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َ ْالرشيدي :خطط لمواجهة إغالق «هرمز»
ّ
مضيق باب المندب لم يؤثر على اإلنتاج أو األسعار ...وما زلنا نقيم الوضع»
ق
ل
«غ
ُ َ
● «لم يطلب منا الزيادة لتعويض إمدادات طهران وقادرون على تأمين احتياجات السوق»
● «نقترب من اتفاق مع السعودية حول المنطقة المقسومة وعودة العمل فيها»
سيد القصاص

أكــد وزيــر النفط وزيــر الكهرباء والـمــاء م .بخيت
الرشيدي ،أن لدى الكويت ،كجميع الدول الخليجية،
ً
ً
خططا جاهزة لحاالت الطوارئ ،خصوصا إذا أغلقت
ً
إيران مضيق هرمز ،معربا عن أمله «أال نحتاج إلى
تلك الخطط».
وقال الرشيدي ،خالل قيامه بجولة أمس في محطة
ً
ً
الــزور الجنوبية ،إن «هــرمــز» ليس مضيقا خليجيا
ف ـق ــط ،ب ــل ه ــو مـضـيــق ل ـت ـمــريــر ك ـم ـيــات ضـخـمــة من
المنتجات والنفط الخام التي تغذي جميع دول العالم،
ً
آمال استمرار العمل فيه كما كان على مر التاريخ.
وع ـ ـ ـ ــن تـ ــأث ـ ـيـ ــر إغ ـ ـ ـ ـ ــاق مـ ـضـ ـي ــق ب ـ ـ ـ ــاب الـ ـمـ ـن ــدب
ع ـل ــى إنـ ـت ــاج الـ ـب ــاد ال ـن ـف ـط ــي ،أوضـ ـ ــح أن ال ـكــويــت
ً
ال تـسـتـخــدم ه ــذا الـمـضـيــق إال ب ـم ـعــدل قـلـيــل ج ــدا،
إذ ال يمر مــن خالله ســوى  %10مــن إنتاجها فقط،
ً
م ــؤك ــدا أن م ــا ح ــدث فـيــه ل ــم يـكــن ل ــه أي تــأثـيــر على

اإلن ـ ـتـ ــاج أو األس ـ ـعـ ــار« ،ومـ ـ ــا زل ـن ــا ن ـق ـيــم ال ــوض ــع».
َ
وأكد أن الكويت لم ُيطلب منها زيادة إنتاج الخام
لتعويض فــاقــد إمـ ــدادات النفط اإليــرانــي الـنــاجــم عن
العقوبات األميركية على طهران.
وق ــال ل ــ«روي ـتــرز»« :مــا يهمنا هــو اسـتـقــرار أســواق
ً
الخام» ،موضحا أن الكويت لديها القدرة على توفير
كميات النفط التي يحتاج إليها السوق.
ً
وأشار إلى أن القدرة اإلنتاجية للبالد تبلغ حاليا 3.1
ً
ماليين برميل من الخام يوميا ،في حين يبلغ اإلنتاج
ً
الفعلي  2.8مليون يوميا.
ومن جهة أخرى ،أعرب الرشيدي عن تفاؤله باقتراب
الكويت من توقيع اتفاق مع المملكة العربية السعودية
حـ ــول الـمـنـطـقــة ال ـم ـق ـســومــة ،وعـ ـ ــودة اإلنـ ـت ــاج فـيـهــا،
وبالتوصل إلى اتفاق مع العراق فيما يتعلق باستيراد
الغاز قبل نهاية العام الجاري.
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ُ
فاوضون
الرئيس األميركي :اإليرانيون سي ِ

إسرائيل :إذا أغلقت طهران «باب المندب» فسنرد
قبل أيام من دخول الحزمة األولى من العقوبات
األميركية ضد إيران حيز التنفيذّ ،
جدد الرئيس
األميركي دونالد ترامب رهانه على أن قادة إيران
ً ً
سيطلبون «قريبا جدا» الدخول في مفاوضات مع
الواليات المتحدة.
وفــي كلمة ألقاها بفلوريدا ،أمــس األول ،قال
ترامب« :آمل أن تسير األمور بشكل ّ
جيد بالنسبة

إلى إيران ،لديهم مشاكل كثيرة في الوقت الحالي،
ولـ ّ
ـدي شعور بأنهم سيتحدثون إلينا في وقت
ً
ً
قريب جدا ،أو ربما ال ،وال بأس بذلك أيضا».
وك ــان الـمـســؤولــون اإليــران ـيــون عـلـقــوا بشكل
متفاوت على إعالن ترامب استعداده لقاء نظيره
اإلي ــران ــي حـســن روح ــان ــي ،فبينما أبـ ــدى فــريــق
الرئيس بعض المرونة ،وصلت الردود 02

«تزوير الشهادات» :إحالة وافد التعليم العالي ومواطن إلى الجنايات

ً
●  20بالغا بتزوير «متوسطة» و«ثانوية» و«جامعية» من دول عربية في أسبوعين
● «الصحة» تؤجل إعالن تدوير قيادييها حتى التأكد من صحة شهاداتهم
●
مصر :وجهنا جامعاتنا بسرعة الرد على قوائم الكويت
عادل سامي

علمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن النيابة العامة
انتهت من التحقيقات في قضية الــوافــد المصري
المتهم بتزوير شهادات دراسية ،وقــررت إحالتها
إل ــى مـحـكـمــة ال ـج ـن ــاي ــات ،مـتـهـمــة ث ــاث ــة أش ـخــاص
فقط بتزوير شهادات منسوبة إلى جامعة مصرية
والـتـصــديــق عـلــى أن ـهــا صحيحة بـسـجــات وزارة
التعليم العالي ،وهــم الــوافــد المحبوس ،وآخــر في
مصر ،ومواطن سبق إخالء سبيله على ذمة القضية.
وأوضحت المصادر أن النيابة قررت كذلك حبس
ً
مواطن يعمل في وزارة الداخلية  21يوما وإحالته
إلى السجن المركزي ببالغ آخر بعد اتهامه بتزوير
شهادته.

ولفتت المصادر إلى أن القضية بدأت قبل نحو
 7أش ـه ــر ع ـنــدمــا أح ــال ــت الـ ـ ـ ــوزارة شـ ـه ــادة مــواطــن
خــريــج كلية حـقــوق سـبــق أن تـقــدم لــوظـيـفــة وكيل
نيابة ،رغــم أن النيابة ال تقبل خريجي الجامعات
الـمـصــريــة ،وبـعــد التحقيق معه تــم إخ ــاء سبيله،
إال أن التحريات أظهرت أن شهادته مصطنعة من
جانب الوافد المصري الذي تم إلقاء القبض عليه
بمجرد عودته إلى البالد ،وبعد ضبطه أحيل إلى
التحقيق ،وثبتت مسؤولية آخر في مصر يساعده،
ولم تكشف التحقيقات أو تحريات «الداخلية» عن
مسؤولية آخرين في الواقعة.
ً
وق ــال ــت إن ال ـن ـيــابــة تـتـلـقــى يــوم ـيــا ب ــاغ ــات من
«التعليم العالي» ،موضحة أن عدد ما تلقته خالل
ً
األسبوعين الماضيين يقارب الـ  20بالغا02 ،

اقتصاديات

تقرير اقتصادي

الحساب الختامي يكشف انحراف
سياسات اإلصالح االقتصادي
09

واشنطن تفرض عقوبات
على وزيرين تركيين

فــي م ــوازاة نفيها إص ــدار جامعاتها أي
شـهــادات مــزورة للطلبة الكويتيين ،سواء
ف ــي مــرح ـلــة ال ـب ـك ــال ــوري ــوس أو ال ــدراس ــات
العليا ،أكدت وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي فــي مصر حرصها على التواصل
الدائم مع السلطات الكويتية ،مبينة أنها
وجـهــت الـجــامـعــات المصرية بسرعة الــرد
على الـقــوائــم المرسلة مــن الـكــويــت للتأكد

من صحة الشهادات الدراسية الصادرة لها.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان أمـ ـ ــس،
اسـتـعــدادهــا للتحقيق فــي أي حــالــة يثبت
تــورطـهــا فــي عملية ال ـتــزويــر داخ ــل مصر،
مؤكدة أنها تابعت باهتمام بالغ تطورات
هذه القضية التي «تتعلق بتورط أشخاص
في إصدار شهادات وهمية ال مرجع لها في
الجامعات المصرية على اإلطالق».

ً
«آبل» تسجل أرباحا فصلية
كبيرة وقيمتها السوقية تقترب
من تريليون دوالر
١٢

وأضافت أن «الجامعات المصرية ليست
ً
طرفا في هذه القضية ،وأنها حينما سئلت
عــن صـحــة ش ـهــادات مــن الـجــانــب الكويتي
أفــادت بأنها مــزورة ووهمية» ،مشيرة إلى
أن الجامعات في مصر ّ
طورت خالل الفترة
ال ـمــاض ـيــة ط ـبــاعــة ش ـهــادات ـهــا وف ــق أح ــدث
الوسائل التكنولوجية ،بما يجعلها غير
قابلة للتزوير والتحايل.
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«المصارف» :المنشور
عن االستعانة بإعالميين
مبتور وقديم
١١

إيران تبتعد  85كلم عن إسرائيل في سورية

ترامب يطالب وزير عدله بوقف «التحقيق الروسي»

 44.3مليون دينار
أرباح «الوطني  -البحرين»
بنمو %19.4

اقتصاد

11

الحجرف ُيطلع مجتمع
المال واألعمال على
الحساب الختامي

محليات

05

«المحاسبة» :ترسيخ
قواعد الحوكمة لتحسين
األداء والرقابة

محليات

٠٣

«التربية» :تحويل ضابطات
األمن الكويتيات إلى ميزانية
الوزارة لتالفي تأخير الرواتب

20
زيمبابوي :قتيالن
بمواجهات دامية بعد
إعالن فوز الحزب الحاكم

ثالث ضابط درزي يستقيل
من الجيش اإلسرائيلي

الذي أبدته األقلية الدرزية في إسرائيل حيال «قانون
في سياق الغضب ُ
ً
الــدولــة القومية» الــذي أقـ ّـر أخـيــرا ،وينص على أن إسرائيل هي الوطن
الحصري للشعب اليهودي ،استقال ،أمس ،ثالث ضابط درزي من الجيش
ً
اإلسرائيلي ،احتجاجا على القانون ،رغــم دعــوة رئيس أركــان الجيش
غادي إيزنكوت «إلبعاد القضايا السياسية المثيرة للجدل عن الجيش».
ُ َ
وي ـن ــظ ــر إل ــى ال ـق ــان ــون ع ـلــى أن ــه ضــربــة لــوضــع ال ـ ـ ــدروز ،وه ــم أقـلـيــة
ً
صغيرة ناطقة بالعربية ،وخالفا للمواطنين المسلمين والمسيحيين
اإلسرائيليين ،فإنهم يخدمون في الجيش.
ُ َ
ويض ّم أكثر من  80في المئة من رجال الدروز إلى الجيش اإلسرائيلي،
وهو معدل أعلى من نسبة السكان اليهود في إسرائيل.
(تل أبيب  -د ب أ)
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دوليات

أع ـل ـن ــت الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
أمس ،فرض عقوبات على وزيري
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـ ـع ـ ــدل ال ـتــرك ـي ـيــن،
سـلـيـمــان ســو يـلــو وعبدالحميد
غـ ـ ـ ــول ،ال ـم ـت ـه ـ َـم ـي ــن بـ ـ ـ ـ ــأداء دور
رئيسي في توقيف واعتقال القس
األميركي انــدرو برانسون ،الذي
تتهمه أن ـقــرة بـمـمــارســة أنشطة
"إرهابية" والتجسس.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــة ب ــاس ــم
الـبـيــت األب ـيــض س ــارة ســانــدرز:
"نعتقد أنــه كــان ضحية معاملة
ظالمة وغير مبررة من 02

ً
احتجاجا على قانون «يهودية الدولة»

اقتصاد

رياضة
جندي سوري عند معبر نصيب مع األردن وسط استعدادات إلعادة افتتاحه (رويترز)
في تطور الفــت عقب رفــع موسكو الغطاء
ع ــن مـيـلـيـشـيــاتـهــا وت ـع ـهــدهــا ب ـض ـمــان نشر
الجيش الـســوري على المثلث الـحــدودي مع
األردن وإســرائ ـيــل ،سحبت إي ــران أسلحتها
الثقيلة إلى مسافة  85كلم من هضبة الجوالن
المحتلة ،في وقت أعادت قوات الرئيس بشار
األسد انتشارها بالمنطقة.
ووفق مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى
سورية ألكسندر الفرنتييف ،فإن «اإليرانيين
والتشكيالت الشيعية انسحبوا من هناك ،وال

توجد وحدات للعتاد واألسلحة الثقيلة يمكن
ً
أن تمثل تهديدا إلسرائيل على مسافة  85كلم
من خط ترسيم الحدود».
فــي الـمـقــابــل ،اعـتـبــرت إســرائـيــل الـخـطــوة،
التي سعت روسيا من خاللها إلى طمأنتها،
غـيــر كــافـيــة ،وأصـ ـ ّـرت عـلــى خ ــروج إيـ ــران من
سورية كاملة.
وقــال وزيــر التعاون اإلسرائيلي تساحي
هنغبي« :ما وضعناه كخط أحمر هو التدخل
وال ـت ـعــزيــز الـعـسـكــري اإلي ــران ــي ف ــي ســوريــة،

ً
وليس بالضرورة على حدودنا» ،مشيرا إلى
«التهديد البعيد المدى من جانب الصواريخ
أو الطائرات اإليرانية من دون طيار المتمركزة
في سورية ،ولن تحدث تسويات أو تنازالت
في هذا األمر».
إلى ذلك ،ومع استعادته زمام المبادرة بفضل
الــدعــم الــروســي المستمر منذ نهاية سبتمبر
ً
 ،2015وعد األسد جنوده بإعالن النصر قريبا،
ً
مشيدا بجهودهم في «محاربة اإلرهاب وتحطيم
المشروع الصهيوأميركي».
02
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وفد األزرق األولمبي
يغادر إلى معسكره
األلماني فجر الغد
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األمير يستقبل الخالد ويهنئ االتحاد السويسري وبنين
اس ـت ـق ـبــل ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـي ــر ال ـب ــاد
الشيخ صباح األحمد ،بقصر بيان ،صباح
أمس ،رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ب ـعــث س ـم ــوه ،بـبــرقـيــة
تـهـنـئــة إلـ ــى رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ال ـســوي ـســري
آالن بيرسيه ،عبر فيها سموه عن خالص
تهانيه بمناسبة العيد ا لــو طـنــي لالتحاد
ال ـس ــوي ـس ــري ،مـتـمـنـيــا ل ــه م ــوف ــور الـصـحــة
وال ـعــاف ـيــة ول ـل ـب ـلــد ال ـص ــدي ــق دوام الـتـقــدم
واالزدهار.
كما بعث سموه ،ببرقية تهنئة إلى رئيس
جمهورية بنين باتريس تالون ،عبر فيها
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني لجمهورية بنين ،متمنيا له موفور
الـصـحــة وال ـعــاف ـيــة ولـلـبـلــد ال ـصــديــق دوام
التقدم واالزدهار.
وب ـعــث سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ ن ــواف
األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
جابر المبارك ببرقيات تهنئة مماثلة.

ً
صاحب السمو مستقبال الخالد أمس

الخالد وممثل «يونيسف» يبحثان
احتياجات األطفال في مناطق النزاع
استقبل رئيس مجلس الــوزراء باإلنابة وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد ،الممثل الجديد
لمنظمة األمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في
دول الخليج العربي الطيب آدم ،بمناسبة زيارته
للبالد.
وتـ ــم خـ ــال ال ـل ـق ــاء اسـ ـتـ ـع ــراض س ـب ــل تـعــزيــز
الـ ـتـ ـع ــاون وال ـت ـن ـس ـيــق ال ـم ـش ـت ــرك ب ـي ــن ال ـكــويــت
و"يــون ـي ـســف" ف ــي م ـج ــاالت حـفــظ ح ـقــوق الطفل
وحـمــايـتــه ،وال ـج ـهــود الـتــي تـقــوم بـهــا المنظمة
بــال ـت ـعــاون م ــع الـمـنـظـمــات اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة
الـمـتـخـصـصــة ،لـتـقــديــم ال ـعــون وال ــدع ــم ،وتلبية
اح ـت ـي ــاج ــات األط ـ ـفـ ــال ال ــذي ــن ي ــواجـ ـه ــون أق ـســى
الـظــروف المعيشية واالقتصادية فــي المناطق
التي تشهد نزاعات بالمنطقة.
وأش ــاد الـخــالــد بــالــدور الــرائــد ال ــذي تـقــوم به
"يونيسف" في أكثر من  190دولة وإقليم لحماية

حقوق األطفال ،وبإسهاماتها في تحسين حياة
األطـفــال وعائالتهم حــول الـعــالــم ،وج ــدد موقف
دولــة الكويت الداعم لكل الجهود التي تضطلع
بها المنظمة واألعمال اإلنسانية التي تقدمها.
بدوره ،أعرب ممثل "يونيسف" عن امتنانه لكل
الجهود التي تقدمها الكويت وإسهاماتها الكبيرة
لدعم أعمال المنظمة حول العالم ،والتي كان لها
صدى واسع في تحقيق أهداف التنمية البشرية
الـمـسـتــدامــة ال ـتــي اعـتـمــدهــا الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي،
ونحو تحقيق رؤية السالم والتقدم االجتماعي
المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة.
واس ـت ـق ـب ــل ال ـخ ــال ــد ال ـم ـخ ــرج ــة الـسـيـنـمــائـيــة
الدكتورة ريهام الرغيب ،بمناسبة فوز الكويت
بجائزتين في مهرجان "ميغرارات" السينمائي
الذي عقد في إيطاليا.

الصالح والسفير األميركي يبحثان العالقات الثنائية الكويت وكندا توقعان اتفاقيتين للنقل والمشاورات
ال ـت ـقــى ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء أن ــس الـصــالــح،
أم ــس ،سفير الــواليــات المتحدة
األمـيــركـيــة ل ــدى ال ـبــاد لــورانــس
سـيـلـفــرمــان ،وت ـطــرق الـلـقــاء إلــى
استعراض سبل تعزيز العالقات
الثنائية المتميزة بين البلدين
ال ـص ــدي ـق ـي ــن فـ ــي كـ ــل ال ـم ـج ــاالت
وعلى مختلف الصعد.
ك ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــراض
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات ذات االهـ ـتـ ـم ــام
المشترك ،السيما المتعلقة بسبل
التعاون ،ودعــم روابــط الصداقة
بين البلدين.

التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله،
سـفـيــرة كـنــدا ل ــدى ال ـبــاد مــارتـيــن مـ ــورو ،وذلــك
بمناسبة انتهاء مهام عملها ،معبرا عن تمنياته
لها بالتوفيق والسداد.
وبمقر وزارة الخارجية ،تم االحتفال بتوقيع
مــذ كــرة تفاهم بين حكومة ا لـكــو يــت ونظيرتها
الكندية بشأن إقامة مشاورات لكبار المسؤولين،
وقـعـهــا ع ــن ال ـجــانــب الـكــويـتــي ال ـجــارال ـلــه ،وعــن
الجانب الكندي السفيرة مورو.
وتم التوقيع على اتفاقية أخرى بين الجانبين
بشأن النقل الجوي ،وقعها عن الكويت المدير
العام لــادارة العامة للطيران المدني م .يوسف
الفوزان ،وعن كندا السفيرة مورو.
حضر اللقاء ومــراســم التوقيع مساعد وزير
الخارجية لـشــؤون مكتب نائب الــوزيــر السفير
أيـهــم العمر ،ومساعد وزيــر الخارجية لشؤون
األميركيتين الوزيرة المفوضة ريم الخالد.

ً
الصالح مستقبال سيلفرمان أمس

الجارالله خالل لقائه سفيرة كندا

ً
 28عاما على الغزو العراقي ...ومحاوالت لطي صفحة الماضي
سعي حثيث من البلدين لتجاوز آثار العدوان وتداعياته المؤلمة
يصادف اليوم الذكرى الـ28
الغزو العراقي للكويت،
على ّ
الذي خلف خسائر جسيمة
ومؤلمة في العالقة بين البلدين،
ومازالت تداعيات الحرب
تلقي بظاللها على الشعبين
الشقيقين ،رغم محاوالت
التقارب الكويتي -العراقي،
وطي صفحة الماضي لتجاوز
آثار العدوان الغاشم.

ً
 28عاما مرت على كارثة الغزو
ال ـع ــراق ــي ل ـل ـكــويــت ،ال ـت ــي مثلت
مرحلة فاصلة في تاريخ البالد،
ب ـمــا تـضـمـنـتــه م ــن م ــآس كـبـيــرة
وخسائر جسيمة مازالت بعض
تــداعـيــاتـهــا مستمرة حـتــى اآلن،
رغم السعي الحثيث من البلدين
الجارين إلى تجاوزها.
ورغم تلك التداعيات المؤلمة
للغزو ،وأبرزها ملف المفقودين،
ال ــذي ــن غـيـبـهــم ال ـن ـظــام ال ـعــراقــي
السابق ،والممتلكات المنهوبة،
والتعويضات واألضرار المادية
الجسيمة ،فإن البلدين الشقيقين،
ب ـ ـف ـ ـضـ ــل ح ـ ـك ـ ـمـ ــة ق ـ ـيـ ــادت ـ ـه ـ ـمـ ــا،
حــريـصــان عـلــى تــدشـيــن مرحلة
جديدة من العالقات المبنية على
االحترام المتبادل ،وعدم التدخل
في شؤون اآلخرين.
وب ـت ــوج ـي ـه ــات م ـس ـت ـم ــرة مــن
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحـمــد ،فــإن الكويت لــم تتوقف
عـ ــن ت ـق ــدي ــم كـ ــل أش ـ ـكـ ــال ال ـع ــون
الممكنة إلى العراق ،لمساعدته
على تجاوز المحن التي مر بها
بعد القضاء على نظامه السابق،

ول ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى أم ـ ــن الـمـنـطـقــة
واستقرارها.
وب ـم ـنــاس ـبــة ال ــذك ــرى الـسـنــويــة
ال ــ 28للغزو ،التي تصادف اليوم،
أكـ ــد عـ ــدد م ــن م ـس ــؤول ــي الـبـلــديــن
ف ــي ت ـص ــري ـحــات لـ ــ"ك ــون ــا" ،سـعــي
الـبـلــديــن الـجــاريــن ال ــى ّت ـجــاوز كل
آث ـ ــار ال ـ ـغـ ــزو ال ـ ــذي ش ــن ــه ال ـن ـظ ــام
السابق على الكويت ،بفضل وعي
وحكمة القيادتين فيهما ،مشيدين
بــالـعــاقــات الـحــالـيــة الـقــائـمــة بين
البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال سفير الكويت لدى العراق
سالم الزمانان ،إن "رسالة الكويت
بـيــن األم ــم كــانــت والتـ ــزال الــدعــوة
ل ـل ـســام وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون" ،م ـض ـي ـفــا أن
"ذلك ما نتطلع اليه مع االشقاء في
العراق" .ولفت الزمانان إلى مساعي
ال ـق ـي ــادة ال ـكــوي ـت ـيــة ،وتــوج ـي ـهــات
سمو امير البالد الداعية إلى مزيد
من اإلنـجــاز والتقدم بين البلدين
الشقيقين في كل المجاالت.
وقـ ـ ــال "إنـ ـن ــا ن ـق ــف ع ـن ــد ذك ــرى
ال ـغــزو ال ـعــراقــي لنستذكر اإلرادة
الكويتية ق ـيــادة وشـعـبــا ،الــواثـقــة
بالله في العودة بمساعدة األشقاء

ً
«اإليطالية  -الكويتية» تصدر كتابا عن الذكرى
أصـ ـ ـ ــدرت ج ـم ـع ـيــة الـ ـص ــداق ــة اإلي ـط ــال ـي ــة-
الكويتية كتابا ايطاليا جديدا بمناسبة الذكرى
الـ 28للغزو العراقي لدولة الكويت عام ،1990
يوثق التضامن الشعبي اإليطالي مع الكويت،
السيما خالل فترة الغزو.
وقدم رئيس تحرير صحيفة «ال ناتسيوني»
اإليطالية األسبق أومبيرتو تشيكي الكتاب،

الذي يحكي الوقائع التاريخية للغزو العراقي
وأصــداء هــا ببعديها اإلنساني والشعبي في
ندوة خاصة ،بمشاركة سفير دولة الكويت لدى
ايطاليا الشيخ علي الخالد ،ورئيس جمعية
الصداقة االيطالية -الكويتية ومؤسسها بيير
أندريا فاني بقصر «فيلال ستيبريت» في مدينة
فلورنسا.

«الشهيد» يصدر العدد الـ 94
من مجلة الهوية
أص ـ ــدر مـكـتــب ال ـش ـه ـيــد ،الـتــابــع
لـلــديــوان األم ـيــري ،الـعــدد الـ ـ  94من
مجلة الهوية ،الــذي يوافق الذكرى
الـ 28لعدوان النظام العراقي البائد
على دولة الكويت ،وقد حفل بجملة
من المقاالت بالمناسبة ،على رأسها
رصــد وع ــرض لمجاميع المقاومة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة إب ـ ـ ــان ال ـ ـغـ ــزو ال ـغ ــاش ــم،
واألدوار الـبـطــولـيــة ال ـتــي ق ــام بها
نفر من أبناء وبنات الكويت تحت
عنوان "مجموعات المقاومة كويت
مصغرة".
وعـ ـ ّـبـ ــرت الــوك ـي ـلــة ف ــي ال ــدي ــوان
األم ـي ــري ال ـمــديــرة الـعــامــة للمكتب
فــاطـمــة األم ـيــر عــن ه ــذه الـبـطــوالت
في مقال بعنوان "ذاكرة الدم ...عطر
ال ـتــراب" ،أش ــادت فيه بهذه األقمار
ال ـخ ــال ــدة ف ــي ضـمـيــر ال ــوط ــن ،كما
ع ــرض ال ـعــدد "ش ـق ــردي" شخصية
مكتب الشهيد المبتكرة للتعبير عن
رسالته وأهدافه في توجهه لألطفال.
أم ــا تــاريــخ ال ـغــزو ال ـغــاشــم ،فقد
أعيد استحضاره في مقال "الكويت
الكريمة العصية على المتآمرين" في

غالف المجلة
استذكار لرجاالت الكويت األفــذاذ:
الشيخ جابر األحمد والشيخ سعد
العبدالله والشيخ صباح األحمد،
الذين عبروا بالوطن محنة الغزو
بكل حنكة وحكمة واقتدار.
وفـ ــي ال ـه ــوي ــة وال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،نـقــرأ
"استعادة هوية مفقودة" للباحث
محمد األسعد ،و"دور أمراء المماليك
فــي الـحـفــاظ عـلــى الـهــويــة العربية
لمصر والشام" للزبير مهداد ،ونقرأ
أيضا عرضا لكتاب "حديث الوثائق،
صـفـحــات مــن وثــائــق أسـ ــرة العبد
الجليل" للدكتور خالد عزب.

●

آثار الغزو العراقي على مدخل قصر السيف
واألصدقاء ،وعبر إرادة دولية غير
مسبوقة في إعادة الحق إلى أهله"،
داعـيــا المولى عــز وجــل أن يتغمد
ب ــواس ــع رح ـم ـتــه ش ـه ــداء ال ـكــويــت،
الــذيــن ضـحــوا بــأرواحـهــم مــن أجل
هذه األرض الطيبة.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن أم ـ ـلـ ــه ف ـ ــي س ــرع ــة
الكشف عن مواقع رفات المفقودين
الكويتيين ،إلعادتها الى احضان
الوطن من خالل التعاون المنشود
م ــن األش ـق ــاء ف ــي الـ ـع ــراق ،وف ــق ما
نظمته قرارات مجلس األمن.
وذكر أن البلدين يمران بمرحلة
جـ ــديـ ــدة مـ ــن م ـس ـي ــرة عــاق ـت ـه ـمــا،
خـصــوصــا وهـمــا يقطعان شوطا
كـ ـبـ ـي ــرا ف ـ ــي إنـ ـ ـج ـ ــاز االتـ ـف ــاقـ ـي ــات
والتفاهمات ،التي من شأنها تعزيز
الروابط األخوية.

حكمة القيادة
من جانبه ،قال المتحدث باسم

الرئيس األميركي :اإليرانيون...
الرافضة إلى ذروتها مع قائد الحرس الثوري محمد الجعفري الذي
قال إن «الشعب لن يسمح بلقاء الشيطان األكبر».
في سياق آخر ،دخلت إسرائيل على خط التوتر في البحر األحمر،
وقــال رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو« :إذا حاولت إيــران إغالق
دوليا ،وستنضم
تحالفا
مضيق باب المندب فستواجه ،على األرجح،
ً
ً
إسرائيل إليه» ،في حين ذكر وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ،أن السفن
اإلسرائيلية في البحر األحمر تلقت تهديدات.
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«تزوير الشهادات» :إحالة وافد...
لكنها منفردة ،وال عالقة لها بقضية الوافد المصري ،بل تخص متهمين
بتزوير شـهــادات دراسـيــة متوسطة وثانوية وبعضها جامعي ،وال
تتضمن «ماجستير» أو «دكتوراه» ،من السعودية وسورية ومصر.
وبينت أن التحريات في القضايا األخرى التي أحيلت إلى النيابة
ً
قد تكشف الحقا وجــود دور للمتهمين المحالين إلــى الجنايات أو
آخرين ،الفتة إلــى أن النيابة في طــور التحقيقات ،اآلن ،مع «التعليم
العالي» بصفتها صاحبة البالغ ،وبعدها ستحقق مع المشكو بحقهم.
ً
وفي السياق ،وبعد أن كان مقررا في يوليو الماضي ،أرجأت وزارة
الصحة تدوير قيادييها والمديرين العاملين فيها إلى أكتوبر المقبل،
وذل ــك لـمــراجـعــة شـهــاداتـهــم ،وال ـتــأكــد مــن حـصــولـهــم عليها بالسبل
الصحيحة.
وعلمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن تأجيل التدوير جاء لمراجعة

«اإلعالم» :برامج بذكرى الغزو
واستذكار بطوالت أبناء الكويت

الحكومة العراقية سعد الحديثي،
إن "الـبـلــديــن استطاعا أن يجتازا
آث ـ ـ ــار ال ـ ـغـ ــزو ال ـ ـ ــذي ش ـن ــه ال ـن ـظ ــام
ال ـس ــاب ــق ع ـلــى ال ـك ــوي ــت الـشـقـيـقــة،
بـفـضــل وع ــي وحـكـمــة ال ـق ـيــادة في
البلدين" .ووصف الحديثي العالقة
الحالية بين البلدين بأنها "جيدة
جدا" ،مضيفا ان "الكويت من اقرب
ال ـ ــدول ال ــى الـ ـع ــراق ف ــي ال ـعــاقــات
الخارجية".
وأوضح ان المبادرات الكويتية
ل ــدع ــم ال ـ ـعـ ــراق ت ـش ـيــر الـ ــى "عـ ــودة
الـ ـع ــاق ــة مـ ــع ال ـ ـعـ ــراق ال ـ ــى ســابــق
عهدها ،باعتبارها عالقات اخوة
وجـ ـي ــرة ب ـي ــن اشـ ـق ــاء م ـت ـعــاون ـيــن
متعاضدين لهم مصالح متقاربة،
وت ــواج ـه ـه ــم ت ـح ــدي ــات مـتـشــابـهــة
ك ــاإلره ــاب وال ـت ـط ــرف ،وتــربـطـهــم
اه ـ ـ ـ ـ ــداف م ـ ــوح ـ ــدة ف ـ ــي ال ـق ـض ــاي ــا
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــال ـت ـن ـم ـيــة واإلع ـ ـمـ ــار،
وتعزيز المصالح المشتركة".
وأض ــاف ان "الــوضــع الطبيعي

للبلدين هو ما كان عليه قبل عام
 ،1990وقبل ان يلوثه غزو النظام
السابق للكويت".
وأكد ان "البلدين نجحا في طي
صفحة الـمــاضــي األل ـيــم ،والـعــودة
ب ــال ـع ــاق ــات الـ ــى س ــاب ــق ع ـهــدهــا"،
مضيفا ان "عالقاتهما اليوم تمتاز
بخصوصية اذا ما قورنت ببقية
عالقات العراق بدول المنطقة".

عالقات طيبة
ب ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــاطــق الــرسـمــي
باسم مركز اإلعالم األمني وقيادة
الـعـمـلـيــات الـمـشـتــركــة ف ــي ال ـعــراق
الـعـمـيــد يـحـيــى رسـ ــول ،إن "ب ــاده
تكن لدول الجوار ،السيما الكويت
وش ـع ـب ـهــا ،ك ــل االحـ ـت ــرام وتــرتـبــط
مـ ـعـ ـه ــا ب ـ ـعـ ــاقـ ــات طـ ـيـ ـب ــة جـ ـي ــدة،
مـعــربــا عــن أمـلــه ان ينعم األشـقــاء
ف ــي ال ـك ــوي ــت ب ــال ـم ــزي ــد م ــن األم ــن
واالستقرار.

ً
عشرات الشهادات واألسماء التي ربما يكون بعضها مــزورا ،مؤكدة
ً
أن أي قيادي يثبت حصوله على شهادته عبر التزوير سينال عقابا
ً
شديدا يصل إلى الفصل من العمل.
وأوض ـح ــت ال ـم ـصــادر أن لـجـنــة تــدقـيــق ومــراج ـعــة ال ـش ـه ــادات في
«الصحة» ،والتي يرأسها وكيل الوزارة د .مصطفى رضا اطلعت على
ً
عدد من شهادات وملفات الموظفين ،وخصوصا َمن حصل عليها وهو
على رأس عمله وبغير طريق البعثات الدراسية.
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مصر :وجهنا جامعاتنا بسرعة...
وأوضحت أن إجراء ات تقدم الطلبة الوافدين للجامعات المصرية
ال تحتاج إلى مندوبين أو وسطاء ،إذ يتم التسجيل مباشرة من خالل
الموقع اإللكتروني إلدارة الوافدين ،وفي حالة الموافقة يسافر الطالب
أو الطالبة إلى مصر الستكمال إجراءات القيد.
وأش ــارت ال ــوزارة إلــى توجيه الجامعات المصرية إلرســال نسخة
ً
إلكترونية من نتائج طلبة كل دولة سنويا إلى سفاراتها بمصر ،أو
ترسل إلــى الـسـفــارات المصرية بهذه ال ــدول لتسليمها إلــى الجهات
التعليمية المعنية.

واشنطن تفرض عقوبات...
الحكومة التركية".
ّ
وبعد حملة مباشرة شنها على المدعي الخاص روبرت مولر ،الذي
يحقق في تواطؤ محتمل بين موسكو وفريقه االنتخابي في ،2016

محمد راشد

أك ـ ـ ــد وك ـ ـيـ ــل وزارة اإلع ـ ـ ــام
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـ ـش ـ ــؤون األخ ـ ـبـ ــار
والـ ـب ــرام ــج ال ـس ـيــاس ـيــة محمد
بــن نــاجــي أن "ذك ــرى الخميس
األســود للغزو العراقي الغاشم
ف ـ ــرص ـ ــة السـ ـ ـت ـ ــذك ـ ــار ب ـ ـطـ ــوالت
أب ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وصـ ـم ــوده ــم
واسـ ـتـ ـخ ــاص ال ـع ـب ــر مـ ــن تـلــك
ال ـم ـح ـن ــة" ،م ـس ـت ــذك ــرا "األدوار
ال ـب ـط ــول ـي ــة لـ ـشـ ـه ــداء ال ـك ــوي ــت
األبرار".
وقــال بن ناجي ،في تصريح
بمناسبة م ــرور  28عــامــا على
الغزو العراقي ،إن "قطاع األخبار
والبرامج السياسية أعــد خطة
برامجية متكاملة لليوم تستند
إل ــى إب ـ ــراز ال ـع ـنــاويــن الوطنية
الـ ـت ــي أذهـ ـل ــت الـ ـع ــال ــم ،وإبـ ـ ــراز
الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة للكويت
ف ـ ــي هـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ،بــال ـل ـغ ـت ـيــن
العربية واإلنكليزية ،وتجيير
كــل الـنـشــرات اإلخـبــاريــة الـيــوم،
لتسليط ال ـضــوء عـلــى الــذكــرى
والدروس المستفادة منها".
وأضــاف ان "الخطة تتضمن
أيضا تخصيص برنامج العالم
هــذا الصباح بالكامل للحديث
عن الغزو العراقي ،والعديد من
الـتـقــاريــر الـمـصــورة والــرســائــل
ال ـت ــوع ــوي ــة الـ ـت ــي ق ـ ــام ال ـق ـطــاع
بإنتاجها ،والتي سيتم عرضها
خالل نشرات وبرامج اليوم".
واردف" :ك ـم ــا سـيـتــم إن ـتــاج
بــرنــامــج ملحمة ص ـمــود ،الــذي
يسلط الضوء على هذه الفترة،
ويـسـتـضـيــف ع ــدة شخصيات
ل ـل ـحــديــث ع ــن الـ ـغ ــزو ال ـعــراقــي
وص ـ ـم ـ ــود وت ـ ـمـ ــاسـ ــك ال ـش ـع ــب
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ،وبـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج أخـ ــت

محمد بن ناجي

الــرجــال ،الــذي يتحدث عــن دور
المرأة خالل فترة الغزو العراقي
الغاشم ،ومساهمتها ودورهــا
البطولي في المقاومة الكويتية".
وأش ــار بــن ناجي إلــى أنــه تم
ايضا إنتاج برنامجي " 28عاما
م ــن الـ ـح ــري ــة" و"حـ ــريـ ــة وط ـ ــن"،
اللذين يوثقان الــذكــرى األليمة
وحجم المأساة اإلنسانية التي
تعرضت لها الكويت وشعبها
الـمـســالــم ،واألضـ ـ ــرار بمختلف
أنواعها".
وت ــاب ــع" :ك ـمــا ت ــم تخصيص
كل البرامج السياسية اإلذاعية
فــي هــذا الـيــوم لتغطية الذكرى
األل ـي ـم ــة ،ف ـضــا ع ــن مـجـمــوعــة
من التقارير التي تشتمل على
حـ ـ ـ ـ ــوارات مـ ــع الـمـتـخـصـصـيــن
واألكاديميين الكويتيين ،إلى
جانب إنتاج البرنامج اإلذاعــي
(ال ـث ــان ــي م ــن أغ ـس ـطــس ع ــدوان
الـ ـ ــى زوال) س ـي ـت ــم مـ ــن خــالــه
اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض أبـ ـ ـ ــرز ال ـم ـح ـط ــات
ال ـم ـف ـص ـل ـي ــة لـ ـلـ ـغ ــزو الـ ـع ــراق ــي
ومـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــر ورح ـ ـلـ ــة
اإلعمار".

طالب الرئيس األميركي دونالد ترامب وزير عدله جيف سيشنز بوضع
حد لتحقيق مولر ،بحجة أنه يضر بالواليات المتحدة.
وبعدما اعتبر أن التحقيق يصطدم بتعارض مصالح لدى مولر ،كما
يتالعب به خصومه السياسيون ،طالب ترامب في تغريدة على "تويتر"
ً
سيشنز "بوقف حملة المالحقات المزيفة هذه حاال".
وقال إن "هذا وضع مزر ،وعلى وزير العدل أن يوقف هذه الحملة
ً
ً
المبنية على التزوير فورا ،قبل أن تتمادى في تلويث بالدنا" ،مشيرا إلى
ً
أن "الـ 17شخصا من الديمقراطيين الغاضبين ،الذين يقومون باألعمال
القذرة بالنيابة عن مولر ،عار على الواليات المتحدة".
إال أن سيشنز ال يتمتع بالصالحية للتدخل فــي التحقيق حول
ً
التواطؤ ،فقد كان مسؤوال ضمن حملة ترامب االنتخابية ،وانسحب من
ّ
التحقيق وسلم صالحيته في هذا الموضوع إلى نائبه رود روزنستين.
وفي وقت الحق ،قال البيت األبيض ،إن دعوة ترامب هي مجرد رأي،
ً
ً
وليست أمرا موجها.

إيران تبتعد  85كلم عن إسرائيل...
وبعد انتهاء تنفيذ اتفاق تسوية أبرمته روسيا مع فصائل المعارضة
ووصلت بموجبه الدفعة األخيرة من مهجري القنيطرة إلى محافظة
إدلــب ،تستعد قوات النظام لطي صفحة المنطقة الجنوبية وإعالنها
خالية من «اإلرهاب» ،إثر تمكنها من طرد «داعش» من قرية القصير ،آخر
معاقله في حوض اليرموك التابع لمحافظة درعا.
٢٠
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محليات

الرشيدي :نقترب من اتفاق مع السعودية حول المنطقة المقسومة
لدينا خطط طوارئ إذا أغلقت إيران «هرمز» ...وإغالق «باب المندب» لم يؤثر على إنتاجنا النفطي
سيد القصاص

أكد وزير النفط وزير الكهرباء
والماء بخيت الرشيدي حرص
الكويت ودول الخليج على
سالمة ً مضيق هرمز ،وامتالكها
للطوارئ إذا أغلقته
خططا ً
إيران ،مشددا على أن «إغالق
باب المندب لم يؤثر على إنتاجنا
النفطي».

كشف وزير النفط وزير الكهرباء
والـمــاء المهندس بخيت الرشيدي
أن الكويت والدول الخليجية لديها
خطط جاهزة في حــاالت الطوارئ،
وخ ـصــوصــا إذا ت ــم إغـ ــاق مضيق
هرمز من جانب اي ــران ،آمــا أال تتم
الحاجة إلى تلك الخطط.
جــاء ذلــك خــال جولة للرشيدي
ص ـب ــاح أمـ ــس ل ــاط ــاع ع ـلــى تـقــدم
مشروع تحويل المرحلة الثالثة من
التوربينات الغازية في محطة الزور
الجنوبية إلى نظام الدورة المشتركة
الذي يزود الشبكة الكهربائية بـ 230
ميغاواط مع بداية يونيو من العام
الـمـقـبــل لـمــواجـهــة أح ـم ــال الصيف
القادم.
وشدد الرشيدي على أن مضيق
هرمز ليس مضيقا خليجيا فحسب،
بـ ــل هـ ــو م ـض ـي ــق ل ـ ـخـ ــروج ك ـم ـيــات
ضخمة من المنتجات والنفط الخام
ً
التي تغذي جميع دول العالم ،متمنيا
أن يستمر العمل في المضيق كما
كان على مر التاريخ.
وحول إغالق "باب المندب" ،وما
إذا كان له تأثير على إنتاج الكويت،
ب ـ ّـي ــن أن اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـك ــوي ــت ل ـهــذا
المضيق قليل جدا ،ويمر من خالله
فقط معدل  10%من اإلنتاج ،وال تزال
ال ـبــاد تقيم الــوضــع فــي المضيق،
ً
مؤكدا أن ما حدث به لم يكن له أي
تأثير سواء على اإلنتاج أو األسعار.

المنطقة المقسومة

الكويت بصدد تزويد
العراق بمحطات
تحلية للمياه تصل
إلى مليون غالون
إمبراطوري

وأع ـ ـ ــرب ال ــرشـ ـي ــدي ع ــن ت ـفــاؤلــه
باالقتراب من اتفاق مع السعودية
ح ــول المنطقة الـمـقـســومــة وع ــودة
اإلنـتــاج فيها ،إضافة إلــى الوصول
إلى اتفاق مع الجانب العراقي فيما
يـخــص اس ـت ـيــراد ال ـغــاز قـبــل نهاية
العام الحالي.
وردا على سؤال حول أزمة انقطاع
الكهرباء في البصرة ،قال إن هناك
مشروعا للربط الكهربائي مع العراق،
وهذا الربط سيكون من خالل الشبكة

الخليجية ،وهناك مباحثات قائمة
ومستمرة خالل الفترة الحالية ،وإذا
تــم االنـتـهــاء منها فسيربط العراق
مــع الـشـبـكــة الخليجية ول ـيــس مع
الكويت فقط.
وأضاف أنه خالل الفترة الماضية
ال ـت ــي ش ـه ــدت ب ـع ــض ان ـق ــاط ــاع ــات
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء فـ ـ ــي ج ـ ـنـ ــوب الـ ـ ـعـ ـ ــراق،
وخصوصا في مدينة البصرة ،كان
ه ـنــاك تــوجـيــه مــن صــاحــب السمو
والقيادة السياسية بمساعدة العراق
بقدر اإلمكان ،وفعليا تم التبرع بـ 17
مولدا كهربائيا متنقالـ وتم إيصالها
إلى العراق.
وتابع" :تــم كذلك تزويدهم بـ 18
أل ــف ط ــن ديـ ــزل م ــن خ ــال مؤسسة
البترول الكويتية ،وتنزيل تلك الكمية
في ميناء الزبير ،ونحن بصدد تزويد
العراق بمحطات تحلية للمياه قد
تصل إلى مليون غالون امبراطوري
في اليوم من خالل  4محطات تحلية
قدرة الواحدة منها  250ألف غالون،
وسيتم إرسالها إلى العراق في وقت
قريب جدا".

 5آالف عداد
فــي سـيــاق آخ ــر ،أعـلــن الرشيدي
تركيب "الكهرباء" أخيرا  5آالف عداد
ذكــي تجريبي بمناطق متفرقة من
البالد ،وذلك من أجل أخذ فكرة عن
م ــدى اس ـت ـعــداد الشبكة الستقبال
العدد الرئيسي من تلك العدادات التي
ستطرح قريبا مــن خــال مناقصة
جـ ــاهـ ــزة لـ ـلـ ـط ــرح ،وسـ ـتـ ـك ــون تـلــك
العدادات موجودة وجاهزة للتركيب
في منتصف العام المقبل.
وأض ــاف" :لدينا قــدرة إنتاجية
ل ـ ـل ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــائ ـ ـيـ ــة ت ـ ـفـ ــوق
حــاجــة ال ـبــاد فــي أق ـصــى درج ــات
االستهالك ،وكان أقصى استهالك
وصـلـنــا إلـيــه فــي منتصف يوليو
ال ـم ــاض ــي ،إذ ب ـلــغ ق ــراب ــة  14ألــف
ميغاواط".
وأشار إلى أن "االنقطاعات التي

الرشيدي وبوشهري يتوسطان مهندسي «الزور الجنوبية» ( تصوير ميالد غالي)
حــدثــت فــي بعض المناطق خالل
الصيف الحالي كانت ألسباب فنية
بحتة ،وليس لها عالقة بقدراتنا
اإلن ـتــاج ـيــة لـلـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة"،
مــوض ـحــا أن االن ـق ـطــاعــات الفنية
تحدث ســواء في فترة الصيف أو
في الفترات الزمنية األخ ــرى ،لكن
حدوثها في الصيف مالحظ جدا".
وأشار إلى أنه سيكون هناك آلية
فيما يخص المسميات اإلشرافية،
إذ سـتـكــون طــريـقــة االخ ـت ـيــار عبر
الـكـفــاء ة وأداء العاملين ،أكثر من
أقدمية العمل ،مؤكدا أن األقدمية
س ـي ـكــون ل ـهــا وزن ثـقـيــل ج ــدا في
االخـتـيــار ،غير أن األداء والكفاء ة
سيكون لهما كذلك وزن ملحوظ.

تدوير قادم
وأكد الرشيدي أن وزارة الكهرباء
والـ ـم ــاء سـتـشـهــد خ ـط ــوات أخ ــرى
للتدوير بعد التدوير األخير الذي
حدث منذ أيام؛ "ألننا نعتقد أنه من
األفضل تدوير المديرين من دوائر
إلى أخرى حتى يتم تأهيلهم كذلك

لشغل مناصب إشرافية أعلى".
وفيما يخص اسـتـخــدام "طاقة
العادم" في مشروع تحويل المرحلة
الـثــالـثــة مــن الـتــوربـيـنــات الـغــازيــة
ف ــي مـحـطــة ال ـ ــزور الـجـنــوبـيــة إلــى
ن ـظــام ال ـ ــدورة الـمـشـتــركــة ،أوض ــح
أن "الـتــوجــه فــي الـعــالــم ولـيــس في
الـكــويــت فـقــط إل ــى اسـتـغــال طاقة
العادم التي تنتج من التوربينات،
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن درج ـ ــة الـ ـح ــرارة
ال ـمــرت ـف ـعــة ع ـب ــر ت ــرك ـي ــب م ــول ــدات
بخارية إلنتاج البخار واستغالله
في إنتاج الطاقة الكهربائية دون
الحاجة إلى أي وقود إلنتاج البخار
ك ـمــا ف ــي ال ــوح ــدات ال ـع ــادي ــة الـتــي
نستخدم فيها الــوقــود السائل أو
ال ــوق ــود الـ ـغ ــازي إلن ـت ــاج ال ـب ـخــار،
وسـيـتــم تـعـمـيــم تـلــك الـطــريـقــة في
جـمـيــع ال ـم ـح ـطــات واس ـت ـغ ــال أي
حرارة مفقودة في اإلنتاج".
وأك ــد الــوزيــر الــرشـيــدي الـتــزام
"الـكـهــربــاء" بــإنـتــاج  15فــي المئة
من الطاقة عبر الطاقة المتجددة
ح ـســب تــوج ـي ـهــات سـمــو األم ـيــر،

الف ـ ـ ـتـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ـ ــات وشـ ـيـ ـك ــا
ج ــدا ط ــرح أول م ـش ــروع لـلـطــاقــة
الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة مـ ــن خـ ـ ــال مـ ـش ــروع
الـ ــدبـ ــدبـ ــة الـ ـ ـ ــذي سـ ـي ــوف ــر 1500
ميغاواط من الطاقة الشمسية في
شمال الكويت بمنطقة الشقايا،
إذ سيبدأ اإلنتاج في عام .2021

سوق النفط العالمي يقترب من االستقرار
قــال الرشيدي إن ســوق النفط العالمي يقترب
من االستقرار بناء على مستويات اإلنتاج الحالية
ل ـل ـخــام ،وذلـ ــك ب ـعــد االتـ ـف ــاق األخ ـي ــر ب ـيــن "أوبـ ــك"
والمنتجين المستقلين على زيادة اإلنتاج.
وقال إن االجتماع القادم للجنة المشتركة بين
"أوبك" والمنتجين المستقلين في الجزائر ،والمقرر
أن ُيعقد يومي  22و 23سبتمبر المقبل سيراجع
مستويات إنـتــاج النفط بعد االتـفــاق على زيــادة
اإلن ـتــاج فــي فيينا ،الفـتــا إلــى أن المنظمة اتفقت
هي ومنتجون آخــرون بقيادة روسيا في يونيو
الماضي على زيادة اإلنتاج لتهدئة سوق النفط.

«التربية» :تحويل ضابطات األمن الكويتيات
إلى ميزانية الوزارة لتالفي تأخير الرواتب
•

فهد الرمضان

طلبت وزارة التربية من ديوان الخدمة المدنية
دراسة مقترح تقدمت به ،يتضمن تحويل تعيين
ضابطات األمــن الكويتيات إلى ميزانية الــوزارة
بدال من التعيين عن طريق الشركات المتعاقدة
مع "التربية".
وقال وكيل وزارة التربية د .هيثم األثــري ،في
كتاب وجهه إلــى رئيس ديــوان الخدمة المدنية،
وحصلت "ال ـجــريــدة" على نسخة مـنــه ،إنــه بناء
على كتاب مدير ادارة الخدمات العامة بالوزارة،
والـمـتـضـمــن ت ـحــويــل ع ـقــود الـعــامـلـيــن بــوظـيـفــة
"ضابط أمــن" من الكويتيين من القطاع الخاص

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسلمها مبنى مدرسة جديدة
ضمن قائمة المباني العامة في مشروع الــوفــرة القائم اإلسكاني ،كما
باشرت في إجراءات تسليمها لوزارة التربية ،وفق اإلجراءات المتبعة.
وأوضحت المؤسسة ،في بيان صحافي ،أمس ،أن المدرسة مقرر لها،
وفــق المخطط للمشروع ،أن تكون ابتدائية بـنــات ،وهــي ضمن مشروع
إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة والخاص بقطعة  1في مشروع
الوفرة القائم .وأشــارت إلى أن المدرسة ستضاف إلى الخدمات القائمة
بالمنطقة ،مثل :المساجد ومخفر الشرطة والـســوق المركزي والمحال
والمركز الصحي ومحطة وقود ومركز البلدية.
ُيذكر أن مشروع الوفرة اإلسكاني يتكون من جزأين؛ األول منطقة الوفرة
القائم ،ويحتوي على  370قسيمة سكنية ،والثاني منطقة توسعة الوفرة،
ويضم  2426قسيمة سكنية.

واختتم الوكيل كتابه بطلب دراسة المقترحات
المتعلقة بتحويل تعيين ضباط األمن الكويتيين
إلى ميزانية الوزارة حتى يتسنى للتربية القيام
باالجراءات المناسبة حيال هذا األمر.
يــذكــر أن وزارة الـتــربـيــة تـعـمــل عـلــى توقيع
ع ـقــود دوري ـ ــة م ــع ال ـشــركــات الـمـتـخـصـصــة في
مجال الحراسة ،لتوفير ضباط أمن للمدارس
ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـن ــاط ــق ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،وك ــذل ــك
تــوفـيــر ضــابـطــات ام ــن داخ ــل مـ ــدارس الـبـنــات
مــن الكويتيات ،للمحافظة على األمــن داخــل
المدارس ،حيث تكلف هذه العقود مبالغ مالية
كبيرة بشكل سنوي.

ص
ورة ضوئية عن
كتاب «التربية»
إلى ديوان
الخدمة المدنية

افتتاح المرحلة الثانية من تأهيل وحدة الجراحة بـ «طوارئ الصباح»
«الغذاء» %4 :من األطفال دون الخامسة من العمر يعانون السمنة
•

عادل سامي

أعلنت نائبة مدير مستشفى الصباح
د .ياسمين خــريـبــط افـتـتــاح المرحلة
الـثــانـيــة مــن م ـشــروع تــوسـيــع وتأهيل
وحـ ـ ــدة الـ ـج ــراح ــة ف ــي ق ـس ــم الـ ـط ــوارئ
بمستشفى ا ل ـص ـبــاح ،مـبـيـنــة أن عــدد
المراجعين في وحدة حوادث الجراحة
خالل النصف األول من العام الجاري
بلغ  ،30567ما بين جديد ومتردد من
مواطنين ومقيمين.
وقـ ــالـ ــت د .خ ــريـ ـب ــط ،فـ ــي ت ـصــريــح
أمـ ـ ـ ــس ،إن ال ـ ــوح ـ ــدة م ـ ـ ـ ــزودة ب ــأح ــدث
ال ـم ـع ــدات واألجـ ـه ــزة ال ـط ـب ـيــة ،مـشـيــرة
إلـ ــى ح ـض ــور م ــدي ــر م ـن ـط ـقــة ال ـص ـبــاح
الطبية د .عبدالعزيز الفرهود وعدد من
مسؤولي وأطباء المستشفى والهيئة
التمريضية.
وأك ـ ـ ــدت أن ال ـم ـش ــاري ــع ال ـتــوس ـع ـيــة
والـ ـت ــأهـ ـي ــل م ـس ـت ـم ــرة فـ ــي مـسـتـشـفــى
الصباح ،حيث يشهد حاليا توسيعا
وتــأهـيــا لجناحين لــأطـفــال ووح ــدة
القلب ومختبر الدم ،الفتة إلى أن هذه
المشاريع تهدف الى االرتقاء وتطوير
الخدمات الصحية ،فــي إطــار سياسة

وزارة الصحة في تقديم أفضل رعاية
طبية للمرضى.
فـ ـ ــي مـ ـ ــوضـ ـ ــوع م ـ ـن ـ ـف ـ ـصـ ــل ،ك ـش ـفــت
منسقة برنامج تشجيع ودعم وتغذية
األمهات والرضع وصغار األطفال في
الهيئة العامة للغذاء والتغذية د .منى
الـصـمـيـعــي أن  %4م ــن األطـ ـف ــال دون
الخامسة مــن العمر يعانون السمنة،
و %6يعانون زيادة في الوزن.
وقـ ــالـ ــت ال ـص ـم ـي ـع ــي ،فـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ـ ــس ،إن سـ ـ ــوء ال ـت ـغ ــذي ــة
المتمثل في السمنة وزيادة الوزن لدى
الرضع وصغار األطفال الكويتيين دون
الـخــامـســة مــن الـعـمــر قــد بـلــغ مـعــدالت
عالية جدا على المستوى العالمي.
وشـ ـ ـ ــددت ع ـل ــى أن دع ـ ــم وت ـش ـج ـيــع
الرضاعة الطبيعية يعد الحل األمثل
للقضاء على هــذه الـمـشـكــات ،معلنة
تنظيم الهيئة حـمــات توعية شاملة
لتسليط الضوء على أهمية الرضاعة
الطبيعية للطفل ،وذلك لضمان أن تكون
حماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها
ودعمها عنصرا أساسيا في التنمية
المستدامة.
وأكدت أن الرضاعة الطبيعية ال تنقذ

الفرهود وخريبط في إحدى غرف الحوادث
األرواح فحسب بل هي أساس الحياة،
الفتة إلى أن األسبوع العالمي لالحتفال
بالرضاعة الطبيعية هــذا الـعــام يركز
ع ـلــى كـيـفـيــة م ـنــع س ــوء ال ـت ـغــذيــة بكل
أشكاله ،وضمان األمــن الغذائي حتى
في أوقات األزمات ،وكسر حلقة الفقر.

