرة قسم األخبار لدى تلفزيون
"اآلن" ،رانيا صياح ،في حلقة خاصة بعنوان "نجوم
بال حدود ضد التطرف".

المرتبة الخامسة فيلم "جيغسو"،
بإيرادات قدرها  3.4ماليين دوالر.
وحل سادسا فيلم "بو  !2ايه مادي
هــالــويــن" وه ــو م ــن إخ ـ ــراج وتمثيل
تايلر بيري ،بإيرادات قدرها مليوني
دوالر ( 45.9م ـل ـي ــون دوالر فـ ــي 4
أسابيع).
ً
وحــل ســابـعــا فيلم "جـيــوسـتــورم"
التشويقي الخيالي العلمي من بطولة
ج ـيــرارد بــاتـلــر ،حــاصــدا  1.5مليون
دوالر م ــن ال ـع ــائ ــدات ( 31.6مـلـيــون
دوالر في  4أسابيع).
وفــي المرتبة الثامنة "باليد رانر
 "2049م ــن إخ ـ ـ ــراج ري ــدل ــي س ـكــوت
وبـ ـط ــول ــة ه ــاريـ ـس ــون فـ ـ ــورد وراي ـ ــن
غوسلينغ ،وبلغت إيراداته  1.4مليون
دوالر ( 88مليونا في  6أسابيع).
أما المرتبة التاسعة فنالها "هابي
ديث داي" حاصدا إيرادات قدرها 1.3
مليون دوالر ( 54.9مليون دوالر في
 5أسابيع).
وح ــل فـيـلــم "اليـ ــدي ب ـيــرد" عــاشــرا
بإيرادات  1.2مليون دوالر ( 1.8مليون
دوالر في أسبوعين).
(أ ف ب)

غادوت تهدد باالنسحاب
من «»Wonder Woman

غال غادوت
أكدت بعض التقارير أن النجمة العالمية الشهيرة
غــال غــادوت لن تعود إلــى التمثيل في الجزء الثاني
من فيلم " "Wonder Woman 2إذا كان المنتج بريت
رات ـنــر ،ال ــذي اتـهــم بـســوء الـسـلــوك الـجـنـســي ،ال يــزال
يشارك في الفيلم.

«أيال» يروي دور القوات التركية
في الحرب الكورية المنسية

مشهد من فيلم «أيال»
ي ـل ـقــي ف ـي ـلــم ت ــرك ــي ص ــدر حــدي ـثــا ن ـظ ــرة عـلــى
الماضي ،وتحديدا عصر ما بعد الحرب العالمية
الثانية ،من خالل عيون جندي شاب .ونوعا ما،
فإن الفيلم مناسب للوقت الحالي ،حيث يبحث
بشكل غير مباشر عن أ صــول العالقات التركية
 األميركية.ويعتبر فيلم "أيال :ابنة الحرب" المستوحى
من قصة حقيقية ،مثيرا للعواطف الجياشة ،فقد
بكى كل من حضر العرض األول للفيلم في إحدى
دور السينما في اسطنبول.
وتدور قصة الفيلم حول دور الجندي التركي
سليمان ديلبيرليجي بعيدا عن منزله في أول
مـغــامــرة عـسـكــريــة خــارجـيــة ل ـبــاده خ ــال ثــاثــة
عقود ،حيث يعثر على فتاة كورية يتيمة وسط
المذبحة وكومة من الجثث.
وي ـن ـجــم ال ـم ــزي ــد م ــن االضـ ـط ــراب ف ــي فــوضــى
الحرب عن عــدم و جــود لغة مشتركة مع الفتاة،
وكـ ــذلـ ــك مـ ـش ــاك ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل بـ ـي ــن األم ـي ــرك ـي ـي ــن
وحـلـفــائـهــم األتـ ــراك ،وه ــي قـضـيــة لــم يـتــم النظر
فيها بشكل كامل قبل بدء القتال ضد الكوريين
الشماليين والصينيين.
وتبنى السيرجنت ديلبيرليجي سريعا الطفلة
ال ـتــي تـقـطـعــت بـهــا الـسـبــل كــابـنــة ل ــه -وأعـطــاهــا
االسم التركي أيال  -وأصبحت تعيش في القاعدة
العسكرية معه لمدة عام تقريبا .وعندما انتهت
خدمته في كوريا ،انفصل عنها بسبب عدم قدرته
على اصطحابها معه إلى تركيا.
و ب ـ ـعـ ــد م ـ ـ ـ ــرور  60عـ ــا مـ ــا تـ ـق ــر يـ ـب ــا ،يـ ـتـ ـن ــاول
الـثـلــث األخـيــر مــن الـفـيـلــم الـجـهــود الـتــي يبذلها
الصحافيون وجمعية محاربين قدامى بتركيا
لـجـمــع ش ـمــل "ب ــاب ــا" ،أو األب ال ـت ــرك ــي ،وطـفـلـتــه
المفقودة.
وي ـش ـيــر س ـت ـي ـفــن كـ ــوك ،وه ــو زم ـي ــل بـ ــارز فــي
م ـج ـلــس الـ ـع ــاق ــات ال ـخ ــارج ـي ــة ،م ــرك ــز أب ـح ــاث،
إلــى مــدى التغير ال ــذي حــدث مـنــذ أن تــم إرســال
ديلبيرليجي إلى كوريا.

وق ـ ــال إن "ت ــرك ـي ــا ل ــم ت ـع ــد ب ـن ـفــس الـ ـق ــدر مــن
األهـ ـمـ ـي ــة ،ك ـم ــا ك ــان ــت فـ ــي الـ ـس ــاب ــق (بــال ـن ـس ـبــة
للواليات المتحدة) وا لــوال يــات المتحدة ليست
مهمة بالنسبة إلى تركيا ،ألن التهديد بالحرب
الـ ـ ـب ـ ــاردة ق ــد انـ ـتـ ـه ــى" .وأضـ ـ ـ ــاف" :لـ ـق ــد ت ـغ ـيــرت
السياسة العالمية".
و ي ـتــم حــا ل ـيــا تــو ج ـيــه أ س ـئ ـلــة مـتـعـلـقــة بقيمة
الشراكة بين الواليات المتحدة وتركيا في كال
البلدين ،كما كان يحدث قبل عام .1950
وقال أتلي ،الخبير في اسطنبول" :إذا تحدثت
عـ ــن ال ـ ـحـ ــرب ال ـ ـيـ ــوم مـ ــع أص ــدق ــائ ــي ال ـك ــوري ـي ــن
ال ـج ـنــوب ـي ـيــن ،ف ـهــي عــاق ــة م ـثــل عــاق ــة األش ـق ــاء،
إن ـه ــا راب ـط ــة ع ـم ـي ـقــة ..ول ـك ــن ال ي ـم ـكــن أن يـقــال
نفس الشيء عن مدى شعورنا تجاه عالقتنا مع
الواليات المتحدة".
وقـتــل أكـثــر مــن  700جـنــدي تــركــي فــي الـحــرب
الـ ـك ــوري ــة .وأصـ ـي ــب ك ـث ـي ــرون آخـ ـ ــرون ب ـج ــروح،
واعـ ـتـ ـب ــروا ف ــي ع ـ ــداد ال ـم ـف ـق ــودي ــن .وتـ ــم ت ـكــريــم
بعضهم بمنحهم أوسمة لشجاعتهم من جانب
جنراالت أميركيين كانوا يقودون المعارك .ومع
ذل ــك ،وك ـمــا هــي ال ـحــال فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
غالبا ما تهمل الحرب.
و قــال أتلي" :في الثقافة الشعبية ،قبل "أيال"
ل ـس ـن ــوات ع ــدي ــدة ،ل ــم ن ــذك ــر الـ ـح ــرب .ي ـتــم تــذكــر
ا لـحــرب فــي تركيا عندما تكون لحماية الوطن،
ولكن المشاركة في الحرب الكورية ،كانت نتيجة
للسياسة الدولية".
وي ـق ــدم فـيـلــم "أي ـ ــا" ،الـ ــذي ت ـش ــارك ب ــه تــركـيــا
ل ـل ـم ـنــاف ـســة ع ـل ــى ج ــائ ــزة أوسـ ـك ــار أف ـض ــل فـيـلــم
أ جـنـبــي ،فــر صــة لننظر إ لــى ا ل ــوراء ،عندما القت
أنقرة بنفسها في حضن الغرب.
وفي حين أن الحرب الكورية التي استمرت 3
سنوات انتهت بوقف إطالق النار ،وليس اتفاق
ســام ،وأدت إ لــى تقسيم شبه الجزيرة منذ ذلك
ا ل ـح ـيــن ،ف ــإن ا لـفـيـلــم ي ـقــدم لـمـحــة عــن التضحية
(د ب أ)
والرحمة خالل أهوال الصراع.

ثقافات
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سعد العنزي« :رقابة اإلعالم» هي المسؤولة عن قرارات المنع
المجلس الوطني للثقافة جهة تنظيمية لمعرض الكتاب
أكد مدير معرض الكتاب سعد العنزي أن المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب جهة تنظيمية للمعرض ،وقرارات المنع
أو الفسخ تصدرها رقابة وزارة اإلعالم ،مشيرا إلى أن النسخة
الـ 42من المعرض تشهد مشاركة نحو  50دار نشر ألول مرة.
وقال العنزي ،في حوار مع «الجريدة» ،إن المعرض يعتبر ًاألقل
سعرا في إيجار األجنحة قياسا مع المعارض األخرى ،الفتا إلى أن
القارئ في الكويت هو الرهان األكبر ،ألنه يمثل القوة الشرائية
الضخمة ،في ظل عدم وجود جهات حكومية أو مؤسسات ثقافية
تدعم المعرض ،وفيما يلي تفاصيل الحوار:
الفي الشمري

• ما الجديد في النسخة الـ 42من
معرض الكتاب؟
 ت ـت ـض ـمــن ال ـن ـس ـخــة ال ـج ــدي ــدةالـعــديــد مــن األنـشـطــة المصاحبة،
إضافة إلى معارض فنية ،ويشارك
ه ـ ــذا الـ ـع ــام  479دار ن ـش ــر بشكل
مباشر ،أو عن طريق توكيل ،تمثل
 28بـلــدا عــربـيــا وأجـنـبـيــا ،السيما
أن ثمة حـضــورا مهما للعديد من
الـمــؤسـســات الــرسـمـيــة ومنظمات
عربية ودولية .ومن األمور الجديدة
مشاركة نحو  50دار نشر ألول مرة
فــي م ـعــرض ال ـكــويــت ،مــن مختلف
الـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة وب ـ ـعـ ــض ال ـ ــدول
األجنبية.
ومن أبرز األمور الجديدة تدشين
التسجيل للراغبين في المشاركة في
الـمـعــرض إلكترونيا ،عبر الموقع
الـ ــرس ـ ـمـ ــي ل ـل ـم ـج ـلــس
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة
وال ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب،
وفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة ال ـت ـس ـج ـي ــل
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرت ش ـ ـ ـهـ ـ ــرا،
وس ـن ـقــوم ف ــي األعـ ــوام
ال ـم ـق ـب ـلــة ب ـت ـمــديــدهــا،
الستيعاب دور النشر
األجــدر باالنضمام إلى
معرض الكتاب.
• هل هناك دور نشر
لــم يتمكن المعرض من
استضافتها؟
 أجـ ـ ـ ـ ــل ،هـ ـ ـن ـ ــاك دورنشر كثيرة كــانــت ترغب
فــي الـمـشــاركــة ،لكن إدارة
المعرض تنتقي األنسب
ب ـي ـن ـهــا ،وفـ ـق ــا لـلـمـســاحــة
المخصصة للمعرض ،لذلك

رأسان تحت
مظلة واحدة

د .نجمة إدريس
najma_idrees@yahoo.com

سعد العنزي

نسعى إلى استضافة دور نشر تقدم
عناوين مختلفة تلبي حاجة القارئ
في الكويت بمختلف شرائحه.
• أيـ ـ ــن أصـ ـب ــح م ــوق ــع م ـعــرض
الـكــويــت للكتاب بـيــن مثيالته في
ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،ه ــل ح ــاف ــظ على
مكانته أم تراجع؟
 معرض الكويت للكتاب يعتبراألول خليجيا والثالث عربيا ،بعد
معرضي القاهرة وبيروت ،من حيث
األقدمية ،ويساهم في توفير سبل
المعرفة للقراء ،وهذا ليس تسويقا
لـلـمـعــرض ب ــل ب ـش ـهــادة المثقفين
واألدبـ ـ ــاء وال ـنــاشــريــن ال ـع ــرب ،فقد
درجــوا على ذكر أنه معرض نوعي
يــركــز على المحتوى ولـيــس الكم،
وهذا ما نسعى إليه ،وهو االهتمام
بجودة اإلصدارات وقوتها ال بكثرة
عددها.
ومن منظوري ،المعرض يحافظ
على مكانته بين المعارض العربية،
ونسعى دائما إلى التطوير ،وقمنا
خالل هذه الدورة بتدشين التسجيل
اإللكتروني للمشاركين عبر الموقع
ال ــرسـ ـم ــي لـ ـلـ ـمـ ـع ــرض ،وح ــرص ـن ــا
على هــذه الخطوة رغبة في تذليل
الصعوبات التي تعترض الراغبين
فــي ال ـم ـشــاركــة ،ولـمــواكـبــة التطور
الـحــاصــل والـتـخـلــص مــن الــروتـيــن
الـ ـ ــذي يـ ـك ــاد ي ـع ــرق ــل ال ـم ـســاه ـمــات
الجميلة ،كما نعد الناشرين والقراء
بـمــزيــد م ــن الـتـطــويــر ف ــي ال ـ ــدورات
المقبلة.

سمعة المعرض
• هل تعتقد أن ق ــرارات المنع

من الدورات السابقة لمعرض الكتاب
التي تصدرها رقابة اإلعالم على
بعض اإلصدارات تؤثر في سمعة
المعرض خارجيا؟
 أنا أشد على أيدي العاملينفــي إدارة الـمـطـبــوعــات والـنـشــر،
ألنـهــم يـبــذلــون جـهــدا ج ـبــارا في
رقابة الكتب ،وأثمن دورهم الكبير
في هذا المجال ،ومسألة استبعاد
العناوين مــن ال ـتــداول بالكويت
ح ــق أص ـيــل لــرقــابــة اإلعـ ـ ــام ،أمــا
المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب فهو مجرد جهة تنظيمية.
وأرى أن رقــابــة اإلع ــام تطبق
قانون المطبوعات والنشر ،ونحن
جميعنا ن ـحــرص ع ـلــى تطبيق
ال ـق ــان ــون ،وال يــوجــد أي تعسف
ف ــي ال ــرق ــاب ــة ،وأع ـت ـقــد أن حــرص
الناشرين العرب على المشاركة
فـ ــي الـ ـمـ ـع ــرض ي ـن ـفــي شــائ ـعــات
تراجع مكانة المعرض عربيا أو
خليجيا.

القدرة الشرائية
• ه ـ ــل الـ ـ ـق ـ ــوة الـ ـش ــرائـ ـي ــة فــي
المعرض بدأت تتطور قياسا مع
ما يجري من ارتفاع في األسعار؟
 ما يميز المعرض أن القارئفي الكويت لديه قدرة كبيرة على
اقتناء الكتب ،لذلك هو يمثل القوة
الشرائية ،وخالل فترة المعرض
نشهد إق ـبــاال كبيرا على اقتناء
الكتب ،وتجد الزوار يبحثون عن

إصدارات بذاتها ،وينتظرون هذا
الموعد السنوي بفارغ الصبر.
ومـ ــن خـ ــال اإلحـ ـ ـص ـ ــاءات الـتــي
اج ــري ــت ســاب ـقــا ن ـجــد أن الـنـتــائــج
تشير إلى أن القارئ بالكويت يتمتع
بقدرة شرائية كبيرة ،وهو ما يميز
الـمـعــرض عــن ال ـم ـعــارض األخ ــرى،
السيما أنه ال يحصل على دعم من
مؤسسات حكومية أو جهات خاصة.
القارئ في الكويت ذكي ومثقف
وح ــري ــص ع ـلــى اق ـت ـن ــاء الـعـنــاويــن
ال ـج ــدي ــدة ،وك ــذل ــك ط ــاب المعاهد
والجامعات يحرصون على التزود
بالمراجع والمصادر من المعرض،
وب ـل ــغ عـ ــدد زوار ال ـم ـع ــرض ال ـعــام
الماضي ،وفق إحصائية 330 ،ألفا.

تسعيرة محددة
• هل تفرضون تسعيرة معينة
على دور النشر؟
 إدارة ا لـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض ال تـ ـت ــركالحبل على الـغــارب بشأن تسعير
اإلص ـ ـ ـ ــدارات ،ب ــل تــدقــق فـيــه جـيــدا،
وحـ ـيـ ـنـ ـم ــا ن ـ ــرص ـ ــد أي ت ـس ـع ـي ــرة
مـبــالــغ فيها نـطــالــب بالتحقق من
األمـ ـ ــر وق ـ ـيـ ــاس ث ـم ــن الـ ـكـ ـت ــاب فــي
ال ــدول الـمـجــاورة ،كما قمنا بــإلــزام
المشاركين في المعرض بااللتزام
بـخـصــم  25ف ــي ال ـم ـئــة م ــن الـسـعــر
االصـ ـل ــي ل ـل ـك ـتــاب رغ ـب ــة ف ــي جــذب
القراء.
ك ـمــا ن ـح ــرص ع ـلــى تـفـعـيــل دور

الــرقــابــة على دور النشر فــي أروقــة
المعرض ،للحد من مسألة ارتفاع
األسعار ،وسنقوم بمخالفة أي دار
ال تلتزم بالتسعيرة المدرجة ضمن
نظام الحاسب اآللي في المعرض.
وللحق أقول إن ثمة أمورا يجب
وض ـع ـهــا ف ــي ال ـح ـس ـب ــان ،وهـ ــي أن
الناشر يريد تحقيق أكبر نسبة من
المبيعات ،لكن ثمة معطيات تفرض
نفسها تدفعه إلى مجاراة االرتفاع
ف ــي االس ـ ـعـ ــار ،بـمـعـنــى أن ارت ـف ــاع
األسعار لم يكن وليد المصادفة ،أو
رغبة منه في جني ربح أكبر ،بل جاء
ضمن سياقه المعقول.
وف ـ ــي م ـق ــدم ــة ه ـ ــذه ال ـم ـع ـط ـيــات
ارت ـف ــاع أس ـعــار الـ ــورق ،والـحـصــول
على حقوق الملكية الفكرية ،ورسوم
االشـ ـت ــراك ،وغـيــرهــا مــن مصاريف
اإلقامة وأجرة المندوب ،لذلك يجب
أال نطلق األحكام على عواهنها قبل
التدقيق في الوضع والوصول إلى
نتيجة منطقية.

ارتفاع الرسوم
• بعض الناشرين يشتكي ارتفاع
رسوم المشاركة ،ما تعليقك؟
 مـعــرض الـكــويــت يعتبر األقــلسـعــرا فــي إيـجــار األجـنـحــة ،قياسا
مــع الـمـعــارض األخ ــرى ،السيما أن
ال ـم ـعــرض يـحـظــى ب ـح ـضــور كبير
جدا ،السيما أن القوة الشرائية في
المعرض مرتفعة.

أحيانا يكون اإلهداء عتبة من عتبات النص ،يفسره أو يسنده،
أو يأخذ بيد القارئ كخيط من نور .وكما هو معروف ،فإن اإلهداء
ال ُي َ
مهر به الكتاب إال بعد أن يفرغ المؤلف من التأليف ،وتكتمل
في ذهنه الصورة الكلية للكتاب ،والرسالة التي يحملها .وحين
تفتتح منى الشمري مجموعتها القصصية (رأسان تحت مظلة
واح ــدة) بــإهــداء مـ َّ
ـوجــه إلــى "صديقة ال ــروح" ،ثــم تكمل" :امتنانا
ْ
لـكـفــك ال ـتــي ظـلــت تـسـنــد قـلـبــي أن ي ـه ــوي" ،يـشـعــر ال ـق ــارئ وكــأن
الصديقتين ،بما بينهما من عالقة دعم وفهم ،جزء ال يتجزأ من
متن المجموعة القصصية ،وبالتالي فبينهما حكاية قد تقترب
أو تبتعد من حكايات المجموعة ،إن لم تشكل معها وحدة فنية
ّ
متضامة.
وذهنية
نقول ذلك ،لما اشتملت عليه المجموعة القصصية من هموم
نسائية محضة ،وهي هموم مستمرة وباقية ،الرتباطها المباشر
بنمط المجتمع وتركيبته النفسية من جهة ،وبشخصية المرأة
الفاقدة لكينونتها والمستسلمة لقدرها من جهة أخــرى .ففي
كــل قـصــص الـمـجـمــوعــة ،مــا ع ــدا اثـنـتـيــن ،مــن أص ــل أرب ــع عشرة
قصة ،هناك نساء يعانين ضغوطا اجتماعية وأسرية مهولة،
أو يــرزحــن تحت معوقات أشبه بــاألقــدار التي ال ّ
راد لها .وهي
ً ٌ
فعال علل مستفحلة ،ال حلول لها في مجتمع تقليدي وساكن
ّ
والمبال مثل مجتمعنا .علل مثل انعدام التوافق الزوجي،
ومتكتم
ٍ
العنوسة ،عالقات الحب المرتبكة ،األمراض النفسية والسلوكية
الناتجة عن قلة التقدير واإلهمال والظلم ،اإلحساس بالدونية
وانعدام اإلرادة ...إلخ .وكلها عالمات ألمراض واقعية وملموسة
لم تحتج المؤلفة إلى خيال بعيد لتصوغها وتعيد نحتها في
هذا القالب الفني.
ففي (الرجل الوطواط) تبدد الزوجة سنوات عمرها في مجاراة
زوج ال يـمـ ّـت لعالمها بـصـلــة ،تـطـبــخ ،تــراعــي طفلها ،تجهز ما
يشتهي من أطعمة ،تستمع إلــى سماجاته ،تقدم نفسها له في
نهاية المساء .وهكذا ،تستمر في دائــرة مفرغة" ،وتكمل يومها
ً
كـبــاقــي األي ـ ــام" .ه ــذه ال ـم ــرأة ال تختلف كـثـيــرا عــن مثيلتها في
ً
قصة (جــريــدة) ،فهي أيضا خــاب أملها في االرتـبــاط بالشخص
المناسب ،نتيجة الفروقات االجتماعية ،وعاشت في كنف رجل
آخر وخيبات متراكمة.
الحزمة األخــرى في المجموعة تــدور حــول استحاالت الحب
والعالقات السوية .ولعل أكثرها مأساوية استسهال التخلص
مــن عالقة غير مرغوبة باالغتيال .وليس بــالـضــرورة أن تكون
النهاية بهذه المأساوية ،كما في قصة (مفقودة) ،إنما يكفي أن
ً
تدلل الكاتبة على أن المرأة هي دائما الطرف األضعف واألكثر
هشاشة ،ويمكن التخلص منها بكل سهولة وبــا نــدم .أمــا في
(رأســان تحت مظلة واحــدة) ،فتظهر إشكالية اللعب على أوتار
الحب من بعيد .فأحدهما يؤثر السالمة وعدم التورط في العالقة،
رغم االنجذاب واأللفة ،واآلخر أو "األخرى" تجبن عن التصريح،
ً
فهما "يتحدثان عن كل شيء إال عنهما معا"! وتقارب هذه الحالة
الهالمية في الحب حالة "ســارة" في قصة "فلفل" ،التي ال تنفك
تعيش ذكريات حب غابر ،من خالل األفالم الهندية،

ً
لمتابعة المقال كامال انظرwww.aljarida.com :

عبدالرحمن المطيري :سعاد الصباح شخصية
الملتقى الثقافي للشباب العربي

ً
ِّ
ينطلق غدا ويكرم عبدالرسول سلمان وإسماعيل فهد إسماعيل
تنظم الهيئة العامة للشباب
الملتقى الثقافي للشباب
العربي على مدار يومين،
ويشهد تكريم ثالثة من
أعمدة األدب بالكويت في
مجاالت الشعر والفنون
التشكيلية والقصة القصيرة.

ً
المطيري متوسطا العجمي والعلي أثناء المؤتمر الصحافي

●

الملتقى يشهد
مشاركة  11دولة
عربية ويهتم
بالشعر الفصيح
والقصة القصيرة
والفنون التشكيلية

محمد جمعة

عـقــدت الهيئة العامة للشباب مؤتمرا صحافيا،
أمس ،للكشف عن تفاصيل الملتقى الثقافي للشباب
العربي ،الــذي يقام ضمن فعاليات «الكويت عاصمة
للشباب العربي».
حضر المؤتمر المدير العام للهيئة العامة للشباب
عبدالرحمن المطيري ،ومدير الملتقى صالح العجمي،
فيما أدار المؤتمر فهد العلي.
ُي ـقــام الملتقى مــن  15إل ــى  17ال ـج ــاري ،بمشاركة
 11دولــة عربية ،ويهتم بأفرع األدب الثالثة؛ الشعر
الفصيح ،القصة القصيرة ،والفنون التشكيلية.
وق ــال الـمـطـيــري« :الـكــويــت مـنــارة لعلوم والثقافة
واألدب وال ـف ـنــون ،لتعزيز مـشــاركــة الـشـبــاب العربي
المتميز في الجانب الثقافي ،وإلعطاء مساحة للشباب
لتقديم إبداعاتهم وأفكارهم وتطلعاتهم فيما يخص
مجال الثقافة ،السيما أن دول العالم أجمع تشهد أن
الـكــويــت عاصمة للشباب الـعــربــي ،ومــن قبل توجت
الكويت عاصمة للثقافة اإلسالمية ،لدورها في تعزيز
الفكر الوسطي والثقافة اإليجابية والمحبة والسالم».
وأض ـ ــاف« :تـبـلــغ نسبة الـشـبــاب بــالـكــويــت  70في
المئة تقريبا من تعداد السكان .أيضا نسبة الشباب
في الوطن العربي ال ُيستهان بها ،لذلك نحرص على
تعظيم دورهم في الفعاليات التي ننظمها ،مع االلتزام
بالجمع بين حماسة الشباب وحكمة الرواد ،وهو ما
ينص عليه قانون الهيئة العامة للشباب ،التي تحرص
عـلــى تنظيم ملتقيات ح ــواري ــة وأنـشـطــة وفعاليات
وب ــرام ــج ،لتعزيز ال ـح ــوار والـفـكــر الــوس ـطــي ،وتبني
المشاركات اإلبداعية المتميزة للشباب العربي؟».
وتــابــع المطيري« :إذا تحدثنا عــن حكمة ال ــرواد،
فيجب أن نــذكــر أحــد رواد الثقافة الــذيــن يــزخــر بهم
المجتمع الكويتي ،وهي شخصية الملتقى الشاعرة
د .سعاد الصباح ،قامة ثقافية كبيرة تثري المشهد
الخليجي والعربي ،بما تقدمه من إب ــداع ،فضال عن
جائزة اإلبداع العربي والفكري التي تدعم بها الشباب
العربي بشكل عام».

وأكد ضرورة االقتداء بخطاب سمو أمير البالد ،بأن
التنمية البشرية هي أســاس التنمية الشاملة ،وهي
أهدافها وأدواتها .وأضــاف« :البد من إشــراك الشباب
في الحوار ،ودعمهم للنهضة بالبالد».
وشدد المطيري على أن «الملتقى يأتي في سياق
تمكين الشباب» ،موضحا أن «ذلك يأتي من خالل إسناد
المهام الرئيسة لهم في شتى الفعاليات ،مثل إدارة
الندوات ،إلى جانب مشاركة أكثر من  250متطوعا».
من جانبه ،قال العجمي« :ال يمكن فصل جيل رواد
الثقافة عن الشباب ،لذا جاءت فكرة أن تكون شخصية
الملتقى الشيخة د .سعاد الصباح ،لما لها من تأثير
في المشهد الثقافي العربي ،إلى جانب دعمها للشباب،
عبر جائزة سعاد الصباح لإلبداع الفكري واألدبي ،ما
َّ
مهد الطريق أمام العديد من األدباء والشعراء للتواجد
على الساحة ،في ظل انحسار الدعم األدبــي ،هذا إلى
جانب دار سعاد الصباح للنشر ،التي وفرت مساحة
كبيرة لــأدبــاء في العالم العربي ،ســواء من الشباب
أو الرواد».
واستعرض العجمي فعاليات الملتقى ،الفتا إلى أن
«حفل الختام سيشهد تكريم رواد الثقافة في الشعر :د.
سعاد الصباح ،الفنان عبدالرسول سلمان رائدا للفنون
التشكيلية ،والروائي إسماعيل فهد إسماعيل رائدا في
القصة القصيرة».
وذكر أنه «على هامش الختام سيكون الحضور على
موعد مع أمسية شعرية جماهيرية نجومها الشاعر
كريم العراقي والشاعر عبدالله علوش».
وأض ــاف مدير الملتقى الثقافي للشباب العربي:
«ينطلق الملتقى بالتزامن مع معرض الكتاب الدولي
غدا ،ويستمر حتى مساء اليوم التالي ،ويشهد العديد
مــن الـفـعــالـيــات ،منها ن ــدوة بـعـنــوان «أقـ ــام كويتية
تختص بالقصة القصيرة» ،إلى جانب نشاط لرابطة
طلبة كلية اآلداب ،كما يقيم الفنان عبدالرسول سلمان
نــدوة عــن تــاريــخ الفن التشكيلي فــي الكويت ،مــن ثم
حلقة نقاشية بين ضيوف الملتقى من الدول العربية».
وي ـقــام حـفــل خـتــام الملتقى بـمــركــز الـشـيــخ جابر
األحمد الثقافي يوم الجمعة  17نوفمبر».

٢١
أوركسترا لندن سيمفوني في مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي
توابل ةديرجلا

•
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مزاج

تاريخها يمتد ألكثر من مئة عام من اإلبداع وتضم مجموعة موسيقيين مستقلين

يستضيف مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي أوركسترا لندن
سيمفوني على مدى ليلتين متتاليتين ،بتاريخ  17و 18الجاري،
وتعزف في اليوم األول مقطوعات موسيقية يغلب عليها الطابع
المعاصر ،بينما يسود الطابع الكالسيكي مقطوعات اليوم الثاني.
و أوركسترا لندن هي أوركسترا مقيمة في مركز "الباربيكان"
بمدينة لندن ،تقدم  70حفال موسيقيا سنويا ،إضافة إلى  70أخرى
ُ
أسست أوركسترا لندن سيمفوني
ع ـ ـ ـ ـ ــام  ،1904لـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــم مـ ـجـ ـم ــو ع ــة
م ــوس ـي ـق ـي ـي ــن م ـس ـت ـق ـل ـي ــن تــرب ـط ـهــم
الملكية الفكرية والـشــراكــة .والت ــزال
األورك ـس ـتــرا تتبع ألعـضــائـهــا ،ولها
صـ ــوت م ـم ـيــز ي ـن ـب ـثــق م ــن ال ـح ـمــاس
والبراعة المشتركة التي يمتاز بها
الموسيقيون الـ  95المبدعون الذين
يأتون من جميع أنحاء العالم ،واليزال
دورها في صنع الموسيقى من أسس
نشاطات األوركسترا.

ألكسندر بلوك قائد األوركسترا
ف ــي ب ــداي ــة م ــوس ــم ،2017 /2016
ت ــول ــى أل ـك ـس ـن ــدر ب ـ ـلـ ــوك ،ال ـفــرن ـســي
ال ـم ــول ــد ،مـنـصــب م ــدي ــر الـمــوسـيـقــى
ف ــي األورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا ال ــوط ـن ـي ــة ف ــي دي
ل ـ ـيـ ــل ،وكـ ـ ـ ــان مـ ـن ــذ س ـب ـت ـم ـب ــر 2015
قــائــد أوركـسـتــرا زائ ــرا فــي أوركـسـتــرا
دسلدورف .حاز في عام  2012المركز
األول في مسابقة دوناتيال فليك LSO
لقائدي األوركسترا ،تقديرا لحماسه
وطاقته ،وكان لهذا أن يمنحه صيتا
عالميا أدى إلى توليه منصبه كقائد
أوركسترا مساعد في أوركسترا لندن
سيمفوني.

لمحات عن البرنامج
الجمعة  17نوفمبر  2017رقصات
سيمفونية مــن قـصــة ا لـحــي الغربي
( )1960ل ـيــونــارد بـيــرنـسـتــايــن الــذي
ُولد في  25أغسطس  ،1918لورنس،
ماساشوستس .وتوفي في  14أكتوبر
 ،1990مدينة نيويورك ،نيويورك.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ق ـ ـصـ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــي ال ـ ـغـ ــربـ ــي
ف ــي عـ ــام  1949ك ـس ـجــل ي ــوم ــي ّ
دون
فـيـهـبـيــرنـسـتــايــن ف ـك ــرة ع ــن "نـسـخــة
حديثة من روميو وجولييت تقع في
األحياء الفقيرة" .وبعد سنوات قليلة،
فــي ع ــام  ،1955كـتــب م ــرة أخ ــرى عن
كــونــه "تحمس ثانية لفكرة رومـيــو،
غير أنها تحولت اآلن إلــى موضوع
عصابتين متكونتين من المراهقين،
إح ــداه ـم ــا م ــن ش ـعــب ال ـبــورتــوري ـكــو
المحارب ،وثانيتهما يدعو أعضاؤها
أنفسهم بـ "األميركيين" .وطبق هذه
الفكرة فعال فــي قصة الحي الغربي
الـتــي ُعــرضــت لـلـمــرة األول ــى فــي عــام
 1957ل ـت ــاق ــي نـ ـق ــدا م ـم ــن وج ــده ــا
غـيــر مناسبة كمسرحية موسيقية
ل ـم ــا ت ـح ـتــويــه م ــن واقـ ـ ــع قـ ــاس ج ــدا.
بينما وصفها آخــرون بأنها األوبــرا
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـع ـظ ـي ـم ــة الـ ـت ــي حـ ــاول

الملحنون تأليفها على مــدى عقود
عديدة.
أمــا بيرنستاين ،فقد صــرح بأنها
ليست أوبرا ،بل مسرحية موسيقية
م ــن عـ ـ ــروض ب ـ ـ ـ ــرودواي ب ـك ــل مـعـنــى
ال ـك ـل ـم ــة العـ ـتـ ـم ــاده ــا عـ ـل ــى ال ــرق ــص
واألغنية لسرد القصة .تكرر عرض
المسرحية الموسيقية قصة الجانب
ال ـغــربــي  772م ــرة فــي بـ ـ ــرودواي ،ثم
تنقلت فــي جــوالت حــول الــدولــة قبل
عــودتـهــا ثانية إلــى نـيــويــورك لتقدم
 253عرضا .وفي النهاية نتج عنها
فيلم ناجح جدا في عام .1961
كونشرتو الكمان الرقم  1المقطع
 19سيرجي بروكوفيف ولــد فــي 23
أبريل  ،1891سونتسيفكا ،أوكرانيا.
و توفي في  5مارس  ،1953موسكو،
روسيا.
ك ــان بــروكــوفـيــف ملحنا مشغوال
جدا في عام  ،1915انشغاال منعه من
اال هـتـمــام بشكل جيد بكونشرتينو
الـكـمــان الـتــي كــانــت فــي ط ــور النمو.
فقد استحوذت أوبــرا "المقامر" على
تــركـيــزه ال ـتــام فــي ذل ــك الــوقــت ،وكــان
ذلك من مصلحة مقطوعة الكمان التي
تسنى لها أن تتخمر عبر زمن طويل،
كي تتطور إلــى الكونشرتو الثالثي
األجزاء الذي نعرفه اآلن.
وك ـ ـ ـ ــان لـ ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـع ـ ـمـ ــل أن ي ـت ــأخ ــر
سنوات أخرى ،حيث تسببت الثورة
ف ـ ــي ت ـع ـط ـي ــل الـ ـ ـع ـ ــرض األول ح ـتــى
ع ــام  ،1923واس ـت ـل ــزم األمـ ــر الـبـحــث
عــن مــديـنــة أخ ــرى لعرضها ب ــدال من
موسكو ،وكان لباريس أن تحتضنها.
وق ـ ــد ام ـ ـتـ ــاز ال ـ ـجـ ــزء األول واألخـ ـي ــر
للكونشرتو بطابع رومــانـســي ،غير
أن الـجــزء الثاني كــان ح ــادا ج ــدا ،بل
ذو لـمـســة "ح ــداث ـي ــة" .وع ـنــدمــا ُعــزف
الكونشرتو األول بنجاح كبير بعد
بضعة أيــام فــي موسكو (فــي نسخة
للكمان والبيانو) ،بدأ نجم بروكوفيف
في الصعود.
السيمفونية الــرابـعــة ،المقطع 36
لبيتر إليتش تشايكوفسكي الذي ولد
في  7مايو  ،1840فوتكينسك ،روسيا.
و توفي في  6نوفمبر  ،1893سانت
بطرسبرغ ،روسيا.
ُت َ
عتبر السيمفونية الرابعة ،التي
ُ
أل ـفــت ف ــورا بـعــد بـحـيــرة الـبـجــع (أول
باليه لتشايكوفسكي) ،و فــي الوقت
نفسه ال ــذي ألـفــت فيه أوب ــرا يوجين
"أونيجين" ،دليال واضحا على مدى
تأثر تشايكوفسكي باألدب الذي شكل
ف ـكــره ،وعـلــى رؤي ـتــه للحياة كتقليد
مصيري للفن.