وقـ ــال ال ــرش ـي ــدي إن ال ـكــويــت ل ــم ُي ـط ـلــب منها
زيادة إنتاج الخام لتعويض فاقد إمدادات النفط
اإلي ــران ــي الـنــاجــم عــن الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة على
طهران.
وأبلغ الوزير "رويترز" أن ما يهم الكويت هو
استقرار أســواق الخام ،موضحا أن بــاده لديها
ال ـقــدرة عـلــى تــوفـيــر كـمـيــات الـنـفــط الـتــي يحتاج
إليها السوق.
وذكــر الرشيدي أن الـقــدرة اإلنتاجية للكويت
تبلغ حاليا  3.1ماليين برميل من الخام يوميا ،في
حين يبلغ اإلنتاج الفعلي  2.8مليون برميل يوميا.

«السكنية» تتسلم مدرسة
جديدة في مشروع الوفرة القائم

طلبت من «الخدمة المدنية» دراسة مقترحات تحويل عقودهن
إلى ميزانية الوزارة ،بعد نهاية كل عقد من عقود
الحراسة على حدة.
وأوضح األثري أن األسباب التي دفعت الوزارة
إلى تبني هذا االقتراح هي عدم التزام الشركات
ب ــدف ــع ال ــروات ــب الـمـتـفــق عـلـيـهــا ح ـســب ال ـع ـقــود،
والتوفير الذي ستسببه هذه الفكرة على الميزانية
العامة ،نتيجة تقليص قيمة العقود مع الشركات.
وأض ـ ــاف أن ال ـ ـ ــوزارة حــري ـصــة ع ـلــى اس ـت ـقــرار
المجتمع ،وما يسببه تأخر الرواتب للعاملين في
هذه الوظيفة من المواطنين ضمن هذه العقود من
قبل الشركات ،وكذلك توفير مبالغ مالية ستصرف
عــن طــريــق الـعـقــود وال ــروات ــب فــي ح ــال نقله إلــى
ميزانية الوزارة.

وح ــول وقــف مــن أمـضــوا أكثر
من  35عاما في وزارة الكهرباء
ع ــن ال ـع ـم ــل ،قـ ــال إن "ال ـك ـه ــرب ــاء"
تلتزم بتوجيهات مجلس الوزراء
بهذا الشأن ،ولديها خطة لتجديد
الــدمــاء مــن خ ــال تـقــاعــد األخ ــوه
ال ــذي ــن أمـ ـض ــوا سـ ـن ــوات طــويـلــة

في الخدمة ،مع الشكر والتقدير
لجهودهم ،ولكن من يحتاج إلى
ا لـعـمــل فسيستمر ،و م ــن يختار
التقاعد فله ما شاء.

وأش ــارت إلــى أن كــل عــام تبلغ وفيات
األط ـف ــال  823أل ــف وفـ ــاة ،وتـبـلــغ وفـيــات
األمـهــات في فترة النفاس  20ألــف وفــاة،
وتبلغ الخسائر االقتصادية  302مليار
دوالر ،الفتة إلى أنه يمكن منع جميع هذه
األمور بزيادة معدالت الرضاعة الطبيعية.

وأضافت الصميعي أن سوء التغذية
وانـعــدام األمــن الغذائي والفقر عوامل
تؤثر على الماليين حول العالم ،وتقف
في طريق التنمية المستدامة.

«دسمان» للسكري ينظم فعالية
الملصقات العلمية الطالبية
ّ
نــظــم معهد دسـمــان للسكري ،ال ــذي أنـشــأتــه مؤسسة الـكــويــت للتقدم
العلمي ،فعالية يوم الملصقات الطالبية البحثية والعلمية ،بحضور المدير
التنفيذي للقطاع الطبي د .إباء العزيري ،وتحت اشراف وحضور المدير
التنفيذي لقطاع األبحاث بالمعهد ،البروفيسور فهد المال ومجموعة من
األطباء والباحثين بالمعهد.
وقال البروفيسور المال إن الفعالية شارك فيها فريق األبحاث العلمية
بالمعهد والطلبة والطالبات المتدربون ،إذ تعد من األنشطة الطالبية
الصيفية ،الـتــي مــن خــالـهــا يـتــم تـقــديــم ف ــرص فــريــدة للتعلم واكـتـســاب
المهارات العملية ،مبينا أن المشتركين والمشتركات اكتسبوا المزيد
من المهارات والخبرة في المجاالت البحثية المختلفة مثل علم الوراثة
والكيمياء الحيوية وعلم المناعة.
وأضاف أنه جرى قبول الطلبة المتدربين من شهر يونيو إلى أغسطس
 ،2018للمشاريع المعتمدة الجارية ،وكانت موضوعات التدريب المختلفة
عن قراءة ومراجعة المصادر والكتب العلمية وتصميم وتنفيذ المسوحات
والدراسات والتحليل االحصائي والكتابة التقنية.
وأشار إلى أن الملصق العلمي الفائز بهذه الفعالية من ناحية المضمون،
قد حمل عنوان"The Impact of Structured Type 1 Diabetes Education
 ،"(DAFNE) on Hospital Admissionsإذ ساهم هذا البرنامج التعليمي
"دافـنــي" المقام في المعهد في تقليل نسبة الدخول للمستشفى بسبب
الهبوط أو االرتفاع بسكر الــدم لمرضى السكري ،وينتج عن ذلك توفير
العبء المالي المترتب على مستشفيات الدولة.
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نواب :الشعب الكويتي سطر ملحمة وطنية أمام الغزو العراقي
ةديرجلا
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الكندري :لنستلهم الهمم من البطوالت بإنهاء الخالفات السياسية والتالحم خلف القيادة
دعا نواب في الذكرى الثامنة
والعشرين للغزو العراقي
الغاشم على دولة الكويت ،إلى
استخالص العبرة ،وطي صفحة
الخالفات السياسية بين ً أبناء ً
الشعب ،والعودة مجددا صفا
ً
واحدا بشكل يصب في مصلحة
الوطن وإعماره وتطويره في
كل المجاالت.

صمود
الكويتيين
وحكمة القيادة
تصديا لكيد
العدو في
استهداف سيادة
الوطن
خورشيد

استذكر نواب في مجلس األمة
ب ـ ـطـ ــوالت وت ـض ـح ـي ــات ال ـش ـعــب
ال ـكــوي ـتــي إب ـ ــان الـ ـغ ــزو ال ـعــراقــي
الـغــاشــم ،مشددين على ضــرورة
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاص ال ـ ـع ـ ـبـ ــر مـ ـ ــن هـ ــذه
الذكرى األليمة ،والمحافظة على
اللحمة الوطنية ،التي شكلت خط
الدفاع األول عن البلد في الداخل
والخارج ،وسطرت ملحمة وطنية
أمام الغزو الغاشم.
وأكــد الـنــواب ،فــي تصريحات
م ـت ـف ــرق ــة ،ف ــي الـ ــذكـ ــرى ال ـثــام ـنــة
وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن لـ ـلـ ـغ ــزو الـ ـع ــراق ــي
ال ـغ ــاش ــم ،أن م ــا س ـط ــره الـشـعــب
ال ـكــوي ـتــي إب ـ ــان االحـ ـت ــال مـثــال
يحتذى ،ووقائع تدرس لألجيال
ال ـقــادمــة فــي الـصـمــود واإلي ـمــان
ب ــان ـت ـص ــار الـ ـح ــق ،م ـه ـمــا قــويــت
شوكة الظلم.
وق ـ ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
األمــة عيسى الكندري "نستذكر
ب ـ ـطـ ــوالت وتـ ـضـ ـحـ ـي ــات شـ ـه ــداء
ال ـ ـكـ ــويـ ــت األبـ ـ ـ ـ ـ ــرار وصـ ـم ــوده ــم
وقـ ــت ال ـغ ــزو ال ـع ــراق ــي لـلـكــويــت،
وعلينا استلهام الهمم من هذه
ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت ،ب ــإنـ ـه ــاء ال ـخ ــاف ــات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة والـ ـ ـت ـ ــاح ـ ــم خ ـلــف
القيادة".
وأضاف الكندري" :في الذكرى
 28ل ـل ـغ ــزو الـ ـع ــراق ــي ،نـسـتــذكــر
ب ـ ـطـ ــوالت ش ـع ـب ـن ــا وت ـض ـح ـي ــات
ش ـ ـهـ ــدائ ـ ـنـ ــا األب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ،وص ـ ـمـ ــود
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،ووق ـف ــة ال ـع ــال ــم مع
ال ـحــق ،وعـلـيـنــا أخ ــذ ال ـع ـبــرة من
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي وإنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاء خ ــاف ــات ـن ــا
السياسية" ،معربا عن تمنياته أن
"يسود التصالح والوئام المرحلة

العدساني :الغزو احتالل
وخيانة جار وسفك دماء
قــال النائب ريــاض العدساني ،إن "مــا جــرى للكويت إبــان الغزو
ً
الـعــراقــي الغاشم ليس غ ــزوا فقط ،بــل غــزو واحـتــال وخيانة جــار،
وسفك دماء أبنائها وممارسة كل أنواع الظلم والبطش والتعذيب
واالستيالء على أراضيها وخيراتها ،وغدر بكل ما تحمله الكلمة من
معنى" ،داعيا الله تعالى "أن يحفظ الكويت ،ويرحم شهداءنا األبرار،
ويبعد عنا شر األشرار".

ً
المقبلة ،وأن نتالحم جميعا خلف
قيادتنا ،متمثلة بسمو األمير".

وحدة الشعب
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد الـ ـن ــائ ــب عـسـكــر
ا لـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــزي أن "ا لـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــوالت
والتضحيات التي قدمها أبناء
الكويت في محنة الغزو العراقي
ً
ً
الـغــاشــم كــانــت مـثــاال رائ ـعــا على
وح ـ ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ــذي رفـ ــض
االح ـ ـتـ ــال وان ـص ـه ــر ف ــي بــوتـقــة
الوطن ،وتآلفت تكويناته وكانت
يدا واحدة في صد العدوان ،الذي
أراد طمس تاريخ شعب وابتالع
جغرافيا وطن".
وقــال عسكر" :ونحن نستذكر
الـ ـ ـغ ـ ــزو ع ـل ـي ـن ــا أن ن ـس ـت ـخ ـلــص
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس والـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ،ف ـج ـم ـي ــع
الكويتيين فــي ي ــوم  2اغسطس
أرخصوا الدماء من أجل تحرير
الوطن من براثن الغزو الغاشم"،
مـعــربــا عــن تمنياته ب ــأن تطوى
ص ـ ـف ـ ـحـ ــة الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاف ـ ـ ــات ب ـج ـم ـي ــع
أشـ ـك ــالـ ـه ــا بـ ـي ــن أبـ ـ ـن ـ ــاء ال ـش ـعــب
الــواحــد ،وأن يرسم أهــل الكويت
صورة جديدة للتآلف االجتماعي
والـ ـت ــاح ــم ال ـش ـع ـب ــي ،وأن يـتــم
ت ــوج ـي ــه ال ـج ـه ــد ن ـح ــو الـتـنـمـيــة
وتنفيذ المشاريع.
وأش ــاد بمواقف دول الخليج
الـ ـع ــرب ــي ،وخ ـص ــوص ــا الـمـمـلـكــة
العربية السعودية ،إذ احتضنوا
إخوانهم بكل حب وود ،معبرين
ع ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـ ـ ــرواب ـ ـ ـ ــط األخ ـ ــوي ـ ــة
واالج ـت ـمــاع ـيــة ،مــؤكــدا أن فــرحــة
التحرير وخروج قوات االحتالل
م ــن أرض الـ ـس ــام ه ــي ال ــذك ــرى
ال ـخــالــدة ف ــي أذهـ ــان الكويتيين
قاطبة.
مــن جـهـتــه ،دع ــا الـنــائــب ثامر
الـ ـس ــوي ــط الـ ـحـ ـك ــوم ــة وال ـش ـع ــب
الكويتي كافة إلى اتخاذ الذكرى
الثامنة والعشرين للغزو العراقي
ً
الغاشم مناسبة ودافعا للتوحد
وااللتفاف صفا واحدا تحت راية
الوطن ،وتجاوز جميع الخالفات
واالخ ـ ـتـ ــافـ ــات ب ـي ــن األفـ ـ ـ ــراد فــي
المجتمع.
وأضاف السويط" :ما قام به
الشعب الكويتي في  2أغسطس

 ،1990ولـ ـم ــدة  7أشـ ـه ــر ،مـثــال
يحتذى ،ووقائع تدرس لألجيال
الـقــادمــة فــي الصمود واإليـمــان
بــانـتـصــار ال ـح ــق ،مـهـمــا قــويــت
شوكة الظلم".
وق ـ ــال" :ل ـق ــد اس ـت ـطــاع شعب
أعــزل الصمود أمــام آلة البطش
والوحشية ،التي مارسها النظام
الـ ـع ــراق ــي آنـ ـ ـ ــذاك ،ح ـت ــى تـحـقــق
التحرير بفضل الله ،ثم بجهود
الـ ـشـ ـع ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي واألشـ ـ ـق ـ ــاء
واألصدقاء في الخارج".
وأكد أن تلك الدول ّ
طوعت تلك
المحن والمصائب وخلقت منها
انـطــاقــة جــديــدة نـحــو التنمية
والـ ـتـ ـط ــور وت ـ ـجـ ــاوز األخـ ـط ــاء،
ً
مشددا على أن الشعب الكويتي
شعب حي وشجاع ،ولن يكون
أقل من تلك الشعوب المتطورة.
وأوضح" :إننا اآلن في مرحلة
مختلفة ،بعدما فتحت الكويت
صـ ـفـ ـح ــة ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــع ال ـ ـجـ ــارة
الشقيقة ال ـعــراق ،ال سيما بعد
ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـك ـب ـي ــر ال ـ ـ ــذي ح ــدث
لها ط ــوال الـسـنــوات الماضية،
وس ـ ـقـ ــوط الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـص ــدام ــي،
ولكن بطبيعة الحال فإن ذلك ال
يمنع من استذكار تلك التجربة
األل ـ ـي ـ ـمـ ــة واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة م ـن ـهــا
ف ــي اتـ ـخ ــاذ ك ــل أسـ ـب ــاب ال ـحــذر
والترقب".
وشــدد السويط على ضــرورة
ع ــدم ال ـت ـه ــاون أو الـتـقـصـيــر في
م ـس ــأل ــة ح ـم ــاي ــة ال ـب ـل ــد داخ ـل ـي ــا
وخــارج ـيــا وتـقــويــة الـمــؤسـســات
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،خ ـ ــاص ـ ــة فـ ـ ــي ظــل
الوضع الحالي في اإلقليم بشكل

عيسى الكندري

حمود الخضير

صالح خورشيد

عسكر العنزي

وفــي الـعــراق بشكل خــاص،
عــامِ ً ،
نـظــرا لما يشهده مــن مظاهرات
واح ـت ـج ــاج ــات ش ـع ـب ـيــة وص ـلــت
إلى الحدود الكويتية في بعض
األحيان.

وشدد على أن الكويتيين كانوا
وسيظلون ال ــدرع التي تتصدى
لـ ـمـ ـح ــاوالت األع ـ ـ ـ ــداء ال ـن ـي ــل مــن
كرامتنا أو أمن بلدنا ،ولن يقبلوا
بــإذن الله تكرار سيناريو الغزو
مــن أي ك ــان ،مــؤكــدا أن "أرواح ـنــا
ستبقى رخيصة في سبيل بقاء
الكويت واحة أمن وأمان".

ح ـك ـم ــة حـ ـك ــام الـ ـك ــوي ــت وأبـ ـن ــاء
األسرة الحاكمة.
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ذك ـ ـ ـ ــر الـ ـن ــائ ــب
ص ـ ـ ــاح خ ـ ــورشـ ـ ـي ـ ــد" :ن ـس ـت ــذك ــر
اليوم الــدروس والعبر في ذكرى
ال ـ ـغـ ــزو الـ ـع ــراق ــي الـ ـغ ــاش ــم عـلــى
الكويت ،والذي استهدف كيانها
وسـيــادتـهــا مـحــاوال محوها من
خــارطــة العالم وضمها للعراق،
غـ ـي ــر أن إرادة ا لـ ـل ــه س ـب ـحــا نــه،
وصمود أهلها وحكمة قيادتها
واالرادة الــدول ـيــة ت ـصــدت لكيد
العدوان ،وأرجعت الحق الكويتي
أله ـل ــه ب ـع ــد احـ ـت ــال دام سـبـعــة
أشهر".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف خ ـ ــورشـ ـ ـي ـ ــد" :ل ـق ــد
ت ـج ـلــت الـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة فــي
أب ـهــى صــورهــا عـنــدمــا تماسك
الشعب الكويتي في محنة الغزو
العراقي كالبنيان المرصوص،
وق ـ ـ ـ ــاوم االح ـ ـ ـتـ ـ ــال وداف ـ ـ ـ ــع عــن
ب ــاده ،ســواء مــن كــان فــي داخــل
الكويت أو خارجها ،إلى جانب
التفافه حول حكومته وقيادته
الشرعية".
وت ــاب ــع" :وف ـ ــي هـ ــذه ال ــذك ــرى
األل ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــة ن ـ ـس ـ ـت ـ ــذكـ ــر بـ ـقـ ـل ــوب
يعصرها األلم شهداءنا األبرار،
والذين قدموا الغالي والنفيس،
وض ـح ــوا بــأنـفـسـهــم ف ــي سبيل
تحرير وطنهم ،وختاما ندعو
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاري ع ـ ــز وج ـ ـ ــل أن ي ـح ـفــظ
الكويت قيادة وحكومة وشعبا
من كل مكروه".

أبناء الكويت
كانوا وسيظلون
الدرع التي
تتصدى ألي
فترة عصيبة
محاولة اعتداء
من ناحيته ،أكد النائب د .حمود
الخضير الخضير أن ذكــرى الغزو العراقي تالحم وطني
الكويتيون
أرخصوا الدماء
من أجل تحرير
الوطن من براثن
الغزو الغاشم
عسكر

الطبطبائي :أصعب لحظة
أنني ُمطارد في ذكرى الغزو
قال النائب د .وليد الطبطبائي" :أصعب لحظة في عمري أن
تمر ّ
علي ذكرى الغزو العراقي الغاشم وقد شرفت بأن أكون في
ُ
طليعة جيش التحرير ،واليوم أنا محكوم بالسجن ومالحق ال
لــذنــب ارتكبته ســوى حبي غير الـمـحــدود للكويت ،ومقاومتي
للمعتدين والفاسدين والمرتشين".

ال ـغ ــاش ــم ل ـب ـلــدنــا ل ـي ـســت م ـجــرد
حدث عادي أو عابر ،رغم انقضاء
سـنــوات على هــذه المحنة التي
وق ـع ــت ع ـنــدمــا أراد الـمـحـتــل أن
يمحو دولة الكويت عن الخريطة،
ً
مـبـيــنــا أن ه ــذه ال ــذك ــرى ستبقى
داف ـع ــا ل ـنــا جـمـيـعــا لـنـعـمــل على
الحفاظ على الكويت واستخالص
العبر واالستفادة من أخطائنا.
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـخ ـض ـي ــر أن ه ــذه
ال ــذك ــرى ت ـمــر عـلـيـنــا ف ــي أجـ ــواء
إقليمية ودو لـيــة مقلقة ،تتطلب
منا التعاون وتغليب المصلحة
الوطنية على أي اعتبار ،مؤكدا
أننا لــم ننس ولــن ننسى الفترة
العصيبة التي أصبحنا فيها بال
وط ــن ،بـسـبــب غـطــرســة وجـحــود
النظام العراقي البائد الذي تنكر
للجميل والجيرة.
ون ـ ــوه ب ـب ـط ــوالت الـكــويـتـيـيــن
وص ـمــودهــم ،كـمــا تـقــدم بالشكر
ل ـك ــل مـ ــن ك ـ ــان لـ ــه دور فـ ــي دع ــم
ص ـ ـمـ ــود ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن وت ـح ــري ــر
بالدهم ،من األشقاء واألصدقاء
الذين ال تنسى الكويت أفضالهم
بعد فضل الله ،سبحانه وتعالى.

السويط إلنشاء مراكز تسوق
حدودية للمشاريع الصغيرة
تقدم النائب ثامر السويط
باقتراح برغبة إلعادة تشييد
مرافق المنافذ البرية والعناية
بها ،إضافة إلــى إنشاء مراكز
للتسوق والترفيه ،وتوزيعها
ع ـ ـلـ ــى أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـمـ ـش ــاري ــع
الصغيرة.
وعـ ـ ـ ــزا الـ ـس ــوي ــط اقـ ـت ــراح ــه
الى ما تعانيه المنافذ البرية
مــن نـقــص فــي مــراكــز التسوق
وا لـتــر فـيــه لخدمة المسافرين
وال ـت ــي تـلـعــب دورا ب ـ ــارزا في
تـ ـع ــزي ــز االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ــوط ـن ــي
وتنميته ،رغم توافر الطاقات
الشبابية الكويتية التي تملك
الخبرات والمؤهالت الالزمة،
والـ ـت ــي أث ـب ـت ــت ج ــدارتـ ـه ــا فــي
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص م ــن منطلق
ق ـ ــراءة ال ــواق ــع ال ـع ـم ـلــي ،األم ــر
الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـط ـل ــب مـ ـع ــه تـ ـع ــاون
الدولة مع هذا القطاع لتحقيق
التنمية االقتصادية.
كـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــدم بـ ــاق ـ ـتـ ــراح آخ ــر
إلن ـ ـشـ ــاء مـ ـق ــر لـ ـ ـ ــدور تـحـفـيــظ
القرآن الكريم للرجال والنساء
بـجـمـيــع فـئــاتـهــم الـعـمــريــة في
كــل منطقة حــد يـثــة التصميم
واإلنـشــاء ،واقتراح ثالث نص
ع ـل ــى إن ـ ـشـ ــاء واج ـ ـهـ ــة ب ـحــريــة
فــي منطقة كــا ظـمــة بمحافظة
الجهراء.

ثامر السويط

إنشاء واجهة
بحرية
في الجهراء

ومــن جــانـبــه ،اسـتــذكــر النائب
مـ ــاجـ ــد ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ،الـ ـبـ ـط ــوالت
الـ ـخ ــال ــدة الـ ـت ــي س ـط ــره ــا أب ـن ــاء
الكويت في محنة الغزو العراقي
الـغــاشــم ،مبديا اع ـتــزازه وفخره
بأبناء الوطن.
وأعرب المطيري عن تمنياته
أن ت ـ ـطـ ــوى ص ـف ـح ــة الـ ـخ ــاف ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ب ـيــن أبـ ـن ــاء الـشـعــب
الـ ـ ــواحـ ـ ــد ،وي ـ ـعـ ــود ال ـك ــوي ـت ـي ــون
مجددا صفا واحــدا ،مستلهمين
مــن محنة ال ـغــزو الـغــاشــم العبر
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس ،مـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ــدا أهـ ـمـ ـي ــة
التمسك بقيم ا لـتــا حــم الوطني
الـتــي سـطــرهــا الـكــويـتـيــون اثـنــاء
االحتالل.
وثـمــن الـمـطـيــري ،مــوقــف دول
مجلس التعاون الخليجي ،وعلى
رأسها المملكة العربية السعودية
ال ـ ـتـ ــي احـ ـتـ ـضـ ـن ــت ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن
حكومة وشـعـبــا ،ومــن أراضيها
حلقت طــائــرات التحرير ،مؤكدا
أن التفاف العالم بأسره والدول
الـكـبــرى تـحــديــدا حــول الشرعية
الـكــويـتـيــة م ــا ك ــان ل ـي ـحــدث لــوال

المطيري يسأل العازمي
عن خطط ابتعاث «التطبيقي»
وجــه النائب مــاجــد المطيري
س ــؤاال إل ــى وزي ــر الـتــربـيــة وزي ــر
ا ل ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــا لـ ـ ــي د .ح ــا م ــد
الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي ،اسـ ـتـ ـفـ ـس ــر فـ ـي ــه عــن
خ ـط ــط اب ـت ـع ــاث ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي وال ـتــدريــب
عـ ــددا م ــن م ـع ـيــدي ال ـب ـع ـثــات من
الكويتيين الحاصلين على درجة
البكالوريوس أو الليسانس في
تخصصات عديدة.
وقـ ــال ال ـم ـط ـيــري ،ف ــي ســؤالــه،
"م ـ ــا خ ـط ــة إعـ ـ ــان ال ـب ـع ـث ــات مــن
ا ل ـ ـعـ ــام ا لـ ـ ــدرا سـ ـ ــي 2012-2011
ال ــى ال ـعــام ال ــدراس ــي الـحــالــي في
كـلـيــات ومـعــاهــد الـهـيـئــة الـعــامــة
للتعليم التطبيقي وا ل ـتــدر يــب؟
وه ــل ه ـن ــاك خ ـطــة اب ـت ـعــاث لــدى
الهيئة متوافقة لخطة الحكومة
التنموية المستدامة  2021ورؤية
الحكومة 2035؟ يرجى تزويدي
بالتفاصيل".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :كـ ـ ــم عـ ـ ــدد أعـ ـض ــاء
هيئة التدريب والتدريس الذين
حصلوا على درجة الدكتوراه ،أو
حصلوا فقط على الماجستير؟
في الفترة  2012-2011الى تاريخ
تقديم السؤال؟".
وت ــاب ــع" :ه ــل ل ــدى جـمـيــع من
حصل على درج ــة الــدكـتــوراه أو
الماجستير فقط إجــازة دراسية
أو مــواف ـقــة ب ـع ـثــة؟ م ــع ت ــزوي ــدي
بالمستند الرسمي لذلك ،وهل تم
رفض أو إلغاء أي درجة دكتوراه

ماجد المطيري

أو ماجستير بعد الحصول عليها
سواء ببعثة أو غير ذلك مع بيان
الـسـبــب؟ يــرجــى إرف ــاق المستند
الرسمي".
وسـ ـ ــأل" :مـ ــا آل ـي ــة ال ـق ـب ــول في
خـطــة االبـتـعــاث لـلـعــام الــدراســي
2017-2016؟ ومــن أعضاء لجنة
القبول؟ وما مؤهالتهم ومراكزهم
الوظيفية؟ وكــم عــدد المتقدمين
في خطة االبتعاث للعام الدراسي
2017-2016؟ ي ــر ج ــى ت ــزو ي ــدي
بالتفاصيل مع بيان سبب القبول
أو الرفض".

ّ
المجلس شكل  20لجنة في دور االنعقاد الثاني
شـكــل مـجـلــس األم ــة ف ــي دور
االنـ ـعـ ـق ــاد ال ـ ـعـ ــادي ال ـث ــان ــي مــن
ال ـف ـص ــل ال ـت ـشــري ـعــي ال ـخــامــس
عشر  20لجنة ،منها  11لجنة
دائمة ،و 8لجان مؤقتة ،إضافة
إلى لجنة الجواب على الخطاب
األميري ،بينما استمرت  3لجان،
شكلت فــي دور االنعقاد األول،
في أعمالها بقرار من المجلس.
وانـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــت  4لـ ـ ـج ـ ــان دائ ـ ـمـ ــة
بـ ــاالن ـ ـت ـ ـخـ ــاب خـ ـ ـ ــال ال ـج ـل ـس ــة
االفـ ـتـ ـت ــاحـ ـي ــة ،وه ـ ــي ال ــداخ ـل ـي ــة
والــدفــاع ،والـشــؤون الخارجية،
والـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة وال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة،
وحماية األموال العامة.
وانـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــت  8لـ ـ ـج ـ ــان دائ ـ ـمـ ــة
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزكـ ـ ـي ـ ــة هـ ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــرائ ـ ــض
والشكاوى ،والرد على الخطاب
األمـ ـ ـي ـ ــري ،والـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـمــال ـيــة
واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ،والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
التعليمية،

والشؤون الصحية ،والمرافق
العامة ،والميزانيات والحساب
الختامي واألولويات.
وفي جلسة المجلس العادية
 19ديسمبر  2017وافق المجلس
ع ـل ــى ت ـش ـك ـيــل  8لـ ـج ــان مــؤقـتــة
جميعها انتهيت بالتزكية ،وهي
ال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ــة ،وشـ ــؤون
اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان ،وح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـسـ ــان،
وذوي االح ـت ـيــاجــات الـخــاصــة،
وال ـ ـم ـ ــرأة واألس ـ ـ ـ ـ ــرة ،واإلح ـ ـ ــال
والـ ـت ــوظـ ـي ــف ،وت ـح ـس ـي ــن بـيـئــة
األعمال ،والبيئة.
يـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك  3لـ ـج ــان
مـسـتـمــرة فــي أعـمــالـهــا مــن دور
اال ن ـ ـع ـ ـقـ ــاد األول ،و هـ ـ ــي لـجـنــة
دراس ـ ـ ــة م ـ ـحـ ــاور االسـ ـتـ ـج ــواب،
وتجاوزات وزارة الصحة ،حيث
وافق المجلس على تمديد عمل
لجنة "تجاوزات الصحة" بجلسة
 19د يـ ـسـ ـمـ ـب ــر  ،2017و ل ـج ـن ــة

الـتـحـقـيــق ف ــي اسـتـقــالــة رئيسة
الخطوط الجوية.
وف ـ ـ ــي جـ ـلـ ـس ــة  19دي ـس ـم ـب ــر
 2017وا ف ـ ـ ـ ــق ا لـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـلــى
استقالة النائب محمد الهدية
م ـ ــن عـ ـض ــوي ــة ل ـج ـن ــة الـ ـم ــراف ــق

العامة ،ليحل محله النائب طالل
الجالل ،كما وافق المجلس على
استقالة النائب علي الدقباسي
م ـ ــن عـ ـض ــوي ــة ل ـج ـن ــة ال ـ ـشـ ــؤون
الخارجية ليحل محله النائب
ناصر الدوسري.
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مليون يورو لمن يدلي بمعلومات عن اختفاء البغلي
أسرته رفعت المكافأة للمرة الثالثة وشكرت األمير على اهتمامه الشخصي بالملف
بوخارست  -مصطفى جمعة

السفير الهاجري وأبناء البغلي خالل المؤتمر الصحافي

السفير الهاجري

«المحاسبة» :ترسيخ قواعد الحوكمة
لتحسين األداء والرقابة

أع ـل ـنــت أسـ ــرة رج ــل األعـ ـم ــال محمد
البغلي ،الذي اختفى في ظروف غامضة
فــي رومــانـيــا قبل  3سـنــوات ،رفــع قيمة
المكافأة المالية لمن يدلي بأي معلومة
عـنــه إل ــى مـلـيــون ي ــورو خ ــال  30يوما
فقط ،بدءا من اليوم.
وحذر نجل رجال األعمال المختفي،
حـمــد الـبـغـلــي ،ف ــي كـلـمــة ل ــه بــالـمــؤتـمــر
الصحافي ال ــذي عقدته أس ــرة البغلي،
أمس ،في قرية كييا الرومانية بمناسبة
مرور  3سنوات على اختفائه ،وحضره
س ـف ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ل ـ ــدى روم ــانـ ـي ــا ط ــال
الـ ـه ــاج ــري ،ك ــل م ــن ت ـ ــورط ف ــي جــريـمــة
اخـتـفــائــه بــأنــه سـيـتــم اكـتـشــافــه عــاجــا
أم آجــا ،وسيالحق بالطرق القانونية
لتوجيه أقصى عقوبة له.
م ــن ج ـه ـتــه ،أض ـ ــاف ن ـجــل الـمـخـتـفــي
ري ـ ــاض ال ـب ـغ ـل ــي ،أنـ ــه «م ـن ــذ ال ـل ـح ـظــات
األولى الختفائه بذلت الشرطة الرومانية
جهودا مضنية ،لكن مع األسف لم تثمر
هــذه الجهود عن أي أثــر أو دليل يمكن

أن يقودنا الــى معرفة مصير والــدنــا»،
مضيفا أن «هذا لم يمنعنا من استمرار
مناشدة السلطات الرومانية والطلب
من الحكومة الكويتية مواصلة جهودها
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة واسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ع ــاق ــات
الصداقة الجيدة بين البلدين من أجل
ال ـتــوصــل ال ــى م ــا يـنـهــي ه ــذه الـمــأســاة
اإلنسانية».
وأكــد أن «مــا نطالب بــه حــق مشروع
وواجـ ـ ـ ـ ــب ي ـ ـفـ ــرض ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ع ـلــى
المسؤولين في رومانيا بــذل كل جهد
م ـم ـكــن وعـ ـ ــدم ال ـ ـيـ ــأس ،وت ـم ـك ـي ـن ـنــا مــن
معرفة مصير والدنا محمد البغلي الذي
انقطعت أخباره منذ  3سنوات».
واختتم قائال« :ال يسعنا في الختام
إال التقدم الشكر الجزيل الى سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد الهتمامه
الـشـخـصــي وال ـح ـكــومــة مـمـثـلــة بـ ــوزارة
الخارجية مــن خــال السفير الهاجري
وأرك ــان السفارة ،وكــذا وزارة الداخلية
الكويتية بمتابعتها وإرسالها وفــودا

أ مـنـيــة للمتابعة معنا و م ــع السلطات
األمنية الرومانية».
بــدوره ،أكد السفير الهاجري أن ملف
قضية اختفاء البغلي أحيل للمرة األولى
إلى النائب العام الروماني ،مما يعكس
اهـتـمــامــا ج ــادا مــن الـحـكــومــة الــرومــانـيــة
بتوسيع دائرة التحقيقات للوصول الى
معلومات جديدة تفك لغز االختفاء.
وأشـ ـ ـ ــاد ال ـس ـف ـي ــر بـ ـتـ ـع ــاون اال ـش ــرط ــة
الرومانية مع الــوفــود األمنية الكويتية
التي بلغ عددها  5وفود ،مؤكدا أن قضية
اختفاء البغلي هي محور كل حديث له
مــع الـمـســؤولـيــن ال ــروم ــان ،ومـشـيــرا إلــى
أن ــه لـمــس لــديـهــم اهـتـمــامــا كـبـيــرا إلنـهــاء
تلك المأساة.
وذكر أن رفع قيمة المكافأة المالية لمن
يدلي بأي معلومة عن البغلي الى مليون
ي ــورو يـتــم ال ـمــرة الـثــالـثــة مـنــذ اخـتـفــائــه،
حيث كانت قيمة المكافأة األولى  100ألف
يــورو ،ثم رفعت الى نصف مليون يورو
في الصيف الماضي.

أكد ديوان المحاسبة ،أمس ،اهتمامه
بترسيخ قــواعــد الحوكمة فــي الجهات
المشمولة برقابته ،لما لها من تأثير في
تحسين األداء وتوفير الرقابة الفعالة.
جاء ذلك في بيان لديوان المحاسبة،
عـ ـق ــب اجـ ـتـ ـم ــاع ــه مـ ــع األم ـ ــان ـ ــة ال ـع ــام ــة
للمجلس األ عـلــى للتخطيط والتنمية،
لمناقشة مــوضــوع «صـيــاغــة الـمـســودة
األول ـ ـ ـ ــى ل ـل ــدل ـي ــل ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـحــوك ـمــة
المؤسسية».
وقالت كبيرة مدققين بــإدارة الرقابة
على الـشــركــات فــي «المحاسبة» أماني
المباركي ،وفقا للبيان ،إن توجه الجهات
الحكومية للعمل الجاد في رفع ترتيب
الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية هو
من أهداف «األعلى للتخطيط» ،كما تقع
عليهم مسؤولية متابعة تنفيذ الجهات
الحكومية أهداف التنمية المستدامة.
وب ـي ـنــت ال ـم ـبــاركــي أن ال ــدي ــوان عقد
ندوة بعنوان «رؤية الديوان نحو تطبيق
قواعد الحوكمة» ،هدفت إلى نشر الوعي
بــأه ـم ـيــة ال ـح ــوك ـم ــة ،وآلـ ـي ــة الـتـطـبـيــق،
وإخــراجـهــا إلــى حيز التنفيذ ،لتستند
إل ـي ـه ــا أجـ ـه ــزة الـ ــدولـ ــة ل ـت ـطــويــر األداء
وتوفير متطلبات الرقابة والشفافية.

حماية المال العام
وأشــارت المباركي إلى أنه من خالل
قـيــام الــديــوان بممارسة اختصاصاته
بالجهات المشمولة برقابته تبين وجود

بعض المالحظات ذات اآلثــار السلبية
على حماية المال العام ،وتنفيذ الخطط
واألهداف االستراتيجية لتلك الجهات،
ونظرا ألهمية تالفي أسباب المالحظات
المتكررة بصفة مستمرة تم استعراض
ثمانية مبادئ للحوكمة.
وأف ـ ـ ــادت بـ ــأن ال ـم ـب ــادئ ه ــي س ـيــادة
القانون ،ومبدأ حماية األمــوال العامة،
ومبدأ اإلفصاح والشفافية والمحاسبة
والـمـســاء لــة ،ومـبــدأ الـنــزاهــة والفاعلية
والكفاءة ،ومبدأ حماية حقوق األطراف
ذات ال ـع ــاق ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى االس ـت ــدام ــة
والمسؤولية االجتماعية.
وأوضحت أن مفهوم الحوكمة ،وفقا
لـمــا ورد بــالـخـطــة اإلنـمــائـيــة متوسطة
األجل ( )2020/2019 - 2016/2015شملت
نحو  342سياسة ،منها ما تم تفعيلها،
وم ـن ـهــا م ــا ه ــو ف ــي ح ـيــز الـتـنـفـيــذ على
مدى سنوات الخطة ،وتم تصنيف هذه
السياسات وفق ثالثة مجاالت تنموية
(التنمية البشرية والتنمية االقتصادية
والتنمية اإلدارية).
وأضافت أن الخطة اإلنمائية تناولت
األهــداف والسياسات في مجال اإلدارة
ال ـح ـك ــوم ـي ــة وم ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد ال ـتــي
تؤكد أهمية تفعيل رؤيــة طويلة األجل
لـ ــإصـ ــاح وال ـت ـن ـم ـي ــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة ل ــدع ــم
الحوكمة في القطاع الحكومي.

ً
ً
الدفعة األولى من المجندين إطفائيون المكراد يجري تدويرا شامال لقيادات بـ «اإلطفاء»
بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية
●

يشمل مديري المحافظات ورؤساء المراكز والنوبات

محمد الشرهان

استقبل مركز إعداد رجال اإلطفاء ،أمس ،الدفعة  46من المجندين،
البالغ عددهم  92مجندا ألداء ما تبقى من خدمتهم العسكرية في
اإلدارة العامة لإلطفاء خالل الفترة من أمس وحتى  6يناير المقبل،
وذل ــك فــي إط ــار الـتـعــاون والتنسيق بـيــن اإلدارة الـعــامــة لإلطفاء
ورئاسة األركان العامة للجيش والمتمثل في هيئة الخدمة الوطنية
العسكرية.
وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع تنمية الموارد البشرية،
اللواء خالد التركيت ،إنه بناء على توجيهات مدير إدارة اإلطفاء،
الفريق خالد المكراد ،لتحقيق التعاون والتكامل بين مؤسسات
الــدولــة العسكرية لما يضمن أمــن وســامــة الــوطــن ،تــم استقبال
الدفعة األول ــى مــن المجندين فــي مركز إع ــداد رجــال اإلطـفــاء بناء
على القرار الوزاري الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية وزيــر الــدفــاع بــاإلنــابــة ،الشيخ خالد ال ـجــراح ،إللحاقهم
بدورة أساسية يتلقون خاللها علوم اإلطفاء األساسية ،لتأهيلهم
كرجال إطفاء احتياطيين في خدمة الوطن ،مشيرا الى أن الدورة
ستتضمن برنامجا خــاصــا فــي االنـتـمــاء للوطن وعـلــوم اإلطـفــاء
والسالمة واإلنقاذ ،إضافة الى عمليات اإلطفاء واإلنقاذ البحري.

●

خالد التركيت

محمد الشرهان

ع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» م ــن مـصــدر
إط ـفــائــي مـطـلــع ،أن ال ـمــديــر الـعــام
ل ـ ــإدارة ال ـعــامــة لــإط ـفــاء الـفــريــق
ً
ً
خالد المكراد ،أصــدر ق ــرارا إداريــا
يقضي بإجراء تدوير شامل لجميع
ال ـق ـي ــادات االط ـفــائ ـيــة ف ــي قـطــاعــي
المكافحة والوقاية ،ويشمل مديري
ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ورؤسـ ـ ـ ـ ــاء ال ـم ــراك ــز
والنوبات ،الفتا إلى أن هذا القرار
هو األول من نوعه في تاريخ اإلدارة
التي لم تشهد مثله سابقا.
وقال المصدر ،إن الفريق المكراد
ي ـهــدف م ــن خ ــال ه ــذا ال ـق ــرار إلــى
ضخ الدماء الجديدة الشابة ،وإلى
تطوير آلية العمل ،والقضاء على
بعض المظاهر السلبية التي طغت

ع ـلــى ال ـع ـمــل ف ــي ب ـعــض االدارات
بـ«المكافحة» و«الوقاية».
وأوضـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـقـ ــرار س ـي ـصــدر
صباح الـيــوم ،على أن يدخل حيز
التنفيذ صباح األحد المقبل ،وتم
تعميمه على مساعدي المدير العام
لـ «المكافحة» و«الوقاية» ،واللذين
شــاركــا الـفــريــق الـمـكــراد فــي إعــداد
القرار .وأشار إلى أن هناك قرارات
أخــرى ستشمل قطاعات إطفائية
اخ ــرى بـهــدف تنظيم آلـيــة العمل،
وتدوير قيادات تلك القطاعات.
ف ــي م ـج ــال آخـ ــر أش ـ ــاد ال ـمــديــر
الـ ـع ــام ل ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـع ــام ــة لــإط ـفــاء
ال ـف ــري ــق خ ــال ــد الـ ـمـ ـك ــراد بـجـهــود
بـ ـل ــدي ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت إلزال ـ ـ ـ ـ ــة م ــواق ــع
التخزين العشوائي وبيع األعالف
في مناطق شمال وجنوب البالد

بـتــوجـيـهــات مـبــاشــرة مــن الـمــديــر
ال ـع ــام لـلـبـلــديــة ال ـم ـه ـنــدس أحـمــد
المنفوحي.
وأوض ــح الـمـكــراد فــي تصريح
له أن هذه المواقع كانت وماتزال
ً
ً
تشكل خـطــرا حقيقيا على أرواح
العاملين فيها ومستخدمي الطرق
ف ــي م ـن ــاط ــق الـ ــوفـ ــرة وال ـس ــال ـم ــي
وارحية بعد تكرار نشوب سلسلة
مـ ــن ال ـ ـحـ ــرائـ ــق فـ ــي وقـ ـ ــت س ــاب ــق،
مشيرا الى أن المناطق المذكورة
ت ـح ـتــوي ع ـل ــى اعـ ـ ــداد ك ـب ـيــرة من
األعالف مخزنة بطريقه عشوائية
وغير منظمة في مناطق مكشوفة
تفتقر إلــى أدنــى اشتراطات األمن
والسالمة ،واستنزفت من خاللها
ج ـه ــود رج ـ ــال اإلطـ ـف ــاء لـمـكــافـحــة
الحرائق.

خالد المكراد

إصابة  6إطفائيين في حريق هائل التهم سكراب النعايم
•  7فرق إطفاء شاركت في مكافحته ...والعشوائية وسوء التخزين كادا يؤديان إلى كارثة
• العميد األمير :الفرق استخدمت الجرافات والرافعات وآليات الساللم إلخماد النيران
●

محمد الشرهان

أصيب  6إطفائيين بحاالت اختناق
وإجهاد حراري من جراء حريق كبير
انــدلــع مـســاء أم ــس األول فــي سـكــراب
السيارات بمنطقة النعايم على طريق
السالمي ،وأسفر الحادث عن خسائر
مادية جسيمة لحقت بالموقع الممتد
على مساحة  6آالف متر مربع والذي
دمرته النيران.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل الـ ـ ـت ـ ــي رواهـ ـ ـ ــا
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» م ــدي ــر إدارة ال ـعــاقــات
الـ ـع ــام ــة واإلع ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـع ــام ــة
لإلطفاء ،العميد خليل األمير ،أن غرفة
الـعـمـلـيــات تـلـقــت ب ــاغ ــا م ـس ــاء أمــس
األول يفيد بــانــدالع حــريــق كبير في
سكراب السيارات بمنطقة النعايم على
طريق السالمي عند الكيلو  ،40وفور
تلقي البالغ تم تحريك مراكز إطفاء
الشقايا ،والجهراء الحرفي ،واإلسناد،
وال ـع ــارض ـي ــة ال ـص ـنــاعــي ،وصـبـحــان
والمدينة والسالمية بقيادة المدير
العام لــإدارة العامة لإلطفاء الفريق
خالد المكراد ،ونائبه لشؤون قطاع

المكافحة ا ل ـلــواء جـمــال البليهيص،
ومـ ــديـ ــر إط ـ ـفـ ــاء م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـجـ ـه ــراء
باإلنابة ،المقدم طــارق الحطاب ،الى
موقع البالغ.
وأضـ ــاف الـعـمـيــد األم ـيــر أن ــه تبين
لــرجــال اإلطـفــاء أن الحريق انــدلــع في
عدد من السيارات السكراب الممتدة
على مساحة  6آالف متر مــر بــع ،فتم
وضع خطة لمحاصرة الحريق ومنع
انـ ـتـ ـش ــاره ،رغـ ــم ال ـم ـع ــوق ــات الـكـبـيــرة
ال ـت ــي واج ـه ـت ـهــا فـ ــرق اإلط ـ ـفـ ــاء ،مثل
موقع السكراب في منطقة صحراوية
بـعـيــدة وتفتقر إ ل ــى التنظيم ،وتعج
بــالـمـخــالـفــات التنظيمية والـبـيـئـيــة،
ب ـس ـب ــب وجـ ـ ـ ــود كـ ـمـ ـي ــات كـ ـبـ ـي ــرة مــن
الــوقــود وال ــزي ــوت واإلط ـ ــارات بموقع
الحريق ،فضال عــن وجــود طــرق غير
م ـع ـ ّـب ــدة ،إض ــاف ــة الـ ــى س ــرع ــة ال ــري ــاح
وضيق الموقع الذي لم تتمكن آليات
اإلطفاء الكبيرة بسببه من الدخول إلى
الموقع ،فضال عن التخزين العمودي
ل ـل ـس ـيــارات وخ ـطــورتــه الـكـبـيــرة على
رجــال اإلط ـفــاء ،وعــدم وجــود مصادر
قريبة للتزود بالمياه ،موضحا أن كل

مــا تقدم مــن معوقات كــاد يــؤدي الى
كارثة حقيقية.
وقال العميد األمير إن فرق اإلطفاء
اس ـت ـخــدمــت ال ـج ــراف ــات وال ــراف ـع ــات
وآل ـي ــات ال ـســالــم ال ـتــي مكنتها من
مكافحة النيران والسيطرة عليها
ومـ ـن ــع انـ ـتـ ـش ــاره ــا الـ ـ ــى م ـس ــاح ــات
أخرى ،الفتا الى أن الحادث أسفر عن
إصابة  6إطفائيين بحاالت اختناق
وإج ـهــاد حـ ــراري ،وت ــم عــاجـهــم في
موقع الحادث من قبل فنيي الطوارئ
الطبية ،وحالتهم الصحية مطمنئة،
وال تــدعــو إلــى الـقـلــق ،ولـفــت الــى أن
نــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزيــر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس
الصالح كان على اتصال مع الفريق
المكراد لمتابعة تـطــورات الحادث
واالطـ ـمـ ـئـ ـن ــان عـ ـل ــى س ــام ــة رجـ ــال
اإلطـفــاء الذين بذلوا جهودا كبيرة
تمكنوا خاللها مــن السيطرة على
الحادث في وقت قياسي ،موضحا أن
اإلدارة العامة لإلطفاء فتحت تحقيقا
لمعرفة أسباب الحادث ومالبساته.

أنشطة صيفية لـ«تعاونية الصليبيخات والدوحة»
أع ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــس جـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة
الصليبيخات والدوحة التعاونية
ش ـمــان الـسـلـيـمــان ،إط ــاق الـبــاقــة
الصيفية للمساهمين مــن أ هــا لــي
المنطقة ،اعتبارا من بداية الشهر
الجاري ،حتى نفاد الكمية ،بأنشطة
م ـت ـن ــوع ــة مـ ـمـ ـي ــزة ت ـش ـم ــل ج ـم ـيــع
الفئات العمرية ،منوها بأن الباقة
تــأ تــي ضمن استراتيجية مجلس
اإلدارة في تنويع الخدمات ألهالي
المنطقة طوال العام.
ول ـفــت الـسـلـيـمــان ،ف ــي تصريح
له ،إلى أن الباقة الصيفية تحتوي
على تذاكر مخفضة في أربعة أماكن

سلة أخبار
اليوسف يوجه إلعادة
زراعة ممشى الجابرية

بحث مع «التخطيط» مسودة الدليل الوطني

للمرة الثالثة ،رفعت أسرة رجل
األعمال المختفي في رومانيا
محمد البغلي قيمة المكافأة
المالية لمن يدلي بأي معلومة
عنه تقود إلى فك لغز اختفائه
إلى مليون يورو.

إحالة القضية
إلى النائب
العام الروماني
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محليات

تــرفـيـهـيــة م ـم ـيــزة ،ه ــي :أك ــواب ــارك
وكوزمو وحرب األلوان وكيدزانيا،
وت ـصــل نـسـبــة ال ـخ ـصــومــات فيها
إلــى أكثر من  50في المئة تصرف
فـ ـق ــط لـ ـح ــامـ ـل ــي بـ ـط ــاق ــة ال ـع ــائ ـل ــة
الممغنطة ،حيث يحق لكل أسرة من
المساهمين  3تذاكر بحد أقصى من
أحد البرامج الترفيهية المتنوعة.
وقــال إن الباقة تشمل األنشطة
الرياضية ،حيث منحت اشتراكات
مـخـفـضــة ف ــي األن ــدي ــة الــريــاض ـيــة
والـ ـصـ ـحـ ـي ــة لـ ـلـ ـكـ ـب ــار وال ـ ـص ـ ـغـ ــار،
ف ــاألنـ ـشـ ـط ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـص ـغ ــار
اقتصرت على دورة األلعاب القتالية

والـسـبــاحــة .أم ــا ال ـك ـبــار ،فيمكنهم
ممارسة الرياضة في ناديي الهالل
األحمر الصحي ومعهد بالتينيوم.
وتابع« :تعاونت الجمعية كذلك
مــع إحــدى الـشــركــات المتخصصة
فـ ــي ت ـق ــدي ــم ال ــوجـ ـب ــات ال ـص ـح ـيــة،
بتخفيض أ سـعــار هــا للمساهمين
الراغبين في االشتراك معها».
وب ـ َّـي ــن أن ال ـبــاقــة شـمـلــت أيـضــا
أسعارا مخفضة للراغبين في حجز
الشاليهات بــاأل مــا كــن البحرية أو
ال ـم ـت ـنــزهــات ،ح ــرص ــا م ــن مجلس
اإلدارة على توفير جميع الخدمات
للمساهمين.

«نماء» تنظم رحلة ترفيهية
لأليتام إلى «المركز العلمي»
نظمت «نماء» للزكاة والتنمية
المجتمعية ،بجمعية اإلصالح
االجتماعي ،رحلة ترفيهية
ً
شارك فيها  35يتيما من
مكفوليها في محافظات الكويت
المختلفة إلى «المركز العلمي»،
والذين تتراوح أعمارهم بين 6
ً
أعوام إلى  15عاما ،بالتعاون مع
فريق أمير اإلنسانية التطوعي.
وقال مسؤول التواصل اإلعالمي
في «نماء» عبدالله الشمري،
في تصريح صحافي ،أمس،
إن «نماء تسعى إلى توفير
سبل العيش الكريم والرعاية
الدائمة ألكثر من  1130يتيما
في كفالتها ورعايتها داخل
الكويت ،وأنها ال ّتدخر جهدا
في إدخال السرور والبهجة على
قلوب أيتامها».
ودعا الشمري أصحاب األيادي
البيضاء والقلوب الرحيمة
إلى التفاعل مع مشاريع «نماء
للزكاة والتنمية المجتمعية»،
حتى تتمكن من توفير
احتياجات األيتام واألسر.

«زكاة العثمان» تدعو
المحسنين إلى دعم «األضاحي»

قال مدير لجنة زكاة العثمان
التابعة لجمعية النجاة الخيرية
الشيخ أحمد الكندري ،إن
"اللجنة تنوب عن أهل الخير
بتنفيذ مشروع األضاحي داخل
الكويت وخارجها" ،الفتا إلى
أن "تكلفة األضحية للضأن
األسترالي داخل الكويت تبلغ
 70دينارا ،والعربي  80دينارا،
وخارج الكويت تتفاوت األسعار
إذ تبدأ من  20دينارا لألغنام،
و 70لألبقار".
وأكد الكندري ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن "اللجنة
تحرص على اختيار األضاحي
المطابقة للشريعة اإلسالمية
الخالية من العيوب والصالحة
لالستخدام اآلدمي".

إطفائيان خالل إخماد الحريق

 5703أوامر صلح للحوادث البسيطة
أكــد المدير العام لــإدارة العامة للتحقيقات
فــي وزارة الــداخـلـيــة ،ال ـلــواء فـهــد ال ــدوس ــري ،أن
تطبيق وتفعيل أمر الصلح في الحوادث المرورية
البسيطة انعكس بصورة إيجابية على الوضع
المروري في البالد ،فضال عن تسهيل اإلجراءات
التي يقوم بها أطراف الحادث.
وأضــاف الدوسري في تصريح له ،أن أمر
الصلح بدأ تفعيله أوال بمحافظة العاصمة
فــي  2018 /6 /3وحـقــق نجاحا ملحوظا ،ثم
بــدأ تطبيقه فــي جميع المحافظات اعتبارا
من .2018 /7 /1
وأشار إلى أن إحصائية تفعيل أمر الصلح في
الحوادث المرورية البسيطة حتى نهاية يوليو

شمالن السليمان

أشادت "مهندسون بال حدود-
الكويت" بتعاون مدير الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية الشيخ محمد اليوسف،
إلعادة زراعة ممشى الجابرية،
الذي تعيد تأهيله بدعم
استراتيجي من وزارة الدولة
لشؤون الشباب ،بالتعاون مع
جمعية الجابرية التعاونية.
وأوضحت رئيسة "مهندسون
بال حدود – الكويت" م.
زينب القراشي ،في تصريح،
أمس ،أنها التقت أمس األول
المدير العام للهيئة ،ولمست
منه حرصا كبيرا على دعم
المشاريع الشبابية ،وتوفير كل
السبل الممكنة لذلك والمتعلقة
بنشاط "الزراعة".
ً
وأشارت إلى أن فريقا من
ً
الشباب ينفذ حاليا المشروع
بأسلوب إبداعي ،ويضع الحلول
ألي عوائق أو مشاكل قد تواجه
المشروع ،موضحة أنه يشتمل
على أعمال جديدة سيتم
تنفيذها مثل عدد من الكراسي،
وأحواض المزروعات ،وتزيين
البوابة ،ومواقف للدراجات
الهوائية.

الـفــائــت بلغت  1304أوام ــر صـلــح فــي محافظة
ال ـعــاص ـمــة ،و 1418ف ــي ح ــول ــي ،و 376بـمـبــارك
الكبير ،و 644فــي األحـمــدي ،و 776بالفروانية،
و 224أمــر صلح فــي الـجـهــراء ،وبلغت إج ــراء ات
أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة خالل
يونيو الماضي  ،970ليكون إجمالي أوامر الصلح
ال ـتــي طـبـقــت بـجـمـيــع الـمـحــافـظــات مـنــذ تفعيل
أمــر الصلح  .5703وأوض ــح أن الـقــانــون يقضي
بتغريم المتسبب في الحادث  20دينارا ،وإرسال
أمر الصلح لشركة التأمين بصحبة المتضرر،
ليتسلم التعويض ،دون الحاجة إلرســال أوراق
الحادث إلى المحكمة ،الفتا إلى أن هذه اإلجراءات
ال تستغرق إال مدة زمنية بسيطة.

الملتقى الخيري اختتم ورشة
تدريبية ألعضائه
أعلن عضو مجلس إدارة جمعية
ملتقى الكويت الخيري خالد
الزيد ،أن "الجمعية بالتعاون
مع مركز الكويت لتطوير العمل
اإلنساني (مسار) نظما الورشة
التدريبية األولى ألعضاء مجلس
إدارتها الجديد" .وأوضح الزيد،
في تصريح له ،أن "من األهداف
الرئيسية للورشة تعزيز وتفعيل
جانب مجلس اإلدارة والجمعية
العمومية لدى جمعية الملتقى،
مع توضيح مسؤوليات المجلس
كفريق أو وحدة عمل واحدة،
وتوضيح مسؤوليات أعضائه
كأفراد منتجين" .واختتم الزيد
تصريحه أن الجمعية نظمت
حفل تكريم مجلس إدارتها
السابق ،إضافة إلى الشركاء
االستراتيجيين للجمعية.