تؤديها في جوالت حول العالم و تعمل األوركسترا مع فريق من
الفنانين يضم أكبر قائدي األوركسترا في العالم :سير سايمون راتل
مدير الموسيقى ،وجياناندريانوسيدا وفرانسوا كزافييهروث قائدي
أوركسترا زائرين ،ومايكل تيلسون توماس قائد أوركسترا خاص،
وأندري بريفن قائد أوركسترا فخري.
ت ـ ـعـ ــد ال ـ ـحـ ــركـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى ال ـه ــائ ـل ــة
للسيمفونية تصريحا مرهقا لأللم
والحتمية ،فاالفتتاح ُ
"البوقي" الحزين
ال ــذي يتبعه الحنين بـصــوت الـبــرق
الـقــاطــع ال ــذي اهـتــزت لــه األوركـسـتــرا
ينبئاننا بما سيلي ،بينما نستمع
أيضا إلى تدرج لحن األوتار الباكي.
يـبــدأ الـجــزء (الـحــركــة) البطيء مع
لحن بــاك وحيد على المزمار ،يدور
حــول األوركسترا ،ويتعزز لحنه من
خ ــال ـه ــا .ويـ ـ ــؤدي ذلـ ــك إلـ ــى ال ـحــركــة
الثالثة النشيطة التي يعزف معظمها
على أوتار بيزيكاتو ،إضافة إلى لحن
بوقي خشبي يقطعها مشكال لخط
بيكولو آمر.
أما الحركة النهائية فهي انفجار
م ـنــدفــع م ــن ال ـطــاقــة يـسـتـخــدم لحنا
شعبيا روسيا "وقفت شجرة البتوال
في الحقل" كأحد أفكاره .وعلى الرغم
مــن إق ـحــام ال ــداف ــع الـحـتـمــي للحركة
األول ــى ،فــإن اإلث ــارة العالية تستمر،
لتدفع بالموسيقيين والمستمعين
إلى ختام السيمفونية المنتصر.
امــا يــوم السبت  18نوفمبر 2017
ي ـت ـض ـم ــن م ـ ـقـ ــد مـ ــة :زواج فـ ـيـ ـغ ــارو
 )K49 (1784لــوولـفـغــانــغ أمــاديــوس
موزارت الذي ُولد في  27يناير ،1756
جيتريديغاس ،سالزبورغ ،النمسا.
و توفي في  5ديسمبر  ،1791فيينا،
النمسا.
وبعد البحث عن أوبرا كوميدية في
مئات من المسرحيات ،قــام مــوزارت
بتأليف أوبرا زواج فيغارو مع كاتب
كلمات األوبــرا لــورنــزودا بونتي ،في
غ ـضــون  6أســابـيــع ف ـقــط .وق ــد أتمت
ال ـم ـقــدمــة ال ـت ــي ت ـع ــرض عـلـيـكــم هــذا
ال ـم ـســاء ق ـبــل اف ـت ـتــاح  1مــايــو 1786
بيومين فقط.
تبدأ المقطوعة بنغمات صاخبة،
كهمسات القيل والقال التي تكتسب
زخـ ـ ـم ـ ــا .وسـ ـ ــرعـ ـ ــان م ـ ــا ت ـل ـت ـح ــم تـلــك
ال ـش ـظــايــا ل ـت ـكــون مــوضــوعــا حـيــويــا
يقصف بسعادة عبر المقدمة .وتتغير
األمزجة كالزئبق ،ويسيطر على الجو
ه ــرج وم ــرج كــومـيــديــان ال اسـتــراحــة
فيهما .وكــان للسماح لهذه المقدمة
أن تأخذ مجراها المجنون كما تشاء،
بــأن يوفر المقدمة المثالية لألوبرا
المضحكة .وكم أمتعت المستمعين
ل ـم ـئ ــات م ــن الـ ـسـ ـن ــوات ،كـكــونـشــرتــو
منفصل عن األوبرا.
كونشرتو األوبوا )C K285d (K314
والذي يعد كونشرتو أوبوا من أكثر
المقطوعات أداء ،ولــه تــاريــخ معقد.
ف ـف ــي أب ــري ــل م ــن ع ـ ــام  ،1777ان ـضــم

األوركسترا تعزف
مقطوعات موسيقية يغلب
عليها الطابع المعاصر
والكالسيكي

ألكسندر بلوك

ُ
أسست عام  1904ولها
صوت مميز ينبثق من
براعة أعضائها الـ 95

جوسيبفيرلنديس ،و هــو عضو في
عائلة إيطالية كبيرة لها تاريخ في
الموسيقى ،إلى أوركسترا سالزبورغ
ك ـع ــازف أوب ـ ــوا م ـن ـفــرد .وف ــي الــوقــت
نـفـســه ت ـقــري ـبــا ،بـ ــدأ م ـ ـ ــوزارت كـتــابــة
كــون ـشــرتــو ل ـعــزفــه م ــع زم ــائ ــه ،وقــد
استلهمه الموسيقي األوركسترالي
ال ـجــديــد ب ــأن يــؤلــف ل ــه الـكــونـشــرتــو
الوحيد الذي كتبه لألوبوا.
بعد فـتــرة وج ـيــزة ،تلقى م ــوزارت
ط ـل ـبــا ل ـتــأل ـيــف ع ـم ــل ج ــدي ــد ل ـع ــازف
الفلوت الـهــاوي فرديناند دي جــان.
وعوضا عن تأليف مقطوعة جديدة،
حول مــوزارت كونشرتو األوبــوا إلى
سلم دو ( )Cالرئيس ،وقدمه كمقطوعة
جديدة للفلوت .وحيث إن المقطوعة
األصلية فقدت ،ولم يبق منها إال أداء
لعازف أوبوا في أوركسترا استرهازي
عــام  ،1783لم ُيكشف خــداع مــوزارت
إال قبل أقل من قرن مضى عندما قام
الـبــاحــث ،وقــائــد األوركـسـتــرا بــرنــارد
ب ــومـ ـغ ــارتـ ـن ــر ب ــاكـ ـتـ ـش ــاف رزم ـ ـ ــة مــن
األوراق القديمة في معرض موزارت
في سالزبورغ عام .1920
ال ـس ـي ـم ـفــون ـيــة األولـ ـ ــى "ال ـع ـم ــاق"
( )1889لغوستاف مالر الذي ولد في
 23مايو  ،1960فيال ديفوتو ،بوينس
آيـ ــرس ،األرج ـن ـت ـيــن .و تــوفــي فــي 18
		
مايو  ،1911فيينا ،النمسا.

ألكسندر بلوك
تولى منصب مدير
الموسيقى في
األوركسترا عام ٢٠١٦

إن نشأة السيمفونية األولى لمالر
ط ــال وق ـت ـهــا ،ح ـيــث م ـضــت  15سنة
بين الفكرة األولى والنسخة النهائية
للسيمفونية .و ت ــدرج الملحن أثناء
ذلك من متدرب إلى فنان إلى خبير.
ففي عــام  ،1884عندما خط الملحن
أولـ ــى ال ـف ـقــرات ال ـتــي ت ـط ــورت الحـقــا
لتصبح السيمفونية ،كان مالر قائد
أوركـ ـسـ ـت ــرا أوب ـ ـ ــرا ف ــي ك ــاس ــل ،وه ــو

م ـن ـصــب مـ ـت ــواض ــع .وع ـن ــدم ــا ت ـطــور
العمل إلى مراحله األخيرة ،كان مديرا
لدار األوبرا في فيينا.
كـ ــان ع ـمــل م ــال ــر كـمـلـحــن مــرتـبـطــا
ارت ـ ـبـ ــاطـ ــا تـ ــامـ ــا م ـ ــع ع ـم ـل ــه كـمـنـظــم
سيمفونيات .وبذلك كان ألجــزاء من
مقطوعته "أغاني عابر سبيل" التي
بدأها عام  1883أن تؤدي دورا مهما
ف ــي ال ـم ـق ـط ـع ـيــن األول والـ ـث ــال ــث مــن
السيمفونية األولى.
وتتكون هذه السيمفونية رباعية
المقاطع من افتتاحية ،ومقطع راقص
حـ ـي ــوي وم ـف ـع ــم ب ــال ـح ـي ــاة ،وم ــوك ــب
الـ ـجـ ـن ــازة ،وخ ــات ـم ــة تـ ـ ــذوب شــدتـهــا
فــي وم ـضــة .وعـلــى الــرغــم مــن كونها
نتاج أعماله كفنان ،فإن السيمفونية
بشكلها النهائي تؤكد حرفية مالر
وإتقانه هذا الفن ،مشكلة بذلك إعالنا
ال ريب فيه بوصول عابر الطريق إلى
وجهته.

عن األوركسترا
األوركسترا السيمفونية ...ما هي؟
األوركسترا السيمفونية هي فرقة
من الموسيقيين يصل عددهم تقريبا
إل ــى  100ع ــازف ألدوات تنتمي إلــى
أربعة أنواع أساسية:
 .الـ ــوتـ ــريـ ــات :آالت الـ ـكـ ـم ــان (م ــناألصوات الحادة والثقيلة) ،التشيلو،
ودب ـ ــل بـ ــاس (مـ ــن األص ـ ـ ــوات ال ـح ــادة
والثقيلة) .عازفو تلك اآلالت يجلسون
في نصف دائرة أمام قائد األوركسترا
مباشرة ،وتشكل الوتريات أكثر من
نصف األوركسترا.
 .آالت الـنـفــخ :الـمــزامـيــر ،الفلوت،ال ـ ـكـ ــاري ـ ـنـ ــت ،الـ ـ ـب ـ ــاس ـ ــوون ،واآلالت
الشبيهة لذلك .يجلس هؤالء على بعد
صفوف قليلة من قائد األوركسترا،
في وسط المسرح.

 .آالت ا لـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاس :األ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق،الترومبون ،والتوبا ،واآلالت الشبيهة
ل ــذل ــك .وأص ـ ـ ــوات هـ ــذه األدوات هي
األع ـ ـلـ ــى ،ول ــذل ــك ت ـجــدهــا ف ــي ال ـجــزء
الخلفي من األوركسترا.
 .اإليـ ـ ـق ـ ــاع :الـ ـطـ ـب ــول ،األجـ ـ ـ ــراس،وغ ـيــرهــا م ــن األدوات ال ــرائ ـع ــة الـتــي
تـضــرب ،ت ــدق ،تمسح ،ومــا إلــى ذلــك.
ويـشـمــل ذل ــك الـتـيـمـبــانــي ،الـقـيـثــارة،
وف ــي بـعــض األح ـيــان حـتــى البيانو.
تستخدم بعض األعمال أدوات إيقاع
متنوعة ،بينما قــد يستعين غيرها
بعازف تيمباني واحــد ،أو يستغني
غيرها عــن أي أدوات لإليقاع .وتقع
ت ـلــك اآلالت ف ــي الـ ـج ــزء ال ـخ ـل ـفــي من
األوركسترا أيضا.

مالبس سوداء
ال ـمــابــس ال ـ ـسـ ــوداء تـقـلـيــد قــديــم
ب ــدأ م ـنــذ قـ ــرون م ـضــت .وق ــد يــرتــدي
ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــون أح ـي ــان ــا ل ـب ــاس ــا أق ــل
رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،غـ ـي ــر أن أزيـ ـ ــاء هـ ـ ــم ت ـب ــدو
م ـت ـشــاب ـهــة ن ــوع ــا مـ ــا ،ح ـت ــى يـنـصــب
تــرك ـيــز ال ـج ـم ـهــور ع ـلــى الـمــوسـيـقــى
ذات ـه ــا .ويـخـتـلــف فــي ذل ــك الـعــازفــون
المنفردون ،حيث إنهم يكونون مركز
االهتمام.

جوقة موسيقية تقدم كالسيكيات

من إحدى حفالتها

توقع قضاء وقت ممتع  ،هذا
هــو الــوقــت الـمـنــاســب للتخلي
عــن أي تـصــورات مسبقة لديك
حــول الموسيقى الكالسيكية،
أو تجربة الحفالت بشكل عام.
قد تبدو بعض األشياء غريبة
ألن ـه ــا ج ــدي ــدة بــالـنـسـبــة إل ـيــك،
ولكنك إن ركـ َ
ـزت بتفكيرك على
ال ـم ــوس ـي ـق ــى ف ـ ـقـ ــط ،سـتـقـضــي
وق ـت ــا ج ـم ـيــا .ك ــن مـتـقـبــا لما
ستسمع مــن مــو سـيـقــى .اشعر
بــاإلي ـقــاعــات وت ــاب ــع الـنـغـمــات.
راقب الموسيقيين ،المايسترو
(ق ــائ ــد األوركـ ـسـ ـت ــرا) وال ـع ــازف
المنفرد ،وانظر كيف يتفاعلون
ب ـع ـض ـهــم مـ ــع الـ ـبـ ـع ــض .الح ــظ
تـ ـم ــاوج األل ـ ـحـ ــان الـمــوسـيـقـيــة
إتـيــانــا وذه ــاب ــا ،قــويــة أحـيــانــا،

وهادئة وحساسة أحيانا أخرى.
لـ ـيـ ـس ــت ه ـ ـنـ ــاك حـ ــاجـ ــة إل ــى
ال ــدرا س ــة .ستتكفل الموسيقى
ب ـت ـقــديــم ن ـف ـس ـهــا .م ــا ع ـل ـيــك إال
الحضور واالستمتاع .مع مرور
الوقت ،يالحظ العديد من رواد
الحفالت الموسيقية أن متعتهم
ت ـ ــزداد إن بـ ـ ــادروا بالتحضير
ً
تحضيرا
للعرض .قد يكون ذلك
ً
بسيطا ال يتعدى قراءة برنامج
الـ ـحـ ـف ــل ،أو قـ ــد ي ـف ـض ــل مـحــب
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع إل ــى
تسجيالت سابقة للموسيقى
الـ ـت ــي س ـي ـح ـض ــرهــا ،أو ق ـ ــراء ة
ن ـبــذة ع ــن الـمــوسـيـقـيـيــن الــذيــن
سيكونون على المسرح.
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ماراثون سينمائي بين نجمة
«حكاية حب» والسندريال
فريد األطرش يغني في ليلة زفاف بطلة «رسالة غرام»
بدت حياة مريم فخرالدين ،كشريط سينمائي حافل باألحداث المثيرة،
وتناغم صعودها إلى القمة مع موجات عاصفة ،وفي الحلقة السابقة
تزوجت من مخرج «الشك القاتل» ،وتنقلت من «بالتوه» إلى آخر ،وعاشت
القاهرة – رابح بدير

النجمة
الرومانسية
ال تخشى
أدوار «األم الجميلة»

بدأت تخطط لحياة
جديدة عقب امتالكها
 ٤٠ألف جنيه فأرادت
التخلص من وصاية
زوجها

ل ـ ــم ت ـ ـكـ ــن خـ ــري ـ ـجـ ــة ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة
األل ـم ــان ـي ــة ،ق ــد تـعـلـمــت شـيـئــا عن
الحياة ،وكيف تتعامل الزوجة مع
زوجها ،وأدركــت أن إجادتها سبع
لغات ،وتعلمها الجبر والحساب،
ل ـي ــس ك ــاف ـي ــا ألن تـ ــواجـ ــه ال ــواق ــع
ال ـم ـح ـيــط ب ـه ــا ،فـثـمــة ح ـق ــوق لـهــا،
وعليها أال تفرط فيها ،وأنها لم تعد
الفتاة القاصرة ،التي تحتاج إلى من
يتولى شؤونها المالية ،فهي تعمل
مثل زوجها ،ولذلك نفذت نصيحة
المخرج حلمي حليم.
ت ـ ـقـ ــول م ـ ــري ـ ــم« :أصـ ـ ـب ـ ــح ع ـن ــدي
بعد أول اتـفــاق ،ثالثة آالف جنيه،
وأع ـم ــل ب ـهــا م ــا أري ـ ـ ــده ،ول ـك ـنــي ال
أستطيع أن أودعها في البنك ،ألن
ســائــق ال ـس ـيــارة سيخبر محمود
بــاألمــر ،فـهــو جــاســوس ينقل إليه
كل تحركاتي ،ووقتها كــان والــدي
متوفيا منذ وقــت قصير ،فذهبت
لزيارة المقابر ،وحين علم محمود،
تشاجر معي ،ألني ذهبت إلى هناك
دون أن أخبره».
كــان قد مضى على زواجها من
ذوالـفـقــار 7 ،سـنــوات وع ــدة أشهر،
ولجأت إلى حيلة إلخفاء نقودها،
واشترت عددا كبيرا من الجوارب،
ووضعت في كل واحد ألف جنيه،
وخ ـب ــأت كـنــزهــا خـلــف مـ ــرآة غــرفــة
النوم ،وبعد كل فيلم تلقي بجوارب
أخ ـ ــرى ،ول ــم تـسـنــح ل ـهــا ال ـفــرصــة،
لتلقي نظرة على خبيئتها ،حتى
أخبرها محمود بسفره إلى لبنان،
وأنه سيغيب أسبوعا واحدا.
ب ـع ــد س ـف ــر ذوال ـ ـف ـ ـقـ ــار ،أزاح ـ ــت
المرآة ،وأحصت الجوارب ،فوجدت
أنها تمتلك  40ألف جنيه ،وحينها
شـ ـع ــرت ب ــالـ ـق ــوة ،وب ـ ـ ــدأت تـخـطــط
لحياة جديدة ،وتجبر زوجها على
استقاللها المادي ،ورفع الوصاية
عنها ،فهي لم تعد الفتاة الصغيرة
«الـ ـق ــاص ــر» ،ف ـقــد ن ـضــج تـفـكـيــرهــا،
وص ــارت أم ــا ،وتستطيع أن تربي
ا بـنـتـهــا ،وتتكفل بنفقاتها ،كانت
تعلم أنها في انتظار ثورة عارمة.

الشقة 13

تحولت خصومتها
مع محمود ذو الفقار
إلى صداقة وزمالة
فنية

ت ـس ــارع ــت األح ـ ـ ــداث ع ـلــى نحو
لـ ــم ت ـت ــوق ـع ــه ،ح ـي ــن ق ــاب ـل ــت مــريــم
ب ــال ـم ـص ــادف ــة ص ــاح ــب الـ ـعـ ـم ــارة،
وسألته عن شقة خالية ،وبالفعل
استأجرت واحدة في الطابق الرابع،
وأعاد تجهيزها بالديكور واألثاث،
وأخذت معها ابنتها «إيمان» وهي
ذات الشقة رقم « »13التي أقامت بها
حتى رحيلها في  3نوفمبر .2014
ك ــان ع ـقــد ال ـش ـقــة  13ه ــو األول
الذي توقعه دون وصاية من أحد،
وق ــد ق ــارب ــت الـســابـعــة والـعـشــريــن
مــن عـمــرهــا ،واسـتــأجــرتـهــا بمبلغ
 45جـنـيـهــا ش ـهــريــا ،ووق ـت ـهــا عــاد
ذوال ـف ـق ــار م ــن ل ـب ـنــان ،وعـ ــرف بما
ف ـع ـل ـتــه زوجـ ـت ــه ال ـع ـن ـي ــدة ،وأن ـه ــا
غادرت شقتهما في الطابق السابع،
وسـكـنــت بــالـطــابــق ال ــراب ــع ،فهبط
الدرجات مسرعا ،وطرق الباب في
عنف ،ولكنها جلست هادئة ،وهي
تحتضن ابـنـتـهــا إي ـم ــان ،وبعدها
حدث الطالق في عام .1960
عن تلك األحداث العاصفة ،قالت
إن ذوال ـف ـق ــار غـضــب م ــن انتقالها
إل ــى شقتها بــالــدور ال ــراب ــع ،وتــرك
باب شقة الزوجية مفتوحا ،وغادر
البناية ليقيم مع والــدتــه ،ووقتها
لجأت إلى حيلة لتنتقم منه ،ودعت
عمال االستديو ألخــذ ما يريدونه
من أثاث ،وبلغه ما فعلته ،فأدرك أن
الحياة بينهما صــارت مستحيلة،
ووافق على الطالق.

األسطورة الحالمة حياة زوجية سعيدة ،وباتت على أعتاب مرحلة جديدة
من النضج الفني ،والسيما بعد نجاح فيلميها «رد قلبي» و«حكاية حب»
لتقطع عشر سنوات كاملة من رحلتها على الشاشة الفضية.

مريم فخرالدين مع صباح وليلى طاهر في فيلم «األيدي الناعمة»
أمـ ــام ال ـع ـنــدل ـيــب ،وه ــو يـغـنــي لها
«ب ـت ـل ــوم ــون ــي لـ ـي ــه» ،ت ـل ــك األغ ـن ـيــة
الشهيرة ،التي روت مريم تفاصيل
تـصــويــرهــا ،وكـيــف أن ال ـصــورة لم
تعبر جـيــدا عــن كلماتها ،السيما
ح ـيــن ي ـشــدو عـبــدالـحـلـيــم «الـشـعــر
الحرير» ،بينما تقف دون أن تتحرك
خصلة من شعرها.

منافسة غنائية

مع كمال الشناوي في مشهد سينمائي
تبخرت أحالم الزوجة المثالية،
وانتهت زيجتها األولــى بالطالق،
ولكن لم تنقطع صلتها بمحمود
ذوال ـ ـف ـ ـقـ ــار ،ف ـث ـمــة ق ــاس ــم م ـش ـتــرك
بـيـنـهـمــا ،وه ــو ابـنـتـهـمــا «إي ـم ــان»،
بل وافقت على المشاركة في فيلم
من إخــراجــه (األي ــدي الناعمة) عام
 ،1964ع ــن ق ـصــة ل ــأدي ــب الـكـبـيــر
توفيق الحكيم ،وتقاسمت بطولته
مــع أحمد مظهر وصـبــاح وصــاح
ذوالفقار وليلى طاهر.
في هذا الوقت تحولت الخصومة
بين مــريــم وذوال ـف ـقــار إلــى صداقة
وزمــالــة فنية ،ولكنها لــم تفكر في
العودة مرة أخرى إلى والد «إيمان»،
وبقيت سنوات زواجهما في خانة
ال ــذك ــري ــات ،وكــاه ـمــا أدرك أن ــه ال
يستطيع اح ـتــواء اآلخ ــر ،وستدب
الخالفات بينهما من جديد ،وأن أي
محاولة للتصالح قد تنتهي على
نحو مأسوي ،وكل هذا سينعكس
على مستقبل ابنتهما الوحيدة.
بعد سنوات ،اعترفت مريم بأنها
لم تندم على زواجها من ذوالفقار،
ف ـقــد س ــاع ــده ــا ك ـث ـي ــرا ،وهـ ــو وال ــد
ابنتها ،ولكن الشجار تكرر بينهما
فــي الـعــام األخـيــر مـعــه ،واستفزته
بهدوئها وعـنــادهــا ،وتركها شقة
الزوجية ،بل إنها أرادت أن تنتقم
مـمــا اعـتـبــرتــه إس ــاءة مـنــه ،وأثـنــاء
سفره إلى لبنان ،خططت لالنفصال
عنه ،وتخلت عن رومانسيتها ،حتى
أن ـهــا كـلـمــا وجـ ــدت شـخـصــا يــريــد
شراء أثاث ،تدله على شقة الزوجية،
ليأخذ مــا يــريــده ،حتى أخــذ عمال
االستديو كل محتويات الشقة.

عـ ـ ــن زيـ ـج ــاتـ ـه ــا ال ـ ـتـ ــي ان ـت ـه ــت
باالنفصال ،قالت »:دائما كنت أبحث
عــن الحنان فــي الــرجــل ،ولــم أجــده،
وأدركت أن أي رجل يتزوج من امرأة
أكثر شهرة ونجاحا منه ،يصيبه
ذلك بالجنون ويعاملها بقسوة».

البرنسيسة والعندليب
ك ـ ــان ال ـل ـق ــاء ب ـي ــن «ال ـبــرن ـس ـي ـســة
والعندليب» تاليا لنجاحات سابقة،
فقد أراد المنتج والمخرج حليم أن
ي ـقــدم فيلما غـنــائـيــا ،وي ـكــون بطله
المطرب الـشــاب عبدالحليم حافظ،
ووقع اختياره على مريم فخرالدين،
ل ـت ـشــاركــه ال ـب ـط ــول ــة ،ولـ ــم ي ـ ــدرك أن
«حكاية حــب» سيالقي هــذا النجاح
ال ـمــدوي ،ويـصـبــح مــن أه ــم عــامــات
األفالم الغنائية.
في هذا الوقت ،كان بعض نجوم
ال ـغ ـن ــاء ،ق ــد ت ــأل ـق ــوا ع ـلــى ال ـشــاشــة،
وبـ ــاتـ ــت قـ ــاعـ ــات ال ـ ـعـ ــرض م ـســرحــا
ألغ ـن ـيــات ـهــم ف ــي ال ـس ـي ــاق ال ــدرام ــي
لألفالم ،ومنهم فريد األطرش ومحمد
فـ ــوزي وك ـ ــارم م ـح ـمــود ،ول ـكــن الـفــن
السابع كان بحاجة دائمة إلى وجوه
ش ــاب ــة ،وم ــن ه ـن ــا ق ــام عـبــدالـحـلـيــم
حــافــظ بـبـطــولــة «حـكــايــة ح ــب» أمــام
مــريــم فـخــرالــديــن ونـجــم الكوميديا
ع ـب ــدال ـس ــام ال ـنــاب ـل ـســي ،و»أي ــام ـن ــا
الـ ـحـ ـل ــوة» م ــع ف ــات ــن ح ـم ــام ــة وع ـمــر
ال ـشــريــف وزي ـن ــات صــدقــي والــوجــه
الجديد أحمد رمزي ،وكال الفيلمين
للمخرج والمنتج حلمي حليم.
هـ ـك ــذا خ ـط ـفــت «مـ ــوجـ ــة ع ـب ـيــر»
الـ ـنـ ـجـ ـم ــة الـ ــرومـ ــان ـ ـس ـ ـيـ ــة ،ل ـت ـقــف

وشـ ـه ــد ع ـ ــام  ،1959م ــاراث ــون ــا
سـيـنـمــائـيــا م ــن نـ ــوع خ ـ ــاص ،فقد
عـ ـ ــرض ف ـي ـل ـم ــان غ ـن ــائ ـي ــان حـقـقــا
أع ـل ــى اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ،وه ـم ــا «ح ـكــايــة
حـ ــب» لـلـمـنـتــج والـ ـمـ ـخ ــرج حـلـمــي
ح ـل ـيــم ،وب ـطــولــة مــريــم فـخــرالــديــن
وعبدالحليم حــافــظ وعـبــدالـســام
ال ـنــاب ـل ـســي ،وت ـ ــدور أح ــداث ــه حــول
مــدرس موسيقى شــاب ،يعول أمه
الكفيفة «فــردوس محمد» وشقيقه
الصغير «أح ـمــد يـحـيــى» ،ويلتقي
شــابــة ثــريــة ف ــي إحـ ــدى ال ـح ـفــات،
وتنشأ بينهما قصة حــب ،وتقف
بجانبه حتى أصبح مطربا شهيرا،
وينتهي الفيلم نهاية سعيدة.
أمـ ـ ـ ــا الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ال ـ ـثـ ــانـ ــي «حـ ـس ــن
ونـعـيـمــة» ،فهو مـغــامــرة فنية بكل
المقاييس ،فقد قام ببطولته سعاد
حسني والمطرب محرم فؤاد ،وذلك
في أول ظهور لهما على الشاشة،
فقد اكتشفهما ا لـكــا تــب والمخرج
عبدالرحمن الخميسي ،وكتب لهما
ق ـصــة ال ـف ـي ـلــم ،وت ـح ـمــس الـمـخــرج
هنري بركات إلخراج هذا الشريط
السينمائي ،ا ل ــذي أنتجته شركة
أفالم الموسيقار محمد عبدالوهاب.
ب ـع ــد نـ ـج ــاح ال ـف ـي ـل ـم ـي ــن ،ظـلــت
اإلذاعـ ـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة تـ ـب ــث أغ ــان ــي
فيلم «حكاية حــب» ،السيما أغنية
«ب ـت ـل ــوم ــون ــي لـ ـي ــه» الـ ـت ــي غ ـنــاهــا
ع ـبــدال ـح ـل ـيــم ف ــي أحـ ــد ال ـم ـشــاهــد،
ويشدو «في موجة عبير على الشعر
الحرير» ،بينما تقف أمامه البطلة
مــريــم فـخــرالــديــن صــامـتــة ،وأيـضــا
القت أغاني المطرب الجديد محرم
فـ ــؤاد ن ـجــاحــا ه ــائ ــا ،م ـثــل «رم ــش
عـيـنــه» و»ال ـح ـلــوة داي ــر شـبــاكـهــا»،
وهما من ألحان الموسيقار محمد
الموجي.
بمرور الوقت ،اختلفت مسارات
ه ــؤالء ال ـن ـجــوم ،وظ ـلــت المنافسة
قائمة بين عبدالحليم (العندليب)
ومحرم (صوت النيل) ،بينما ثبتت
سعاد حسني قدميها في السينما،
ووافقت «البرنسيسة» على أن تقوم
بدور أم «السندريال» في فيلم «بئر
الحرمان»  ،1969وهي دون األربعين
من عمرها.

رسالة الموسيقار
ل ــم ي ـكــن «ح ـكــايــة ح ــب» فيلمها
ا لـ ـغـ ـن ــا ئ ــي األول ،فـ ـق ــد ش ــار ك ــت
الموسيقار فــريــد األط ــرش بطولة
أفــام «رســالــة غــرام»  ،1951و»عهد
ال ـه ــوى»  ،1955و»مــال ـيــش غـيــرك»
 ،1958و» يـ ـ ـ ـ ــوم ب ـ ــا غ ـ ـ ــد» ،1961
للمخرج هنري بركات ،وظهر معها
أخــاهــا يــوســف فـخــرالــديــن ،وظلت
هناك مشاريع سينمائية مؤجلة
بين النجمة والموسيقار الكبير.
تـ ـق ــول مـ ــريـ ــم« :عـ ـق ــب زواجـ ـ ـ ــي،
تــوفــي أبــي بعد شـهــر ،وأن ــا حامل
فــي ابنتي إيـمــان ،وج ــاء إل ـ ّـي فريد
األطــرش ،وطلب مني أن أمثل معه
فيلمين ،فطلبت منه أن يذهب إلى
زوجي  -آنــذاك  -محمود ذوالفقار،
ليتفق معه ،ألنــه حل مكان والــدي
في االتفاق».

مع فريد األطرش

خجلها منعها من اعتالء خشبة المسرح
انضمت مريم فخرالدين إلى قائمة نجمات السينما،
الالتي حرمن جمهورهن من إطاللة مغايرة ،والدخول
إلــى عــالــم الـمـســرح ،ومــن بينهن فــاتــن حمامة ومــاجــدة،
وتباينت الظروف التي باعدت بينهن واللقاء وجها لوجه
مع عمالقة التمثيل المسرحي.
عاصرت النجمة الكبيرة أجياال من نجوم المسرح،
وفشلت محاوالتهم في إقناعها بمغامرة التمثيل على
خشبته ،رغــم لقائها بهم على الشاشة ،ومنهم يوسف
وه ـب ــي ،وأم ـي ـنــة رزق وسـمـيـحــة أيـ ــوب وس ـن ــاء جـمـيــل،
وع ـبــدال ـلــه غـيــث وح ـم ــدي غـيــث وكـ ــرم م ـط ــاوع ،ونـجــوم
الكوميديا مثل فؤاد المهندس وعادل إمام وعبدالمنعم
مدبولي ومحمد صبحي.

أثـبـتــت الـتـجــربــة أن بـعــض نـجـمــات السينما ،لديهن
ح ـضــور م ـســرحــي ،وحـقـقــن نـجــاحــا كـبـيــرا عـلــى خشبة
ال ـم ـس ــرح ،وم ــن بـيـنـهــن الـنـجـمــة الـكـبـيــرة ش ــادي ــة ،الـتــي
شاركت في بطولة المسرحية الكوميدية «ريا وسكينة»
في الثمانينيات ،للمخرج حسين كمال ،ومعها نجوم
المسرح عبدالمنعم مدبولي وسهير البابلي وأحمد بدير،
واستمر عرضها مواسم متتالية.
ظ ـلــت أب ـ ــواب ال ـم ـســرح م ــوص ــدة ف ــي وج ــه برنسيسة
السينما ،ولم تصعد إلى خشبته طوال حياتها ،وجذبها
بــريــق الـشــاشــة ،ورائ ـحــة «الـبــاتــوه» بعيدا عــن كواليس
«أب ــوالـ ـفـ ـن ــون» ،وب ــرغ ــم الـ ـع ــروض ال ـت ــي ان ـه ــال ــت عليها
لبطولة أعمال مسرحية ،واكتشاف قدراتها على األداء

فــي هــذا الـمـجــال ،ومــواجـهــة الجمهور مــن دون حواجز،
فإنها سبحت ضد هذا التيار ،وتشبثت بكونها ممثلة
سينمائية فقط.
كشفت مــريــم ســر ابـتـعــادهــا عــن الـمـســرح بقولها« :ال
أسـتـطـيــع ال ــوق ــوف عـلــى خـشـبــة ال ـم ـســرح ،ألن ــه يـحـتــاج
إلى شخصية أقــوى مني ،وليس في إمكاني السهر من
العاشرة حتى الرابعة صباحا كل ليلة ،إضافة إلى أنني
أشعر بالخجل عندما أمثل أمام جمهور ،بينما ال أهاب
كاميرات السينما أو الفيديو».

توثقت عــاقــة مــريــم بــاألطــرش،
وجـمـعـتـهـمــا ال ـص ــداق ــة وال ــزم ــال ــة
ال ـف ـن ـي ــة ،ف ـق ــد دع ـم ـه ــا ك ـث ـي ــرا فــي
بداياتها ،وأضفى أجواء من البهجة
واأللفة أثناء تصوير «رسالة غرام»،
وأزال تــوتــرهــا م ــن ال ــوق ــوف أم ــام
ن ـجــم ك ـب ـيــر ،وب ـع ــد سـ ـن ــوات أصــر
عـلــى إح ـي ــاء حـفــل زواج ـه ــا الــرابــع
مــن الـشــاب شــريــف الـفـضــالــي ،فقد
كان يعتبر زمالءه أفرادا في أسرة
واح ـ ــدة ،وواج ـب ــه أن ي ــؤازره ــم في
مختلف المواقف.
المؤكد أن هذا البعد اإلنساني،
الزم الموسيقار الكبير طوال حياته،
وه ـن ــاك قـصــة شـهـيــرة ع ــن دعــوتــه
الحتفال في منزله بالقاهرة ،عقب
«ل ـقــاء الـسـحــاب» بـيــن عـبــدالــوهــاب
وأم كلثوم في أغنية «أنت عمري»،
ودعا إليه «كوكب الشرق وموسيقار
األج ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــال» وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ــن نـ ـج ــوم
الموسيقى والغناء.
ت ـقــول مــريــم إن فــريــد األط ــرش
ليس فنانا كبيرا فحسب ،بل هو
إنسان شديد النقاء والكرم ،ووفي
ألصــدقــائــه وزم ــائ ــه ،ول ــم يـتــوان
ي ــوم ــا عـ ــن م ـ ـ ـ ــؤازرة أي ش ـخــص،
وقــد ظــل حتى رحيله ينفق على
أس ــرة أحــد أصــدقــائــه مــن النجوم
الراحلين.