زوايا ورؤى
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األغلبية الصامتة :ال مصالح
ال مجامالت

خليل علي حيدر

د .عايد ِّ
الجريد ...والنادي األدبي الكويتي )9( 1924
الكويت والبهائية
كانت "محاربة البدع والخرافات" إحدى مهام النادي األدبي في الكويت
ِّ
الجريد في
عام  ،1924إلى جانب نشاطاته األخرى التي يشرحها د .عايد
ّ
ويعد الباحث "البهائية" ،ضمن هذه البدع والخرافات! وقد ظهرت
كتابه،
"البهائية" في إيران خالل القرن التاسع عشر على يد ميرزا حسين علي
ُ
ً
نوري ( )1892-1817الذي اشتهر الحقا باسم "بهاء الله" ،كما اشتهر معه
ُ
كبير دعــاتــه "سيد علي محمد" والملقب بــ"الـبــاب" ( ،)1850-1819وتعد
كتاباتهما مقدسة لدى أتباع الديانة في كتاب اسمه "كتاب األقدس" ،وتقول
إحصاءات عام  2016إن عدد أتباعها نحو ثمانية ماليين ( )7799000عبر
العالم ،ويعيش أغلبهم في دول آسيا وإفريقيا.
()The world Almanac 2017 New york, U.S.A. P. 698
يـقــول د .الـجـ ِّ
ـريــد" :إلــى جــانــب إع ــداد الـنــشء وتنمية مــواهــب الشعراء
ً
الشباب ،أخذت المسائل الدينية حيزا من محاضرات النادي ،خاصة وأن
ُ
أحد األساتذة العرب اكتشف بعد تعيينه بالمدرسة المباركية واألحمدية،
أنه يدين بالبهائية ويدعو لها".
(النادي األدبي ،ص)105
ويـشــرح د .الـجـ ِّ
ـريــد البهائية فــي الـهــامــش ،مــن واقــع إيمانه وعقيدته
كمسلم ،فيقول إن "البهائية فرقة ضالة ،موطنها األول إيران ،وتنسب إلى
ُّ
رجل لقب (بهاء الله) ،وقد ادعى هذا الشخص النبوة والرسالة ،ثم ّادعى
ّ
ً
ً
األلوهية ،وزعم أن الله حل فيه ،تعالى الله عما يقوله علوا كبيرا".
ً
وقد يكون هذا التعريف والشرح مناسبا للنشرات والكتب التي يكتبها
الدعاة اإلسالميون في كل مكان ،ولكنه ال يصلح إطالقا في بحث تاريخي
ً
علمي محايد ،ال يهدف أساسا إلى دراســة الديانة البهائية ،وال يتناول
عقائدها وتاريخها بالشرح.
ونعود إلى هذا األستاذ العربي ،الذي تحدث عنه المؤرخ عبدالعزيز
الرشيد في كتابه "تاريخ الكويت" ،وهو األستاذ "محمد خراشي األزهري
المصري المنفلوطي" ،الذي كانت للمؤرخ الرشيد معه تجربة معروفة.
يقول المؤرخ الرشيد تحت عنوان "فتنة محمد الخراشي في الكويت
وفي الخليج الفارسي" أنه ،كما يشرح المؤرخ القدير" ،رجل وفد إلى الكويت
من الزبير فنزل في ضيافتي ،وهناك ُ
قمت بحقها ،وكنت أول المعجبين به
ً
ُ
وبعقيدته السلفية التي كان يتظاهر بها حتى سعيت في توظيفه معلما
ً
ً
ومديرا للمدرستين (المباركية) و(األحمدية) وتوظف فيها فعال ،ولكنه ويا
ّ
ً
لألسف انعكس وانتكس ،فخلف له في الكويت آثارا سيئة".
ويستطرد الـمــؤرخ فــي وصــف تصرفات وسـلــوك "الـخــراشــي" ويقول
عنه إنه انغمس "بالفسق والفجور ومعاقرة للمسكرات والخمور وميل
للشهوات البهيمية ،ومجاهرة باإلفطار في رمضان ،وترك للصالة ...إلخ".
ويضيف المؤرخ الرشيد أن "الخراشي" كان يتظاهر بالسلفية واإلسالم
ً
لكنه كــان على عقيدة "البابية" التي كــان يدعو إليها س ــرا ،وقــد "علمت
ذلك منه دون غيري لطول عشرتي له وكثرة ما يدور بيننا من األبحاث
ً
في شأن هذا المذهب" ،ويقول عنه كذلك "رأيته سليط اللسان َ َوكثيرا ما
كان يغلظ القول في زعيم مصر األكبر سعد زغلول ،ويرميه بأفن الرأي،
وسخف العقل".
(الطبعة الجديدة من تاريخ الرشيد التي صدرت تحت إشراف األستاذ
خالد عبدالقادر الرسيد ،2016 ،ص .)163-155

إبراهيم المليفي

ـورده فــي "تــاريــخ الكويت"
ويـبــدو مــن انفعال الـمــؤرخ الرشيد ومــا ي ـ ِّ
أنــه ربـمــا لــم يقل كــل شــيء عــن الــرجــل ،ولــم ينفس عــن استيائه كامال،
ً
ويبدو أن "الخراشي كــان داعية نشطا كالكثيرين من دعــاة البهائية،
ونشط في نشر أفكاره في العراق ومصر والكويت بشيء من المداراة
والحذر قدر استطاعته ،ونحن ال نملك أي دراســة موضوعية محايدة
لنشاط "الخراشي" في الكويت ومجموعة الكويتيين والمقيمين الذين
كــان األسـتــاذ المصري على صلة واحتكاك بهم من خــال المدرسة أو
ً
الـمـحــاضــرات واألح ــادي ــث الـعــامــة .فـمـثــا ،يـقــول ال ـمــؤرخ الــرشـيــد" :فــي
آخــر رمضان سنة 1344ه ــ1925 -م بعد أن استقال محمد خراشي من
المدارس ألقى محاضرة طويلة في النادي األدبي في الكويت في البهائية
وعقائدهم وتراجم رجالهم وأطنب في مدح عباس أفندي أحد زعمائهم
وفي أخالقه ومعارفه حتى خيل للبعض أنه ليس من البشر َّ
وكر على
ً
شيء من عقائدهم بالنقض واإلبطال ذرا للرماد في العيون ،ألقى هذه
ً
ُ
فازددت يقينا في أن الرجل من دعاة هذا المذهب بال ارتياب،
المحاضرة
وإال فما الباعث لها وال بهائية في الكويت وال دعاة ،زادتني يقينا على
ً
يقين فعارضته بعد أن انتهى ونبهت القوم إلــى أنــه كــان متهما بهذا
المذهب ،وسردت لهم شيئا من البراهين الدالة على ذلك ،غير أنه تبرأ
ً ً
من هذا المذهب إذ ذاك وأنكر ما قلت إنكارا باتا ،وما كان ذلك إال ليخدع
الحاضرين ويموه على عقولهم ،وقد فاز بما يريد في تلك الساعة ،فإن
القوم آمنوا بما قال وصدقوا واستغربوا معارضتي".
(تاريخ الكويت ،ص)162
وقــد شهدت المكتبة العربية اإلسالمية ،كما هو معروف في إيــران
خاصة ،صدور عدد هائل من الكتب والنشرات والمقاالت ضد البهائية
والبابية ،وقد اتهمتا في إيران ،وبخاصة البهائية ،بالعمالة لالستعمار،
وفي العالم العربي باالرتباط بالصهيونية ،وبخاصة أن "بهاء الله" الذي
اعتقلته السلطات العثمانية في أدرنة بتركيا ،ثم في عكا  1868بفلسطين،
ً
توفي بعكا في مايو  ،1892تاركا سلطته الدينية البنه األكبر "عباس
أفندي" الملقب "عبدالبهاء" الذي توفي بدوره عام  .1920وتعد عكا وحيفا،
وفيها مدافن قادة المذهب ،بمثابة قبلة البهائيين اليوم ،مما يجعلهم
ً
يسافرون دوما إلى إسرائيل.
إن بعض حدة هجوم المؤرخ الرشيد على "الخراشي" والبهائية امتداد
وصدى لهذه الحملة اإلعالمية أو الدعوية العريضة ضد البهائية ،وهو
شيء متوقع من مؤرخ وشيخ دين كالرشيد" ،سلفي العقيدة" وعلى عالقة
واسعة بالمؤسسات الشرعية والصحافية الدينية في مصر وبغداد
ّ
والجزيرة العربية ،والتي كانت تشن بدورها حمالت قوية مستمرة ضد
هذه الديانة .وكان الهجوم على البهائية أقوى وأشد في ّإيران نفسها
التي شهدت خالل القرن التاسع عشر مذابح ضدهم ،وجند الكثير من
رجال الدين الشيعة أقالمهم وجهدهم في هذه الحملة ،وأصــدروا آالف
الكتب والمنشورات والمقاالت التي نعتت البهائية بكل الصفات ،وبالغت
في تحقيرهم ،وقد اشتدت هذه الحملة بين مراجع الشيعة في السنوات
األخيرة من حكم الشاه وبالطبع بعد الثورة اإلسالمية والنظام الحالي
ً
الذي حرمهم من حقوق المواطنة تقريبا.
ً
ومــن بين الكتب الفارسية التي صــدرت مثال فــي إطــار هــذه الحملة
المعادية للبهائيين في إيران ،كتاب أصدره "سيد محمد مهدي مرتضوي
لنكرودي" عام  1963بعنوان بالغ االحتقار لآلخر ،واإللغاء للمختلف

في دينه عنك ،والعنوان بالفارسية ِ"إمشي بحشرات بهائي" ،وترجمة
العنوان "رش مبيد الحشرات -أو اإلمشي -على الحشرات البهائية"( .طباعة
طهران ،مطبوعات فراهاني 1343 ،هجري شمسي ،ويسمى الـ DDTإمشي
بالفارسية ،وهكذا كانت تسمى في الكويت).
وباختصار ونحن نعود إلــى موضوعنا أي النادي األدبــي ،نتفهم
كما ذكرنا مواقف رجال الدين في إيــران والعالم العربي إزاء البهائية،
واس ـت ـخــدام ع ـبــارات ديـنـيــة ضــدهــا مـثــل "الـفــرقــة الـضــالــة" أو "الـكــافــرة"
أو "الـمـبـتــدعــة" أو غـيــر ذل ــك ،ولــرجــال الــديــن أن يـعـبــروا عــن مشاعرهم
وأحكامهم بإصدار هــذه األحكام على األديــان والمذاهب المخالفة في
كتاباتهم ومواعظهم ،ولكن هل لهذه المصطلحات عالقة بالبحث العلمي
والتاريخي المحايد؟ وهل التحليل التاريخي الموضوعي المحايد ،مثل
الوعظ الديني؟ وهل يحق للمسلم المتدين وهو يكتب ويبحث في إطار
ً
ّ
أكاديمي ،أن يشن هجوما على أتباع أي دين ،في حين يتناول تاريخ ناد
أدبي ال عالقة له بالبهائية إال بشكل عابر؟!
ً
ثم أال يكتب المسيحيون واليهود وغيرهم كتبا في التاريخ ،وفي
الدين اإلسالمي ،الذي ال ُيعتبر الدين الصحيح وفق عقائدهم وإيمانهم،
ً
لكنهم ال يستخدمون أوصافا مهينة بحق اإلســام ،بحجة أن المسلم
ً
مثال يؤمن بهذا الفكر أو تلك "الترهات والبدع والـخــرافــات"؟! وكــم من
مفكر مسيحي أو يهودي بين المستشرقين يشيد المسلمون بإنصافه
وحرصه على موضوعيته في دراسة اإلسالم ،وعدم خلطه بين عقيدته
وبين الموضوع الذي يبحث فيه.
ً
ً
وال شك أن بين الكويتيين من يعتنق البهائية سرا أو علنا ،وله بالطبع
ً
حق الدفاع القانوني عن حرية عقيدته المكفولة دستوريا ،وإن كانت
قضية اعتراف قوانين الدول العربية بالديانة البهائية غير واضحة.
والحقيقة أن ثمة مشكلة معروفة في الثقافة العربية تتعلق بحرية
الــدراســة والبحث والنشر فــي مـجــال األدي ــان ،وتشمل الـحــواجــز الدين
اإلسالمي نفسه ،وكذلك األديان والمذاهب األخرى ،وهناك موانع وحواجز
وقوانين ال حصر لها في كل الجامعات العربية ،وفــي وزارات اإلعــام
والثقافة واألوقــاف .وتشمل هذه القوانين غير المعلنة فيما يبدو عدم
السماح لألساتذة غير المسلمين بالعمل في مجال األديــان والتاريخ،
وربما عموم الثقافة ،ولهذا ال نرى في جامعاتنا من يشرح المسيحية
أو اليهودية أو أي دين بموضوعية!
وتقف المكتبات الجامعية والمكتبات التجارية في معظم دول أوروبا
ً
وأميركا والغرب موقفا محايدا من األديــان ،ومن هذه األديــان اإلسالم
والبوذية والبهائية وغيرها ،ونرى على أرفف هذه المكتبات األكاديمية
ً
وكذلك التجارية باستمرار كتبا قديمة وجديدة عن اإلســام واألديــان
األخ ـ ّـرى ،ومــؤلـفــات تــدافــع بحماس عــن اإلس ــام ،وعــن مــذاهــب الشيعة
ً
والسنة ،وكتبا يجاهر على أغلفتها وصفحاتها أوروبيون وأميركيون
ممن أسلموا أو آمنوا بأديان أخرى .ونرى كذلك في هذه المكتبات الداعية
الهندي "ديدات" ضد المسيحية ،ومؤلفات تحمل ردود المسلمين على
من ينتقد دينهم ...وهكذا.
ً
وال نجد بالطبع شيئا من هذه الحرية الفكرية والحياد ،في جامعات
ومكتبات البلدان العربية واإلسالمية ،ومنها بالطبع مكتبات وجامعات
ً
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،فمن الصعب أن تقع مثال في أي مكتبة
تجارية على كتب تدافع عن المسيحية والبهائية بقلم من يؤمن بها.

mulaifi70@gmail.com

ما حصل في  2أغسطس  1990غزو عراقي لبلدي
الكويت ،وما يحصل اليوم هو عالقات ّ
أخوة وجيرة ومؤتمر
إعادة إعمار وود.
ً
إنها حقا مصادفة ال تتكرر كثيرا ،ربما حدثت مرة واحدة من
ً
قبل ،ولكن ما أذكره جيدا هو تاريخ اليوم الذي يتطابق مع يوم
الغزو العراقي لدولة الكويت ،الخميس  2أغسطس  ،1990أذكر
أيضا أشياء متعلقة بطريقة الشعوب في تخليد مناسباتها
الحزينة والمفرحة ،وثباتها في استخدام التوصيفات التي
ال تتبدل تحت وطأة مصالح السياسة ومجامالت الدبلوماسية.
في عام  1986تابعت حفل افتتاح دورة األلعاب اآلسيوية
ً
في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول ،وأذكر جيدا كيف كانت
حــالــة االستهجان تـســود كلما ظـهــرت ص ــورة رئـيــس ال ــوزراء
الياباني على الشاشة الكبيرة في الملعب ،لماذا؟ ألن الشعب
الكوري الجنوبي لم يغفر لليابانيين أفعال جيشهم الشنيعة-
ً
خصوصا اختطاف الصغيرات وإجبارهن على البغاء القسري
مع أفــراد الجيش الياباني -خالل فترة االحتالل التي انتهت
بهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية ،تلك الحرب انتهت
في  1945وبعد  41سنة بقيت جمرة المرارة والحزن متأججة
كأن الزمن متجمد في مكانه.
لم يقل أحد للكوريين كفاية ،ولم يستكثر أحد عليهم الشعور
بالغضب والـكــراهـيــة ،خصوصا أن الـيــابــان بقيت تكابر في
االعتذار عن جرائم االسترقاق الجنسي حتى أواخر  ،2015أي
بعد سبعين سنة ،وحالة الكراهية نفسها طبقها اإلنكليز مع
إمبراطور اليابان عندما زار بريطانيا ،لم يفعلوا الكثير فقط
أعطوا ظهرهم للموكب الملكي ولمن داخل العربة الملكية.
ألمانيا التي سلطها الله على اإلنكليز والفرنسيين هزمت
فــي مـعــركــة إنـ ــزال ال ـنــورمــانــدي ال ـتــي تعتبر واحـ ــدة مــن أهــم
مؤشرات الجيش النازي ،إضافة إلى ستالينغراد والعلمين،
ومــن يومها والفرنسيون مع الحلفاء يحتفلون بالنصر في
ً
الـنــورمــانــدي سنويا بحضور المستشار األلـمــانــي .ذلــك هو
التاريخ ،ما حصل قد حصل وقد تمتد آثاره إلى أزمان الحقة،
ولكن ال بد عند نقطة أن يبدأ التحول في العالقة كما حصل بين
الفيتناميين واألميركيين سواء ألجل المصلحة أو بتأثير دواء
الزمن ،المهم ال تنازل عن الوصف الدقيق وال مجال لتقطيع
بعض صفحات التاريخ؛ ألن العالقة بين السياسيين صارت
أفضل ،أخيرا ما حصل في  2أغسطس  1990غزو عراقي لبلدي
الكويت ،وما يحصل اليوم هو عالقات ّ
أخوة وجيرة ومؤتمر
إعادة إعمار وود.

مارلين لورويل*

يا ّ
بني :هكذا غزا العراق
كويتنا

الثقافة الشعبية وإرث بوتين

وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

نحن نستذكر الغزو العراقي الغادر ،وليس هدفنا
إثارة األحقاد أو بث الكراهية ،فهذه ليست من شيم
أهل الكويت وال من أخالقهم ،إنما نستذكر بطوالت
أبناء الكويت وبناتها ،نستذكر شهداء الكويت
وشهيداتها ،نستذكر أسرى الكويت وأسيراتها،
نستذكر ما قدمه الصامدون والمرابطون.
ً
 ٢٨ع ــام ــا مـضــت عـلــى غ ــزو ال ـع ــراق لـلـكــويــت ف ــي يــوم
الخميس األسود ،ومن النادر أن يعود تاريخ  ٢أغسطس
ً
مــوا فـقــا لـيــوم الخميس كـمــا هــو ا ل ـيــوم ،لنستذكر قصة
أع ـظــم خـيــانــة عــربـيــة فــي ال ـتــاريــخ ال ـحــديــث ،والـجــريـمــة
التي نحرت ما تبقى من العروبة في أوطاننا المشتتة.
أ جـيــال متالحقة و هـبــت لها الحياة بعد التحرير لم
تدرك كارثة الغزو العراقي ،ولم تشهده ،ومهما تحدثنا
ّ
عن غزو العراق للكويت فإننا لن نمل ولن نتوقف عن
رواية هذه الجريمة العربية الغادرة التي قلبت الحياة
ً
رأسا على عقب ،ليس في الكويت فحسب ،بل في الوطن
ّ
العربي واإلسالمي وفي العالم كله.
لم يكن الغزو العراقي الغادر للكويت سنة  ١٩٩٠غزو
صدام حسين وحده كما يحب البعض أن ّ
يزور التاريخ،
ً
ً
لــم يـكــن ال ـغــزو الـعــراقــي ال ـغــادر لـلـكــويــت غ ــزوا صــدامـيــا
ً
ً
أو بـعـثـيــا أو عـفـلـقـيــا ،بــل هــو غ ــزو عــراقــي ات ـخــذ ق ــراره
مجلس ا ل ـثــورة ا لـعــرا قــي ،و بــا شــرت إ جــراء ا تــه الحكومة
ّ
وطبقه على أرض الواقع جيش
العراقية ومؤسساتها،
العراق وأجهزته العسكرية واألمنية المختلفة ،ولذلك
ف ــإن م ـح ــاوالت تـجـمـيــل ه ــذه األف ـع ــال الـخــائـبــة وتـغـيـيــر
مسمياتها ال تعتبر مــن أ عـمــال تحسين ا لـعــا قــات بين
الكويت والعراق ،إنما هي نوع من أنواع تزوير التاريخ
الذي عاصرناه وشاهدناه ولم يروه لنا أحد.
نحن نستذكر ا لـغــزو ا لـعــرا قــي ا ل ـغــادر ،و لـيــس هدفنا
إثارة األحقاد أو بث الكراهية ،فهذه ليست من شيم أهل
الكويت وال مــن أ خــا قـهــم ،إ نـمــا نستذكر بـطــوالت أبناء
الكويت وبناتها ،نستذكر شهداء الكويت وشهيداتها،
نستذكر أ ســرى الكويت وأ سـيــرا تـهــا ،نستذكر مــا قدمه
ا لـصــا مــدون وا لـمــرا بـطــون ،نستذكر المقاومة الكويتية
المدنية الجبارة والعسكرية الباسلة في وجه االحتالل
العراقي البائس ،نستذكر الوالء العظيم للكويت وأرضها
ً
الـ ــذي ل ــم يـشـهــد ل ــه ال ـت ــاري ــخ ال ـحــديــث م ـث ـيــا ،نـسـتــذكــر
و حــدة الكويتيين و عـطــاء هــم ا لـغــز يــر ،نستذكر الجنود
المجهولين الذين لم يكرمونا بعد بقصص تضحياتهم
ً
ً
وال مآثر أعمالهم ،إننا نستذكر تاريخا مشرفا ورواية
َّ
عالمية قــل أن تجود بها الشعوب ،إننا نستذكر قصة
فخرنا وحكاية مجدنا.
مع كل ما وقع في هذه الكارثة العربية واإلسالمية عام
 ١٩٩٠تعالت الكويت من جديد وفتحت صفحة بيضاء،
ورفـعــت راي ــات الـعـطــاء وال ـســام كـعــادتـهــا ،وهــا هــي قد
سعت إ لــى إ خ ــراج ا لـعــراق مــن عـقــو بــات الفصل السابع،
وت ـع ـيــد ال ـع ــاق ــات الــدب ـلــومــاس ـيــة ،وت ــوق ــع االت ـفــاق ـيــات
المتبادلة ،وتساهم في إ عــادة إعماره ،وتقف معه ضد
الصنيعة اإلر هــا بـيــة (دا ع ــش) ،وال تبخل بالمساعدات
اإلنسانية والتنموية لشعبه ،وتستضيف أكبر منتدى
ع ــال ـم ــي ل ــدع ــم ال ـ ـعـ ــراق ،وال ـ ـسـ ــؤال ال ـح ـق ـي ـقــي ل ـي ــس عــن
المطلوب من الكويت للعراق إنما ما المطلوب من العراق
وحكوماته تجاه الكويت؟
ّ
لقد علمنا آباؤنا وأجدادنا قصص كفاحهم ومراجلهم
ّ
وبطوالتهم في كويت ما قبل النفط ،وسنعلم أبناء نا
وأحفادنا قصص بطوالت و مــرا جــل شباب الكويت في
ّ
الغزو العراقي ،وسنظل نحدثهم عن هذه النكبة السوداء
ً
فــي تــاريــخ األم ــة ،ون ــروي لهم دوم ــا :كيف غــزا "الـعــراق"
دولة الكويت.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مـكــروه ،والحمد
لله رب العالمين على نعمة التحرير.
والله الموفق.

opinion@aljarida●com

داني رودريك*

محمود محيي الدين وسفيتالنا كليمينكو

فتح مجال أموال القطاع الخاص للتنمية المستدامة
على مدى األعوام الثالثة الماضية ،اجتمعت عشرات الدول في شهر يوليو
من كل عام لتقدم خططها الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وفي
آخر منتدى من تلك المنتديات السياسية الرفيعة المستوى لألمم المتحدة،
كشفت الحكومات عن خطط رائعة ،لم تتضمن أي منها تقريبا أي ميزانيات
أو مصادر إيرادات واقعية.
ً
ُ
وت َّ
قدر فجوة االستثمار اإلنمائي عادة بتريليونات الــدوالرات ،في حين
أن مساعدة التنمية الرسمية تناهز  140مليار دوالر في العام ،ومن الطرق
الفعالة للمساعدة في سد فجوة التمويل تلك تحفيز القطاع الخاص على
تقديم استثمارات كبيرة.
لقد ظل القطاع الخاص لوقت طويل يضطلع بدور أساسي في الحد من
الفقر والتنمية االقتصادية ،وكان دوره يتجاوز مجرد التمويل ،فقد تمكنت
الشركات الخاصة من خلق  %90من الوظائف (وهي الوسيلة األكثر فعالية
في انتشال الناس من الفقر) في العالم النامي ،كما تمكنت من تسهيل تحسين
الكفاءة وإدخال التكنولوجيا واإلبداع وتوزيع السلع والخدمات.
إن تمويل القطاع الخاص ألهداف التنمية المستدامة يمكن أن يحدث من
خالل المؤسسات االستثمارية المرموقة ،بما في ذلك صناديق المعاشات
وصناديق الثروة السيادية وشركات التأمين ،والتي تمثل معا تريليونات
الدوالرات من "رأس المال الصبور" ،إال أن المؤسسات االستثمارية حاليا ال
تخصص سوى جزء صغير من األصول لما يسمى استثمار التأثير ،في حين
توجه مبالغ مالية ضخمة لعدد قليل نسبيا من الشركات العامة.
ّ
ومن َّ
ثم فإن مفتاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو حث الشركات
العامة ،ال سيما الشركات الكبيرة التي تتلقى معظم االستثمار المؤسسي،
على أن تضع في االعتبار العوامل البيئية واالجتماعية واإلداريــة المتعلقة
بأهداف التنمية المستدامة عند اتخاذها قراراتها ،حيث إن هذا النهج يأخذ
بعين االعتبار الحاجة إلى تبني منظور طويل األمد عند تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة ،حتى عند االستجابة للحاجات الملحة.
واألخـ ـب ــار ال ـس ــارة ه ــي أن االس ـت ـث ـمــار الـمـسـتـنــد إل ــى ال ـعــوامــل البيئية
واالجتماعية واإلدارية آخذ في االرتفاع بالفعل ،حيث إن معظم المؤسسات
االستثمارية الكبرى تدمج ،على األقل إلى حد ما ،العوامل البيئية واالجتماعية
واإلداري ــة في استراتيجياتها االستثمارية .وقد ذكر االستعراض العالمي
لالستثمار المستدام لعام  2016أن أصوال قيمتها  22.89تريليون دوالر "قد
جرت إدارتها باحترافية في إطار استراتيجيات االستثمار المسؤول" على
مستوى العالم ،وهو ما يزيد على أصول عام  2014بنسبة  ،%25وبلغت قيمة
مساهمة أوروبا منها  12تريليون دوالر ،في حين بلغت مساهمة الواليات
المتحدة  8.7تريليونات دوالر ،رغم أن أعلى نسب للنمو كانت في اليابان
وأوقيانوسيا .وباعتبار الوعي بالعوامل البيئية واالجتماعية واإلدارية وسيلة
للتقليل من حدة المخاطر بل مصدر للفرص السانحة ،تسعى المؤسسات
االستثمارية إلى دمج هذا النهج في أنشطتها األساسية ،وال شك أن هذا يبشر
بالخير بالنسبة إلى أهداف التنمية المستدامة ،إال أن هناك تحديات مهمة
ينبغي التغلب عليها ،وأولها عدم الفهم الكافي للرابط بين المعايير البيئية
واالجتماعية واإلدارية وأهداف التنمية المستدامة.
فقلة من المستثمرين حاليا فقط يجعلون أه ــداف التنمية المستدامة

أساسا الستراتيجياتهم التي تركز على االستدامة ،لكن الوسيلة الوحيدة أمام
الشركات والمستثمرين لتعزيز قيم أسهمهم والمساهمة في الوفاء بأهداف
التنمية المستدامة هي أن يحرصوا على التركيز المسبق على المعايير البيئية
واالجتماعية واإلدارية التي تعتبر جوهرية في الصناعة أو العمل التجاري،
وكذلك مفيدة لتعزيز ُأهداف التنمية المستدامة.
ٌ
وفي ورقة بحثية نشرت مؤخرا ،وضع كل من جياني بيتي وكوستانزا
كونسوالندي وروب ــرت ج .إكلس خريطة بالمسائل البيئية واالجتماعية
واإلدارية ذات الصلة التي حددها مجلس المعايير المحاسبية لالستدامة في
 79صناعة في عشرة قطاعات ،وتجمعها أهداف التنمية المستدامة .وستتمكن
الشركات التي تستخدم هذا النوع من الخرائط من فهم وتحديد أهداف التنمية
المستدامة التي ستساهم فيها ،إلى المستويات المستهدفة ،وذلك بحسن األداء
في المعايير البيئية واالجتماعية واإلدارية المختارة.
وبمراجعة بيانات أداء الشركات بشأن المعايير البيئية واالجتماعية
واإلدارية ،يمكن للمستثمرين أن يروا كيف تسهم أموالهم في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة .وبناء على تلك المعلومات ،قد يقررون إعادة تخصيص
مواردهم أو مشاركة الشركات ذات األداء األفضل.
في عام  ،2016قام كل من مظفر خان وجورج سيرفايم وآرون يون بإنشاء
محافظ لشركات ذات أداء جيد وأخرى ذات أداء سيئ بشأن المسائل الجوهرية
في صناعتهم ،وكانت الشركات التي حققت أعلى عائد سنوي نشط (ألفا) وقدره
 %4.8ذات أداء جيد بشأن المسائل الجوهرية في حين كانت ذات أداء سيئ
بشأن المسائل غير الجوهرية .كما كانت الشركات التي حققت أقل عائد سنوي
نشط ،ويبلغ –  ،%2.2ذات أداء سيئ في كال النوعين من المسائل ،إال أنه من
األهمية بمكان مالحظة أن هذا التباين لم يبدأ في الظهور إال بعد  8-7سنوات.
وهــذا يعني أن القيادات التنفيذية يجب أن تــوازن بين عنايتها بــاألداء
القصير األمد وبين المنظور الطويل األمد ،ويشمل ذلك فهم المسائل البيئية
واالجتماعية واإلداري ــة التي تعتبر جوهرية بالنسبة إلــى صناعتهم في
المستقبل ،وما جهود أهداف التنمية المستدامة في تلك الجوانب التي قد
تساعدها في التقدم .ويمكن للمستثمرين التفكير في تبني نظرة طويلة
األمــد فيما يتعلق بــاألداء المالي لمحافظهم القائمة على العوامل البيئية
واالجتماعية واإلداري ــة ،كما يمكنهم توقع تقارير دوريــة عن األداء البيئي
واالجتماعي واإلداري ومساهمته في أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة،
مثلما يتلقون تقارير دورية عن أدائهم المالي ،وذلك من أجل مراقبة التقدم
المحرز وإجراء تعديالت عند الحاجة.
تسهم الشركات الخاصة بالفعل بعدة طرائق في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ،لكنها تفعل ذلك بطريقة عشوائية ال تنتظم تحت عنوان أو هدف
مناسب ،ويمكن للشركات الخاصة ،عن طريق وضــع استراتيجيات ذكية
وشاملة ومحددة ،أن تتلقى تقديرا على جهودها ،بل أن تساعد الحكومات كذلك
في وضع ميزانيات حقيقية وخطط تمويل واضحة ألهداف التنمية المستدامة.
* محمود محيي الدين أقدم نائبي رئيس مجموعة البنك الدولي،
وسفيتالنا كليمينكو هي كبيرة اختصاصيي اإلدارة المالية في مجموعة
البنك الدولي.
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق مع «الجريدة»

ّ
شــكـلــت إع ــادة انـتـخــاب بــوتـيــن لــواليــة رئــاسـيــة راب ـعــة في
شهر مارس بهامش  %76مع إقبال على صناديق االقتراع
ً
ً
بلغ  %70نجاحا كبيرا للكرملين كــان بحاجة إليه لتعزيز
شرعية النظام في وجه التحديات المقبلة ،بما فيها ركود
النمو واألجور ،كذلك يشير المراقبون إلى أن معدل التزوير
خالل عملية االقتراع كان أدنى من عام  ،2012مع أنه لم يقل
عن بضعة ماليين من األصوات.
ُيضاف إلى هذه نحو سبعة ماليين صوت حصل عليها
من خالل اإلكراه اإلداري والتعاوني ،ولكن حتى من دون هذا
التالعب ،كان سيحصل الرئيس الروسي على األر جــح على
 %70مــن األص ــوات مــع إقـبــال عـلــى صـنــاديــق االق ـتــراع يبلغ
 ،%50وال شك أن هذه نتيجة جيدة يحسده عليها الكثير من
السياسيين الغربيين.
تميل أدوات ً ا لـعـلــوم السياسية إ لــى البحث عــن تفاعالت
تنازلية ،مبالغة في تصوير قدرة النظام على تشكيل الرأي
العام من خالل استراتيجيات إعالمية قوية ،وتصوغ الثقافة
ً
الـشـعـبـيــة أي ـضــا الـعـقـيــدة الـسـيــاسـيــة ،وه ــذه هــي ال ـحــال في
ً
رو سـيــا ،حيث كــان الكثير من خطط نظام بوتين قائما في
عالم الثقافة الشعبية في تسعينيات القرن الماضي ،ولكن
ب ـخــاف األع ـم ــال الـسـيـنـمــائـيــة والـتـلـفــزيــونـيــة ال ـتــي تمولها
ً
ً
ك ــام ــا أو ج ــزئ ـي ــا م ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــة ،تـ ـط ــورت الـمــوسـيـقــى
الـشـعـبـيــة ال ــروس ـي ــة ،مـسـتـنــدة بــال ـكــامــل إل ــى مـنـطــق الــربــح،
وسعت إلى تحقيق النجاح التجاري ،ولكن ال ُيعتبر التفاعل
ً
بين الموسيقى والسياسة جــد يــدا وال يقتصر على روسيا
ً
بالتأكيد .تأمل ،مثال ،دور موسيقى الريف (كانتري) في ربط
الطبقة العاملة الريفية األميركية بالحزب الجمهوري.
تشمل الفرق ،التي عملت منذ تسعينيات القرن الماضي
عـلــى الـتــرويــج لمجموعة مــن عـقــائــد نـظــام بــوتـيــن ،ليوبيه،
إحدى الفرق األكثر شعبية في روسيا والمفضلة لدى بوتين،
حسبما ُيقال.
ّ
تـ ـسـ ـتـ ـم ــد هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـفـ ـ ــرقـ ـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـشـ ــك ـ ـلـ ــت خـ ـ ـ ــال ح ـق ـب ــة
الـبـيــريـسـتــرويـكــا (حــركــة اإلصـ ــاح داخ ــل ال ـحــزب الـشـيــوعــي
ا لـســو فـيــا تــي) ،اسمها مــن ليوبارتسي ،و هــي حــر كــة شبابية
سرية ظهرت في ضواحي موسكو وارتبطت بثقاقة فرعية
إجرامية مدنية مارست المالكمة ،وكمال األجسام ،والفنون
ّ
القتالية .ركزت الفرقة آنذاك على األغاني السوفياتية ًالقديمة
من ستينيات القرن الماضي وسبعينياته ،مستخدمة أدوات
عزف قديمة.
ّ
مـنــذ مـطـلــع الـعـقــد ال ـمــاضــي ركـ ــزت لـيــوبـيــه عـلــى األغــانــي
ُ
ً
الــوط ـن ـيــة ،ال ـت ــي اســتـع ـم ـلــت غــال ـبــا كـمــوسـيـقــى لـمـسـلـســات
صغيرة حققت أعلى المبيعات وتمحورت حول مواضيع مثل
الجيش ،أو األجهزة األمنية أو "سيلوفيكي" ،القوات الخاصة
أو "سـبـيـتـنــاز" ،والـبـحــريــة .نتيجة لــذلــك ح ــازت لـيــوبـيــه في
السنوات األخيرة مكانة شبه رسمية في الحفالت التي ترعاها
ُ
الحكومة ،كذلك كلفت بكتابة األغاني ألقسام القوات المسلحة.
ُ
رغم ذلك ،يجب أال تعتبر ليوبيه إحدى نتائج العقيدة التي
رعتها الدولة ،إذ تتمتع هذه الفرقة بشعبية حقيقية ونجاح
تـجــاري كبير مــع عـشــرات الماليين مــن األ لـبــو مــات المبيعة
والمشاهدات على موقع "يوتيوب".
ّ
تجسد في عالم الموسيقى الخطط
نجحت ليوبيه في أن
والمحاور العقائدية الرئيسة التي يتبعها الكرملين ،كذلك
ّ
يعكس مـســارهــا مـســار نـظــام بــوتـيــن :شــكـلــت مــوضــة العهد
ّ
السوفياتي السابق ،التي ركزت على الفنون القتالية وكمال
األجسام ،مصدر إلهام للغة الجسد الرجولية التي يتبناها
النظام اليوم.
ت ـن ـشــر روايـ ـ ــات ال ــدول ــة ووس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ال ـمــدعــومــة من
ّ
وتروج لها ،لكن
الكرملين هذه الوحدات الرئيسة من العقيدة
مــا يجعل هــذه ا لــو حــدات العقائدية مالئمة لشريحة كبيرة
ُ
مــن المجتمع أنها مــن نتاج ثقافة شعبية أساسية (تعتبر
بالتالي ميالة للسوق ومرتبطة بالتجارة وا لـمـقــاوالت) ال
ضغط تنازلي .ال تتبع هذه الثقافة الشعبية "أوامر الكرملين"
لـكــي ت ـقــرر الـمـهــم بــالـنـسـبــة إل ـي ـهــا ،ب ــل عـلــى الـعـكــس تسعى
اإلدارة الرئاسية إلى ّ
تشرب الثقافة الشعبية ،والتقاط بعض
ً
محاورها ،وضمان هيمنتها الثقافية .إذا ،تعزز كل من اإلدارة
ً
ً
الرئاسية والثقافة الشعبية األ خــرى؛ مشكلتين معا توقعا
يـحـقــق ذاتـ ــه ،وه ـك ــذا ت ـت ـفــادى دراسـ ــة اس ـت ـهــاك الـمــواطـنـيــن
ا لـعــاد يـيــن الثقافي تحليالت شرعية ا لـنـظــام ا لــرو ســي التي
ً
ّ
تتمحور حول بوتين أو الكرملين .وتشكل ليوبيه واحدا من
أمثلة كثيرة عن كيفية مساهمة الثقافة الشعبية في الكشف
عن "إجماع حقيقي حول بوتين".
*«يال غلوبال»
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«اتحاد التطبيقي» :تقدير « »FAيهدد مستقبل الطلبة
الئحة إعادة القيد مجحفة بحق الجموع الطالبية
طالب نائب رئيس االتحاد
العام لطلبة ومتدربي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب للشؤون اإلعالمية
خالد الكندري ،وزير التربية وزير
التعليم العالي د .حامد العازمي
احتساب التقدير «»HM - FA
كاحتساب التقدير «.»F

ذك ـ ــر ن ــائ ــب رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
ال ـعــام لطلبة ومـتــدربــي الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
وال ـتــدريــب ل ـل ـشــؤون اإلعــامـيــة
خالد الكندري أن وفــد االتحاد
عــرض على وزيــر التربية وزير
التعليم العالي د .حامد العازمي
ع ــدة قـضــايــا ،أب ــرزه ــا احتساب
التقدير " "HM - FAكاحتساب
التقدير " ،"Fحيث إن تقدير  Fال
يؤثر كثيرا على معدل الطالب،
أ مـ ــا " "HM - FAف ـي ــؤ ث ــر سـلـبــا
على الـطــالــب ،ويـهــدد مستقبله
الدراسي.
وأوضح الكندري ،في تصريح
صحافي عقب لقاء وفد االتحاد
ال ــوزي ــر ال ـع ــازم ــي ،أم ــس االول،
"أن المطلب الثاني جاء لتعديل
الئحة إعادة القيد ،ألنها مجحفة
بحق الـجـمــوع الـطــابـيــة ،فعند
اح ـ ـت ـ ـسـ ــاب إعـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـقـ ـي ــد ي ـتــم
احـ ـتـ ـس ــاب  23وحـ ـ ـ ــدة ج ــدي ــدة
للطالب بتقدير  ،Aوإذا افترضنا
أن الـ ـط ــال ــب ك ــان ــت ل ــدي ــه مـ ــواد
حصل بها على تقدير  Fمسبقا
فعند احتساب المعدل سنجد أن
فرصة الطالب أكبر لرفع معدله،

النجادة لـ ةديرجلا• :توزيع «إلى من يهمه
األمر» من «التطبيقي» لفرع التجنيد اليوم
«تقديمها للطلبة بمثابة إذن للدراسة حتى ال يقعوا في مشاكل»
•

ً
متوسطا أعضاء االتحاد
العازمي
لكن النظام المعمول به حاليا
ال ي ـن ـظــر إلـ ــى الـ ـم ــواد ال ـم ـعــادة
للطالب".
وأض ـ ــاف أن الـمـطـلــب الـثــالــث
هــو تـمــديــد م ــدة الـبـقــاء الـمـقــررة
للطلبة حـفــا ظــا عـلــى مسيرتهم
الدراسية ،حيث إن هناك شريحة
ك ـب ـي ــرة مـ ــن الـ ـجـ ـم ــوع ال ـطــاب ـيــة

«الهيئة التنفيذية» تناقش إشهار
االتحاد وترتيبات انتخابات فرع الجامعة
أكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية لالتحاد الوطني
لطلبة الكويت إبراهيم العنزي أن المجلس اإلداري
لالتحاد ناقش عددا من الملفات التي ستكون على
أجندة عمل الهيئة التنفيذية ،وفــي مقدمتها ملف
إشهار االتحاد في اجتماعه الثاني للدورة النقابية
 ،2020-2018أمــس األول ،برئاسة رئيس المجلس
اإلداري رئيس الهيئة التنفيذية م .فالح السويري.
وأوض ـ ـ ــح الـ ـس ــوي ــري ،ف ــي ت ـص ــري ــح أمـ ـ ــس ،أن
االجتماع بحث سبل التواصل والتنسيق المشترك
م ــع ف ـ ــروع االتـ ـح ــاد ب ـش ــأن ال ـق ـضــايــا الـتـعـلـيـمـيــة
والـطــابـيــة الـمـشـتــركــة ،كـمــا اسـتـعــرض المجلس
ت ـقــريــرا م ــوج ــزا ع ــن خ ـطــة ع ـمــل ل ـج ــان الـمـجـلــس
اإلداري فــي الـفـتــرة الـمـقـبـلــة ،واط ـلــع عـلــى بعض
الـتــرتـيـبــات الـخــاصــة بــانـتـخــابــات ف ــرع الجامعة
ال ـمــزمــع إج ــراؤه ــا ف ــي سبتمبر الـمـقـبــل ،وأوج ــه
االستعداد لتنظيمها لتخرج بالشكل المثالي.
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وتابع" :من الموضوعات التي ناقشها المجلس
كذلك حملة أفتخر بوطنيتي ،وهي الحملة الوطنية
ال ـتــي ت ـع ـتــزم الـهـيـئــة الـتـنـفـيــذيــة إطــاق ـهــا داخ ــل
جامعة الكويت ،بالتزامن مع انتخابات االتحاد
الــوطـنــي لطلبة ال ـكــويــت ،وال ـتــي تـهــدف إل ــى نبذ
مظاهر التعصب بكل أشكاله فجميعنا أبناء هذا
الوطن ،ويجب أن تكون مصلحة الكويت فوق أي
اعتبارات أخرى".
ولفت الى أن "الفترة المقبلة ستشهد تحركات
كثيفة للهيئة التنفيذية عـلــى كــل المستويات،
والتواصل مع جميع جهات االختصاص ،من أجل
خــدمــة جموعنا الطالبية فــي الــداخــل وال ـخــارج،
وتوفير سبل الراحة والدعم لهم ،وتهيئة البيئة
المناسبة لهم الستكمال دراستهم بنجاح وتفوق
ليحملوا ل ــواء نهضة ا لــو طــن وتنميته ا لـتــي لن
تتحقق إال بسواعد أبنائه المخلصين".

تضطر إلى استنفاد مدة البقاء،
نظرا لما يواجهونه من مشاكل
الشعب المغلقة ،و ع ــدم قدرتهم
ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل بـ ــال ـ ـم ـ ـقـ ــررات
ال ـت ــي ت ـســاعــدهــم ع ـلــى ال ـت ـخــرج
خ ــال الـخـطــة الــدراس ـيــة ،ونـظــرا
ل ـ ـهـ ــذا الـ ـت ــأخـ ـي ــر ،الـ ـ ـ ــذي ال ذن ــب
فيه للطالب ،يجد نفسه مهددا

بالفصل مــن دراس ـتــه ومواجهة
مصيره المجهول.
وشــدد على أن االتـحــاد سبق
أن خصص رابطا عبر اإلنترنت
لـحـصــر تـظـلـمــات الـمـسـتـجــديــن،
وم ـ ــن ث ــم ت ــم تـسـلـيـمـهــا ل ـلــوزيــر
خالل اللقاء.

احمد الشمري

أعـلـنــت عـمـيــدة الـقـبــول والـتـسـجـيــل فــي الـهـيـئــة الـعــامــة للتعليم
التطبيقي والـتــدريــب د .رب ــاح الـنـجــادة ،أن الطلبة المقبولين في
"الـتـطـبـيـقــي" يـحــق لـهــم الـحـصــول عـلــى ورق ــة "إل ــى مــن يهمه األم ــر"
لتقديمها لفرع التجنيد التابع لوزارة الدفاع ،اليوم ،مشيرة إلى أن
تقديم هذه الورقة شرط أساسي لوزارة الدفاع حتى ال يقع الطالب
في مشاكل ،وتكون بمثابة إذن للدراسة.
وشددت النجادة ،في تصريح صحافي لـ"الجريدة" أمس ،بضرورة
التزام الطلبة بمواعيد المقابالت الشخصية في مختلف التخصصات
التي تتطلب اجتيازها ،وهي تعتبر شرطا اساسيا للقبول ،الفتة إلى
تخصيص الجداول الثابتة لفئة المستجدين في الفصل الدراسي
االول.
ومن جانبها ،قالت المسجلة العامة في عمادة القبول والتسجيل
كوثر درويش ،إن الهيئة تعكف على تجهيز الجداول الثابتة للطلبة
المستجدين فــور االنتهاء منها ،مشيرة إلــى أن مواعيد التسجيل
المتأخر (السحب واإلضافة) للطلبة المستمرين تنطلق خالل الفترة
مــن  9إلــى  13سبتمبر المقبل ،عبر إعـطــاء موعد واحــد لكل طالب
مدته ساعتان.
وبينت درويــش ،في تصريح صحافي أمس ،أن خريجي الفصل
الصيفي يمكنهم التقدم لديوان الخدمة المدنية دون الحاجة لتسلم
الشهادة ،ألن الهيئة ستقوم بإرسال اسماء الخريجين إلى الديوان
ابتداء من األسبوع المقبل.

رباح النجادة

ً
المطيري :االلتحاق بـ « »AOUمتاح للمتقدمين إلكترونيا

 %60نسبة التقديم للطلبة حديثي التخرج في الثانوية
أك ــد مــديــر الـجــامـعــة الـعــربـيــة المفتوحة في
ال ـكــويــت ( ،)AOUد .نــايــف ال ـم ـط ـيــري ،أن بــاب
ت ـق ــدي ــم ط ـل ـب ــات االلـ ـتـ ـح ــاق ل ـل ـف ـصــل ال ــدراس ــي
األول مــن ال ـعــام الـجــامـعــي  2019 /2018متاح
عبر مــوقــع الجامعة اإللـكـتــرونــي (www.aou.
 )edu.kwلجميع خريجي الثانوية العامة في
تخصصاتها الثالثة؛ برنامج اللغة اإلنكليزية
وآدابها ،برنامج إدارة األعمال ،وبرنامج تقنية
المعلومات والحوسبة.
وأوضــح أنــه يتم قبول خريجي الثانوية أو
ما يعادلها بنسبة  60في المئة أو " "2.0بنظام
األربع نقاط فما فوق للطلبة حديثي التخرج.
وقال المطيري ،في تصريح صحافي ،أمس:
"يجوز قبول الطلبة من خريجي الثانويات دون
النسبة الـمــذكــورة أعــاه إذا مـ َّـر على تخرجهم
أربع سنوات فأكثر ،وتوافرت لديهم خبرة عملية

ووظيفية مناسبة للتخصص المطلوب ومدتها
أربع سنوات من جهة عمل مسجلة في مؤسسة
التأمينات االجتماعية ،إضافة إلى توافر شروط
القبول فــي البرنامج (ثانوية تخصص علمي
لبرنامج الحاسوب).
وذكر أنه "يتم قبول الطلبة من جميع األعمار،
بغض النظر عن تاريخ التخرج في الثانوية"،
مشيرا إلى أن بدء الدراسة للفصل الدراسي األول
سيكون  22سبتمبر المقبل لجميع المقررات
الجامعية.
ولفت المطيري إلى أن خريج " "AOUيحصل
على شهادتين معتمدين؛ محليا ودوليا ،وفقا
ل ـل ـشــراكــة م ــع ال ـجــام ـعــة ال ـم ـف ـتــوحــة بــالـمـمـلـكــة
الـمـتـحــدة ،كـمــا تتيح الـجــامـعــة وفـقــا لنظامها
(التعليم المدمج) المدعم بمنهجها البريطاني
مرونة تسجيل المحاضرات.

م ــن جــانــب آخـ ــر ،أكـ ــدت م ــدي ــرة أول ال ـجــودة
األكــاديـمـيــة والـمـســؤولــة عــن متابعة الجامعة
العربية المفتوحة ،ممثال عن الجامعة المفتوحة
في المملكة المتحدة ،كاثرين بالند ،أن الوفد
المرافق لها من وكالة ضمان الجودة البريطانية
ينتمي إلــى عــدة جامعات بريطانية عريقة تم
تـشـكـيـلــه لـمـتــابـعــة ض ـمــان جـ ــودة االخ ـت ـبــارات
وال ـ ـمـ ــواد ال ــدراسـ ـي ــة ال ـمــرخ ـصــة م ــن الـجــامـعــة
المفتوحة .وقالت كاثرين ،في تصريح صحافي،
أمس" :ضمانا لطرق التقييم لمخرجات التعليم،
والـتــي يجب أن تـكــون بنفس مستوى معايير
الجودة البريطانية لجميع مؤسسات التعليم
البريطاني ،فإن ذلك يتطلب حضور الممتحن
ال ـخــارجــي ،وال ــذي تـشــرف عليه وكــالــة ضمان
الجودة البريطانية خالل وفود تبعث تنتمني
إلى عدة جامعات تبعث كممتحنين خارجيين".

نايف المطيري

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٥.١٧٩

٥.٣١٠

٤.٩٤٢

2.٥١٤ 2.٨٢٦ 3.٣٠٣

 44.3مليون دينار أرباح «الوطني  -البحرين» بنمو %19.4
• الصقر :نتائج النصف األول تؤكد نجاح مسار المجموعة لدعم وتعزيز أعمال الفروع والشركات
• فردان :نستمر في االعتماد على استراتيجية المجموعة للتركيز على األعمال المصرفية الرئيسة
أكد الصقر أن أرباح "الوطني –
البحرين" القوية تأتي من كونها
ً
أرباحا تشغيلية ناتجة عن
تصاعد النشاط المصرفي للبنك،
الذي يحقق باستمرار نتائج
ممتازة ،رغم تحديات البيئة
التشغيلية.

حقق بنك الكويت الوطني-
ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن ،عـ ـض ــو م ـج ـمــوعــة
بنك الكويت الــوطـنــي ،أربــاحــا
صافية بلغت نحو  55مليون
د ي ـنــار بـحــر يـنــي ( 44.3مليون
دي ـ ـنـ ــار ك ــويـ ـت ــي) فـ ــي ال ـن ـصــف
األول م ــن ع ــام  ،2018مـقــار نــة
بـ ـنـ ـح ــو  46.1مـ ـلـ ـي ــون د يـ ـن ــار
بـحــريـنــي ( 37.1مـلـيــون ديـنــار
كويتي) في الفترة نفسها من
عام  ،2017بنسبة زيادة بلغت
 19.4في المئة.
وارت ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودات
اإلجـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي -الـ ـبـ ـح ــري ــن ب ــواق ــع
 13ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،ل ـت ـب ـلــغ 6.048
مليارات دينار بحريني (4.866
مليارات دينار كويتي) بنهاية
يـ ــو ن ـ ـيـ ــو  ،2018م ـ ـقـ ــار نـ ــة مــع
 5.359مليارات دينار بحريني
( 4.312مليارات دينار كويتي)
ف ــي ال ـف ـت ــرة نـفـسـهــا م ــن ال ـعــام
الـمــاضــي .كما ارتـفـعــت حقوق
ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن بـ ــواقـ ــع  18فــي
المئة ،لتبلغ  642.330مليون
د يـ ـ ـن ـ ــار بـ ـح ــر يـ ـن ــي (516.729
مليون دينار كويتي) ،مقارنة
مـ ــع  545.482م ـل ـي ــون د ي ـن ــار
ب ـح ــر ي ـن ــي (  438.818م ـل ـيــون

«التجارة» :تأسيس  4شركات
مساهمة مقفلة
قـ ـ ــا لـ ـ ــت وزارة ا لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة
وال ـص ـنــاعــة ،إن ــه ت ــم تــأسـيــس
 4ش ــرك ــات م ـســاه ـمــة مـقـفـلــة،
وواحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ـ ــازالـ ـ ـ ـ ــت تـ ـح ــت
التأسيس في يونيو الماضي،
ف ــي حـيــن أصـ ــدرت رخصتين
رئـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة الـ ـمـ ـقـ ـفـ ـل ــة و 7
ألفرعها ورخصة واحدة ألفرع
الشركات المساهمة العامة.
وأضافت الــوزارة ،في بيان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أن ـ ـ ــه ت ـ ــم عـ ـق ــد 98
جـمـعـيــة عـمــومـيــة ف ــي الـشـهــر
ذاته ،منها  1عادية و 68عادية
متأخرة و 26عمومية متفرقة
و 3تأسيسية ،إضافة إلى عقد
 104جمعيات بنظام اإلخطار
ب ـح ـضــور مـمـثـلــي ال ـ ـ ــوزارة أو
بـ ـ ـ ــدون ح ـ ـضـ ــورهـ ــم ،م ـن ـه ــا 3
جمعيات عــاديــة سنوية و76
عــاديــة متأخرة و 24عمومية
مـ ـتـ ـف ــرق ــة وواح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ج ـم ـع ـيــة
عمومية للتصفية.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى تـ ـق ــدي ــم 95
شركة مقفلة وعامة بياناتها
المالية وتجديد رخصة واحدة

لمراقبي ا لـحـســا بــات وتغيير
عنوان لواحدة والتصديق على
ميزانيات  ،18مبينة أن متابعة
ا لـشــر كــات المساهمة سجلت
زيــادة رأس المال لـ  12شركة
وت ـخ ـف ـيــض رأس الـ ـم ــال ل ـ ـ ،2
وتعديالت على عقد التأسيس
والنظام األساسي لشركتين،
وتوزيع أسهم منحة لثالث.
و تـ ــا ب ـ ـعـ ــت أن ت ــرا خـ ـي ــص
الـتــأمـيــن بـلـغــت خ ــال الشهر
ذات ــه  21معاملة تــم تحصيل
ً
 1200ديـ ـن ــار رس ــوم ــا مـنـهــا،
الف ـت ــة إلـ ــى ت ـل ـقــي  12ش ـكــوى
مــن شــركــات التأمين ودراس ــة
وثــائــق  31واعـتـمــاد وثــائــق 3
شركات.

ديـ ـ ـن ـ ــار كـ ــوي ـ ـتـ ــي) ف ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة
ن ـف ـس ـهــا مـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـم ــاض ــي.
وارتفعت ودائع العمالء بواقع
 24ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،ل ـت ـب ـلــغ 3.244
مليارات دينار بحريني (2.609
مليار دينار كويتي) مقارنة مع
 2.611مـلـيــار د ي ـنــار بحريني
( 2.100مـلـيــار دي ـنــار كــويـتــي)
ف ــي ال ـف ـت ــرة نـفـسـهــا م ــن ال ـعــام
الماضي.
وفي سياق تعليقه على تلك
النتائج ،قال الرئيس التنفيذي
ل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
الوطني ،عصام جاسم الصقر:
"م ـ ــرة أخ ـ ــرى ت ـث ـبــت مـجـمــوعــة
بنك الكويت الوطني هيمنتها
في األسواق اإلقليمية ،وترسخ
م ـكــان ـت ـهــا ال ـ ــرائ ـ ــدة ،م ــن خ ــال
األداء الـمـتـمـيــز ل ـفــرع آخ ــر من
ف ــروع ـن ــا اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،أال وه ــو
ال ــوطـ ـن ــي – الـ ـبـ ـح ــري ــن ،حـيــث
تتسق تلك النتائج المالية مع
استراتيجية المجموعة ،التي
تـ ـه ــدف إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز م ـكــان ـت ـنــا
بمنطقة الشرق األوسط وشمال
إفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا ،لـ ـتـ ـن ــوي ــع م ـ ـصـ ــادر
الدخل".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :قـ ـمـ ـن ــا ب ـت ــرك ـي ــز
ج ـهــود نــا عـلــى د ع ــم عملياتنا

ال ـخ ــارج ـي ــة ب ـص ـفــة مـ ـت ــزاي ــدة،
م ــن ث ــم ب ــدأن ــا ف ــي حـصــد ثـمــار
تـ ـ ـل ـ ــك ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــود ،بـ ـ ـم ـ ــا ي ــؤك ــد
المسار الناجح الذي انتهجته
ال ـم ـج ـم ــوع ــة .فـ ـخ ــال ال ـن ـصــف
األول مــن ع ــام  2018ساهمت
م ـج ـمــوعــة الـ ـف ــروع ال ـخــارج ـيــة
وا ل ـش ــر ك ــات ا لـتــا بـعــة بتحقيق
أربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ق ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــة ،م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ــال
م ـس ــاه ـم ـت ـه ــا بـ ـم ــا ي ـ ـعـ ــادل 30
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي أرب ــاح
المجموعة".
وأ ك ـ ـ ـ ـ ــد ا ل ـ ـص ـ ـقـ ــر أن أر ب ـ ـ ـ ــاح
"الــوط ـنــي – الـبـحــريــن" الـقــويــة
ً
تـ ـ ــأتـ ـ ــي م ـ ـ ــن كـ ــون ـ ـهـ ــا أرب ـ ـ ــاح ـ ـ ــا
تشغيلية نــا تـجــة عــن تصاعد
الـ ـنـ ـش ــاط الـ ـمـ ـص ــرف ــي ل ـل ـب ـنــك،
ا لــذي يحقق باستمرار نتائج
مـمـتــازة ،رغــم تـحــديــات البيئة
التشغيلية.
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،قـ ـ ــال ال ـم ــدي ــر
ال ـعــام لبنك الـكــويــت الــوطـنــي-
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــن ،ع ـ ـ ـلـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردان:
"ن ـس ـت ـم ــر فـ ــي االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـلــى
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة الـ ــواض ـ ـحـ ــة
وا ل ــرؤ ي ــة ا لـسـلـيـمــة لمجموعة
بنك الكويت الوطني للتركيز
عـ ـ ـل ـ ــى األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
ال ــرئ ـي ـس ــة ،م ــن أجـ ــل مــواص ـلــة

تحقيق نتائج قوية .باإلضافة
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ل ــدي ـن ــا ف ــري ــق عـمــل
مهني يتميز بــأ عـلــى مستوى
م ـ ــن الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرات ،بـ ـم ــا ي ـس ــاه ــم
ً
ف ــي دع ــم عـمـلـيــاتـنــا ع ــام ــا تلو
اآلخــر .وأنــا على ثقة تامة من
مواصلتنا لتحقيق مــز يــد من
النمو خالل الفترة المتبقية من
عام  2018واألعوام المقبلة".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردان بـ ـجـ ـه ــود
مـ ـص ــرف ال ـب ـح ــري ــن ال ـم ــرك ــزي
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل خـ ـ ـ ـ ـ ــاص ،والـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،الـتــي
د عـ ـم ــت أداء ا ل ـب ـن ــك وا ل ـق ـط ــاع
المصرفي عموما في البحرين.
وأك ـ ــد أن دعـ ــم م ـج ـمــوعــة بـنــك
الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـب ـنــك فــي
الـ ـبـ ـح ــري ــن ،م ـ ــن خـ ـ ــال ش ـب ـكــة
فــرو عـهــا اإلقليمية والعالمية
ً
األوسع انتشارا ،ساهم بشكل
واضح في تعزيز نشاط البنك
في السوق البحريني ،مستفيدا
م ـ ــن ت ـص ـن ـي ـف ــات ــه االئ ـت ـم ــان ـي ــة
ال ـم ــرت ـف ـع ــة وشـ ـبـ ـك ــة ع ــاق ــات ــه
ال ــواسـ ـع ــة وس ـم ـع ـت ــه الـ ــرائـ ــدة
ك ــأفـ ـض ــل بـ ـن ــك عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،وأح ـ ــد أكـثــر
ً
ال ـب ـن ــوك أمـ ــانـ ــا ع ـل ــى مـسـتــوى
العالم.