رحلة غرامية
ظ ـلــت الـبــرنـسـيـســة تـعـمــل دون
ان ـق ـط ــاع ،وح ـق ـقــت أف ــام ـه ــا أعـلــى
اإليرادات ،مثل «رنة خلخال» ،1955
و»أن ـ ــا وق ـل ـبــي» ،و»رح ـل ــة غــرامـيــة»
 ،1957وقــدمــت أروع أدواره ـ ــا في
«حـكــايــة ح ــب»  ،1959مــع المطرب
عـ ـب ــدالـ ـحـ ـلـ ـي ــم حـ ـ ــافـ ـ ــظ ،وال ـ ـف ـ ـنـ ــان
عبدالسالم النابلسي ،و»طائر الليل
الحزين»  ،1977مع الفنانين محمود
م ــرس ــي وع ـ ـ ـ ــادل أده ـ ـ ــم وم ـح ـم ــود
عبدالعزيز ونيللي.
كـ ــذلـ ــك ع ـم ـل ــت م ـ ــع أجـ ـ ـي ـ ــال مــن
ال ـم ـخــرج ـيــن ،مـنـهــم ك ـم ــال الـشـيــخ
فــي «بئر الـحــرمــان»  1969وصــاح
أب ــوسـ ـي ــف ف ـ ــي «ال أنـ ـ ـ ـ ــام» ،1959
وعزالدين ذوالفقار في «رد قلبي»
 ،1958وحسام الدين مصطفى في
«ال ـش ـح ــاذ»  ،1973وش ــري ــف عــرفــة
«النوم في العسل»  ،1996وظهرت
في هذا الفيلم ضيفة شرف ،وأدت
دورا كــومـيــديــا أم ــام الـنـجــم عــادل
إمام.
اعتبر النقاد أن مريم فخرالدين
صاحبة مشوار سينمائي متفرد،
وأن النجمة الصغيرة التي بــدأت
حـيــاتـهــا ب ـ ــأدوار م ـي ـلــودرام ـيــة ،قد
صقلت موهبتها من خالل خبرات
تمثيلية مـتــرا كـمــة ،وتعاملها مع
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـم ـخــرج ـيــن ذوي
الـ ـم ــدارس اإلخ ــراج ـي ــة الـمـخـتـلـفــة،
وليس غريبا أن تصل إلى مرحلة
ال ـن ـض ــج الـ ـفـ ـن ــي ،بـ ــل وال ـم ـغ ــام ــرة
الـجــريـئــة ،بقبول أدوار األم ،وهي
دون األربعين ،بينما هناك ممثالت
تجاوزن السبعين ،ومازلن يبحثن
ع ــن أدوار ال ـف ـتــاة ال ـص ـغ ـيــرة ،رغــم
فشل عمليات التجميل في إخفاء
أعمارهن الحقيقية.

«طائر الليل الحزين»
ع ــن الـ ـتـ ـح ــوالت ف ــي م ـش ــواره ــا
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،ق ــال ــت م ــري ــم« :ب ــدأت
ح ـي ــات ــي ال ـف ـن ـي ــة فـ ــي ع ـ ــام ،1951
وتـعــامـلــت مــع كــل الـمـخــرجـيــن بال
اسـتـثـنــاء ،وتقاسمت البطولة مع
ف ــات ــن ح ـمــامــة ف ــي ف ـي ـلــم «ال أنـ ــام»
وهند رستم في «رد قلبي» ،وبعدها

أقنعني المخرج كمال الشيخ ،بدور
أم «س ـعــاد حـسـنــي» فــي فيلم «بئر
الـ ـح ــرم ــان» ،وك ـن ــت ف ــي ال ـســادســة
والثالثين مــن عـمــري ،وأعجبتني
الشخصية جــدا ،فهي تحتاج إلى
ف ـهــم ع ـم ـيــق ألبـ ـع ــاده ــا الـنـفـسـيــة،
والـ ـق ــدرة ع ـلــى الـتـعـبـيــر الـصــامــت
عــن مشاعرها ،ف ــاألم على قــدر من
الجمال ،وتعاني أزمة في حياتها،
ت ـس ـب ـبــت ف ــي خ ـ ــاف م ــع زوجـ ـه ــا،
وتتحمل معاملته السيئة لها من
أجل ابنتها».
ك ــذل ــك ت ـع ــد م ــري ــم ف ـخ ــرال ــدي ــن،
ص ــاح ـب ــة األرقـ ـ ـ ـ ــام ال ـق ـي ــاس ـي ــة فــي
ع ـ ـ ــدد ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة،
ومـسـيــرتـهــا ت ـج ــاوزت نـصــف قــرن
من العمل المتصل ،ولكن األضواء
خـفـتــت تــدري ـج ـيــا ،وب ــات ــت مرحلة
التسعينيات بداية لتراجع ظهورها
ع ـلــى ال ـش ــاش ــة ال ـك ـب ـي ــرة ،ودف ـع ـهــا
ع ـش ـق ـه ــا ل ـل ـت ـم ـث ـيــل إلـ ـ ــى الـ ــدرامـ ــا
التلفزيونية.
انعكست ظالل األفالم على حياة
النجمة السينمائية ،وباتت تقارب
حياتها بما فيها من فــرح وحــزن،
لتعيد تمثيل دور الزوجة المأزومة
في فيلم «الشحاذ» عن قصة لألديب
الـكـبـيــر نـجـيــب م ـح ـفــوظ ،وإخ ــراج
حـســام الــديــن مصطفى ،وشــاركــت
في بطولته محمود مرسي وأحمد
م ـظ ـهــر ون ـي ـل ـل ــي ،ودارت أح ــداث ــه
فــي أجـ ــواء مـغــايــرة لـلـمــوضــوعــات
الـســائــدة ،فبطله حــائــر يبحث عن
الحقيقة ،ويهمل زوجته ،وينشغل
بهمومه الخاصة.
تكرر لقاء الفنانة مريم فخرالدين
بمحمود مرسي ونيللي ،في فيلم
«ط ــائ ــر ال ـل ـيــل ال ـح ــزي ــن» سـيـنــاريــو
وحيد حامد وإخراج يحيى العلمي،
وشارك في بطولته النجوم الكبار
عـ ــادل أدهـ ــم وش ــوي ـك ــار ومـحـمــود
ع ـبــدال ـعــزيــز ،وي ـع ــد هـ ــذا الـشــريــط
السينمائي من األعمال التي أثارت
ال ـجــدل ،وعــاصـفــة مــن االن ـت ـقــادات،
ل ـكــونــه يـنـتـقــد ال ـع ـهــد ال ـن ــاص ــري،
وينضم إلى «إحنا بتوع األتوبيس»
للمخرج حسين كـمــال ،و«الكرنك»
للمخرج علي بدرخان.
الطريف أن «طائر الليل الحزين»
ان ـت ـقــل م ــن اإلذاعـ ـ ــة إل ــى الـسـيـنـمــا،

في الحلقة المقبلة:

بعد النجاح الذي حققه المسلسل
اإلذاعي ،وقام ببطولته النجم عادل
إمام ،ليتخلى عن أدائه الكوميدي،
وي ـث ـب ــت أن ـ ــه ق ـ ــادر ع ـل ــى تـجـسـيــد
األدوار التراجيدية.
ل ــم ت ـ ــدرك ب ـط ـلــة «رد ق ـل ـبــي» أن
مشوارها السينمائي ،كنجمة بزغت
في الخمسينيات ،قد يتحول مساره
إلى أفالم متباينة األهواء واألفكار،
ولكنه كشف عن قدراتها التمثيلية
الهائلة ،السيما التعبيرات الصامتة
بوجهها ،واالنـفـعــاالت والمشاعر
الكامنة ،فلم تعد الكلمة وسيلتها
ال ــوحـ ـي ــدة ل ـل ـت ـع ـب ـيــر ،ب ــل اإلي ـح ــاء
بالحركة واإلي ـمــاءة ،أو مــا يسمى
«لغة الجسد».

الزوج الثاني
في أحد أيــام عام  ،1964شعرت
مريم بألم شديد في أذنها ،وكانت
ت ـعــانــي م ـنــذ ف ـت ــرة ض ـعــف الـسـمــع
بها ،وقرأت بالمصادفة عن حضور
بروفيسور أجنبي متخصص في
جراحات األذن ،وأنه سيجري بعض
العمليات فــي أ ح ــد المستشفيات
ب ــاإلس ـك ـن ــدري ــة ،وبــال ـف ـعــل حــزمــت
أمتعتها ،وسافرت إلى هناك ،دون
أن تــدري باقتراب فصل جديد في
حياتها الشخصية.
روت مريم في مذكراتها« :في ذلك
الوقت ،كانت أذني مصابة بضعف،
جعلني ال أسـمــع جـيــدا ،وقــد قمت
بإجراء عملية في مستشفى قصر
العيني بالقاهرة ،ولم تنجح ،وكان
من المقرر أن أسافر للخارج إلجراء
عـمـلـيــة أخ ـ ــرى ،ون ـش ــرت الـصـحــف
وقتها كل التفاصيل».
عـ ـن ــدم ــا وصـ ـل ــت ال ـن ـج ـم ــة إل ــى
ال ـم ـس ـت ـشـ ـف ــى ،ق ــوبـ ـل ــت ب ـحـ ـف ــاوة
شديدة ،والتف حولها المعجبون
والـ ـمـ ـعـ ـجـ ـب ــات الل ـ ـت ـ ـقـ ــاط الـ ـص ــور
ال ـت ــذك ــاري ــة ،واسـتـقـبـلـهــا الطبيب
الشاب عبدالحميد الطويل ،وقبل
دخولها غرفة العمليات ،طلبت منه
أن يــأ خــذ حقيبتها ومجوهراتها
كـ ـ ــأمـ ـ ــانـ ـ ــة ،ف ـ ـ ــأب ـ ـ ــدى ده ـ ـش ـ ـتـ ــه م ــن
ح ـض ــوره ــا ب ـم ـف ــرده ــا ،فــأخ ـبــرتــه
أنها أرسلت السائق ليحضر أمها
وشقيقها يوسف.

 «البرنسيسة» تطير من غرفة العمليات إلى مدينة الضباب« -فرسان الغرام» يحتفلون بزواج مطرب سوري من نجمة مصرية

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3594الثالثاء  14نوفمبر 2017م  25 /صفر 1439هـ

tawabil@aljarida●com

د

ع

ا

م

ي

ن

ج

ا

ح

ق

ن

ا

ة

م

ر

ك

ز

ح

ب

ف

ن

د

ق

ي

غ

ي

ر

ل

و

م

س

ا

ب

ق

ة

ل

ا

م

د

ي

ن

ة

ر

م

ز

د

و

ر

س

ي

ا

ح

ة

ا

ي

ج

م

ا

ل

ظ

ه

و

ر

ك

ا

ن

س

ي

ن

م

ا

ل

ا

د

ع

م

ر

م

ر

ك

ب

5
7
3 4 6
4
7
5
9
6 9 8
3
7

5
9
6
1 3
2 9
4

كلمات متقاطعة
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كلمات متقاطعة

ً
مـهـنـيــا :تــذهــب ب ــك اع ـمــالــك الـمـتـســارعــة إلــى
نسيان واجباتك العائلية.
ً
عاطفيا :يرغب الحبيب في مرافقتك لحضور
أمسية فنية أو ثقافية.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أع ـمــالــك االج ـت ـمــاع ـيــة وأخ ــاق ــك
العالية أكسبتك ذكرى طيبة.
رقم الحظ.8 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
م ـه ـن ـيــا :اس ـت ـعــن ب ـخ ـب ــراء ع ـنــد ال ـح ــاج ــة وال
تتصرف كما يحلو لك.
ً
عاطفيا :أجمل ما يتمناه الحبيب عودتك إلى
ً
البيت مبتسما.
ّ
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اب ـح ــث ع ــن ه ــواي ــة ت ـخــفــف عنك
اإلرهاق الذي ّ
يسببه عملك.
رقم الحظ.16 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :تـصـطــدم أراؤك ب ــآراء الــزمــاء إذا لم
تعتمد الحوار المنطقي.
ً
عاطفياّ :
حسن وضعك العاطفي قبل أن تزداد
ً
األمور سوءا.
ً
اجتماعيا :تفتح الطبيعة ذراعيها لك فاذهب
ّ
وتمتع بأجوائها.
رقم الحظ.7 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

داليا البحيري

كلمة السر

 -2كالم غير منطقي (م)
– أكلها بسرعة.
 -3ساويتهم – بداية.
 -4متشابهان -ندور.
 -5ب ـ ـ ــوا سـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا –
يقتحمن حرمته (م).
 -6طلبا باستعطاف (م)

– للوقاية مــن الـغــازات
(م).
 -7الوعول (م) – برز.
 -8ثلثا (قاب) – حشرات
مفيدة – كره.
 -9عـلــو (م) – تـفــرض –
غير ناضج.

 -01العبيد (م) – مضغ.
 -11كلمة ترحيب (م) –
الجمع من «ليلة».

ً
مـهـنـيــا :تـتـحـمــس لتطبيق ف ـكــرة ج ــدي ــدة أو
المشاركة في مشروع.
ً
عاطفيا :تسنح لك فرصة التعرف إلى شخص
من الطرف اآلخر.
ً
اجـتـمــاعـيــا :نـعـمــة الـتـمـتــع بمنظر الـبـحــر أو
التنزه في الطبيعة ال يضاهيها شيء.
رقم الحظ.1 :

األسد

2
9
6
4
5
3
8
1
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

 23يوليو  22 -أغسطس

8
7
4
1
6
2
9
3
5

 -1ك ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــة تـ ـ ـح ـ ــذ ي ـ ــر
للجماعة – الشك.

ً
مهنيا :الـجــرأة فــي اتـخــاذ الـمــواقــف جـيــدة إن
كانت مبنية على أساس متين.
ً
عاطفيا :الشريك منزعج ألنــك ال تشاركه في
ما يحدث معك.
ً
اجتماعيا :يحتاج األهل الى االهتمام والسؤال
عن أحوالهم.
رقم الحظ.3 :

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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ً
عموديا:

 21مارس  19 -أبريل

الحلول

3
5
9
2
4
6
1
7
8

 -1مـجـمــوعــة ريــاضــات
تشمل الجمباز والرمح
وخالفه.
 -2ض ـ ــرر (م) – س ــورة
قرآنية (م).
 -3أراها (م) – فاض من
اإلناء.
 - 4يـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــه – أ د ا ة
ا سـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــام – ض ـم ـي ــر
الغائب (م).
 -5توفى – اختباره (م).
 -6نشرب (م) – حــروف
متشابهة.
 -7أحوزهما – محا.
 -8ي ـخ ـصــه – إدراك –
متشابهان.
 -9عـ ـ ـط ـ ــش ش ـ ـ ــد ي ـ ـ ــد –
ال ـج ـمــع م ــن «جـ ـن ــة» (م)
– للنفي.
 -10ان ـت ـهــاء – وش ــت –
حصل على.
 -11اآللي.

الحمل

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم
الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء المربعات الصغيرة باألرقام
الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحــدة في كل
مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

6
8
2
7
3
1
5
9
4
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كلمة السر:

فلك

sudoku

ً
من  12حرفا وهي اسم ممثلة مصرية.

٢٣

تسالي

ً
ً
مـهـنـيــا :كــن واث ـق ــا مــن نـفـســك وال ت ـتــردد في
اقتحام مجاالت جديدة.
ً
عاطفيا :إن لم تشترك مع الحبيب في أفراحك
فأنت ال تستحقه.
ً
اجتماعيا :ثالثة أمــور تحتاجها :الرياضة،
شرب الماء ،واالبتعاد عن الملح.
رقم الحظ.4 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ّ
ً
مهنيا :اسـتـغــل كــل فــرصــة تسنح أمــامــك وال
تدعها تذهب سدى.
ً
عــاطـفـيــا :الـمـشــاركــة فــي ال ـحــوار مــع الحبيب
أفضل من االنفعال والغضب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـسـمــع إش ــاع ــات وتـعـلـيـقــات عن
تصرفاتك مع معارفك.
رقم الحظ.19 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تقدم على خطوة جريئة تفاجئ بها
جميع المسؤولين.
ً
عاطفيا :الحب شراكة متساوية بين قلبين
وإال فقد توازنه.
ً
ا جـتـمــا عـيــا  :ينقصك بعض الثقافة العامة
فالجأ إلى المطالعة واإلنترنت.
رقم الحظ.20 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :الـتـفــاعــل بينك وبـيــن زم ــاء العمل
يذهب في اتجاه إيجابي.
ً
عــاطـفـيــا :الـحــب الـعـفـيــف يـضـمــن لــك عالقة
يسودها االحترام واإلخالص.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :أ ّعـ ـ ـ ــد ال ـ ـن ـ ـظـ ــر فـ ـ ــي ع ــاق ــات ــك
االجتماعية وخفف من هدر الوقت.
رقم الحظ.12 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ثــابــر وال تستسلم فــاألمــور سوف
ّ
تتبدل وتتحسن األوضاع.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال تـ ـت ــردد ف ــي ت ـق ــدي ــم ت ـن ــازالت
ً
ً
للشريك فانتما تشكالن شخصا واحدا.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :م ــا رأيـ ــك بـبـعــض الـمــوسـيـقــى
واالستجمام بعد هذا التعب؟
رقم الحظ.9 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
ً
مهنيا :تبدو حكيما والئـقــا فــي تصرفاتك
مع الزبائن.
ً
عــاط ـف ـيــا :أب ـعــد ال ـش ـ ّـك والــري ـبــة ع ــن ص ــدرك
فالحبيب مخلص لك.
ً
ً ّ
اجتماعيا :فكر بوالديك دائما واعمل على
اكتساب دعائهما لك بالخير.
رقم الحظ.15 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـطــرح أفـ ـك ــارك ب ـكــل جـ ــرأة وثـقــة
ّ
فيحترمك اآلخرون ويقدرون معرفتك.
ً
عاطفيا :الكالم الجميل والتغزل بالحبيب
ً
يفرحان قلبه كثيرا.
ّ
ً
اجتماعيا :استعن بالمطالعة كي تتسع
معرفتك وتقوي شخصيتك.
رقم الحظ.14 :

مسك وعنبر
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معرضان يمزجان التصوير والتشكيل في قاعتي الفنون والعدواني
خالل فعاليات اليوم الثاني من األسبوع الثقافي اإليطالي
فضة المعيلي

امتزج التصوير والتشكيل في
معرضين لفنانين إيطاليين
بقاعتي الفنون والعدواني،
احتضنهما المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب.

ت ــواص ـل ــت ف ـعــال ـيــات األس ـب ــوع
الثقافي اإليطالي ،التي افتتحها
المجلس الوطني للثقافة والفنون،
بالتعاون مع السفارة اإليطالية في
الكويت ،بمعرضين ،هما :معرض
"الصور للصقور" لسلينا جلفاني
في قاعة الفنون ،ومعرض اللوحات
التشكيلية للفنان كــارلــو كــوردوا
بـ ـق ــاع ــة ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي فـ ــي ضــاح ـيــة
عبدالله الـســالــم ،بحضور األمين
الـعــام للمجلس الــوطـنــي للثقافة
وال ـف ـن ــون واآلداب ع ـلــي ال ـيــوحــة،
والـسـفـيــر اإلي ـطــالــي ل ــدى الكويت
جيوسيبي سكونياميليو ،وجمع
من أبناء الجالية اإليطالية ،وعدد
من متذوقي الفن.
و عـ َّـبــر ا لـسـفـيــر سكونياميليو
عن سعادته ،وقــال إن المعرضين
ي ـض ـمــان أع ـم ــاال إب ــداع ـي ــة جميلة
أخـ ــذت جــانـبـيــن ،ه ـمــا :الـتـصــويــر
والتشكيل ،وان األعـمــال تتضمن
تنوعا في الموضوعات.
وف ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــص م ـ ـ ـعـ ـ ــرض
التصوير لسلينا جلفاني ،أوضح
سـ ـك ــونـ ـي ــامـ ـيـ ـلـ ـي ــو أن االه ـ ـت ـ ـمـ ــام
بــالـصـقــور ي ـنــال اهـتـمــامــا خاصا
منذ أمد طويل في إيطاليا ،الفتا
إلى أن المعرض ُيعد فرصة الطالع
الشعب الكويتي والمهتمين على
هذه الصور.

وف ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر
ال ـفــوتــوغــرافــي لـجـلـفــانــي ،تظهر
األعـمــال مــدى احترافية العدسة
ف ــي ال ـت ـقــاط ال ـص ـقــور ،م ــن خــال
تـنــوع األم ــاك ــن ،واألش ـك ــال ِّ
تعبر
بلغة الكاميرا عن مضامين رفيعة
الـمـسـتــوى تــوثــق ه ــذه الـمــواقــف
وهذه الطرق الحديثة في التقاط
ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة ،ومـ ـنـ ـه ــا لـ ـغ ــة بــدي ـعــة
تقترب من اللوحة التشكيلية في
مضمونها التعبيري واإلسقاطي
والفني.

زخم حسي
أمـ ـ ـ ــا مـ ـ ـع ـ ــرض األن ـ ـثـ ــولـ ــوجـ ــي
(الرسم المسحور) للفنان كارلو
كـ ـ ــوردوا ،فـضــم نـحــو  30لــوحــة،
ب ـع ـض ـهــا ذات أحـ ـج ــام مــده ـشــة
تـنـتـمــي إل ــى ع ـص ــور تـصــويــريــة
مختلفة ،و تــم تجميعها لتروي
وتـ ـع ـ ِّـب ــر ع ــن الـ ـتـ ـط ــور اإلب ــداع ــي
للرسام.
وتركز اللوحات على موضوع
الـ ـمـ ـن ــاظ ــر ال ـط ـب ـي ـع ــة ،الـ ـت ــي مــن
خــالـهــا يـمـنــح ك ـ ــوردوا تفسيرا
أص ـ ـ ـيـ ـ ــا وع ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــا ،ف ـت ـص ـب ــح
الطبيعة المجسدة على لوحاته
م ـكــان ال ـس ـحــر :غ ــاب ــات ســاحــرة،
بـحـيــرات عــاكـســة ،معالم معلقة،

ً
اليوحة متحدثا إلى السفير اإليطالي أثناء المعرض التشكيلي
ومعابد من الشجر تظهر الواقع
مع شبه سريالي للصورة.
وف ـ ــي أع ـ ـمـ ــال كـ ـ ـ ـ ــوردوا ال ـف ـن ـيــة
ي ـت ـع ــاي ــش اإلح ـ ـسـ ــاس وال ـش ـع ــور
ال ـم ـي ـتــاف ـيــزي ـقــي م ــع زخ ـ ــم حـســي
ينبع من الكثافة اللونية لأللوان
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ــة ،ف ـط ــري ـق ــة ت ــوزي ــع

الـ ـض ــوء وال ـ ـظـ ــال أو ال ـق ـت ـمــة فــي
اللوحة تبدو قادرة على رسم تلك
الحدود الرائعة بين العالم والحلم
وبين الواقع والخيال .وتعد أعماله
قطعة أصيلة من الشعر ،ومدخال
لـلـجـمــال ،قـ ــادرة عـلــى اسـتـكـشــاف
واالحتفال بسر الوجود.

أحمد السلمان« :عطسة» رهان المسرح الكويتي
العرض يشارك في مهرجان األردن المسرحي الـ 24
ت ـ ـ ـغـ ـ ــادر صـ ـ ـب ـ ــاح ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم إلـ ــى
العاصمة األردنـيــة (عـ ّـمــان) فرقة
المسرح الكويتي ،لتقديم عروض
مسرحية "عطسة" ،ضمن فعاليات
مهرجان األردن المسرحي ،الذي
يقام من  23 14-الجاري.
وف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي ،أكــد
ر ئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة ا ل ـف ــر ق ــة
ال ـف ـنــان أح ـمــد ال ـس ـل ـمــان ،أهـمـيــة
وقيمة مهرجان المسرح األردني،
ووص ـ ـفـ ــه ب ــأن ــه أح ـ ــد ال ـم ــواع ـي ــد
المسرحية المهمة على خريطة
المهرجانات المسرحية في العالم
العربي.
وتـ ــابـ ــع" :اسـ ـتـ ـط ــاع م ـهــرجــان
األردن ال ـم ـســرحــي ،وع ـلــى مــدى
دورتــه ال ــ 23أن يذهب بعيدا في
ترسيخ موقعه ،ويــؤكــد جديته،
عـبــر اخ ـت ـيــاراتــه عــالـيــة ال ـجــودة،
واشتغاله على تحويل مهرجان
الـ ـمـ ـس ــرح األردن ـ ـ ـ ـ ــي إلـ ـ ــى م ــوع ــد
م ـســرحــي عــالــي الـ ـج ــودة يتميز
بتنظيمه الـمـمـتــاز ،والـمـسـتــوى
ال ــرفـ ـي ــع لـ ـلـ ـع ــروض ال ـم ـش ــارك ــة،
ويضيف هذا العام ُبعدا جديدا
لـ ـمـ ـسـ ـي ــرت ــه ،ح ـ ـيـ ــث ال ـم ـس ــاب ـق ــة
الــرس ـم ـيــة ،وال ـت ــي ن ـع ـ ِّـول عليها
كثيرا لتطوير مفردات التنافس
بين العروض والدول المشاركة".
وأوضح السلمان أن مسرحية
عطسة من تأليف محمد المسلم،
وإخـ ـ ـ ــراج ع ـب ــدال ـل ــه ال ـتــرك ـمــانــي،

لقطة من مسرحية «عطسة»

وت ـم ـث ـيــل :ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـن ـصــار،
ســارة التمتامي ،مبارك الرندي،
خالد الثويني ،محمد الفيلي ،فهد
الخياط وعدد آخر من الفنانين.
وق ــال إن "الـمـســرحـيــة تتناول
ال ـص ــراع الـطـبـقــي ف ــي المجتمع
البيروقراطي ،حيث تبدأ األحداث
عندما يعطس رجل فقير ،فيصل
م ــدى عـطـسـتــه ،دون ق ـصــد ،إلــى
أحــد األش ـخــاص مــن علية القوم
عند مشاهدتهم لعرض فني ،ما
يجعل هذا المتنفذ يشتبك معه".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :ه ـ ـ ــذه ال ـم ـســرح ـيــة
تــم عرضها فــي ال ــدورة الحادية
عشرة من مهرجان أيام المسرح
للشباب ،وحصدت ثالث جوائز،
مـ ــن ب ـي ـن ـه ــا ال ـ ـجـ ــائـ ــزة الـ ـكـ ـب ــرى،
كأفضل عــرض متكامل ،إضافة
إلى أفضل ديكور وأفضل مخرج،
كـمــا ت ــم تـقــديــم ه ــذه المسرحية
فـ ــي مـ ـه ــرج ــان ص ـي ـف ــي ث ـق ــاف ــي،
الـ ــذي نـظـمــه الـمـجـلــس الــوطـنــي
للثقافة والفنون واآلداب الصيف
الماضي".
وأش ــاد بفريق عمل "عطسة"،
وقال إنهم "يمثلون جيل الشباب
في فرقة المسرح الكويتي ،وهو
جيل يمثل رهاننا الحقيقي من
أج ـ ــل م ـس ـت ـق ـبــل الـ ـمـ ـس ــرح ،لـيــس
فــي فــرقــة الـمـســرح الـكــويـتــي ،بل
م ـس ـت ـق ـب ــل ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ب ــال ـك ــوي ــت
والعالم العربي".

جدير بالذكر ،أن كوردوا عرض
لوحاته الفنية في المدن الرئيسة
بإيطاليا ،وكذلك في بلدان أخرى،
كفرنسا ،إسبانيا ،إنكلترا ،بلجيكا،
الواليات المتحدة األميركية ،كندا،
واألرجنتين ،ولوحاته الباستيل
مــوجــودة فــي متاحف بــودابـســت،

كراكوف ،ومونتريال .وتم ترشيحه
فنان عــام  2010مــن لجنة تحكيم
تتألف من نقاد ومثقفين بارزين
مــن  6بـلــدان أوروب ـيــة .وقــام أيضا
بعرض لوحاته الفنية في مجلس
النواب وفي "باالزو بيريلي" ،مقر
إقيلم اللومبارديا.

نوال الكويتية تطرح برومو
أغنية «عام سعيد»

يعرض خارج سباق رمضان
●

محمد جمعة

كشف الفنان حسن البالم عن
مالمح مشروعه الدرامي الجديد
(حـبـيــب حـيــاتــي) ،ال ــذي يـصــوره
حــال ـيــا ،وي ـش ــارك فـيــه نـخـبــة من
الـ ـنـ ـج ــوم ،وهـ ـ ــم :زهـ ـ ــرة ع ــرف ــات،
ان ـت ـص ــار ال ـ ـشـ ــراح ،م ـنــى شـ ــداد،
عبدالعزيز النصار ،فهد البناي،
أح ـمــد ال ـعــونــان ،م ـبــارك الـمــانــع،
محمد الرمضان وآخرون ،والعمل
م ــن ت ــأل ـي ــف د .ف ــوزي ــة ال ــدري ــع،
وإخراج خالد الفضلي.

وق ـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــام إن ال ـم ـس ـل ـســل
مــن الـمـقــرر عــرضــه خــال الفترة
المقبلة خارج السباق الرمضاني،
مـشـيــرا إل ــى أن الـعـمــل ذو طابع
اجـ ـتـ ـم ــاع ــي ي ـت ـض ـم ــن خ ـط ــوط ــا
درامـ ـي ــة ع ـ ــدة ،وي ـخ ـت ـلــف تـمــامــا
عن القالب الكوميدي لمسلسله
األخير (سيل وهيل) ،الذي عرض
خالل رمضان الماضي.
وأكد ضرورة أن يسلك الفنان
درب الـ ـتـ ـن ــوع ف ـي ـم ــا ي ـ ـقـ ــدم مــن
أعمال على مستوى المسرح أو
التلفزيون.

حسن البالم

نوال الكويتية

●

محمد جمعة

كـشـفــت الـفـنــانــة ن ــوال عن
"الـبــرومــو" الــدعــائــي ألغنية
"عام سعيد" ،المقرر أن ترى
ا لـنــور قــر يـبــا ،وا لـتــي تشهد
تعاون "قيثارة الخليج" مع
الشاعرة د .سعاد الصباح،
فيما يلحن األ غـنـيــة صالح
الكردي ،ومن توزيع محمد
مصطفى.
وقـ ـصـ ـي ــدة "عـ ـ ــام س ـع ـيــد"
إ حـ ـ ـ ـ ــدى روا ئـ ـ ـ ـ ـ ــع د .سـ ـع ــاد
ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاح ،وتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــول ف ــي
مطلعها" :عام سعيد ...عام

غانم الصالح

محمد الخضر

شـقـيـقــه م ـســاعــد ال ـغــوي ـنــم يـتـنــاول
جوانب من حياة الراحل ،إلى جانب
شـهــادات لعدد مــن الفنانين الذين
عــاصــروه .ويتضمن الفيلم لقطات
وصورا من أعماله الفنية.

وحول مسابقة التأليف المسرحي
الخاصة بالدورة الثالثة (دورة غانم
الصالح) من المهرجان ،أكد الخضر
أن "الـلـجـنــة العليا ب ــدأت استقبال
النصوص المشاركة في المسابقة،

سعيد ...إني أفضل أن نقول
ل ـب ـع ـض ـنــا :ح ــب س ـع ـي ــد ،مــا
أضيق الكلمات حين نقولها
كــاآلخــريــن ،أن ــا ال أري ــد بــأن
تكون عواطفي منقولة عن
أمنيات اآلخرين".
وت ــراه ــن نـ ــوال ع ـلــى هــذا
الـ ـعـ ـم ــل ،ال ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـك ــون مــن
مـ ــزيـ ــج اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي ي ـج ـمــع
أ شـعــار ا لـصـبــاح الفصحى،
مع ألحان اللبناني الكردي،
وب ـت ــوزي ــع م ـص ــري لـمـحـمــد
مصطفى.

وه ــي خــاصــة بــالـمــؤلـفـيــن الـشـبــاب
من الجنسين من الكويت ،وأن باب
اسـتـقـبــال الـمـشــاركــات مـفـتــوح إلــى
نهاية فبراير المقبل ،حيث ستمنح
للفائزين األوائــل جوائز مالية ،إلى
ج ــان ــب دروع وش ـ ـهـ ــادات ت ـقــديــر".
على صعيد متصل ،وجهت اللجنة
المنظمة الدعوة لعدد من الفنانين
من دول مجلس التعاون الخليجي
والوطن العربي ،لحضور االحتفالية،
ِّ
وستكرم اللجنة في الــدورة الثالثة
ع ـ ــددا م ــن ال ـف ـنــان ـيــن واإلعــام ـي ـيــن
المتميزين .وأعلن الخضر أن "هناك
العديد من المفاجآت التي يتضمنها
االحتفال ،بما يليق بالفنان الراحل
غانم الصالح ،ومكانته الفنية ،ودوره
الــرائــد فــي الحركة الفنية المحلية
والخليجية".

تجدد الخالفات بين نقابة الموسيقيين وإيمان البحر درويش
●

ً
النقابة أصدرت قرارا
بمنع درويش من
الغناء في الحفالت
واألماكن العامة

القاهرة  -عمر خليل

تجددت األزمات بين الفنان إيمان
البحر درويــش ونقابة الموسيقيين،
بـعــد سلسلة مـشــاكــل طــويـلــة امـتــدت
لـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات ،حـ ـي ــث ق ـ ــام ـ ــت الـ ـنـ ـق ــاب ــة،
ب ـق ـيــادة ال ـف ـنــان ه ــان ــي ش ــاك ــر ،نقيب
ال ـمــوس ـي ـق ـي ـيــن ،ب ــإص ــدار ق ـ ــرار بمنع
الفنان إيمان البحر درويش من الغناء
خ ـ ــال ال ـح ـف ــات واألم ـ ــاك ـ ــن ال ـع ــام ــة،
وقالت إنه "في حال عدم االلتزام ،فإنه
ِّ
سيعرض نفسه للمساء لة القانونية
ومـقــاضــاتــه ،بسبب مـمــارســة المهنة
دون ترخيص".
وفــي تطور سريع لهذه المشكلة،
قال درويش لـ"الجريدة" إن "هذا القرار
صادر من مجلس نقابة باطل يتواجد

بشكل غير قانوني منذ صدور الحكم
اإلداري لسنة  ،2016ومعي ما يثبت
ذل ــك ،عـكــس مــا يـتــم ت ــداول ــه بــوســائــل
اإلعالم".
وأوض ــح أن "هــذا الـقــرار يعود إلى
المجلس الـســابــق ،بـقـيــادة مصطفى
كامل ،والمستندات تفيد بأن مجلسه
تــم إلـغــاء انتخاباته كــامـلــة ،بعد أقل
م ــن شـهــر ون ـصــف الـشـهــر م ــن توليه
المهمة ،كما ألغيت انتخابات النقابة
التي خاضها الفنان هاني شاكر ،لكن
المسؤولين في الدولة لم ينفذوا هذه
الـ ـق ــرارات ،نتيجة ال ـف ـســاد الـمــوجــود
داخـ ـ ــل الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ،وه ـ ــو م ــا يـثـيــر
الدهشة".
وأكـ ــد دروي ـ ــش أن ــه ال ـت ــزم الـصـمــت
لـفـتــرات طــويـلــة ،حـتــى تــم الـطـعــن في

شخصه بشكل ال يليق مــع تاريخه
ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ،م ـ ــا سـ ـي ــدفـ ـع ــه لـ ـلـ ـج ــوء إل ــى
القضاء ،مضيفا أنه "ال يوجد إطالقا
مــا يستوجب ق ــرار منعه مــن الغناء،
خ ـصــوصــا م ــع ن ـجــاحــاتــه أخ ـي ــرا في
آخــر مناسبتين فــي مـهــرجــان القلعة
وم ـهــرجــان الـمــوسـيـقــى الـعــربـيــة ،وال
ص ـحــة ل ـمــا ت ـ ــردد ع ــن أنـ ــي ت ـج ــاوزت
ال ـلــوائــح ،ألن ــه تــم الـطـعــن ع ـلـ ّـي أثـنــاء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ع ـل ــى م ـن ـصــب الـنـقـيــب
كــونــي مـهـنــدســا ،وأمـتـلــك الـعــديــد من
ال ـش ــرك ــات ،وق ــام ــت الـهـيـئــة الـمـشــرفــة
على االنتخابات وقتها برفض الطعن،
وقدمت أيضا طعنا في القضاء اإلداري
وت ــم قـبــولــه ،بــاإلضــافــة ل ـصــدور حكم
ن ـهــائــي ب ـه ــذا الـ ـش ــأن ،وان ـت ـهــى األم ــر
بنجاحي كنقيب للموسيقيين وقتها،

آيتن عامر تستعد لتصوير
فيلم «خالويص»

تستعد الفنانة آينت عامر
لتصوير أول مشاهدها
في فيلم "خالويص" أمام
النجم الكوميدي أحمد
عيد ،عقب انتهائها
مباشرة من تصوير
فيلم "بيكيا" مع الفنان
محمد رجب .وكشفت
بعض املصادر أن عامر
تجسد في أحداث فيلم
"خالويص" دور محامية،
تقف بجانب أحمد عيد،
بعد القبض على نجله
بسبب أفعاله املشاغبة،
وذلك في إطار كوميدي.
و"خالويص" يشارك فيه،
إلى جانب عيد وعامر،
كل من محسن منصور،
وأحمد الحلواني ،وأحمد
فؤاد سليم ،وهو من
تأليف لؤي السيد ،وإخراج
خالد الحلفاوي.
من جانب آخر ،أعربت آينت
عن سعادتها باألجواء
التي تشهدها كواليس
فيلمها الجديد "بيكيا"
وخاصة مع الفنان محمد
رجب الذي تتعاون معه
للمرة الثانية بعد فيلم
"سالم أبوأخته".

كيفانش تاتليتوغ ...أب
في «هيا يا بني»

ً
حسن البالم :مسلسل «حبيب حياتي» دورة غانم الصالح تتضمن فيلما ومسابقة للتأليف
ت ـتــواصــل االسـ ـتـ ـع ــدادات إلقــامــة
الدورة الثالثة من احتفالية "الكويت
مركز عربي للمسرح العربي -دورة
الفنان الراحل غانم الصالح" ،التي
ستقام في  27مارس المقبل بمسرح
ع ـبــدال ـعــزيــز ح ـس ـيــن ،ت ـحــت رعــايــة
وح ـض ــور األم ـي ــن ال ـع ــام الـمـســاعــد
لقطاع الفنون في المجلس الوطني
لـلـثـقــافــة وال ـف ـن ــون واآلداب د .بــدر
الدويش.
وعقدت اللجنة العليا المنظمة
لالحتفالية ،برئاسة الفنان محمد
الخضر ،اجتماعا حـضــره مساعد
الـغــويـنــم ،شقيق ال ــراح ــل ،وأعـضــاء
اللجنة العليا ،تــدارس المجتمعون
خــالــه عـ ــددا م ــن األم ـ ــور المتعلقة
باالحتفالية ،منها إعداد فيلم وثائقي
عن الراحل يتضمن لقاء قصيرا مع

خبريات

فهل ُيعقل أال يكون نقيب الموسيقيين
ً
ً
عضوا عامال؟!".
ُ
وتابع درويــش" :ما يقال عن إلغاء
حفلة ن ــادي الـنـصــر ،الـتــي كــان مقررا
لها مساء الجمعة الماضي ،ال صحة
ل ــه ،ألن الحفلة تــم تأجيلها مــن قبل
األمن لمساء الخميس المقبل ،خوفا
مـ ــن الـ ـ ـص ـ ــدام بـ ـي ــن ال ـم ــرش ـح ـي ــن فــي
قائمة االنتخابات داخــل الـنــادي ،ألن
الحفلة محسوبة على إحدى القوائم
االنتخابية".
وذكر أن لديه سلسلة من الحفالت
الـ ـت ــي س ـي ـقــدم ـهــا خـ ــال هـ ــذا الـشـهــر
ومطلع الشهر المقبل ،ولن يستطيع
أحد منعه من الغناء فيها ،على رأسها
حفلة نادي النصر ،وحفلة على مسرح
سيد درويش باإلسكندرية.

إيمان البحر درويش

يصور املمثل التركي
كيفانش تاتليتوغ فيلمه
السينمائي الجديد "هيا
يا بني" في مدينة ماش
املطلة على البحر ،حيث
يقوم في الفيلم بدور صياد
اسمه علي .كيفانش ،الذي
يظهر ألول مرة بدور أب
على الشاشة ،يطرح في
الفيلم قضية مرض التوحد
عبر ابنه الذي يعاني هذا
املرض ،ووقع االختيار
على طفل قريب الشبه من
كيفانج ،لدرجة أنه يبدو
ابنه بالفعل.
من جهة أخرى ،وبعد مرور
 10سنوات على مشاركتهما
في مسلسل "نور" ،تشارك
املمثلة التركية كانسني
أوزوسني كضيفة شرف
في فيلم "هيا يا بني" أمام
كيفانش ،حيث التقيا ألول
مرة في مسلسل" نور"
الذي كان سببا في شهرة
كيفانش في العالم العربي،
وعرف باسم مهند.

«البافتا» ّ
تكرم المخرج
البريطاني كريستوفر نوالن

تكرم األكاديمية البريطانية
لفنون الفيلم والتلفزيون
(البافتا) املخرج البريطاني
كريستوفر نوالن في األول
من ديسمبر املقبل.
وقال موقع مجلة "سكرين
إنترناشيونال" إن حفل
التكريم سيقام بمقر البافتا
في العاصمة لندن.
وبدأ كريستوفر مشواره
الفني عام  1998بإخراج
فيلم "فولوينغ" ،وبعدها
كتب وأخرج عدة أفالم
ناجحة منها "مومينتو"
( ،)2000و"أنسومنيا"
( ،)2002و"ذا برستيج"
( ،)2006و"إنسيبشن"
( .)2010وأخرج ثالثية
"ذا دارك نايت" (فارس
الظالم) و"إنترستيلر" ،ونال
عنهما جائزتي "البافتا"
و"األوسكار" ألفضل مؤثرات
بصرية .وكتب كريستوفر
وأخرج فيلم "دونكيرك"
الذي تدور أحداثه حول
الحرب العاملية الثانية،
والفيلم بطولة مارك
رايالنس وتوم هاردي.
وستتاح تذاكر الحفل يوم
الجمعة املقبل على املوقع
الرسمي لـ "البافتا".

ةديرجلا
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دوليات

ً
أكثر من  420قتيال في زلزال الحدود العراقية  -اإليرانية

ً
إقليم كرمنشاه اإليراني األكثر تضررا من الهزة والكويت والسعودية وتركيا وإسرائيل ولبنان شعرت بها
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سلة أخبار
محادثات بين أمير قطر
والعاهل المغربي

بحث العاهل المغربي الملك
محمد السادس مع مضيفه
أمير دولة قطر الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني سبل تطوير
العالقات بين بلديهما في
مختلف المجاالت ،إلى جانب
تطورات األوضاع الدولية
واإلقليمية واألزمة الخليجية.
ووصل العاهل المغربي إلى
العاصمة القطرية الدوحة ،أمس
ً
األول ،في زيارة رسمية قادما
من اإلمارات العربية المتحدة.

إعادة فتح موانئ عدن
وتظاهرة حوثية بصنعاء

إيرانيون في العراء مساء أمس األول في سربول الذهب بإقليم كرمنشاه رغم البرد بعد الهزة األرضية وارتداداتها

أوقع الزلزال العنيف ،الذي
ضرب منطقة الحدود
العراقية  -اإليرانية ،وبلغت
قوته  7.3درجات ،مئات القتلى
والجرحى ،معظمهم في إقليم
كرمنشاه ،وشعرت به دول عدة
بالمنطقة ،بينها الكويت.

ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت حـ ـصـ ـيـ ـل ــة الـ ـ ــزلـ ـ ــزال
العنيف ،الــذي ضرب مساء أمس
األول المنطقة الجبلية الحدودية
بين العراق وإيــران ،وبلغت قوته
 7.3درجات ،وشعرت به دول عدة
في المنطقة بينها الكويت ،لتصل
ال ــى أكـثــر مــن  420قـتـيــا ،بينهم
 8س ـق ـطــوا ف ــي إق ـل ـيــم كــردس ـتــان
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،ب ـي ـن ـم ــا قـ ـت ــل الـ ـب ــاق ــون
وأصيب أكثر من  4000في إقليم
كرمانشاه غرب إيران األكثر تأثرا
بالهزة.
وشعر الناس بالزلزال في عدة
أقاليم بــإيــران ،لكن أكثر األقاليم
تضررا كان «كرمنشاه» الذي أعلن
ال ـح ــداد م ــدة ثــاثــة أيـ ــام ،وسـقــط
أك ـثــر م ــن  236م ــن الـضـحــايــا في
منطقة سرب الذهب في كرمنشاه

زلزال يهز كوستاريكا وال أضرار
ضــرب زل ــزال بـقــوة  6.5درج ــات كوستاريكا فــي وقــت متأخر
أمس األول ،لكن لم تصدر أي تقارير فورية عن حصول أضرار
أو إصابات.
ووقع الزلزال ،في هذا البلد الواقع وسط اميركا ،عند الساعة
 8:28مساء بالتوقيت المحلي ( 02:28ت غ) في المنطقة الساحلية
ً
المطلة على المحيط الهادئ ،وعلى عمق  20كيلومترا بالقرب
من بلدة جاكو التي تعتبر مقصدا للسياح وتشتهر بشطآنها.
ولم يصدر مركز التحذيرات من التسونامي في المحيط الهادي
أي إنذار.
وشـعــر الـسـكــان فــي الـعــاصـمــة س ــان خــوسـيــه بــاألبـنـيــة تهتز
وتتمايل ألقل من دقيقتين ،كما أفادت وسائل اعالم محلية بأن
السكان شعروا بالزلزال في كل انحاء البالد.

على بعد نحو  15كيلومترا من
الحدود العراقية .وقال التلفزيون
ال ـح ـكــومــي اإليـ ــرانـ ــي إن ال ــزل ــزال
ألحق أضرارا بالغة ببعض القرى
المؤلفة من بيوت مبنية بالطوب
اللبن ،وتسعى فرق جاهدة للعثور
ع ـلــى ن ــاج ـي ــن م ـح ــاص ــري ــن تـحــت
أنقاض المباني المنهارة.
واضاف مسؤولون للتلفزيون
الحكومي ان الزلزال تسبب كذلك
في انهيارات أرضية تعوق جهود
اإلنـقــاذ .وذكــرت وسائل إعــام ان
 14إقـلـيـمــا عـلــى األقـ ــل ف ــي إي ــران
تضررت من الزلزال.
ووجه المرشد اإليراني األعلى
علي خامنئي ،ورئيس الجمهورية
حسن روحاني ،الهيئات المعنية
بالمسارعة إلى إغاثة المواطنين
ال ـم ـن ـك ــوب ـي ــن .وق ــال ــت ال ـس ـل ـطــات
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة إن ع ـم ـل ـي ــات اإلغ ــاث ــة
تتواصل في مناطق غــرب إيــران،
لرفع األنقاض ومساعدة الضحايا
في المناطق المنكوبة.
وقـ ـ ــال ب ـه ـن ــام س ـع ـي ــدي نــائــب
رئيس خلية األزم ــة ،التي شكلت
الدارة اع ـم ــال االغ ــاث ــة ،وت ـشــرف
عليها وزارة الداخلية االيرانية،
إن عدد المصابين بلغ نحو 4000
شـ ـخ ــص ج ـم ـي ـع ـهــم فـ ــي مـنـطـقــة
كرمنشاه.
وذكــر مجتبى نكردار ،مساعد
م ـح ــاف ــظ م ـن ـط ـقــة ك ــرم ـن ـش ــاه فــي
غرب ايران« ،نحن في طور إنشاء
ثــاثــة مـخـيـمــات اغ ــاث ــة لـلـحــاالت
الـ ـط ــارئ ــة» .وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـه ــال
األحـمــر اإليــرانــي إن أكـثــر مــن 70

اتفاق بوتين وترامب يسلط
الضوء على جنوب سورية
• إسرائيل تتمسك بخطوطها الحمراء • خسائر لـ«حزب الله» بالبوكمال
س ـل ــط االتـ ـ ـف ـ ــاق ،الـ ـ ــذي وق ـ ــع ع ـل ـيــه الــرئ ـي ـس ــان
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب وال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بوتين ،على هامش قمة منظمة التعاون في آسيا
والمحيط ال ـهــادئ ،فــي فيتنام قبل أي ــام ،الضوء
عـلــى األوضـ ــاع فــي منطقة جـنــوب ســوريــة ،التي
قــد تـكــون إح ــدى النقاط األكـثــر حساسية فــي أي
تسوية مرتقبة لألزمة السورية ،بسبب محاذاتها
إلسرائيل.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أكـ ــد ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم الــرئــاســة
الروسية دميتري بسكوف أمس ،أن مذكرة ترامب
وبوتين حول سورية ال تتضمن أي تفاصيل حول
ً
انسحاب القوات اإليرانية ،ردا على تقارير تفيد
بــأن المذكرة نصت صراحة على تقليص سحب
القوات األجنبية والمقاتلين األجانب من منطقة
خفض التوتر في جنوب غربي سورية.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،تـمـسـكــت إس ــرائ ـي ــل بـخـطــوطـهــا
ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء فـ ــي س ـ ــوري ـ ــة .وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
اإلســرائ ـي ـلــي بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو أم ــس ،إن ــه أبلغ
الواليات المتحدة وروسيا بأن إسرائيل ستواصل
التحرك عبر الحدود السورية وفق احتياجاتها
األمنية .وأضــاف فــي تصريحات علنية ألعضاء
مــن حــزبــه «ل ـي ـكــود» فــي الـبــرلـمــان« :نـسـيـطــر على
حدودنا ونحمي بالدنا وسنواصل القيام بذلك،
ً
ً
أبلغت أيضا أصدقاءنا ،أوال في واشنطن ،وكذلك
أصدقاء نا في موسكو ،بأن إسرائيل ستتصرف
ً
في سورية بما في ذلك جنوب سورية وفقا لفهمنا
ً
ووفقا الحتياجاتنا األمنية».
مــن ناحيته ،قــال الــرئـيــس الـتــركــي رجــب طيب
إردوغــان أمــس ،إن من ال يعتقدون بجدوى الحل
العسكري للصراع في سورية عليهم أن يسحبوا
قواتهم بعد أن قالت روسيا والواليات المتحدة،
ً
ً
إنه ال حل عسكريا ممكنا في سورية.
وأضاف إردوغان في تصريحات للصحافيين،

قبل أن يتوجه إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ـي ــن« :ل ـ ــدي مـشـكـلــة ف ــي ف ـهــم هــذه
ال ـت ـصــري ـحــات .إذا كـ ــان ال ـح ــل ال ـع ـس ـكــري خ ــارج
الـحـســابــات ،فعلى مــن يـقــولــون ذلــك أن يسحبوا
قواتهم».
وذك ــر أنــه سيناقش المسألة مــع بــوتـيــن ،كما
ً
سيبحث معه أيضا الحل السياسي في سورية
والتحركات المشتركة مع روسيا في منطقة عفرين
الـســوريــة وتفاصيل صفقة شــراء نظام إس-400
للدفاع الصاروخي.
ف ــي س ـي ــاق آخـ ــر ،ق ــال زع ـم ــاء ع ـشــائــر وس ـكــان
وال ـم ــرص ــد الـ ـس ــوري ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان أمـ ــس ،إن
مقاتلي «داعــش» استعادوا السيطرة على مدينة
البوكمال آخر معاقلهم في سورية ،بعد أن نصبوا
كمائن لفصائل مدعومة من إيــران ،كانت أعلنت
األربعاء الماضي سيطرتها على المدينة ،وكبدوها
خ ـســائــر ف ــادح ــة م ـمــا أج ـبــرهــا ع ـلــى االن ـس ـحــاب.
وأضافوا أن مقاتلي التنظيم الذين كانوا يختبئون
في أنفاق في قلب مدينة البوكمال باغتوا مقاتلين
من جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية انضموا
إلى مقاتلين شيعة عراقيين من «الحشد الشعبي»
كانوا قد عبروا الحدود إلى سورية.
وق ــال قحطان غــانــم العلي وهــو زعـيــم بإحدى
العشائر على اتـصــال بــأقــارب فــي الـبــوكـمــال ،إن
ً
ً
مقاتلي تنظيم «داعـ ــش» شـنــوا هـجــومــا مباغتا
ب ـه ـج ـمــات ان ـت ـح ــاري ــة وص ــاروخـ ـي ــة ب ـعــد «خـ ــداع
الـفـصــائــل اإليــران ـيــة وإيـهــامـهــا ب ــأن داع ــش غــادر
المدينة».
وال ـبــوك ـمــال مــركــز إم ـ ــداد واتـ ـص ــاالت رئـيـســي
للمتشددين بين سورية والـعــراق وتمثل جائزة
للفصائل المدعومة من إيران.
كبيرة
ُ
ً
في السياق ،قتل  ٤٥شخصا في غارة على بلدة
األتارب في ريف حلب الغربي.

(أ ف ب)

أل ــف شـخــص يـحـتــاجــون ألمــاكــن
إليوائهم بصورة عاجلة.
أما بير حسين كوليفاند ،رئيس
دائرة الطوارئ الوطنية االيرانية،
فـقــد ق ــال ان ــه «م ــن الـصـعــب إرس ــال
فــرق إغــاثــة الــى الـقــرى ،ألن الطرق
ق ـط ـعــت ( )...ح ـص ـلــت انـ ـهـ ـي ــارات
ارضية».
واعلنت وكالة االنباء االيرانية
الرسمية انــه تــم ارس ــال  30فريق
اغ ــاث ــة ال ــى مـنـطـقــة ال ــزل ــزال الـتــي
ت ـعــانــي اجـ ـ ــزاء فـيـهــا م ــن انـقـطــاع
التيار الكهربائي.

تشعر بالقلق بشأن ضحايا الزلزال
فــي الـقــرى النائية .وق ــال مسؤول
إيراني في قطاع النفط إن خطوط
األنابيب والمصافي في المنطقة
لم تتضرر.

طقس بارد

العراق وكردستان

وانقطعت الكهرباء في عدة مدن
إيرانية وعراقية ،ودفع الخوف من
توابع الزلزال آالف األشخاص في
الـبـلــديــن إل ــى الـبـقــاء فــي ال ـشــوارع
والحدائق في البرد الشديد.
وسـ ـج ــل م ــرك ــز رص ـ ــد ال ـ ـ ــزالزل
اإلي ـ ــران ـ ــي ن ـح ــو  118مـ ــن ت ــواب ــع
الزلزال وتوقع المزيد.
وكـ ــان حـجــة غــاري ـب ـيــان واح ــدا
من مئات الناجين الذين شردهم
الزلزال في إيران ،ووجد نفسه في
العراء يحتضن أسرته في مواجهة
البرد في مدينة قصر شيرين.
وذكـ ــر ال ـت ـل ـفــزيــون اإلي ــران ــي أن
الـحــرس الـثــوري وقــوات الباسيج
ال ـتــاب ـعــة ل ــه ن ـشــرت ف ــي الـمـنــاطــق
المتضررة.
واك ــد وزي ــر الــداخـلـيــة اإليــرانــي
ع ـب ــدال ــرض ــا رح ـم ــان ــي ف ـض ـلــي ان
بعض الطرق أغلقت ،وإن السلطات

وفي العراق ،تشير آخر حصيلة
للضحايا ا ل ــى مقتل  8أ شـخــاص
على األقــل ،وإصابة  321شخصا
ب ـ ـجـ ــروح فـ ــي إقـ ـلـ ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان،
واظهرت مشاهد بثت على «تويتر»
اشخاصا مذعورين يخلون مبنى
في السليمانية ،وتكسر الواجهات
الــزجــاج ـيــة ،كـمــا اظ ـهــرت مشاهد
التقطت في دربندخان المجاورة
انهيار جدران وهياكل خرسانية.
وفــي أنـحــاء السليمانية ،خرج
المواطنون العراقيون إلى الشوارع
وأخلوا منازلهم ،وسجلت أضرار
مادية فقط ،أما في قضاء كالر فقد
أدى الــزلــزال إلــى «سـقــوط قتيلين
هـمــا طـفــل ورج ــل م ـســن» ،حسبما
أف ـ ــاد م ــدي ــر م ـس ـت ـش ـفــى ال ـمــدي ـنــة
الــواق ـعــة جـنــوبــا مــن مــركــز مدينة
السليمانية.
ونقل بيان عن المتحدث باسم

وزارة الـصـحــة الـعــراقـيــة الطبيب
س ـيــف ال ـب ــدر ان «آخـ ــر احـصــائـيــة
ل ـع ــدد ال ـجــرحــى وال ـق ـت ـلــى بسبب
الهزة االرضية ،بلغت ثماني حاالت
وف ــاة و 535جــريـحــا» ،مشيرا الى
ان ه ـنــاك سـبــع وف ـي ــات ف ــي إقليم
كـ ــردس ـ ـتـ ــان ،وحـ ــالـ ــة واح ـ ـ ـ ــدة فــي
مستشفى جلوالء العام بمحافظة
ديالى ،شمال شرق بغداد.
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـم ــرك ــز ال ـج ـي ــول ــوج ــي
األمـ ـي ــرك ــي أن الـ ــزلـ ــزال وقـ ــع عـنــد
الـســاعــة  18:20ت غ على بعد 30
ك ـي ـل ــوم ـت ــرا جـ ـن ــوب غ ـ ــرب مــدي ـنــة
حلبجة ،في منطقة جبلية محاذية
إليران .وذكر مسؤول في األرصاد
الـجــويــة الـعــراقـيــة أن ق ــوة الــزلــزال
بلغت  6.5درجات ،وان مركزه كان
في بنجوين بمحافظة السليمانية
في منطقة كردستان قرب المعبر
الحدودي الرئيسي مع إيران.
والزلزال الذي ضرب على عمق
قليل نسبيا يبلغ  25كيلومترا،
وشـ ـع ــر بـ ــه سـ ـك ــان ب ـ ـغـ ــداد لـنـحــو
 20ثــانـيــة ،بينما شـعــر بــه سكان
المحافظات األخ ــرى لـمــدة أطــول.
وفي الجانب اإليراني شعر بالهزة
سكان عدد من المناطق في غرب
البالد ،بينها تبريز.

وشـعــر سـكــان الـكــويــت وبعض
المناطق السعودية بــالـهــزة ،كما
شعرت مناطق في إسرائيل ولبنان
بها .وفي جنوب شرق تركيا شعر
ال ـس ـك ــان ب ــال ـه ــزة م ــن مـلـطـيــة الــى
فــان .وفي ديــار بكر أخلى السكان
مـنــازلـهــم .وض ــرب الــزلــزال منطقة
بـ ـط ــول  1500ك ـل ــم ت ـل ـت ـقــي فـيـهــا
صـفــائــح تكتونية عــربـيــة وأورو-
آسيوية ،وهو حزام يمتد بين غرب
ايران وشمال شرق العراق.
وفي يونيو  ،1990تسبب زلزال
بقوة  7.4درجات قرب بحر قزوين
(ش ـمــال اي ـ ــران) فــي مـقـتــل  40ألــف
شخص ،وإصابة أكثر من  300ألف
بجروح وتشريد  500ألف .ويعود
آخ ـ ــر زلـ ـ ـ ــزال ك ـب ـيــر إل ـ ــى ديـسـمـبــر
 2003في بم ،بمحافظة كرمان في
جنوب شرق إيران ،حين قتل 3100
شخص على األقل ودمرت المدينة
بالكامل تقريبا.
فــي أبــريــل  ،2013شهدت إيــران
زلــزالـيــن بلغت قوتهما  6.4و7.7
درج ـ ـ ــات ،ف ــي أق ـ ــوى هـ ــزة أرض ـيــة
تضرب الـبــاد منذ عــام  ،1957ما
أسفر عــن مقتل نحو  40شخصا
في إيران وباكستان المجاورة.
(طهران ،بغداد  -وكاالت)

وفد نيابي عراقي يزور السعودية الستكمال «التقارب»
البارزاني :بغداد تواصل مساعيها إللغاء الكيان الدستوري لإلقليم
ف ـ ــي خ ـ ـط ـ ــوة ج ـ ــدي ـ ــدة م ـك ـم ـلــة
لسياسة ال ـت ـقــارب ،الـتــي اتبعتها
ً
الـ ــريـ ــاض وب ـ ـغـ ــداد أخـ ـ ـي ـ ــرا ،يـصــل
وفـ ــد بــرل ـمــانــي ع ــراق ــي رف ـي ــع إلــى
السعودية اليوم الثالثاء ،للقاء ولي
العهد السعودي األمير محمد بن
سلمان ،ورئيس مجلس الشورى
عبدالله بن محمد آل الشيخ ،ووزير
الخارجية عادل الجبير.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـص ــداق ــة
العراقية  -السعودية الشيخ حسن
الحمداني ،إن «الرؤية الجديدة في
ً
السياسة العراقية ،كان مخططا لها
من قبل لجنة العالقات الخارجية
النيابية منذ بدء الدورة البرلمانية
ً
في عــام  ،»2014مشيدا بـ»خطوات
رئيس ال ــوزراء حيدر العبادي في
االنفتاح على جميع ال ــدول ســواء
العربية أو اإلقليمية والدولية».
وأضــاف الحمداني ،أن «اللجنة
ً
شكلت و ف ــدا مــن مختلف اللجان
وال ـك ـتــل الـسـيــاسـيــة ف ــي الـبــرلـمــان
لزيارة المملكة العربية السعودية
ً
ً
ت ـس ـت ـم ــر أس ـ ـ ـبـ ـ ــوعـ ـ ــا» ،م ــوضـ ـح ــا،
أن «ال ـ ــزي ـ ــارة س ـت ـت ـض ـمــن تــوطـيــد
الـ ـع ــاق ــات مـ ــع م ـج ـل ــس الـ ـش ــورى
الـسـعــودي ،وإع ــان تشكيل لجنة
ال ـص ــداق ــة ال ـس ـعــوديــة ـ ال ـعــراق ـيــة،
بـ ـ ـه ـ ــدف الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ب ـ ـيـ ــن م ـم ـث ـلــي
الشعب من البلدين وتسهيل عمل
الحكومات».
وذكــر أن الوفد يسعى إلــى دعم
وتعزيز الـخـطــوات ،التي قطعتها
حكومتا البلدين في مجال التقارب
الـسـيــاســي واالق ـت ـص ــادي والـعـمــل
على تذليل المعوقات وفتح آفاق
جديدة للتعاون.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أعـ ـ ـ ــرب رئ ـ ـيـ ــس لـجـنــة

أصدر وفد المملكة العربية
السعودية لدى األمم المتحدة
ً
ً
بيانا عاجال أمس ،بشأن الموانئ
اليمنية الخاضعة لسيطرة
الحكومة اليمنية برئاسة عبدربه
منصور هادي.
وأكد البيان ،أن تحالف دعم
الشرعية في اليمن سمح
باستئناف دخول المساعدات
اإلنسانية والتجارية إلى كل
الموانئ الخاضعة لسيطرة
الحكومة الشرعية في اليمن،
ويتضمن ذلك ،إعادة فتح جميع
الموانئ في المناطق التي
تسيطر عليها حكومة اليمن ،بما
في ذلك عدن والمكال والمخا.
إلى ذلك ،انطلقت مسيرة أمس،
من أمام مقر األمم المتحدة في
العاصمة صنعاء ،دعت إليها
جماعة انصار الله الحوثية،
للتنديد «بتصعيد قوات
التحالف العربي لحصاره
وإغالقه كافة المنافذ اليمنية».

ً
إسرائيل تعتقل قياديا
ً
بارزا من «الجهاد»

أعلن الجيش اإلسرائيلي ،أمس،
أنه اعتقل أحد كبار قياديي
حركة الجهاد اإلسالمي في
الضفة الغربية المحتلة ،فيما
يتزايد التوتر بعد تفجير أحد
أنفاق الحركة في غزة.
وأكد مصدر في الحركة ،أن أحد
ً
قادته طارق قعدان ( 47عاما)
اعتقل ضمن حملة اعتقاالت،
ً
مشيرا إلى أن قوات األمن
اإلسرائيلية «داهمت خاللها
منزله وقامت بتفتيشه».

جمهورية ً«أرض ًالصومال»
تنتخب رئيسا جديدا

ً
زوار شيعة يوقدون شموعا في محيط ضريح اإلمام الحسين في كربالء بعد انتهاء إحياء
(أ ف ب)
مراسم ذكرى أربعين الحسين أمس األول				
الـعـشــائــر الـنـيــابـيــة وعـضــو الــوفــد
الزائر الشيخ عبود العيساوي عن
أمله في أن «ينعكس توجه المملكة
الجديد نحو العراق على دعمه في
ً
جميع المجاالت ،ألنه خاض حربا
بــالـنـيــابــة عــن جـمـيــع دول ال ـجــوار
والمجتمع الدولي».
وت ـش ـه ــد ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـع ــراق ـي ــة
ً
ً
الـسـعــوديــة تـحـسـنــا مـلـحــوظــا في
اآلونـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ك ـل ـلــت ب ــزي ــارات
رسمية متبادلة لكبار المسؤولين
من الحكومتين.
ف ــي س ـي ــاق آخـ ـ ــر ،أع ـل ــن رئ ـيــس
حـكــومــة إقـلـيــم كــردس ـتــان ال ـعــراق،
ن ـي ـجــرفــان بـ ــارزانـ ــي ،أن حـكــومـتــه
أرسـ ـل ــت مــاح ـظــات ـهــا إلـ ــى رئـيــس
الحكومة االتحادية ،حيدر العبادي،
ً
بشأن الموازنة االتحادية ،مشددا
على ضرورة أال تخلط بغداد بين
واجباتها الدستورية تجاه اإلقليم
والـ ـخ ــاف ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،مـتـهـمــا

الحكومة المركزية بالسعي إلى حل
الكيان الدستوري إلقليم كردستان.
وقال في مؤتمر صحافي عقده
أمــس فــي أربـيــل« :يجب أال تبتزنا
بـغــداد بـشــأن ال ـمــوازنــة» .وأض ــاف:
«ح ــددن ــا ال ـخ ــروق ــات الــدس ـتــوريــة
الواردة في مشروع قانون الموازنة
وعرضناها عليهم».
وت ــاب ــع« :ال ـح ـكــومــة ت ـقــول إنـهــا
ستدفع رواتب موظفي كردستان،
لـ ـكـ ـنـ ـه ــا تـ ـ ـق ـ ــوم مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ــرى
ب ـت ـخ ـص ـيــص مـ ــوازنـ ــة ل ــإق ـل ـي ــم ال
تكفي لدفع رواتب موظفي محافظة
واحدة».
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة إج ـ ــراء
ح ـ ــوار مـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة االتـ ـح ــادي ــة
ً
على أســاس الدستور ،مضيفا أن
ً
ً
اإلقليم سيصدر ردا رسميا على
المحكمة االتـحــاديــة حــول قرارها
ً
بشأن االستفتاء واالنفصال ،الفتا
إلـ ــى أن ب ـعــض ق ـ ـ ــرارات الـمـحـكـمــة

كانت غير معلنة ،وأن بعض قرارات
البرلمان العراقي بحق األكراد غير
دستورية.
ً
وأكــد أن األكــراد لم يتلقوا طلبا
مــن بـغــداد بـشــأن إرس ــال وفــد فني
ً
بــدال مــن وفــد سياسي للتفاوض،
ً
م ـض ـي ـفــا« :ن ـق ــدر ج ـهــود ال ــوالي ــات
المتحدة وحثها على إجراء الحوار،
لكن حتى اآلن ،لم يحدد أي جدول
زمني لبدء المفاوضات .وأميركا
أكدت رغبتها بوجود حكومة قوية
في إقليم كردستان لكنها ال تزال
منحازة لبغداد».
وعـ ــن ال ـع ــاق ــة م ــع ت ــرك ـي ــا ،أك ــد
أنها جارة عزيزة ومهمة بالنسبة
لإلقليم وشكرها على مساعداتها
بعد الزلزال .وبالنسبة إليران ،فقد
أعـلــن أن «إي ــران أب ــدت استعدادها
لفتح معابرها الحدودية مع إقليم
كردستان بعد فتح معبر باشماخ».
(بغداد  -وكاالت)

أدلى سكان جمهورية أرض
الصومال المعلنة من جانب
واحد في شمال الصومال،
أمس ،بأصواتهم الختيار
رئيس جديد على أمل أن
تسمح ثالث انتخابات تنظمها
منذ إعالن استقاللها عن بقية
الصومال في  1991بتعزيز
جهودها للحصول على
اعتراف دولي.
وتتسم جمهورية أرض
ً
الصومال بأنها أكثر تجانسا
على الصعيد القبلي ،وأكثر
ً
استقرارا من بقية أنحاء
الصومال .ويتنافس ثالثة
رجال في هذه «الجمهورية»
الصغيرة شبه الصحراوية
التي يناهز عدد سكانها أربعة
ماليين نسمة ،هم موسي
بيهي من حزب كولميي
الحاكم ،ومرشحا المعارضة
عبدالرحمن عيرو وفيصل
علي وارابي ،المرشح الذي لم
يفز في االنتخابات الرئاسية
السابقة في .2010
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الحريري يسعى إلى تسوية جديدة ...ودور عون محوري
• الراعي يبدأ أول زيارة لبطريرك ماروني إلى السعودية • باريس :وقف تدخل طهران شرط لالستقرار
بيروت  -ةديرجلا

•

في إطالالته األولى بعد إعالنه
االستقالة من رئاسة الحكومة
في لبنان ،وضع زعيم تيار
ً
المستقبل سعد الحريري ،سقفا
ً
لألزمة ،التي تعيشها
سياسيا
ً
البالد ،مطالبا بالتوصل إلى
تسوية جديدة ،تحيد لبنان
بطريقة أكثر فعالية عن أزمات
المنطقة.

خ ــرق رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة سعد
الـ ـح ــري ــري ،أمـ ــس األول" ،جـ ــدار
الصمت" الثقيل الذي اعتصم به
ً
ً
أس ـبــوعــا ك ــام ــا لـيـضــع "بـعــض"
النقاط على حروف استقالته.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ،إن
الحريري في إطاللته التلفزيونية
(على تلفزيون المستقبل مع بوال
يعقوبيان) "انتقل إ لــى المرحلة
ّ
ال ـج ــدي ــدة م ــن خــط ـتــه لـتـصــويــب
ً
المسار داخـلـيــا ،فـطــرح خطوات
عـ ـمـ ـل ـ ّـي ــة ل ـ ـل ـ ـخـ ــروج مـ ـ ــن األزمـ ـ ـ ــة
ً
الحاصلة ،واضعا النأي بالنفس
عن صراعات المنطقة ،وبالتالي
انسحاب حزب الله من أزماتها،
ً
شـ ــرطـ ــا أول إلح ـ ـيـ ــاء ال ـت ـس ــوي ــة
ً
السياسية" التي جاءت به رئيسا
للحكومة وبالعماد ميشال عون
ً
رئيسا للجمهورية.
وأضافت المصادر لـ "الجريدة"
أن "الحريري سيجري عند ّعودته
إلــى لبنان مفاوضات مكثفة مع
رئيس الجمهورية ميشال عون
ور ئـيــس المجلس النيابي نبيه
ب ــري و م ــع حلفائه السياسيين،
ل ـل ـتــوصــل إلـ ــى ت ـســويــة ج ــدي ــدة،
بـ ـ ـش ـ ــروط ج ـ ــدي ـ ــدة هـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــرة،
ي ـ ـكـ ــون فـ ــي ص ـل ـب ـه ــا الـ ـ ـت ـ ــزام كــل
األطراف اللبنانية بسياسة النأي
بالنفس".
وت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــت" :سـ ـيـ ـتـ ـعـ ـي ــن ع ـلــى
الرئيس عــون لعب دور محوري
وم ـص ـي ــري .ف ـح ــزب ال ـل ــه حليف
أ سـ ـ ــا سـ ـ ــي لـ ـ ــه واذا لـ ـ ــم ُي ـق ـن ـع ــه
باالنسحاب مــن ســوريــة واليمن
ّ
والـكــويــت والبحرين ،لــن يتمكن
بعد الـيــوم -وفــي ضــوء المواقف
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ال ـت ـص ـع ـي ــدي ــة -مــن
تشكيل أي حكومة جديدة".