علي فردان

عصام الصقر

وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد ال ـت ـص ـن ـيــف
االئـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،واصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بـ ـن ــك
الكويت الوطني تميزه بأعلى
مستويات التصنيف االئتماني
ضـ ـم ــن ج ـم ـي ــع ب ـ ـنـ ــوك الـ ـش ــرق
األوسـ ـ ــط ،بــإج ـمــاع مــؤسـســات
التصنيف اال ئـتـمــا نــي ا لـثــاث:
موديز ،وفيتش ،وستاندر آند

النفط يسجل أكبر خسارة شهرية منذ يوليو 2016
مع زيادة «أوبك» اإلنتاج والقلق من وفرة في اإلمدادات
هبطت عـقــود النفط أمــس األول ،مسجلة
أكبر خسارة شهرية في عامين ،بفعل القلق
من وفــرة في اإلم ــدادات ،بعد أن وصــل إنتاج
"أوبـ ــك" فــي يــولـيــو إل ــى أعـلــى مـسـتــوى للعام
الحالي ،وهو ما ألقى بظالله على تقارير بأن
الــواليــات المتحدة والصين ربما تستأنفان
محادثات تجارية قد تعزز الطلب على الخام.
وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج
برنت تسليم أكتوبر  1.34بالمئة ،لتبلغ عند
التسوية  74.21دوالرا للبرميل .وانخفضت
عـقــود سبتمبر ،الـتــي ينقضي تــداول ـهــا مع
نهاية جلسة اليوم 72 ،سنتا إلى  74.25دوالرا
للبرميل.
وهبطت عقود خام القياس األميركي غرب
تكساس الــوسـيــط  1.37دوالر ،أو حــوالــي 2
بــالـمـئــة ،لتبلغ عـنــد الـتـســويــة  68.76دوالرا
للبرميل.
وينهي برنت الشهر على خسارة تزيد على
 6بالمئة بينما هبطت عقود الخام األميركي
حوالي  7في المئة ،وهو أكبر انخفاض شهري
للخامين القياسيين منذ يوليو .2016
وزادت أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط خـ ـس ــائ ــره ــا فــي
ال ـت ـعــامــات الــاح ـقــة عـلــى الـتـســويــة ليهبط
الخام األميركي إلــى  68.32دوالرا للبرميل،
بـعــد أن أظ ـهــرت بـيــانــات مــن معهد الـبـتــرول
األميركي زيادة قدرها  5.6ماليين برميل في
مخزونات النفط الخام بالواليات المتحدة

األسبوع الماضي ،في حين كان من المتوقع
أن تنخفض  2.8مليون برميل.
ومــن المنتظر أن تـصــدر إدارة معلومات
الطاقة األميركية بياناتها بشأن المخزونات
قريبا.
وقـ ـ ــال م ـت ـعــام ـلــون إن ع ــام ــات ع ـل ــى حــل
محتمل لتعطل مؤقت في شحنات النفط عبر
مضيق بــاب المندب عند المدخل الجنوبي
للبحر األحمر كان لها تأثيرها على األسعار
طوال جلسة التداول.
وق ــال ــت ج ـم ــاع ــة ال ـح ــوث ــي ال ـي ـم ـن ـيــة إن ـهــا
مستعدة لوقف الهجمات من جانب واحد في
البحر األحمر لدعم جهود السالم ،بعد أيام من
تعليق السعودية صادرات النفط عبر مضيق
بــاب المندب ،في أعقاب هجوم على ناقلتي
نفط سعوديتين األسبوع الماضي.

البرميل الكويتي يرتفع سنتين
ارت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــر ب ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ال ـ ـن ـ ـفـ ــط
الـكــويـتــي سـنـتـيــن اث ـن ـيــن ف ــي تـ ــداوالت
ال ـث ــا ث ــاء ،لـيـبـلــغ  72.83دوالرا ،مقابل
 72.81دوالرا للبرميل في تداوالت أمس
األول ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية  .

من ناحيتها ،قالت وزارة النفط العراقية،
ف ــي ب ـي ــان ،إن صـ ـ ــادرات ال ـخ ــام م ــن ال ـمــوانــئ
الجنوبية المطلة على الخليج بلغت 3.543
ماليين برميل يوميا في المتوسط في يوليو،
لتزيد قليال عن متوسط يونيو.
وكان العراق قد صدر  3.521ماليين برميل
يوميا من النفط الخام في يونيو.
وقالت الوزارة ،في بيان ،إن جميع الكميات
التي تم شحنها في يوليو جاءت من الحقول
الـجـنــوبـيــة .ول ــم تـكــن هـنــاك أي صـ ــادرات من
حقول كركوك الواقعة في شمال العراق ،لكنها
تخضع لسيطرة بغداد.
وأشــار البيان إلى أن متوسط سعر البيع
في يوليو بلغ  69.163دوالرا للبرميل ،وأن
اإليرادات بلغت نحو  7.6مليارات دوالر.
وجاءت زيادة الشحنات في يوليو ،بالرغم
من احتجاجات اجتاحت جنوب العراق بسبب
تــدهــور الـخــدمــات الـعــامــة وانـتـشــار الـفـســاد.
وق ــال مـســؤولــون عــراقـيــون بقطاع النفط إن
هــذه الـقــاقــل لــم تــؤثــر على إنـتــاج الـخــام من
الحقول الجنوبية.
ويجري تصدير معظم النفط العراقي عبر
الـمــوانــئ الجنوبية ،وتمثل هــذه الـصــادرات
أكثر من  95بالمئة من إيرادات البلد العضو
في "أوبك".
(نيويورك  -رويترز)

بورز ،بدعم من رسملته القوية
وسياسات اإل قــراض الحكيمة
التي يتبعها ،واتباعه لمنهج
م ـن ـظــم إلدارة ا ل ـم ـخ ــا ط ــر ،إ لــى
ج ــان ــب الـ ـخـ ـب ــرة واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
ال ـل ــذي ــن ي ـت ـم ـتــع ب ـه ـمــا ج ـهــازه
اإلداري.
باإلضافة إلى ذ لــك ،يحتفظ

بنك الكويت الوطني بموقعه
ً
ً
ب ـيــن أك ـثــر  50ب ـن ـكــا أم ــان ــا في
ال ـع ــال ــم ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،ك ـم ــا أن ـ ــه ح ــاز
جـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــزة أفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل ب ـ ـ ـنـ ـ ــك عـ ـل ــى
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ا ل ـ ـ ـكـ ـ ــو يـ ـ ــت م ـ ـ ــن "ذا
بانكر" و"يورومني" و"غلوبال
فاينانس" في عام .2017

«نزع الملكية» أنجزت 1640
معاملة في يوليو الماضي
أعلنت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة الكويتية ،أن "إجمالي
المعامالت الصادرة والواردة التي أنجزتها اإلدارة خالل يوليو
الماضي بلغ  1640معاملة".
وقال مدير اإلدارة فهد الشعلة ،في تصريح صحافي ،إن "عدد
الشهادات الصادرة لألفراد والمؤسسات بلغ خالل يوليو الماضي
 1424معاملة ،و 135كتابا صادرا للوزارات والجهات الحكومية".
وتهدف اإلدارة إلى نزع ملكية العقارات واألراضي ،واالستيالء
عليها مؤقتا للمنفعة العامة ،بناء على قرارات صادرة عن مجلس
الوزراء والمجلس البلدي ،إضافة إلى تحديد المخصصات المالية
للتعويضات المقررة.

استقرار الدوالر وتراجع
اليورو واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر
م ـق ــاب ــل ال ــديـ ـن ــار ،أمـ ـ ــس ،عـنــد
مستوى  0.302دينار ،في حين
انخفض اليورو إلــى مستوى
 0.353دينار ،مقارنة بأسعار
صرف أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي
في نشرته اليومية على موقعه

اإلل ـك ـتــرونــي ،إن سـعــر صــرف
الجنيه اإلسترليني انخفض
إلـ ــى م ـس ـت ــوى  0.396دي ـن ــار،
والفرنك السويسري إلى 0.304
دي ـ ـنـ ــار ،فـ ــي ح ـي ــن ب ـق ــي ال ـيــن
الياباني عند مستوى 0.002
دينار دون تغيير.

ارتدادة محدودة لمؤشرات البورصة والسيولة  17.5مليون دينار
صعود معظم «التشغيلية» في السوق األول ومكاسب لمجموعة منتقاة من أسهم «الرئيسي»
سجلت األسهم النشيطة
والتشغيلية في بورصة الكويت
أمس ،ارتدادات محدودة وبعد
خسائر نهاية الشهر الماضي
خالل جلسة أمس األول.

●

علي العنزي

ال ـخ ـل ـي ـجــي أق ـف ـل ــت خـ ـض ــراء واس ـت ـمــر
القطري بالمكاسب الكبيرة وربــح 0.7
في المئة والتي اقتربت به من مستوى
 9900نقطة بينما خسر مؤشرا سوقي
أبوظبي والبحرين وسجال تراجعات
محدودة.

أق ـف ـلــت م ــؤش ــرات ب ــورص ــة ال ـكــويــت
الرئيسية على أرباح في تعامالت جلسة
أمـ ــس ،إذ ارت ـف ــع مــؤشــر ال ـس ــوق الـعــام
بنسبة  0.23فــي الـمـئــة ت ـعــادل 12.08
نـقـطــة لـيـقـفــل عـلــى مـسـتــوى 5179.67
نقطة ،وسط سيولة بلغت  17.5مليون
دي ـنــار وبـكـمـيــة أس ـهــم م ـتــداولــة بلغت
 95.5م ـل ـي ــون س ـه ــم نـ ـف ــذت م ــن خ ــال
 4577صفقة ،كذلك ربح مؤشر السوق
األول بنسبة  0.25في المئة هي 13.32
ً
نـقـطــة م ـق ـفــا ع ـلــى م ـس ـتــوى 5310.31
ن ـق ـطــة ب ـس ـيــولــة  13.3م ـل ـي ــون دي ـن ــار،
وبـكـمـيــة أس ـهــم م ـتــداولــة  34.7مليون
سـهــم ن ـفــذت عـبــر  2228صـفـقــة ،ونـمــا
مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  0.2في
المئة تساوي  9.83نقاط ليستقر عند
مـسـتــوى  4942.81نقطة بسيولة 4.2
ماليين ديـنــار وبكمية أسهم متداولة
 60.7مليون سهم نفذت من خالل 2349
صفقة.

ارتدادة محدودة
سجلت األسهم النشيطة والتشغيلية
أمس ،ارتدادات محدودة وبعد خسائر
نهاية الشهر الماضي خالل جلسة أمس
األول ،عادت أمس وفي مطلع تداوالت
هذا الشهر استطاعت مجموعة مهمة

أداء القطاعات واألسهم

من األسهم في السوق األول أن تسجل
ارتـفــاعــات متفاوتة كــان فــي مقدمتها
بنك الخليج وبوبيان للبتروكيماويات،
وأهلي متحد ،بينما على الطرف اآلخر
وف ــي ال ـســوق الــرئـيـســي نـشـطــت أسهم
لوجستيك ورمال وتجارية وعلى وقع
نتائج أعمال النصف األول اإليجابية

لترفع نشاط األسـهــم الـمــذكــورة وسط
تحقيق مكاسب سعرية بنسب جيدة
لـتـصـبــغ م ــؤش ــرات الـ ـس ــوق الــرئـيـســي
باللون األخضر ،كذلك الحال لكن بنسبة
أقــل في السوق األول لتنتهي الجلسة
األولى من أغسطس خضراء وبمكاسب
محدودة.

وعلى مستوى مؤشرات أسواق المال
في دول مجلس ا ل ـت ـعــاون الخليجي
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ت ــراجـ ـع ــات أس ـع ــار
النفط الهامشية التي تراوحت بين 1
و 1.3في المئة حيث تداول برنت على
ً
 73دوالرا للبرميل وعاد نايمكس إلى
ً
 68دوالرا ،فإن معظم مؤشرات أسواق

تلونت الـقـطــاعــات بــالـلــون األخضر
في جلسة األمس ،إذ ارتفعت مؤشرات
تسعة قطاعات هي تكنولوجيا بـ 29.1
نقطة والنفط والغاز بـ  24.2نقطة ومواد
أساسية بـ  8.6نقاط وبنوك بـ  3.2نقاط
وصناعة ب ـ  4.8نقاط وخــدمــات مالية
بـ  1.7نقطة وسلع استهالكية بـ 0.98
نقطة وتأمين بـ  0.56نقطة وعقار بـ 0.5
نقطة ،بينما انخفض مؤشرا قطاعين
فقط هما خدمات استهالكية بـ  4.3نقاط
واتـصــاالت بـ  4نقاط ،واستقر مؤشرا
قطاعين فقط هما منافع ورعاية صحية
وبقيا دون تغير.
وت ـصــدر سـهــم بيتك قــائـمــة األسـهــم
األكـ ـث ــر ق ـي ـمــة إذ ب ـل ـغــت تـ ــداوالتـ ــه 3.6
ماليين دينار وبارتفاع بنسبة  0.34في
المئة تاله سهم زين بتداول  1.9مليون
دينار وبتراجع بنسبة  0.62في المئة
ً
ثم سهم وطني متداوال  1.7مليون دينار
ً
وبأرباح بنسبة  0.12في المئة ورابعا
ً
سهم خليج ب متداوال  1.5مليون دينار

ً
وبـنـمــو بنسبة  1.9فــي الـمـئــة وأخ ـيــرا
سهم أهـلــي متحد ب ـتــداول  1.4مليون
دينار وبارتفاع بنسبة  0.96في المئة.
ومـ ــن ح ـي ــث ق ــائ ـم ــة األسـ ـه ــم األك ـث ــر
ً
ك ـم ـيــة ،ج ــاء أوال س ـهــم لــوجـسـتـيــك إذ
تداول بكمية بلغت  10.8ماليين سهم
وبــارتـفــاع بنسبة  3.5فــي المئة وجــاء
ً
ث ــان ـي ــا س ـه ــم أه ـل ــي م ـت ـحــد ب ـ ـتـ ــداول 7
ماليين سهم وبنمو بنسبة  0.96في
ً
ً
المئة وجــاء ثالثا سهم بيتك متداوال
 6.2ماليين سهم وبأرباح بنسبة 0.34
ً
فــي الـمـئــة وج ــاء راب ـعــا سـهــم خليج ب
ب ـت ــداول  5.8مــايـيــن سـهــم وبمكاسب
ً
بنسبة  1.9في المئة وجاء خامسا سهم
رمال بتداول  5.4ماليين سهم وبأرباح
بنسبة  17.7في المئة.
ً
وتصدر قائمة األسهم األكثر ارتفاعا
سهم معادن إذ ارتفع بنسبة  38.8في
المئة تاله سهم رمــال بنسبة  17.7في
المئة ثم سهم كميفك بنسبة  12.5في
ً
المئة ورابعا سهم العيد بنسبة  10في
ً
المئة وأخـيــرا سهم مــراكــز بنسبة 9.8
في المئة.
ً
وك ــان أكـثــر األسـهــم انخفاضا سهم
أسمنت أبيض إذ انخفض بنسبة 8.6
في المئة تاله سهم الديره بنسبة 5.7
في المئة ثم سهم م سلطان بنسبة 5.1
ً
في المئة ورابعا سهم بيان بنسبة 4.1
ً
في المئة وأخـيــرا سهم ساحل بنسبة
 3.9في المئة.

ةديرجلا
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اقتصاد

تقرير اقتصادي

الحساب الختامي يكشف انحراف سياسات اإلصالح االقتصادي

 4سنوات من تراجع أسعار النفط بال نتائج فعلية
بلوغ اإلنفاق االستثماري في
الميزانية  3.2مليارات دينار،
بما يشكل  16.7في المئة من
إجمالي المصروفات ،وبزيادة
عن العام الماضي بـ 22.8في
المئة ،فإنه من المفيد دراسة
جودة هذا اإلنفاق وآثاره
االقتصادية.

أعلنت وزارة المالية ،مطلع األسبوع
الـ ـج ــاري ،تـفــاصـيــل ال ـح ـســاب الـخـتــامــي
للدولة للسنة المالیة المنتهیة فــي 31
مــارس  ،2018وفقا لما أفضى إليه بيان
اإلیـ ـ ـ ـ ــرادات والـ ـمـ ـص ــروف ــات ال ـف ـع ـل ـیــة فــي
الميزانية ...وليس بالطبع خارجها.
ورغ ـ ــم م ـ ــرور  4سـ ـن ــوات ع ـلــى إط ــاق
إجــراءات ما يعرف بـ»سياسات اإلصالح
االقتصادي والمالي» ،عقب التراجع الحاد
في أسعار النفط العالمية منذ منتصف
عــام  ،2014وقبلها الـعــديــد مــن مشاريع
اإلصــاح االقتصادي مختلفة العناوين
م ـنــذ ث ـمــان ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن ال ـم ــاض ــي ،فــإن
الـنـتــائــج الفعلية عـلــى ال ـمــوازنــة العامة
للدولة ال تكاد تذكر ،ومعظمها منحرف
ع ــن أهـ ــداف ال ـبــرامــج الـمـعـلـنــة لــإصــاح
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،خ ـص ــوص ــا ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بضآلة اإليرادات غير النفطية إلى إجمالي
اإليــرادات ،والبالغة  10.7في المئة ،وهي
التي تقيس جانبا مهما من قدرة الدولة
عـلــى إدارة االق ـت ـصــاد وت ـمــويــل الـمــالـيــة
العامة ،بما يجنبها تقلبات أو انكماش
سوق النفط ،إلى جانب تركز  73في المئة
من إجمالي المصروفات على المرتبات
وما في حكمها ،والدعوم ،وهو ما يكشف
ع ـجــز ال ــدول ــة ل ـيــس ال ـمــالــي ف ـقــط وإن ـمــا

بقطر التي تتجه إلــى أن تكون نحو 18
و 20فــي المئة مــن طاقتها المستخدمة
للطاقة الـمـتـجــددة ،أو اإلم ــارات وعـمــان،
اللتين تستهدفان  10في المئة من هذه
الطاقة ،أما السعودية فتستهدف نسبة
 12في المئة من طاقتها للطاقة المتجددة،
مـ ــع اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات فـ ــي مـ ـج ــال ال ـب ـح ــوث
إلنـتــاج األل ــواح الشمسية والكهربائية،
وت ـص ــدي ــره ــا إلـ ــى أوروبـ ـ ـ ــا ب ـع ــد تـغـطـيــة
االس ـت ـهــاك الـمـحـلــي خ ــال ف ـتــرة مــن 20
ً
إلى  25عاما.

قدرتها على خلق فرص العمل خارج إطار
القطاع العام وفقا الحتياجات السوق.

خلط الدعوم
الميزانية العامة للدولة ،ومــا يترتب
عـلـيـهــا م ــن ال ـح ـســاب ال ـخ ـتــامــي ،ال ت ــزال
تخلط بين تكاليف الدعوم التي تتحملها
الدولة سنويا ،إن كانت لمصلحة شبكة
األم ــان االجتماعي أو غيرها ،الموجهة
إلى دعم األنشطة التجارية والصناعية،
وما يترتب على ذلك من خلط في أساليب
المعالجة ،وإمكانية التعامل مع كل هدف
وفقا لقواعد الترشيد ال استهداف جباية
األموال ،مع األخذ بعين االعتبار ضرورة
خلق البدائل التي تحد من أكبر تكاليف
م ـك ــون ــات م ـن ـظــومــة الـ ــدعـ ــوم ،م ـثــل كلفة
استهالك الطاقة الكهربائية.
الـكــويــت تـعــد أول ــى دول المنطقة في
تبني الطاقة البديلة أو المتجددة كبديل
للطاقة التقليدية التي تستنزف الموارد
المالية والطبيعية في تشغيل الكهرباء،
إال أنـهــا أقــل دول الخليج اهتماما بهذا
الـمـلــف ،إذ تستهدف الـكــويــت عــام 2020
أن تمثل الطاقة البديلة  3في المئة فقط
من إجمالي الطاقة المستهلكة ،مقارنة

مصروفات متنامية
مــا ينطبق عـلــى الــدعــومــات ينسحب
أيضا على بقية أبواب الميزانية ،وأبرزها
«المرتبات وما في حكمها» ،التي تستهلك
 11م ـل ـي ــار دي ـ ـنـ ــار ،ن ـح ــو  57ف ــي ال ـم ـئــة
م ــن إج ـمــالــي ال ـم ـصــروفــات ،بـنـمــو  8في
الـمـئــة عــن ال ـعــام ال ـمــاضــي ،مــع تــوقـعــات
بــأن تتعاظم طلبات فــرص العمل خالل
الـسـنــوات القليلة المقبلة إلــى  55.9ألفا
في عــام  ،2025وتتصاعد في عــام 2030
إلى  74ألفا ،بينما توفر الدولة حاليا ما
يــوازي  21ألف وظيفة في القطاع العام،
مما يعني أن اإلدارة العامة بين خيارين،

األول أن تـتــوقــف أو تـخـفــض الـتــوظـيــف
فتخلق أزمة بطالة تترتب عليها تحديات
اجتماعية واقتصادية وسياسية ،والثاني
أن تنجح فــي خلق فــرص عمل بالقطاع
ال ـخ ــاص السـتـيـعــاب األع ـ ــداد الـمـتــزايــدة
مــن الخريجين سـنــو يــا ،ومشكلة هذين
الخيارين أن أولهما مر والثاني أقرب إلى
المستحيل ،بناء على تـجــارب حكومية
سابقة.

جودة «االستثماري»
وبـ ـبـ ـل ــوغ اإلن ـ ـفـ ــاق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري فــي
الميزانية  3.2مليارات دينار ،بما يشكل
 16.7في المئة من إجمالي المصروفات،
وب ــزي ــادة عــن ال ـعــام الـمــاضــي ب ـ ــ 22.8في
ال ـم ـئ ــة ،ف ــإن ــه م ــن ال ـم ـف ـيــد دراسـ ـ ــة ج ــودة
هذا اإلنفاق إن كان موجها إلى مشاريع
إنشائية مردودها محدود على االقتصاد
والمالية العامة ،أم انه استثماري بالفعل
يوفر للدولة عــوائــد غير نفطية وفــرص
عمل وفوائد في مجال التكنولوجيا.

سقف للميزانية ،كانت مصروفات ميزانية
 2019-2018ثاني أعلى ميزانية خالل 8
سنوات ،بنمو  0.1في المئة عن سابقتها،
قبل أن يتم تعديلها الحقا بزيادتها 1.5
مليار دينار إضافية ( )...مع توقع النمو
بــ 5في المئة لميزانية  2021-2020عند
 21مليارا ،لذلك من المهم إصدار موازنة
عــامــة ل ـلــدولــة مــوحــدة بـمــا ال يـقــل عــن 3
سنواتُ ،يمنع فيها أي ارتفاع في اإلنفاق
العام ،إال بقانون ،لضمان عدم التوسع في
المصروفات والوصول إلى حجم إيرادات
مخطط له مسبقا.
إال أن األهم هو أن يكون اإلنفاق العام
والــرأسـمــالــي تـحــديــدا على كـفــاء ة عالية
من اإلنفاق ،ليصب في أهداف االقتصاد،
وي ـخــدم تـمــويــل الـمـيــزانـيــة وخـلــق فــرص
الـ ـعـ ـم ــل ،إل ـ ــى ج ــان ــب ع ـ ــدم الـ ـلـ ـج ــوء إل ــى
االسـتــدانــة مــن أس ــواق الـسـنــدات إال بعد
تحقيق نـجــا حــات مسبقة ا لـتـحــد يــد في
ضبط المصروفات وتنمية اإليرادات وإال
تحول االقـتــراض مــن خيار تمويلي إلى
عبء على المالية واالقتصاد.

سقف وديون
ومع الحديث عن ضبط اإلنفاق ،ووضع

العوضي« :الوسيط» في صدارة قطاع الوساطة بحصة سوقية %20
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محمد اإلتربي

أك ــد رئ ـيــس مـجـلــس إدارة شــركــة
«الــوس ـيــط» لــأع ـمــال الـمــالـيــة فــوزي
ال ـف ــوزان حـصــول الـشــركــة عـلــى أكبر
حصة من إجمالي قيمة التداوالت في
بورصة الكويت عن عام  2017بنسبة
 19.74في المئة ،مما ساعد في نمو
اإليرادات التشغيلية للشركة مباشرة.
وق ـ ــال الـ ـ ـف ـ ــوزان ،خـ ــال الـجـمـعـيــة
الـعــامــة ال ـعــاديــة لـلـشــركــة عــن السنة
ا لـمــا لـيــة المنتهية فــي  31ديسمبر
 2017الـ ـت ــي عـ ـق ــدت أم ـ ــس ،بـنـسـبــة
حضور  88.331في المئة ،إن بورصة
ً
الكويت شهدت عام  2017وخصوصا
ً
ً
خــال الربع األول ارتفاعا كبيرا من
حـيــث حـجــم ال ـت ــداوالت ومستويات
ال ـس ـيــولــة ،إذ ارت ـف ــع م ـعــدل ال ـت ــداول
اليومي عام  2017إلى  99.7في المئة
بقيمة  22.9مليون دينار مقارنة بعام
 2016الـتــي كــانــت قــد بلغت حينها
 11.5مليون دينار.
وأضاف أن أعمال الشركة شهدت
تطورات مهمة العام الماضي ،أبرزها
إتمام عملية االنــدمــاج بالضم ونقل
أصـ ـ ــول ش ــرك ــة ال ــوسـ ـي ــط ل ــأع ـم ــال
المالية (الشركة المستحوذ عليها)
إلى شركة الوسيط لألعمال المالية
(ش ــرك ــة ال ـس ـيــف ل ـلــوســاطــة الـمــالـيــة
ً
ســابـقــا ـ الـشــركــة الـمـسـتـحــوذة) ،مما

أدى إلى تأثيرات كبيرة على الدخل
والمركز المالي للشركة تمثلت في
بلوغ إجمالي اإلي ــرادات  2.6مليون
دينار بنسبة ارتفاع  118.5في المئة
مـقــارنــة بـعــام  2016الـتــي بلغت 1.2
مليون دينار.
وك ــان ــت ع ـمــوم ـيــة «ال ــوسـ ـي ــط» قد
واف ـ ـقـ ــت ع ـل ــى ج ـم ـي ــع بـ ـن ــود جـ ــدول
األع ـمــال ،بما فيها توصية مجلس
ً
اإلدارة ب ـت ــوزي ــع  6ف ــي ال ـم ـئــة ن ـقــدا
عــن السنة المالية المنتهية فــي 31
دي ـس ـم ـبــر  2017ع ـلــى الـمـســاهـمـيــن
المسجلين بـسـجــات ال ـشــركــة ،كما
وافـ ـق ــت ع ـل ــى عـ ــدم ت ــوزي ــع م ـكــافــآت
ألع ـضــاء مـجـلــس اإلدارة عــن السنة
ا لـمــا لـيــة المنتهية فــي  31ديسمبر
.2017

النتائج المالية
بلغت اإليـ ـ ــرادات التشغيلية 2.3
مليون دينار بارتفاع  74.1في المئة
مـقــارنــة بـعــام  2016الـتــي بلغت 1.3
مليون دينار ،في حين بلغت اإليرادات
غـيــر التشغيلية  324.2أل ــف ديـنــار
بنسبة ارتفاع  389.4في المئة مقارنة
بالخسائر غير التشغيلية في 2016
التي بلغت  118.2ألف دينار ،إذ نتج
هذا االرتفاع عن عمليات غير متكررة.
مـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ـ ــر ،بـ ـل ــغ إج ـم ــال ــي

من اليسار أحمد العوضي وفوزي الفوزان وهاني ثابت (تصوير عوض التعمري)
المصروفات  1.8مليون دينار ،بنسبة
ارتفاع  146.5في المئة مقارنة بعام
 2016التي بلغت  733ألف دينار ،ما
نتج عــن عملية االنــدمــاج مــن زيــادة
ال ـم ـصــروفــات الـعـمــومـيــة واإلداريـ ـ ــة
ومصاريف اإلهالكات.
وبـلــغ صــافــي األرب ــاح  870.8ألف
دينار ،بنسبة ارتفاع  82.7في المئة
مـقــارنــة بـعــام  2016إذ بلغت 476.4
ألــف ديـنــار ،بالتالي ارتفعت ربحية
السهم الى  6.85فلوس بنسبة 82.7
فــي الـمـئــة مـقــارنــة ب ـعــام  2016التي
بلغت  3.75فلوس.
وأكــد ال ـفــوزان أنــه نتيجة لعملية

االن ـ ــدم ـ ــاج ،ارتـ ـف ــع إج ـم ــال ــي أص ــول
الشركة إلى  15.3مليون دينار ،بنمو
 118.5في المئة مقارنة بـ  7ماليين
ديـنــار فــي  ،2016فــي حين انخفض
إج ـم ــال ــي ال ـم ـط ـل ــوب ــات إل ـ ــى مـلـيــون
ً
دينار تقريبا بنسبة  20.6في المئة
مقارنة بعام  2016التي بلغت 1.34
مليون دينار.
وأضاف أن إجمالي حقوق الملكية
ارتفع إلى  14.2مليون دينار ،بنسبة
 151.5فــي المئة مقارنة بعام 2016
ال ـتــي بـلـغــت  5.6مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،إذ
تمت في بداية  2017زيــادة رأسمال
الشركة من  5.4ماليين دينار ليصبح

 12.7م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،ف ــي ح ـي ــن تــم
إ طـفــاء الخسائر المتراكمة كما في
 31ديسمبر 2016البالغة  1.3مليون
ديـنــار عــن طريق اسـتـخــدام جــزء من
االحتياطي القانوني.

الرئيس التنفيذي
ب ـ ـ ــدوره ،ق ــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
لشركة «الــوسـيــط» لــأعـمــال المالية
أحـمــد الـعــوضــي ،إن االنــدمــاج ،الــذي
ً
ً
تم مع «السيف» أوجد كيانا ناجحا
ً
ً
وقويا ماليا وقدرة وكفاءة أكبر على
تلبية متطلبات السوق والتوافق مع

أخبار الشركات
«أسمنت الهالل» تربح  306.8آالف دينار
بـلـغــت أرب ـ ــاح شــركــة «أس ـم ـنــت الـ ـه ــال» ف ــي الـفـتــرة
المنتهية في  ،2018/6/30نحو  306.88آالف دينار بواقع
ً
 3فلوس للسهم ،مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة 91.75
ألف دينار ،بما يعادل  0.9فلس للسهم في الفترة ذاتها
من عام .2017

«الساحل» تتكبد  377.88ألف دينار
تكبدت شركة الساحل للتنمية واالستثمار 377.85
ألــف ديـنــار ،بما يعادل فلس واحــد للسهم في الفترة
ً
المنتهية فــي  ،2018/6/30مقارنة بتحقيقها أربــاحــا
بقيمة  309.45آالف دينار بواقع فلس للسهم في الفترة
نفسها من العام الماضي.

استدعاء زيادة رأسمال «االمتيازات»  8الجاري
ذكرت شركة «االمتيازات» الخليجية القابضة ،أن فترة
االكتتاب في زيادة رأسمال الشركة سوف تبدأ من تاريخ
 8أغسطس الجاري حتى  28الشهر.
وقالت الشركة ،إنه سيتم فتح باب االكتتاب لمساهمي
«امتيازات» ُ
المقيدين بالسجالت بنهاية يوم االستحقاق
(اليوم) لممارسة حقهم باالكتتاب بأسهم زيادة رأس المال
من  949.88ألف دينار إلى  4ماليين دينار.
ُ
وأضــافــت أن الــزيــادة النقدية ،الـتــي تـقــدر بنحو 3.05
ُ
ماليين دينار ،تعادل زيادة نسبتها  321.11في المئة من
ً
رأس المال ،إذ سيتم طرح عدد  30.5مليون سهم تقريبا
بقيمة اسمية تبلغ  100فلس للسهم الواحد ،وبدون عالوة
إصـ ــدار .وح ــددت الـشــركــة آلـيــة ال ـس ــداد الـنـقــدي الكتتاب

الـمـســاهـمـيــن فــي زيـ ــادة رأس ال ـم ــال ،إذ سـتـكــون أولــويــة
االكتتاب للمساهمين الحاليين ُ
المقيدين بسجالت الشركة
في نهاية يوم االستحقاق سالف الذكر بنسبة ما يملكه
كل مساهم من أسهم في رأس المال.
وبـيـنــت أن ــه يـجــوز االكـتـتــاب فــي فــائــض األس ـهــم التي
لم يقم المساهمين أصحاب حقوق األولــويــة باالكتتاب
ْ
فيها َلمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة الحاليين
والراغبين في االكتتاب في األسهم اإلضافية.
ولفتت إلى أن االكتتاب سيتم خالل المواعيد الرسمية
ً
ً
في الفترة المذكورة ،اعتبارا من الساعة  8صباحا حتى 4
ً
عصرا ،مع األخذ بعين االعتبار عدم احتساب عطلة عيد
األضحى التي ستتخلل فترة االكتتاب.

 2.61مليون دينار أرباح «المركز»

«فيوتشر كيد» تحقق  747.76ألف دينار

بلغت أرباح شركة المركز المالي في الفترة
الـمــالـيــة المنتهية فــي  ،2018/6/30نـحــو 2.61
مليون دينار ،بربحية قدرها  5فلوس للسهم،
ً
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  2.91مليون دينار،
بما يـعــادل  6فلوس للسهم فــي الفترة نفسها
المقارنة من عام .2017

اعتمد مجلس إدارة شركة طفل المستقبل الترفيهية
ال ـع ـقــاريــة «فـيــوتـشــر ك ـيــد» ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة للفترة
ً
المنتهية فــي  ،2018/6/30وحـقـقــت ال ـشــركــة أربــاحــا
بقيمة  747.76ألــف ديـنــار بــواقــع  6.8فـلــوس للسهم،
ً
مـقــابــل تحقيقها أرب ــاح ــا بقيمة  910.41آالف ديـنــار
بربحية قــدرهــا  8.3فلوس للسهم فــي الفترة نفسها
من عام .2017

«المدار» :استقالة مدير الرقابة المالية
قــالــت شــركــة «ال ـم ــدار» للتمويل واالسـتـثـمــار ،إن
مدير إدارة الرقابة المالية في الشركة مــازن بكري
قدم استقالته من العمل لدى الشركة اعتبارا من 1
ً
أغسطس  ، 2018وتم قبولها اعتبارا من تاريخه.

«األولى» تكسب  654.42ألف دينار
استقالة نائب رئيس «المغاربية»
أش ــارت الـشــركــة «الخليجية المغاربية» القابضة إلــى موافقة
مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  31يوليو  2018على
طلب االستقالة المقدم بتاريخ  19يوليو  2018من نائب رئيس
مجلس اإلدارة محمد الفهد ،وذلك لظروف خاصة.

«آالفكو» :شراء وإعادة تأجير طائرة لـ «الكويتية» بـ  110ماليين دينار
كشفت شركة «آالفكو» لتمويل شراء
وتأجير الطائرات عن فوزها بمزايدة
طــرح ـت ـهــا ش ــرك ــة ال ـخ ـط ــوط الـجــويــة
الكويتية لشراء واعادة تأجير طائرة
واحدة من طراز بوينغ 300ER-B777

مــدة  12سنة ،إذ يبلغ سعر الطائرة
الــواحــدة مــن هــذا الـطــراز وفــق قائمة
األسعار المعلنة لعام  2018من شركة
بوينج  361.5مليون دوالر ،مايعادل
 110ماليين دينار ،وسينعكس األثر

ال ـم ــال ــي م ــن ال ـص ـف ـقــة ع ـلــى الـنـتــائــج
المالية ابتداء من الربع الرابع للسنة
المالية المنتهية في سبتمبر ،2018
ويستمر فترة  12سنة.

ً
حـقـقــت شــركــة «األولـ ــى لــاسـتـثـمــار» أربــاحــا
بـقـيـمــة  654.42ألـ ــف ديـ ـن ــار ب ـمــا يـ ـع ــادل 1.01
فلس للسهم فــي ا لـفـتــرة المالية المنتهية في
ً
 ،2018/6/30مقارنة بتحقيقها أر بــا حــا بقيمة
 344.19ألف دينار بواقع  0.53فلس للسهم في
الفترة نفسها من العام المنصرم.

«مشرف» تتوقع إعالن ميزانياتها
بحلول  15أغسطس
ت ــوق ـع ــت ش ــرك ــة «م ـ ـشـ ــرف» ل ـل ـت ـج ــارة ال ـعــامــة
والمقاوالت اإلعالن عن ميزانيات الشركة بحلول
ً
جار على
 15أغسطس الجاري ،نظرا إلى أن العمل ٍ
تدقيق البيانات المالية.
وأكدت الشركة أنها سوف تستمر بالتنسيق
وبــإخ ـطــار هـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال وال ـبــورصــة بكل
التفاصيل بأي مستجدات في هذا الشأن في حينه.

كل متطلبات هيئة أسواق المال.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوض ـ ـ ــي أن شـ ــركـ ــة
ً
الوسيط جاهزة تماما لكل المراحل
والمتطلبات ا لـتــي تشترطها هيئة
األسـ ــواق س ــواء الـمــرحـلــة الـثــالـثــة أو
ً
الرابعة والوسيط المؤهل ،مشيرا إلى
أن الشركة لديها أفضل بنية تحتية
تكنولوجية وجاهزة ألي أدوات مالية
حديثة أو مشتقات مالية جديدة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ــه ن ـت ـي ـج ــة لـ ـكـ ـف ــاءة
وجـ ــاهـ ــزيـ ــة ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،ه ـ ـنـ ــاك كـثـيــر
م ــن ال ـب ـن ــوك ال ـعــال ـم ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة
والمستثمرين العالميين واإلقليميين
والـخـلـيـجـيـيــن ي ـت ــداول ــون م ــن خــال
الـ ـش ــرك ــة ،وه ـ ــو مـ ـص ــدر ف ـخ ــر وث ـقــة
بالشركة والوسطاء والعاملين فيها،
ً
مؤكدا أن الشركة لديها أفضل وسطاء
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـس ــوق م ــن نــاح ـيــة
التدريب والتأهيل والكفاءة.
وفي رده على سؤال ،أفاد العوضي
«بــأن ـنــا ف ــي م ــراح ــل مـتـقــدمــة نطمح
ً
إلى التوسع خليجيا واالنتشار في
ً
أس ــواق المنطقة ،معربا عــن تفاؤله
بنمو السوق وتدفق سيولة إيجابية
خــال الفترة المقبلة نتيجة عملية
ال ـت ــرق ـي ــة الـ ـت ــي ت ـم ــت ض ـم ــن مــؤشــر
«فوتسي» ،مما سيعمل على تحسن
ً
أوض ـ ــاع ش ــرك ــات ال ــوس ــاط ــة عـمــومــا
وال ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى ال ـمــؤه ـلــة الـتــي
تتمتع بحرفية عالية وكفاءة مالية.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com
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«مؤسسة البترول» :مؤتمرات
صحافية للشركات النفطية
●

أشرف عجمي

أطلقت مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بدائرة العالقات
مبادرة على مستوى الشركات النفطية التابعة للمؤسسة
لعقد سلسلة مؤتمرات صحافية بين الشركات النفطية
واألسرة اإلعالمية ،تعنى باستعراض أهم اإلنجازات التي
حققتها هذه الشركات ،والكشف عن الجديد الذي ينتظرها
ً
خالل المرحلة المقبلة ،وذلك تماشيا مع رؤية المؤسسة
( ،)٢٠٤٠الهادفة إلى مزيد من التواصل مع وسائل اإلعالم
المختلفة.
وقال نائب العضو المنتدب للعالقات بمؤسسة البترول
الكويتية ،الشيخ فيصل جــابــر الـصـبــاح ،إن «إط ــاق هذه
المبادرة يأتي من بــاب التواصل والتعاون الــذي يربطنا
ً
مــع األس ــرة اإلعــامـيــة بمختلف مجاالتها ،وتـقــديــرا لــدور
اإلعــام المميز في عكس صــورة عملنا وإيصال رسالتنا
إلى المجتمع الكويتي ،والنتائج التي نحققها للنهوض
بالصناعة النفطية بدولة الكويت بكل دقة وشفافية».
ً
وأضــاف الشيخ فيصل الجابر ،أن المبادرة القت قبوال
ً
ً
كـبـيــرا ،وحققت صــدى إيـجــابـيــا لــدى الصحافة ووســائــل
اإلع ــام المختلفة« ،وه ــذا مــا لمسناه بـعــد عـقــد المؤتمر
الصحفي األول ،والخاص بالشركة الكويتية لالستكشافات
البترولية الخارجية «كوفبك» ،بحضور الرئيس التنفيذي
للشركة الشيخ نواف سعود الناصر الصباح واإلدارة العليا،
ً
وال ــذي قــام مـشـكــورا بتقديم شــرح مفصل عــن اإلن ـجــازات
المتميزة الـتــي حققتها الـشــركــة ،وتــأثـيــرهــا على القطاع
النفطي الكويتي ،والجديد الذي تعتزم القيام به.
وأوضــح أن مؤتمر (كوفبك) ،بداية لسلسلة المؤتمرات
ً
التي أعلنت عنها المؤسسة ،والتي سيتم عقدها تباعا،
بهدف إبقاء الشركاء على علم بكل جديد ،وكل ما تم إنجازه.
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اقتصاد
«أسواق المال» :أنجزنا اإلطار ًالتنظيمي ألنظمة االستثمار الجماعي
ةديرجلا
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لتمكين السوق من امتالك مقومات المنافسة إقليميا بتوفير بيئة استثمارية جاذبة
في إطار سعي هيئة أسواق المال
لتحقيق توجهاتها االستراتيجية،
وتعزيز جهودها المستمرة الهادفة
لـ ـلـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ـ ــى بـ ـيـ ـئ ــة ت ـش ــري ـع ـي ــة
مـتـكــامـلــة لـتـنـظـيــم أن ـش ـطــة األوراق
المالية واإلش ــراف عليها ،من خالل
مراجعة التشريعات القائمة وإجراء
التحديثات الالزمة عليها ،حرصت
الـهـيـئــة فــي أع ـقــاب إصـ ــدار الــائـحــة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـل ـق ــان ــون رق ـ ــم  7لـسـنــة
 2010بشأن إنشائها وتنظيم نشاط
األوراق ال ـم ــال ـي ــة وتـ ـع ــدي ــات ــه ،فــي
نوفمبر  2015على إجــراء تعديالت
مـتــاحـقــة فــي مختلف م ــواد كتبها
الستة عشر.
وأك ـ ــدت الـهـيـئــة أن ذل ــك التنظيم
ك ــان مــن أج ــل تـطــويــر بـعــض أحـكــام
مواد تلك الالئحة ،مراعاة لمتطلبات
التطبيق العملي و مــوا كـبــة أل حــدث
ال ـم ـس ـت ـجــدات ال ــدول ـي ــة ذات الـصـلــة
بــأنـشـطــة األوراق ال ـمــال ـيــة ،وسعيا
للتوافق الدائم مع المعايير الدولية
المعتمدة ،وكذلك تمكين سوق المال
ً
من امتالك مقومات المنافسة إقليميا
عــن طــريــق تــوفـيــر بيئة استثمارية

ج ــاذب ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــارات ال ـخــارج ـيــة
وت ــوط ـي ــن االس ـت ـث ـم ــارات الـمـحـلـيــة،
وخلق فرص استثمارية مناسبة في
ظل الحماية المناسبة للمتعاملين.
وقالت إن قرار هيئة أسواق المال
رقم  100لسنة  2018ال يخرج عن هذا
اإلطـ ــار ،وإن كــان يحظى فــي الوقت
ذاته بأهمية خاصة العتبارات عدة،
ي ــأت ــي ف ــي طـلـيـعـتـهــا أن ــه يـسـتـهــدف
وضـ ـ ـ ـ ــع ق ـ ـ ــواع ـ ـ ــد خـ ـ ــاصـ ـ ــة ألنـ ـظـ ـم ــة
االس ـت ـث ـم ــار ال ـج ـمــاعــي ال ـت ـعــاقــديــة،
والتي تنشأ بغرض استثمار أموال
مملوكة لعميلين محترفين أو أكثر،
يكون الغرض منها تمكين العمالء
ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي هـ ــذه األن ـظ ـم ــة من
المشاركة أو الحصول على األرباح
التي قد تنشأ عن حيازة أو امتالك
أو إدارة أو التصرف في تلك األصول،
ومــع األخــذ بعين االعتبار شمولية
ال ـقــرار الـمــذكــور لمعظم التعديالت
المطلوبة ،األم ــر ال ــذي يجعل منها
ً
إ ط ــارا تنظيميا ألنظمة االستثمار
الجماعي التعاقدي ،كما أن المزايا
الفنية التي أتاحتها التعديالت التي
تـضـمـنـهــا الـ ـق ــرار ال ـم ــذك ــور ألنـظـمــة

االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــي
الـتـعــاقــدي تمنحها مــزيــدا
من األهمية.

المزايا الفنية
ويـ ـمـ ـك ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض أبـ ــرز
ال ـمــزايــا الـفـنـيــة ألنـظـمــة االسـتـثـمــار
ً
الجماعي التعاقدي وفقا للتعديالت
األخيرة باآلتي:
 .1يتيح هذا التنظيم لألشخاص
المرخص لهم وللعمالء تكوين عالقة
تـسـتـنــد إل ــى أس ــس ثــابـتــة يحكمها
عقد مبرم بين الطرفين تحفظ فيه
الحقوق وتوضح فيه االلتزامات على
كال الطرفين.
 .2ي ـك ـت ـســب ال ـن ـظ ــام الـشـخـصـيــة
االعتبارية والذمة المالية المستقلة
من خالل تأسيس شركة ذات غرض
خـ ــاص ت ـت ـم ـلــك األصـ ـ ــول ن ـيــابــة عن
النظام.
 .3تـتـمـحــور أهـمـيــة ال ـشــركــة ذات
الـ ـغ ــرض الـ ـخ ــاص ب ـف ـصــل األصـ ــول
وحمايتها مقابل أي تعثر محتمل
لمدير النظام أو أحد حملة الوحدات.

 .4ي ـق ـت ـص ــر طـ ـ ــرح الـ ـنـ ـظ ــام عـلــى
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء الـ ـمـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــن ،ب ـح ـي ــث ال
يتجاوز عدد المشاركين في النظام
ً
 25عميال محترفا.
 .5يخدم هذا المنتج على األخص
شـ ــري ـ ـحـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء الـ ـمـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــن
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـ ــرغـ ـ ـب ـ ــون بـ ـ ــالـ ـ ــدخـ ـ ــول فــي
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات خ ــاص ــة دون الـتـقـيــد
بأحكام المنتجات األخرى المتاحة
للجمهور.
 .6يـتـســم ه ــذا الـمـنـتــج بــالـمــرونــة
الكافية ،نظرا لعدم وجــود ضوابط
اس ـت ـث ـمــار أو اقـ ـت ــراض م ـح ــددة من
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،حـ ـي ــث ي ـ ـتـ ــرك أم ـ ـ ــر وض ــع
الضوابط المناسبة للعقد الخاص
ً
ب ـك ــل ن ـظ ــام وفـ ـق ــا ل ــرغ ـب ــة ال ـطــرف ـيــن
ً
ليخضع بعدها لرقابة الهيئة وفقا
لإلجراءات المتبعة.

 .7ال ت ـ ــو ج ـ ــد ا ش ـ ـتـ ــرا طـ ــات
م ـع ـي ـنــة ل ـل ـح ــد األدنـ ـ ـ ــى لـ ــرأس
المال ،كما يجوز فيه االشتراك/
االسترداد العيني.
 .8يـ ـ ـك ـ ــون لـ ـلـ ـنـ ـظ ــام ف ــر ي ــق
تنفيذي يمثل مدير النظام في
ال ـم ـس ــؤول ـي ــات وال ـصــاح ـيــات
وإدارة األصـ ــول بـمــا يحقق أه ــداف
الـنـظــام االسـتـثـمــاريــة ال ـم ـحــددة في
العقد.
 .9تـكــون موافقة حملة الــوحــدات
ض ـ ــروري ـ ــة فـ ــي ح ـ ــال رغـ ـب ــة ال ـم ــدي ــر
بتعديل أي مــن بـنــود العقد المبرم
فـيـمــا يـتـعـلــق بــالـحـقــوق المكتسبة
لحملة الوحدات .وفي جميع األحوال،
ال يسري أي تعديل إال بعد موافقة
الهيئة.
 .10راعـ ـ ــت ال ـه ـي ـئــة م ــن خـ ــال ه ــذا
الـمـنـتــج أنـظـمــة االسـتـثـمــار الجماعي
التعاقدية القائمة ،وتــم التواصل مع
م ــدي ــري ت ـلــك األن ـظ ـمــة بـشـكــل مـبــاشــر
للوقوف على العوائق التي قــد تنشأ
عند توفيق أوضاعها مع التشريعات
الـجــديــدة ،لــذا فقد ارت ــأت الهيئة منح
ً
األنظمة القائمة مهلة تبلغ  13شهرا

ً
ت ـح ـس ـبــا ل ـل ـت ـع ـق ـيــدات ال ـت ــي ق ــد تنشأ
خــال هــذه المهلة من ناحية ،وإتاحة
فرصة استيفاء اشتراطات التشريعات
المستحدثة خالل تلك المهلة أيضا من
ناحية أخرى.

توفيق األوضاع
واسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــادا إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ــإن هـيـئــة
أسواق المال تدعو كافة مديري أنظمة
االستثمار الجماعي التعاقدية القائمة
إلى البدء بإجراء ات توفيق األوضــاع،
آخ ــذي ــن بـعـيــن االع ـت ـبــار عــامــل الــوقــت
ً
ال ـم ـه ــم ،ح ـف ــاظ ــا ع ـلــى م ـصــالــح حملة
الوحدات.
وفـ ــي إط ـ ــار م ـت ـصــل ،وان ـط ــاق ــا من
حرص الهيئة الدائم على تعزيز متانة
القطاع المالي والمؤسسات العاملة
ً
ف ـيــه ،وت ـكــري ـســا لـلـنـهــج الـ ــذي تتبناه
فــي الـتــواصــل والتنسيق مــع الجهات
ً
ً
المعنية ،باعتبارها شريكا مطورا ال
ً
رقيبا فحسب ،فقد أجــرت الهيئة قبل
اإلصدار النهائي للتشريعات الجديدة
ذات الصلة بأنظمة االستثمار الجماعي
التعاقدية دراسة واسعة الستطالعات

ال ــرأي أجــرتـهــا ح ــول الـمــوضــوع ذات ــه،
م ــن خـ ــال طــرح ـهــا م ـس ــودة الـفـصــول
الـتـشــريـعـيــة ق ـيــد ال ـت ـعــديــل للجمهور
واستبيان اآلراء بشأنها.
وعلى أثرها تلقت الهيئة العديد من
التعليقات والمالحظات بلغ عددها ما
ً
يقارب  215تعليقا بين تعليقات فعلية
وط ـل ـبــات اسـتـيـضــاح خــاصــة ببعض
نـ ـص ــوص وأح ـ ـكـ ــام الـ ـمـ ـس ــودة ،حـيــث
تــم بـنــاء عليها الـتــواصــل مــع الجهات
ال ـم ـش ــارك ــة ،وتــوض ـيــح وم ـنــاق ـشــة كل
مــا هــو متعلق بــاسـتـفـســاراتـهــا حــول
الـمـســودة الـمـعــروضــة لـتــراعــي الهيئة
الحقا القيم من تلك المالحظات لدى
إعـ ــداد واع ـت ـمــاد الـتـعــديــات الـخــاصــة
بتلك األنظمة االستثمارية بصيغتها
النهائية.
وال يـفــوت الهيئة بـهــذه المناسبة،
أن تتقدم بالشكر لكل من شارك بهذه
الدراسة ،آملة التوفيق لما فيه مصلحة
البنية االقتصادية في الكويت وتحقيق
الرغبة السامية لسمو األ مـيــر الشيخ
ص ـب ــاح األح ـم ــد ف ــي ت ـحــويــل الـكــويــت
مركزا ماليا وتجاريا عالميا.

ّ
مجلس التأديب يغرم شركة البورصة
 3آالف دينار لمخالفاتها في تنفيذ صفقة

غرامات أخرى ضد «المال» و«االمتيازات» ...وإنذار الشعيب
أصدر مجلس التأديب
قرارا ضد شركة االمتيازات
الخليجية القابضة،
«بتغريمها مبلغ  3آالف
دينار لمخالفتها قواعد
اإلفصاح عن المعلومات
الجوهرية».

أعـ ـلـ ـن ــت ه ـي ـئ ــة أس ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــال
صــدور قــرار مجلس التأديب ضد
شــركــة ب ــورص ــة ال ـكــويــت ل ــأوراق
المالية ،وذلك:
أوال :بتغريم المشكو في حقها
مبلغ  3آالف دينار ،لموافقتها على
تنفيذ صفقة بيع أسهم خزينة من
خالل آلية مستثناة.
ً
ثانيا - :بإلغاء المعاملة محل
الـمـخــالـفــة إن أم ـكــن ذل ــك ،عـلــى أال
يسبب ذلك ضررا للغير».
وت ــأت ــي هـ ــذه ال ـع ـق ــوب ــة بـسـبــب
م ــواف ـق ـت ـه ــا عـ ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذ صـفـقــة
بـيــع أسـهــم خــزيـنــة مــن خــال آليه
م ـس ـت ـث ـن ــاة مـ ــن قـ ــواعـ ــد ال ـ ـتـ ــداول
(ذات طبيعة خــاصــة) على أسهم
ش ــرك ــة ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
ال ـ ـقـ ــاب ـ ـضـ ــة ،حـ ـي ــث ك ـ ـ ــان الـ ـط ــرف
ال ـبــائــع ب ـهــذه الـصـفـقــة هــو شــركــة
ا لـمـجـمــو عــة التعليمية ا لـقــا بـضــة
(تعليمية) و ه ــي نفسها الشركة
المصدرة لألسهم محل التنفيذ،
أم ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرف ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــري ف ـه ــي

شــركــة بــوبـيــان للبتروكيماويات
(ب ــوبـ ـي ــان ب) ،وال ـم ــال ـك ــة ألس ـهــم
فــي شــر كــة المجموعة التعليمية
ال ـقــاب ـضــة ،ولـنـسـبــة تـبـلــغ  82في
ال ـم ـئــة (م ـب ــاش ــر) ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
أن األس ـ ـهـ ــم مـ ـح ــل ال ـص ـف ـق ــة هــي
أس ـه ــم خــزي ـنــة ل ـي ـســت م ــن ضـمــن
حاالت استخدامها ،حيث تخضع
ل ـض ــواب ــط واش ـ ـتـ ــراطـ ــات م ـح ــددة
وردت ف ــي ا ل ـم ــاد ت ـي ــن ( )2- 14و
( )17 -14م ــن الـ ـكـ ـت ــاب ال ـ ـ ــ 11مــن
الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7
لسنة  2010وتعديالتهما ،والتي
ً
أه ـم ـه ــا أن ت ـك ــون ال ـص ـف ـقــة وف ـق ــا
لقواعد التداول وليس استثناء من
قواعد التداول.
كما أصــدر المجلس قــرارا ضد
ش ــرك ــة ال ـم ــال لــاس ـت ـث ـمــار ،وذل ــك
ب ـت ـغ ــري ـم ـه ــا م ـب ـل ــغ أل ـ ـفـ ــي ديـ ـن ــار
لـ «تأخرها في اإلفصاح عن نتائج
اجتماع الجمعية العامة كمعلومة
جوهرية».
وت ــأت ــي هـ ــذه ال ـع ـق ــوب ــة بـسـبــب

م ـخــال ـف ـت ـهــا ح ـك ــم ال ـب ـن ــد  27مــن
الـمــادة (  ) 1-1-4وال ـمــادة ()1-2-4
م ــن ال ـك ـت ــاب ال ـع ــاش ــر (اإلفـ ـص ــاح
والشفافية) من الالئحة التنفيذية
ل ـ ـل ـ ـقـ ــا نـ ــون ر قـ ـ ـ ــم  7لـ ـسـ ـن ــة 2010
وت ـع ــدي ــات ـه ـم ــا ،لـ ـع ــدم ال ـتــزام ـهــا
ب ــاإلفـ ـص ــاح ع ــن ن ـت ــائ ــج اج ـت ـمــاع
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة الـ ـع ــادي ــة
المنعقدة بتاريخ  4يونيو 2018
فــي الـتــوقـيــت ال ـم ـحــدد ،وتــأخــرهــا
في اإلفصاح حتى تاريخ  6يونيو.