عون يرحب

بغداد تعرض
وساطتها وطهران
تنفي التدخل
وجعجع يرى الوضع
ً
قابال لإلنقاذ

وع ـ ـ ـلـ ـ ــق ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ع ـ ـ ـ ــون ف ــي
تصريح له عبروسائل التواصل
االج ـت ـمــاع ـي ،أمـ ــس ،ع ـلــى إع ــان
ي ع ـ ــن ق ــرب
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر 
ً
عودته الىلبنان ،قائال" :سررت
بإعالن الحريري عن قرب عودته
ّ
إلى لبنان ،وعندها سنطلع منه
على كافة الـظــروف والمواضيع

بوتشيمون :هناك حل آخر
غير االستقالل

جنود إسبان يودعون عائالتهم قبل مغادرتهم أمس األول إلى لبنان لاللتحاق بقوات اليونيفيل (إي بي أيه)
والـ ـه ــواج ــس ال ـت ــي ت ـح ـت ــاج ال ــى
معالجة".
ون ـق ـلــت وك ــال ــة "روي ـ ـتـ ــرز" عن
ع ــون تــأكـيــده أم ــام زواره ،أمــس،
أن "تلميح رئيس الحكومة سعد
ال ـحــريــري بــاحـتـمــال ع ــدول ــه عن
ً
االستقالة أمــر إيـجــابــي" ،مشيرا
إلـ ــى أن "ت ـص ــري ـح ــات ال ـحــريــري
ت ـظ ـهــر أن ال ـت ـســويــة الـسـيــاسـيــة
التي تدعم الحكومة االئتالفية ال
تزال قائمة".
وأكــد عــون أن "الحملة لعودة
الـ ـح ــري ــري م ــن ال ـس ـع ــودي ــة أت ــت
بنتائج إيـجــابـيــة" .مــن ناحيته،
ً
صرح الرئيس بري ،أمس ،قائال:
"العدول عن االستقالة فيه عدالة".
واعتبر عضو كتلة "المستقبل"
ال ـن ــائ ــبع ـق ــاب ص ـق ـر ،أم ـ ــس ،أن

"استقالة الحريري نهائية إال في
حال َّ
بدلحزب الله استراتيجيته
في المنطقة التي جرت الويالت
ع ـلــىل ـب ـنــان وأوق ـ ــف تــدخ ـلــه في
ال ـ ـي ـ ـمـ ــن وس ـ ـ ــوري ـ ـ ــة والـ ـبـ ـح ــري ــن
ً
وال ـك ــوي ــت" ،الف ـتــا إل ــى أن "األه ــم
هو وقف مفاعيل تدخل حزب الله
في الخارج ومفاعيل سالحه في
ً
الداخل ،الذي لم يعد مقبوال وأدى
إلى اصطدام لبنان مع الخارج".

جعجع
كما لفت رئيس حزب "القوات
الـلـبـنــانـيــة" سـمـيــر جـعـجــع عبر
حسابه على "تويتر" ،أمس ،إلى
أن ــه "م ــا زال م ــن الـمـمـكــن إن ـقــاذ
التسوية السياسية إذا التزمت

يلفت نظره الى أمر ما" .وأضافت أنها لم تقابل أي مسؤول سعودي،
سوى سائق كان ينتظرها وقام بإيصالها إلى مكان إقامة رئيس
الوزراء اللبناني المستقيل.
وتعليقا على االشاعات عن فروض اإلقامة الجبرية على الحريري،
قالت يعقوبيان" :عندي قناعة أن الرئيس عندما يقول لي انه حر،
فهو حر في تحركاته ،ما رأيته بأم عيني ال يوجد تواجد أمني حول
ً
بيته ،ما رأيته مشهد طبيعي جدا" .
وختمت" :شعرت بتأثر خالل مقابلة الرئيس ،وكان من الصعب
جدا فصل المشاعر عن العمل المهني الصرف".

ً
ً
الحكومة فعليا وعمليا بسياسة
ً
النأي بالنفس ،خصوصا لجهة
سحب حزب الله من سورية ومن
أزمات المنطقة".
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري اس ـت ـق ـب ــل
أم ـ ــس ،ف ــي دارتـ ـ ــه ف ــي ال ــري ــاض،
رئـيــس بعثة االتـحــاد األوروب ــي
في المملكة العربية السعودية
مـ ـيـ ـكـ ـيـ ـل ــي سـ ـ ـي ـ ــرف ـ ــون دورسـ ـ ـ ــو
والسفير األلـمــانــي فــي المملكة
ديـ ـت ــر وال ـ ـتـ ــر هـ ــالـ ــر ،وال ـس ـف ـي ــر
البريطاني في الرياض سايمون
كولينز.
فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،غـ ـ ـ ــادر
البطريرك الماروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي ،مطار
رفيق الحريري الدولي  -بيروت،
ً
أمـ ـ ــس ،م ـت ــوج ـه ــا إل ـ ــى الـمـمـلـكــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة ف ــي زي ــارة
تاريخية.
واع ـت ـب ــر الـ ــراعـ ــي أن "اط ــال ــة
الحريري كانت مطمئنة وفتحت
ً
آفــاقــا جــديــدة" .وق ــال" :أعتقد أن
زي ــارت ــي إل ــى ال ـس ـعــوديــة أخ ــذت
صفة التاريخية والمهمة نسبة
للحدث الــذي نعيشه فــي لبنان
واألعين اللبنانية تتأمل الخير
السيما وأنه من المملكة لم يأتنا
إال الخير" .وأضاف" :ويسرني أن
أكون أول بطريرك ماروني يزور
المملكة".
كـ ـم ــا أع ـ ـلـ ــن الـ ـق ــائ ــم ب ــاع ـم ــال
سـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارة ال ـ ـم ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ول ـ ـ ـيـ ـ ــد ب ـ ـ ـخـ ـ ــاري،

خ ــال وداعـ ــه ال ــراع ــي فــي مطار
رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري ال ـ ــدول ـ ــي ،أن ــه
أخ ـبــر الــرئ ـيــس ع ــون بــإمـكــانـيــة
إي ـفــاد وزي ــر ال ـخــارج ـيــة جـبــران
بــاس ـيــل إل ــى الـمـمـلـكــة لــاطــاع
ً
ع ـلــى األوضـ ـ ــاع ك ــاف ــة" ،مـعـتـبــرا
أن "الـ ــزيـ ــارة ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـيــوم
لـ ـلـ ـبـ ـط ــري ــرك الـ ـ ــراعـ ـ ــي س ـت ـك ــون
ً
خيرا للجميع" .وأكد بخاري أن
"الجالية اللبنانية في السعودية
في بلدها الثاني وتحظى بكل
االحترام".

باريس
ا عـ ـتـ ـب ــرت وزارة ا ل ـخ ــارج ـي ــة
الفرنسية ،أمس ،أن "عدم تدخل
إيران في شؤون لبنان شرط مهم
الستقرار المنطقة".
وقالت المتحدثة باسم الوزارة
آنيس روماتيه إسباني" :نتمنى
مــن كــل األط ــراف ،الـتــي لها نفوذ
في لبنان أن تترك المجال لكافة
الــاع ـب ـيــن الـسـيــاسـيـيــن ف ــي هــذا
البلد كي يمارسوا مسؤولياتهم
بالكامل".
وت ـ ـ ــابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت" :ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــد س ـع ــد
ال ـح ــري ــري دعـ ــا إي ـ ــران إلـ ــى عــدم
ال ـ ـت ـ ــدخ ـ ــل ف ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ـ ــؤون لـ ـبـ ـن ــان
وجيرانه .نعتقد أن هذا شرط مهم
الستقرار المنطقة" .وكــان وزيــر
الخارجية الفرنسي جان إيف لو
دريان قال أمس ،إن "من الضروري
أن يحظى كل الساسة في لبنان

ب ـح ــري ــة ال ـت ـن ـق ــل والـ ـسـ ـف ــر حـتــى
يـتـسـنــى ح ــل األزم ـ ــة الـسـيــاسـيــة
في البالد".

طهران
كـ ـم ــا ق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
وزارة الخارجية اإليرانيةبهرام
ق ــاسـ ـم ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،إن "اس ـت ـق ــال ـة
ً
ي ك ــان ــت ف ـجــائ ـيــة ج ــدا
الـ ـح ــري ــر 
ً
ومـشـبــوهــة" ،مــوكــدا أن "إي ــران ال
تتدخل فــي الـشــؤون اللبنانية"،
ً
متمنيا أن "يعود إلى بلده لبنان
في أقرب وقت".

بغداد والدوحة
إ لـ ـ ـ ـ ــى ذ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ك ـ ـش ـ ـفـ ــت وزارة
ال ـخــارج ـيــة ال ـع ــراق ـي ــة ،أمـ ــس ،أن
"ب ـغــداد تـتــواصــل مــع السعودية
ولبنان لحل األزمــة الناجمة عن
اس ـت ـق ــال ــة ال ـ ـحـ ــريـ ــري" .وأض ـ ــاف
المتحدث باسم وزارة الخارجية
الـ ـع ــراقـ ـي ــة أحـ ـم ــد مـ ـحـ ـج ــوب ،أن
"الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق فـ ــاعـ ــل ف ـ ــي الـ ـت ــواص ــل
مـ ــن خـ ـ ــال ع ــاق ــات ــه مـ ــع ل ـب ـنــان
والسعودية لمعالجة األزمة".
ورأىوزير الخارجية القطري
محمد بــن عبدالرحمن آل ثاني،
أمس ،أن "المسألة اللبنانية ذات
حساسية خاصية لتعدد أطيافه
ويجب عــدم التدخل في شؤونه
الداخلية".

فرنسا تحيي ذكرى ً«هجمات  13نوفمبر» ترامب ودوتيرتي يتجاهالن «حقوق اإلنسان»

التهديد الداخلي اليزال مرتفعا ...وعودة «الجهاديين» طاغية

بريجيت ماكرون تتوسط الرئيسين الفرنسيين الحالي والسابق في باريس أمس (أي بي أيه)
بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة
زوج ـت ــه بــريـجـيــت ،أمـ ــس ،ف ــي اس ـت ــاد دو فــرانــس
وبحضور سلفه فرنسوا هوالند ،سلسلة فعاليات
لتكريم ضحايا اعتداء ات  13نوفمبر  2015التي
أسفرت عن  130قتيال في باريس وضواحيها.
وكــان هذا االستاد الكائن في شمال العاصمة
أول المواقع الستة التي استهدفتها هجمات 3
مجموعات إرهابية في أسوأ اعتداء ات تشهدها
فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
ووضع ماكرون باقة ورد أمام اللوحة التذكارية،
اث ـ ـنـ ــاء ح ـف ــل ت ـك ــري ــم ص ــام ــت ب ـح ـض ــور ع ــائ ــات
ال ـض ـحــايــا .ث ــم وق ــف ال ـم ـش ــارك ــون دق ـي ـقــة صمت
بحضور كبار المسوؤلين.
وصافح الرئيس وزوجته العائالت الموجودة،
ث ــم تــوج ـهــا بــال ـس ـيــارة ال ــى ال ـم ـطــاعــم وال ـحــانــات
ال ـبــاري ـس ـيــة ال ـت ــي ت ـعــرضــت شــرفــات ـهــا لـهـجـمــات
مثل "لــو كــاريــون" و"ال بــون بيير" و"لــو كونتوار
فولتير" و"ال بل اكيب" ،لمواصلة التكريم .وانتهى
التكريم أمام قاعة باتاكالن للحفالت الموسيقية،
الـتــي شـهــدت أس ــوأ عملية قتل فــي تلك األمسية
( 90قتيال).
وبـعــد عامين مــن الهجمات ،يـقــول مسؤولون
فرنسيون إن مستوى التهديد "الداخلي" اليــزال
في مستوى لم يسبق له مثيل.

مدير سابق لـ «:»CIA
يجب تدمير «الحرس الثوري»

قال جيمس وولسي مدير
جهاز المخابرات المركزية
األميركية  CIAالسابق
بين عامي  1993و،1995
إنه عندما يقوم الحرس
الثوري اإليراني بتهديد
أميركا" ،يجب قصف بنيته
التحتية بـ 6إلى  12قنبلة
ذات وزن  8أطنان" .وأضاف
وولسي" :نظرا ألن الحرس
الثوري يشكل المصدر األول
لإلرهاب في العالم ،فيجب
العمل بدل الحديث ،وينبغي
أن ندمر أي شيء له عالقة
بهذه المؤسسة".

يعقوبيان تكشف كواليس مقابلة الحريري
كشفت اإلعالمية بوال يعقوبيان ،كواليس المقابلة التي أجرتها
مع رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل ّ سعد الحريري ،مشددة على
أنها لم تلحظ أي شيء غير طبيعي ،وأنها ذهبت إلى منزل الرئيس
الحريري مباشرة ،الذي فيه عائلته وفريق عمله.
ّ
وأوضحت يعقوبيان أن "الرئيس الحريري أكد عودته إلى لبنان
ّ
قبل المقابلة وأثناء ها وبعدها ،وأن اإلطاللة كانت مباشرة على
الهواء  200في المئة ،ولم يكن هناك حظر على االسئلة".
ً
وبينت قصة الرجل الذي ظهر في كادر الكاميرا ،والذي اثار جدال،
ً
مشيرة إلى انه "من ضمن فريق عمل رئيس الحكومة المستقيل ،وكان

سلة أخبار

وبينما يخسر تنظيم "داعش" أراضي في العراق
وســوريــة ،يتوقع أن يحاول مئات من الفرنسيين،
وفي بعض الحاالت أطفالهم ،العودة إلى فرنسا ،مما
يضع الحكومة في ورطة بشأن كيفية التعامل معهم.
ودفـ ـع ــت ال ـه ـج ـم ــات ب ــاري ــس لـ ـل ــرد بــاالن ـض ـمــام
إلــى عمليات عسكرية دولية تستهدف في العراق
وسورية وليبيا وأماكن أخرى.
وأق ــر الـبــرلـمــان أي ـضــا تـشــريـعــات أش ــد ،أحــدثـهــا
قانون لمكافحة اإلرهاب بدأ سريانه الشهر الجاري
وي ـم ـن ــح ال ـش ــرط ــة ص ــاح ـي ــات أوس ـ ــع ف ــي تـفـتـيــش
الـمـمـتـلـكــات والـتـنـصــت وإغـ ــاق مـســاجــد وغـيــرهــا
مــن المواقع التي تشتبه السلطات فــي أنها تــروج
للكراهية .وشدد ماكرون على ضرورة التوازن بين
األمن والحريات.
وقال المدعي العام الفرنسي ،فرانسوا موالن ،إنه
بينما تخطط خاليا كبيرة لهجمات ،يحتمل وقوع
هجمات أخرى فردية باستخدام وسائل "رخيصة
التكلفة" مثل سيارات أو سكاكين.
وخالل زيارته إلى أبوظبي قال الرئيس الفرنسي
إنــه سيتم التعامل مع مسألة العائدين وفــق مبدأ
"حالة بحالة".
وقال موالن إن المخابرات الفرنسية تقدر أن نحو
 690فرنسيا يــوجــدون حاليا فــي الـعــراق وسورية
منهم نحو  295امرأة.

مسؤوال مخابرات أميركيان سابقان :بوتين يتالعب برئيسنا
أش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،أم ـ ــس ،بـعــاقـتــه
"ال ـج ـيــدة ج ــدا" بـنـظـيــره الفلبيني
رودري ـغ ــو دوت ـيــرتــي ،فــي اجتماع
ات ـ ـس ـ ــم بـ ـحـ ـس ــاسـ ـي ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة فــي
جــولـتــه اآلسـيــويــة الـطــويـلــة ،نظرا
الحـ ـتـ ـج ــاج ــات م ـن ـظ ـم ــات ال ــدف ــاع
ع ــن ح ـق ــوق االن ـ ـسـ ــان ال ـت ــي تــديــن
ً
خصوصا االنتهاكات في "الحرب
على المخدرات" في الفلبين.
و بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ت ـ ـ ـ ــرا م ـ ـ ـ ــب ( 71عـ ـ ــا مـ ـ ــا)
ودوتـ ـ ـي ـ ــرت ـ ــي ( 72ع ـ ــام ـ ــا) ،وه ـم ــا
يصنفان في بعض االحيان أنهما
شعبويان ،مرتاحين فــي مستهل
اول لـ ـق ــاء ب ـي ـن ـه ـمــا ع ـل ــى ان ـ ـفـ ــراد،
لـكـنـهـمــا امـتـنـعــا ع ــن االس ـتــرســال
فــي تصريحاتهما للصحافيين،
وت ـ ـجـ ــاهـ ــا خـ ـص ــوص ــا االسـ ـئـ ـل ــة
المرتبطة بحقوق االنسان.
وق ـ ــال ت ــرام ــب" :ل ــدي ـن ــا عــاقــات
جيدة جــدا" ،قبل ان يشيد بحسن
تنظيم قمة رابطة دول جنوب شرق
آس ـيــا (اسـ ـي ــان) ،وي ــأت ــي عـلــى ذكــر
الطقس بقوله" :في الفلبين يتبدل
الطقس دائـمــا ليصبح جميال في
نهاية االمر".
ً
وردا عـلــى س ــؤال بـشــأن مسألة
حـ ـق ــوق االن ـ ـ ـسـ ـ ــان ،ال ـ ـتـ ــزم ت ــرام ــب
ال ـص ـمــت ،إال أن دوت ـي ــرت ــي تــدخــل
ً
ليقول" :هذا ليس مؤتمرا صحافيا،
إنه لقاء ثنائي" .وغادر الصحافيون
بعد ذلك القاعة.
وبعد اللقاء ،أكد الناطق باسم
دوتيرتي هــاري روكــي ان "مسألة
حـقــوق االن ـس ــان لــم ت ـط ــرح" ،خــال
االج ـت ـم ــاع ال ـ ــذي اس ـت ـمــر ارب ـع ـيــن
دقيقة.
واضاف أن "الرئيس ترامب أكد
خـصــوصــا ان ــه ك ــان دائ ـمــا صديقا
الدارة دوت ـي ــرت ــي ،خــافــا لـسـلـفــه"
ب ــاراك اوبــامــا ،موضحا أن مسألة
ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري ب ـيــن الـبـلــديــن
شغلت حيزا كبيرا من المحادثات.
من جهتها ،أفادت الناطقة باسم

اثارت الصورة الجماعية التقليدية لقمة جنوب شرق آسيا بعض المرح .وكان من المفترض ان
يشبك ترامب ذراعيه ويمسك بايدي الرجلين الواقفين على جانبيه .لكنه امسك بيديه االثنتين
يد رئيس وزراء فيتنام بينما كان رئيس الفلبيني ينتظر ،قبل ان يتم تصحيح الوضع.
(أ ف ب)
وفي الصورة الرؤساء خالل الصورة التذكارية
البيت األبيض ساره ساندرز أنه تم
التطرق إلى مسألة حقوق اإلنسان،
ولكن "بشكل موجز".
وشهدت العالقات بين واشنطن
وم ــان ـي ــا ،الـمــرتـبـطـتــان بــاتـفــاقـيــة
دفاعية ،تقلبات عــدة منذ وصــول
المحامي الفلبيني الشعبوي الى
الرئاسة في .2016

مسؤوال مخابرات
على صعيد آخ ــر ،قــال مسؤوال
مـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــان كـ ـبـ ـي ــران
سابقان إنهما يخشيان أن يكون
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
يتالعب بترامب الذي قال قبل ايام
إن ــه يـعـتـقــد أن بــوتـيــن ص ــادق في
نفيه تدخل روسيا في انتخابات
الرئاسة األميركية عام .2016
وقـ ـ ــال ج ـ ــون ب ــريـ ـن ــان ،ال ـمــديــر
ال ـ ـسـ ــابـ ــق لـ ــوكـ ــالـ ــة ال ـ ـم ـ ـخـ ــابـ ــرات

ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة (،)CIA
وجـيـمــس كــابــر ،الـمــديــر السابق
لـلـمـخــابــرات الــوطـنـيــة األمـيــركـيــة
( ،)NIAإن ت ــرا م ــب ي ـس ــيء إدارة
العالقات بين موسكو والواليات
الـمـتـحــدة ،حـتــى فــي الــوقــت الــذي
ي ـح ـق ــق فـ ـي ــه م ـح ـق ــق خ ـ ـ ــاص فــي
تواطؤ محتمل بين حملة ترامب
االنتخابية وروسيا.
وق ــال بــريـنــان ،فــي أح ــد بــرامــج
شـبـكــة "سـ ـ ـ ــي.إن.إن" التلفزيونية
الـلـيـبــرالـيــة الـمـنــاهـضــة ل ـتــرامــب،
ظ ـهــر ف ـيــه م ــع ك ــاب ــر" :أع ـت ـق ــد أن
السيد ترامب ،لسبب ما ،إما يشعر
بالترويع من السيد بوتين يخشى
ما يمكن أن يفعله أو ما يمكن أن
تسفر عنه هذه التحقيقات .إن ما
يفعله الـسـيــد تــرامــب مــع ال ــروس
ال ينم ســوى عن سذاجة أو جهل
أو خوف".
وقال كالبر إن الزعماء األجانب

الذين يستقبلون ترامب استقباال
رسميا قــادرون على التالعب به.
وأض ـ ــاف" :أع ـت ـقــد أن الصينيين
وال ــروس يعتقدون أنهم قــادرون
على التالعب به".
وكان ترامب قال للصحافيين،
م ـط ـلــع األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،بعد
ل ـق ــائ ــه ب ــوت ـي ــن ف ــي ف ـي ـت ـن ــام" :ك ــل
م ــرة يــرانــي (بــوت ـيــن) فـيـهــا يقول
إنـ ــه ل ــم ي ـف ـعــل ذلـ ــك (ال ـت ــدخ ــل في
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات) .أص ـ ــدق ف ـع ــا أن ــه
عندما يـقــول لــي ذلــك فــإنــه يعني
مــا يـقــول .أظــن أنــه يشعر بإهانة
بالغة ج ــراء ذل ــك ،وهــو أمــر ليس
في مصلحة بالدنا".
في المقابل ،قال وزير الخزانة
س ـت ـي ـف ــن م ـن ــوت ـش ـي ــن ف ـ ــي ن ـفــس
البرنامج إن االنتقادات الموجهة
إلدارة ترامب للعالقات مع روسيا
والـصـيــن "سـخـيـفــة" .وأض ــاف" :ال
أحد يتالعب بالرئيس ترامب".

أكد الرئيس الكتالوني
المعزول كارليس بوتشيمون
في مقابلة نشرتها أمس،
صحيفة "لو سوار"
البلجيكية ،أن حال آخر
غير استقالل منطقته يبقى
ً
ممكنا ،موضحا أنه "يؤيد
دائما التوصل الى اتفاق" مع
إسبانيا .وقال بوتشيمون
للصحيفة "أنا على استعداد
ودائما كنت على استعداد
للقبول بحقيقة قيام عالقة
أخرى مع إسبانيا" ،مشيرا
الى استعداده للنظر في حل
آخر غير االستقالل.
وشدد "أنا دائما ما أؤيد
ً
التوصل إلى اتفاق" ،متهما
الحزب الشعبي المحافظ
الذي يتزعمه رئيس الحكومة
اإلسبانية ماريانو راخوي
بأنه المسؤول عن تنامي
الميول االستقاللية.

ً
تيلرسون في بورما غدا
لبحث أزمة الروهينغا

تعزز الواليات المتحدة
ضغوطها بحذر على
الجيش البورمي في ظل
"الفظائع" التي ارتكبت
بحق أقلية الروهينغا
المسلمة ،محاولة في
الوقت ذاته تجنب أن تدفع
حكومة أونغ سان سو تشي
المدنية ثمن هذه الضغوط.
ويخطط وزير الخارجية
ريكس تيلرسون للسفر
إلى بورما غدا ،للقاء
زعيمة البالد سو تشي
وقائد الجيش الجنرال
مين أونغ هلينغ .ويتبنى
لهجة حازمة مع القادة
العسكريين في بورما
الذين اعتبرهم "مسؤولين"
عن أزمة الروهينغا .ولكن
من غير الواضح ماهية
الخطوات التي يمكن أن
تتخذها الواليات المتحدة.

انشقاق جندي
كوري شمالي

صرح مسؤولون في سول
أمس ،بأن جنديا كوريا
شماليا انشق ولجأ إلى
كوريا الجنوبية عبر
المنطقة منزوعة السالح
بين الجانبين .وذكرت وزارة
الدفاع في كوريا الجنوبية
أن القوات الكورية الشمالية
أطلقت النار على الجندي،
الذي كان يخدم في المنطقة
األمنية المشتركة ،وهي الجزء
الوحيد من المنطقة منزوعة
السالح التي يوجد فيها قوات
من الجانبين وجها لوجه،
بقرية بانمونغوم.

ةديرجلا
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دوليات

أخبار مصر

ّمرض إسماعيل يجدد الحديث عن تغيير الحكومة المصرية
تعثر مفاوضات سد «النهضة» ...وزيادة محتملة ألسعار المحروقات العام المقبل
القاهرة  -أيمن عيسى وشيماء جالل وعادل زناتي ونهى رجب

تأكدت األنباء بشأن مرض
رئيس الحكومة المصرية شريف
إسماعيل ،أمس ،مما أعاد فتح
الباب للحديث عن التعديل
الوزاري ،في وقت تحشد
الحكومة إلجراءات االنتخابات
الرئاسية المقررة في النصف
األول من العام المقبل.

علمت «الجريدة» أمس ،أن الحالة
الـصـحـيــة لــرئـيــس مجلس الـ ــوزراء
المصري ،شريف إسماعيل ،جددت
الحديث داخــل أروق ــة الحكومة عن
إجراء تغيير وزاري ،وذلك بعد إصابة
إس ـمــاع ـيــل ب ـس ــرط ــان الـبـنـكــريــاس
وتلقيه العالج لمواجهة المرض الذي
لم يمنعه حتى اآلن عن ممارسة مهام
عمله ،على الرغم من ظهور عالمات
الـمــرض عليه ،وفــي حــال تــدهــورت
الحالة الصحية إلسماعيل قد ال يجد
الرئيس عبدالفتاح السيسي مفرا من
إجراء تعديل وزاري قبل االنتخابات
الــرئــاس ـيــة ال ـم ـتــوقــع إج ــراؤه ــا في
شهري مارس وأبريل المقبلين.
وقــال مصدر مطلع لـ «الجريدة»
إن م ــرض رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ،ال يؤثر
على تأديته مهام عمله حتى اآلن،
وأض ـ ــاف ال ـم ـص ــدر« :م ـ ـ ــادام رئـيــس
الوزراء قادرا على العمل ،فالدعم له

واج ــب ،حتى تستشعر الــدولــة منه
أن وقت االستراحة قد حان» ،وأشار
إلى أن الدولة لديها قائمة بأسماء
مــرشـحــة لـتــولــي رئــاســة الحكومة،
م ــن بينها وزيـ ــر اإلس ـك ــان الـحــالــي
مـصـطـفــى م ــدب ــول ــي ،ورئ ـي ــس أحــد
األجهزة الرقابية.
في السياق ،لوحظ اإلرهاق على
رئيس الحكومة خالل مشاركته في
منتدى شباب العالم بشرم الشيخ
األسـبــوع الماضي ،إذ ظهرت عليه
م ـظــاهــر اإلع ـ ـيـ ــاء ،ب ـح ـســب مـصــدر
حكومي ،وفقدانه الكثير من وزنــه،
وكشف مصدر حكومي أن إسماعيل
أس ـن ــد بــالـفـعــل الـكـثـيــر م ــن مـهــامــه
اإلداري ــة إلــى مستشاره السياسي،
ت ــام ــر ع ـ ـ ــوف ،بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع فـتــح
خـطــوط اتـصــال مــع رئـيــس ائتالف
األغلبية البرلمانية «دع ــم مصر»،
لبحث الخيارات المطروحة الستبدال
إسماعيل حال استقالته.
وش ــدد الـمـصــدر عـلــى أن تغيير
إسماعيل في اللحظة الراهنة يمثل

مأزقا سياسيا مع بدء االستعدادات
لالنتخابات الرئاسية ،التي ستجرى
بعد شهور قليلة ،فضال عن متابعة
م ـلــف اإلصـ ـ ــاح االق ـت ـص ــادي ال ــذي
تمضي فيه الحكومة قدما ،لذا فإن
االتجاه الغالب داخل أروقة الحكومة
هو أنه في حالة االضطرار الستبدال
إسماعيل ،فسيتم تكليف أحد الوزراء
الحاليين بتولي رئاسة الحكومة،
حرصا على استقرارها.
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـع ــد أك ـ ـبـ ــر دل ـ ـيـ ــل عـلــى
مواجهة مصر فشال كبيرا في ملف
سد النهضة اإلثيوبي ،الــذي يهدد
الحقوق التاريخية للقاهرة في مياه
النيل والـمـقــدرة ب ـ  55.5مليار متر
مكعب ،أعلنت وزارة ال ــري رسميا
تعثر مباحثات السد ،بعدما اختتمت
أعمال االجتماع الثالثي بين ممثلي
دول النيل األرزق (مصر وإثيوبيا
والسودان) ،بالقاهرة أمس األول ،من
دون التوصل إلى أي نتائج في شأن
اعتماد التقرير االستهاللي الخاص
بدراسات فنية حول آثار السد على

دولتي المصب (مصر والسودان).
واع ـتــرف وزي ــر ال ـم ــوارد المائية
والـ ـ ــري ،مـحـمــد ع ـبــدال ـعــاطــي ،بــأن
االج ـت ـم ــاع ل ــم ي ـتــوصــل إل ــى ش ــيء،
إذ وافـ ـ ـق ـ ــت مـ ـص ــر عـ ـل ــى ال ـت ـق ــري ــر
االس ـت ـه ــال ــي ،م ــؤك ــدا أن ال ـس ــودان
وإثيوبيا لم تبديا موافقتيهما على
التقرير ،و»طالبتا بإدخال تعديالت
عليه تتجاوز المتفق عليها ،وتعيد
تفسير بنود أساسية ومحورية على
نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج
الدراسات ،ويفرغها من مضمونها».
وأع ـ ــرب ع ـبــدال ـعــاطــي ع ــن «قـلــق
مصر من هــذا التطور ،لما ينطوي
ع ـل ـيــه م ــن ت ـع ـثــر ل ـل ـم ـســار ال ـف ـنــي»،
بينما أكــد مـصــدر رفـيــع المستوى
أن الـقــاهــرة تعتزم ات ـخــاذ خطوات
إج ــرائ ـي ــة لـلـحـفــاظ ع ـلــى حـقــوقـهــا،
وتبحث مختلف السيناريوهات التي
تحفظ حقها ،بما في ذلك اللجوء إلى
التحكيم الدولي.
ب ــدوره ،قــال عضو لجنة حوض
النيل بوزارة الري ،عباس شراقي ،لـ

الرئيس السيسي خالل اجتماعه برئيس الحكومة شريف إسماعيل ،ومحافظ البنك المركزي،
طارق عامر ،وعدد من الوزراء ،الستعراض إجراءات الحكومة لتوفير السلع األساسية بكميات
وأسعار مناسبة أمس
«الجريدة» ،إن فشل المفاوضات مع
إثيوبيا كان متوقعا ،في ظل إصرار
أدي ــس أبــابــا على جــر الـقــاهــرة إلى
قضايا فرعية لكسب مزيد من الوقت
كي تنتهي من بناء السد وتفرض
األمر الواقع.

إلى ذلــك ،عاد الجدل حول زيادة
مرتقبة ألسعار المحروقات ،إذ قال
وزي ــر الـبـتــرول وال ـث ــروة المعدنية،
طارق المال ،في تصريحات إعالمية
أم ـ ــس األول ،إن ب ــرن ــام ــج هـيـكـلــة
وإصــاح دعم المنتجات البترولية
الذي وافق عليه مجلس النواب في

إطار برنامج اإلصالح االقتصادي،
يـسـتـهــدف إل ـغ ــاء ال ــدع ــم ف ــي نهاية
برنامج اإلصــاح ،ليصل إلى سعر
التكلفة ،مؤكدا أنه لن يتم إقرار زيادة
في أسعار الوقود خالل العام الحالي،
مما يعد تلميحا قويا إللغاء الدعم
العام المقبل.

ةديرجلا
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رياضة

ً
األندية ترفض اللعب وديا مع األخضر!

باختصار
منتخب ناشئي المبارزة
رابع بطولة العالم

تمارين صباحية ومسائية لبعض الالعبين
عبدالرحمن فوزان

فشلت مساعي الجهازين اإلداري
والفني بالنادي العربي في التنسيق
مــع أح ــد األن ــدي ــة الـمـحـلـيــة إلمكانية
خــوض م ـبــاراة ودي ــة خــال األسـبــوع
الحالي ،استعدادا لمواجهة االخضر
مع الصليبيخات الجمعة المقبل ،في
افـتـتــاح مـشــوار الفريقين فــي بطولة
كأس سمو ولي العهد.
وخ ــاطـ ـب ــت ادارة االخ ـ ـضـ ــر عـ ــددا
ك ـب ـي ــرا مـ ــن األنـ ــديـ ــة م ـن ـه ــا ال ـســاحــل
والشباب وخيطان واليرموك ،وكذلك
برقان ،وجميعها رفضت النشغالها
بالتحضير وإعداد المصابين.