«االمتيازات»
وكذلك قالت هيئة أسواق المال
أن مـجـلــس ال ـتــأديــب أص ــدر ق ــرارا
ضد شركة االمتيازات الخليجية
ال ـ ـقـ ــاب ـ ـضـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك «ب ـت ـغ ــري ـم ـه ــا
مـبـلــغ  3آالف د ي ـن ــار لمخالفتها
قــواعــد اإلف ـصــاح عــن المعلومات
الجوهرية».
وت ــأت ــي هـ ــذه ال ـع ـق ــوب ــة بـسـبــب
مخالفتها حكم ال ـمــادة ()1 -1 -4

م ــن ال ـك ـت ــاب ال ـع ــاش ــر (اإلفـ ـص ــاح
والشفافية) من الالئحة التنفيذية
ل ـ ـل ـ ـقـ ــا نـ ــون ر قـ ـ ـ ــم  7لـ ـسـ ـن ــة 2010
وتعديالتهما ،لعدم قيامها بتاريخ
 2018 /03/ 07ل ــدى ال ــدع ــوة إلــى
انعقاد مجلس اإلدارة بتاريخ 12
 2018 /03/ب ــاإلف ـص ــاح ع ــن رغـبــة
م ـج ـل ــس اإلدارة ب ـم ـن ــا ق ـش ــة بـنــد
يتعلق بإطفاء الخسائر المتراكمة
للشركة بقيمة  2.299مليون دينار

جاستن روز
يشارك في بطولة
«التركية» للغولف
أع ـ ـلـ ــن ج ــاسـ ـت ــن روز أن ــه
سيدافع عــن لقبه فــي بطولة
ال ـخ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة ال ـتــرك ـيــة
ال ـم ـف ـت ــوح ــة ل ـل ـغ ــول ــف ،وه ــو
الحدث الـســادس من سلسلة
رولكس من السباق إلى دبي
لـلـجــولــة األوروبـيــة لـلـغــولــف
ال ـت ــي س ـت ـقــام بــأن ـطــال ـيــا فــي
نوفمبر المقبل.
ُ
وم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر أن ت ـ ـقـ ــام
البطولة هــذا العام ما بين 1
و 4نــوف ـم ـبــر ،وه ــي ج ــزء من
سلسلة رولـكــس ،الـتــي تمثل
الفئة المميزة للبطوالت في
سباق الجولة األوروبية إلى
دبي ،وتصل جوائز كل بطولة
إلــى  7ماليين دوالر بحدها
األدنى.
كما تدعم «التركية» أيضا
ف ـعــال ـيــة «تـ ـح ــدي الـ ـج ــوالت»
وس ـ ــاس ـ ــل تـ ـحـ ـظ ــى ب ــإقـ ـب ــال
كبير ،مثل بطولة كأس العالم
للخطوط الجوية التركية.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد ،ق ــال
أح ـم ــد أول ـم ـش ـت ــور ،الــرئـيــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـلـ ـتـ ـس ــوي ــق فــي
«ال ـت ــرك ـي ــة»« :ت ـس ـعــدنــا ع ــودة
ج ـ ــاسـ ـ ـت ـ ــن ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ــي
ب ـط ــول ــة ال ـش ــرك ــة الـمـفـتــوحــة
لهذا الـعــام .فـخــورون للغاية
بــالـطــريـقــة ال ـت ــي أث ـب ـتــت بها
هذه الفعالية نفسها كواحدة
من أهم البطوالت على قائمة
البطوالت األوروبية».
وأضاف« :شعرنا في العام
ال ـم ــاض ــي ب ــواح ــدة م ــن أكـثــر
الـلـحـظــات أهـمـيــة حـتــى اآلن،
ونحن على يقين أن جاستن
س ـ ـ ــوف يـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي ت ـق ــدي ــم
ع ــرض آخ ــر م ــن شــأنــه إث ــارة
م ـش ـج ـعــي الـ ـغ ــول ــف بـجـمـيــع
أنحاء العالم».

فــي رأس الـمــال بالكامل ،ليصبح
رأس المال  949ألف دينار ،ومن ثم
زيادة رأسمال الشركة بقيمة 2.050
مليون ديـنــار ،ليصبح رأسمالها
بعد الزيادة  3ماليين دينار.

إنذار
وأن ـ ـ ـ ــذر م ـج ـل ــس الـ ـت ــأدي ــب فــي
جـ ـلـ ـسـ ـت ــه الـ ـمـ ـنـ ـعـ ـق ــدة أمـ ـ ـ ــس فــي

المخالفة المقيدة برقم (50/2018
مجلس تــأديــب) ( 98/2018هيئة)
شعيب عبدالله محمد الشعيب،
وذل ــك مــن مغبة ت ـكــرار المخالفة،
وهي «عدم تقديم التقرير السنوي
الـ ـخـ ــاص بـ ـم ــدى ال ـ ـتـ ــزام ال ـشــركــة
بأحكام الكتاب السابع».
وت ــأت ــي هـ ــذه ال ـع ـق ــوب ــة بـسـبــب
مخالفتها حكم الـمــادة ( )5 -2من
ال ـك ـتــاب ال ـســابــع (أمـ ـ ــوال الـعـمــاء

وأصولهم) من الالئحة التنفيذية
ل ـ ـل ـ ـقـ ــا نـ ــون ر قـ ـ ـ ــم  7لـ ـسـ ـن ــة 2010
واألح ـك ــام الـ ــواردة بتعميم هيئة
أسـ ــواق ال ـمــال رق ــم  6لـسـنــة 2016
بشأن التزامات مراقب الحسابات
بتقديم تقارير دورية لعدم قيامه
بتسليم ا لـتـقــر يــر ا ل ـس ـنــوي لسنة
 2016والـ ـ ـخ ـ ــاص بـ ـش ــرك ــة ثـ ــروة
لالستثمار.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا
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الحجرف يطلع مجتمع المال واألعمال على الحساب الختامي

«المصارف» :المنشور عن االستعانة
بإعالميين مبتور وقديم

خالل مؤتمر للمحللين بمشاركة «الوطني» و«المركز» و«بوبيان» و«الشال»
تعد الكويت من أوائل الدول
في الشرق األوسط التي تعقد
مؤتمرات على اإلنترنت لشرح
المالية العامة ،إذ عقدت الوزارة
الجلسة الثانية خالل العام
الحالي ،بعد أن عقدت األولى
في يناير الماضي ،لعرض
ميزانية الدولة للسنة المالية
الحالية .٢٠١٩/٢٠١٨

أعـلـنــت وزارة الـمــالـيــة أم ــس أن وزيــر
المالية ،د .نايف الحجرف ،عقد مؤتمرا
م ـب ــاش ــرا ع ـلــى اإلن ـت ــرن ــت م ــع الـمـجـتـمــع
المالي واالقتصادي المحلي والعالمي،
لعرض بيانات الحساب الختامي للسنة
الـمــالـيــة المنتهية فــي  31م ــارس 2018
بــال ـكــويــت ،وال ـت ــي أص ـ ــدرت ف ــي ي ــوم 28
يــولـيــو ال ـمــاضــي ،وتــأتــي ه ــذه الـمـبــادرة
ً
س ـع ـيــا م ــن اإلدارة ال ـمــال ـيــة ل ـلــدولــة في
نقل بياناتها بشفافية ومهنية عالية،
والتواصل المباشر مع المجتمع المالي
بــال ـكــويــت وال ـم ـن ـط ـقــة ،ومـ ــع الـمـهـتـمـيــن
بالمالية العامة لدولة الكويت في جميع
أنحاء العالم.
وقـ ــد ح ـضــر ال ـج ـل ـســة م ـش ــارك ــون من
 70مــؤس ـســة مــال ـيــة إقـلـيـمـيــة وعــالـمـيــة،
شملت مؤسسات مالية من هونغ كونغ
وسنغافورة والواليات المتحدة والمملكة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة ومـمـلـكــة الـبـحــريــن
ودولة اإلمارات والمملكة المتحدة.
ومن المؤسسات المالية التي شاركت
في المؤتمر ،بنك الكويت الوطني ،وبنك
إتــش إس بي ســي ،وإن بي كي كابيتال،
وفــرانـكـلـيــن تـمـبـلـتــون ،وال ـمــركــز الـمــالــي
الكويتي ،وبنك سيكو (البحرين) ،وبنك
بوبيان ،ووكالة فيتش ،واألهلي كابيتال
(ال ـس ـعــوديــة) ،وبـنــك أبــوظـبــي الـتـجــاري،
ومجموعة الشال االستثمارية القابضة،
وإي إف جــي هـيــرمـيــس ،ودارك هــورس
كابيتل (سـنـغــافــورة) ،وج .ب .مــورغــان،
وت ــي رو ب ــراي ــس (ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة)،
وشركات ومؤسسات مالية أخرى.
وقــام الحجرف أثناء الجلسة بعرض
وشرح بيانات الحساب الختامي للسنة
الـمــالـيــة المنتهية  31م ــارس الـمــاضــي،
والتي أعلنت في  28يوليو الماضي ،ومن
أب ــرز مــامــح الـحـســاب الـخـتــامــي ارتـفــاع
إجمالي اإليرادات بنسبة  22.1في المئة،

حيث بلغت  16ملیار د.ك ،منها  11في
المئة إيــرادات غير النفطية بلغت 1.717
مليار د.ك ،مسجلة ارتفاعا  21.7في المئة،
مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية
المنتهية في  31مارس .2017
أمـ ــا إج ـم ــال ــي ال ـم ـص ــروف ــات ،ك ـمــا تــم
إعالنها مسبقا ،فقد بلغت  19.247مليار
د.ك ،مسجلة ا نـخـفــا ضــا بنسبة  3.3في
الـمـئــة ،مـقــارنــة ب ـمــوازنــة الـسـنــة المالية
.٢٠١٨/٢٠١٧
وعليه فقد بلغ العجز ،بعد استقطاع
نسبة  10في المئة من اجمالي إيرادات
دولـ ــة ال ـكــويــت إل ــى احـتـيــاطــي األج ـيــال
القادمة 4.847 ،ملیارات د.ك ،بانخفاض
 18.1فــي الـمـئــة عــن الـحـســاب الختامي
لـلـسـنــة ال ـم ــاض ـی ــة ،وب ــان ـخ ـف ــاض 38.6
ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن م ــوازن ــة ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
.٢٠١٨/٢٠١٧
وف ـي ـمــا ي ـخــص ال ـم ـص ــروف ــات ،أش ــار

«األهلي» يختتم فعاليات حملة الصيف

جانب من الفعاليات
اختتم البنك األهلي الكويتي حملة الصيف
الترويجية ،التي أقامها بالتعاون مع "باسكن
روبـ ـن ــز" لـلـسـنــة ال ــراب ـع ــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،وال ـتــي
بــدأت في المقر الرئيسي للبنك يوم  18يوليو
الماضي.

«بعقود لفترة محددة وانتهت منذ سنوات»

الحجرف وفريق المالية خالل المؤتمر

وق ــدم مــوظـفــو "بــاسـكــن روب ـنــز" أطـيــب أن ــواع
اآليس كريم لعمالء البنك وموظفيه ،لالستمتاع
بالنكهات اللذيذة المميزة.
وغ ـ ـطـ ــت هـ ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة كـ ــل ف ـ ـ ــروع "األه ـ ـلـ ــي"
المنتشرة في جميع مناطق الكويت.

ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـحـ ـج ــرف الـ ـ ــى ن ـم ــو اإلنـ ـف ــاق
ٔ
ال ــراسـ ـم ــال ــي ب ـن ـس ـبــة  22.8ف ــي ال ـم ـئــة،
م ـق ــارن ــة ب ــال ـح ـس ــاب ال ـخ ـت ــام ــي لـلـسـنــة
الماضية وتشكیله نسبة  16.7في المئة
م ــن إج ـم ــال ــي م ـص ــروف ــات الـ ــدولـ ــة ،بما
یؤكد مضي الكويت قدما في المشاریع
اإلنشائیة والتنمویة في ما یخدم رؤیة
ً
الكویت لعام " 2035كویت جدیدة" ،معززا
ن ـمــو وازده ـ ـ ــار االق ـت ـص ــاد الــوط ـنــي من
ناحية ،ومن ناحية أخــرى أشــار الوزير
الحجرف الى انخفاض باب المصروفات
األخرى بنسبة  6.5في المئة عن السنة
الماضية ،مما يعكس توجهات الحكومة
في ضبط االنفاق ومعالجة الهدر دون
المساس بالمرتبات والدعومات.
ٔ
وح ــول اول ــوی ــات الـحـكــومــة إلصــاح
الـ ـم ــوازن ــة الـ ـع ــام ــة ،قـ ــال الـ ــوزيـ ــر أث ـن ــاء
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر" :ن ـع ـم ــل ح ــال ـ ًـی ــا ع ـل ــى ث ــاث
ٔ
اول ــوی ــات ضـمــن ن ـطــاق الـمــالـیــة الـعــامــة

ٔ
للدولة وهــي :اوال ،العمل على مشروع
قانون لتحدیث قواعد إعــداد المیزانیة
ال ـعــامــة ل ـلــدولــة بــال ـت ـعــاون م ــع السلطة
التشریعیة والـقـطــاع الـمــالــي الكویتي،
والـ ـی ــوم ن ـحــن ع ـلــى وش ــك االن ـت ـه ــاء من
صیاغة مشروع القانون ،ثانیا ،تسریع
اإلج ـ ــراءات الـمـتـعـلـقــة بـتـســویــة حـســاب
العهد وزیــادة كفاءة التحصیل للدیون
المستحقة للدولة.
وقد تم بالفعل تسویة ما یزید على
 760ملیون دينار من حساب ُ
العهد في
السنة المالیة المنتهیة فــي  31مــارس
الماضي ،كما تم تعظیم اإلیــرادات غیر
النفطیة من خالل زیادة كفاءة التحصیل.
وثالثا ،تعزیز صندوق االحتیاطي العام
م ــن خـ ــال ال ـع ـمــل ع ـلــى ت ـجــدیــد قــانــون
إص ــدار الـسـنــدات السیادیة وبالتعاون
مع السلطة التشریعیة".

ص ـ ـ ـ ـ َّـرح األم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الت ـ ـحـ ــاد
مصارف الكويت ،د .حمد الحساوي،
بــأنــه بــاإلشــارة إلــى ص ــورة محضر
اج ـت ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ال ـتــي
تــم تــداولـهــا عـلــى وســائــل الـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،يـ ــود االتـ ـح ــاد تـبـيــان
ما يلي:
مــا تــم ت ــداول ــه هــو الـبـنــد خامسا
( مــا يستجد من أعمال) من محضر
اجـتـمــاع الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم /1
 2010والمنعقد في  14يونيو ،2010
أي قبل أكثر من  8سنوات.
مــا تــم تــداولــه أتــى مبتورا بشكل
م ـت ـع ـمــد ،ل ـت ـحــريــف ال ـم ـع ـنــى ،حـيــث
لــم يـتــم الـتـطــرق إل ــى الـسـيــاق الـعــام
للقرارات المتخذة.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـح ـ ـسـ ــاوي أن ال ـب ـن ــد
المشار إليه ،وما تضمنه من اقتراح
مـ ـق ـ َّـدم م ــن ح ـم ــد الـ ـ ـم ـ ــرزوق ،رئ ـيــس
مجلس إدارة االتحاد ورئيس اللجنة
الـتـنـفـيــذيــة ،آن ـ ــذاك ،ج ــاء ب ـن ـ ً
ـاء على
م ــا اع ـت ـمــده مـجـلــس إدارة االت ـحــاد
مــن م ـبــادئ أســاسـيــة الستراتيجية
االتحاد ،والمعروضة بالبند ثالثا
في اجتماعه رقم  2010 /3والمنعقد
فــي  5مــا يــو  ،2010وا ل ـتــي تضمنت
ً
ف ــي ال ـف ـق ــرة " "2م ــن ال ـب ـن ــد "ث ــان ـي ــا"
االستعانة بعناصر إعالمية مؤثرة،
ب ـغ ــرض ص ـيــاغــة س ـيــاســة إعــام ـيــة
وخـ ـط ــاب إع ــام ــي م ــؤث ــر لـتـحـسـيــن
ال ـصــورة اإلعــامـيــة لـلـبـنــوك ،والـتــي
تــأثــرت سـلـبــا بـمــا أثـيــر آن ــذاك حــول
إسـ ـ ـق ـ ــاط ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض االس ـت ـه ــاك ـي ــة
والـمـقـسـطــة وتـبـعــاتـهــا مــن تصعيد
س ـيــاســي م ـبــرمــج ض ــد ال ـب ـن ــوك فــي
تلك الفترة.

أع ــرب بنك بــرقــان عــن اهتمامه
ومساهمته فــي دعــم مركز شراكة
الـتــوحــد  -الـكــويــت ( ،)APKإلعــادة
تأهيل وعالج األطفال ممن لديهم
اضطراب طيف التوحد ( ،)ASDمن
خالل الدعم المقدم لعالج وتأهيل
األطفال ،والذي يساهم في تخفيف
األعباء المعنوية والمادية الثقيلة
ع ــن ك ــاه ــل أول ـ ـيـ ــاء األم ـ ـ ــور وأس ــر
ت ـلــك ال ـشــري ـحــة الـمـهـمــة م ــن أب ـنــاء
المجتمع.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـب ـ ـنـ ــك أنـ ـ ـ ــه ي ـط ـمــح
م ــن خ ــال ه ــذا ال ــدع ــم إل ــى تــوفـيــر
الخدمات والرعاية الالزمة ،والتي
تـعـتـمــد ع ـلــى مـنـهـجـيــات عــاجـيــة
ً
مثبت نتائجها عالميا  ،لتشجيع
هؤالء األطفال على تحقيق أقصى
درجــة من التطور ،والتي تمكنهم
من إتمام عملية الدمج مع أقرانهم
في المجتمع.
وفي إطار مساهماته اإليجابية
ّ
ً
ً
التي تولد أثرا ممتدا في المجتمع،
ي ـس ـع ــى "ب ـ ـ ــرق ـ ـ ــان" إل ـ ـ ــى ال ـت ــوع ـي ــة

بالتوحد ،وما يليه من تشخيص
وتدخل مبكرين ،وتسليط الضوء
ع ـلــى ان ـت ـشــار اضـ ـط ــراب ال ـتــوحــد،
وم ــا يـتـعـلــق ب ــه م ــن ت ـحــديــات في
ال ـك ــوي ــت ،ع ـبــر مــواص ـلــة ال ـت ـعــاون
مع مركز شراكة التوحد  -الكويت.
وي ـع ــد ال ـت ــوح ــد طـيـفــا أو سلسلة
م ـ ــن االضـ ـ ـطـ ـ ــرابـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـســم
ب ــال ـت ـح ــدي ــات ،والـ ـت ــي يـصــاحـبـهــا
صـ ـع ــوب ــات ت ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـمـ ـه ــارات
االجتماعية والتواصل ،والسلوك
ال ـم ـت ـكــرر ،إض ــاف ــة إل ــى ق ـصــور في
التواصل اللفظي وغير اللفظي.
شــراكــة التوحد ( )APهــو مركز
م ـت ـخ ـصــص فـ ــي ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات
ت ــأه ـي ــل وع ـ ـ ــاج اضـ ـ ـط ـ ــراب طـيــف
ال ـتــوحــد ،ويـ ــدار ال ـمــركــز بــواسـطــة
اسـ ـتـ ـش ــاريـ ـي ــن واخ ـت ـص ــاص ـي ـي ــن
عالميين ،وأصبح مؤسسة عالمية
في مجال اضطراب طيف التوحد،
ولــه فــروع مختلفة في العديد من
ال ــدول ح ــول الـعــالــم .أم ــا بالنسبة
لـمــركــز شــراكــة الـتــوحــد  -الـكــويــت،

قــام البنك الـتـجــاري ،حــرصــا منه على
تـعــزيــز ثـقــافــة الـعـمــل الـتـطــوعــي وتعميق
مفهوم العطاء بين أبناء المجتمع ،وفي
س ـي ــاق ت ـعــاونــه م ــع م ـحــاف ـظــات ال ـكــويــت،
بــرعــايــة حـفــل تـكــريــم مـتـطــوعــي محافظة
ال ـعــاص ـمــة ،الـ ــذي نـظـمـتــه الـمـحــافـظــة في
قصر نايف.
وتأتي هذه الرعاية في إطار الترتيبات
التي يقوم بها البنك التجاري لتقديم الدعم
والرعاية للعديد من األنشطة االجتماعية
التي تنظمها محافظات الكويت لخدمة
أفراد المجتمع ومنها العاصمة.
وأشاد محافظ العاصمة الفريق م .ثابت
المهنا بالدور اإليجابي والمساهمة التي
دأب عليها البنك التجاري الكويتي ،من
أجل خدمة الوطن والمواطنين ،تجسيدا
م ـن ــه ل ـل ـم ـســؤول ـيــة الـمـجـتـمـعـيــة وت ـقــديــم
الــدعــم لـكــل األنـشـطــة الثقافية والصحية
واالجتماعية التي تنظمها المحافظة.
من جانبها ،ذكــرت نائبة المدير العام
لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني
الورع" :يحرص التجاري على رعاية أنشطة
وفعاليات العمل التطوعي التي تنظمها

نظمت شركة زين ورشة عمل لمنتسبي برنامج
ُ
"ك ــن" لــريــادة األع ـمــال االجـتـمــاعـيــة فــي مــركــز زيــن
لإلبداع ( )ZINCبمقرها الرئيسي في الشويخ ،وهو
البرنامج الــذي يأتي بالتعاون مع كلية بابسون
ف ــي بــوس ـطــن ،ضـمــن ش ــراك ــة زي ــن االسـتــراتـيـجـيــة
لـمــؤسـســة لــويــاك غـيــر الــربـحـيــة لتنمية وتطوير
مواهب الشباب.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،فـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أن
ُ
استضافتها لمنتسبي برنامج "ك ــن" أ تــت ضمن
شراكتها االستراتيجية لـ"لوياك" ،التي تمتد ألكثر
مــن  14سنة متواصلة ،وهــي الشراكة التي تأتي
تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية
واالستدامة ،والتي ترتكز بشكل كبير حول تنمية
وتطوير قطاع الشباب والتعليم ،وباألخص فيما
يتعلق بتنمية مجاالت ريادة األعمال لدى الفئات
العمرية الشابة.

وأكـ ـ ـ ـ ــد أن اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح االسـ ـتـ ـع ــان ــة
برؤساء األقسام االقتصادية ببعض
الصحف المحلية كان أيضا لتقديم
ال ــدع ــم ال ـف ـنــي الـمـتـخـصــص لمجلة
الـمـصــارف الـتــي يصدرها االتـحــاد،
حـ ـي ــث ت ـ ــم ات ـ ـخ ـ ــاذ ق ـ ـ ـ ــرار ب ـت ــرش ـي ــد
ن ـف ـقــات ـهــا واالس ـت ـع ــان ــة بــإعــامـيـيــن
بتوظيف جــزئــي ،بــدال مــن موظفين
متفرغين بشكل كــا مــل ،حيث كانت
عقود االستعانة المشار إليها لفترة
محددة قصيرة ،وقد انتهت مدة تلك
العقود منذ عدة سنوات.

جانب من التكريم
محافظة العاصمة ،والتي تساهم بدورها
في تأصيل العمل التطوعي على نحو يعزز
المواطنة ،ويسهم في نهضة البالد".
وأشارت الورع إلى أن رعاية البنك لهذا
التكريم تأتي إيمانا منه بأهمية ترسيخ
مفاهيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع،

فــي إط ــار الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة ،ومــن
خـ ــال ال ـت ـع ــاون م ــع مـخـتـلــف مــؤس ـســات
المجتمع.
ويحرص البنك التجاري على التواصل
مــع مختلف شــرائــح المجتمع ،مــن خالل
رع ــاي ــة األن ـش ـطــة وال ـف ـعــال ـيــات المختلفة

عالجية متقدمة ومتطورة لألطفال
م ـم ــن ل ــدي ـه ــم ت ــوح ــد ،م ــا ل ــه األث ــر
اإليجابي على سرعة استجابتهم
ل ـل ـتــأه ـيــل وال ـ ـعـ ــاج .ي ـس ـعــدنــا أن
نبرم شراكات مع كيانات وجهات
تشاطرنا مبادئ وقضايا إنسانية
مماثلة ،وتــؤمــن بتمكين كــل طفل
مـ ــن ه ـ ـ ــؤالء األط ـ ـفـ ــال مـ ــن ال ـت ـم ـتــع
ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاواة وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق أفـ ـض ــل
اإلمكانات".
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،ق ــال ــت ال ـمــديــرة
والمؤسسة لمركز شراكة التوحد
ف ــي ال ـكــويــت ،م .غ ـصــون ال ـخــالــد":
قمنا بتأسيس مركز شراكة التوحد
– الـكــويــت ،كـمــركــز إنـســانــي ،تابع
لـمــؤ سـســة ذات منهجية وسمعة
عالمية ،ولمؤسسيها بــاع طويل
في األبـحــاث والــدراســات الخاصة
بـ ــال ـ ـتـ ــوحـ ــد ،ب ـ ـهـ ــدف ال ـم ـس ــاه ـم ــة
ف ــي تــأه ـيــل األطـ ـف ــال م ـمــن لــديـهــم
توحد ،ولتلبية الحاجة المتزايدة
لتوفير فرص لعالج التوحد داخل
الكويت".

لولوة األيوبي

غصون الخالد

وتابعت" :نتطلع من خالل مركز
شــراكــة الـتــوحــد بــالـكــويــت إل ــى أن
نكون يد العون ألبنائنا وذويهم،
إي ـمــانــا ب ــأن ال ـتــوحــد حــالــة قــابـلــة
لـلـتـعــديــل إذا م ــا ت ــواف ــرت الـبـيـئــة
الـتـعـلـيـمـيــة الـمـنــاسـبــة وأســال ـيــب
العالج والتدريب الالزمة".
وقــالــت فــي هــذا الـصــدد" :نشكر

(ب ـ ـ ــرق ـ ـ ــان) عـ ـل ــى دع ـ ـمـ ــه وإيـ ـم ــان ــه
ب ــدورن ــا ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،ونـتـطـلــع
إلـ ــى ت ــأدي ــة رس ــال ـت ـن ــا ،الـمـتـمـثـلــة
بمنح األطفال الذين لديهم توحد
فرصة إدراك طاقاتهم ومهاراتهم
الكامنة ،وتحقيق أقصى درجة من
االستقاللية ،وأفضل فرص الحياة
الممكنة".

االجتماعية لدى الشباب من أعمار  16-12عاما على
مدى  6أسابيع في الجامعة األميركية بالكويت،
ويــأتــي بالتعاون مــع كلية بابسون فــي بوسطن،
ُ
ال ـت ــي ت ـع ــد إحـ ــدى أرقـ ــى ال ـمــؤس ـســات التعليمية
المختصة بريادة األعمال في الــواليــات المتحدة
وحول العالم.
وذكرت "زين" أن دعمها لبرامج "لوياك" هذا العام
سيشمل مجموعة كبيرة مــن الـبــرامــج واألنشطة
التعليمية التي تعنى بتنمية مختلف المهارات
ُ
لدى الشباب ،منها برنامج "كــن" ،وبرنامج IFAD
الميداني إلرســال الطلبة الكويتيين الموهوبين
إلى الخارج لتعلم ريادة األعمال من الخبراء حول
ال ـعــالــم ،وأكــادي ـم ـيــة "ل ــوي ــاك أي س ــي م ـيــان لـكــرة
القدم" ،وغيرها.
وأشارت الشركة إلى أنها تقوم أيضا من خالل
شراكتها االستراتيجية مع "لوياك" بتدريب المئات

وت ـن ـظ ـي ــم عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـ ــزيـ ـ ــارات الـ ـه ــادف ــة،
والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
القائمة على خدمة كل أطياف المجتمع،
لالضطالع بدور مجتمعي يضع األولوية
لالهتمامات الرئيسية في المجتمع ،بما
يحقق تنمية مجتمعية مستدامة.

«وربة» يجري سحب «السنبلة»
األسبوعي والشهري اليوم

ُ
«زين» تستضيف برنامج «كن» بالتعاون مع «لوياك»
وأوض ـ ـحـ ــت "زيـ ـ ـ ــن" أنـ ـه ــا اس ـت ـض ــاف ــت ال ـط ــاب
ُ
والـطــالـبــات مــن منتسبي بــرنــامــج "ك ــن" فــي مركز
زيــن لــإبــداع بمقرها الرئيسي ،حيث حاضر في
الورشة خالد العميري صاحب مشروع  ،Li3ibوهو
أحد المشاركين السابقين في النسخة الرابعة من
برنامج زين المبتكر ( )Zain Great Ideaلتسريع
المشاريع التكنولوجية الناشئة.
وشـ ـ ــارك ال ـع ـم ـيــري ال ـط ـل ـبــة خ ـبــرتــه ف ــي إط ــاق
مشروعه التكنولوجي ،بالتعاون مع "زين" ،إضافة
إلى التحديات التي واجهته ،وكيف تغلب عليها،
وأس ــاس ـي ــات ري ـ ــادة األعـ ـم ــال وإط ـ ــاق الـمـشــاريــع
ال ـص ـغ ـي ــرة ،وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـخ ـب ــرات ال ـت ــي ألـهـمــت
الـطــاب والطالبات فــي رحلتهم نحو اإلب ــداع في
ريادة األعمال.
ُ
وبينت الشركة أن برنامج "كن" ُيعد أحد أحدث
برامج "لوياك" ،ويهدف إلى تطوير ريادة األعمال

حمد الحساوي

«التجاري» يرعى حفل تكريم الفريق التطوعي بالعاصمة

«برقان» يدعم مركز شراكة التوحد  -الكويت
فإنه يعد من أهم المراكز التي تقدم
مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة م ــن الـخــدمــات
لتأهيل وعالج األطفال ممن لديهم
اضطراب طيف التوحد وعائالتهم،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ح ـ ـمـ ــات ال ـت ــوع ـي ــة
وورش العمل وال ـنــدوات المقدمة
للمختصين والعاملين فــي عالج
وتعليم األطفال ،واألفراد المهتمين
بالتوحد.
وتعقيبا على اتفاقية الشراكة
مع مركز شراكة التوحد  -الكويت،
قالت رئيسة عالقات المستثمرين
ومجموعة االتصاالت المؤسسية
باإلنابة في "برقان" لولوة األيوبي:
"نـ ــؤمـ ــن بـ ـت ــأدي ــة دورن ـ ـ ـ ــا كـعـضــو
م ـ ـسـ ــؤول وف ـ ـعـ ــال فـ ــي ال ـم ـج ـت ـمــع
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،م ـ ــن خـ ـ ــال م ـع ــال ـج ــة
ال ـق ـضــايــا الـمـجـتـمـعـيــة الـمـحـلـيــة،
وإح ـ ــراز ت ـقــدم ف ــي ال ـنــواحــي الـتــي
تستدعي االهتمام".
وأضافت" :يسرنا بشكل خاص
أنـ ــه م ــن خـ ــال ال ــدع ــم ال ـ ــذي قــدمــه
البنك ،سنساعد بتوفير أساليب

١١

اقتصاد

من الطلبة الملتحقين في برنامج "لوياك" الصيفي
على مدار السنوات الماضية ،والذين تستضيفهم
فــي جميع أق ـســام الـشــركــة ،لـيـتــدربــوا عـلــى أج ــواء
الـعـمــل الحقيقية بــالـشـكــل ال ــذي ُيـضـيــف الـعــديــد
مــن الـمـهــارات إلــى سيرتهم المهنية ،إضــافــة إلى
تقديم المكافآت المالية لهم ،تقديرا لمجهودهم،
وتشجيعا إلبداعاتهم.
وتـ ـ ـفـ ـ ـخ ـ ــر "زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن" ب ـ ـكـ ــون ـ ـهـ ــا أحـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــاء
االستراتيجيين لـ"لوياك" منذ تأسيسها ،وخاصة
ُ
أنها تعد أحد أهم وأبرز المشاريع الوطنية التي
تعنى بالشباب ،بمختلف فئاتهم العمرية ،وتوفر
لـهــم الـبـيـئــة الـصـحـيــة ال ـتــي م ــن شــأنـهــا أن تـطــور
مواهبهم وتتبنى هواياتهم المختلفة ضمن إطار
ترفيهي وتعليمي واجتماعي.

ي ـج ــري ب ـنــك وربـ ــة سـحــوبــاتــه
الشهرية ،والتي تتضمن :سحب
حساب السنبلة الشهري ،إضافة
إل ــى سـحــب السنبلة األسـبــوعــي
السابع والعشرين ،بحضور ممثل
ع ــن وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة
وموظفي البنك.
يمثل حساب السنبلة الخيار
األمـ ـث ــل ل ـك ــل ال ــراغ ـب ـي ــن بـتــوفـيــر
األم ـ ــوال ،وتـحـقـيــق ع ــوائ ــد مالية
ثابتة على أرصــدتـهــم فــي الوقت
نفسه ،إضــافــة إلــى فــرص شهرية
للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
ون ـظ ــرا لــإق ـبــال الـكـبـيــر ال ــذي
الق ــاه ه ــذا الـحـســاب مــن الـعـمــاء،
عمل "وربــة" على إضافة تطورات
نوعية على حساب السنبلة القت

اس ـت ـح ـس ــان الـ ـعـ ـم ــاء ،وت ـش ـمــل:
زيادة عدد الرابحين ،عبر إضافة
س ـح ــب أسـ ـب ــوع ــي ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
السحب الـشـهــري ،إلتــاحــة فرص
أكبر للعمالء للفوز بجوائز مالية
اس ـبــوع ـيــة ق ـي ـمــة ك ــل م ـن ـهــا ألــف
دينار تذهب إلى  5رابحين ،ويتم
السحب عليها يوم الخميس من
كل أسبوع.

اقتصاد
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«هواوي» ثاني أكبر بائع للجواالت الذكية
ن ـج ـحــت ال ـص ـي ـن ـيــة «هـ ـ ـ ــواوي» ف ــي ت ـجــاوز
األميركية «أبل» لتحتل المرتبة الثانية من بين
أكبر بائعي الجواالت الذكية في العالم ،بناء
على عدد األجهزة التي شحنتها الشركتان في
الربع السنوي المنتهي في ال ــ 30من يونيو،
وفقا لتقارير شركات األبحاث «آي دي سي»
و«كونير بوينت ريـسـيــرش» ،و«آي إتــش إس
ماركيت».
وعلى حسب بيانات أولية صدرت عن «آي
دي سي» ،شحنت «هواوي» حوالي  54.2مليون

جوال خالل الفترة ،مسجلة نموا على أساس
سنوي بلغ  40.9في المئة ،في حين باعت «أبل»
حــوالــي  41.3مليون وح ــدة ،بــارتـفــاع  0.7في
المئة ،مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومكنت تلك المبيعات مــن و ص ــول حصة
«هواوي» في السوق إلى  15.8في المئة ،بينما
بلغت الحصة السوقية لصانعة اآليفون 12.1
في المئة.
وال تزال «سامسونغ» قائدة للسوق بحصة
 20.9فــي الـمـئــة ،بعدما شحنت  71.5مليون

جـهــاز خ ــال الــربــع الـسـنــوي ،وأوض ـحــت «آي
دي سي» أن الشركة الكورية الجنوبية شهدت
تراجعا سنويا في شحنات الجواالت الذكية
 10.4فــي المئة ،وربـمــا تــواجــه صعوبات في
أعمالها للجواالت في األرباع السنوية المقبلة.
وأشارت «آي دي سي» إلى أن هذه هي المرة
األولى التي ال تحتل فيها «آبل» المرتبة األولى
أو الثانية بين شركات الـجــواالت الذكية من
حيث الحصة السوقية منذ الربع الثاني من
عام .2010

economy@aljarida●com

ً
«آبل» تسجل أرباحا فصلية كبيرة
وقيمتها السوقية تقترب من تريليون دوالر
أع ـل ـن ــت م ـج ـم ــوع ــة «آبـ ـ ـ ــل» أم ـ ــس ارتـ ـف ــاع
أرباحها في الفصل األخير أكثر من  30في
المئة مسجلة  11.5مليار دوالر ،متفوقة على
توقعات السوق رغم أن مبيعاتها من هواتف
«آيفون» كانت دون توقعات المحللين.
وع ـ ـ ـ ـ ــززت ه ـ ـ ــذه األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء أسـ ـ ـع ـ ــار أس ـه ــم
المجموعة في التداول بعد إغالق األسواق،
لتقترب القيمة السوقية لعمالق التكنولوجيا
مــن تــريـلـيــون دوالر ،رغ ــم ان ـتــزاع مجموعة
«هواوي» الصينية المرتبة الثانية من «آبل»
فــي الـســوق العالمي للهواتف الذكية الــذي
ً
ً
يشهد تنافسا شديدا.
وسجلت عائدات «آبل» في الفصل المالي
ً
ً
الثالث ارتفاعا بنسبة  17في المئة وصوال
إلى  53.3مليار دوالر ،مقارنة بالفترة نفسها
العام الماضي ،مدفوعة ببيع هواتف «آيفون»
ً
أغلى ثمنا وخدمات إنترنت وأجهزة يمكن
ارتداؤها.
وقال المدير التنفيذي تيم كوك في بيان
اإلعـ ــان عــن ال ـع ــائ ــدات« :يـسـعــدنــا أن نعلن
أفضل نتائج آلبل عن فصل ينتهي في يونيو
على اإلطالق ،وفصلنا الرابع على التوالي من
نمو العائدات بنسبة تفوق  10في المئة».
بــاعــت «آب ــل»  41.3مليون جـهــاز «آيـفــون»
في الفصل المنتهي في  30يونيو ،أي أقل
بقليل من الرقم ،الذي توقعه المحللون وهو
ً
 42مليونا.
وارت ـف ـع ــت أس ـه ــم ع ـم ــاق الـتـكـنــولــوجـيــا
ومـقــره «سيليكون فــالــي» ،بنسبة  4.03في
ً
المئة مسجلة  197.95دوالرا في التداول بعد
إغالق األسواق عقب صدور تقرير األرباح.
وقـ ـ ـ ـ ــال دانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــال إيـ ـ ـف ـ ــز رئـ ـ ـي ـ ــس أب ـ ـحـ ــاث
التكنولوجيا لــدى مؤسسة «جــي بــي إتش
إنسايتس» في مذكرة للمستثمرين أن آبل
ً
أعطت أخيرا (وول) ستريت والمستثمرين
ف ــي ق ـط ــاع ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ب ـع ــض األخ ـب ــار
ال ـج ـي ــدة» م ـت ـفــوقــة ع ـلــى ال ـت ــوق ـع ــات بـشــأن
ع ــائ ــدات ـه ــا ومـتـنـبـئــة بـ ــأن ال ـف ـصــل ال ـحــالــي
سيكون أقوى.
ومــن أجــل أن تسجل «آب ــل» قيمة سوقية
بمستوى تريليون دوالر ،يتعين أن تحقق
ً
ً
أسهمها ارتفاعا إضافيا بنحو  5في المئة.
يترقب المحللون معرفة إجراءات تصدي
المجموعة للتوتر التجاري بين الــواليــات
والصين.
وتشمل الـحــروب التجارية التي أعلنها
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب فــرض
رسوم جمركية بقيمة  25في المئة على ما
قيمته  34مليار دوالر من السلع الصينية،
مع ترقب فرض رسوم على المزيد من السلع،
ورسوم جمركية مرتفعة على واردات الصلب
واأللمنيوم ،مما دفع بكين وسواها إلى الرد
بفرض رسوم على سلع أميركية.
وق ــال ك ــوك ،إن مـنـتـجــات «آبـ ــل» لــم تتأثر
مباشرة حتى اآلن ،وان المجموعة تــدرس
إجراءات ترامب األخيرة.
وتــابــع ك ــوك ،أن «مــوقـفـنــا بـشــأن الــرســوم
هــو أن ـهــا تـظـهــر كـضــريـبــة عـلــى المستهلك
وتؤدي في نهاية المطاف إلى نمو اقتصادي
ً
أضعف ،وأحيانا يمكنها أن تتسبب بمخاطر
كبرى لها عواقب غير مقصودة».

وأضـ ـ ــاف «م ــع ذل ــك إن ـن ــا م ـت ـفــائ ـلــون بــأن
المسألة ستسوى .هناك معاملة بالمثل ال
مفر منها بين الواليات المتحدة والصين،
يجمع بين البلدين مثل عامل مغناطيسي :ال
يمكن ألحدهما أن يزدهر إال إذا ازدهر اآلخر».
تتوقع الشركة الكشف عن هواتف «آيفون»
ً
جديدة في الخريف المقبل ،عمال بعادتها
إطالق نماذجها األحدث قبيل انطالق فترة
التسوق ألعياد رأس السنة.
ً
وع ـم ــوم ــا ش ـهــدت مـبـيـعــات «آيـ ـف ــون» في
ً
الفصل المالي الثالث استقرارا إذ إن هواة
هذه الهواتف ،إما اشتروا أجهزة في األشهر
السابقة أو ينتظرون الموديالت الجديدة في
األشهر القادمة.
ومــع ذل ــك ،فــإن متوسط سعر ال ـ «آيـفــون»
ارت ـف ــع خ ــال الـفـصــل ال ـمــاضــي م ــع اخـتـيــار
المتسوقين نموذجي «آيفون إكس» و«آيفون
ً
 »8األغلى ثمنا ،بحسب «آبل».
وقال كوك «إذا نظرنا إلى األجهزة األغلى
ً
ً
ثمنا ككل ،فإنها تنمو بشكل جيد جدا».
وأضــاف أن جهاز «آيفون إكس يثبت أنه
عندما تـطــرح سلعة جـيــدة ،هـنــاك عــدد من
األشخاص الذين يرغبون بشرائها ويمكن
ً
أن تكون تجارة جيدة جدا».
ل ـكــن األخـ ـب ــار ال ـج ـيــدة ش ـهــدت انـتـكــاســة
طفيفة بعد صدور أرقام تظهر أن مجموعة
هـ ــواوي ومـقــرهــا الـصـيــن انـتــزعــت المرتبة
الثانية من «آبــل» في سوق الهواتف الذكية
الـ ــذي يـشـهــد مـنــافـســة حــام ـيــة ،ف ــي الـفـصــل
الثاني هذا العام.
وبـ ـ ـق ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاق الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوري الـ ـجـ ـن ــوب ــي
سامسونغ مصنع الـهــواتــف الــذكـيــة األول،
مع بيع  71.5مليون جهاز ،في حين احتل
هـ ــواوي الـمــرتـبــة الـثــانـيــة م ــع  54.2مليون

جهاز ،بحسب مؤسسة «آي.دي.سي» لرصد
ً
سوق الهواتف النقالة في العالم فصليا.
واألجهزة التي باعتها «آبل» في الخارج
ً
والبالغة  41.3مليونا ،سمحت للمجموعة
ب ــاس ـت ـح ــواذ  12.1ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـســوق
العالمي مقارنة بـ 20.9في المئة لسامسونغ
و 15.8في المئة لهواوي.
وهذه المرة األولى منذ مطلع  2010التي
لم تتربع فيها «آبل» في إحدى المرتبتين
األوليين في سوق الهواتف الذكية ،بحسب
«آي.دي.سي».
تـمـكـنــت «آب ـ ــل» م ــن ال ـتــألــق رغ ــم ال ـضــرر
الذي لحق بصورتها والسيما مع إتهامها
باإلسهام في إدمان الشبان على الهواتف
الذكية وإبطاء أداء الموديالت القديمة من
هواتفها بهدف التحفيز على تحديثها،
وتجنب دفــع الـضــرائــب بــإيــداع أم ــوال في
ّ
جنات ضريبية.
ولـ ـط ــالـ ـم ــا ش ـ ـ ــددت «آب ـ ـ ـ ــل» عـ ـل ــى ت ــزاي ــد
عائداتها من بيع الموسيقى والتطبيقات
واألل ـعــاب واالش ـتــراكــات والـخــدمــات التي
تبيعها لمستخدمي أجهزتها.
ً
وت ـعــد عــوائــد ال ـخــدمــات عـنـصــرا مهما
للتنويع واالبتعاد عن االعتماد بشكل كبير
على بيع هواتف «آيفون».
وق ــال ك ــوك إن ع ــدد مستخدمي أجـهــزة
«آبل» يتزايد ،وذلك يبشر بمواصلة تعزيز
النمو القوي في قطاع خدمة الموسيقى
التدفقية والمحفظة الرقمية ومتجر «آب
ستور» للتطبيقات.
واضاف «شعورنا رائع بشأن خدماتنا
الـ ـح ــالـ ـي ــة ون ـ ـحـ ــن بـ ـغ ــاي ــة ال ـ ـت ـ ـفـ ــاؤل ازاء
مـشــاريـعـنــا الـمـتـعـلـقــة بـبـعــض ال ـخــدمــات
ً
الجديدة أيضا».

ثقافات
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أضواء على حفلة الفنان
التونسي لطفي بو شناق
في مهرجانات صور
الدولية في لبنان ونظرة
إلى افتتاح {إهدنيات}.
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مسك وعنبر

داء {الزرق} أبرز سبب
للعمى بين َمن تخطوا
الستين من العمر...
الباحثون توصلوا إلى
أدوية جديدة لعالجه.
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ينتظر المخرج محمد سليمان
إجازة نص "المصعد" من لجنة
النصوص ،حتى يبدأ تنفيذه
واختيار ممثليه.

أبطال « »Guardians of the Galaxyيطالبون
«ديزني» بعودة مخرجهم جيمس غان
ط ــال ــب ف ــري ــق ع ـمــل سـلـسـلــة أف ـ ــام "حـ ـ ــراس ال ـم ـجــرة"
( )Guardians of the Galaxyبعودة مخرج األفــام إلى
عمله ،بعد استبعاده من شركة والــت ديــزنــي ،المنتجة
ل ـل ـس ـل ـس ـلــة ،ب ـس ـبــب تـ ـغ ــري ــدات ق ــدي ـم ــة س ـخ ــر ف ـي ـهــا مــن
االغتصاب والميل الجنسي لألطفال.
ووقع كريس برات وبرادل يكوبر وزوي سالدانا وفين
َّ
ديزل ،خطابا مفتوحا يطالبون فيه بعودة جيمس غان،
مخرج أفــام "حــراس المجرة" ،بعد عشرة أيــام من قرار
"والت ديزني" ،استبعاده من العمل ،على خلفية تغريدات
كتبها على حسابه بـ"تويتر" من  2008إلى .2011
وقال فريق العمل في الخطاب المفتوح ،إنهم انتظروا
إلص ــدار بيان بخصوص فصل غــان ،حتى يتسنى لهم
"التفكير والمناقشة" مع الشركة ،إلعادة النظر في القرار.
وأض ــاف الـخـطــاب" :ك ــل الـحــب والــدعــم واالم ـت ـنــان من
جانبنا إلى جيمس ،ونتطلع جميعا إلى العمل معه في
المستقبل".
وأشاروا إلى أن "جيمس لن يكون الشخص المناسب
األخير الذي يصلح لوضع اسمه على اإلعالن الترويجي
للفيلم ،لكننا في ضوء االنقسام السياسي الــذي يسود
البالد ،نتوقع أن يتكرر هذا المثال .لذا نأمل أن يتوقف
األمـيــركـيــون مــن جميع األطـيــاف السياسية عــن اغتيال
الشخصيات الـعــامــة ،والـكــف عــن تسليح عـقــول العامة
ضدهم".
وقال كريس برات على حسابه على "إنستغرام"" :رغم
أنني ال أدعم النكات غير الالئقة لجيمس التي ترجع إلى
سنوات مضت ،لكنني أرى أنه رجل صالح".
ويـمـيــل غ ــان إل ــى الـفـكــر ال ـي ـســاري ،ويــوجــه ان ـت ـقــادات

للرئيس األميركي دونالد ترامب ،وهو ما يرجح أن يكون
سببا وراء تركيز بعض أصـحــاب الفكر المحافظ على
تغريداته التي نشرها منذ سنوات.
وتـعـتـبــر "ب ــي بــي س ــي" الـكـثـيــر مــن ال ـم ـن ـشــورات التي
تتضمن سخرية من الهولوكوست واإليــدز على مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي عــدائـيــة" ،م ــا يجعلنا نمتنع عن
إعادة نشرها".
وقال أالن هورن ،الرئيس التنفيذي لـ"والت ديزني
ستديوز" ،إن تغريدات غان "ال يمكن تبريرها ،وهي
تتعارض مع قيم استديوهات الشركة".
وكتب غــان وأخــرج الجزء األول من سلسلة
أف ــام "حـ ــراس ال ـم ـجــرة" ،ال ــذي يـخــرج الـجــزء
الثالث منها في .2020
وكـ ــان ال ـج ــزء األول ه ــو األك ـث ــر نـجــاحــا
لشركة مارفل ،بعد تحقيق إيرادات بلغت
 770مليون دوالر من العرض في جميع
أنحاء العالم .كما شارك المخرج المعروف
في إنتاج سلسلة أفالم "المنتقمون".
وأصـ ـ ـ ـ ـ ــدر غـ ـ ـ ــان ب ـ ـيـ ــانـ ــا بـ ـ ـش ـ ــأن ف ـض ـي ـحــة
التغريدات ،قائال" :اعـتــذرت عن الـمــزاح الذي
تأذت منه مشاعر البعض ،وشعرت باألسف
ال ـش ــدي ــد ،ل ــذل ــك أع ـن ــي ك ــل كـلـمــة ذكــرت ـهــا في
االعتذار".
ووقع  350ألف شخص التماسا على موقع
 Change.orgيطالب "ديــزنــي" بــإعــادة غان
إلى وظيفته.
جيمس غان مع النجمين سالدانا وباوتيستا

الممثل األميركي آلن ألدا يكشف
عن إصابته بالـ «باركنسون»
كـشــف الممثل األم ـيــركــي آل ــن ألـ ــدا ،الـمـشـهــور ب ــدور الطبيب
العسكري بيرس في مسلسل "ماش" الشهير ،أنه يعاني مرض
الـ"باركنسون".
ً
وأقر ألدا البالغ من العمر  82عاما أنه علم بإصابته قبل ثالث
سنوات ونصف السنة.
ّ
إصابتي بمرض باركنسون بهدف
خبر
نشر
وغرد قائال "قررت
ً
تشجيع اآلخرين على التحرك" ،مرفقا تغريدته بشريط فيديو
يظهر فيه وهو يقوم بحركات بهلوانية.
ّ
وأضاف "ال ينقصني شيء في حياتي ،فأنا أمثل ،وأحاضر،
وأحـ ّـمــل التسجيالت الـصــوتـيــة ،وأش ــارك فــي حصص مالكمة
ثالثة أيام في األسبوع ،وأمــارس رياضة كرة المضرب مرتين
في األسبوع ،وأتناول ّ
حبة دواء صغيرة".
وأشــار الممثل في تصريحات لمحطة "سي بي أس" إلى أن
ارتجافا في إبهام اليد هو الدليل الوحيد على اصابته بهذا
المرض ،الذي يؤدي إلى ًتدهور قدرات الجهاز العصبي المركزي.
يستكشف
وفيفيد" ،الذي
ً
وكان ألدا بدأ برنامجا بعنون "كلير ً
فيه الطرق التي يتواصل بها البشر معا ،واشتهر خصوصا
يوميات
يتتبع
بدور بيرس في المسلسل الفكاهي "ماش" ،الذي
ً
ً
الكورية ،وأدى أيضا دورا في
فريق طبي أميركي ّإبان الحرب
ّ
المسلسل الناجح "ذا ويست وينغ" ،ورشح سنة  2005ألوسكار
أفضل ممثل في دور ثانوي عن أدائه في "ذا أفييتر".
(أ ف ب)

آلن ألدا

شاكيرا

كاتي بيري

أوكتافيا سبنسر

شاكيرا أطلقت أحدث فيديو
كليب «»Clandestino

كاتي بيري تزور
مريضة معجبة

سبنسر تنضم إلى «»Netflix
بمسلسل درامي

أطلقت النجمة الكولومبية اللبنانية األصــل شاكيرا
أحــدث كليباتها لدويتو " ،"Clandestinoالــذي تتخلله
حركات راقصة نفذتها على شاطئ البحر ،وظهرت عبرها
بإطاللة جذابة ،ويشاركها في الغناء مواطنها مالوما،
وهذا ثالث تعاون بينهما.

زارت ال ـن ـج ـمــة األم ـي ــرك ـي ــة ك ــات ــي بـ ـي ــري ،ف ــي لفتة
إن ـســان ـيــة ،مـعـجـبــة صـغـيــرة ل ــم تـسـتـطــع ال ــذه ــاب إلــى
حفلتها ،بعد إصابتها بورم في المخ .وجلست بيري
بجانبها ،والتقطت معها الكثير من الصور ،إضافة
إلى عائلتها.

أعلنت شبكة " "Netflixتوقيع عقد مع الممثلة العالمية
ال ـحــائــزة جــائــزة األوس ـك ــار أوكـتــافـيــا سبنسر ،لتمثيل
مسلسل درام ــي ي ــروي الـسـيــرة الــذاتـيــة ألول مليونيرة
أميركية من أصــول إفريقية في تاريخ أميركا سي جي
ووكر.

شخصية « »Deadpoolلريان رينولدز
تحصد شعبية أكبر من األبطال الخارقين

لقطة من «»Deadpool
يأتي في الوقت المناسب مسرعا لينقذ
الكثير من األبرياء ،مع حرصه الشديد على
عدم قتل أي شخص من األشــرار ،تعد تلك
أهــم مــواصـفــات ظهور شخصيات "سوبر
هيرو" في الدراما والسينما ،وهي القاعدة
التي كسرها " "Deadpoolفي ظهوره.
شخصية " ،"Deadpoolالتي يجسدها
الممثل العالمي ريان رينولدز ،نجحت في
حصد عدد كبير من المشاهدين ،وتكوين
شعبية كبيرة جدا لتغييره النمط الشهير
لــأب ـطــال ال ـخــارق ـيــن ع ـلــى مـ ــدار ال ـس ـنــوات
الماضية.
ال ـس ـبــب األول ل ـن ـجــاح شـخـصـيــة ري ــان
رينولدز هو كسره النمط الجاد الذي يتمتع
به األبطال الخارقون في التمثيل ،وإضافته
الكثير من المرح والفكاهة داخل المشاهد
األكثر دموية وقتاال ليخرج بالمشاهد من
حيز "األكشن" المعتاد لنمط جديد.
وي ـ ـعـ ــد الـ ـسـ ـب ــب الـ ـث ــان ــي وراء شـعـبـيــة
" "Deadpoolهــو ع ــدم ال ـتــزامــه بــالــروتـيــن
الدائم الذي يتمتع به األبطال الخارقون في
إنقاذ األبرياء ،وسعيهم دائما إلى تسليم
األشرار للعدالة لتتم محاكمتهم ،وهو ما ال
يفعله "رينولدز" الذي يقتلهم دائما.
وح ـقــق فـيـلــم " "Deadpool 2فــي جزئه
الـثــانــي إي ـ ــرادات وص ـلــت إل ــى  750مليون
دوالر حول العالم ،وبهذا الرقم يكون العمل
حـقــق أكـثــر مــن  7أض ـعــاف ميزانيته التي
قــدرت ب ــ 110ماليين ،وهــو مــن إخ ــراج تيم
ميلر وسيناريو ريــت ريــزه وبــول ويرنك،
وبطولة رايــان رينولدز ،مورينا باكارين،
إد سكراين وتي جاي ميلر.
وتـتـخـلــل أح ـ ــداث فـيـلــم ""Deadpool 2
قيام "ديدبول" بجمع فريق من المتشردين
ال ـم ـت ـح ــول ـي ــن جـ ـس ــدي ــا ل ـح ـم ــاي ــة ال ـص ـبــي

المراهق المريض راسيل كولينز (الممثل
الـنـيــوزيـلـنــدي جــول ـيــان دي ـن ـي ـســون) ال ــذي
يقيم في دار لأليتام ضد الشرير المحتال
المتنقل عبر الزمان كيبيل (الممثل جوش
برولين) ،للثأر من قتل أحــد أفــراد أسرته.
ومع مرور الوقت يتحالف ولسون وكيبيل
ضد العناصر الشريرة ،بعد أن يعود كيبيل
فــي عــامــل الــوقــت إلــى ال ــوراء ثــم يـعــود إلى
أسرته.
واس ـت ـق ـبــل فـيـلــم " "Deadpool 2بـثـنــاء
واسع من نقاد السينما ،الذين أشادوا بقوة
إخ ــراج الفيلم وبــاألجــواء الكوميدية التي
هيمنت على أحداثه ومشاهد المغامرات،
وبأداء الممثلين ،وخصوصا ريان رينولدز
وجوش برولين وزازي بيتز.
والجزء الثاني من إخراج المخرج ديفيد
ل ـي ـت ــش ،واش ـ ـتـ ــرك ف ــي ك ـت ــاب ــة ال ـس ـي ـنــاريــو
ال ـكــات ـبــان الـسـيـنـمــائـيــان ري ــت ري ــز وب ــول
وي ــرن ـي ــك ،م ــع ب ـطــل ال ـف ـي ـلــم ال ـم ـم ـثــل ري ــان
ري ـن ــول ــدز ،اس ـت ـن ــادا إل ــى سـلـسـلــة قصص
مــارف ـيــل لـلـكــاتـبـيــن روب ليفيلد وفــابـيــان
ن ـي ـس ـيــزا ،وهـ ــذا الـفـيـلــم ه ــو ب ــاك ــورة أف ــام
الممثل ريان رينولدز ككاتب سينمائي.
ي ـش ــار إل ــى أن أح ـ ــداث ال ـج ــزء األول من
الفيلم دارت حول وايــد ويلسون ،وجسده
ريــان رينولدز الــذي كــان يعمل سابقا في
القوات الخاصة ،لكنه سرعان ما تحول إلى
مرتزق ومنح نفسه اسم " "Deadpoolبعد
أن تعرض لتجربة قاسية تركته بمهارات
عالية ،مثل القدرة على إعادة شفاء نفسه،
وخـ ــرج "دي ــدب ــول" ب ـم ـهــاراتــه إل ــى ال ـشــارع
لينتقم من الرجل الذي دمر حياته.