وسيضطر الجهاز الفني لألخضر
بقيادة المدرب الوطني محمد ابراهيم
الى االعتماد على التدريبات اليومية
العداد الفريق ،الذي يسعى لتحقيق
ان ـط ــاق ــة ج ــدي ــدة وق ــوي ــة ت ـع ـبــر عــن
حقيقة الفريق الساعي الى الوصول
ال ـ ـ ــى مـ ـنـ ـص ــات الـ ـتـ ـت ــوي ــج وإرض ـ ـ ـ ــاء
جـمــاهـيــره الـغــاضـبــة بسبب الـبــدايــة
المتعثرة في مسابقة الدوري الممتاز
هذا الموسم.
ويسعى الجهاز الفني الــى زيــادة
الحمل الـبــدنــي لالعبين لــرفــع معدل
ال ـل ـي ــاق ــة الـ ـب ــدنـ ـي ــة ،وأم ـ ـ ــر ب ـت ـمــاريــن

صباحية ومسائية لمن يعانون نقصا
في هذا الجانب.
ويـ ـت ــدرب حــال ـيــا ال ـخ ـمــاســي احـمــد
مـحـمــد ابــراه ـيــم وع ـبــدال ـعــزيــز اســامــة
والنيجيري بوبي كليمنت والعاجي
ابراهيما كيتا والمصري شوقي سعيد،
على فترتين صباحية ومسائية ،مع
مــدرب الفريق الصربي زوران ،سعيا
الـ ــى اعـ ــدادهـ ــم واي ـص ــال ـه ــم الـ ــى اعـلــى
مراحل الجهوزية.
مــن جــانــب آخ ــر ،اقـتــرب الـعــربــي من
ضم العب الكويت احمد الصقر ،وذلك
لتدعيم صفوفه خالل فترة االنتقاالت

ضغوط على الحكام لسحب اعتذارهم!
●

حازم ماهر

علمت "الـجــريــدة" أن الحكام المضربين
ال ــذي ــن ت ـق ــدم ــوا ب ــاع ـت ــذار أمـ ــس إلـ ــى عضو
مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورئيس لجنة
الحكام خالد الشمري ،يتعرضون لضغوط
هــائـلــة مــن أطـ ــراف خ ــارج االت ـح ــاد لـلـعــدول
عــن اعـتــذارهــم وع ــدم ال ـعــودة مـجــددا إلدارة
المنافسات فــي الموسم الرياضي الحالي
.2018-2017
ً
وكـ ـ ــان  11ح ـك ـم ــا ،م ــن أصـ ــل  22أع ـل ـنــوا
اإلضـ ـ ــراب ع ــن ع ــدم إدارة الـمـنــافـســات قبل
نهائي كأس سمو األمير للموسم الماضي،

قد تقدموا باعتذار مكتوب مساء أمس األول
ً
تنفيذا لشرط اللجنة االنتقالية السابقة من
أجل عودتهم لممارسة نشاطهم.
وتـسـعــى األطـ ــراف الـخــارجـيــة إل ــى عــودة
الحكام المضربين إلدارة المنافسات دون
تقديم االعتذار سواء لالتحاد أو اللجنة أو
الحكام ،وذلك من أجل استمرار األزمة ،لذلك
ليس مــن المستبعد أن يعلن حكم أو أكثر
سحب اعتذاره الذي قدمه للشمري .
يذكر أن اللجنة االنتقالية التي ترأسها
فـ ــواز ال ـح ـســاوي ث ــم الـلـجـنــة ال ـتــي تــرأسـهــا
إبراهيم شهاب ،باإلضافة إلى مجلس إدارة
االتحاد الحالي ،قد تمسكتا بضرورة تقديم

ان ـط ـل ـقــت ،م ـس ــاء أم ــس األول،
فعاليات دورتــي تخريج الحكام
الـجــدد ،وترقية حكام مــن درجــة
إلى أخرى ،بمركز عبدالله السالم
إلعداد القادة بالخالدية ،بحضور
عضو مجلس االتـحــاد الكويتي
ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـق ـ ــدم خـ ــالـ ــد الـ ـشـ ـم ــري،
ود .حامد الشيباني ،ومدير مركز
إعداد القادة محمود أبل.
وي ـ ـشـ ــارك فـ ــي دورة ال ـح ـك ــام
الـ ـ ـج ـ ــدد  37ح ـك ـم ــا م ـ ــن ب ـي ـن ـهــم
 5ح ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــات ،و سـ ـيـ ـخـ ـضـ ـع ــون
جـمـيـعـهــم ل ـم ـح ــاض ــرات نـظــريــة

ف ــي م ــرك ــز ع ـب ــدال ـل ــه ال ـس ــال ــم مــن
ال ـ ــ 5إل ــى ال ـ ــ 7م ـس ــاء ،إل ــى جــانــب
 3مـ ـح ــاض ــرات ي ــوم ـي ــة بـمـلـعــب
الـ ـم ــرح ــوم ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـب ـكــر
باتحاد الكرة.
فيما يشارك في دورة الترقية
مــن الــدرجــة الثالثة إلــى الثانية
 10ح ـكــام ،وم ــن الــدرجــة الثانية
إل ــى األولـ ــى  8ح ـك ــام ،ويـحــاضــر
ف ـ ــي ال ـ ــدورتـ ـ ـي ـ ــن الـ ـمـ ـح ــاض ــرون
حسين شعبان ،وولـيــد الشطي،
ود .أحمد فرج.

الخطيب وروجيه ينعشان صفوف السالمية
●

العبو األصفر يحتفلون بالفوز
قـ ـ ــاد مـ ـه ــاج ــم الـ ـع ــرب ــي حـســن
ف ـحــص فــري ـقــه إل ــى تـحـقـيــق فــوز
كبير على نظيره اليرموك بسبعة
أه ـ ــداف م ـقــابــل ه ــدف واح ـ ــد ،في
إطــار منافسات الجولة السابعة
من دوري الشباب تحت  19سنة،
والتي انطلقت مساء أمس األول
بإقامة سبع مباريات.
وواص ــل فـحــص تــألـقــه الــافــت
مع األخضر هذا المواسم ،وسجل
رب ــاعـ ـي ــة ف ـ ــي مـ ــرمـ ــى الـ ـي ــرم ــوك،
وأض ـ ــاف ك ــل م ــن اح ـم ــد حــديــدي
وسالم الخالدي وخالد اديلم بقية
االه ــداف ،ليرفع العربي رصيده
الى  12نقطة في المركز السادس.

انطالق فعاليات دورتي حكام الكرة

الحكام "المضربين" باعتذار لزمالئهم إلنهاء
األزمة تماما.
ويعقد في السابعة من مساء اليوم مؤتمر
ص ـحــافــي بـمـقــر االتـ ـح ــاد ،ب ـح ـضــور رئـيــس
مجلس إدارة االتحاد الشيخ أحمد اليوسف،
حيث سيشهد إعالن طي صفحة أزمة الحكام
بشكل نهائي.
إلى ذلك ،من المقرر أن تحدد لجنة الحكام
موعد إجراء اختبارات اللياقة البدنية "كوبر"
للحكام المعتذرين ،حيث تتمسك اللجنة
بـ ـض ــرورة إخ ـضــاع ـهــم لــاخ ـت ـبــار ،م ــن أجــل
الوقوف على مستواهم البدني.

القادسية ينفرد بصدارة دوري 19

وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة أخـ ـ ـ ـ ــرى ح ـقــق
ال ـق ــادس ـي ــة ف ـ ــوزا مـسـتـحـقــا على
الفحيحيل بأربعة اهداف مقابل
ه ـ ـ ــدف وحـ ـ ـي ـ ــد ،لـ ـي ــرف ــع االصـ ـف ــر
رصـ ـي ــده الـ ــى  21ن ـق ـطــة م ـن ـفــردا
بصدارة الترتيب ،وذلك بعد تعثر
شريكه الكويت بشكل مفاجئ أمام
ال ـســاحــل ب ـهــدف مـقــابــل هــدفـيــن،
ل ـي ـتــراجــع االبـ ـي ــض الـ ــى ال ـمــركــز
الثالث بعد أن توقف رصيده عند
 18نقطة.
وانتزع النصر المركز الثاني
بجدارة بوصوله الى النقطة ،19
إث ــر فـ ــوزه ال ـص ـعــب ع ـلــى كــاظـمــة
بهدف نظيف.

الشتوية في يناير المقبل.
وتــوصــل األخ ـضــر فعليا الــى
الـحـصــول عـلــى مــوافـقــة الــاعــب
وتنوي ادارته مخاطبة نظيرتها
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت خ ـ ــال ال ـيــوم ـيــن
الـمـقـبـلـيــن الت ـخ ــاذ االجـ ـ ــراءات
الرسمية حول ذلك.
وم ـ ـ ــن ال ـم ـن ـت ـظ ــر ان ي ــواف ــق
ال ـ ـكـ ــويـ ــت عـ ـل ــى اع ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـص ـق ــر
ومنحه فرصة للعب بشكل اكبر،
خ ـص ــوص ــا أن ـ ــه خـ ـ ــارج ح ـســابــات
الجهاز الفني منذ الموسم الماضي،
إذ تمت اعارته للتضامن.

وفـ ــي ب ـق ـيــة ال ـم ـب ــاري ــات حـقــق
الـتـضــامــن انـتـصــارا صعبا على
ال ـج ـه ــراء ب ـثــاثــة اه ـ ــداف مـقــابــل
هــدف ـيــن ف ــي مـ ـب ــاراة مـمـتـعــة من
الـ ـط ــرفـ ـي ــن ،وف ـ ـ ــاز خ ـي ـط ــان عـلــى
ال ـش ـبــاب بــأرب ـعــة أه ـ ــداف مـقــابــل
ه ـ ـ ــدف وح ـ ـي ـ ــد ،وأخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ت ـف ــوق
ال ـســال ـم ـيــة ع ـل ــى الـصـلـيـبـيـخــات
بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أحمد حامد

دخــل المحترفان ال ـســوري ف ــراس الخطيب،
والكاميروني روجيه تدريبات الفريق األول لكرة
القدم بنادي السالمية أمس ،بعد أن حصال على
اجازة خاصة منذ توقف الدوري في الرابع من
الشهر الجاري.
وقال مدرب الفريق المساعد سلمان عواد إن
صفوف السالمية شهدت عودة القوة الضاربة،
المتمثلة فــي الـخـطـيــب ،وروج ـي ــه ،إل ــى جانب
الـحــارس خالد الرشيدي الــذي تماثل للشفاء،
فيما يـحـتــاج فـهــد مـ ــرزوق ،وب ــدر الـسـمــاك إلــى
تــدريـبــات تأهيلية لـمــدة اس ـبــوع ،وكــذلــك فــواز
عايض الذي يحتاج إلى شهر للتعافي.

وأضــاف عــواد أن السماوي سعى في الفترة
الماضية إلى ترتيب أمور الفريق ،والعمل على
عالج السلبيات التي ظهرت منذ بداية الموسم،
ً
مشيرا إلى أن هناك حالة رضا من الجهاز الفني
عن مردود الفريق في فترة التوقف الحالية.
واعتبر مدرب السالمية أن مواجهة القادسية
الجمعة المقبل في مستهل مشوار الفريقين
في مسابقة كأس ولي العهد ،محك حقيقي
لفريقه ،ومدى استفادته من فترة التوقف،
ً
ً
كاشفا أن دخول السماوي معسكرا مغلقا
اس ـت ـعــدادا لـمــواجـهــة الـقــادسـيــة ،فــي طــور
التنفيذ ،لزيادة التركيز عند الالعبين بعد
فترة التوقف الحالية.
فراس الخطيب

الفيلكاوي :اإلصابات تضع اليرموك في مأزق
كشف مدير الفريق األول لكرة القدم بنادي
الـيــرمــوك عـبــدالـعــزيــز الـفـيـلـكــاوي عــن معاناة
فريقه قبل مواجهة الفحيحيل المقررة الجمعة
المقبل ،في مستهل مشوارهما بمسابقة كأس
سمو ولي العهد.
وقال الفيلكاوي إن إصابة علي عبدالرسول،
ومهندي األن ـصــاري ،وكالهما يشغل الجهة
اليسرى ،وضعت الفريق في مأزق قبل مواجهة
الفحيحيل ،وهو ما يستدعي البحث عن بدائل
خالل األيام القليلة المقبلة التي تسبق المباراة.

وأب ــدى مــديــر فــريــق الـيــرمــوك ثقته بجميع
الالعبين ،مــؤكــدا أن تحقيق نتيجة إيجابية
فــي بــدايــة مـشــوار الـكــأس أمــر مهم الستكمال
المشوار في البطولة بأريحية.
واعتبر أن الفوز على الفحيحيل في مسابقة
الدوري ،ال يعني أن تكراره مضمون ،السيما أن
الفحيحيل يقدم مستويات الفتة في الموسم
الحالي ،أهلته الحتالل صدارة دوري الدرجة
األولى.
وشــدد على أن مباريات الـكــؤوس تختلف

كثرا عــن مـبــاريــات ال ــدوري ،حيث إن التركيز
ي ـك ــون أكـ ـب ــر ،وال ـح ـس ــم ي ـك ــون ل ـل ـفــريــق ال ــذي
يستطيع استغالل الفرص.
وعن ملف تدعيم الصفوف بمحترف جديد،
قال إن األمر مؤجل في الوقت الحالي ،وحتى
الحصول على مــواصـفــات محترف يستطيع
صنع الـفــارق مــع الـيــرمــوك ،السيما أن الوقت
اليزال متاحا حتى بدء فتح باب التسجيل في
االنتقاالت الشتوية المقبلة.

«يد» القرين استعاد نغمة الفوز على حساب العنابي  ٦مباريات في «تنشيطية الطائرة» اليوم
●

محمد عبدالعزيز

استعاد فريق األول لكرة اليد بنادي القرين
نغمة الفوز في الدوري العام على حساب النصر
بنتيجة  31-33أمــس في المباراة التي جمعت
الفريقين في افتتاح منافسات الجولة السادسة
من المسابقة.
وكان القرين قد أنهى الشوط األول لمصلحته
 ،14-17ل ـيــرفــع رص ـي ــده ال ــى  11نـقـطــة تـصــدر
الترتيب مؤقتا ،بينما ظل العنابي على رصيده
السابق  3نقاط في المركز الثامن.
أدار ال ـل ـقــاء الـحـكـمــان ب ــدر ال ـم ـطــوع وحـســن
عباس.

السالمية والفحيحيل
وتقام اليوم مباراتان ضمن نفس المرحلة،
حيث يلتقي في الخامسة مساء السالمية مع
الفحيحيل ،ويليه في السادسة والنصف مساء
الكويت والجهراء ،وتجري المباراتان على صالة
االتحاد بالدعية.
في المباراة األولى ستكون الفرصة سانحة
أمام السالمية الثاني بفارق األهداف عن كاظمة
ولكل منهما  10نقاط لتحقيق فوز على حساب
الفحيحيل الـتــاســع ب ــ 3نـقــاط ،والـســاعــي كذلك
لـلـخــروج بنتيجة إيـجــابـيــة عـلــى أم ــل تحسين
موقعه بين فرق البطولة.
وسيخوض السماوي اللقاء مدعوما بتألق
ص ــان ــع األلـ ـ ـع ـ ــاب مـ ـه ــدي ال ـ ـقـ ــاف وال ـم ـص ــري
عبدالرحمن سند وراكــان يوسف وبشار تقي،
وال ـحــارســان عبدالله جــرخــي وعـلــي صـفــر ،في
المقابل سيعتمد الفحيحيل على عناصر الخبرة

جانب من مباراة القرين والنصر ومحاولة تصويب
الـمـتــوافــر بـيــن العـبـيــه ،والسـيـمــا عـبــدالــرحـمــن
نشمي وأحمد سرحان وخالد مناحي.

الكويت والجهراء
وينطبق نفس الشيء على المباراة الثانية
ال ـتــي يـسـعــى فـيـهــا ال ـكــويــت ال ـمــدافــع ع ــن لقبه
وص ــاح ــب ال ـم ــرك ــز ال ـخ ــام ــس ب ـ ــ 8ن ـق ــاط م ــن 4
م ـب ــاري ــات لـتـحـقـيــق فـ ــوز س ـهــل ع ـلــى ال ـج ـهــراء
صــاحــب ال ـمــركــز ال ــراب ــع عـشــر قـبــل األخ ـي ــر من
دون رصيد.

(تصوير جورج رجي)

وسـيــدخــل م ــدرب الـكــويــت الـجــزائــري سعيد
حـجــازي اللقاء بنفس توليفة الالعبين طمعا
في تحقيق نتيجة عريضة ،معتمدا على عبدالله
الخميس وسعود الضويحي ونــواف الشمري
والجناحين عبدالعزيز الشمري ومشعل طه.
عـلــى ال ـجــانــب اآلخـ ــر ،ي ــدرك م ــدرب الـجـهــراء
ال ـم ـصــري ع ـمــرو الـسـيــد أن مـهـمـتــه ف ــي غــايـتــه
الصعوبة ،لذلك سيعمل جاهدا على تقديم عرض
جيد وفق إمكاناته للخروج من اللقاء بأفضل
نتيجة ممكنة.

يـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
لـ ــاق ـ ـتـ ــراب خـ ـط ــوة أخ ـ ـ ــرى مــن
حسم لقب البطولة التنشيطية
للكرة الطائرة ،عندما يلتقي في
الـســادســة والـنـصــف مــن مساء
اليوم مع نظيره القادسية ،على
صــالــة يــوســف شــاهـيــن الغانم
ب ـنــادي كــاظـمــة ،ضـمــن الجولة
العاشرة "قبل األخيرة".
ويدخل الكويت الثاني بفارق
األشواط عن كاظمة األول ،ولكل
مـنـهـمــا  18نـقـطــة ال ـل ـقــاء وهــو
منتش بفوزه على العربي في
ٍ
ال ـجــولــة الـمــاضـيــة  1-3ويــأمــل
م ــواصـ ـل ــة ط ــري ـق ــه ل ـل ـق ــب دون
عثرات ،وتحقيق الفوز العاشر
على حساب القادسية صاحب
ال ـ ـمـ ــركـ ــز الـ ـ ــرابـ ـ ــع ب ـ ـ ـ ــ 16ن ـق ـطــة،
والساعي كذلك للفوز ،والتمسك
بـ ــأمـ ــل الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة عـ ـل ــى أح ــد
المراكز المتقدمة في البطولة.
ً
نظريا ،تبدو فرصة األبيض
أفـ ـ ـض ـ ــل فـ ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق ن ـت ـي ـجــة
إيـجــابـيــة أم ــام األص ـفــر بسبب
ال ـ ـفـ ــروق الـ ـف ــردي ــة ب ـي ــن الع ـبــي
الـفــريـقـيــن وال ـخ ـبــرة الـمـتــوفــرة
بـيــن عـنــاصــر الـكــويــت ،مقارنة
بـ ــاع ـ ـبـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــادس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ل ــذل ــك
سـ ـيـ ـح ــاول مـ ــدربـ ــه ال ـتــون ـســي
خالد بلعيد استغالل معنويات
العـبـيــه الـمــرتـفـعــة والـمـسـتــوى
ال ـم ـم ـيــز ال ـ ــذي ي ـقــدمــه ال ـفــريــق

لعبور القادسية واالقتراب أكثر
من لقب البطولة.
في المقابل ،يسعى مواطنه
التونسي محمد كعبار مدرب
الـ ـ ـق ـ ــادسـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم عـ ــرض
جيد وان ـتــزاع فــوز ي ــدرك مدى
صعوبته للمحافظة على آماله
قائمة فــي الحصول على أحد
المراكز األولى في البطولة.

كاظمة والعربي
ويـخــوض كاظمة المتصدر
ب ــ 18نقطة مـبــاراة أمــام غريمه
ال ـعــربــي ال ـثــالــث ب ـف ــارق نقطة
واحدة على صالة نادي الكويت
بكيفان عند السادسة والنصف
من مساء اليوم.
وي ـ ــدخ ـ ــل الـ ـف ــريـ ـق ــان ال ـل ـق ــاء
ب ـن ـف ــس ال ـ ـط ـ ـمـ ــوح ،إذ يـتـطـلــع
البرتقالي لالستمرار بالصدارة
ودك حصون "األخضر" الطامع
كــذ لــك للفوز والمحافظة على
آماله قائمة في المنافسة على
اللقب.
وسـ ـيـ ـض ــرب مـ ـ ــدرب كــاظ ـمــة
الصربي ألكسندر بكل قوة من
ً
أجل تحقيق غايته مرتكزا على
خ ـبــرة الع ـب ـيــه وص ـفــوفــه شبة
المتكاملة ،بينما سيعمل مدرب
العربي الوطني سعد يعقوب
عـ ـل ــى نـ ـف ــض غـ ـ ـب ـ ــار ال ـه ــزي ـم ــة

األخيرة أمام الكويت على أمل
ً
استعادة نغمة الفوز مجددا.

باقي المباريات
وفــي مباريات أخــرى تجرى
ال ـ ـيـ ــوم ض ـم ــن ن ـف ــس ال ـج ــول ــة،
يـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف ف ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة
وال ـ ـن ـ ـصـ ــف م ـ ـسـ ــاء ال ـت ـض ــام ــن
ال ـخــامــس ب ـ ــ 14نـقـطــة منافسه
برقان األخير بـ 9نقاط ،ويحل
ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات الـ ـس ــاب ــع ب ـ ــ12
ً
ً
نقطة ضيفا ثقيال على الجهراء
السادس بـ 13نقطة ،تليهما في
الـســابـعــة م ـســاء م ـب ــاراة أخــرى
يستضيف فيها اليرموك نظيره
الفحيحيل ،والفريقان برصيد
واحد  11نقطة ،وتسبق ذلك في
ً
مساء مـبــاراة تجمع
الخامسة
بين الساحل الثامن بـ 12نقطة
وال ـش ـبــاب ال ـعــاشــر ب ـ ــ 11نقطة
على صالة األخير.

أحرز منتخب الناشئني
للمبارزة املركز الرابع
في بطولة العالم املقامة
في روسيا ،بعد تحقيقه
انتصارين وخسارتني.
وتغلب املنتخب الكويتي
على نظيره العراقي
بنتيجة  44-45في الدور
ثمن النهائي ،وعلى
املنتخب البولندي في
الدور ربع النهائي
بنتيجة  ،43-45قبل
أن يخسر أمام نظيره
الهنغاري في الدور
نصف النهائي بنتيجة
 ،45-35ثم خسر كذلك أمام
املنتخب الياباني ،43-45
في مباراة تحديد املركزين
الثالث والرابع.
ومثل منتخب الناشئني
في البطولة كل من يوسف
الشمالن (مواليد ،)1998
ومحمد الفضلي (مواليد
 ،)2003وعيسى طالب
(مواليد .)2002
يذكر أن الثالثي الشمالن
والفضلي وطالب شاركوا
أيضا ضمن برنامج إعداد
املوهبني.

فليطح يستقبل وفد اتحاد
طلبة الكويت فرع مصر

استقبل املدير العام
للهيئة العامة للرياضة
باإلنابة د .حمود فليطح
وفد االتحاد الوطني
لطلبة الكويت فرع مصر،
الذي ضم املنسق العام
عبدالله الذيبان الرشيدي،
وأمني الصندوق مسلم
البصمان ،ورئيس اللجنة
االجتماعية بدر العتيبي.
وتناول اللقاء بحث
سبل دعم ورعاية الهيئة
لألنشطة الرياضية
(للذكور واإلناث) ،التي
يعتزم االتحاد اقامتها في
مصر.
وأكد فليطح حرص الهيئة
على التعاون والتنسيق
مع جميع االتحادات
الوطنية لطلبة الكويت
في الخارج وتقديم كل
أوجه الدعم التي تمكنهم
من ممارسة هواياتهم
وأنشطتهم الرياضية في
بلدان ابتعاثهم.

اتحاد كرة الطائرة ينظم
دورة الستقطاب حكام جدد
أعلن اتحاد كرة الطائرة،
أمس ،فتح باب التسجيل
لدورة لتأهيل حكام جدد
للعبة في البالد ،واملقرر
إقامتها خالل الفترة من
الـ 26من الشهر الجاري
حتى السابع من ديسمبر
املقبل.
وقال مقرر لجنة الحكام
في االتحاد ،الحكم نايف
الحميدان ،إن االتحاد
يهدف من خالل إقامة
هذه الدورة الى استقطاب
حكام مستجدين
للمشاركة في تحكيم
مباريات البطوالت التي
ينظمها االتحاد الكويتي
لكرة الطائرة.
وأشار الحميدان الى أن
االتحاد يسعى من خالل
زيادة عدد الحكام الى
دعم اللعبة وتطويرها
بالصورة املنشودة
واملأمولة من قبل الجميع.
ولفت الى أنه على
الراغبني في التسجيل في
هذه الدورة التحكيمية
مراجعة مقر االتحاد
الكويتي لكرة الطائرة
بحولي بمبنى اللجنة
األوملبية الكويتية.
(كونا)

ةديرجلا
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كاظمة يخطف «النصر»
ويتصدر دوري السلة
جابر الشريفي

فاز كاظمة على النصر ،67-70
كما تغلب الكويت على اليرموك
 ،35-87والساحل على
التضامن  ،58-65والصليبيخات
على الشباب  67-68في دوري
السلة.

حـ ـق ــق فـ ــريـ ــق ن ـ ـ ـ ــادي ك ــاظ ـم ــة
ً
ً
ف ــوزا مثيرا على نظيره النصر
بنتيجة  67-70خ ــال الـمـبــاراة
الـ ـت ــي ج ـم ـع ـت ـه ـمــا ،أمـ ــس األول،
على صالة نادي الساحل ضمن
م ـن ــاف ـس ــات ال ـم ــرح ـل ــه ال ـع ــاش ــرة
مــن منافسات ال ــدور التمهيدي
للدوري العام لكرة السلة ،والتي
ً
ش ـهــدت أي ـض ــا تـحـقـيــق الـكــويــت
فوزا كبيرا على اليرموك بنتيجة
 ،35-87وت ـغ ـلــب الـصـلـيـبـيـخــات
على الشباب  ،67-68والساحل
على التضامن .58-65
وبـ ـع ــد هـ ـ ــذه ال ـن ـت ــائ ــج ي ـكــون
كــاظـمــة ت ـصــدر ج ــدول الـتــرتـيــب
برصيد  15نقطة من  8مباريات،
يـ ـلـ ـي ــه ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء بـ ــرص ـ ـيـ ــد 14
ً
ن ـق ـطــة مـ ــن  8مـ ـب ــاري ــات أيـ ـض ــا،
ث ــم ال ـقــادس ـيــة ب ـ ــ 13نـقـطــة م ــن 7
مباريات ،يليه النصر  12نقطة
مــن  8م ـبــاريــات ،ثــم الـكــويــت 12
م ــن  ،6يـلـيــه ال ـعــربــي وال ـســاحــل
 10مــن  7ل ــاول و 8لـلـثــانــي ،ثم
ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات  9نـ ـق ــاط مـ ــن 7
مـبــاريــات ،يليه الشباب  8نقاط
ً
من  7مباريات ،وأخيرا التضامن
 6نقاط من  6مباريات.
ويـ ـ ـن ـ ــص نـ ـ ـظ ـ ــام ال ـم ـس ــاب ـق ــة
على تأهل الفرق الــ 6األولــى في
ال ــدور التمهيدي لـلــدور الثاني،
الــذي سيقام بنظام ال ــدوري من
قسمين ،ثم يتوج الفريق األكثر
ً
تجميعا للنقاط بلقب البطولة.
وب ــذل ــك ت ـكــون أن ــدي ــة الـكــويــت

وكــاظـمــة والـقــادسـيــة والـجـهــراء
والنصر ضمنت مقاعدها بشكل
رسمي ،فيما اقترب العربي من
الـ ـت ــأه ــل لـ ـع ــدم وج ـ ـ ــود م ـنــافــس
مباشر له في البطولة.
وج ـ ـ ــاءت م ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـص ــر مــع
كاظمة قوية منذ بدايتها ،تبادل
فيها الفريقان التسجيل والتقدم
فـ ــي الـ ــربـ ــع األول ،حـ ـت ــى ان ـهــى
العنابي الربع األول لمصلحته
.17-18
ون ـجــح الـبــرتـقــالــي ف ــي فــرض
سـ ـيـ ـط ــرت ــه عـ ـل ــى الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة فــي
ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي م ــن خ ـ ــال تــألــق
أح ـم ــد ال ـب ـلــوشــي ف ــي االخ ـت ــراق
وال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ،وم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ف ـهــد
الناشي وعبدالله توفيق وسط
تـســرع العـبــي الـنـصــر فــي إنـهــاء
ً
الهجمات ،ليخرج كاظمة متقدما
مع نهاية الربع الثاني بنتيجة
.26-36
وعـ ــدل الـنـصــر م ــن دف ــاع ــه في
الربع الثالث ،حيث دافع العبوه
ب ـقــوة رج ــل لــرجــل مــع تــألــق بــدر
العتيبي في االختراق والتسجيل،
إلــى جــانــب ثــاثـيــات عبدالعزيز
الـمــولــي ومـنـصــور جـلــوي ،فيما
كانت خطورة كاظمة عبر المتألق
احـ ـم ــد ال ـب ـل ــوش ــي وع ـبــدال ـعــزيــز
ريحان ،ليقلص النصر الفارق مع
نهاية الربع .52-48
وطـغــت اإلث ــارة على الـمـبــاراة
في الربع الرابع ،بعدما استطاع
النصر تعديل النتيجة ،ومن ثم
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رياضة

«الجالية الكندية» هزم ً
منتخب هوكي الجليد وديا

محاولة تسجيل تحت سلة النصر (تصوير جورج رجي)
تبادل التقدم مع منافسه ،إال أن
خبرة العبي كاظمة وخروج نجم
النصر بــدر العتيبي باألخطاء

الخمسة الشخصية منح كاظمة
األفضلية ،لتنتهي المباراة بفوز
كاظمة .67-70

أدار الـ ـلـ ـق ــاء الـ ـحـ ـك ــام حــافــظ
الحلبي ،ومدحت محمد ،ومحمد
محمود.

فاز منتخب الجالية الكندية لهوكي الجليد على منتخب
الكويت الوطني  ،3-5في المباراة التي أقيمت ،أمس األول،
ضمن البطولة ا لــود يــة على صالة التزلج التابعة لشركة
المشروعات السياحية ،بحضور كل من سفيرة كندا لدى
الكويت مارتين مورو ،ورئيس نادي األلعاب الشتوية فهيد
الـعـجـمــي ،ونــائــب رئـيــس مجلس اإلدارة خــالــد المطيري،
باإلضافة إلى جمهور كبير مأل مدرجات الصالة.
وقالت مارتين مــورو «تتمتع كندا والكويت بأكثر من
نصف قرن من العالقات الثنائية القوية والمزدهرة ،وأثناء
إقامتي هنا أدر كــت تقديري البالغ لمدى تقاسم بلداننا
في الكثير من القيم المشتركة .هذا ينعكس ليس فقط في
عالقتنا ا لــود يــة ،بل في الرغبة الصادقة لتعزيز التعاون
وال ـت ـج ــارة ال ـث ـنــائ ـيــة وال ـخ ـب ــرات ال ـم ـش ـتــركــة ف ــي مختلف
الميادين وزيادة وتطوير الروابط بين الناس».
ً
ً
وأضافت مورو «يعد عام  2017عاما خاصا للكنديين،
ألننا نحتفل بالذكرى الـ 150لالتحاد الكونفدرالي ،ونود
االحتفال مه أصدقائنا في الكويت عبر البناء على أسس
الــروابــط بين الـنــاس مــن خــال الرياضة وحبنا المشترك
للهوكي».
وأشــارت إلى أنها أول بطولة ودية بين كندا والكويت،
و«ن ــأم ــل أن ي ـكــون ه ـنــاك ال ـمــزيــد فــي الـمـسـتـقـبــل» ،وهـنــأت
المنتخب الكويتي بالفوز بالمركز األول في بطولة بانكوك
المفتوحة.
من جانبه ،أوضــح رئيس نــادي األلعاب الشتوية فهيد
العجمي ،أن البطولة تقام بالتعاون مع السفارة الكندية
احتفاال بالذكرى الـ 150لالتحاد الكونفدرالي ،وأن النادي
ً
تلقى الــدعــوة مــن الـجــانــب الـكـنــدي ،خـصــوصــا أن الكويت
لها سمعة مميزة في اللعبة ،وحصلت قبل أيام على لقب
بطولة بانكوك.
بــدوره ،قال نائب رئيس مجلس اإلدارة خالد المطيري
«تم التجهيز للمباراة الودية مع الجانب الكندي لالحتفال
بالذكرى الـ 150لالتحاد الكونفدرالي ،وأن البطولة شهدت
حضورا جماهيريا كبيرا مأل صالة التزلج».
وأ ض ــاف المطيري أن ا لـنــادي جهز المنتخب النسائي
خالل الفترة الماضية من أجل المنافسة في كل المحافل
الخارجية ،وهناك فرق للرجال والنساء في جميع المراحل
المراحل السنية ،ويتوقع لهم مستقبل مبهر في المستقبل.

مهرجان الكويت للجواد العربي ينطلق  17الجاري العوضي يحقق ذهبية ببطولة آسيا للتزلج على الماء
أ عـلـنــت اللجنة العليا لـمـهــر جــان الكويت
الوطني للجواد العربي  ،2017أمس ،انطالق
ً
المهرجان يوم  17الجاري ،متضمنا بطولتين
ً
منفصلتين بمشاركة  487جوادا.
وقال رئيس اللجنة العليا للمهرجان عالء
الــرومــي ،فــي مؤتمر صحافي عقد فــي مركز
الجواد العربي (بيت العرب) التابع للديوان
األميري ،إن البطولة األولى من المهرجان هي
بطولة الخيل المصرية الثالثة التي تنطلق 17
الجاري وتستمر يومين.
وأض ــاف الــرومــي أن البطولة الثانية هي
البطولة الوطنية السادسة ،وتقام  30الجاري
وتستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل.
وأوض ــح أن جــوائــز الـمـهــرجــان ه ــذا الـعــام
ستكون لجميع الـفـئــات الـفــائــزة بــواقــع 800
ً
ً
دينار (نحو  2650دوالرا أميركيا) لصاحب
المركز االول ،و 600دينار (نحو  1985دوالرا)
للمركز الثاني ،و 300دينار (نحو  992دوالرا)
للمركز الثالث.
مــن جانبه ،أف ــاد المدير الـعــام للمهرجان
ع ـبــدال ـلــه ال ـبــري ـهــي ف ــي ال ـمــؤت ـمــر ب ــأن نـجــاح
ال ـب ـطــولــة ت ــرج ــم عـمـلـيــا ب ـعــد ازدي ـ ـ ــاد نسبة
وأعداد المشاركين في البطولتين التابعتين
للمهرجان من مالك ومربي الخيل العربية من

جانب من المؤتمر الصحافي للجنة العليا للمهرجان
الكويت وخــارجـهــا .وبين البريهي أن أعــداد
الجياد المشاركة في بطولة الخيل المصرية
هذا العام بلغت  213جــوادا بزيادة نسبتها
 34في المئة عن النسخة الماضية ،فيما بلغت
نسبة الــزيــادة فــي البطولة الوطنية  25في
المئة بواقع  374جوادا.
وذكر انه نظرا لزيادة أعداد المشاركين في
البطولة الوطنية ،تمت زيادة أيام المنافسة

من يومين إلى ثالثة أيام ،بغية السماح لكل
المشاركين للحصول على فرص متكافئة في
المشاركة والتنافس.
وأوضـ ــح ان ــه تــم ه ــذا ال ـعــام تطبيق نظام
اإللـغــاء ألقــل درجــة وأعـلــى درجــة مــن درجــات
ال ـت ـح ـك ـي ــم ،لـ ـضـ ـم ــان ج ـ ـ ــودة ت ـق ـي ـي ــم ال ـخ ـيــل
المشاركة.
(كونا)

ح ـق ــق ال ــاع ــب الـ ــدولـ ــي خــالــد
العوضي أمس االول أول ميدالية
ذهبية في بطولة آسيا المفتوحة
للتزلج على الماء (كيبل .بــارك)،
والمقامة حاليا في تايوان وسط
مشاركة دولية واسعة.
وقال إداري المنتخب المشارك
في البطولة خالد الدويسان في
اتـ ـص ــال هــات ـفــي م ــع «كـ ــونـ ــا» ،ان
االن ـج ــاز ال ــذي حققه المتسابق
الـعــوضــي جــاء نتيجة مواظبته
على الـتـمــاريــن ،اضــافــة الــى دعم
ال ـم ـســؤول ـيــن ب ــال ـن ــادي الـبـحــري
واهتمامهم بتطور هذه الرياضة،
«وإيصالها الى أعلى المراتب».
وأض ــاف الــدوي ـســان أن الحظ
لم يحالف المتسابق زين نقيب
ف ــي م ـش ــارك ـت ــه األول ـ ـ ــى ف ــي ه ــذه
ال ـب ـطــولــة االس ـي ــوي ــة ،ال ـتــي تـقــام
بـ ـمـ ـش ــارك ــة ن ـخ ـب ــة مـ ــن االبـ ـط ــال
الدوليين أصحاب الخبرة والباع
الطويل في هذه الرياضة المائية
الممتعة.
وأعرب عن شكره للمسؤولين

العوضي خالل تتويجه بأول ميدالية ذهبية
في كل من الهيئة العامة للرياضة
والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ال ـ ـب ـ ـحـ ــري عـ ـل ــى دع ــم
مشاركة المنتخب في البطولة،

مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا حـ ـ ـ ــرص الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق ع ـلــى
اس ـت ـك ـمــال االنـ ـج ــازات الـعــالـمـيــة
ال ـك ـب ـي ــرة ال ـت ــي يـحـقـقـهــا أب ـط ــال

الكويت فــي مختلف الرياضات
البحرية.
(كونا)

سائقو الكويت يتطلعون لالستفادة من دعم
ُ
الجمهور في نهائيات «ريد بل كار بارك ِدرفت»

قـ ـب ــل نـ ـح ــو شـ ـه ــر م ـ ــن م ــوع ــد
انتقال نخبة محترفي «الدرفت»
إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت لـ ـ ـخ ـ ــوض أروع
ال ـم ـن ــاف ـس ــات ف ــي ع ــال ــم ري ــاض ــة
ال ـ ـم ـ ـحـ ــركـ ــات ،مـ ـف ــرغـ ـي ــن م ـ ــا فــي
جعبتهم من مهارات وإبداعات،
يـ ـب ــدأ أب ـ ـطـ ــال الـ ـك ــوي ــت ال ـث ــاث ــة
لمسابقة «الدرفت» استعداداتهم
متطلعين لــاسـتـفــادة مــن عامل
األرض ودعم الجمهور لتحقيق
نتائج مميزة في منافسات بطولة
ُ
درفـ ــت» التي
«ري ــد ب ــل ك ــار ب ــارك ِ
تحتضنها حلبة سرب.
وسيكون كل من علي مخصيد
وفهد الجدعي وعبدالله الجدي
َّ
م ـحــط أن ـظــار وآمـ ــال الكويتيين
المدعوين في  8ديسمبر المقبل
لـلـحـضــور بـكـثــافــة إل ــى الـحـلـبــة،
التي تتسع لما يزيد على 2500
ّ
متفرج ،لدعم الفرسان الثالثة.
ُ
وتـقــام نهائيات «ري ــد بــل كار
درفت» في الكويت بالتعاون
بارك ِ
مــع ن ــادي بــاســل ســالــم الصباح
ل ـس ـبــاق ال ـس ـي ــارات والـ ــدراجـ ــات
والهيئة العامة للرياضة وحلبة
سـ ـ ـ ـ ــرب ،وبـ ــرعـ ــايـ ــة

إعالن البطولة

توتال ،إطارات فالكن ،شوب آند
شيب ،بالي ستايشن  ،4نيسان،
بنك بوبيان ،دراغ  ،965اكوا ايفا،
وترولي.
أم ــا الـشــركــاء اإلعــام ـيــون في
تغطية ال ـحــدث فـهــم «ال ـجــريــدة»
وأم بي سي أكشن ،وكويت تايمز.