ثقافات
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ّ
معرض الفن المعاصر «أطوار العمران» ...تناغم بين التاريخ والحداثة
• ّفنانون من لبنان والمكسيك يقاربون البعد االجتماعي للزمن والتطورّ

تحت رعاية وزارة
الثقافة في لبنان ومكتب
{اليونسكو – بيروت}،
ينطلق في  22سبتمبر المقبل
معرض ّ
الفن المعاصر {أطوار
العمران} (يستمر حتى 22
أكتوبر) الذي يستضيفه ّ
كل
من معرض رشيد كرامي
الدولي في طرابلس الذي
ّ
صممه المهندس المعماري
البرازيلي أوسكار نيميير ،وقلعة
طرابلس التاريخية ،ويستوحي
بيروت -ةديرجلا

●

ّ
معرض الفن
المعاصر {أطوار
العمران} تتويج
ً
لـ  18شهرا من
العمل شملت
ً
ً
تبادال ثقافيا بين
لبنان والمكسيك

َّ
أعماله من أهمية َع َجلة الزمن
واندثار الحضارات وأطوار
العمران في كال الموقعين،
وهو من تنظيم {بيروت متحف
الفن} ( )BeMAومنصة
 ،STUDIOCUR/ARTفي
ثاني تعاون فني بينهما.

ّ
معرض الفن المعاصر {أطوار
ً
العمران} تتويج لـ 18شهرا من
ً
ً
ال ـع ـمــل شـمـلــت تـ ـب ــادال ثـقــافـيــا
بين لبنان والمكسيك ومشاركة
وجـهــات نظر ومـقــاربــات حول
ّ
يضم
موضوع المعرض الــذي
ً
 18مـ ـش ــروع ــا ،بـيـنـهــا ثـمــانـيــة
ضــة وع ـشــرة
أع ـم ــال فـنـيــة م ـفــو ّ
أع ـ ـمـ ــال أنـ ـج ــزه ــا ف ــن ــان ــون مــن
لبنان والمكسيك ،تحت إشراف
مؤسسة منصة STUDIOCUR/
َ ART
الحلو.
القيمة كارينا
ّ
يشارك في المعرض فنانون
ل ـب ـنــانـ ّـيــون وم ـك ـس ـي ـكـ ّـيــون هــم:
إدغ ــاردو أراغ ــون ،وعلي شـ ّـري،
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــوزي داف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا ،وجـ ـ ــوانـ ـ ــا
هادجيثوماس ،وخليل جريج،
ول ـ ـم ـ ـيـ ــاء جـ ـ ــريـ ـ ــج ،وف ــريـ ـت ــزي ــا
إيريزار ،وجورج منديز باليك،
ودامـ ـ ـي ـ ــان أورت ـ ـي ـ ـغـ ــا ،ومـ ـ ــروان
رش ـ ـ ـمـ ـ ــاوي ،وغ ـ ـبـ ــريـ ــال ريـ ـك ــو،
وس ـت ـي ـف ــان ــي سـ ـ ـع ـ ــادة ،وروي
سـمــاحــة ،وج ــال تــوفـيــق ،وزاد
ملتقى ،في معرض رشيد كرامي
الـ ــدولـ ــي .ري ـ ــان ث ــاب ــت ،وهــايــغ
إي ـف ــازي ــان ،وإي ـمــانــويــل تــوفــار،
وبابلو دافيال في قلعة طرابلس
التاريخية.
يذكر أن هياكل معرض رشيد
كــرامــي الــدولــي المؤلفة مــن 14
ً
ب ـنـ ً
ـاءُ ،بنيت جــزئـيــا عــام 1974
قبل أن تعوق الحرب اللبنانية
عـمـلـيــة اس ـت ـك ـمــال ـهــاُ ،
ويـعـتـبــر
ال ـم ـكــان أح ــد أه ــم تـ ــراث الـبـنــاء
الهندسي المعاصر في الشرق
األوسط.
ي ـ ـك ـ ـشـ ــف م ـ ـ ـعـ ـ ــرض {أط ـ ـ ـ ـ ــوار
ال ـع ـم ــران} الـ ـح ــوار ال ــدائ ــر بين
هـيــاكــل م ـعــرض رش ـيــد كــرامــي
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــة طـ ــراب ـ ـلـ ــس
األثرية ،في داللــةٍ على التناغم
بين الـتــاريــخ وال ـحــداثــة ،وبين
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــب ال ـ ــزمـ ـ ـن ـ ــي وأطـ ـ ـ ـ ــوار
الـعـمــران ،مــا يسهم فــي تخليد
صفحات من التاريخ.
ٍ

واقع وأوهام
ف ــي خـ ــال مــؤت ـمــر صـحــافــي
ُعقد في حرم االبتكار والرياضة
فــي جــامـعــة {الـقــديــس يــوســف}

لو عادوا!
مسفر الدوسري

جانب من المؤتمر الصحافي
في بـيــروت ،في حضور ممثلة
وزيـ ـ ــر ال ـث ـق ــاف ــة ل ـي ــن طـحـيـنــي،
وس ـف ـي ـ ِـر ال ـم ـك ـس ـيــك ف ــي لـبـنــان
خــوسـ ِـيــه ِإغ ـنــاس ـيــو مـ ـ ــادرازو،
ّ
{مؤسسة
والمدير الدولي لدى
ميقاتي} زياد ميقاتي وممثلي
وسائل اإلعالم وفنانين ووجوه
اجتماعية ،لفتت كارينا الحلو
ّ
إل ــى {أن ال ـه ــدف م ــن الـمـعــرض
الدفع في اتجاه التفكير بواقع
اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي ع ـص ــرن ــا ه ــذا،
ب ـعــد أع ـ ــوام م ــن أوه ـ ــام ال ـت ـقـ ّـدم
الـتــي تـنــذر بــاالنـهـيــار فــي حال
اسـ ـتـ ـم ــرار وتـ ـي ــرة اإلفـ ـ ـ ــراط فــي
اإلنتاج كما هي عليه}.
أ ضـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــت أن ا لـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر
ً
اس ـت ـغــرق ع ــام ــا ون ـصــف الـعــام
وتخللت ه ــذه الـفـتــرة إقــامـتــان
ّ
فـ ـن ـ ّـيـ ـت ــان فـ ــي كـ ـ ــل مـ ــن بـ ـي ــروت
ّ
والـ ـمـ ـكـ ـسـ ـي ــك ش ــكـ ـلـ ـت ــا ف ــرص ــة
لـلـفـنــانـيــن ال ــذي ــن اخ ـت ـيــروا من
ً
ه ــذي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ل ـل ـع ـمــل م ـعــا
وتـ ـب ــادل وج ـه ــات ال ـن ـظــر حــول
ّ
يتطر ق إليها
المواضيع التي
المعرض.
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،ك ـش ـف ــت ال ـع ـض ــو
ال ـ ـمـ ـ ّ
ـؤسـ ــس ل ـ ــ{ب ـ ـمـ ــا} سـ ــانـ ــدرا
أب ــو ن ــادر أن {أطـ ــوار الـعـمــران}

ٌ
ٌ
إقامات
مشترك ،شمل
مشروع
ٍ
فـنـيــة ب ـيــن ل ـب ـنــان والـمـكـسـيــك،
ت ـم ـحــورت ح ــول إع ـ ــادة تــأكـيــد
ّ
ُ
البعد االجتماعي للفن { ،فهو
ـروع
ال ي ـهـ
ـدف إل ـ ّـى إح ـي ــاء م ـشـ ًٍ
ّ
القدم رمزا
معماري شكل
منذ ِ
ً
مـثــالـيـ ًـا ُ
وم ّـنـطـلـقــا لـبـلـ ٍـد جديد
ف ـح ـســب ،إن ـم ــا ل ــإض ــاء ة على
ّ
ال ـ ـ ــدور اًلـ ـحـ ـي ــوي لـ ـلـ ـف ــن ،كــونــه
م ـســاحــة لـلـتــاقــي بـيــن األفـ ــراد
والمجتمعات والثقافات ،من ثم
َ
وقائع اجتماعية
ترجمة األفكار
مترابطة}.
أض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت{ :حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن اخـ ـ ـت ـ ــار
اللبنانيون نيميير لبناء تجربة
الحلم ،انتظروا ،وفي االنتظار
ّ
تغير الــواقــع ،لــم يكتمل الحلم
بــل ع ــاش تـجــربــة التهجير مع
ٌ
اللبنانيين ،لكنه بـقــي .هيكل
يــذكــرنــا بـقــدرتـنــا عـلــى الـحـلــم،
ّ
بأهمية حالة االنتظار كتوقيت
مثالي الختبار األمــل كمصدر
يـ ـنـ ـطـ ـل ــق م ـ ـنـ ــه ح ـ ـلـ ــم ج ـم ــاع ــي
جديد}.
ختمت{ :رؤيتنا ،في بيروت
مـتـحــف ال ـفــن ،لـيـســت تــوعــويــة
ب ـم ـع ـنــاهــا الـ ـض ـ ّـي ــق ،ب ـق ــدر مــا
هــي إعـ ــادة ال ـفــن إل ــى الــوعــي

الـ ـجـ ـم ــاع ــي ،ك ـ ـجـ ــزء ال ي ـت ـجــزأ
م ــن شخصيتنا اال جـتـمــا عـيــة،
ّ
فنتمكن من استخدامه كوسيلة
أو عـ ــدسـ ــة ل ـل ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى واق ـ ــع
سياسي ،أو اجتماعي ،أو ثقافي
أو انساني}.
أمـ ـ ــا ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـ ــدولـ ـ ــي ل ــدى
{مـ ـ ـ ّ
ـؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة م ـ ـي ـ ـقـ ــاتـ ــي} زي ـ ـ ــاد
م ـي ـق ــات ــي ،فـ ــأوضـ ــح أن {ق ـل ـعــة
طــراب ـلــس مـبـنـيــة ب ـيــن الـعـصــر
الـ ـ ـصـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــي والـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــوك ـ ــي
اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ،وم ـ ـعـ ــرض رش ـي ــد
ك ـ ــرام ـ ــي الـ ـ ــدولـ ـ ــي ه ـ ــو م ـت ـحــف
ج ـم ـي ــل يـ ــرمـ ــز إلـ ـ ــى مــدي ـن ـت ـنــا.
ونـ ـح ــن ك ـطــراب ـل ـس ـي ـيــن قـ ّـدم ـنــا
األراضي والوقت والمساحات،
ً
ً
ليكون معرضا دوليا يرفع
ً
اسـ ــم ل ـب ـنــان ع ــال ـي ــا .نــأمــل
بــأن يـكــون هــذا الـمـشــروع،
ـاء ب ـيــن لـبـنــان
م ـش ــروع ل ـق ـ ٍ
والمكسيك ،وبين طرابلس
وباقي لبنان والعالم}.

بدوره ،أشار سفير المكسيك
خوسيه ِإ غناسيو
لــدى لبنان
ِ
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرازو إل ـ ـ ـ ــى أن حـ ـك ــوم ــة
المكسيك تولي أهمية وأولوية
كبرى لهذا المشروع ،وتعتبره
ً
ً
جـ ــزء ا أســاس ـيــا مــن سياستها
الـطــامـحــة إل ــى تـعــزيــز حـضــور
الـمـكـسـيــك ف ــي ل ـب ـن ــان .وأعـ ــرب
ع ــن س ـعــادتــه ب ـهــذا ال ـ ًم ـشــروع،
الــذي رأى فيه {فــرصــة للتقرب
مـ ـ ــن الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـط ــرابـ ـلـ ـس ــي
وإعـ ـ ــادة تـفـعـيــل ال ـت ــواص ــل مع
ّ
ّ
واللبنانيين ،ألن
المكسيكيين
ً
معظم أنشطتنا تكون عادة في
بيروت}.

بعد حداثوي

ّ
أكدت ممثلة وزير الثقافة لين طحيني أن لهذا اللقاء واإلعالن
أهمية خاصة بالنسبة إلى الوزارة{ ،ألن ًهذا النشاط الذي ندعمه
ّ
اليوم ّ
مميز ألنه يرتبط بذاكرتنا} ،الفتة إلى أن {معرض رشيد
الدولي هو أكثر من مكان ،أكثر من هندسة معمارية،
كرامي
ً
َ َّ
دخل َمن خطها التاريخ ،فزاد إلى اإلرث الكبير لطرابلس ُبعدا
ً
جديدا يرتبط بالحداثة .لذلك ،من واجبنا أن نعمل ألن ُيدرج
على قائمة اليونيسكو كأحد معالم التراث العالمي ،وقد بدأت
وزارة الثقافة بالعمل على هذا المشروع}.
ّ
ّ
يستمد
أضافت أن {معرض الفن المعاصر {أطوار العمران}

ّ
ّ
تتطرق إلى عمق الفن ،وال تتوقف عند
أهمية من طبيعته التي
ارتباط بالمحيط
من
ذلك
يحيط
ما
العمل والعرض ،بل تتناول
ٍ
ّ
تطو ر الثقافة والفن في لبنان بدينامية
االجتماعي ،فتربط
ثقافية أكثر عالمية}.
جانب أي مشروع
وأعلنت طحيني أن الــوزارة ستكون إلى ً
يعطي الفنون المكانة التي تستحقها ،كاشفة عن قــرار وزير
الثقافة إعفاء األشخاص الذين يقصدون قلعة طرابلس لزيارة
معرض {أطــوار العمران} ،من أية رسوم بين  22سبتمبر و22
أكتوبر .2018

«البيان» تسلط الضوء على الخطاب االجتماعي
في الرواية الكويتية

وصلتني رسالة "واتس" لصورة عن طريق كاميرا الهاتف
النقال ،لرسالة بخط يدي عمرها يتجاوز األربعين عاما!
ً
أيقظت تلك الرسالة صباح ذلك اليوم ،رغم أنه بدأ مسبقا،
وأزاحت فجأة ذلك الصباح الصيفي الحار والمتبل بطعم
الغبار ورائـحــة شــواء خطوات النهار ،واستبدلته بصبح
بنكهة الحنين ،وكأنما أغلقت تلك الرسالة نافذة ،وفتحت
أخرى لحياة أخرى ،حياة ال يغيب عنها العشب وال خزامى
الذكريات طوال فصول السنة .كان محور هذه الحياة مثلثا
صغيرا أحد أطرافه ُمرسل تلك الرسالة ،إضافة إلى اثنين
آخرين أنا أحدهما ،وهو مثلث متشابك بأشكال أخرى من
العالقات اإلنسانية متقاطعة بطريقة ما بأحد أطراف ذلك
َّ
المثلث الصغير ،والذي تشكل في السنة الثانوية األولى لنا.
بــدأت صداقتنا خطوتها األولــى منذ يومنا األول في تلك
المدرسة الثانوية ،ومن مقاعدها الدراسية ،ويومها عرفت
أن االثنين اآلخرين من "أهــل" المنطقة التي انتقلنا إليها
منذ أيام قليلة ،ويسكنان ذات الحي ،ما ساعد في اندماج
هذا المثلث والتآلف السريع والمذهل بين أطرافه ،حتى كنا
ال نكاد نفارق بعضنا إال وقــت الـنــوم .وخــال وقــت قصير
ً
اتسعت تلك الشبكة ،لتشمل بعضا من أفراد أسرة كل طرف
منا وبعض أصدقائنا ،وعــزز ذلك كثيرا في تجذر الحياة
اليومية وثــرائـهــا بيننا على مــدى سـنــوات! بعد تخرجنا
فــي الثانوية العامة ،ذهــب مساعد ،وهــو أحــد أط ــراف ذلك
المثلث ُ
ومرسل رسالة الواتس آنفة الذكر ،لدراسة الهندسة
في الواليات المتحدة ،والتحقت أنا بجامعة الكويت ،فيما
التحق صديقنا الثالث بكلية الشرطة ،بعد أن َّ
ضيع فصال
دراسيا كامال في الجامعة ،محاوال استساغة طعم الكتب!
كان سفر مساعد للخارج للدراسة هو أول وجع فراق أشعر
بــه فــي حـيــاتــي ،لــم أع ــرف قـبــل سـفــره مــا الـفـقــد ،لــم أك ــن قد
ً ّ
ً
ً
ً
فقدت أما أو أبا ،أو فارقت أخا أو حبيبا ،خلف فراقه فراغا
ووحشة ووجعا لتفاصيل حياة يومية اتضح أنها أقوى
مما ظننت ،وكنا نستخدم في ذلك الزمن الرسائل الورقية،
فغمست ورقة بيضاء بمشاعر الفقد وأرسلتها ،كانت أول
رسالة أرسلها بعد شهر تقريبا من سفره ،وهي التي أرسل
صورتها ذلك الصباح.
ً
بقيت عالقا فترة ليست بالطويلة في فخ الفجيعة ،حيث
وجدت نفسي ،وبغير قصد ،أمأل الفراغ الذي أحدثه مساعد
فــي حـيــاتــي ،بما فاجأتني بــه الـحـيــاة الجامعية مــن عالم
مختلف تماما عن عالمي ،وبــدأت تتشكل من جديد بيني
وبين أطراف آخرين أشكال من العالقات والصداقاتَّ .
جربت
بعد فراق مساعد حتى يومي هذا أشكاال عديدة من الفقد
وأشكاال عديدة من الوجع ،ولم أكن أعتقد لحظة كتابة تلك
الرسالة أنني سأشفى من فقد مساعد إلى أن يعود ،لنعيد
ً
حياة تشاركنا تفاصيلها معا ،وأظن أني ككثيرين يعتقدون
في كل فقد أنهم لن ُيشفوا ممن فقدوا .ها نحن؛ مساعد وأنا
وصديقنا الثالث ،أحياء ،وعلى تواصل من حين إلى حين،
ولم تغب أخبارنا عن بعض ،لكننا ال نعش الحياة اليومية
ُ ِّ
التي كنا نمني فقدنا بها ،ولم يعد في حياة كل منا اليومية
فسحة تستوعب حياة اآلخر اليومية ،رغم أننا مازلنا على
تواصل مستمر.
جعلتني رسالة مساعد تلك أتساء ل :أال يمكن أن ينطبق
ذلك على من فقدنا إلى األبد ،لو أنهم عادوا؟!

حصاد

ً
 13كتابا في القوائم القصيرة لجوائز
{القومي للترجمة}

تسلط مجلة «البيان» الصادرة عن رابطة األدباء الكويتيين ،الضوء على موضوع «الخطاب االجتماعي في الرواية الكويتية
المعاصرة» ،من خالل دراسة للدكتور فيصل القحطاني في عددها لشهر أغسطس الجاري ،في حين استهلت المجلة عددها
بافتتاحية عنوانها «مواجهة الكارثة باإلبداع» ،وفي أدب الرحالت ،يكتب د .مصطفى الستيتي عن األديب التونسي علي
الورداني ،الذي كتب عن إسبانيا.

المجلة تضمنت
العديد من
المواد المتعلقة
بالنقد والشعر
والقصة

صـ ـ ـ ــدر عـ ـ ــن راب ـ ـ ـطـ ـ ــة األدب ـ ـ ـ ــاء
الـكــويـتـيـيــن الـ ـع ــدد ال ـج ــدي ــد من
مـجـلــة ال ـب ـيــان لـشـهــر أغـسـطــس،
م ـت ـض ـم ـنــا الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـم ــواد
المتعلقة بالنقد وأدب الرحالت
والـ ـمـ ـق ــاالت والـ ـشـ ـع ــر وال ـق ـص ــة.
وجاء غالف العدد بريشة الفنان
التشكيلي الكويتي خالد الشطي.
اسـ ـتـ ـهـ ـل ــت الـ ـمـ ـجـ ـل ــة عـ ــددهـ ــا
بــافـتـتــاحـيــة عـنــوانـهــا "مــواجـهــة
الكارثة بــاإلبــداع" ،وتحدثت من
خــال ـهــا ع ــن األدب الـ ــذي ت ـنــاول
ف ـتــرة االح ـت ــال اآلثـ ــم" :م ــا حــدث
فـ ــي الـ ـث ــان ــي مـ ــن أغ ـس ـط ــس ع ــام
ً
ً
 1990أيـ ـق ــظ وع ـ ـيـ ــا ك ــامـ ـن ــا فــي
الـنـفــوس .كــانــت األع ـمــال األدبـيــة
قبل ذلك تمشي بمسار اجتماعي
ع ـ ـ ــدا الـ ـشـ ـع ــر ال ـ ـ ـ ــذي خ ـ ـ ــاض فــي
قضايا أخ ــرى .أمــا الـســرد ،فكان
ف ــي غــالـبـيـتــه يـنـحــو نـحــو رصــد
المشاكل االجتماعية ،عدا أعمال
نادرة تناولت تحوالت الحياة من
قبل وبعد النفط ،لكن بعد الزلزال
النفسي والسياسي واالجتماعي
الذي أحدثه االحتالل ،بدأ األدباء

السرديون يلحظون أن ما يدور
فــي الـعــالــم يحمل معه عواصف
قد تهدد الوجود".
وف ــي ب ــاب الـ ــدراسـ ــات ،نـشــرت
المجلة دراسة بعنوان "الخطاب
االجتماعي في الرواية الكويتية
الـ ـمـ ـع ــاص ــرة" ،ل ـل ــدك ـت ــور فـيـصــل
ال ـق ـح ـطــانــي .وفـ ــي الـ ـب ــاب نفسه
جاء ت دراسة بعنوان "حجاجية
الـ ـفـ ـص ــل والـ ـ ــوصـ ـ ــل ف ـ ــي خ ـط ــاب
المتنبي" للدكتور محمد عبدالله.

أدب الرحالت
وتـ ـط ـ َّـرق ــت ال ـم ـج ـل ــة إل ـ ــى أدب
الــرحــات ،مــن خــال مــادة كتبها
د .مصطفى الستيتي عن األديب
الـتــونـســي عـلــي ال ــوردان ــي ،الــذي
ك ـت ــب عـ ــن إسـ ـب ــانـ ـي ــا .وف ـ ــي ب ــاب
المقاالت كتبت د .ليلى صالح عن:
الـشـيــخ عـبــدالـلــه الـجــابــر ،ومــريــم
الصالح ،ويوسف الدوخي .كما
ورد ف ــي بـ ــاب الـ ـمـ ـق ــاالت ،مـقــالــة
للباحث خالد األنصاري بعنوان
"ال ـم ـك ـت ـبــات ال ـت ـج ــاري ــة الـقــديـمــة

ف ــي ال ـك ــوي ــت" ،ون ـشــر الـكــاتــب
ع ـبــدال ـل ـط ـيــف ال ـن ـصــف مـقــالــة
ب ـع ـنــوان "س ـيــاحــة ال ـك ـل ـمــات"،
كـمــا ج ــاء ت م ــادة عــن الكاتبة
د .فــا طـمــة ا لـعـلــي كتبها علي
عبدالفتاح.
وفـ ــي بـ ــاب ال ـش ـع ــر ،نـشــرت
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــة ق ـ ـص ـ ـيـ ــدت ـ ـيـ ــن ع ــن
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــج ،واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان
"الـ ـح ــج" ل ـل ـشــاعــرة د .فــاطـمــة
ال ـع ـب ـيــدان ،والـثــانـيــة للشاعر
ف ـ ـهـ ــد ال ـ ـكـ ــري ـ ـبـ ــانـ ــي بـ ـعـ ـن ــوان
"حـ ـ ــج الـ ـحـ ـجـ ـي ــج" .وفـ ـ ــي ب ــاب
النصوص ،ورد نص للكاتبة
آمنة أشكناني بعنوان "اللغة
الرقمية".

أنور مغيث

القاهرة -أحمد الجمال

«كلب وثالثة أشباح»
ف ــي ب ـ ــاب ال ـق ـص ــة جـ ـ ــاءت ق ـص ــة ل ـل ـكــات ـبــة مـنــى
الشافعي بعنوان "تشتبك العيون بالدهشة" ،وقصة
بعنوان "كلب وثالثة أشباح" للكاتب لطف الصراري.
واختتمت المجلة صفحاتها بزاوية "محطات

ق ـلــم" ،ال ـتــي يكتبها األم ـيــن ال ـعــام لــراب ـطــة األدب ــاء
الكويتيين ط ــال الــرمـيـضــي ،وج ــاءت ه ــذه الـمــرة
ب ـع ـنــوان "زمـ ــن ص ب ع ـنــد األدبـ ـ ــاء" ،وت ـح ــدث من
خاللها الرسائل األدبية التي كان يتداولها األدباء

أعلن رئيس المركز القومي للترجمة في مصر،
أنور مغيث ،قائمة الكتب التي تتنافس في القائمة
القصيرة لجوائز رفاعة الطهطاوي لهذا العام ،وقال
في تصريحات صحافية{ :انتهت اللجنة الفنية من
إعداد القوائم القصيرة في الجوائز الثالث ،جائزة
ر فــا عــة الطهطاوي للترجمة فــي دور تـهــا التاسعة،
و جــا ئــزة ا لـشـبــاب للترجمة فــي دور ت ـهــا ا لـســاد ســة،
وجـ ــائـ ــزة ال ـث ـق ــاف ــة ال ـع ـل ـم ـيــة ف ــي دورت ـ ـهـ ــا ال ـثــال ـثــة،
وستختار لجنة التحكيم النهائية الكتاب الفائز
في كل فرع من فروع الجائزة}.
ً
تضمنت ا لـقــا ئـمــة  13كـتــا بــا و تـنـ ّـو عــت ا لـعـنــاو يــن
ف ــي مـ ـج ــاالت م ـخ ـت ـل ـفــة م ـث ــل الـ ـعـ ـل ــوم االج ـت ـمــاع ـيــة
وا ل ـل ـســا ن ـيــات واألدب وا ل ـق ـص ــص ،وأ كـ ــد مـغـيــث أن
ج ــوائ ــز رف ــاع ــة ال ـط ـه ـطــاوي سـتـظــل ب ـم ـنــزلــة تـقــديــر
وعرفان من المركز القومي للترجمة لدور المترجم،
الذي كان وال يزال الجندي المجهول وجسر الثقافة
الدائم بين الحضارات المختلفة.

توابل ةديرجلا

•
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لطفي بو شناق يضيء «مهرجانات صور الدولية» بليلة طربية أصيلة
• «مهرجان إهدنيات الدولي» يجمع الموسيقى الشعبية والجاز
ّ
تستمر فعاليات المهرجانات
الدولية في لبنان بزخم،
وتتنافس على تقديم فن رفيع
يزاوج بين الطرب األصيل
والفن المعاصر في توليفة
ترضي األذواق كافة ال سيما
فئة الشباب ،وذلك من خالل
تعريفهم إلى أغاني الكبار
الخالدة وتقديم األغاني التي
يحبونها في آن ...والالفت
هذا العام أن المهرجانات
بيروت -ةديرجلا

●

لطفي بو شناق
ّقدم أغنية خاصة
للبنان بعنوان
{تحية إلى لبنان}

ً ً
تشهد إقباال كبيرا ،ال سيما
أنها في ًغالبيتها تستضيف
فنانين عربا لهم شعبية
واسعة في لبنان ،كذلك
للفنانين اللبنانيين حضور فيها
أكثر من السنوات الماضية.
فيما يلي أضواء على حفلة
الفنان التونسي لطفي بو شناق
في {مهرجانات صور الدولية}
وافتتاح «مهرجان إهدنيات
الدولي».

فـ ـ ــي أم ـ ـس ـ ـيـ ــة طـ ـ ـ ــرب أصـ ـ ـي ـ ــل ُوص ـ ـفـ ــت
بــاالس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،ق ـ ـ َّـدم ال ـف ـنــان الـتــونـســي
لطفي بــو شـنــاق حفلة فــي {مهرجانات
صور الدولية} على مدرجات استحدثت
لـلـمـنــاسـبــة ف ــي قـلـعــة الـشـقـيــف األث ــري ــة،
وحـضــر عمر بــن أبــي ربيعة وقـيــس ابن
الملوح وسيد دروي ــش والشيخ سالمة
وعبد الحي ووديع الصافي...
قـ ـ ـ ّـدم ش ـي ــخ الـ ـط ــرب األصـ ـي ــل ال ـعــربــي
الملتزم األغنية الوطنية لطفي بوشناق
ً
فنا جعل أي شخص في المسرح يحلق
إلى أبعد من مجرد االستماع إلى مطرب،
فهو قادر على اإلمساك بأنفاس الجمهور
على اختالف األعمار ،باختصار هو حالة
خاصة ونــادرة  ،ذلك في حضور رئيسة
مهرجانات صــور الــدولـيــة رنــدة عاصي
بـ ــري وش ـخ ـص ـيــات س ـيــاس ـيــة وتــربــويــة
وثقافية وإعالمية ورجال أعمال ومحبي
الطرب األصيل.
ً
ّ
تضمنت األمسية أنواعا مختلفة من
الغناء من الموشحات األندلسية الشرقية
ال ـتــي أظ ـه ــرت ال ـعــاشــق ف ــي داخ ـل ــه ال ــذي
ً
ً
أتعبه الحب ولكن زاده عشقا وتغريدا
ً
وتعلقا بالحبيب الساكن في حنايا قلبه،

لطفي بو شناق
وال ـمــواويــل الـتــي تــرافـقــت مــع آهــات
رددت صداها القلعة مع الجمهور...
كـ ـ ــانـ ـ ــت األغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
والوطنية ّحاضرة في «أنا العربي»
الـ ــذي ت ـمــنــى فـيـهــا أن ي ـك ــون آخــر
ع ــرب ــي ل ـي ـش ـهــد م ــن ال ـح ـي ــاة عـلــى
الـحـيــاة .كـيــف ال ،وه ــو ال ــذي يغني
ليبقى حـتــى بـعــد الــرحـيــل فــا شــيء
يوقظ روح الــوجــود على األرض سوى
صــدى األغـنـيــات .وفــي «أن ــا مــواطــن»
ينتظر الجواب والحكم ذلك الخائف
من الضباب وغياب الوعي الرافض
ل ـل ـحــروب وال ـف ـت ــن ،الـمـتـخـلــي عن
الـمـنــاصــب وال ـك ــراس ــي م ـقــابــل أن
ً
يعطوه وط ـنــا .الـمـخــدوع بالزمان
يتمنى العودة من حيث أتى إلى رحم
أمه ،والترانزيستور الذي ال يحبه يفضل
عليه عيشة الرعاة...
أم ــا جــديــده فـكــان أكـثــر مــن أغـنـيــة من
بينها أغنية خاصة للبنان «تحية إلى

لـبـنــان» ،كـلـمــات الـشــاعــر عـلــي الــورتــانــي
ق ـ ّـدم ـه ــا ب ــوش ـن ــاق ه ــدي ــة إلـ ــى الـشـعــب
اللبناني الذي أحبه وأحب أن تكون
المرة األولى التي يؤديها فيها قلعة
الشقيف ،وتضمنت إيقاعات لبنانية
راقصة وسريعة.
كــذلــك م ــن أغ ـن ـيــاتــه ال ـجــديــدة
«أج ــراس الـعــودة» من كلمات
الـ ـش ــاع ــر الـ ـ ـس ـ ــوري ع ـم ــاد
الـ ــديـ ــن طـ ــه ان ـت ـق ــد فـيـهــا
صفقة القرن التي يحكى
عنها ،و{تفاءلوا بالخير»
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري
عبد الله المرتشي ورغم
ال ـم ــآس ــي ي ــدع ــو بــوش ـنــاق
فيها إلــى الفرح واإليجابية
والغرام ليطول العمر ،وهو
مــا تــرجـمــه بـعــدهــا وعلى
وقـ ـ ــع أغـ ــانـ ــي ال ـفــام ـن ـكــو
مــن الـجــو الالتيني فرقص

و طــرب من سمع وشاهد «الموني يله
غارو مني» و{سمرا يا سمرا».
وش ـ ـ ـ ــارك الـ ـجـ ـمـ ـه ــور بـ ــوش ـ ـنـ ــاق فــي
طقطوقة سيد درويش «طلعت يا محال
نورها شمس الشموسة» ،اختتم بها
أمسيته الموسيقية ،ولتعود فاعليات
ال ـم ـه ــرج ــان يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ال ـم ـق ـبــل مــع
فارس الغناء العربي عاصي الحالني.

ألبوم «لبنان»
قبيل حفلته فــي «مهرجانات صور
الدولية» ،وقع لطفي بو شناق ألبومه
ا ل ـج ــد ي ــد « لـ ـبـ ـن ــان» ،ف ــي دار ا ل ـن ـم ــر فــي
ب ـ ـيـ ــروت بـ ــدعـ ــوة مـ ــن م ــؤس ـس ــة سـمـيــر
ق ـ ـص ـ ـيـ ــر ،وذل ـ ـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــد م ـ ـشـ ــارك ـ ـتـ ــه فــي
مـهــرجــان «رب ـيــع ب ـيــروت» ه ــذه الـسـنــة.
ويعود ريع األلبوم إلى مؤسسة سمير
قصير.

افتتح «مهرجان إهدنيات الدولي» بحفلة «ميوزك هول» اختزلت
موسيقى العالم على مسرح اعتاد ،منذ تأسيسه ،استضافة كبار
الفنانين واحتضان الجمهور اللبناني ،العربي واألجنبي.
ليلة إهدنية على مسرح في قلب الطبيعة ،تجمع مختلف أنواع
الموسيقى من شعبية ،فولكلورية ،جاز وغيرها وأغان باللغات
العربية ،والالتينية ،واإلنكليزية.
البداية ،مع األغاني الالتينية مع إيلين وجورج لويس ،ثم رحلة
إلى المغرب العربي مع الشاب ماجد ،الذي غنى {عايشة ،وديدي،
وعبد القادر ،ويا رايح} وغيرها.
طــونــي ح ـنــا ف ــي ال ـم ـيــدلــي ال ـخ ــاص ب ــه اس ـت ـعــاد أروع أغــانـيــه
الفولكلورية فــي ظــل تفاعل وتــواصــل مــع الجمهور ،الــذي توجه

إليه الفنان بالقول{ :أنا أعرف أين أنا ومن ينتظرني} .وأبدع حنا
ً
حين غنى الموال ،موقظا الحنين إلى الزمن الجميل وإلى بيروت
سيدة الشرائع.
مع صابرين كانت محطة جنون موسيقي على المسرح الذي
احتشد فيه اآلالف ،إلــى بــال ال ــذي غنى أجـمــل األغــانــي العربية
وختمها بـ {يا سيفا} ،أغنية جعلت الجمهور يرقص بفرح وغبطة.
ال ـخ ـت ــام م ــع األخـ ــويـ ــن ش ـ ـحـ ــادة ،ال ـل ــذي ــن اس ـت ـه ــا وصـلـتـهـمــا
الـمــوسـيـقـيــة بـتـحـيــة إل ــى الـجـيــش الـلـبـنــانــي ،لـمـنــاسـبــة ع ـيــده (1
أغسطس) ،قدما خاللها {بيي راح مع هالعسكر} و{تسلم يا عسكر
لبنان} فيما راية الجيش تتوسط األشجار الشامخة في الخلفيات.

اإلشاعات تحاصر الفنانين في عطالت الصيف
ّ
وفاة فيروز وجميل راتب األبرز وياسمين صبري وميرهان حسين تردان
ً
ً
حاصرت اإلشاعات ًعددا من الفنانين في العالم العربي خالل على نفي األخبار سريعا وتأخر البعض اآلخر في الرد الذي
الفترة الماضية تزامنا مع تمضيتهم عطلة ًالصيف في أكثر جاء غالبيته في تدوينات سواء مباشرة أو غير مباشرة عبر
من مكان داخل مصر وخارجها ،وكان الفتا حرص البعض حسابات النجوم على مواقع التواصل االجتماعي.
القاهرة – هيثم عسران

نادية
الجندي نفت
تعرضها
لحادث سير

تداول كثيرون إشاعات فنية
ً
أخيرا ارتبط معظمها بفنانين
ابتعدوا عــن األض ــواء واإلعــام
منذ فترة ،ما أسهم في انتشار
األخ ـبــار عـبــر مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي وإعادة نشرها على
صفحات فنية ولــدى حسابات
بعض المتابعين.

وفاة وحادث سير
أبرز النجوم الذين حاصرتهم
اإلش ــاع ــات ف ـيــروز إذ استمرت
إحـ ــدى ال ـق ـنــوات الـمـصــريــة في
نـ ـش ــر خـ ـب ــر وف ــاتـ ـه ــا بــال ـخ ـطــأ
ً
س ــاع ــات عـ ــدة ،ث ــم نـفـتــه الح ـقــا
عائلة الفنانة اللبنانية الكبيرة.
كــذلــك ان ـت ـشــرت خ ــال األي ــام

الـمــاضـيــة إش ــاع ــة وفـ ــاة جميل
ً
ً
راتب الذي يعاني تدهورا حادا
في حالته الصحية جعله يالزم
غرفة العناية الفائقة في إحدى
المستشفيات ا ل ـخــا صــة ،فيما
ً
نفى مدير أعماله األمــر مؤكدا
أن حالة الفنان القدير الصحية
ف ــي تـحـســن مـسـتـمــر وأن ق ــرار
اس ـت ـك ـمــال عــاجــه ف ــي ال ـخــارج
في يد األطباء ،وبحسب تطور
حالته الصحية.
ً
وخرجت إشاعة أيضا حول
ّ
تعرض نادية الجندي لحادث
سير خالل توجهها إلى الساحل
الـ ـشـ ـم ــال ــي ،وتـ ـسـ ـب ــب ذلـ ـ ــك فــي
ً
انزعاجها بشدة ،خصوصا أنها
تلقت اتصاالت عدة من أصدقاء
ل ـهــا لــاطـمـئـنــان ع ـلــى حالتها
الصحية بعد تداول الخبر على
نطاق واسع.

انفصال وحب
ُ
أم ــا يــاسـمـيــن ص ـبــري فكتب
ً
الكثير عن زواجها سرا من رجل
أعمال مصري أو خليجي ،لكن
الـفـنــانــة الـمـصــريــة ال ـتــي ت ــزور
لـ ـن ــدن مـ ــن أجـ ـ ــل ال ـ ـعـ ــاج عـقــب
ت ـضــاعــف إصــاب ـت ـهــا بــالــربــاط
الصليبي نفت األ م ــر بتدوينة
عبر «إنـسـتـغــرام» أنـهــت الجدل
ً
ً
حـ ــول زواج ـ ـهـ ــا م ـ ـجـ ــددا ،عـلـمــا

بــأن ـهــا أع ـل ـنــت ان ـف ـصــال ـهــا عن
زوجها خالل الخريف الماضي
بـعــد زواج س ــري اسـتـمــر نحو
عامين.
أمـ ــا ش ـي ــري ع ـ ــادل فــواجـهــت
إش ـ ــاع ـ ــات عـ ـ ــدة حـ ـ ــول ح ـ ــب لــم
يستمر جمعها بزميلها محمد
إم ـ ــام ،ال سـيـمــا أنـهـمــا تـعــاونــا
في أعمال عدة ،وأن ذلك دفعها
إلـ ــى االرت ـ ـبـ ــاط ب ــا ّل ــداع ـي ــة معز
ً
مسعود أخيرا .وفضلت الفنانة
ً
ال ـم ـص ــري ــة عـ ـ ــدم ال ـ ـ ــرد م ـب ـع ــدة
حياتها الخاصة عــن األضــواء
ول ــم ت ـخـ ُـرج س ــوى لـنـفــي ح ــوار
مـ ــزيـ ــف ن ـ ـشـ ــر لـ ـه ــا ف ـ ــي إح ـ ــدى
المجالت األسبوعية الشهيرة
ً
ينسب إليها حديثا يلمح إلى
هذا األمر.

هبة طوجي تبدع
في مهرجان قرطاج الدولي

جراحة تجميل
وبـ ـع ــد اع ـ ـتـ ــذارهـ ــا عـ ــن ع ــدم
الحضور إلى المحكمة مرتين
في قضية خالفها مع ضابطي
شرطة ،واجهت ميرهان حسين
إشاعات حول حالتها الصحية
وخ ـضــوع ـهــا ل ـجــراحــة تجميل
دقيقة وتعرضها لتشوه نتيجة
خـ ـط ــأ طـ ـ ـب ـ ــي ،قـ ـب ــل أن ت ـخ ــرج
بصورة عبر «إنستغرام» وهي
تقرأ لتعلق على األخبار حولها،
ً
ع ـل ـمــا بــأن ـهــا ل ــم تـظـهــر ف ــي أيــة

ّ
من بين الفنانات الالتي ّ
مستهن اإلشــاعــات منه فضالي التي زارت
الساحل الشمالي ألسابيع عــدة ،فتحدث البعض عــن زواجـهــا بالسر.
لكنها كانت حريصة على أن تظهر مع الدتها في الصور التي تنشرها
لتؤكد أنها لم ترتبط.

ّ
نجحت هبة طوجي في إثبات أنها صوت مهم ستكون له مكانة
ّ
العربي ،إذ أسرت األسماع في مهرجان قرطاج
بارزة في
تاريخ الفن ّ
ً
ّ
الــدولــي أخ ـيــرا .فــرغــم أنـهــا الـمــرة األول ــى الـتــي تعتلي فيها مسرح
ً
قرطاج ،فقد كان اإلقبال الجماهيري على حفلتها الفتا ،وكان التفاعل
ً
الجماهيري ّكبيرا.
ّ
ّ ّ
ّ
وغنت الفنانة اللبنانية للجمهور التونسي ،الذي تبين أنه يحفظ
ً
كثيرا من أغانيها ،مثل {وحدي لحالي} و{حلم} و{مين الي بيختار}.
ّ
ّ
كذلك قدمت أغاني كانت أدتها في برنامج {ذا فويس فرنسا} سنة
 ،2015ومن باقة أعمال ّ
السيدة فيروز اختارت {يا سهر الليالي}.
ّ
كذلك ّ
بأغنية {آه يا خليلة} التونسية
حيت الجمهور التونسي
ّ
ً
ً
الشهيرة للراحلة صليحة ،علما بأن فنانين عربا آخرين سبق أن
غنوها ،مثل حسين الجسمي وماجدة الرومي.
وفي مؤتمر صحافي عقد مباشرة بعد الحفلةّ ،
ثت طوجي
تحد
ّ
عن سعادتها بنجاح حفلتها األولى في قرطاج وقالت{ :إنه حلمي
الذي تحقق أخيرا} .كذلك ّ
تطرقت في ّرد على أسئلة الصحافيين،
إلى موضوع كليب أغنيتها {رح كفي المشوار} المهداة إلى المرأة
الـسـعـ ّ
ـوديــة بمناسبة الترخيص لها بقيادة الـسـيــارة ،وال ــذي أثــار
ّ
ضجة حين ظهرت فيه وهي تقود خارج نفق مظلم قبل أن تشرق
الشمس ،فتخلع الحجاب ،وقــد فهم البعض أنها تدعو بذلك إلى
نزع غطاء الرأس.
ّ
ّ
ّ
الدينية،
المقد ّسات والمعتقدات
أوضحت الفنانة أنها تحترم
ّ ً
وأنها لم تقصد اإلساءة إلى ّ
جيدا.
أي كان ،وأنها تحسب خطواتها
ّ
ّ
ّ
وشرحت حقيقة ما حصل ،مبينة أن الهواء تسبب في نزع المنديل
عن رأسها عند التصوير.
من جهته ،قال أسامة الرحباني المشرف على إدارة أعمالها ّ
الفنية،
ّ
بالسيدة فيروز التي ال تقارن ّ
ّإنه ال ّ
بأي
يحب مقارنة هبة طوجي
ً
ّ ً ّ
كــان ،موضحا أن لهبة مشروعها الخاص بها ،وهــي تملك صوتا
إمكاناته كبيرة وقادر على أداء اللونين العربي واألجنبي.

محمد عساف
ِّ
يسجل أوبريت القدس

محمد عساف في األستوديو
ش ــارك النجم محمد عـســاف جـمـهــوره ومحبيه،
عبر حسابه على {إنستغرام} ،صورة جديده له أثناء
تسجيل أوبريت القدس ،من كلمات وتنفيذ الشاعر
رامي اليوسف وألحان الموسيقار صالح الشرنوبي،
وسيعرض في افتتاح مهرجان الفحيص بعنوان
{القدس في قلوب الهاشميين}.
ت ـش ــارك ف ــي األوب ــري ــت نـخـبــة م ــن فـنــانــي الــوطــن
العربي ،في مقدمهم المطرب محمد عساف ،ونداء
شرارة ،وطوني قطان ،ومنال موسى ،وسامو زين،
ووعد ،وإيهاب توفيق ،ولطفي بوشناق ،وغيرهم،
ً
وذل ــك ان ـت ـصــارا لـلـقــدس ،بـمــرافـقــة فــرقــة فلكلورية
تعرض حضارة البلدين الشقيقين األردن وفلسطين.
وكان عساف أحيا خالل الفترة الماضية حفالت
عدة ،ومن المنتظر أن يكشف أغنيته الجديدة ،التي
تجمعه بالشاب خالد.

ناصيف زيتون يعتذر
إلى الجمهور التونسي

نادية الجندي
ً
مناسبة فنية أو تلتقط صورا
ً
مع زمالئها أخـيــرا ،األمــر الذي
زاد من التكهنات حول حالتها
الصحية.
ولم يكشف محامي ميرهان
حـسـيــن طـبـيـعــة ال ـم ــرض ال ــذي
منع موكلته من الحضور إلى
ّ
ً
المحكمة وسلم األخيرة تقريرا
ً
ط ـب ـي ــا ب ـح ــال ـت ـه ــا مـ ــن دون أن

يكشف تفاصيله ،ما أسهم في
زيادة اإلشاعات حول وضعها
الصحي ،ال سيما أنها لم تظهر
إال فــي ال ـصــورة الـمــذكــورة ولم
تشارك في أية حفالت فنية في
الساحل الشمالي ،على عكس
السنوات الماضية.

زواج ومرض خطير

نبيلة عبيد

أخبار النجوم

هبة طوجي

«ميوزك هول»

جانب من افتتاح {إهدنيات}
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وتعرضت نبيلة عبيد إلشاعة حول إصابتها بمرض خطير وسفرها
ً
للعالج فــي فرنسا ،إال أنها نفت األمــر ونـشــرت ص ــورا لها فــي الساحل
ً
الشمالي حيث تمضي إجازتها راهنا برفقة مجموعة من صديقاتها على
أن تعود إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري لمتابعة أعمالها.

ناصيف زيتون
أحيا ناصيف زيتون حفلة في مهرجان بنزرت في تونس وسط
ً
حضور كثيف .وصارح الفنان السوري الجمهور بأنه يعاني ألما
ً
فــي قــدمــه مـعـتــذرا إلـيــه على إطــالـتــه {الــريــاضـيــة} ألسـبــاب صحية
خارجة عن إرادته.
وكــان زيـتــون قبل موعد الحفلة تـعـ ّـرض أللــم فــي قدمه اليسرى
ً
نتيجة ارتدائه ً
جديدا ّ
تسبب له بتورم ،من ثم طلب إليه الطبيب
حذاء
االكتفاء بحذاء رياضي أكثر ليونة.

fitness
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أدوية «الزرق» ...ماذا تعرف عنها؟
«الزرق» سبب العمى األبرز بين َمن تخطوا الستين من العمر .وتشير التوقعات إلى أن
عدد الحاالت الجديدة ستزداد أكثر من الضعف خالل العقود القليلة التالية .فتح دواءان
جديدان فرص عالج جديدة لمرض العين الشائع هذا.

القطرات تسهم
في الحد من
تفاقم «الزرق»
وتفادي الحاجة
إلى الجراحة

«ال ي ـت ــواف ــر عـ ــاج لـ ـل ــزرق بـعــد
ظـ ـه ــوره .لــذل ــك يـسـهــم عــاجــه في
مراحله األولــى في إنقاذ بصرك»،
يــذكــر الــدك ـتــور ديـفـيــد ســوال-ديــل
فـ ــالـ ــي ،ط ـب ـي ــب ع ـ ـيـ ــون فـ ــي م ــرك ــز
مــاســات ـشــوس ـتــس لـلـعـيــن واألذن
التابع لجامعة هارفارد.
ُيعالج «ال ــزرق» بعد تشخيصه
ب ـق ـط ــرات ال ـع ـيــن بـغـيــة الـتـخـفـيــف
مــن الضغط داخــل العين بخفض
مـقــدار الـســوائــل وتحسين عملية
تصفيتها .فتسهم هــذه القطرات
فـ ــي الـ ـح ــد مـ ــن ت ـف ــاق ــم ه ـ ــذا ال ـ ــداء
وتفادي الحاجة إلى الجراحة بغية
تصحيح مشكلة التصفية.
ً
نـ ــزلـ ــت إل ـ ـ ــى األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق أخ ـ ـيـ ــرا
قطرتان جديدتان للعين تعودان
بالفائدة على َمــن يحتاجون إلى
مـســاعــدة إضــافـيــة تعجز األدوي ــة
ال ــراهـ ـن ــة عـ ــن ت ـق ــدي ـم ـه ــا .يــوضــح
الــدكـتــور ســوال-ديــل فــالــي« :تشكل
ً
هــاتــان الـقـطــرتــان إضــافــة مــرحـبــا
بها ،بما أننا لم نشهد منذ سنوات
كثيرة تطوير أي عالجات جديدة
أكثر فاعلية».

لمحة عنه
«الزرق» حالة من ارتفاع الضغط
داخل العين تلحق الضرر بالعصب
ً
ال ـب ـص ــري ،م ــا ي ـق ــود أح ـي ــان ــا إلــى
خـ ـس ــارة ال ـب ـصــر أي ال ـع ـم ــى .ثمة
أنـ ـ ـ ــواع ع ـ ــدة م ــن «ال ـ ـ ـ ـ ــزرق» ،إال أن

ً
أكـثــرهــا شـيــوعــا مـفـتــوح ال ــزاوي ــة،
الذي ينشأ عندما تعجز العين عن
تصفية السوائل بفاعلية .نتيجة
لــذلــك ،يرتفع الضغط الـنــاجــم عن
السوائل المتراكمة ويلحق األذى
بــال ـع ـصــب ال ـب ـص ــري ُ(ي ــدع ــى هــذا
ً
النوع ببساطة «زرقا»).
تتوافر لعالج الزرق أربعة أنواع
م ــن ق ـط ــرات ال ـع ـيــن ل ـهــا تــركـيـبــات
متنوعة .أمــا الـ ــدواءان الـجــديــدان،
فهما نيتارسوديل ()Rhopressa
والت ـ ـ ــان ـ ـ ــوب ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن بـ ـ ــونـ ـ ــود
( .)Vyzultaإليك لمحة عن كل منها:

قطرات مخصصة للزرق
ً
يبدأ عالج الــزرق عــادة مع هذه
األدوية المختبرة:
• ن ـظــائــر ال ـبــروس ـتــاغــانــديــن:
ِّ
ت ـع ــزز تــدفــق ال ـســوائــل إل ــى خ ــارج
الـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــن .تـ ـشـ ـم ــل ه ـ ـ ـ ــذه األدوي ـ ـ ـ ـ ــة
بـ ـيـ ـم ــا ت ــو ب ــرو س ــت (،)Lumigan
وال ت ـ ــا ن ـ ــو ب ـ ــرو س ـ ــت (،)Xalatan
و ت ـ ــا فـ ـ ـل ـ ــو ب ـ ــرو س ـ ــت ( ،)Zioptan
وترافوبروست (.)Travatan Z
• حاصرات بيتا :تسهم حاصرات
بيتا مثل تيمولول ( )Timopticفي
الحد من إنتاج السوائل .كذلك تتوافر
بأنواع عامة قليلة الكلفة.
• ن ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـض ـ ـ ــات ألـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــا :تـ ـشـ ـم ــل
أ بـ ـ ــرا ك ـ ـ ـلـ ـ ــو ن ـ ـ ـيـ ـ ــد يـ ـ ــن ( )Iopidine
وبريمونيدين ( .)Alphagan Pتعمل
هذه الناهضات على الحد من إنتاج
الـســوائــل وتعزيز عملية تصفيتها
في آن.
• م ـ ـ ـث ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــات األنـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدراز
ال ـ ـك ـ ــرب ـ ــون ـ ـي ـ ــة :ت ـ ـخ ـ ـفـ ــض إنـ ـ ـت ـ ــاج

الـ ـس ــوائ ــل .ومـ ــن أن ــواعـ ـه ــا األك ـث ــر
ً
ش ـي ــوع ــا بــري ـنــزوالم ـيــد ()Azopt
ودورزوالم ـ ـيـ ــد ( .)Trusoptكــذلــك
تتوافر أنواع عامة منها أقل كلفة.
ّ
تضم تراكيب مختلفة:
• أدوية
ُ
ً
تخلط األدوية المذكورة أعاله معا
ً
أحيانا بغية تحقيق فاعلية أكبر.

قطرة Rhopressa
ت ـس ـهــم األدوي ـ ـ ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة فــي

الحد من إنتاج السوائل أو تعزيز
تـصـفـيـتـهــا إل ــى خـ ــارج ال ـع ـيــن أو
ً
االثنين معا فــي بعض الـحــاالت.
إال أن  Rhopressaتتبع مقاربة
ً
ج ـ ــدي ـ ــدة .ت ـس ـت ـه ــدف خ ـص ــوص ــا
الشبكة التربيقية في العين ،وهي
البنية المسؤولة عن أكبر جزء من
عملية التصفية.
تشمل مزايا  Rhopressaاألخرى
فــاع ـل ـي ـت ـهــا ف ــي عـ ــاج زرق ال ـتــوتــر
الـ ـ ـع ـ ــادي ،وه ـ ــي ح ــال ــة يـ ـك ــون فـيـهــا
ً
ضغط العين طبيعيا إال أن العصب

ال ـب ـص ــري ي ـت ـض ــرر رغـ ــم ذلـ ـ ــك« .ف ــي
هذه الحالة ،ال تحقق قطرات العين
المعتادة الفاعلية ذاتها في خفض
ً
ضغط العين الطبيعي أساسا» ،وفق
الدكتور سوال-ديل فالي.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــلُ ،أظ ـ ـهـ ــرت ث ــاث
ً
ت ـج ــارب ســريــريــة أج ــري ــت أخ ـيــرا
أن  Rhopressaفاعلة فــي خفض
ضغط العين في حالة َمن يعانون
زرق ال ـت ــوت ــر ال ـط ـب ـي ـع ــي .ع ــاوة
ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،ي ـك ـف ــي أن تـسـتـعـمــل
ً
 Rhopressaمرة يوميا قبل النوم،

ُ
ف ــي حـيــن تـضـطــر إل ــى اسـتـخــدام
القطرات األخرى مرتين إلى ثالث
ً
مرات يوميا .يذكر الدكتور سوال-
ُ
ديل فالي« :عندما تصاب بالزرق،
ً
تحتاج غالبا إلى عالج يدوم مدى
الحياة .وال شك في أن أخذ جرعة
ً
يوميا ّ
يسهل على المرضى
واحدة
التقيد بالعالج بنجاح أكبر».

قطرة Vyzulta
تـحـتــوي عـلــى أح ــادي أكسيد

ال ـن ـي ـت ــروج ـي ــن ،ال ـ ـ ــذي ي ـســاعــد
األوعـ ـ ـي ـ ــة ال ــدم ــوي ــة فـ ــي ال ـع ـيــن
على الـتـمــدد .يـعــزز هــذا بــدوره
إمداد األوكسجين إلى العصب
البصري ،ما يــؤدي إلــى خفض
الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــط ويـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــي الـ ـعـ ـص ــب
البصري .يشير الدكتور سوال-
دي ــل فــالــي« :ي ـعــود ه ــذا الـعــاج
بالفائدة على َمن يحتاجون إلى
مساعدة إضافية بغية خفض
ضغط عينهم بنقطة أو اثنتين
ً
وضمن مدى أكثر أمانا».

«كومفيت» يفتتح مركزه الطبي للعناية بالقدم في مركز عناية الطبي
• مريم طباجة
اف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــح "ك ـ ــومـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــت"
م ـقــره ال ـجــديــد ف ــي مــركــز
ع ـن ــاي ــة ال ـط ـب ــي بـمـنـطـقــة
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــالـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وش ـ ـ ـهـ ـ ــد
ح ـف ــل االفـ ـتـ ـت ــاح ح ـضــور
ع ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــوف،
وص ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـب ـ ـ ــي ال ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــادة
عبدالله وفيصل بــودي،
واألطباء المتخصصين
في العيادة.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز
م ـج ـمــوعــة م ـت ـكــام ـلــة مــن
ال ـخــدمــات الـمـتـخـصـصــة
بـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم ،ع ـب ــر
اسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدام ت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــات
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ح ـ ـ ــديـ ـ ـ ـث ـ ـ ــة،
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي ت ـش ـخ ـي ــص
وتـقـيـيــم وضـعـيــة وحــالــة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،لـ ـتـ ـق ــدي ــم أف ـض ــل
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــول واالخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار
األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــب ل ـ ـ ــأح ـ ـ ــذي ـ ـ ــة
الطبية لمرضى الضغط
والسكري ،ومرضى القدم
ب ـش ـكــل عـ ــام ع ـل ــى حـســب
الطلب.

جولة في قسم العناية بالقدم

قص شريط االفتتاح
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــت خ ـ ــدم ـ ــات
"ك ــومـ ـفـ ـي ــت" أن تـ ـح ــوز ثـقــة
ووالء ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر م ــن
الـمــرضــى ،بفضل مــا تقدمه
مــن خــدمــات عــالـيــة ال ـجــودة
وال ـع ـن ــاي ــة واالهـ ـتـ ـم ــام على
يــد أخـصــائـيـيــن ذوي خبرة
عالية .ومع افتتاح "كومفيت"
في مركز عناية الطبي بات
بـ ــاإلم ـ ـكـ ــان تـ ـق ــدي ــم خ ــدم ــات
ش ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة لـ ـ ـح ـ ــل ال ـ ـم ـ ـشـ ــاكـ ــل
المتعلقة بآالم القدم.

وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــون فــي
"كــومـفـيــت" ال ــى أن الـحـلــول
المتوفرة تخدم بشكل كبير
راحة المريض ،حيث توفر
خ ــدم ــات لـلـكـبــار وال ـص ـغــار
الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـ ـع ـ ــان ـ ــون مـ ـش ــاك ــل
ال ـقــدم الت ف ــوت وغ ـيــرهــا...
بـتـفـصـيــل ف ــرش ــاة األح ــذي ــة
ح ـســب ال ـط ـلــب ،ولـتـحـسـيــن
وضعيات الوقوف والمشي
وال ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــض ،ك ـ ـ ـمـ ـ ــا تـ ـعـ ـم ــل
ال ـفــرشــاة عـلــى الــوقــايــة من

مـشــاكــل الـمـفــاصــل األخ ــرى
ك ـم ـفــاصــل الــرك ـبــة وال ـك ـعــب
وال ـ ـ ـ ـ ــورك ،ويـ ــولـ ــي ال ـم ــرك ــز
عناية خاصة باألظافر من
خالل قسم يهتم باستعمال
م ـ ـ ـعـ ـ ــدات مـ ـعـ ـقـ ـم ــة وآمـ ـ ـن ـ ــة،
إضافة الى عالج الفطريات
وا لـمـشــا كــل ا لـتــي قــد تعاني
منها األظافر.
صورة جماعية

حارب الحشرات خالل الصيف
يسهل أن تفسد لدغات الحشرات متعة الصيف على جميع الناس .تتعدد الحشرات التي قد تسبب لك المشاكل ،من بينها النحل والدبابير
والبعوض ...فيما يلي أفضل الخطوات لتجنب هذه الكائنات من دون الحاجة إلى استعمال مواد كيماوية!
سيطر على الحشرات برذاذ كبش
القرنفل
كشفت ال ــدراس ــات أن زي ــت كـبــش القرنفل
ً
ً
يطرد البعوض بفاعلية تفوق  37زيتا طبيعيا
آخ ــر .يكفي أن نستعمل هــذا الــزيــت مــرة كي
يطرد الحشرات فترة تصل إلى ساعتين! اخلط
 25قطرة من زيت كبش القرنفل الصافي (يباع
كوب من خل التفاح.
في الصيدليات)
مع ربع ّ
ً
حـ ّـرك الخليط جيدا قبل رشــه على المناطق
ّ
المعرضة للدغات كالعنق والكاحل والجهة
الخلفية من الركبة.

استمتع بحفلة الشواء بفضل المريمية
ً
تصبح هدفا ألنــواع الحشرات كافة
هل ّ
سخ َ
نت المشواة؟ حاول أن توزع قبضة
كلما
من عشبة المريمية الطازجة
على الفحم! يحب عدد كبير
م ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـش ـ ــرات ال ــاسـ ـع ــة
رائـحــة الـبـشــرة الــدافـئــة لكن
ذك ـ ـ ــرت بـ ـح ــوث آسـ ـي ــوي ــة أن
رائ ـح ــة الـمــريـمـيــة الـقــويــة
ق ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـلـ ــى ط ـ ــرده ـ ــا.
يـمـكــن أن يـعـطــي إكليل
الـ ـجـ ـب ــل الـ ـ ـط ـ ــازج األثـ ــر
نفسه.

ّ
خفض خطر الهجوم بنسبة %50
بفضل التمارين المنتظمة
إذا كـنــت ت ـم ــارس ال ـت ـمــاريــن الـجـســديــة في
الخارج ،ستتمكن من تخفيض احتمال تعرضك
للدغات الحشرات بنسبة  % 50حين تمتنع عن
ً
ً
مساء ألن البعوض ينشط خالل
التعرق فجرا أو
هذه الفترات وينجذب إلى ثاني أكسيد الكربون
الذي تطلقه البشرة أثناء التعرق.

ّ
تجنب اللدغات عبر استعمال شامبو بال
رائحة
إذا كنت تالحظ زيــادة النحل أو الدبابير
من حولك في الفترة األخيرة ،حاول أن تعتمر
قبعة شمسية وتـغـســل شـعــرك بـشــامـبــو بال
رائـ ـح ــة .ي ـق ــول ال ـبــاح ـثــون ال ـبــري ـطــان ـيــون إن
هاتين الحيلتين قــد تخففان احتمال جذب
النحل والدبابير بنسبة تصل إلى  % 50ألن
ً
الحشرات عموما تنجذب إلى الشعر المنسدل،
ال سيما إذا كانت رائحته جاذبة وقوية.

هل تحتاج إلى حماية إضافية؟
إذا كنت تعيش في منطقة تستفحل فيها
األمراض التي ينقلها البعوض أو القراد أو

تنوي السفر إلى مكان مماثل ،من األفضل أن
ً
تستعمل منتجا يحتوي على  % 20من عنصر
الـبـيـكــاريــديــن .ي ـطــرد ه ــذا الـمـنـتــج الـبـعــوض
الذي يسبب فيروس زيكا أو غرب النيل على
مــر ثماني ســاعــات متواصلة ،كما أنــه يطرد
ح ـش ــرات ال ـق ــرس وح ـت ــى الـ ـق ــراد الـ ــذي يـكــون
ً
مسؤوال عن مرض اليم.
إذا ّ
تعر ضت للدغات الحشرات في مطلق
األحـ ـ ــوال ،ح ــاول أن تـضــع ك ـمــادة مــن الـشــاي
األسود القوي والبارد على المنطقة المتورمة.
ي ـقــول ال ـبــاح ـثــون الـبــريـطــانـيــون إن عناصر
التانين الموجودة في الشاي قد تخفف حدة
ّ
االلتهاب والحكة خالل دقائق معدودة.

ّ
َ
لم يجب أال يخلو برادك من الجزر؟
خبيرة تغذية في مايو كلينيك ،تؤكد
الجزر األكثر شهرة أنه يحمي النظر .لكن كايت زيراتسكي ،وهي ً
من مزايا ً
أن ثمة أسبابا كثيرة تدفعنا إلى جعل هذا النوع من الخضراوات الجذرية جزءا ال يتجزأ من نظامنا الغذائي.
ِّ
ً
هدفا ِّ
يشدد مسؤولو الصحة الحكوميون
يحقق الجزر
على أهمية بلوغه كل يوم .توضح خبيرة التغذية كايت
زيراتسكي« :تشير التوصيات إلى ضرورة تناول حصة
من الخضراوات البرتقالية أو الصفراء اللون كل يوم».
ويعود ذلك ،وفق خبيرة التغذية ،إلى أن الخضراوات
الجذرية ،مثل الجزر ،تحمل في كل قضمة منها وفرة من
المواد المغذية.
يحتوي الجزر على مركب ُيدعى بيتا-كاروتين ّ
يحوله
ِّ
ً
الجسم إلى فيتامين  ،Aالذي يعزز صحة العينين ،فضال
عن أنه ّ
يحد من خطر السرطان.
ً
تـقــول زيــراتـسـكــي« :نـفـكــر دومـ ــا ،حسبما أعـتـقــد ،في

ً
ّ
يضم فيضا من المواد المغذية».
الفيتامين  .Aلكن الجزر
ً
ً
ّ
غنيا باأللياف الذوابة ،ويضمّ
يشكل الجزر مصدرا
ً
أيضا كمية كبيرة من مضادات األكسدة ،وفق زيراتسكي.
تضيف« :يعود كالهما بالفائدة على القلب».
عــاوة على ذلــك ،يساهم البوتاسيوم في الجزر في
ً
ضبط ضغط الدم ،فضال عن أن محتواه من الفيتامين C
ِّ
يعزز جهاز المناعة.
توضح زيراتسكي« :أعتقد أن الجزر نــوع ممتاز من
ً
ً
ال ـخ ـضــراوات ألنــه بسيط ج ــدا .يمكنك تـنــاولــه نيئا أو
ً
مـطـهــوا .وهـكــذا يضمن حصولك على تلك الحصة من
الخضراوات البرتقالية أو الصفراء كل يوم».
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من  7أحرف وهي اسم دولة في جنوب آسيا.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء
املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي وعمودي.

كلمات متقاطعة

الحلول

كلمات متقاطعة
باكستان

كلمة السر

يهرولن (مبعثرة).
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الحلي.
 -8ج ــول ــة (م ـب ـع ـث ــرة) –
إحسان.
 -9ف ـي ـل ــم ل ـ ـعـ ــادل إمـ ــام
ويسرا (م).
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 -1نبي قوم ثمود (م) –
فقر (م).
 -2عــاصـمـتـهــا لــومــي –
للتعريف.
 -3نـ ـمـ ـض ــي – ا ل ـج ـل ــد
(مبعثرة).
 -4ح ــروف متشابهة –
يجعلها تحت ظله (م).
 -5ي ـم ــد ب ــا لـ ـم ــال (م) –
هيمان (م).
 -6درامـ ـ ـ ـ ــا مــوس ـي ـق ـيــة
شعرية (م) – لتنظيف
األسنان.
 -7رئيس أوغندي راحل
– فرح (م).
 -8الجمع مــن «رائ ــد» –
للتعجب.
 -9لوقوف الخطيب في
المسجد – واضح.
لقب بمخرج الروائع.
 -10طليقة – سبيل (م) -2 .من الطيور (م).
 - 3تـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي
ً
عموديا:
(المسبحات) عبر.
 -1مخرج مصري راحل  -4ن ـغ ـمــة مــوس ـي ـق ـيــة –

9
4
1

1

5
6
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8
3

sudoku

ً
أفقيا:

2

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

حرب
ضحية
ارهاب
جنود

ه
ق
م
ة
ب
ل
ر
ش
ن

ب
س
ح
ج
ي
ب
ك
ب
خ

ب
ن
ب
د
ة
ت
ة
ك
ف

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

ا
ن
ا
ح
ل
ن
غ
ك
م

ر
ط
ص
ي
ا
ق
ا
م
ع

ا
ة
ة
ا
ق
ا
ة
ع
ى

ح
ن
س
ن
ا
ل
ل
ك
ل

ر
د
ا
و
د
ه
م
ي
ا

7

6
5
7

9
7
1
2
8
5
3
6
4

ب
م
ع
ض
ط
ا
س
ح
ا

sudoku

2
8
3
6
7
4
5
1
9

كلمة السر:

١٧

تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مـهـنـيــا :تجنب الـنـقــاشــات المربكة مهنيا :من الممكن أن يفشل مشروع
ً
كنت حريصا على إنجاحه.
التي ال تأتي بنتائج إيجابية.
ً
ً
ّ
تعيش حيرة في عالقتك مع
:
عاطفيا
نحو
السلبية
تتغير نظرتك
عاطفيا:
ّ
الحبيب ما يوترك.
الحب وتبحث عن شريك.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـنــاغــم عــائ ـلــي وتـفــاهــم اجتماعيا :لقاء ات مسلية تبعد عنك
ّ
يوفران لك الطمأنينة واالستقرار.
جو اإلرهاق في العمل.
رقم الحظ.5 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

العقرب

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :نتائج عملك تفوق التوقعات
وتصبح قدوة في المثابرة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـم ـيــل إلـ ـ ــى ش ـخ ــص مــن
الطرف اآلخر وتفكر في الزواج.
ً
اجتماعيا  :ال تتصرف مــع معارفك
تحت وطأة االنفعال.
رقم الحظ.10 :

ً
مهنيا :يرافقك الحظ النتهاز فرصة
لم تكن تحلم بها.
ً
عاطفيا :تتكل على حدسك لتختار
ً
شريكا يرافقك العمر كله.
ً
اجتماعيا :العالقات التي تطورها
ً
ً
تؤدي دورا رئيسا في نضجك.
رقم الحظ.11 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ت ـن ـت ـقــي مـ ــا هـ ــو ص ــال ــح لــك
وتتخلى عن الباقي.
ً
ّ
تتحمس في اتخاذ قرار ّ
ثم
عاطفيا:
تبرد ّ
همتك.
ً
اجتماعيا :تتداخل أمورك المهنية مع
األمور العائلية.
رقم الحظ.6 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :ت ــؤدي وظـيـفـتــك بــاتـقــان لكن
طريق الوصول صعب.
ً
عــاط ـف ـيــا :رح ـلــة ح ــب طــوي ـلــة تـتـطــور
ً
إيجابا مع الوقت.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :حـ ــافـ ــظ عـ ـل ــى رزان ـ ـتـ ــك
واستعمل اللياقة والدبلوماسية.
رقم الحظ.4 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :تـنـظــر ف ــي وض ـعــك اإلداري
وتراجع حساباتك بدقة.
ّ
ً
ً
عــاطـفـيــا :الـيــوم تـحـ ّـب وغ ــدا تتخلى
ً
ّ
ّ
عمن تحبه متباهيا برجوليتك.
ً
اجتماعيا :تقلب صفحة الـعــداء مع
قريب وتفتح صفحة جديدة.
رقم الحظ.16 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ّ
تضطر إلى مراجعة وضع
مهنيا:
ً
ً
عالق وتجد له حال مناسبا.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـط ــرح تـ ـس ــاؤالت حــول
ّ
وتصرفه األخير.
نيات شريك العمر
ً
ً
اجتماعيا :ال تراوغ بحثا عن عطف
األهل أو تأييد األصدقاء.
رقم الحظ.9 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـن ـفــرج األح ـ ـ ــوال ف ـت ـمــارس
سلطتك لتقود المسيرة بنجاح.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـن ـق ـشــع ال ـغ ـي ــوم وت ـع ــود
عالقتكما إلى مجراها الطبيعي.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :تـ ـهـ ـم ــس ب ـ ـسـ ــر ألحـ ــد
المقربين ويتبين لك أنه أذاعه.
رقم الحظ.18 :

ّ
ً
مهنيا :لــديــك حــوافــز تـغــذي اندفاعك
لتنفيذ بعض المشاريع.
ً
عاطفيا :يهتف قلبك لشخص تعرفت
إليه منذ فترة وجيزة.
ً
اجتماعيا :تنخرط في جمعية إنسانية
ناد ثقافي.
أو تنتمي إلى ٍ
رقم الحظ.19 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا  :كــن مستعدا لالستحقاقات
المقبلة بمراجعة حساباتك.
ً
ً
عاطفيا :تعيش ترددا وحيرة في ما
ّ
يخص عالقة ناشئة.
ً
ّ
اجتماعيا :عبر عن نفسك بصدق وال
تبالغ في المدح.
رقم الحظ.1 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تشعر بأن نمط عملك بطيء
وال يعطي نتائج مرجوة.
ً
عــا طـفـيــا  :تتحمسان كــي تمضيا
ً
معا العطلة ُفي سفرة خارجية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تسلط عليك األض ــواء
وتبرز في إحدى المناسبات.
رقم الحظ.12 :

مسك وعنبر

18
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محمد سليمان« :المصعد» عمل جديد سأخرجه لـ «المسرح العربي»

النص مأخوذ عن مسرحية «فندق العلمين» للكاتب الفرنسي شميت
فادي عبدالله

ينتظر المخرج محمد سليمان
إجازة نص «المصعد» من لجنة
النصوص بالمجلس الوطني،
حتى يبدأ تنفيذه واختيار
ممثليه.

ي ـس ـت ـعــد الـ ـفـ ـن ــان وال ـم ـخ ــرج
الكبير محمد سليمان لخوض
غمار تجربة إخراجية لمسرحية
جديدة ،لفرقة المسرح العربي،
ع ــن ن ــص م ــن سـلـسـلــة الـمـســرح
العالمي.
وفي هذا الصدد ،قال المخرج
م ـح ـمــد س ـل ـي ـمــان ل ــ"ال ـج ــري ــدة":
ً
"أحـضــر حــالـيــا لعمل مسرحي
جديد ،لفرقة المسرح العربي،
وهـ ــو م ــن إع ـ ـ ــدادي وإخ ــراج ــي،
بعنوان (المصعد) عن مسرحية
(فـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدق ال ـ ـع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــن) ل ـل ـك ــات ــب

بوستر «العامود»

الـ ـف ــرنـ ـس ــي إي ـ ــري ـ ــك إي ـم ــان ــوي ــل
شميت".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان" :ت ـح ـك ــي
ال ـم ـس ــرح ـي ــة عـ ــن الـ ـتـ ـق ــاء خـمــس
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ط ـب ـع ــا
وطابعا داخل مكان مجهول ،وال
أح ــد يـعـلــم كـيــف وص ــل إل ــى هــذا
الـمـكــان ول ـم ــاذا؟ وال أح ــد يــدري
م ـتــى س ـي ـغ ــادره وإل ـ ــى أي جهة
سيرحل إليه ،وتناقش المسرحية
بعض المشاكل المعاصرة".
وعن المشاركين وموعد إطالق
ال ـع ـمــل ،قـ ــال" :ن ـح ــن ف ــي انـتـظــار
إجازة النص ،من لجنة النصوص
ف ــي إدارة ال ـم ـس ــرح بــالـمـجـلــس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
ث ــم س ـنــرشــح أس ـم ــاء  3ممثلين
وم ـم ـث ـل ـت ـيــن ،ألداء شـخـصـيــات
الـ ـعـ ـم ــل ،وذلـ ـ ـ ــك ب ــالـ ـتـ ـش ــاور مــع
مساعد المخرج والزميل بالفرقة
فاضل الدمخي".
وأضـ ــاف سـلـيـمــان" :أخــرجــت
لفرقة المسرح العربي (العامود)،
وهي من المسرحيات الواقعية
ال ـ ــروم ـ ــانـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـج ـس ــد
ال ـ ـص ـ ــراع ـ ــات اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ب ـيــن
طبقات المجتمع بأسلوب فني
متميز ،وتدور أحداث المسرحية
فـ ــي ح ــدي ـق ــة عـ ــامـ ــة ،وت ـت ـع ــرض
لمجموعة من األشخاص وعالقة
كل منهم باآلخر .ويدور الحوار
واألحداث بين هؤالء األشخاص
وي ـ ــؤدي إل ــى نـهــايــة عــاقــة حب
رومانسي قديم وبداية قصة حب

ّ
دنيا سمير غانم تجهز
ألبومها الثاني

محمد سليمان

جديدة ،والمسرحية من تأليف
أسامة الشطي ،وبطولة كل من
الفنانين :ا لــرا حــل كنعان حمد،
وباسمة حـمــادة ،والــراحــل علي
سلطان ،وهبة سليمان ،وفازت
المسرحية بجائزة أفضل عرض
مـتـكــامــل ف ــي الـ ـ ــدورة ال ـســادســة
ل ـم ـهــرجــان ال ـك ــوي ــت الـمـســرحــي
 ،2002إضافة إلى أفضل ممثلة
واعـ ــدة (ه ـبــة سـلـيـمــان) ،وف ــازت
كـ ــذلـ ــك ب ــأفـ ـض ــل ن ـ ــص وأفـ ـض ــل
ممثل دور أول (كنعان حمد) في
مهرجان األردن المسرحي".
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع" :أخ ـ ـ ــرج ـ ـ ــت ع ـم ـل ـيــن
آخـ ــريـ ــن هـ ـم ــا (وم ـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــب مــا
قتل) التي فــازت بجائزة أفضل
مـمـثــل دور أول (ح ـســن ال ـبــام)
في مهرجان الكويت المسرحي
بـ ــدورتـ ــه ال ـس ــاب ـع ــة عـ ــام ،2004

من أعمال فرقة المسرح العربي
و(إلـ ـ ـ ــى الـ ـخ ــادم ــة مـ ــع ال ـت ـح ـيــة)
التي شاركنا فيها في مهرجان
ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـمـ ـس ــرح ــي بـ ــدورتـ ــه
التاسعة ."2007
وع ــن ان ـت ـســابــه إل ــى الـمـســرح
الـعــربــي ،ق ــال" :إن ـنــي مــن الجيل
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ف ـ ــي الـ ـ ـف ـ ــرق ـ ــة ،ح ـي ـن ـمــا
انـ ـتـ ـسـ ـب ــت إلـ ـيـ ـه ــا ع ـ ـ ــام ،1966
ومـ ـع ــي ال ـ ــراح ـ ــل ف ـ ـ ــؤاد ال ـش ـطــي
وع ـبــدال ـم ـج ـيــد ق ــاس ــم (ع ــوع ــو)،
وح ـم ــد ن ــاص ــر ،وقـ ــد انـضـمـمــت
إلى مركز الدراسات المسرحية
ف ــي الـ ـع ــام ن ـف ـســه س ـنــة واح ـ ــدة،
وكان معي فؤاد الشطي وجعفر
المؤمن وعائشة إبراهيم وعلي

ً
الـمـفـيــدي رحـمـهــم الـلــه جميعا،
وتعلمنا الكثير على يــد الرائد
المسرحي المصري والمشرف
على المركز ز كــي طليمات مثل
اإلل ـ ـقـ ــاء وعـ ـل ــم ال ـن ـف ــس وال ـل ـغ ــة
العربية واإلنكليزية والتطبيقات
على النصوص المسرحية ،وكنا
نقدم فــي نهاية الـعــام الــدراســي
مسرحية ،وشاركت فيها ،وكانت
ب ـع ـن ــوان (ق ـي ــس ول ـي ـل ــى) ألمـيــر
الشعراء أحمد شوقي".
ولـ ـف ــت س ـل ـي ـمــان إل ـ ــى أن ـ ــه لــم
يـ ـكـ ـم ــل دراسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه فـ ـ ــي الـ ـفـ ـن ــون
المسرحية ،فقد درس في معهد
ال ـه ـنــدســة الـتـطـبـيـقـيــة وحـصــل

عـلــى دب ـلــوم هـنــدســة مــدنـيــة ،ثم
بكالوريوس محاسبة من جامعة
الكويت.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ب ــال ـج ـي ــل
الجديد في فرقة المسرح ،ومن
ب ـي ـن ــه الـ ـمـ ـخ ــرج ال ـ ـشـ ــاب أح ـم ــد
ال ـش ـطــي (رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة
الفرقة) ،وأوس الشطي (المشرف
الفني) ،ومحمد الخرافي (أمين
السر) .
ي ــذك ــر أن الـ ـفـ ـن ــان وال ـم ـخ ــرج
محمد سليمان مع الفنان وثاني
ماكيير كويتي حمد ناصر ،هما
الوحيدان من الجيل الثاني في
فرقة المسرح العربي.

ً
ً
كاظم الساهر أحيا حفال ناجحا في «قرطاج»

قدم لجمهوره باقة من أغانيه الجديدة والقديمة

تـجـهــز الـمـمـثـلــة الـمـصــريــةدنـيــاسـمـيــرغــانـ م
ل ـف ـي ـل ــم ج ــدي ــد تـ ـخ ــوض بـ ــه أول ـ ـ ــى ب ـط ــوالت ـه ــا
المطلقة في عالم السينما ،ويتولى إنتاجه
المنتج هشام جمال الذي أنتج لها أعمالها
األ خـيــرة ســواء فــي ا لــدرا مــا أو الموسيقى،
ومن المقرر االستقرار على جميع تفاصيل
الفيلم خالل األيام المقبلة.
ً
في سياق متصل ،سجلت دنيا عددا من
أ غــا نــي ألبومها الجديد ا لــذي تحضر له
ً
حاليا ليكون ألبومها الثاني بعد "واحدة
تانية خالص" ،الذي أنتجه هشام جمال
ً
ً
ً
أي ـض ــا ،كـمــا ق ــررت إح ـيــاء ح ـفــا غـنــائـيــا
بمناسبة الصيف ،وسيتم إعالن مكانه
وتوقيته خالل األيام المقبلة.
وق ـ ــررت دن ـي ــا ك ــذل ــك خ ــوض ال ـس ـبــاق
ال ــرم ـض ــان ــي ال ـم ـق ـبــل ب ـم ـس ـل ـســل جــديــد
تـعـكــف ع ـلــى اخ ـت ـيــار ف ـكــرتــه ل ـت ـعــود به
إلى الدراما مرة أخرى بعد غيابها في
رمضان الماضي.

دنيا سمير غانم

أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر ،ليلة أمس
األول ،حفال موسيقيا في تونس على المسرح
األثري ،الذي غصت به جماهيره ،وذلك ضمن
فعاليات الدورة الرابعة والخمسين من مهرجان
قرطاج الدولي ،الذي انطلق منذ الثالث عشر من
يوليو الماضي ويستمر حتى السابع عشر من
الشهر الجاري.
وفـ ــي س ـه ــرة ح ـضــرهــا ّ آالف الـتــونـسـيـيــن،
ّ
حياهم "القيصر" -كما ُيلقب الساهر -واصفا
إي ــاه ــم ب ــ"ال ـج ـم ـهــور ال ـعــاشــق والـ ــرائـ ــع" ،وعــا
ّ
الحب بمختلف أصــواتــه ،فبدأ الساهر
صــوت
صــادحــا بـصــوت ح ـ ّـب الــوطــن ،مغنيا للعراق
أغنيته "مالي خلق"ّ ،
ّ
الحب
ليقدم بعدها صوت
الرومانسي ،والشوق والهيام في أغانيه "هذا
اللون" و"يضرب الحب" و"ال تتنهد" و"أحبيني"
و"دلوعتي" ،وغيرها.
ّ
وات ـســم الـحـضــور الــواســع بأغلبية نسائية
اكتسحت المشهد ،كما هي العادة في حفالت
ك ــاظ ــم ال ـس ــاه ــر ال ـم ـع ــروف ــة أغ ــان ـي ــه بـسـحــرهــا
الــرومــان ـســي ومــداعـبـتـهــا ألحــاسـيــس الـنـســاء،
ً ّ
ّ
بالحب الصادق
مسافرة بهن إلــى عالم مفعم
في زمن يفتقدن فيه مثل هذا الحب ومثل هذه
المشاعر ،في قوالب غنائية مليئة بالفرح.
ّ
ومتربعا على عرش األغاني الرومانسية منذ

الساهر في حفل «قرطاج»
الثمانينيات دون منازعّ ،قدم الساهر لجمهوره
ّ
باقة من أغانيه ،الجديدة والقديمة ،التي تظل
منتعشة مهما ّ
مر وقت على إصدارها .كما غنى
الساهر مع ّآدم النجار نجم ً"ذا فويس كيدز".
وحين دقــت الساعة معلنة انتصاف الليل
صــر
ق ـب ــل ع ـ ـ ــودة كـ ــل سـ ــانـ ــدريـ ــا ،صـ ـ ــار ال ـق ـي ـ ّ
"الساحرة" التي ّلبت طلبات الحضور ،فغنى
ّ
لهم ولـهــن أغــانــي "مــدرســة الـحــب" و"زيــديـنــي

عشقا" و"لو لم تكوني أنت في حياتي" و"كتاب
ال ـح ــب" .يـشــار إل ــى أن إدارة مـهــرجــان قــرطــاج
الــدولــي أعلنت قبيل حفل كاظم الساهر أنــه ال
يمكن اصطحاب األطـفــال دون ال ــ 5سـنــوات في
منطقة ال ـكــراســي " ."Zone chaisesواعـتـبــرت
إدارة الـمـهــرجــان أن قــرارهــا يــأتــي سعيا منها
إلــى توفير أفـضــل ظ ــروف الـمـشــاهــدة وتأمينا
لسالمة األطفال.

«إلى آخر الزمان» يفوز بجائزة مهرجان
وهران للفيلم العربي

تكريم محمد هنيدي في المهرجان
فاز الفيلم الجزائري "إلى آخر الزمان" ،للمخرجة
ياسمين شــويــخ ،بـجــائــزة "الــوهــر الــذهـبــي" لـلــدورة
الحادية عشرة مــن مهرجان وهــران الــدولــي للفيلم
العربي بالجزائر.
والفيلم بطولة جياللي بوجمعة وجميلة عراس
وإيمان نويل ومهدي مــوالي ،وتــدور أحداثه داخل
مقبرة ،حيث تأتي امــرأة لزيارة قبر شقيقتها ألول
مرة ،بعدما منعها زوجها عن ذلك لسنوات ،لكن بعد
وفاته تذهب إلى هناك وتبدأ اإلعداد لمراسم جنازتها
هي شخصيا ،استعدادا للحاق بأحبتها ،ويساعدها
على ذلك حفار القبور الذي يجد نفسه أسيرا لحبها،
ويحاول إقناعها ببدء حياة جديدة معا.
ومنحت لجنة تحكيم المهرجان جائزتها الخاصة
للفيلم الفلسطيني "واجب" ،إخراج آن ماري جاسر،
بينما فاز المغربي عز العرب العلوي بجائزة أفضل
إخ ــراج عــن فيلمه "كـيـلـيـكـيــس ...دوار ال ـب ــوم" ،وفــاز
المصري هيثم دبــور بجائزة أفضل سيناريو عن
فيلم "فوتوكوبي".
وف ــازت بـجــائــزة أفـضــل ممثلة الـتــونـسـيــة أمـيــرة
الشبلي عــن دوره ــا فــي فيلم "تــونــس الـلـيــل" ،بينما
ذهبت جائزة أفضل ممثل مناصفة للفلسطينيين
محمد وصالح بكري عن دورهما في فيلم "واجب".
وجرى توزيع الجوائز خالل حفل ختام المهرجان،
الذي أقيم مساء أمس األول على مسرح الهواء الطلق
بمدينة وهران ،شمال غرب الجزائر.
ومنح المهرجان في الحفل درع التميز العربي
للممثلة الجزائرية شافية بوذراع ( 88عاما) ،تكريما
لها عــن مجمل أعمالها ،كما كــرم الممثل الـســوري

عبدالمنعم عمايري .وقال مدير المهرجان إبراهيم
صديقي ،في كلمة الختام" ،الـيــوم تختتم فعاليات
مهرجان وه ــران الــدولــي للفيلم الـعــربــي ،هــي هكذا
لقاءات المبدعين ...سريعة وخاطفة".
وأضاف 38" :فيلما كانوا في المسابقة الرسمية،
وعدد آخر تم عرضه خارج المسابقة ...واحتضنت
هــذه المدينة على بساطها األحمر نجوم السينما
العربية ،وكان كالعادة جمهور وهران على مستوى
الحدث" .وتابع" :أقول لمن ساعد وأفاد وبذل الجهد...
شكرا ،وأقول لمن رتب وألف وحاول أن يطفئ ضوء
الفرح ...آسف ،إن هذا الضوء سيستمر في مهرجان
وهران دائما ،وستبقى هذه المدينة نقطة الملتقى
األكبر للسينما العربية".
وفي مسابقة األفــام القصيرة بالمهرجان ،التي
شملت  14فيلما ،منحت لحنة التحكيم جائزتها
الخاصة للفيلم التونسي "رقصة الفجر" ،إخراج آمنة
النجار ،بينما فاز الفيلم اللبناني "شحن" للمخرج
كريم رحباني بجائزة الوهر الذهبي.
أما في مسابقة األفالم الوثائقية ،وشملت  14فيلما
أ يـضــا ،فمنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة
للفيلم الجزائري "معركة الجزائر" ،إخــراج مالك بن
إسماعيل ،بينما فاز بجائزة الوهر الذهبي الفيلم
السوري "طعم األسمنت" ،إخراج زياد كلثوم.
ي ــذك ــر أن اف ـت ـتــاح ال ـم ـهــرجــان ش ـهــد ت ـكــريــم اســم
الفنانة الراحلة شادية ،وتكريم المخرج الجزائري
الراحل فاروق بولوفة ،عما قدمه من عطاء للسينما
الجزائرية ،وكذلك الفنان الكوميدي محمد هنيدي
والمخرج الكبير خالد يوسف.

خبريات
« »Life-S izeيعود بجزئه
الثاني بعد  18عامًا

كشفت مجلة
"ENTERTAINMENT
 "WEEKLYرسميا أن الجزء
الثاني من فيلم ديزني
الكالسيكي ""LIFE-S IZE
سيعرض في شهر ديسمبر
املقبل عبر قناة "."FREEFORM
ومن املعروف أن الفيلم يعد
الجزء الثاني لفيلم ديزني
الكالسيكي "،"LIFE-S IZE
الذي قامت النجمة ليندسي
لوهان ببطولته بجانب تايرا
بانكس ،ويتحدث عن فتاة
تنوي إلقاء تعويذة الستعادة
والدتها امليتة ،لكنها تحيي
دميتها الباربي.
وأكدت املجلة أن الجزء الثاني
لن يشمل ،مع األسف ،النجمة
ليندسي لوهان ،بسبب
تعارض جدول أعمالها مع
الفيلم ،لكنه سيشمل عودة
تايرا بانكس بدور الدمية
"ايف" وقد كبرت  18عاما
عن الجزء األول ،ويشاركها
البطولة املمثلة فرانسيا رايزا.
يذكر أن قصة الجزء الثاني
تدور حول فتاة تصبح
الرئيسة التنفيذية ملتجر
ألعاب ،لكن بسبب عدم
خبرتها ،تهوي بالشركة
وأسهمها إلى الهاوية.

ميلي براون تنفصل عن جايكوب
سارتورياس

أكد مصدر مقرب من النجمة
العاملية الشهيرة ميلي
براون أنها انفصلت عن
النجم الشهير جايكوب
سارتورياس ،وذلك بعد 7
أشهر فقط من املواعدة ،بدون
ذكر أي سبب لالنفصال.
ومن املعروف أن ميلي
( 14عاما) كانت كشفت
عن عالقتها مع جايكوب
في شهر يناير املاضي،
وأوضحت طريقة تعرفها
عليه ،وقالت إنها تعرفت
عليه عبر "إنستغرام" وتحدثا
معا ،ثم أرسل لها دبا كهدية،
ومن هنا بدأت العالقة،
ونشرت الكثير من الصور
للهدايا التي كان يرسلها
إليها.

إطالق سراح  4عضوات من
«بوسي ريوت»

ُ
أطلق سراح أربع
متظاهرات من فرقة "بوسي
ريوت" املوسيقية ،التي
اقتحمت امللعب أثناء
املباراة النهائية لكأس
العالم الشهر املاضي ،في
روسيا ،طبقا ملا ذكرته
الناشطات على مواقع
التواصل االجتماعي.
وذكرت الفرقة في صفحتها
على "فيسبوك" ،الليلة
املاضية أن الناشطات مازال
يتعني عليهن املثول أمام
املحكمة.
وقضت إحدى املحاكم بعدم
بدء االجراءات الجنائية
ضدهن هذا االسبوع،
حسب الفرقة .وكانت
العضوات االربع من فرقة
"بوسي ريوت" الروسية،
التي تقدم موسيقى
"البانك" في عروض
مشاغبة تتعلق بالسياسة
قد قضني  15يوما في
سجن في موسكو بسبب
عرقلة مباراة بني فرنسا
وكرواتيا في العاصمة
الروسية في  15يوليو
املاضي.
وتم احتجازهن مرة أخرى
على الفور بعد استكمال
مدة العقوبة ،ألسباب لم
يتم الكشف عنها.
(د ب أ)
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دوليات

ً
ً
ترامب :مشاكل إيران كبيرة جدا وسيتحدثون قريبا معنا

ً
روحاني يواجه استجوابا أمام البرلمان من  5محاور ...وتظاهرات لليوم الثاني في أصفهان
جدد الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،أمس ،رهانه على أن
إيران ستطلب التفاوض ً
مع ًالواليات المتحدة «قريبا
جدا» ،بعد إطالقه مبادرة
غير مشروطة للقاء نظيره
اإليراني حسن روحاني ،في
حين أمهل مجلس الشورى
رئيس الجمهورية اإلسالمية
ً
شهرا الستجوابه بشأن تردي
األوضاع االقتصادية ،في ظل
الضغوط والعقوبات األميركية.

ً
بـعــد  20يــومــا مــن رهــانــه أن
تـجـبــر ال ـض ـغــوط االق ـت ـصــاديــة
الـ ـنـ ـظ ــام اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ع ـل ــى طـلــب
التفاوض مع الواليات المتحدة،
أعرب الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب ،خــال خطاب ألـقــاه في
فـلــوريــدا ،أمــس االول ،عــن ثقته
بقرب تحدث زعماء طهران إلى
واشنطن.
وق ــال تــرامــب" :آم ــل أن تسير
األمـ ـ ــور بـشـكــل ج ـ ّـي ــد بــالـنـسـبــة
إلى إيران .لديهم مشاكل كثيرة
في الوقت الحاليّ .
لدي شعور
بــأن ـهــم سـيـتـحــدثــون إل ـي ـنــا في
ً
وقت قريب جدا .أو ربما ال ،وال
ً
بأس بذلك أيضا".
ّ
واسـتـغــل الرئيس األميركي
ً
ُ ّ
الـ ـخـ ـط ــاب ل ـك ــي يـ ــذكـ ــر مـ ـج ــددا
"االتفاق
بقراره سحب ّبالده من ّ
ـروع" ال ــذي وقعته
ال ـنــووي ال ـم ـ
ال ـ ــدول الـعـظـمــى م ــع إي ـ ــران في
عام .2015
وج ــاء تـصــريــح سـيــد البيت
األبيض بعد مبادرته المفاجئة
التي اطلقها االثنين الماضي
ل ـل ـقــاء ن ـظ ـيــره اإليـ ــرانـ ــي حسن
روحــانــي "دون ش ــروط مسبقة
وفي أي وقت" لدرء خطر الحرب.

تأييد ودهشة

الرئيس
األميركي يفعل
مع طهران ما
فعله مع بيونغ
يانغ
وزير خارجية فرنسا

ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،أف ـ ـ ــادت
وزارة ا ل ـخــار ج ـيــة األ م ـيــر كـيــة،
ب ـ ــأن وزيـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة مــايــك
بـ ــوم ـ ـب ـ ـيـ ــو يـ ـ ــؤيـ ـ ــد مـ ـ ــا ط ــرح ــه
ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداده
للقاء المسؤولين اإليرانيين
والتفاوض معهم.
وجاء ذلك في رد المتحدثة
باسم الخارجية ،هيذر نويرت،
عـ ـل ــى أسـ ـئـ ـل ــة ال ـص ـح ــاف ـي ـي ــن.
وت ـ ـج ـ ـن ـ ـبـ ــت ن ـ ـ ــوي ـ ـ ــرت أسـ ـئـ ـل ــة
ت ــم تــوج ـي ـه ـهــا ل ـه ــا بـ ـش ــأن إن
كـ ــان وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة وض ــع
ً
شروطا للقاء أميركي -إيراني
أم ال ،وا كـ ـتـ ـف ــت بـ ــا ل ـ ـقـ ــول ،إن
ً
واشنطن تــود أن تــرى تغييرا
فـ ــي الـ ـسـ ـل ــوك اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،وان
ذ لــك مطلب معظم دول العالم
ً
ً
وليس شرطا اميركيا .
من جانب آخر ،كشف تقرير
لـمــوقــع "دي ـب ـكــا" اإلســرائ ـي ـلــي،
ا لــذي يعتقد ان االستخبارات
اإلسرائيلية تشغله عن حالة
من الصدمة يعيشها الساسة
ف ــي إس ــرائـ ـي ــل ،ب ـس ـبــب ع ــرض
ترامب المفاجئ لروحاني.
وذكـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــع أمـ ـ ـ ــس أن

روحاني خالل اجتماع لمجلس الوزراء في طهران أمس (إرنا)
ُ
واش ـن ـطــن ل ــم تـطـلــع الـحـكــومــة
ً
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة مـ ـسـ ـبـ ـق ــا ع ـلــى
ً
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة ،الفـ ــتـ ــا إلـ ـ ــى ب ـي ــان
مـ ـقـ ـتـ ـض ــب أص ـ ـ ـ ـ ــدره م ـ ـسـ ــؤول
إس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاء أمـ ـ ــس
األول ،أ فـ ــاد ب ــأن ا لـمـســؤو لـيــن
األميركيين أ طـلـعــوا إسرائيل
مـ ـس ــاء أ م ـ ــس األول عـ ـل ــى أ ن ــه
" لـ ـي ــس هـ ـن ــاك أي ت ـغ ـي ـي ــر فــي
الـسـيــاســة ال ـم ـت ـشــددة ل ــإدارة
األميركية تجاه إيران".

لوم ّ
وتحد
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،راوح ـ ــت ردود
ف ـع ــل ال ـم ـس ــؤول ـي ــن فـ ــي إيـ ـ ــران
عـلــى دع ــوة الــرئـيــس األمـيــركــي
المفاجئة للحوار بين الليونة
ووضـ ــع اش ـت ــراط ــات لـمـثــل تلك
ال ـ ـم ـ ـحـ ــادثـ ــات وب ـ ـيـ ــن ال ـت ـش ــدد
والرفض.
وألقى وزير الخارجية محمد
ج ــواد ظــريــف فــي تغريدة على
"ت ــويـ ـت ــر" ،مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول،
ب ــالـ ـل ــوم ع ـل ــى واشـ ـنـ ـط ــن ال ـتــي
ت ـس ـت ـعــد لـ ـف ــرض ح ــزم ــة أولـ ــى
من عقوبات اقتصادية خانقة
ب ـح ـلــول ال ـســابــع م ــن أغسطس
الجاري.

وق ـ ـ ـ ـ ــال ظـ ـ ــريـ ـ ــف إن "إي ـ ـ ـ ـ ــران
والـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة أج ــرت ــا
ً
م ـحــادثــات لـسـنـتـيــن" ،مضيفا
"توصلنا مع االتحاد األوروبي
والـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـثـ ــاث الـ ـكـ ـب ــرى فــي
االتحاد وروسيا والصين إلى
ات ـف ــاق فــريــد م ـت ـعــدد األط ـ ــراف.
كــان يعمل وال يمكن للواليات
ا ل ـم ـت ـحــدة أن ت ـل ــوم إال نفسها
الن ـس ـحــاب ـهــا م ـنــه وم ـغــادرت ـهــا
الطاولة".
وشــدد وزيــر الخارجية على
أن "الـ ـتـ ـه ــدي ــدات وال ـع ـق ــوب ــات
وأســالـيــب الـعــاقــات العامة لن
تجدي" .وتابع" :جربوا االحترام
لـ ــايـ ــران ـ ـي ـ ـيـ ــن ول ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــات
الدولية".
وجاء لوم ظريف واشتراطه
لالحترام وااللتزام بالتعهدات
ل ـل ــد خ ــول ف ــي أي م ـف ــاو ض ــات،
بعد ساعات من تأكيد القائد
الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـ ــ"الـ ـ ـح ـ ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري"
اللواء محمد علي جعفري أن
"الشعب لن يسمح لمسؤوليه
بـلـقــاء "الـشـيـطــان األك ـب ــر" ،في
إشـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى ق ـ ـ ــادة الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة ،األمـ ــر الـ ــذي اعـتـبــر
ً
تـ ـه ــدي ــدا ب ـم ـن ــع روحـ ــانـ ــي مــن
اللقاء ،خصوصا ان مساعده

ع ـ ـلـ ــق ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة تـ ــرامـ ــب
ب ــوض ــع شـ ــروط مـبـقـيــا ال ـبــاب
مفتوحا امام اللقاء.
وقال جعفري موجها حديثه
إلى ترامب" :إيران ليست كوريا
الـشـمــالـيــة لـكــي ت ــرد بــاإليـجــاب
على دعــوتــك إلج ــراء لـقــاء .اعلم
أن ا ل ـش ـعــب اإل يـ ــرا نـ ــي يختلف
كثيرا عن الشعوب التي تخضع
للهيمنة".
وت ـ ــاب ـ ــع" :أنـ ـ ـ ــت رئ ـ ـيـ ــس غـيــر
م ـه ـن ــي وت ـ ـ ـمـ ـ ــارس ف ـ ــي مـ ـي ــدان
السياسة مهنتك فــي التجارة.
مــن كــانــوا قبلك كــانــوا يعرفون
أكثر منك أن اإليرانيين يقفون
متحدين في وجه أي شكل من
أشكال الضغوط الخارجية".

استدعاء واحتجاجات
وب ـ ـعـ ــد تـ ـق ــري ــر انـ ـ ـف ـ ــردت بــه
"ا ل ـجــر يــدة" عــن م ـســاع حثيثة
يـ ـ ـق ـ ــوم ب ـ ـهـ ــا قـ ـ ـ ـ ــادة "الـ ـ ـح ـ ــرس
الثوري" لسحب زمام السيطرة
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــرد ع ـل ــى
تهديدات ود عــوات تــرا مــب من
روح ــان ــي ،ال ــذي يـبــدي مــرونــة
فــي الـتـعــامــل مــع ال ـغــرب ،وجــه
مـجـلــس ال ـش ــورئ (ال ـبــرل ـمــان)،
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سفن راسية قبالة إدارة قناة السويس في بور سعيد (رويترز)

رفض السفير الروسي في القاهرة ،سيرغي
كيربيتشينكو ،الكشف عما إذا كانت مصر
مهتمة بشراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية
ً
" ،"S400لكنه أبقى الـبــاب مفتوحا أمــام هذا
االحتمال.
ً
وردا على سؤال عما إذا كانت مصر مهتمة
بشراء هذه المنظومة الدفاعية الجديدة ،أكد
كيربيتشينكو ،حسب قـنــاة "روس ـيــا الـيــوم"
الممولة من الحكومة الروسية أن "التفاصيل
المتعلقة بهذا األمر يعتبرها الجانب المصري
ً
ملكا لوزارة الدفاع المصرية ،ويحترم الجانب
الروسي حقوق الشركاء المصريين".
وأوضــح السفير الــروســي أن أحــد الدوافع
لتطوير التعاون العسكري التقني بين روسيا
ومـصــر هــو ال ـحــرب ضــد اإلرهـ ــاب ،مــؤكــدا أن
روس ـي ــا تـمــد مـصــر بــاألسـلـحــة لـكــل صـنــوف
القوات المسلحة المصرية.

خط القاهرة
وبـعــد أي ــام مــن إقــالــة رئـيــس هيئة السكك
الـحــديــديــة ،أعلنت الهيئة أم ــس ،تــوقــف خط
القاهرة – اإلسكندرية ،بسبب انفصال عربة
ضخمة على الطريق وتوقفها على القضبان
الحديدية.
وأوضـحــت الهيئة أنــه "أثـنــاء سير القطار
انفصلت العربة المقطورة عن القاطرة على
ال ـخــط ف ــي االت ـج ــاه الـ ـن ــازل ،وت ــم عـلــى الـفــور
اتـخــاذ إج ــراء ات السالمة ،وإيـقــاف القطارات
ف ــي االت ـجــاه ـيــن لـحـيــن رف ــع عــربــة الـنـقــل من
السكة لتأمين سير ا لـقـطــارات ،حفاظا على
أرواح الركاب".
فـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخـ ـ ـ ــرّ ،
وجـ ـ ـ ــه رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
المصري ،مصطفى مدبولي ،خــال اجتماع
الحكومة أمــس ،أعضاء الحكومة باالهتمام
بتعيين عدد من المعاونين والمساعدين من
ً
الشباب األكـفــاء ،الفتا إلــى وجــود آلية تنظم
ذلك ،وتتيح عددا من المعاونين والمساعدين
ً
أص ـحــاب ال ـك ـفــاء ات ،مـشـيــرا إل ــى أن التجربة
أثبتت مدى الفائدة التي يحققها ذلك في دفع
العمل بكل وزارة.

سلة أخبار
عراك ولكمات
داخل البرلمان الليبي

شهدت قاعة البرلمان
الليبي الموجود بشرق
البالد ،أمس األول ،حالة من
االحتقان والتوتر بين النواب
وصلت حد العراك باأليدي
وباللكمات وتبادل الشتائم
واالتهامات ،أثناء جلسة
مناقشة مشروع االستفتاء
على الدستور.
وأظهر مقطع فيديو متداول
من الجلسة تبادال للشتائم
بين النائب عن مدينة الخمس
غربا ،أبوبكر ميالد ،وزميله
العضو عن مدينة بنغازي
شرقا ،بدر النحيب ،قبل أن
تتحول إلى عراك باأليدي،
ما تكشف عمق الخالف على
الدستور ،األمر الذي دفع
رئيس البرلمان عقيلة صالح
إلى تعليق التصويت عليه.
(بنغازي  -العربية)

هل تشتري مصر نظام « »S400الروسي؟
القاهرة – رامي ابراهيم
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وك ـل ــف رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ب ـســرعــة االن ـت ـهــاء
من الالئحة التنفيذية لقانون ذوي اإلعاقة،
وااللتزام بتعيين  5في المئة من العاملين من
ذوي اإلعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن االجتماعي أن
الالئحة التنفيذية تــم االنـتـهــاء مــن إعــدادهــا
باالستعانة بأكثر من وزارة ،وستوزع على
الوزراء الستيفاء مالحظات كل الوزارات ،وذلك
تمهيدا لعرضها أمام مجلس الوزراء ،ثم يتم
اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ــدب ـ ــول ـ ــي أن تـ ـكـ ـلـ ـيـ ـف ــات رئـ ـي ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة خ ــال مــؤت ـمــر ال ـش ـب ــاب ،وال ـتــي
تضمنتها تــوصـيــات الـمــؤتـمــر ،هــي بمنزلة
م ـه ــام ل ـل ـح ـكــومــة س ـي ـتــم تــوزي ـع ـهــا ع ـلــى كل
ً
وزارة أو جهة وفقا للتخصص ،كما ستبدأ
إجــراء ات المتابعة وتقديم تقرير واف بشأن
تنفيذ هذه التوصيات ،والتي تضمنت إعالن
ً
عــام  2019عــامــا للتعليم ،وإط ــاق المشروع
ال ـق ــوم ــي ل ـت ـطــويــر ن ـظ ــام ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـم ـصــري
الجديد ،وإنشاء هيئة العتماد جودة التعليم
ال ـف ـن ــي وال ـت ـق ـن ــي ،وم ــرك ــز ل ـت ــدري ــب مـعـلـمــي
ومدربي ومدققي التعليم الفني الجديد وفقا
للمعايير الدولية ،إلى جانب تكليف مجلس

الـ ـ ــوزراء الـتـنـسـيــق مــع كــل الـجـهــات المعنية
بالدولة ،لربط الخطط والمشروعات البحثية
بــالـجــامـعــات الـمـصــريــة بــاحـتـيــاجــات الــدولــة
والمجتمع ،وتكليف تلك الجامعات المصرية
بإيجاد حلول للمشكالت التي تواجه الدولة،
كل في تخصصه.
كما استعرض مجلس الوزراء استراتيجية
الدين العام على المدى المتوسط ،حيث أكد
أن الـحـكــومــة سـتـعـمــل عـلــى تـخـفـيــض الــديــن
العام بمعدالت كبيرة ،وفــق تصورات سيتم
عرضها على رئيس الجمهورية ،قائال" :هذا
هو التحدي الذي يواجهنا في الفترة القادمة،
ون ـح ـت ــاج إل ــى ج ـهــد غ ـيــر م ـس ـب ــوق ،لـضـمــان
االسـتـقــرار واالسـتــدامــة لالقتصاد المصرى
ومؤشراته".
الــى ذلــك ذكــرت وزارة الداخلية المصرية،
فــي بـيــان مـســاء أمــس األول ،أن  5متشددين
قتلوا في تبادل إلطالق النار مع الشرطة في
محافظة القليوبية شـمــالــي لـلـقــاهــرة .وقــال
البيان إن المسلحين أعضاء في حركة سواعد
مصر (حـســم) الــذيــن تلقوا تعليمات لتنفيذ
حوادث إرهابية بهدف زعزعة االستقرار داخل
البالد من قبل قيادات الحركة بالخارج.

دعـ ـ ـ ــوة لـ ـل ــرئـ ـي ــس ،ل ـل ـح ـض ــور
أمــامــه فــي غ ـضــون شـهــر لـلــرد
ع ـلــى تـ ـس ــاؤالت الـ ـن ــواب حــول
األوضاع االقتصادية المتردية
في البالد.
وق ــال رئـيــس المجلس ،علي
الري ـجــانــي ف ــي اج ـت ـمــاع أم ــس،
"ب ـعــد ال ـن ـقــاشــات ال ـتــي أجــريــت
أص ـ ــر  80ن ــائ ـب ــا ع ـل ــى طـلـبـهــم
بــاسـتـجــواب الــرئـيــس ،وهــو ما
يعادل أكثر من ربع عدد نواب
المجلس".
وأوض ـ ـ ــح أن االس ـت ـج ــوب ــات
تـ ـت ــرك ــز حـ ـ ــول  5مـ ـ ـح ـ ــاور ،هــي
"عـ ـ ـ ـ ــدم نـ ـ ـج ـ ــاح ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة فــي
الـسـيـطــرة عـلــى تـهــريــب السلع
والعملة الصعبة" ،و"استمرار
الحظر المصرفي" ،و"عدم قيام
الـحـكــومــة ب ــإج ــراء ات مناسبة
ل ـخ ـفــض الـ ـبـ ـط ــال ــة" ،و"الـ ــركـ ــود
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ال ـ ـشـ ــديـ ــد خ ــال
األع ـ ـ ــوام األخ ـ ـيـ ــرة" ،و"الـ ــزيـ ــادة
المتسارعة في أسعار العمالت
األجنبية واالنخفاض الشديد
لسعر العملة الوطنية".

تظاهرات
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،تـ ـج ــددت

الـمـظــاهــرات فــي أصـفـهــان وســط
إيـ ــران ،أم ــس لـلـيــوم الـثــانــي على
ً
الـتــوالــي ،احـتـجــاجــا على الغالء
وتــدهــور األوضـ ــاع االقـتـصــاديــة
وان ـه ـي ــار ال ــري ــال اإلي ــران ــي أم ــام
الدوالر.
وقمعت السلطات تظاهرات
اندلعت ليل البارحة في مدينة
كـ ــرج ،مــركــز مـحــافـظــة أل ـب ــورز.
وش ـه ــدت مــديـنــة ش ـي ــراز مــركــز
محافظة فارس احتجاجات ضد
سياسات النظام.

تشبيه فرنسي
من جهة أخــرى ،اعتبر وزير
الخارجية الفرنسية جان ايف
لــودريــان أن الرئيس األميركي
"يقوم مجددا بما فعله مع زعيم
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ك ـيــم جــونــغ
اون :ي ـهــاجــم ،يـتـخــذ إج ـ ــراء ات
صــارمــة وبعدها يقترح إجــراء
محادثات" ،في إشارة إلى القمة
التاريخية التي عقدها الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ونـ ـظـ ـي ــره ال ـ ـكـ ــوري
الشمالي بعد تصعيد كالمي
غير مسبوق بين الرجلين.
(طهران ـ إرنا ،أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

إردوغان :لن نخضع للعقلية
«اإلنجيلية  -الصهيونية»
مع تأزم العالقات بين الدولتين الشريكتين في
حلف شمال األطلسي ،بسبب قضية القس األميركي
أن ــدرو بــرونـســون ،المسجون فــي تركيا التهامات
بــاإلرهــاب والتجسس ،أعلن الرئيس التركي رجب
طـيــب إردوغ ـ ــان ،أم ــس ،أنــه "مــن غـيــر الممكن قبول
لغة التهديد التي تستخدمها العقلية اإلنجيلية -
الصهيونية في الواليات المتحدة".
وأوض ــح إردوغـ ــان ،فــي تصريح للصحافيين ،أن
"تركيا ال تعاني مشكالت مع األقليات الدينية" ،مضيفا:
"سنواصل المضي قدما على الطريق الذي نؤمن به ،من
دون أدنى تنازل عن حريتنا واستقاللنا واستقاللية
قضائنا".
وتطرق إلى التوتر الحاصل بين أنقرة وواشنطن
بشأن قضية برونسون ،وقال" :إن توجيه تهديدات
إلى تركيا في هذا الشأن ال يعود بالنفع على أحد،
فنحن أظـهــرنــا إل ــى يــومـنــا ه ــذا تضامنا جـيــدا مع
الواليات المتحدة في حلف شمال األطلسي ،وكنا
معهم في كوريا".
وتابع" :ليس من الالئق أن تصدر من واشنطن
مـثــل ه ــذه ال ـت ـهــديــدات ضــد حليفتها تــركـيــا ،التي
ً
كــاف ـحــت مـعـهــا ف ــي م ـج ــاالت ع ـ ــدة" ،م ـتــاب ـعــا" :عـلــى
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أن تعلم ب ــأن تــركـيــا ال تخضع
لمثل هذه التهديدات ،فمن المفروض أنهم يعلمون
شخصيتنا وطباعنا جيدا".