فرسان «الدرفت» الثالثة
أحرز علي مخصيد التصفيات
المحلية التي أقيمت على حلبة
ً
سرب في  5مايو الماضي ،علما
أن ــه س ـبــق أن ف ــاز ف ــي تصفيات
َّ
عــام  ،2015فــي حـيــن احـتــل فهد
الـ ـج ــدع ــي الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــان ــي فــي
تصفيات ال ـعــام الـحــالــي ،بينما
أنهى عبدالله الجدي المنافسات
ف ــي ال ـمــركــز ال ـثــالــث ،م ــا أهلهما
لتمثيل ا لـكــو يــت فــي النهائيات
إلى جانب مخصيد.
ً
وق ـ ـ ــال م ـخ ـص ـيــد ك ــاشـ ـف ــا عــن
سـ ـع ــادت ــه الس ـت ـض ــاف ــة ال ـكــويــت
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث اإلق ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــي« :أشـ ـ ـع ـ ــر
بالفرحة والفخر لتمثيل بلدي
فــي نـهــائـيــات ري ــد ُب ــل ك ــار بــارك
درفــت التي تقام
ِ
للمرة األولى
ف ـ ـ ـ ـ ــي دول ـ ـ ـ ـ ــة
الكويت».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــل
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي،
ال ـ ــذي يـتـطـلــع
الـ ـ ـ ــى ت ـح ــوي ــل
لـقـبــه الــوطـنــي
ً
إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازا
ً
إق ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا:
«أنـ ـ ـ ـ ــا م ـس ـت ـعــد
ل ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــدي
ب ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــارة
الجديدة وأشعر

بثقة تامة بقدرتي على المنافسة
ً
ب ـ ـقـ ــوة» ،م ـع ــرب ــا ع ــن ث ـق ـتــه «ب ــأن
الـكــأس ستبقى فــي الكويت هذا
العام».
أمـ ــا وص ـي ـفــه ف ــي الـتـصـفـيــات
ّ
فمتحمس
المحلية فهد الجدعي
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ل ـ ـخـ ــوض الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــات،
ً
خصوصا ألنها تقام هذه المرة
ف ــي دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت ،وأعـ ـ ــرب عن
ت ـط ـل ـعــه ل ـل ـف ــوز ب ــال ـم ــرك ــز األول
ً
مـتـمـنـيــا ا لـتــو فـيــق للمتسابقين
ً
جميعا.
وأشـ ــاد ال ـجــدعــي بالمستوى
الرفيع للمنافسات وبالمشاركين
«ال ـ ــذي ـ ــن سـ ـيـ ـك ــون ــون مـ ــن أقـ ــوى
السائقين فــي الـشــرق األوس ــط»،
ً
ً
متوقعا «بطولة قوية نظرا إلى
أنها ستقام في حلبة سرب».
ويشارك ممثل الكويت الثالث
عبدالله ا لـجــدي زميليه مشاعر
ال ـ ـفـ ــرحـ ــة السـ ـتـ ـض ــاف ــة ال ـك ــوي ــت
ل ـل ـحــدث ال ـك ـب ـيــر ،وك ــذل ــك الـفـخــر
«لـتـمـثـيــل وط ـن ــي ع ـلــى مـسـتــوى
الشرق األوسط».
أما عن استعدادته وتوقعاته
ل ـل ـن ـتــائــج ال ـم ــرت ـق ـب ــة ،فـ ـق ــال «إن
ش ـ ــاء الـ ـل ــه س ـن ـك ــون مـسـتـعــديــن
ً
ّ
للتحدي ،وكنت شخصيا أنتظر
هــذه الفرصة منذ فترة طويلة».
وأضـ ـ ـ ــاف «ج ـم ـي ــع ال ـم ـش ــارك ـي ــن
يطمحون إلــى الـفــوز وأتمنى أن
يعتلي الكويتيون منصة التتويج
وأكون أنا الفائز األول».
وب ــالـ ـفـ ـع ــل ،قـ ــد ال يـ ـك ــون ه ــذا
الـ ـتـ ـمـ ـن ــي بـ ـعـ ـي ــد الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــال ،ف ـفــي
النهائيات اإلقليمية للمسابقة
 2016التي شهدت إحراز ُ
العماني
هيثم الحديدي اللقب المرموق،
ك ــان ال ـف ــوز ف ــي ال ـم ــراك ــز الـثــاثــة
األول ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن نـ ـصـ ـي ــب أصـ ـح ــاب
األرض.
يذكر أنها ليست المرة األولى

جانب من استعراض سابق
الـ ـت ــي ت ـح ـت ـضــن ف ـي ـهــا حـلـبــة
سرب منافسات ريد ُبل كار
ً
درفـ ــت ،ولـيــس غريبا
ب ــارك ِ
على الكويت أن تـشــارك في
الـنـهــائـيــات لـهــذه المسابقة
منذ انطالقها قبل سنوات،
َّ
غ ـي ــر أن الـ ـح ــدث هـ ــذا ال ـع ــام
َّ
يتميز بأن الكويت ستكون
حــا ضـنــة للنهائيات ،مما
ي ـت ـيــح ب ــال ـت ــال ــي م ـشــاركــة
ً
ث ــاث ــة ســائ ـق ـيــن ول ـي ــس واح ـ ــدا
ف ـح ـس ــب ،وي ـ ـعـ ــزز ف ـ ــرص ال ـف ــوز
باللقب.
فـهــل يـتـكــرر سـيـنــاريــو الـعــام
الماضي في  8ديسمبر المقبل
بمنصة تتويج كويتية %100؟

المتسابقون المشاركون
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العبو المنتخب السويسري يحتفلون بعد التاهل للمونديال

لحق منتخب كرواتيا بركب
المتأهلين لنهائيات كأس
العالم لكرة القدم ،المقرر
إقامتها بروسيا العام المقبل،
عقب تعادله دون أهداف مع
مضيفه منتخب اليونان أمس
األول في إياب الملحق األوروبي
المؤهل للمونديال.

تــأهــل منتخب كــرواتـيــا لـكــرة ال ـقــدم لنهائيات
مونديال  2018في روسيا ،بعد تعادله أمس األول
سـلـبــا م ــع مـضـيـفــه ال ـيــونــانــي ف ــي إيـ ــاب الملحق
األوروبي.
وكانت كرواتيا قطعت أكثر من نصف الطريق
لبلوغ النهائيات للمرة الرابعة تواليا ،والخامسة
في تاريخها ،بعد فوزها الكبير الخميس الماضي
ذهابا .1-4
وأصبحت كرواتيا المنتخب األوروبي الحادي
عشر المتأهل إلى نهائيات روسيا ،بعد أن كانت
البطاقة العاشرة من نصيب سويسرا ،التي اكتفت
في وقت سابق بتعادل سلبي أيضا مع ضيفتها
ايرلندا الشمالية ،بعد أن هزمتها ذهابا -1صفر.
ولحقت سويسرا وكرواتيا بالمنتخبات التسعة
التي تأهلت مباشرة عن القارة األوروبـيــة ،وهي:
فرنسا والبرتغال وألمانيا بطلة  2014وصربيا
وبولندا وإنكلترا وإسبانيا وبلجيكا وايسلندا،
إضافة إلى روسيا المضيفة.
وارت ـف ــع ال ـع ــدد اإلج ـمــالــي لـلـمـتــأهـلـيــن إل ــى 30
منتخبا ،بانتظار حسم البطاقتين األوروبيتين
األخيرتين ،حيث لعبت أمس إيطاليا مع ضيفتها

روسيا تعد بمعالجة مكامن
اإلرباك في ملعب لوجنيكي
وعدت روسيا ،أمس ،بمعالجة مكامن اإلرباك الذي حصل السبت،
بـسـبــب اإلجـ ـ ــراءات األمـنـيــة بـعــد ال ـم ـبــاراة بـيــن منتخبها ونـظـيــره
األرجـنـتـيـنــي فــي مـلـعــب لــوجـنـيـكــي بـمــوسـكــو ،ال ــذي سيستضيف
المباراتين االفتتاحية والنهائية لكأس العالم في كرة القدم .2018
وتــابــع أكـثــر مــن  78ألــف مـتـفــرج ،وهــو رقــم قـيــاســي مـنــذ سقوط
االتحاد السوفياتي عام  ،1991خسارة منتخب بالدهم بهدف وحيد
لالعب مانشستر سيتي اإلنكليزي سيرخيو أغويرو ،على الملعب
الذي تم تحديثه في ورشة امتدت أربعة أعوام ،تحضيرا للمونديال
الذي تستضيفه روسيا من  14يونيو إلى  15يوليو.
لكن اآلالف من هؤالء اضطروا للبقاء في المدرجات حوالي ساعة
بعد صافرة النهاية ،وهي الفترة التي استغرقها إخالء المدرجات
السفلى .كما واجــه المشجعون صعوبات في الوصول إلى محطة
قطار األنفاق الوحيدة التي فتحت ،إذ أرغمهم االنتشار الكثيف لقوات
األمن على العبور في ممر ضيق ،ما تسبب في زحمة وطابور طويل.
ومــا إن أطلقت صــافــرة الـنـهــايــة ،حتى امـتــأت مــواقــع التواصل
االجتماعي باالنتقادات ،لكن نائب رئيس الوزراء المكلف اإلشراف
عـلــى الــريــاضــة فـيـتــالــي مــوتـكــو ،وع ــد فــي تـصــريـحــات لـيــل السبت
"بالنظر في جميع تعليقات المشجعين" ،معتذرا "عن اإلزعاجات
التي حصلت" .وفي تصريحات إضافية أمس األول ،قال موتكو إن
"مباراة لوجنيكي كانت األولى منذ أربع سنوات .من الضروري تحليل
كل أوجه التنظيم بدقة للمباريات المقبلة ،وتصحيح هذه األخطاء".

السويد (صفر ،)1-واليوم تلعب ايرلندا مع الدنمارك
(صفر-صفر).
وبـفــوزهــا الكبير ذهــابــا ،عــززت كــرواتـيــا ،التي
كانت أفضل نتيجة لها في كــأس العالم الحلول
ثالثة عــام  1998في فرنسا ،فرصتها في التأهل،
وقلصت إلى أدنى حد فرصة اليونان ،التي فشلت
في بلوغ المونديال للمرة الثالثة تواليا والرابعة
في تاريخها.
وأقيمت المباراة على ملعب كارايسكاكيس في
بـيــرايــوس ،بغياب مشجعي كــرواتـيــا ،على غــرار
مـبــاراة الــذهــاب التي أجــريــت فــي غياب الجمهور
اليوناني ،بموجب اتـفــاق بين اتـحــادي البلدين،
لـتـفــادي أع ـمــال شـغــب سـبــق لـهــا أن انــدلـعــت بين
ال ـج ـم ـهــوريــن ،ال سـيـمــا ف ــي أك ـتــوبــر  2011ضمن
التصفيات الـمــؤهـلــة إلــى نـهــائـيــات كــأس أوروب ــا
.2012
حرص المنتخب اليوناني على تلميع صورته
وال ـخــروج بنتيجة أفـضــل مــن الــذهــاب ،فـكــان ندا
قويا في الشوط األول للقائد الكرواتي العب وسط
ريال مدريد اإلسباني لوكا مودريتش ،الذي خاض
مباراته الثالثة بعد المئة ،وزمالئه.

فرحة العبي المنتخب الكرواتي بعد نهاية المواجهة أمام اليونان
وهــاجــم أصـحــاب األرض منذ الدقيقة األولــى،
وحـ ـ ـ ـ ــاول ان ــاسـ ـت ــاسـ ـي ــوس ب ــاك ــاسـ ـيـ ـت ــاس ()13
وسوكراتيس باباستاثوبولوس ( ،)17لكنهما لم
ينجحا في هز شباك الحارس دانيال سوباسيتش،
ب ــل جـ ــاء ال ـخ ـطــر األول م ــن ال ـض ـي ــوف ب ـعــد عــدة
م ـحــاوالت مماثلة أيـضــا ،عندما احتسب الحكم
الهولندي بيورن كويبرز ركلة حرة على الزاوية
اليسرى للمنطقة المحرمة اليونانية ،إ ثــر خطأ
ضد نيكوال كالينيتش ،لكن العب وسط برشلونة
اإلسباني إيفان راكيتيتش أرسل الكرة عالية إلى
المدرجات (.)26
وجـ ـ َّـرب إي ـف ــان بـيــريـسـيـتــش حـظــه م ــن مسافة
قريبةَّ ،
فسد الطريق إلى المرمى اليوناني أمامه
( ،)28وناب القائم األيسر عن الحارس أوريستيس
كارنيزيس في التصدي لكرة قوية أرسلها الالعب
نفسه من الجهة اليسرى ومن مسافة تزيد على 30
مترا ( ،)43لينتهي الشوط األول بتعادل سلبي.
واستهل اليونانيون الشوط الثاني كما األول،
بضغط متواصل على المنطقة الكرواتية ،دون أن
يحدثوا خرقا في دفاعاتهاَّ ،
ومرت الدقائق األولى
مـنــه دون أي خ ـطــورة مــن الـجــانـبـيــن ،السـيـمــا أن

سويسرا تلحق بالمتأهلين
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ك ـ ــان الـ ـه ــدف الـ ـ ــذي سـجـلـتــه
سويسرا الخميس الماضي خارج ملعبها حاسما

أكد الفرنسي كريم بنزيمة ،مهاجم ريال مدريد اإلسباني ،أمس األول ،أنه ال فرصة له بالعودة
إلى منتخب بالده لكرة القدم "طالما بقي ديدييه ديشان" مدربا له.
وصرح بنزيمة ( 29عاما) ،الذي يغيب عن صفوف المنتخب الفرنسي منذ أكتوبر  ،2015لشبكة
كانال بلوس الفرنسية ،ردا على سؤال حول عودته للمنتخب" :بالتأكيد
أؤم ــن بــذلــك .لكن األم ــر اسـتـغــرق سنتين ونـصــف الـسـنــة ،يجب أال
أكون أحمق".
ولم يستدع بنزيمة ( 81مباراة دولية و 27هدفا) للمنتخب
الفرنسي منذ أكثر من عامين ،إثــر قضية االبـتــزاز التي شارك
فيها ضد زميله في المنتخب ماتيو فالبوينا ،على خلفية شريط
إباحي خاص باألخير.
واعتبر أن المشاركة في كأس العالم العام المقبل في روسيا
"مسألة معقدة ،لكن بالتأكيد لدي رغبة في ذلك .أحب هذه المسابقة
والضغط الذي ينجم عنها .لدي رغبة بالفوز بشيء ما مع منتخب
بلدي" .وقال إنه مع ديشان "ال يوجد أي نقاش .األمور عند نقطة الصفر .جرى
اتصال هاتفي بيننا قبل كأس أوروبا (صيف  ،)2016ولم يكن هناك أي تفسير لذلك.
لقد أظهر لي احتراما كبيرا ،ثم رماني خلف ظهره".
واعتبر بنزيمة في مقابلة مع صحيفة ماركا اإلسبانية الرياضية ،أن ديشان
"أصغى لقسم عنصري في فرنسا .البعض أســاء فهم هــذه الجملة .إنها تأتي في
سياق مختلف ،وقد كنت مرغما على قولها" ،مشيرا إلى أن رئيس االتحاد نويل
لوغريت تلقى أطنانا من الرسائل تحمل عبارات عنصرية ضده.
وقال في مقابلة ثانية" :أتريدون مني القول الموت للعرب؟ من حقي طرح أسئلة
على نفسي! وفي النهاية ،خلطوا األمور ببعضها ،ونسوا الرياضة".

خالل المباريات األربع السابقة ،ليهدر تقدمه في
ً
الصدارة بفارق خمس نقاط ويصبح اآلن متأخرا
عن المتصدر بايرن ميونيخ بفارق  6نقاط.
وقال شميلزر في تصريحات لمجلة "كيكر"
الــريــاضـيــة فــي عــددهــا ال ـص ــادر أم ــس "األمـ ــر ال
يتوقف فقط على الخطة بل على ما نقدمه نحن
أيضا".
وأضاف "حقيقة قيامه بالدفاع عنا في بعض

األحيان ،ال يجب أن تقودنا لالختباء وراءه .علينا
أن نرد بعض األشياء إلى المدرب".
وجاءت الهزائم أمام اليبزغ وهانوفر وبايرن
ميونيخ في البوندسليغا ،وكذلك الوقوف على
بوابة الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال
أوروبا بعد هزيمتين وتعادلين ،لتثير التساؤالت
حول مستقبل بوس ،الذي تولى تدريب الفريق
قادما من أياكس الهولندي في الصيف الماضي.

ماني يتعرض لإلصابة
في عضالت الفخذ
أعلن االتحاد السنغالي لكرة
ال ـ ـقـ ــدم أن سـ ــاديـ ــو م ــان ــي الع ــب
ليفربول عاد إلى ناديه المنتمي
لـ ـ ـل ـ ــدوري اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ال ـم ـم ـت ــاز
لكرة القدم قبل الموعد المحدد،
ل ـت ـعــرضــه إلص ــاب ــة ف ــي عـضــات
الفخذ الخلفية.
وساهم ماني ( 25عاما) بشكل
مــؤثــر فــي وص ــول الـسـنـغــال إلــى
نهائيات كأس العالم  2018عقب
الفوز -2صفر على جنوب إفريقيا
يوم الجمعة الماضي.
وق ــال االت ـح ــاد الـسـنـغــالــي في
بيان "بعد مباراة جنوب إفريقيا
مــع السنغال يــوم الجمعة شعر
س ــادي ــو م ــان ــي ب ـن ـفــس إصــاب ـتــه
القديمة".
وأض ــاف "بـعــد مناقشات بين
الجهاز الطبي للمنتخب الوطني
ال ـس ـن ـغ ــال ــي ول ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول ،ت ـق ــرر
بموافقة الطرفين أن يـعــود إلى
ناديه حتى يتعافى بشكل تام".

ساديو ماني

وغ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب م ـ ـ ــان ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــن خ ـم ــس
م ـب ــاري ــات ل ـل ـي ـفــربــول ،لـتـعــرضــه
إلص ـ ــاب ـ ــة ف ـ ــي ع ـ ـضـ ــات ال ـف ـخ ــذ
الخلفية خالل اللعب مع السنغال
في سبتمبر وعاد إلى الفريق في
االنتصار على وست هام يونايتد
هذا الشهر.

دراكسلر ال ينوي االنضمام إلى بايرن

قائد دورتموند يدافع عن المدرب
أبدى مارسيل شميلزر قائد فريق بوروسيا
دورتموند األلماني لكرة القدم رفضه لالنتقادات
الموجهة إلى بيتر بوس المدير الفني للفريق،
فيما يتعلق بأسلوب اللعب الهجومي ،قائال إن
المسؤولية تقع على كاهل الالعبين.
وكان بوروسيا دورتموند فرض هيمنته في
الدوري األلماني (بوندسليغا) في بداية الموسم
ال ـج ــاري ،لكنه لــم يحصد س ــوى نقطة واح ــدة

معظم المحاوالت ارتكزت على التسديد من بعيد.
ونـفــذ مــودريـتــش ركـلــة حــرة فــي مـكــان مناسب
اسـ ـتـ ـق ــرت م ـن ـه ــا ال ـ ـكـ ــرة فـ ــي أح ـ ـضـ ــان الـ ـح ــارس
كارنيزيس ( ،)66عمد بعدها الكرواتيون إلى قتل
المباراة ،من خالل تخفيض وتيرة األداء ،واعتماد
أسلوب التمريرات القصيرة في منطقتهم أطول
فترة ممكنة.
وارتفعت نسبة الخشونة مع استمرار الضغط
اليوناني وتحشد لالعبين في المنطقة الدفاعية
للكرواتيين ،وخلت الدقائق األخـيــرة من الفرص
الحقيقية ،وغابت الخطورة كليا على المرميين
حتى نهاية اللقاء ،باستثناء كرة لكل طرف.
وأبطل الحارس الكرواتي سوباسيتش مفعول
تسديدة بانايوتيس تختسيديس على دفعتين
( ،)87ورد ان ــدري كــرامــاريـتــش بــديــل كالينيتش،
بتسديدة مرت بجانب القائم االيسر (.)88

بنزيمة :ال عودة للمنتخب بوجود ديشان

بنزيمة

لـحـجــز مـقـعــدهــا فــي نـهــائـيــات ك ــأس الـعــالــم لكرة
القدم للمرة الرابعة على التوالي والحادية عشرة
فــي تــاريـخـهــا ،بعد تعادلها السبت فــي ب ــازل مع
ضيفتها ايــرلـنــدا الشمالية صفر-صفر فــي إيــاب
الملحق األوروبي المؤهل لمونديال روسيا .2018
وكان المنتخب السويسري ،الذي خسر معركة
التأهل المباشر عن المجموعة األوروبية الثانية
بفارق األهــداف عن البرتغال بطلة أوروبــا ،حسم
لقاء الذهاب خــارج ملعبه بهدف سجله من ركلة
جزاء أثارت الكثير من الجدل ،وكان ذلك كافيا له
للحصول على بطاقة التأهل ،بعد محافظته أمس
األول على نظافة شباكه.
وح ــرم "نــاتــي" ضيفه االيــرل ـنــدي الـشـمــالــي من
تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم للمرة األولى
منذ  1986والرابعة في تاريخه ،على أمل أن تكون
مشاركته في مونديال الصيف المقبل أكثر توفيقا
من  2014حين انتهى مشواره عند الدور الثاني.
وهي المرة الثانية التي ستشارك فيها سويسرا
في النهائيات للمرة الرابعة على التوالي ،واألولى
كانت بين نسختي  1934في إيطاليا و 1954على
أرضها.

مارسيل شميلزر

أكد األلماني يوليان دراكسلر ،العب باريس سان
جرمان متصدر الــدوري الفرنسي لكرة القدم ،عدم
وج ــود أي نـيــة لــانـتـقــال ال ــى بــايــرن ميونيخ بطل
المانيا في المواسم الخمسة األخيرة.
ونـقـلــت الـصـحــافــة األل ـمــان ـيــة أم ــس تـصــريـحــات
لدراكسلر ادلــى بها على هامش تدريبات منتخب
بالده ،استعدادا لمباراة ودية ضد فرنسا الثالثاء
"ال انظر إلــى الرحيل عــن بــاريــس ســان جــرمــان في
الـشـتــاء أو الـصـيــف .أن ــا فــي منتصف الـمــوســم مع
النادي (الفرنسي) وأركز على أهدافنا".

وأشــارت وسائل إعالم الى أن بايرن يعتزم ضم
الالعب البالغ  24عاما ،ليكون بديال للفرنسي فرانك
ريبيري ( 34عاما) المصاب ،والذي ينتهي عقده مع
النادي البافاري أواخر الموسم الحالي.
وأوضح العب شالكه وفولفسبورغ السابق ،الذي
انتقل مطلع  2017الــى ن ــادي العاصمة الفرنسية
بموجب عقد يمتد حتى نهاية يونيو " ،2021هذه
ليست اللحظة المالئمة ألتحدث فيها عن مستقبلي
على المدى القريب أو البعيد" ،مشيرا إلى أن "الدوري
األلماني مهم دائما".

أيرلندا أمام فرصة التأهل للنهائيات للمرة األولى منذ 2002
خطوة واحدة باتت تفصل
المنتخب األيرلندي عن التأهل
للمونديال للمرة األولى منذ عام
 ،2002حيث يتأهب لمواجهة
ضيفه الدنماركي اليوم في
إياب الملحق الفاصل المؤهل
لنهائيات كأس العالم 2018
لكرة القدم بروسيا.

جانب من مباراة الذهاب بين إيرلندا والدنمارك

س ـي ـكــون مـنـتـخــب جـمـهــوريــة
ايرلندا أمام فرصة ثمينة لحجز
بطاقته لنهائيات ك ــأس العالم
لكرة القدم للمرة األولى منذ عام
 ،2002عندما يستضيف الدنمارك
اليوم في دبلن في اياب الملحق
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ال ـم ــؤه ــل ل ـمــونــديــال
روسيا .2018
وك ـ ــان الـمـنـتـخــب االي ــرل ـن ــدي،
ا ل ــذي خطف بطاقة الملحق من
جـ ـ ــاره ال ــويـ ـل ــزي ،ب ـع ــدم ــا تـغـلــب
ع ـل ـيــه ف ــي م ـع ـق ـلــه كـ ــارديـ ــف (-1
ص ـفــر) ف ــي ال ـجــولــة األخ ـي ــرة من
الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ،وانـ ـ ـت ـ ــزع وص ــاف ــة
المجموعة الرابعة ،عــاد السبت
من كوبنهاغن بتعادل سلبي ،ما
عــزز حظوظه ببلوغ النهائيات
للمرة الرابعة في تاريخه.
وت ـخــوض جـمـهــوريــة ايــرلـنــدا
ال ـم ـل ـحــق األوروبـ ـ ـ ــي ال ـث ــام ــن في
ت ــاري ـخ ـه ــا ،واخـ ـتـ ـب ــرت ذك ــري ــات
متفاوتة فــي مـبــاريــات الملحق،
اذ نجحت ثالث مــرات على غرار
ت ـفــوق ـهــا ع ـل ــى اي ـ ـ ــران وب ـلــوغ ـهــا

نسخة  ،2002فيما خسرت اربع
م ــرات أشـهــرهــا أم ــام فــرنـســا في
.2009
وتــواج ـهــت ايــرل ـنــدا مــع اي ــران
ف ــي مـلـحــق ت ـص ـف ـيــات مــونــديــال
 ،2002عـنــدمــا شــاركــت آخ ــر مــرة
فـ ــي ال ـ ـحـ ــدث ال ـع ــال ـم ــي ال ـك ـب ـيــر،
فـفــازت ذهــابــا -2صـفــر ،وخسرت
اي ــاب ــا ص ـ ـف ــر ،1-ل ـك ــن ف ــي مـلـحــق
 ،2010منيت شباكها في الوقت
اإلضافي بهدف جدلي بعد لمسة
يد من المهاجم الفرنسي تييري
هنري.
ورأى االيـ ــرل ـ ـنـ ــدي ال ـش ـمــالــي
اونـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــل ،الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـشـ ـ ــرف ع ـل ــى
ج ـم ـه ــوري ــة اي ــرلـ ـن ــدا م ـن ــذ 2013
في أول تجربة تدريبية له على
صعيد المنتخبات ،أ نــه "علينا
أن ن ـكــون أك ـثــر اب ــداع ــا (م ــن لقاء
الذهاب) خالل مجريات المباراة
على ملعب افيفا .لكني اعتقد أننا
قادرون على تحقيق المطلوب".
وتدين ايرلندا ،التي تجاوزت
الدور األول في كل من مشاركاتها

الثالث السابقة ووصلت الى ربع
النهائي عام  1990قبل أن تخسر
بصعوبة امام ايطاليا المضيفة
ص ـ ـف ـ ــر 1-ب ـ ـهـ ــدف لـ ـسـ ـلـ ـف ــات ــوري
س ـ ـك ـ ـيـ ــات ـ ـشـ ــي ،ب ـ ـعـ ــودت ـ ـهـ ــا م ــن
كوبنهاغن بالتعادل الى حارسها
دارن راندولف ،الــذي قدم مباراة
كبيرة ،ما دفع اونيل الى االشادة
به ،مشيرا إلى أنه "لعب لنا بهذه
الطريقة طوال هذه الحملة".

سجل مميز أليرلندا
وتـمـلــك ايــرلـنــدا سـجــا مميزا
فــي مواجهاتها أم ــام الــدنـمــارك،
ً
إذ لــم تخسر أي ــا مــن الـمـبــاريــات
ال ـخ ـمــس ال ـتــي جـمـعـتـهـمــا حتى
اآلن (فوزان و 3تعادالت) ،وتأمل
تأكيد تفوقها والمحافظة على
س ـج ـل ـه ــا الـ ـمـ ـمـ ـي ــز اي ـ ـضـ ــا ع ـلــى
ارضـهــا (خـســرت مــرة واح ــدة في
مبارياتها الرسمية الـ 13األخيرة
بين جماهيرها) ،من أجل حرمان
ضيفتها من المشاركة الخامسة

فــي النهائيات ،بعد ( 1986ثمن
النهائي)( 1998 ،ربــع النهائي)،
 ( 2002ثـ ـم ــن ا ل ـن ـه ــا ئ ــي) و2010
(خرجت من دور المجموعات).
لـكــن عـلــى ايــرل ـنــدا ال ـح ــذر من
العـ ـبـ ـي ــن مـ ـث ــل نـ ـج ــم ت ــوت ـن ـه ــام
اإل نـكـلـيــزي كريستيان اريكسن،
ال ـ ــذي اع ـت ـب ــر أن ال ـت ــأه ــل ل ـكــأس
ال ـعــالــم س ـي ـكــون أه ــم بـكـثـيــر من
الفوز الذي حققه في وقت سابق
من هذا الشهر مع فريقه اللندني
على ريال مدريد اإلسباني ()1-3
في دور المجموعات من مسابقة
دوري ابطال اوروبا.
واعتبر في الختام أن أصحاب
األرض "متخوفون من تسجيلنا
في مرماهم ،وهذا األمر سيشكل
ض ــرب ــة ك ـب ـي ــرة لـ ـه ــم ،وب ــال ـت ــال ــي
الـهــدف األول (ألي مــن الطرفين)
ً
سيكون مهما جدا".
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يسعى المنتخبان اإلنكليزي
والبرازيلي إلى تأكيد
جاهزيتهما لخوض نهائيات
مونديال روسيا  ،2018عندما
يتواجهان اليوم على ملعب
"ويمبلي" في مباراة دولية ودية.

يحل المنتخب البرازيلي اليوم
ف ــي مـلـعــب "وي ـم ـب ـلــي" ال ـل ـنــدنــي،
ً
ضيفا على المنتخب اإلنكليزي
ف ــي آخـ ــر م ـب ــاري ــات ــه الـ ــوديـ ــة فــي
 ،2017وسط جدل يحيط بنجمه
نيمار وعالقته بزمالئه ومدربه
ف ــي نـ ــادي ب ــاري ــس س ــان جــرمــان
الفرنسي.
وعـلــى الــرغــم مــن تسجيله 11
ً
ه ــدف ــا ف ــي  12م ـ ـبـ ــاراة بـقـمـيــص
الـ ـن ــادي ال ـبــاري ـســي ال ـ ــذي انـتـقــل
إل ـيــه ه ــذا الـصـيــف مــن برشلونة
اإلسـ ـب ــان ــي ،ف ــي ص ـف ـقــة قـيــاسـيــة
بلغت قيمتها  222مليون يورو،
أفــردت وسائل اإلعــام في اآلونــة
األخ ـي ــرة مـســاحــات لـلـحــديــث عن
توتر العالقة بين نيمار من جهة،
وزم ـ ــائ ـ ــه فـ ــي ن ـ ـ ــادي ال ـع ــاص ـم ــة
والمدرب اإلسباني أوناي ايمري
من جهة أخرى.
وب ــدا نيمار فــي وضــع نفسي
هـ ــش ب ـع ــد ف ـ ــوز ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل عـلــى
ً
الـيــابــان ودي ــا الجمعة ( )1-3في
م ــدي ـن ــة ل ـي ــل ال ـف ــرن ـس ـي ــة .ف ـخــال
ال ـمــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي ،الـ ــذي تال
المباراة ،بكى أثناء إشادة مدرب
الـمـنـتـخــب ال ـب ــرازي ـل ــي تـيـتــي به
ودف ــاع ــه ع ـن ــه ،ق ـبــل أن يحضنه
ً
ويغادر القاعة مسرعا.
و فــي تصريحات سبقت هذه
الــواق ـعــة خ ــال الـمــؤتـمــر نفسه،
قال نيمار "عندما تكون معبود
ً
الجماهير ،مثال أعلى فــي أعين
الكثير من الناس ،يتوجب عليك
ً
أن تكون مثاليا ،وأنا لست كذلك
فــي أغـلــب األح ـي ــان" .أض ــاف "أنــا
شاب في الخامسة والعشرين من
عمري وأمامي الكثير ألتعلمه في
كرة القدم".

ً
وكثر الحديث أخيرا عن شرخ
ف ــي س ــان ج ــرم ــان ،السـيـمــا بعد
األداء المتأرجح للنجم البرازيلي
في مبارياته األخيرة مع النادي
ً
الباريسي ،وخصوصا بعد طرده
أ م ــام مرسيليا ( )2-2لحصوله
ع ـ ـلـ ــى إن ـ ـ ـ ـ ـ ــذار ث ـ ـ ـ ــان ب ـ ـعـ ــدمـ ــا رد
بغضب على خطأ ارتكبه ضده
األرجنتيني لوكاس كامبوس.

خالف نيمار وكافاني
ً
يأتي ذلك بعد أسابيع أيضا
من تقارير صحافية على نطاق
واس ـ ـ ــع ،ع ــن خـ ــاف ب ـي ــن نـيـمــار
وزميله األوروغواياني إدينسون
كافاني ،حــول أي منهما يتولى
ت ـس ــدي ــد رك ـ ـ ــات ال ـ ـج ـ ــزاء ،ال ـتــي
يحصل عليها الفريق الفرنسي.
ً
وعلى رغم تسجيله هدفا في
ال ـم ـب ــاراة ال ــودي ــة ض ــد ال ـيــابــان،
والتي أضــاع خاللها ركلة جزاء
ً
أيضا ،بدت العصبية على النجم
ً
البرازيلي ،إذ تلقى إنذارا لضربه
هيروكي ساكاي العب مرسيليا
الفرنسي ،على رأسه.
ومــا يثير قلق جماهير سان
جرمان بشكل إضافي ،هو تواتر
أخ ـبــار مــن ال ـبــرازيــل عــن شعور
نـيـمــار بــالـنــدم لـتــركــه برشلونة
واالنتقال إلى سان جرمان .وعاد
نيمار إلــى المدينة الكاتالونية
مــرتـيــن عـلــى األق ــل مـنــذ انتقاله
إل ــى ب ــاري ــس ،ون ـش ــرت ل ــه صــور
على مواقع التواصل مع زميليه
السابقين األرجنتيني ليونيل
ميسي واألوروغ ــوي ــان ــي لويس
سواريز.
كما أن وســائــل إعــام أشــارت

بيكفورد ونيمار
إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه طـ ـ ـ ــرح ع ـ ـلـ ــى زم ـي ـل ـي ــه
ً
السابقين ســؤاال عن شعورهما
في حال عاد إلى برشلونة وبقي
هناك.
ً
وبـ ـعـ ـي ــدا ع ــن م ـس ــأل ــة ن ـي ـمــار،
ً
ال ــذي طــالــب أي ـضــا فــي المؤتمر
الصحافي
بـ ـ ـ ــ"الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوق ـ ـ ــف عـ ـ ـ ــن اخ ـ ـت ـ ــاق
الحكايات" وأكد "بأن كل األمور
تـ ـسـ ـي ــر عـ ـل ــى م ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـ ــرام" ،ت ـب ــدو
ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل فـ ــي أفـ ـض ــل حــاالت ـهــا

فاردي يدعم المدرب بويل
قــال جيمي ف ــاردي مهاجم
ليستر سيتي ،إن "ا لـمــدرب
الجديد كـلــود بــويــل أظهر
قدرته على إعادة الفريق
إل ــى الـطــريــق الصحيح
دون إج ــراء تغييرات
ضخمة".
والتحق الفرنسي
بـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــل ب ـ ـت ـ ــدري ـ ــب
لـيـسـتــر ق ــرب نـهــايــة
الشهر الماضي ،وقاد
بطل ال ــدوري اإلنكليزي
ال ـم ـم ـت ــاز ف ــي م ــوس ــم -2015
 2016إلى الخروج من منطقة
الـهـبــوط والـتـقــدم إلــى المركز
 12بعد الفوز والتعادل في أول
مباراتين تحت قيادته.
وقال مهاجم إنكلترا لصحيفة
لـسـيـتــر م ــرك ـي ــوري "ت ـس ـيــر األم ــور
ب ـش ـكــل ج ـي ــد .ل ــم ي ـح ــدث ال ـك ـث ـيــر من
الـتـغـيـيــرات لكنه ق ــال إن ــه ي ــود إج ــراء
تغييرات بسيطة في المستقبل ،لكنه
قال إنها مجرد أشياء بسيطة".

فاردي والمدرب بويل

رونالدو ُيرزق طفله الرابع
أع ـ ـلـ ــن نـ ـج ــم ريـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي والـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب
الـ ـ ـب ـ ــرتـ ـ ـغ ـ ــال ـ ــي لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ،أمــس
األول ،أن ــه ُرزق طفله الــرابــع،
بـ ـع ــد أن وض ـ ـعـ ــت ص ــدي ـق ـت ــه
جــورج ـي ـنــا رودريـ ـغـ ـي ــز طفلة
أطلق عليها اسم آالنا مارتينا.
ون ـشــر رون ــال ــدو بــ"تــويـتــر"
صورة له مع ابنه جونيور (7
أع ــوام) وصديقته رودريـغـيــز
( 22عـ ـ ــامـ ـ ــا) مـ ـ ــع ال ـ ـمـ ــولـ ــودة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة فـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـفــى،
مرفقا إياها بتعليق" :أبصرت
آالنا مارتينا النور للتو! جيو
وآالنا بصحة جيدة جدا .نحن
جميعنا سعداء".
وس ـبــق لـلـنـجــم الـبــرتـغــالــي
( 32عاما) أن ُرزق توأمين؛ ايفا
وماتيو ،في يونيو الماضي.
ووضعت رودريغيز طفلها
األول فــي مستشفى كــويــرون
بـ ـم ــدري ــد ،ب ــال ـق ــرب م ــن م ـنــزل

كريستيانو رونالدو

ن ـج ــم ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد ال ـ ـ ــذي لــم
يكشف عن هوية أم ابنه البكر
جونيور الذي ُولد في يونيو
 ،2010واألمـ ــر ذات ــه بالنسبة
ألم الـ ـت ــوأمـ ـي ــن الـ ـل ــذي ــن ُول ـ ــدا
أوائـ ـ ـ ــل ال ـص ـي ــف الـ ـح ــال ــي فــي
كاليفورنيا.

وأض ـ ـ ـ ــاف ف ـ ـ ـ ــاردي "لـ ـق ــد قـ ـ ــال إن ه ــذه
األ ش ـيــاء ستجعلنا نظهر بشكل أفضل،
لذا نحن نتطلع إليها .جاء المدرب الجديد
وحـصــد أرب ــع نـقــاط فــي مـبــاراتـيــن وهــذه
بداية جيدة".
وأب ــدى ف ــاردي دعـمــه لــزمـيـلــه السابق
دان ـ ـ ــي دريـ ـنـ ـك ــووت ــر لـ ـلـ ـع ــودة لـتـشـكـيـلــة
إنـكـلـتــرا قـبــل ك ــأس الـعــالــم ال ـعــام المقبل،
بـعــد اسـتـبـعــاده مــن تشكيلة ب ــاده أمــام
ألمانيا والبرازيل ،الفتقاره إلى حساسية
المباريات مع ناديه الجديد تشيلسي.
وقال لوسائل إعالم محلية "أعتقد أنه
بكل تأكيد يرغب في اللعب مع بالده لكنه
كان مصابا ،ويحتاج إلى استعادة لياقة
المباريات".
وأض ــاف "انــه يفعل ذلــك فــي األسابيع
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ـ ــع ت ـش ـل ـس ــي وي ـ ـح ـ ـتـ ــاج إل ــى
م ــواصـ ـل ــة ذلـ ـ ـ ـ ــك" .وي ـس ـت ـض ـي ــف لـيـسـتــر
منافسه مانشستر سيتي متصدر الدوري
اإلنكليزي يوم السبت المقبل.

بعدما أنهت التصفيات األميركية
الـجـنــوبـيــة الـمــؤهـلــة لـمــونــديــال
روسيا  2018بفارق  10نقاط عن
أق ــرب مالحقيها ،بفضل الــروح
التي بثها المدرب الجديد تيتي.

تشكيلة مغايرة للبرازيل
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن ي ـخ ــوض
ت ـي ـتــي ل ـق ــاء و ي ـم ـب ـلــي بتشكيلة
مغايرة لـمـبــاراة الـيــابــان ،إذ من

ديمبلي يتطلع إلى
مواجهة أرسنال
يتطلع موسى ديمبلي العب
وسط توتنهام هوتسبير إلى
دخ ـ ــول الـتـشـكـيـلــة األســاس ـيــة
ل ـنــاديــه ألول م ــرة فــي ال ــدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم
فـ ــي شـ ـه ــري ــن ،عـ ـن ــد م ــواج ـه ــة
أرسنال ،بعد تعافيه من إصابة
في القدم.
وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض ديـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــي س ــت
م ـ ـبـ ــاريـ ــات مـ ــع ت ــوتـ ـنـ ـه ــام فــي
ال ــدوري هــذا الـمــوســم ،وشــارك
مــدة  45دقيقة ،بعدما اشترك
كبديل خالل الفوز -1صفر على
كريستال باالس هذا الشهر.
وقال ديمبلي لشبكة سكاي
سـ ـب ــورت ــس "ت ـح ـس ـن ــت ح ــال ــة
إصـ ــاب ـ ـتـ ــي .شـ ــاركـ ــت مـ ـ ــدة 45
دقيقة في آخر مباراة وهذا أمر
جـيــد .بـكــل تــأكـيــد أري ــد اللعب
مــع الـفــريــق وإضــافــة بصمتي
وأشعر بتفاؤل كبير في الوقت
الحالي".

المتوقع أن يبدأ بنيمار وزميليه
ف ــي س ــان ج ــرم ــان دانـ ــي ألـفـيــش
وماركينيوس ،وفيليبي كوتينيو
ودييغو.
وبـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،ت ـ ـقـ ــارب إن ـك ـل ـتــرا
ال ـم ـب ــاراة بـ ــروح مـعـنــويــة جـيــدة
ً
ب ـع ــد ت ـع ــادل ـه ــا س ـل ـب ــا الـجـمـعــة
ضـ ـ ــد بـ ـطـ ـل ــة ال ـ ـعـ ــالـ ــم ألـ ـم ــانـ ـي ــا،
فـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة خ ــاض ـه ــا مـنـتـخــب
"األس ـ ـ ــود ال ـث ــاث ــة" ب ـغ ـيــاب عــدد
م ــن العـبـيــه األســاس ـي ـيــن بسبب

اإلصـ ــابـ ــة ،ودف ـ ــع ف ـي ـهــا ال ـم ــدرب
غاريث ساوثغيت بالعبين جدد
تنقصهم الخبرة الدولية.
وقــدم كل من حــارس إيفرتون
جــوردان بيكفورد والعــب وسط
تشلسي روبــن لوفتوس-تشيك،
المعار إلى كريستال باالس ،أداء
ً
واعدا ضد األلمان في مباراتهما
الدولية األولى.
وكما في المباراة ضد اليابان،
ستتجه األنظار الى نيمار عندما

يخوض منتخب بــاده مباراته
الودية األولــى ضد إنكلترا على
أرضها منذ فبراير ( 2013خسر
"السلساو" بنتيجة .)2-1
وقال نيمار الجمعة" :أريد ان
أك ــون أفـضــل وأتـحـســن كــل مــرة،
أكـ ــان ذل ــك م ــع ال ـس ـل ـســاو أو في
منزلي الجديد" ،في إشارة لسان
جرمان.

مويز يضم إيرفين وبيرس إلى جهازه
ضم ديفيد مويز مــدرب وست
ه ــام يــونــاي ـتــد ال ـجــديــد الـثـنــائــي
آالن إيــرفـيــن ،وس ـت ـيــوارت بيرس
ك ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــديـ ــن ل ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي الـ ـجـ ـه ــاز
ال ـتــدري ـبــي لـلـفــريــق الـمـتـعـثــر في
ال ــدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم.
وسيعود إيرفين للعمل مجددا
مــع مــويــز بـعــد ال ـت ـعــاون مـعــا في
بريستون ن ــورث إنــد وإيـفــرتــون،
بينما سيعود بيرس إلى النادي
الذي شهد مشاركته في  50مباراة
بعد ابتعاد دام  16عاما.
وقال إيرفين ( 59عاما) لموقع
وســت هــام على اإلنترنت "أعــرف
ديفيد جيدا من العمل معا ،ومن
الرائع جدا العمل معه من جديد
إضافة إلى الوجود في فريق مثل
وست هام".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف م ـ ـ ـ ــدرب ب ــري ـس ـت ــون
وشـ ـيـ ـفـ ـيـ ـل ــد وي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــزداي ووسـ ـ ــت
بروميتش ألـبـيــون الـســابــق "هــذا
سادس منصب يعرض ّ
علي بعد
الــرحـيــل عــن نــوريـتــش فــي نهاية

الموسم الماضي ،لكنه أول عرض
يقنعني بقبوله".
وأك ــد ب ـيــرس م ــدرب مانشستر
سيتي ونوتنغهام فورست السابق
أن ــه يـتـطـلــع لـمـســاعــدة وس ــت هــام
صاحب المركز  18لتحسين موقعه.
وقال العب إنكلترا السابق "هذه
ف ـت ــرة صـعـبــة ف ــي ال ــوق ــت الـحــالــي
لكنها فــرصــة رائـعــة بالنسبة لي.
أنـ ــا م ـت ـح ـمــس جـ ــدا لـ ـخ ــوض ه ــذا
التحدي".
وأك ــد مــويــز أن ــه ال ينبغي على
م ـهــاج ـمــه خــاف ـي ـيــر ه ــرن ــان ــدي ــز أن
ي ـش ـع ــر ب ــالـ ـقـ ـل ــق ،بـ ـع ــدم ــا اعـ ـت ــاد
استبعاده من التشكيلة األساسية
خـ ــال وج ــوده ـم ــا ف ــي مــانـشـسـتــر
يونايتد.
ودخ ـ ــل ه ــرن ــان ــدي ــز الـتـشـكـيـلــة
األساسية لمانشستر يونايتد 6
مرات فقط تحت قيادة مويز خالل
مــوســم  ،2014-2013لـكــن الـمــدرب
الـجــديــد أكــد أنــه سيمنح الفرصة
للمهاجم المكسيكي.
وق ـ ــال م ــوي ــز "إن ـ ــه ه ـ ــداف رائ ــع

ديفيد مويز

وي ـج ـيــد إنـ ـه ــاء ال ـه ـج ـم ــات .كــانــت
األمــور صعبة عليه في مانشستر
ي ــون ــايـ ـت ــد ب ـس ـب ــب وجـ ـ ـ ــود روب ـ ــن
ف ــان بـيــرســي ووي ــن رون ــي ودان ــي
وي ـل ـب ـيــك وش ـي ـن ـغــي كـ ــاجـ ــاوا ،ل ــذا
كــانــت الـمـنــافـســة ق ــوي ــة" .وأض ــاف
"لكنه سيعامل هنا مثل اآلخرين،
وإذا ل ـع ــب ب ـش ـك ــل ج ـي ــد وس ـجــل
األهداف فال مشكلة ،وإذا لم يحدث
فسيعامل مثل اآلخرين".

فيتل يتوج بجائزة البرازيل الكبرى وهاميلتون يتألق
جدد سائق فيراري األلماني سيباستيان
فيتل الموعد مع الفوز بإحرازه المركز األول
لـجــائــزة ال ـبــرازيــل الـكـبــرى ،الـجــولــة التاسعة
عشرة قبل األخيرة من بطولة العالم لسباقات
فورموال واحد األحد على حلبة انترالغوش،
ف ـي ـمــا ح ـقــق ب ـطــل ال ـع ــال ــم س ــائ ــق مــرس ـيــدس
الـبــريـطــانــي لــويــس هاميلتون سـبــاقــا رائـعــا
باحتالله المركز الرابع ،رغم انطالقه من خط
الحظائر.
وأنهى فيتل الــذي خسر معركة اللقب في
مــواج ـهــة هــامـيـلـتــون ف ــي ال ـس ـبــاق الـمــاضــي،
المرحلة البرازيلية أمام سائق مرسيدس اآلخر
الفنلندي فالتيري بوتاس ،ومواطن األخير
كيمي رايكونن ،سائق فيراري الثاني.
وحقق هاميلتون سباقا رائـعــا ،وحــل في
المركز الرابع ،وكان قريبا جدا من الصعود الى
منصة التتويج ،رغم انطالقه من خط الحظائر
بعد تعرضه السبت لحادث خالل القسم األول
من التجارب التأهيلية.
واستحق فيتل فــوزه األول منذ  30يوليو
ح ـيــن ت ــوج ب ـس ـبــاق ال ـم ـجــر ،وال ـخ ــام ــس هــذا
الموسم والـ 47في مسيرته ،إذ تسيد السباق

منذ اللفة األولى بعدما انتزع المركز األول من
بوتاس عند االنـطــاق ،وحسم الــى حد كبير
صراعه مع األخير على الوصافة ،بعدما رفع
رصيده الى  302نقطة ،مقابل  280لمنافسه
الفنلندي.
وح ـم ــل ال ـس ـبــاق ال ـب ــرازي ـل ــي نـكـهــة مـمـيــزة
لسائق وليامس فيليبي ماسا ،ألنه كان األخير
له بين جماهيره ،لكونه سيسدل الستار على
مسيرته بعد السباق الختامي الذي تحتضنه
ابوظبي في  26من الشهر الحالي.
وأنـهــى مــاســا الـسـبــاق فــي الـمــركــز السابع
خ ـل ــف ث ـن ــائ ــي ري ـ ــد ب ـ ــول ال ـه ــول ـن ــدي مــاكــس
فـيــرشـتــابــن ،واألس ـت ــرال ــي دان ـي ــال ري ـك ـيــاردو
اللذين حال في المركزين الخامس والسادس
على التوالي ،بعد ان انطلق من المركز التاسع.
وص ـعــد مــاســا ( 36ع ــام ــا) الـ ــذي ف ــاز ب ــ11
ج ــائ ــزة ك ـبــرى ف ــي مـسـيــرتــه ،وح ــل ثــانـيــا في
الترتيب العام لبطولة  ،2008في نهاية السباق
ال ــى منصة الـتـتــويــج ،مــن أج ــل تــوجـيــه كلمة
الــى جـمـهــوره الـبــرازيـلــي ال ــذي شــاهــده طــوال
 15عاما.

األلماني فيتل يحتفل بعد الفوز

أفضل بداية لبوسطن منذ عقود

تاتوم نجم بوسطن في محاولة للتسجيل في سلة رابتورز

رياضة

واصل بوسطن سلتيكس أفضل بداية له منذ عقود في
دوري كرة السلة االميركي للمحترفين بعد ان حقق أمس
األول فوزه الثاني عشر تواليا الذي جاء على حساب ضيفه
تورونتو رابتورز ،في حين اعاد النجم بول جورج البسمة
الى اوكالهوما سيتي ثاندر الفائز بدوره على ضيفه داالس
مافريكس.
في المباراة االولــى ،حقق متصدر المنطقة الشرقية 12
فــوزا متتاليا الول مــرة منذ  2010بعد ان تغلب بصعوبة
وبفارق نقطة واحدة على تورونتو .94-95
وبعد ان خسر مباراتيه االوليين في البطولة الحالية،
انتفض بوسطن وحقق افضل بداية له منذ نحو نصف قرن
بفوزه بالمباريات الـ 12التالية.
وكان االداء الجماعي الذي قدمه العبو بوسطن وراء الفوز
الــذي تحقق في الثواني االخيرة ،وسجل خمسة منهم ما
يزيد على  13نقطة ،كان افضلهم آل هورفورد العائد بعد
غياب عن المباراتين السابقتين في خطوة احترازية تخوفا
من تعرضه الرتجاج في الدماغ.

وهــي افضل بداية لبوسطن منذ  ،1973ويتقدم بفارق
انتصار ونصف على مالحقه ديترويت بيستونز الفائز
على ضيفه ميامي هيت .103-112
وفي المنطقة الغربية ،عزز هيوستن روكتس صدارته
بالفوز الحادي عشر (مقابل ثالث هزائم) على حساب مضيفه
انديانا بيسرز  ،95-118في حين حقق اوكالهوما سيتي
ثاندر فوزا صريحا على ضيفه داالس مافريكس .99-112
واحتفل نجم اوكالهوما سيتي وافضل العب في الموسم
المنتظم للبطولة السابقة ( )2017-2016راســل وستبروك
بميالده التاسع والعشرين بأفضل طريقة وساهم في قيادة
فريقه لفوز صريح على ضيفه داالس مافريكس .99-112
وسجل وستبروك  27نقطة الوكالهوما سيتي الذي يدين
بالفضل االكبر في فوزه الثاني بعد سلسلة من أربع هزائم
متتالية ،الى نجمه الجديد بول جورج ،صاحب  37نقطة (مع
 8متابعات و 5تمريرات حاسمة) والذي تألق للمرة الثانية
على التوالي بعد ان سجل الجمعة  42نقطة في سلة لوس
انجلس كليبرز.

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الملحق االوروبي المؤهل لمونديال 2018
10:45

ايرلندا  -الدنمارك

AD SPORTS HD3

مباريات دولية ودية
2:00

كوريا الجنوبية  -صربيا

7:30

االرجنتين  -نيجيريا

beINSPORTS HD5

8:00

سلوفاكيا  -النرويج

beINSPORTS HD6

9:45

روسيا  -اسبانيا

beINSPORTS HD2

10:00

رومانيا  -هولندا

10:45

المانيا  -فرنسا

beINSPORTS HD5

11:00

انكلترا  -البرازيل

beINSPORTS HD1

11:45

البرتغال  -اميركا

beINSPORTS HD6

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

«الهوا الغربي» ...يضر طهران

آمال

اقتراح لمحاربة
آفة البخل

تعتبر العاصمة اإليرانية
ط ـه ــران ال ـتــي يـقـطـنـهــا نحو
 12م ـل ـيــون ن ـس ـمــة م ــن أكـثــر
ً
م ــدن ال ـعــالــم ت ـلــوثــا بــالـهــواء
ال ـ ـ ــذي ي ـح ـم ــل ب ـي ــن ط ـب ـقــاتــه
ذرات وجزيئات عالقة تهدد
صحة سكان المدينة وتسبب
ً
أمراضا مزمنة.
وتجثم على المدينة غيمة
رمادية اللون يمكن رؤيتها
ً
دائما.
ويـ ــؤكـ ــد ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء أن مــن
األسـ ـب ــاب ال ـت ــي ت ـســاهــم في
تلوث طهران موقعها ،فهي
محاطة بسلسلة جبلية من
ثــاث جـهــات ،إضــافــة إلــى أن
سرعة الرياح منخفضة وال
تحرك ذرات الهواء المعلقة.
ومـ ـم ــا ي ــزي ــد ال ـط ـي ــن بـلــة
وجـ ـ ــود أك ـث ــر م ــن  4مــايـيــن
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ً
ك ـمــا ذك ـ ــرت س ــاب ـق ــا ،ل ــن ت ـجــد أب ـخ ــل من
ال ـح ـكــومــة بــالـمـعـلــومــة .س ـت ـتــرك الـحـكــومــة
شـعـبـهــا يـسـتـمـتــع ب ــاالص ـط ــدام بــال ـجــدران
الكريمة ،أثناء بحثه عن المعلومة الحقيقية
ـدث م ــا أو خ ـبـ ٍـر
ال ــرس ـم ـي ــة الـ ـص ــادق ــة ،لـ ـح ـ ٍ
مـ ــا ،فـتـنـتـشــر ال ـش ــائ ـع ــات ف ــي ج ـســم الـبـلــد
كــا لـســر طــان ،فتالحق الحكومة مواطنيها
بقضايا "إشاعة معلومات كاذبة" ،وكأنها
نـجـحــت ف ــي تـنـفـيــذ خ ـط ـت ـهــا ،ع ـبــر إش ـغــال
الناس بالقضايا التي لم تكن لتوجد لوال
بخل الحكومة األولمبي.
ً
لذا سأكتب هنا اقتراحا بخطوطه العامة،
ل ـعــل أح ــد الـ ـن ــواب يـتـبـنــاه و"ي ــاخ ــدو على
ح ـج ــرو" ،وه ــو اق ـت ــراح لــو قــرأتــه الـشـعــوب
ً
الغربية والشرقية لضحكت عليه ضحكا
ً
م ـب ـي ـن ــا ،ل ـك ـن ــه بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـن ــا ش ـ ــيء مــن
األمنيات القريبة لألحالم.
االق ـ ـتـ ــراح ي ـج ـبــر الـ ـ ـ ــوزراء ع ـلــى ال ـظ ـهــور
األسبوعي ،أو نصف الشهري ،في مؤتمر
صـحــافــي ،فــي إح ــدى قــاعــات بيت الشعب،
ل ـلــرد ع ـلــى أس ـئ ـلــة الـصـحــافـيـيــن وال ـن ــاس،
ب ـح ـي ــث ي ـظ ـه ــر وزيـ ـ ـ ـ ــران ف ـ ــي ك ـ ــل م ــؤت ـم ــر،
بالترتيب ،ليجيبوا عن كل ما يشغل الناس،
ف ــي ح ـ ــال ع ـ ــدم ظـ ـه ــور أي ح ـ ــدث م ـفــاجــئ،
يستدعي تعديل الجدول.
ً
فمثال ؛ لــو أن المؤتمر الصحافي اليوم
ّ
مخصص لوزيري األشغال والبلدية ،لكن
ً
أمـ ــرا م ــا ح ــدث ،يـسـتــدعــي ح ـضــور وزي ــري
الصحة وا لــدا خـلـيــة ،أو أ حــد هـمــا ،هنا يتم
تأجيل مؤتمر وز ي ــري األ شـغــال والبلدية،
ويحل محلهما وز يــرا الداخلية والصحة،
أو أحدهما ،بحسب الحدث والمعني به.
ويـ ـ ـك ـ ــون ت ــرتـ ـي ــب جـ ـ ـ ـ ــداول الـ ـم ــؤتـ ـم ــرات
مسؤولية مكتب مجلس األمة ،والمسؤول
"الشعبي" عنه هو نائب رئيس المجلس ،أو
من ينيبه من النواب أعضاء المكتب ،كأمين
السر أو المراقب.
هــذا هــو الـمـقـتــرح بــاخـتـصــار ،وهــو بين
أيــديـكــم .حـ ّـمـمــوه وسـ ّـرحــوا شـعــره وعـ ّـدلــوا
ه ـن ــدام ــه بــال ـطــري ـقــة ال ـت ــي ت ــرون ـه ــا ،لعلنا
ن ـق ـض ــي عـ ـل ــى آفـ ـ ــة بـ ـخ ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـت ــي
أتعبتنا.

س ـ ـيـ ــارة ت ـس ـي ــر فـ ــي شـ ـ ــوارع
المدينة ،عالوة على األعداد
الكبيرة من الدراجات النارية.
وي ـت ـم ــرك ــز ن ـح ــو  20فــي
الـمـئــة مــن مـعــامــل ومـصــانــع
ط ـ ـهـ ــران فـ ــي مـ ـس ــاح ــة ت ـقــدر
ب ــواح ــد ف ــي ال ـم ـئــة ف ـقــط من
ال ـمــدي ـنــة ك ـل ـهــا ،وذل ـ ــك يــزيــد
ً
ال ـم ـش ـك ـلــة ت ـع ـق ـي ــدا ،فمعظم
المصانع تقع غرب العاصمة،
وع ـ ــادة م ــا ت ـهــب ال ــري ــاح من
جهة الغرب إلى الشرق ،مما
يـســاعــد عـلــى تـجـمــع ال ــذرات
الملوثة في أجواء المدينة.
(أ ف ب)

ً ً
«السكر» ُيحرق موقعا أثريا

دوتيرتي لترامب :أنت نور حياتي!
أدى الــرئ ـيــس الفلبيني رودري ـغ ــو دوتـيــرتــي
أغنية رومانسية فلبينية ،أثناء حفل عشاء لقادة
دول آسيا -المحيط الهادي ،المشاركين في قمة

سرقوا المحل ...وأغرقوه
ت ـس ـب ــب لـ ـص ــوص فـ ــي إغ ـ ــراق
مـ ـ ــركـ ـ ــز ل ـ ـل ـ ـت ـ ـسـ ــوق ف ـ ـ ــي م ــديـ ـن ــة
نويبراندنبورغ األلمانية خالل
س ـط ــوه ــم ع ـل ــى م ـح ــل ل ـل ـهــواتــف
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـمـ ــولـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـل ـ ـي ـ ـلـ ــة ق ـب ــل
الماضية.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة أم ـ ـ ــس أن
ال ـل ـصــوص تـسـبـبــوا ف ــي أض ــرار
بـمــاســورة خــاصــة بـنـظــام إطـفــاء
ال ـ ـحـ ــرائـ ــق خـ ـ ــال ت ـس ـل ـل ـهــم إل ــى

إقليمية في مانيال ،بتشجيع من الرئيس األميركي
دونالد ترامب.
وق ـ ــال ال ـم ـت ـحــدث ال ــرئ ــاس ــي الـفـلـبـيـنــي ه ــاري

روكــواي إن دوتيرتي التقط الميكروفون ،وردد
أغنية "أكاو" التي تبدأ مقدمتها بـ "أنت النور في
عالمي" ،مع المغنية الفلبينية بيليتا كــورالس،
الليلة قبل الماضية ،وذلــك بعد تشجيع ترامب
لــه .وأض ــاف" :يـبــدو أن الرئيس تــرامــب الحــظ أن
الرئيس الفلبيني كان يدندن أثناء غناء بيليتا،
وقام بتشجيعه على التقاط الميكروفون والغناء".
وأبرزت هذه اللحظة خالل حفل العشاء العالقة
ً
"الودية" بين دوتيرتي وترامب ،مما يعد نقيضا
لـعــاقـتــه م ــع الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ال ـســابــق ب ــاراك
أوباما.
وأشار المتحدث إلى أن الرئيسين يتشاركان
"شعورهما نحو باراك أوباما".
وأظهر مقطع فيديو نشر على صفحة الحكومة
الفلبينية ،على موقع تويتر للتواصل االجتماعي،
دوتـيــرتــي وهــو يغني خــال حفل الـعـشــاء ،الــذي
حضره قادة الــدول العشر األعضاء برابطة دول
جنوب شرق آسيا (األسيان).
وفي نهاية األغنية ،ووسط التصفيق للرئيس
الفلبيني ،قال دوتيرتي" :سيداتي وسادتي ،لقد
غنيت بدون دعوة ،بناء على أوامر القائد األعلى
للواليات المتحدة األميركية".

اختصاصي نفسي لمحبي الكالب :راجعونا
المركز عبر السقف ،مما أدى إلى
إغــراق العديد من المحال بنحو
 30ألف لتر من الماء.
ً
ً
وســرق اللصوص عــددا كبيرا
من الهواتف المحمولة ،وتمكنوا
من الفرار.
وأضافت الشرطة أنه لم يتبين
بعد حجم الخسائر الناجمة عن
عملية السطو.
(د ب أ)

يعرف الجميع ما يفعله مــدرب الكالب ،ولكن ماذا
عن دور االختصاصي النفسي للكالب؟
دور هــؤالء االختصاصيين ليس تعليم الحيوان
حــركــات جــديــدة ،وإنـمــا استكشاف المشاعر األعمق
ألوفــى صديق لإلنسان ،وخاصة عندما يكون الكلب
ً
متوترا ويريد صاحبه معرفة السبب.
ويوضح رئيس الرابطة األلمانية لالختصاصيين
النفسيين للكالب ،توماس رييب ،أن "المهمة الرئيسة
لالختصاصي النفسي للكالب هي الوصول إلى ما هو
أفضل للحيوان".

ونـشــر ريـيــب الـعــديــد مــن الكتيبات الـتــي تتضمن
نصائح بشأن كيفية التعامل مع مشاعر الكالب .ومن
بين نصائحه أن يقوم المهتم بتربية الكالب بالجلوس
أوال مــع اختصاصي نفسي للكالب حتى قبل شــراء
الحيوان .ويوضح أن االختصاصي "يوفر معلومات
حــول األن ــواع المختلفة واحتياجاتها ،كما يمكن أن
ينصح الشخص باألنواع التي تناسبه بصورة أفضل".
ويشير إلى أن مثل هذه النصيحة ال تكون رخيصة،
فاستشارة االختصاصي المحترف تتكلف ما ال يقل عن
ً
(د ب أ)
		
 60دوالرا في الساعة.

«فقع» إيطالي بـ  75ألف يورو

أتى حريق على جزء كبير من موقع أثــري شمال غرب بيرو،
ال سيما جدارية تعود إلى ألفي سنة ،على ما قال مدير متحف
مقابر سيبان الملكية والتر ألفا.
ً
وأوضــح ألفا في بيان" :أبلغت بالخبر المأسوي ،بأن حريقا
أتى على الموقع األثري في فينتارون".
وأضاف عالم اآلثار أن فينتارون ،التي تضم "أقدم رسم جداري
ً
ً
في القارة األميركية" ،تعد مثاال كبيرا على الهندسة البدائية في
شمال بيرو.
وأتى الحريق ،الذي اندلع أمس األول على رسوم جدارية تعود
أوان خزفية ،ووثــائــق محفوظة في
ألكثر من ألفي سنة ،وعلى
ٍ
مجمع فينتارون الهندسي على ساحل بيرو الشمالي في منطقة
المباييكه ،على ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون المحلي.
ويبدو أن الحريق اندلع عندما كان عمال في شركة بومالكا
ً
للصناعات الغذائية يحرقون حقال لقصب السكر.
ً
وأك ــد ألـفــا ،ال ــذي اكتشف هــذا الـمــوقــع بنفسه" :خـســرنــا آث ــارا
استثنائية وفــريــدة مــن نــوعـهــا .آمــل أن ُيفتح تحقيق لتحديد
المسؤوليات .ال يسعني إال أن أعرب عن تنديدي وحزني لهذه
الخسارة التي ال تعوض".
وقالت فرق اإلطفاء إنها سيطرت على الحريق بنسبة  95في
المئة .وتوجهت أجهزة المدعي العام إلى المكان ،وهي تدرس
إمكانية تحميل القيمين على "بومالكا" المسؤولية.
ً
ويضم موقع فينتارون األثــري معبدا يعود إلــى  4500سنة،
اكتشفه والتر ألفا عام  .2007وهو يقع على السفح الغربي لتلة
ً
تحمل االسم نفسه ،ويضم رسوما جدارية عدة.
(أ ف ب)

وفيات
الشيخة فاطمة عبدالله األحمد الصباح زوجة الشيخ فيصل السعود الصباح
 87عاما ،شيعت ،الرجال :ديوان المرحوم الشيخ عبدالعزيز السعود
الصباح وإخوانه ،السالمية ،ش سالم المبارك ،النساء :سلوى ،ق،11
ش ،7م ،30منزل الشيخ فيصل السعود الصباح ،المدخل من شارع
التعاون ،ت25633349 ،25710631 :

يونس حسين أحمد سليم

 77عاما ،شيع ،الرجال :حسينية بوعليان ،الدعية ،النساء :الرميثية،
حسينية أم صادق ،ق ،4ش ،44م ،5ت55991323 ،66486886 :

خالد عبدالله عبدالوهاب الحسينان

 61عاما ،شيع ،الرجال :الخالدية ،ق ،4ش ،40م ،7ديوان الحسينان،
النساء :اليرموك ،ق ،4ش ،2ج ،4م ،8ت50003003 :
سهير أحمد مختار أرملة عبدالله محمد الحبيب
 60عاما ،شيعت ،القصور ،ق ،3ش ،4م ،28ت67745777 :

فهد محمد عبدالعزيز العثمان

 68عاما ،شيع ،الرجال :قرطبة ،ق ،1ش ،1م ،19النساء :غرناطة ،ق،1
ش ،4م ،10ت99944420 ،99055551 :

زبيده عبدالله عيسى سليم

 79عاما ،شيعت ،الرجال :الدعية ،حسينية بوعليان ،النساء :الرميثية،
حسينية أم صادق ،ت96999688 ،94955559 :

عبداألمير ياسين حسين األمير

 72عاما ،شيع ،الرجال :كيفان ،ق ،2ش فهد براك الصبيح ،م ،5النساء:
الجابرية ،ق ،8ش ،1م ،29ت،99688309 ،55111102 ،90999988 :
55554455
عائشة حفيظ بداح العجمي زوجة محمد أحمد محمد الفارس
 44عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :المنقف ،ق ،2ش،27
م ،29النساء :القرين ،ق ،1ش ،5م ،57ت55111331 ،66669238 :

خزيم علي إبراهيم الخزيم

 82عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الخالدية ،ق ،4ش ،43م،18
ت66585251 ،99509402 :

عبداللطيف عبدالله محمد العوضي

 66عاما ،يشيع التاسعة من صباح الـيــوم ،الــرجــال :الدعية ،ديــوان
العوضي ،النساء :بيان ،ق ،7ش ،1ج ،1م ،6ت99622099 :

مواعيد الصالة

بيعت مجموعة من ثمار الكمأ وزنها أقل
من كيلوغرام واحد بمبلغ  75ألف يورو ،في
ّ
مزاد نظم في شمال إيطاليا أمس األول.
وجـ ــرت عـمـلـيــة ال ـب ـيــع الـتـقـلـيــديــة هــذه
ّ
التي تنظم منذ عقود ،مع دخــول تقنيات
االت ـ ـص ـ ــال الـ ـح ــديـ ـث ــة ع ـل ـي ـه ــا ،إذ ش ـ ــارك

الـمــزايــدون عبر األقـمــار االصطناعية من
دبــي ،وهونغ كونغ التي رسا المزاد على
مستثمر منها.
وقــالــت إيــزاب ـيــا جـيــانـيـكــولــو الباحثة
في المركز الوطني للدارسات حول الكمأ:
ً
ّ
"تحسن الوضع قليال في اآلونــة األخيرة،

لكن من الواضح أنه لن يكون هناك كميات
كبيرة من الكمأ (تعرض للبيع) مع أن هناك
ً
نوعيات جيدة جدا".
ّ
وأثــر الجفاف في األشهر األخيرة على
ّ
الكمية من دون أن يمس الجودة ،بحسب
الباحثة.

واألس ـع ــار الـتــي تـبــاع بـهــا ه ــذه الثمار
في المزاد ال تعكس القيمة الحقيقية لها
في الـســوق ،بل إنها أسعار رمزية تذهب
ألعمال خيرية.
وسـ ّـجــل سـعــر ه ــذه الـثـمــرة فــي الـســوق
ً
حدودا قياسية هذا العام وصلت إلى ستة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

آالف يورو للكيلوغرام الواحد ،بعدما كانت
ً
تراوح سابقا بين ثالثة وأربعة آالف ،وذلك
بسبب الجفاف .ويقام سوق بيع الكمأ في
ً
مدينة ألبا اإليطالية منذ تسعين عاما.
(أ ف ب)

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

04:48

العظمى

26

الشروق

06:11

الصغرى

14

الظهر

11:32

أعلى مد

ً
 08:22صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:32

 09:38م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:54

ً
أدنى جزر  02:33صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:13

 03:08م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - ٢٤٨٣٤٨٩٢ :فاكس24839487 :