وذكر إردوغان أن وزير الخارجية مولود جاويش
أوغلو سيلتقي نظيره األميركي مايك بومبيو على
هامش اجتماع وزراء خارجية "رابطة آسيان" المنعقد
في سنغافورة ،وسيناقشان بعض المسائل الشائكة
بين الجانبين.
والخميس الماضي ،قال الرئيس دونالد ترامب إن
"الواليات المتحدة ستبدأ بفرض عقوبات واسعة ضد
تركيا" ،بسبب خضوع برونسون للمحاكمة في تركيا.
وجدد مايك بنس نائب الرئيس األميركي التهديدات
األحد الماضي.
وك ــان قــد تــم تــوقـيــف بــرون ـســون ( 50عــامــا) في
ديسمبر  ،2016في أعقاب محاولة االنقالب الفاشلة
التي قام بها فصيل في الجيش التركي ضد إردوغان.
وتـتـهــم أنـقــرة الـقــس بــأنــه عـلــى عــاقــة بــرجــل الــديــن
التركي المقيم في الواليات المتحدة فتح الله غولن،
الذي تقول تركيا إنه وراء المحاولة االنقالبية.
وق ــرر الـقـضــاء الـتــركــي ف ــرض اإلق ــام ــة الـجـبــريــة،
عــوضــا عــن الـحـبــس ،عـلــى الـقــس بــرون ـســون ،الــذي
يحاكم بتهم التجسس وارتـكــاب جــرائــم لمصلحة
"منظمة غولن" وحزب "العمال الكردستاني".
وأمس األول ،رفضت محكمة ازمير استئنافا تقدم
به القس لالفراج عنه ،ومن المقرر أن تعقد الجلسة
المقبلة من محاكمته في  12أكتوبر المقبل.
(أنقرة  -وكاالت)

إردوغان يواسي قريب سيدة قتلت مع طفلها في انفجار قنبلة بمقاطعة هاكاري أمس (أ ف ب)

تعديالت عباس بـ «التحرير»
تغضب «الديمقراطية»

أصدر الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،الذي يترأس
منظمة التحرير ،أمس،
مرسوما بتوزيع مهام دوائر
اللجنة التنفيذية للمنظمة
التي كان أعيد تشكيلها
في مايو الماضي .وتم
سحب رئاسة دائرة شؤون
المغتربين من تيسير خالد،
ممثل الجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين ،الذي لم
يكلف بمهام أخرى ،على
أن تتبع الدائرة المذكورة
عباس ،الذي كلف مستشاره
نبيل شعث بإدارتها مؤقتا.
من جهتها ،احتجت الجبهة
الديمقراطية على القرار.
(رام الله  -د ب أ)

هادي يتفقد محافظة
المهرة ألول مرة

قام الرئيس اليمني عبدربه
منصور هادي بزيارة إلى
مدينة الغيظة مركز محافظة
المهرة شرقي البالد ،أمس،
في أول جولة تفقدية له
بالمحافظة منذ توليه
الرئاسة في فبراير .2012
وتعد زيارة هادي للمهرة،
التي يطلق عليها بوابة
اليمن الشرقية ،أول تحرك له
خارج عدن التي عاد إليها
منتصف يونيو الماضي،
بعد غياب عن بالده دام قرابة
عام ونصف العام.
(عدن  -األناضول)

جيبوتي تسقط
بشراك الديون الصينية

اقترضت جيبوتي من الصين
أكثر مما تستطيع تسديده،
وربما تضطر لتسليم أصول
إلى بكين ،مثلما فعلت
سريالنكا العام الماضي،
وهو أمر يقلق واشنطن،
التي تحتفظ بقاعدة عسكرية
رئيسة لها هناك .وعلقت
مجلة فورين بوليسي ،بأن
الصين مستمرة في إقراضها
الدول النامية ،األمر الذي
دفع محللين إلى التحذير
من مصائر الدول الصغيرة
التي تقترض أكثر ما
تستطيع تسديده ،والفرص
االستراتيجية التي تنفتح
أمام الصين نتيجة لذلك.
(جيبوتي ـ الجزيرة)
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ً ً
األسد يأمل نصرا قريبا وإيران تبتعد  85كلم عن إسرائيل

• موسكو تدعو أنقرة إلى الحفاظ على االستقرار في إدلب • دمشق تستعد لفتح معبر نصيب
مع استعادته زمام المبادرة،
بفضل الدعم الروسي المستمر
منذ نحو  3سنوات ،خاطب
الرئيس السوري بشار األسد
جنوده ،بمناسبة الذكرى ً73
لتأسيس الجيش ،مشيرا إلى
نصر قريب ،في وقت سحبت
القوات اإليرانية أسلحتها
الثقيلة من قرب هضبة ًالجوالن
إلى مسافة  85كيلومترا من
الحدود مع إسرائيل.

بعد تحقيق تقدم ميداني كبير
عـلــى جـبـهــات ع ــدة ،وج ــه الرئيس
ال ـســوري بـشــار األس ــد رســالــة إلــى
جنوده ،بمناسبة الذكرى الثالثة
وال ـس ـب ـع ـي ــن ل ـت ــأس ـي ــس ال ـج ـي ــش،
ً
مؤكدا أنهم باتوا «على موعد قريب
ً
م ــع ال ـن ـص ــر» ،م ـش ـي ــدا بـجـهــودهــم
ف ــي «م ـح ــارب ــة اإلرهـ ـ ــاب وتـحـطـيــم
الحلقة تلو األخــرى في المشروع
الصهيوأميركي».
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أنـ ـ ـ ـ ـ ــه بـ ـفـ ـض ــل
ت ـض ـح ـي ــات ال ـج ـي ــش وب ـط ــوالت ــه
وصـلــت ســوريــة إلــى مــا هــي عليه
اليوم من أمن واستقرار في معظم
ً
ال ـم ـنــاطــق ،مــوض ـحــا أن ــه تـصــدى
ل ـ ــإره ـ ــاب ال ـ ـمـ ــدعـ ــوم «ب ــالـ ـس ــاح
والـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــاد والـ ـ ـم ـ ــال والـ ـم ــاكـ ـيـ ـن ــة
اإلعالمية المأجورة».
وق ــال األس ــد فــي رســالــة بثتها
ح ـس ــاب ــات ال ــرئ ــاس ــة ع ـل ــى م ــواق ــع
التواصل االجتماعي ،إن «المناطق
المحررة تعود إلــى حضن الوطن
آم ـنــة مـسـتـقــرة ،بـفـضــل بطوالتكم
وتـ ـضـ ـحـ ـي ــاتـ ـك ــم ،ويـ ـ ـع ـ ــود أه ـل ـه ــا
إلـيـهــا مــن جــديــد ،بـعــد أن نفضت
عن كاهلها غبار اإلرهــاب ورعاته
ً
المأزومين المهزومين» ،مضيفا:
«العالم ضبط ساعته وأعاد التاريخ
كتابة صفحاته ليعطرها بنفح من
دمائكم الـطــاهــرة الـتــي روت تــراب
الوطن الطاهر».
وفــي رســالـتــه ،ألـمــح األس ــد إلى
اتفاقات إجــاء عشرات اآلالف من
المقاتلين والمدنيين من مناطق
ع ـ ــدة ،آخـ ــرهـ ــا درع ـ ــا وال ـق ـن ـي ـطــرة
ً
ً
ج ـن ــوب ــا ،ق ــائ ــا« :مـ ــن ح ـمــص إلــى
تدمر وحلب فالقلمون ودير الزور
والغوطة الشرقية والغربية وبادية
دي ـ ــر الـ ـ ـ ــزور وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـم ــدن
واألرياف والمناطق التي استعصى
فيها اإلرهــاب ـيــون مــدة مــن الــزمــن،
لكنهم أرغـمــوا فــي نهاية المطاف
على الخروج مذلولين مدحورين
ي ـج ــرون أذي ـ ــال خـيـبـتـهــم ،ب ـعــد أن
أذقتموهم علقم الهزيمة».

انسحاب إيران

«داعش» يضرب
في القلمون
وأنقرة تستبعد
تأثر «خريطة منبج»
بخالفها مع واشنطن

وغــداة طمأنتها إلسرائيل بأن
أم ـن ـهــا يـمـثــل أول ــوي ــة لسياستها
الخارجية ،أعلنت روسيا ،أمس ،أن
القوات اإليرانية سحبت أسلحتها
ً
الثقيلة إلى مسافة  85كيلومترا من
هضبة الجوالن المحتل.
ونقلت وكالة «تاس» عن مبعوث
ال ــرئ ـي ــس الـ ــروسـ ــي الـ ـخ ــاص إل ــى
سورية ألكسندر الفرنتييف قوله:
«انسحب اإليرانيون ،والتشكيالت
الشيعية ليست ه ـنــاك» :وأض ــاف:

اإلمارات :مهلة للمخالفين
لتعديل أوضاعهم

أعلنت اإلمارات أمس ،أنها
ستمنح مهلة للعمال األجانب
الذين تجاوزوا مدة إقامتهم
القانونية من أجل تعديل
أوضاعهم .من جهتها ،أعلنت
الهيئة االتحادية للهوية
والجنسية في اإلمارات حملة
أطلق عليها اسم "احم نفسك
بتعديل وضعك" ،لمساعدة
العمال الذين دخلوا بطريقة
غير قانونية ،أو تجاوزوا فترة
اإلقامة القانونية ،على تصحيح
وضعهم القانوني بحلول 31
أكتوبر المقبل.

«طالبان» تهزم «داعش»
بمنطقة ثانية شمال أفغانستان

جنود األسد على معبر نصيب الحدودي مع األردن في  7يوليو الماضي (رويترز)
«ال توجد وحدات للعتاد واألسلحة
الـثـقـيـلــة ي ـم ـكــن أن ت ـم ـثــل ت ـهــديــدا
إلسرائيل على مسافة  85كيلومترا
من خط ترسيم الحدود».
لـ ـك ــن الف ــرنـ ـتـ ـيـ ـي ــف أوض ـ ـ ـ ــح أن
عسكريين إيرانيين ،وصفهم بأنهم
مستشارون ،ربما يكونون وسط
قوات الجيش السوري التي ال تزال
أقرب إلى الحدود اإلسرائيلية.
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،أعـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـص ــدر
إسرائيلي رسمي ،أمس ،تأكيد أن
تل أبيب أوضحت لروسيا موقفها
م ــن أي ت ــواج ــد ع ـس ـك ــري إي ــران ــي
في سورية و«حقها» باستهدافه،
س ــواء أك ــان بعيدا عــن ال ـحــدود أو
قريبا منها.

إعادة انتشار
ووسـ ــط ت ــرق ــب لــدخــول ـهــا بـلــدة
القصير وإعالن هزيمة «داعش» في
آخــر معاقله بحوض اليرموك في
محافظة درعا ،أعادت قوات األسد
ان ـت ـشــارهــا ع ـلــى ح ـ ــدود ال ـج ــوالن
المحتل ،بعد انتهاء تنفيذ اتفاق
تسوية أبرمته روسيا مع فصائل
الـ ـمـ ـع ــارض ــة ،ووصـ ـلـ ــت بـمــوجـبــه
الـ ــدف ـ ـعـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة م ـ ــن م ـه ـج ــري

القنيطرة إ لــى محافظة إد ل ــب في
الساعات الماضية.
ووفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق «اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـح ـ ــرب ـ ــي
المركزي» ،فإن قوات النظام ،التي
ب ـس ـط ــت س ـي ـط ــرت ـه ــا عـ ـل ــى ك ــام ــل
الـ ـح ــدود م ــع ال ـق ـســم ال ـم ـح ـتــل من
هضبة الجوالن ،انتشرت في جباتا
الخشب وأوفانيا والحرية في ريف
القنيطرة الشمالي ،كما دخلت تل
الـحـمــريــة االس ـتــرات ـي ـجــي جنوبي
بلدة حضر بالريف الشمالي.
ورغم انكفائه وحصاره بمساحة
ً
ض ـي ـقــة ج ـ ــدا ف ــي ال ـق ـص ـيــر ،تـبـنــى
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» ،ع ـل ــى ح ـس ــاب ــات ــه عـلــى
«ت ـل ـغــرام» ،تصفية أرب ـعــة عناصر
مـ ــن قـ ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام م ـن ـه ــم ث ــاث ــة
ضباط أحدهم برتبة عميد عاملين
فــي منطقة الـضـمـيــر فــي القلمون
الـشــرقــي .وأف ــاد المرصد الـســوري
بأنهم قتلوا فــي كمين بالمنطقة
الواقعة شرق دمشق.

في ختام اجتماعات «أستانة ،»10
التي عقدت في سوتشي بإشراف
روسـيــا وإي ــران وتــركـيــا ،وحضور
ممثلي النظام والمعارضة واألردن
كمراقب ،أن الـقــوات الحكومية لن
ً
ً
تشن «هجوما واسـعــا» على إدلب
في الوقت الحاضر.
وإذ حذر من أن «التهديد القادم
ً
مـ ــن إدل ـ ـ ــب ال ي ـ ـ ــزال ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا» ،أم ــل
الفرنتييف أن «تنجح المعارضة
المعتدلة مع األتراك بالحفاظ على
استقرار هذه المنطقة» ،في إشارة
الى ضرورة قتال «جبهة النصرة».
وخالل اجتماع سوتشي ،الذي
خال بيانه الختامي من أي إشارة
إلى إدلب ،سلم النظام الئحة تضم
أكثر من عشرة آالف اسم محتجز
فـ ــي م ـن ــاط ــق ت ـق ــع ت ـح ــت س ـي ـطــرة
الـ ـمـ ـع ــارض ــة ،فـ ــي ح ـي ــن لـ ــم تـسـلــم
المعارضة سوى الئحة تضم نحو
ً
 15اسما ،بحسب الفرنتييف.

علي حـمــود جاهزية الطريق إلى
معبر نصيب الحدودي مع األردن
ً
لالستخدام ،مبينا أن دمشق تدرس
إمكانية فتحه بعد أن استعادت
المنطقة الحدودية.
وذكــر حمود أن الحكومة تلقت
ط ـل ـب ــات مـ ــن أكـ ـث ــر مـ ــن  12شــركــة
طيران أوروبية وعربية الستئناف
ً
رح ــات ـه ــا ل ـس ــوري ــة ،م ـت ـه ـمــا دوال
أج ـن ـب ـيــة ،ل ــم ي ـح ــدده ــا ،بـمـحــاولــة
مـنـعـهــا م ــن اس ـت ـئ ـنــاف ال ـخــدمــات
بسبب العقوبات الغربية.
وعـلــى جبهة مــوازيــة ،استبعد
المتحدث باسم الرئاسة التركية
إبراهيم كالين ،أمس ،أن يؤثر توتر
العالقة مع الواليات المتحدة على
خطة العمل في مدينة منبج شمال
ً
ح ـلــب ،م ــؤك ــدا أن «تـنـفـيــذ خريطة
الطريق مستمر كما هــو مخطط،
وله جدول زمني وعناصر محددة
يتم تفعيلها خطوة بخطوة».

هجوم إدلب

نصيب ومنبج

«داعش» والرهائن

ومـ ـ ــع ت ــأكـ ـي ــد األسـ ـ ـ ــد ون ـظ ــام ــه
المتكرر العزم على استعادة كامل
األراضي الخارجة عن سيطرته في
الشمال والـشــرق ،أكــد الفرنتييف،

وف ــي م ـحــاولــة إلع ـ ــادة بـضــائــع
ب ـم ـل ـيــارات الـ ـ ـ ــدوالرات ك ــان ــت تمر
ً
سـ ـن ــوي ــا ق ـب ــل ان ـ ـ ــدالع الـ ـقـ ـت ــال فــي
 ،2011أعـلــن وزي ــر النقل الـســوري

وف ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع ح ـص ـي ـل ــة
عملياته إل ــى أكـثــر مــن أل ــف قتيل
ً
مدني ،ونحو  6488مصابا ،بحسب
م ـج ـم ــوع ــة «إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروارز» إلحـ ـص ــاء

الـضـحــايــا ،أك ــد الـتـحــالــف الــدولــي
بـقـيــادة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،أمــس
األول ،أنــه يفعل ما بوسعه إلبقاء
الخسائر في صفوف المدنيين في
الحد األدنى.
وق ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـسـ ــاعـ ــد ق ـ ــائ ـ ــد ق ـ ـ ــوات
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف الـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــور جـ ـ ـن ـ ــرال
ال ـب ــري ـط ــان ــي ف ـي ـل ـي ـكــس ج ـي ــدن ــي،
لصحافيي وزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون)« :الـحــوادث المفجعة
ت ـه ــز ب ـع ـمــق ص ـف ــوف ـن ــا ،وتــدف ـع ـنــا
ً
جميعا إ لــى أن نفعل مــا بوسعنا
ً
للتقليل مـنـهــا» ،م ــؤك ــدا أن «واق ــع
مكافحة داعــش ووحشيته جعلتا
من المستحيل تجنب وجود خطر
على المدنيين».
إلى ذلك ،نشرت جماعة جهادية،
َ
أ مـ ـ ـ ــس األول ،شـ ــر يـ ــطـ ــي ف ـي ــد ي ــو
متشابهين فــي طــر يـقــة التصوير
ل ـل ـص ـحــافــي ال ـي ــاب ــان ــي الـمـسـتـقــل
جـ ــام ـ ـبـ ــي يـ ـ ــاسـ ـ ــودا واإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي
أليساندرو ساندريني المحتجزين
فــي س ــوري ــة ،مـنــذ منتصف 2015
وأكتوبر  ،2016يظهران فيه راكعين
ويـطـلـبــان ال ـم ـســاعــدة ،ويــرتــديــان
ّ
ً
ً
لـبــاســا بــرتـقــالـيــا ،ويـقــف وراء كــل
ّ
منهما رجالن مسلحان.
(عواصم -وكاالت)

عون يوجه سهامه صوب جنبالط ...ويساير الحريري

ً
ً
دعا إلى حكومة جامعة ال تلغي أحدا وال احتكار طائفيا فيها
●

ً
عون متوسطا الحريري وبري خالل االحتفال بمناسبة عيد الجيش أمس (داالتي ونهرا)

بيروت  -ريان شربل

أ ع ــاد ر ئـيــس الجمهورية اللبنانية ميشال عون
ً
مسألة تشكيل الحكومة إلى المربع األول عمليا بعد
موجة من التفاؤل كادت تسفر عن والدة قيصرية لها
قبل عيد الجيش الذي صادف أمس.
وجدد عون التمسك بأحد أبرز العقد الحكومية،
وه ــي مـســألــة التمثيل الـ ــدرزي الـتــي يـطــالــب رئيس
الـحــزب «االشـتــراكــي» النائب السابق وليد جنبالط
بأن تكون كلها من حصته ( 3مقاعد وزارية درزية).
ّ
وصوب عون كالمه ،خالل الكلمة التي ألقاها في
االحتفال الذي ترأسه قبل ظهر أمس ،لتقليد السيوف
للضباط المتخرجين فــي دورة حملت اســم «دورة
فـجــر ال ـج ــرود» ،لمناسبة الـعـيــد الـثــالــث والسبعين
ً
للجيش اللبناني ،تجاه جنبالط مشددا على أن «تكون
الحكومة من دون احتكار تمثيل أي من الطوائف» إال
أنه في الوقت نفسه بعث برسالة إيجابية إلى رئيس

الحكومة المكلف سعد الحريري ،بعد تسليط طرح
ً
حكومة األكثرية من البعض ،مؤكدا عزمه أن «تكون
ِّ
للمكونات اللبنانية ،من دون تهميش أي منها،
جامعة
ً
أو إلغاء دوره» ،مـشــددا على أال «تكون فيها الغلبة
لـفــريــق عـلــى آخ ــر ،وأال تحقق مصلحة ط ــرف واحــد
يستأثر بالقرار أو يعطل مسيرة الدولة».
وجـ ّـدد عــون عزمه «إخــراج البالد من أزمــة تأخير
والدة الحكومة بالتعاون مع دولة الرئيس المكلف»،
ً
مراهنا على «تعاون جميع األطراف وحسهم الوطني،
ألن أي انكفاء في هذه المرحلة من تاريخنا المحاط
باألعاصير وصفقات القرن ،هو خيانة للوطن وآمال
الناس».
وتوجه عون إلى العسكريين بالقول« :لقد ساهمتم
في الحفاظ على التزامات لبنان ،ال سيما في تطبيق
القرار الدولي  ،1701في حين إسرائيل ال تزال تنتهك
ً
ه ــذا الـ ـق ــرار ،وتـحـتــل قـسـمــا م ــن أراض ـي ـن ــا .ل ـكــن ،كل
محاوالتها لــن تـحــول دون عزمنا على المضي في

االستفادة من ثروتنا النفطية ،وقد بتنا على مشارف
مرحلة التنقيب ،التي ستدخل لبنان في المستقبل
القريب إلى مصاف الدول النفطية».
إلــى ذلــك ،جــدد رئيس مجلس الـنــواب نبيه بــري،
خ ــال لـقــاء «األرب ـع ــاء الـنـيــابــي» أم ــس ،الـتــأكـيــد على
«العمل بكل الطاقات لإلسراع في تشكيل الحكومة
ً
ً
نظرا إلى دقة الوضع الذي نعيشه جميعا» ،وأمل من
الجميع «التعامل بمرونة وبمسؤولية في التعاطي
مع هذا الموضوع لتسهيل عملية التأليف والخروج
من حال المراوحة ،التي تمر بها البالد».
وع ـمــا ي ـثــار ف ــي بـعــض وس ــائ ــل اإلعـ ــام ف ــي شــأن
مــوضــوع الـتـشــريــع ،نـقــل ال ـن ــواب عــن ب ــري قــولــه ،إن
«المادة  69من الدستور واضحة لجهة حق المجلس
النيابي بالتشريع في مثل الوضع الذي نحن فيه اآلن،
ً
وان هناك أعرافا سابقة حصلت حين كانت حكومات
تصريف األعمال ،عدا عن آراء الخبراء وكبار الفقهاء
مثل الدكتور ادمون رباط وغيره».

زيمبابوي :قتيالن بمواجهات دامية بعد إعالن فوز الحزب الحاكم
نشر الجيش للسيطرة على تظاهرات المعارضة
ً
كما كــان متوقعا ،فــاز حــزب «االتـحــاد الوطني
اإلفــريـقــي لزيمبابوي  -الجبهة الوطنية» (زانــو-
الجبهة الوطنية) الحاكم في زيمبابوي منذ ،1980
باألغلبية المطلقة من مقاعد الجمعية الوطنية
(البرلمان) في االنتخابات التشريعية التي جرت
االثنين وكانت األولى منذ سقوط الرئيس روبرت
موغابي ،في حين نددت حركة «التغيير الوطني
الديمقراطي» المعارضة بعمليات تزوير واسعة
ال ـن ـط ــاق ع ـلــى ح ــد ق ــول ـه ــا ،م ـمــا أدى إلـ ــى تـفــاقــم
الوضع األمني بعد نزول محتجين إلى الطرقات
فــي الـعــاصـمــة هـ ــراري لــاحـتـجــاج عـلــى النتيجة
واالشـتـبــاك مــع الـشــرطــة والـجـيــش مما أسـفــر عن
سقوط قتيلين.
وأعلنت لجنة االنتخابات أنه «من  153دائرة تم
جمع نتائجها ،حصل االتحاد الوطني اإلفريقي
لزيمبابوي-الجبهة الوطنية (زانو-الجبهة الوطنية)
ب ــزع ــام ــة ال ــرئ ـي ــس الـمـنـتـهـيــة واليـ ـت ــه إي ـمــرســون
ً
منانغاغوا ،على  144مقعدا وحزب حركة التغيير
ً
الديمقراطي على  61مقعدا».
وتضم الجمعية الوطنية  210مقاعد وحصل
الـحــزب الـحــاكــم بــذلــك على األغلبية المطلقة في
مجلس النواب.
وتــزايــدت حــدة التوترات بعدما أعلنت «حركة
التغيير الديمقراطي» ،حزب المعارضة الرئيسي

سلة أخبار

بــزعــامــة نـيـسـلــون ت ـشــام ـي ـســا ،ع ــزم ــه ال ـط ـعــن في
النتائج الرسمية لالنتخابات البرلمانية والتي
تظهر اتجاه «زان ــو» للفوز بأغلبية الثلثين ،مما
يتيح له تعديل دستور البالد إذا أراد.
وف ــرق ــت ق ـ ــوات م ـكــاف ـحــة ال ـش ـغ ــب ال ـم ـئ ــات مــن
المحتجين الذين كانوا يحاولون دخول مقر لجنة
االنتخابات.
وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية لمكاتب اللجنة
بعد عودة المحتجين إلى مقر حزب «الحركة من
أجل التغيير».
ً
وتمكن تشاميسا « 40عاما» من تحقيق نتائج
أفـضــل مــع الناخبين فــي المناطق الـحـضــريــة ،إذ
ً
ً
فــاز حــزبــه ب ــ 27مقعدا مــن إجمالي  28مقعدا في
ً
العاصمة هــراري ،و 11من إجمالي  12مقعدا في
بلدة بوالوايو ،بينما حقق الحزب الحاكم نتائج
قوية في المناطق الريفية.
ً
ل ـك ــن ك ـث ـي ــرا م ــن ال ـم ـح ـل ـل ـيــن ي ـت ــوق ـع ــون ف ــوز
ً
مـنــانـغــاغــوا « 75ع ــام ــا» ،الـسـيــاســي الـمـخـضــرم
ً
فــي الـحــزب الـحــاكــم ،ال ــذي تــولــى الــرئــاســة خلفا
للرئيس السابق موغابي ،الذي تمت اإلطاحة به
في انقالب عسكري العام الماضي.
فــي الـسـيــاق ،أعـلـنــت بعثة الـمــراقـبــة التابعة
لــاتـحــاد األوروبـ ــي النـتـخــابــات زيـمـبــابــوي ،أن
ً
االن ـت ـخــابــات ش ـهــدت تـحـسـنــا ع ــن االنـتـخــابــات

الـســابـقــة ،لكنها أشـ ــارت إل ــى رص ــد ح ــاالت من
«الترهيب الناعم» وعدم تكافؤ الفرص.
وقـ ــال رئ ـيــس الـبـعـثــة إل ـم ــار ب ـ ــروك ،إن «ه ــذه
ً
ً
االنتخابات تعد اختبارا حاسما لعملية اإلصالح
في زيمبابوي».
ً
ً
واعتبر أن إجراء االنتخابات كان أمرا إيجابيا،
ل ـك ـنــه تـ ـح ــدث ع ــن اسـ ـتـ ـم ــرار وجـ ـ ــود «مـ ـخ ــاوف
خطيرة».
وأوضح بروك أن االنتخابات شهدت حوادث
«ترهيب ناعم» مثل وجــود الحزب الحاكم أمام
المقار االنتخابية ،بينما من المفترض أن يبقى
ً
ممثلو األح ــزاب بعيدا بما ال يقل عن  300متر
من المقار.
ً
كما رصد المراقبون استغالال لموارد الدولة
ً
ً
وت ـح ـيــزا م ــن اإلع ـ ــام ،ف ـضــا ع ــن تـخـلــف بعض
مــراكــز االقـتــراع عــن نشر النتائج خارجها رغم
أنها ملزمة بذلك.
واتهم تشاميسا على حسابه الرسمي على
«تويتر» مفوضية االنتخابات بإعالن النتائج
ً
البرلمانية أوال بهدف تمهيد شعب زيمبابوي
لفوز منانغاغوا.
وقال تشاميسا« :هذه االستراتيجية تعني
ً
إعداد زيمبابوي ذهنيا لتقبل النتائج الرئاسية
المزيفة .حصلنا على عــدد أص ــوات أكبر مما

جندي يضرب أحد المتظاهرين في هراري أمس (ا ف ب)
حصل عليه منانغاغوا ،فزنا بأصوات الشعب
وسندافع عنها».
وفــي مؤشر على زيــادة التوتر ،احتشد نحو
 100مــن أن ـصــار «حــركــة التغيير الــديـمـقــراطــي»
ُ
أم ـ ــام أحـ ــد فـ ـن ــادق ه ـ ـ ــراري ح ـي ــث ت ـع ـل ــن نـتــائــج
االنتخابات ،لكن الشرطة منعتهم من الدخول ،ما
دفع بالمتظاهرين إلى إشعال إطارات السيارات

ف ــى الـ ـش ــوارع ورشـ ــق قـ ــوات ال ـشــرطــة والـجـيــش
ً
بالحجارة ،والحقا أعلن عن نشر الجيش لفرض
األمن.
(هراري  -وكاالت)

أكدت حركة "طالبان"
ومسؤولون أفغان أمس ،أن
أكثر من  150من مسلحي
تنظيم "داعش" سلموا
أنفسهم لقوات األمن في إقليم
جوزغان ،بعد أن هزمتهم
"طالبان" وطردتهم من ثاني
معاقل المتشددين في شمال
أفغانستان.
وأعلن ذبيح الله مجاهد
الناطق باسم "طالبان" في
بيان "ظاهرة داعش الخبيثة
انتهت تماما ،وتحرر الناس
من عذاباتها في إقليم
جوزغان".
وقال مسؤولون حكوميون
ً
إن " 152داعشيا" من دارزاب
وقوش تبه سلموا أنفسهم
لقوات األمن صباح أمس.
(أفغانستان  -رويترز)

ميناء جرجيس التونسي
يستقبل  40مهاجرًا

أعلن مدير هيئة الهالل
األحمر في تونس منجي
سليم ،أن المهاجرين
العالقين قبالة سواحل
جرجيس ،جنوب تونس ،منذ
أكثر من أسبوعين ،دخلوا
أمس ميناء المدينة ،بعد
التفاوض معهم.
وقال سليم إنه جرى استقبال
المهاجرين في الميناء ،كما
نقل ثالثة ،من بينهم امرأتان
حاملتان ،إلى المستشفى
الجهوي في مدنين لتلقي
العالج.
وكانت سفينة الشحن
"ساروست "5التابعة لشركة
نفطية في تونس تدخلت
إلنقاذ  40مهاجرا غير
شرعي ،كانوا انطلقوا من
السواحل الليبية قبل أن
يتعطل قاربهم منذ يوم
 13من الشهر الماضي في
عرض البحر ،في طريقهم الى
السواحل األوروبية.
(تونس  -د ب أ)

نيجيريا :إطالق  80شيعيًا
بعد اعتقالهم سنتين

أمر قاض في نيجيريا
بإطالق سراح اكثر من
ثمانين شيعيا من "الحركة
اإلسالمية النيجيرية"
المتشددة ،بعد اعتقالهم اكثر
من سنتين.
وكان الشيعة الـ 80األعضاء
في "الحركة االسالمية"
تظاهروا في ديسمبر 2015
ً
احتجاجا على الحكومة
الفدرالية ،وللمطالبة بدولة
شيعية مستقلة ،كما اتهموا
بمهاجمة موكب عسكري
لقائد الجيش توكور
بوراتاي ،الذي كان يقوم
يومئذ بزيارة لتلك المنطقة.
وأدت هذه التظاهرات الدامية
التي قمعها الجيش الى
مقتل نحو  300شيعي ،كما
اعتقل مئات العناصر من
هذه الحركة بينهم زعيمها
إبراهيم زكزكي ،الذي له عالقة
بإيران.
(الغوس  -د ب أ)
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رياضة
وفد األزرق يغادر إلى معسكره األلماني فجر الغد
ضمن المرحلة الثانية من االستعدادات لتصفيات أولمبياد طوكيو 2020
حازم ماهر

يتوجه وفد األزرق األولمبي
فجر ٍغد الجمعة إلى ألمانيا
للدخول ًفي معسكر تدريبي،
استعدادا لخوض منافسات
تصفيات أولمبياد طوكيو
.2020

يغادر وفد منتخبنا الكويتي
األول ـ ـم ـ ـبـ ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم الـ ـب ــاد
متوجها إلى ألمانيا في الثالثة
م ــن ف ـجــر غ ــد ال ـج ـم ـعــة ،لـلــدخــول
فــي معسكر تــدريـبــي ،اسـتـعــدادا
ل ـخ ــوض م ـنــاف ـســات الـتـصـفـيــات
اآلس ـي ــوي ــة ال ـمــؤه ـلــة ألولـمـبـيــاد
طوكيو .2020
وي ـت ـك ــون وفـ ــد الـمـنـتـخــب من
عضو مجلس اإلدارة رئيس لجنة
المدربين أحمد عجب (رئيسا)،
وحسين فاضل (مديرا للمنتخب)،
وشاكر الشطي (إداري ــا) ،وسالم
العنزي (منسقا إعالميا) ،وبداح
الهاجري (مدربا) ،ومحمد الهادي
(م ـ ــدرب ل ـي ــاق ــة) ،وس ـم ـيــر دشـتــي
(مدرب حراس) ،ود .علي الشمالي
(طبيبا) ،واليكس ( اختصاصي
عالج طبيعي) ،وجوزيف (مدلكا)،
وم ـح ـم ــد بـ ــن ش ـع ـب ــان (ع ــاق ــات
عامة) ،ووائل فرج (مجهزا).
وتـضــم الـقــائـمــة  30العـبــا هم
"ن ــاص ــر س ــال ــم ،وف ـ ـ ــواز ع ــاي ــض،
وب ــدر طـ ــارق ،وم ـب ــارك الفنيني،
ويـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ــف عـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ــض ،وعـ ـ ـل ـ ــي
عبدالرسول ،وشبيب الخالدي،
وسالم البريكي ،وبــراك محسن،
وج ــاس ــم عـتـيــق ،وعـبــدالـمـحـســن
ال ـص ـل ـي ـلــي ،وم ـح ـمــد ال ـح ـجــرف،
وعبدالرحمن جمال ،وعبدالعزيز
علي مــروي ،وسعود الحوشان،
ومشعل أدي ـلــم ،وسـلـطــان خلف،
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـ ـشـ ـ ــرهـ ـ ــان ،وعـ ـي ــد

ال ــرشـ ـي ــدي ،وراش ـ ـ ــد الـ ــدوسـ ــري،
وحمد السعيد ،وحمود عايض،
وأحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد إسـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــل ،وخـ ــالـ ــد
الشعالن ،وعبدالرحمن الحربي،
ومشعل فواز ،وعبدالعزيز وادي،
وعبدالمحسن العجمي ،ومحمد
الهويدي ،وسليمان صعب".

 5مباريات تجريبية
ويشهد معسكر ألمانيا خوض
المنتخب  5مـبــار يــات تجريبية
ف ــي أ يـ ــام  9و 13و 16و 19و21
مــن أغـسـطــس ال ـجــاري ،حـيــث تم
االت ـ ـفـ ــاق ح ـت ــى أم ـ ــس م ــع أن ــدي ــة
الـ ــوحـ ــدة ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،وال ـظ ـف ــرة
اإلماراتي ،ورديف ميونيخ .1968

«األولمبي» يكتسح النصر
واخـتـتــم المنتخب تــدريـبــاتــه
أمـ ـ ــس بـ ـت ــدري ــب خ ـف ـي ــف أجـ ـ ــراه
ال ـف ــري ــق ع ـل ــى م ـل ـعــب ال ـم ــرح ــوم
عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة،
فـ ــي ح ـي ــن م ـن ــح الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي
بقيادة بداح الهاجري ،الالعبين
راحـ ـ ـ ــة م ـ ــن ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات ال ـ ـيـ ــوم،
اللـتـقــاط األن ـف ــاس ،واالس ـت ـعــداد
للسفر مع وفد الفريق.
وكان المنتخب الوطني اكتسح
ال ـن ـصــر بـخـمـســة أه ـ ــداف مـقــابــل
هدفين ،في المباراة التجريبية
التي جمعتهما مساء أمس األول،
على الملعب الفرعي رقم  3بنادي
النصر.

أحرز أهداف المنتخب عبدالله
الشرهان ومشعل فواز الصليلي
ومـ ـحـ ـس ــن الـ ـعـ ـجـ ـم ــي (ه ــدفـ ـي ــن)
وشبيب الخالدي ،وللنصر سعد
الهطالني ومحمد خالد.

الهاجري يشكر الالعبين
من جانبه ،أكد مدرب المنتخب

اجتماعه طلب ن ــادي كاظمة االستعانة
بخدمات العب المنتخب األولمبي شبيب
ال ـخــالــدي ف ــي الـمـعـسـكــر الـ ــذي سيدخله
البرتقالي بتركيا يوم الخامس من الشهر
الجاري.
وج ـ ـ ــاء ق ـ ـ ــرار االتـ ـ ـح ـ ــاد ل ـ ـعـ ــدم وجـ ــود
ارتـبــاطــات رسمية مــع كاظمة على غــرار
مشاركة الكويت والقادسية في البطولة
ال ـع ــرب ـي ــة ،ح ـي ــث ت ــم ال ـس ـم ــاح لـلـنــاديـيــن
ب ــاالسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ــاع ـب ـي ـه ـم ــا ،سـ ـ ـ ــواء فــي
البطولة العربية ،أو بطولة السوبر التي
ستجمعهما يوم  18الجاري.
وتــأكــدت مشاركة شبيب الخالدي مع
المنتخب األولمبي في معسكره الخارجي،
حيث يغادر الالعب مع الوفد في الثالثة
من فجر يوم الجمعة المقبل.

اكسل

وأش ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ب ــال ـف ـت ــرة
الـمــاضـيــة ال ـتــي حـقـقــت األه ــداف
المرجوة منها ،سواء فيما يتعلق
بــالـتــدريـبــات ال ـتــي أجــريــت على
الملعب الـفــرعــي بـنــادي النصر،
أو المباريات التجريبية الثالث
التي خاضها الفريق أمام منتخب
الشباب ،ثم خيطان ،والنصر.

•

جابر الشريفي

أنـهــت إدارة ن ــادي الـكــويــت إج ــراء ات
اس ـت ـخ ــراج ت ــأش ـي ــرة ال ــدخ ــول (ال ـف ـي ــزا)
لمدرب الفريق األول لكرة السلة ،األلماني
بيتر شــومــرز ،الــذي تعاقدت معه خلفا
للمدرب الوطني يحيى البحر.
وقـ ــامـ ــت إدارة "األب ـ ـ ـيـ ـ ــض" ب ــإرس ــال
التأشيرة لشومرز ،الستكمال إجراء ات
الدخول للكويت ،لتولي مهمته رسميا
وقيادة الفريق استعدادا للموسم المقبل.
ُيـ ــذكـ ــر أن شـ ــومـ ــرز س ـب ــق لـ ــه ق ـي ــادة
"األبـ ـي ــض" ق ـبــل ع ـشــر س ـن ــوات لـمــوســم
واحد ،قادما من الدوري اللبناني ،لكنه
لم يستطع تحقيق أي إنجاز مع الفريق،
ثم اتجه بعدها إلــى الــدوري اإلمــاراتــي،

وتحديدا نادي األهلي ،الذي حقق معه
الـعــديــد مــن الـبـطــوالت الــرسـمـيــة ،ســواء
على المستوى المحلي ،أو بطولة األندية
الخليجية.
عـلــى صعيد مـتـصــل ،يتجمع العبو
الـفــريــق األول يــومـيــا فــي صــالــة الـنــادي
بشكل غير رسمي ،حيث يقومون بإجراء
تقسيمة ،وخوض مباريات بينهم ،إلى
حين انطالق التدريبات الرسمية.
وعلى مستوى قطاع الناشئين ،بدأت
ال ـف ــرق الـسـنـيــة ف ــي ال ـن ــادي تــدريـبــاتـهــا
رسميا ،استعدادا للموسم المقبل.
جدير بــالــذكــر ،أن "األب ـيــض" يسيطر
على كأس التفوق العام للعبة كرة السلة
خالل السنوات العشر السابقة.

عبدالوهاب المزين في «يد» كاظمة

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة علي جمعة،
أن األمور تسير بصورة طيبة ،من خالل تجهيز جميع
منتخبات المراحل السنية للعبة محليا قبل السفر
إلى المعسكرات الخارجية ،استعدادا لالستحقاقات
المقبلة.
وت ـ َّ
ـوج ــه جـمـعــة بــالـشـكــر للهيئة الـعــامــة للرياضة
على الدعم الالمحدود لالتحاد ،وتوفير المعسكرات
الـخــارجـيــة لمنتخبات الـمــراحــل الـسـنـيــة ،األم ــر الــذي
سيكون له مردود إيجابي كبير على الالعبين.

•

محمد عبدالعزيز

نجح مجلس إدارة ن ــادي كاظمة فــي الحصول
على خدمات العب القادسية والعربي السابق لكرة
اليد عبدالوهاب المزين ،لمدة موسمين ،في صفقة
انتقال ُحر.
ويسعى "البرتقالي" ،الذي حصل على المركز
الثالث في الدوري الممتاز ووصافة بطولة كأس
االتحاد في الموسم الماضي ،إلــى دعــم صفوف
ال ـف ــري ــق األول ب ــال ـن ــادي ف ــي ال ـم ــوس ــم ال ـجــديــد،
المقرر أن ينطلق في منتصف سبتمبر المقبل،

للمنافسة بقوة على األلقاب الموسم الجديد.
ويتمتع ال ـمــزيــن ،ال ــذي تـغـ َّـيــب عــن الـمــاعــب في
الموسم الماضي لإلصابة ،بسيرة ذاتية مميزة ،وله
بصمات واضحة في مركز الجناح األيمن ،حيث لعب
مع ناديي القادسية والعربي.
ُ
ويعد المزين خامس العب يتعاقد معه كاظمة،
ال ــذي يـشــرف على تــدريـبــه الـجــزائــري راب ــح غربي،
بعدما نجح في وقت سابق في التعاقد مع ثالثي
القادسية والسالمية السابقين مهدي القالف وباقر
خريبط ونــاصــر أبــوخـضــرا ،وأخـيــرا نجح فــي ضم
العب الفحيحيل السابق صقر الفهد لمدة موسم.

األهلي يصارع اإلسماعيلي ...والزمالك تعادل مع بتروجيت
•

جانب من مباراة الزمالك وبتروجيت أمس األول

وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن ال ـم ـع ـس ـك ــر
األلـ ـم ــان ــي س ـي ـش ـهــد ال ـم ــزي ــد مــن
االرتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ب ــالـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـف ـن ــي
والبدني ،خصوصا أن الالعبين
اسـتـعــادوا لياقتهم بعد الــراحــة
التي حصلوا عليها منذ انتهاء
الموسم الماضي.

الكويت يستخرج «الفيزا»
لأللماني شومرز

وصل المهاجم الغابوني اكسل ماي إلى مقر
الـمـعـسـكــر ،ال ــذي يـقـيـمــه وف ــد الـفــريــق األول لـكــرة
القدم بنادي القادسية في مدينة أزمت التركية،
ً
تمهيدا للتعاقد معه لتدعيم الصفوف للموسم
المقبل.
وك ـ ــان م ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن ي ــوق ــع ال ــاع ــب عـلــى
عـقــد ينتقل بـمــو جـبــه إ لــى األ ص ـفــر ،مـســاء أ مــس،
ليصبح المحترف األجنبي الثالث الذي
ي ـت ــم ال ـت ـع ــاق ــد م ـع ــه ب ـع ــد ال ـم ـهــاجــم
ال ـكــام ـيــرونــي رون ــال ــد وال ـم ــداف ــع
النيجيري أبوبكر.
وس ـي ـص ـبــح مـ ــاي الـمـحـتــرف
الرابع في صفوف القادسية ،إذ
سيتم قيد يوسف ناصر العب
ً
كاظمة السابق كمحترف أيضا
بسبب انتقاله إلى القادسية
ً
قــادمــا مــن النهضة العماني
دون موافقة كاظمة.

فوز «أزرق شباب اليد» على الناشئين
ن ـجــح أزرق ش ـب ــاب ال ـي ــد ف ــي الـ ـف ــوز ع ـلــى منتخب
الناشئين ( 22-23الـشــوط األول  7-9للناشئين) ،في
المباراة التجريبية الودية التي جمعت الطرفين أمس
األول على صالة الشهيد فهد األحمد بالدعية.
أدار اللقاء الحكام هادي نصير ويعقوب اليوسفي
وحسين التميمي وحمد مدوه.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـم ـبــاريــات الـتـجــريـبـيــة قـبــل م ـغــادرة
منتخب الشباب إلى صربيا ،والناشئين إلى هنغاريا،
في إطــار تجهيز المنتخبات الوطنية لالستحقاقات
المقبلة.

بـ ـ ــداح الـ ـه ــاج ــري ،أن الــاع ـب ـيــن
قدموا مستوى جيدا خالل مباراة
النصر ،مضيفا أن هناك ارتفاعا
م ـل ـحــوظــا ف ــي ال ـن ــواح ــي الـفـنـيــة
والبدنية.
وأشـ ـ ــار إل ــى أن ـ ــه ،ك ـمــا يـحــدث
في المباريات الــوديــة ،قد برزت
بعض السلبيات واإليجابيات،

"ل ـك ــن ع ـل ــى أي ح ـ ــال ،ال ــاع ـب ــون
أدوا مــا عليهم تماما وواصـلــوا
التزامهم بالتعليمات وتنفيذها
بالحرف الواحد" ،موجها الشكر
لجميع ا لــا عـبـيــن عـلــى الجهود
التي بذلوها في المرحلة األولى
م ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات لـلـتـصـفـيــات
األولمبية.

الغابوني اكسل ماي انضم لوفد
القادسية أمس في تركيا

«الكرة» اعتمد االستراتيجية
وتشكيل اللجنة النسائية
اع ـت ـم ــد م ـج ـل ــس إدارة ات ـ ـحـ ــاد ال ـك ــرة
االستراتيجية الخاصة بعمل اتحاد الكرة
حتى عام  ،2022بعد مناقشتها مع عضو
مـجـلــس اإلدارة رئ ـيــس لـجـنــة الـتـســويــق
والتلفزيون معن الرشيدي ،الــذي ترأس
لجنة خاصة إلعدادها.
وكان مجلس اإلدارة عقد اجتماعا في
الثانية عشرة من ظهر أمس بمقر االتحاد
ت ــرأس ــه ال ـش ـيــخ أح ـم ــد ال ـي ــوس ــف ،اعـتـمــد
خــا لــه أ ي ـضــا تشكيل ا لـلـجـنــة النسائية
التي تتشكل من الشيخة نورا علي الجراح
(نائبة رئيس اللجنة) ،وعايشة الخالدي،
وهناء العمار ،وغدير الخشتي( ،عضوات)،
ً
علما بــأن عـضــوة مجلس إدارة االتـحــاد
فاطمة حيات تترأس اللجنة.
ورفـ ــض مـجـلــس إدارة االت ـح ــاد خــال

المنتخب االولمبي في تدريب سابق

القاهرة  -ةديرجلا

•

يبدأ ناديا األهلي واإلسماعيلي
مشوارهما في بطولة الدوري
الـ ـمـ ـص ــري ال ـم ـم ـت ــاز نـسـخــة
 2019-2018حينما يلتقيان
في العاشرة مساء اليوم ،على
استاد السالم.
ويـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق ال ـ ـفـ ــريـ ــق
األحـ ـم ــر ف ــي ال ـب ـطــولــة
الـمـحـلـيــة تـحــت قـيــادة
فنية جديدة ،بعد أن استعان النادي
بالفرنسي باتريس كارتيرون لتولي
ال ـم ـه ـمــة خـلـفــا ل ـح ـســام الـ ـب ــدري ،كما
استعان مسؤولو اإلسماعيلي بالمدرب
ال ـج ــزائ ــري خ ـيــر ال ــدي ــن م ـضــوي لـتــولــي
تدريب الفريق.
ويـفـقــد األه ـلــي ،فــي ل ـقــاء الـلـيـلــة ،جـهــود
حسام عاشور وأحمد فتحي وجونيور أجاي،
بسبب اإلصابات المختلفة التي لحقت بهم في
األيام الماضية ،بينما يغيب عن الدراويش باهر
المحمدي وعماد حمدي لإليقاف ،وتأكدت مشاركة

عصام الحضري بعد وصول بطاقته الدولية من
السعودية.
ويخوض المصري البورسعيدي مواجهة قوية
حين يالقي نظيره الجونة على استاد برج العرب
بــاإلس ـك ـنــدريــة ،وي ــأم ــل الـ ـن ــادي ال ـســاح ـلــي تحقيق
االنتصار من أجل منح العبيه دفعة معنوية كبيرة
هذا الموسم ،بينما يرغب الجونة ،العائد لألضواء،
فــي تثبيت أقــدامــه مــن البداية واالبـتـعــاد مبكرا عن
دائرة الهبوط.
وضمن منافسات الجولة ذاتـهــا تـعــادل االتحاد
السكندري مع المقاولون العرب بهدف لمثله ،في
المباراة التي جمعتهما مساء أمس األول ،على ملعب
اإلسكندرية ،حيث تقدم زعيم الثغر عن طريق هدف
سجله بناهيني في الدقيقة العاشرة ،وتعادل طاهر
طاهر للمقاولون في الدقيقة  ،68وأهــدر خالد قمر
ضربة جزاء في الدقيقة .79
وت ـع ــادل الــزمــالــك م ــع مـضـيـفــه بـتــروجـيــت ب ــدون
أه ــداف ،فــي الـمـبــاراة الـتــي أقيمت بينهما باستاد
الجيش الثالث بالسويس ،وجــاء ت بداية المباراة
حـمــاسـيــة مــن جــانــب ال ـفــريــق ،وظ ـهــرت أول مــامــح
الخطورة في الدقيقة الخامسة ،بعد أن مرر محمود
عبدالمنعم "كهربا" الكرة لكاسونغو الذي سقط على

األرض ،مطالبا بركلة جزاء ،لكن أمين عمر حكم اللقاء
أشار باستمرار اللعب.
ونجح جنش في إنقاذ مرمى الزمالك من هدف
محقق بالدقيقة  20بعد تسديدة بيكلي من داخل
منطقة الجزاء ،وواصل جنش التألق وتصدى لرأسية
أح ـمــد ع ـبــدالــرســول الع ــب بـتــروجـيــت بــالــدقـيـقــة 24
ليحافظ على نظافة الشباك البيضاء.
وبدأ الزمالك الشوط الثاني بنزول مصطفى فتحي
بدال من عبدالله جمعة ،وأهدر بيكلي هدفا محققا
لبتروجيت في الدقيقة  ،47بعدما انفرد بمرمى جنش
وســدد الكرة لكنها اصطدمت بالعارضة ،وتوقفت
المباراة بالدقيقة  66نظرا النقطاع التيار الكهربائي
بشكل جزئي عن الملعب ،مما استدعى إيقاف اللعب
لحين إصالح سبب العطل.
وبعد  10دقائق عــادت المباراة لالستئناف مرة
أخرى ،وفي الدقيقة  84لعب المغربي حميد أحداد
بــدال مــن يوسف أوبــامــا ،واحتسب حكم الـمـبــاراة 5
دقائق بدال من الضائع ،ليعلن الحكم بعدها نهاية
اللقاء بالتعادل السلبي .وقرر رئيس الزمالك تغريم
كل العب بالنادي  100ألف جنيه بعد التعادل السلبي
مع بتروجيت.

المزين يوقع على عقد انتقاله إلى كاظمة

ً
أجيري مدربا للفراعنة
مقابل  120ألف دوالر
أعلن اتحاد الكرة المصري التعاقد مع
المدرب المكسيكي خافيير أجيري لتولي
مهمة اإلش ــراف عـلــى تــدريــب المنتخب
ً
الـمـصــري خـلـفــا لــأرجـنـتـيـنــي هيكتور
كوبر ،الذي رحل عن الفراعنة بعد انتهاء
مشوار مصر في مونديال روسيا األخير.
وقال مجدي عبدالغني عضو مجلس
إدارة ات ـح ــاد ال ـك ــرة ،إن أج ـي ــري أصـبــح
ً
ً
ً
ً
مــد يــرا فنيا للفراعنة رسميا  ،موضحا
ً
ً
أن مــؤت ـمــرا صـحــافـيــا سـيـعـقــد ي ــوم 15
أغسطس الجاري لتقديم المدرب الجديد
الـ ــذي سـيـحـصــل ع ـلــى  120أل ــف دوالر
ً
شـهــر يــا  ،وسيضم مساعدين أجنبيين
ً
إل ــى ج ـه ــازه ،مــوضـحــا أن ات ـحــاد الـكــرة
من حقه فسخ عقد الـمــدرب الجديد في
حالة عــدم التأهل ألمــم إفريقيا المقبل
(الكاميرون .)2019
ي ــأت ــي إع ـ ــان ال ـت ـع ــاق ــد م ــع الـ ـم ــدرب
المكسيكي بـعــد ا لـجـلـســة ا ل ـتــى عقدها
معه أمس هاني أبو ريدة رئيس االتحاد
وح ـضــرهــا ك ــل م ــن عـبــدالـغـنــي وعـضــوا
المجلس حازم إمام وأحمد مجاهد وتم
خاللها إنهاء االتفاق على جميع األمور
الخاصة بالعقد.
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رياضة
فوز مانشستر يونايتد على مدريد
وسقوط برشلونة أمام روما
ةديرجلا

•
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في إطار الكأس الدولية
لألبطال لكرة القدم ،فاز
مانشستر يونايتد اإلنكليزي
على ريال مدريد اإلسباني،
بطل أوروبا في المواسم الثالثة
األخيرة ،1-2 ،وسقط برشلونة
اإلسباني أمام روما اإليطالي
.4-2

فـ ـ ـ ــاز م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد
اإلن ـك ـل ـي ــزي ع ـل ــى ريـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ،بـ ـط ــل أوروبـ ـ ـ ـ ــا فــي
الـمــواســم الثالثة األخ ـيــرة،1-2 ،
وسقط برشلونة اإلسباني أمام
رومـ ــا اإلي ـط ــال ــي  ،4-2ف ــي إط ــار
الكأس الدولية لألبطال في كرة
القدم.
فــي ال ـم ـبــاراة األولـ ــى بمدينة
مـ ـ ـي ـ ــام ـ ــي األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،س ـج ــل
ال ـت ـش ـي ـلــي أل ـك ـس ـيــس ســانـشـيــز
( ،)18واإلسـبــانــي انــديــر هيريرا
( )27هدفي يونايتد ،والفرنسي
كريم بنزيمة ( )3+45هدف ريال
مدريد.
وأنـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو
مبارياته في هذه المسابقة ،التي
تجمع أفضل األندية األوروبية
خـ ــال ج ــوالت ـه ــا االس ـت ـع ــدادي ــة
للموسم الجديد ويغيب عنها
م ـع ـظ ــم العـ ـب ــي الـ ـص ــف األول،
الس ـ ـي ـ ـمـ ــا ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـمـ ــونـ ــديـ ــال
الـ ــروسـ ــي ،ب ـي ـن ـمــا س ـيــواجــه
ريال مدريد األحد يوفنتوس
االيـ ـط ــال ــي ،ق ـب ــل أن يـخـتـتــم
جولته االميركية بلقاء روما.
وخاض المدرب البرتغالي،
الـ ـس ــاع ــي الـ ـ ــى قـ ـ ـي ـ ــادة ف ــري ــق
"الـشـيــاطـيــن ال ـح ـمــر" ال ــى لقب
اول منذ  ،2013معظم مباريات
هذه الجولة في غياب  12العبا
اساسيا ،وأنهى مبارياته امام

 61141متفرجا على ملعب هارد
روك ستاديوم بفوز قــد ينسيه
ال ـخ ـســارة الـمــذلــة أم ــام مــواطـنــه
ليفربول ومدربه االلماني يورغن
كلوب  4-1األحد الماضي.
ويـنـطـلــق الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي
فــي  10ال ـج ــاري ،حـيــث ستكون
ال ـم ـب ــاراة االفـتـتــاحـيــة لوصيف
بـ ـط ــل ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ال ـ ـمـ ــاضـ ــي فــي
مـ ــواج ـ ـهـ ــة بـ ـط ــل ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ق ـبــل
ا لـمــا ضــي ليستر سيتي ،بينما
يفتتح الفريق الملكي البطولة
االسبانية بقيادة مدربه الجديد
ومدرب المنتخب سابقا جولين
ل ــوب ـي ـت ـي ـغ ــي ف ـ ــي  19مـ ـن ــه ضــد
خيتافي.
واف ـت ـتــح يــونــايـتــد التسجيل
بعد لعبة ثالثية بدأها هيريرا
ال ــى االي ـط ــال ــي مــات ـيــو دارم ـي ــان
ومنه الى سانشيز الذي اكملها
فـ ـ ــي ا لـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاك ( ،)18و خـ ـ ــاض
ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس الـ ـ ــدولـ ـ ــي اإلسـ ـب ــان ــي
داف ـيــد دي خـيــا مـبــاراتــه األول ــى
مــع يونايتد بعد مشاركته في
المونديال ،على غرار البرازيلي
فـ ــريـ ــد ال ـم ـن ـت ـق ــل م ـ ــن ش ــاخ ـت ــار
دانييتسك األوكراني مقابل نحو
 52مليون جنيه ،وقدم مستوى
جيدا.
في المقابل ،سقط لوبيتيغي،
الذي خلف الفرنسي زين الدين
زي ـ ــدان ،بـعــد أن تـعــاقــد س ــرا مع
ريـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد ع ـش ـي ــة انـ ـط ــاق

sports@aljarida●com

سانشيز يحتفل بهدفه في مرمى الريال
مــونــديــال  2018فــي روس ـيــا 14
يونيو ،ففقد فــورا منصبه على
رأس االدارة ا ل ـف ـن ـيــة لمنتخب
إسبانيا ،في االختبار االول مع
فريق العاصمة.

سقوط البرشا برباعية
وفـ ـ ــي ارلـ ـيـ ـنـ ـغـ ـت ــون ،ت ـع ــرض

العمالق الكتالوني لسقوط مدو
أمــام فريق العاصمة اإليطالية،
بعد أن افتتح جولته األحد بفوز
ص ـعــب ع ـلــى تــوت ـن ـهــام بــركــات
الترجيح  ،3-5بعد تعادلهما في
الوقت االصلي .2-2
وسـجــل الـبــرازيـلـيــان رافيينا
الكانتارا ( )7ومالكوم المنتقل
ح ــدي ـث ــا مـ ــن بـ ـ ـ ــوردو ال ـفــرن ـســي

لوبيتيغي :سعداء بالفريق الذي نمتلكه

لوبيتيغي

أك ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــدرب ري ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــدريـ ـ ــد ،ج ــول ـي ــن
لوبيتيغي ،سعادته ب ــاألداء ال ــذي قدمه
ً
فريقه أمام مانشستر يوتايتد وديا ،رغم
الهزيمة بهدفين لواحد ،ضمن منافسات
كأس األبطال الدولية.
وصرح المدرب الجديد للريال خالل
مــؤتـمــر صـحــافــي عـقــب ال ـم ـب ــاراة الـتــي
أقيمت على ملعب هارد روك ستاديوم
ف ــي م ـيــامــي األم ـيــرك ـيــة "ن ـحــن س ـعــداء
ً
بالفريق الذي نمتلكه" ،مؤكدا أن الريال
"لديه شخصية".

الريال يواجه ميالن في كأس برنابيو
يلتقي فريق ريال مدريد اإلسباني مع ميالن اإليطالي في  11أغسطس الجاري في
النسخة الرابعة والثالثين لكأس سانتياغو برنابيو.
وقرر ريال مدريد مواجهة ميالن في الذكرى الستين لالحتفال بلقبه الثالث في دوري
أبطال أوروبا عندما تغلب على الفريق اإليطالي  3-2في طريقه للقب األوروبي عام .1958
وتجمع المباراة بين فريقين فازا بلقب دوري أبطال أوروبا عشرين مرة فيما بينهما
حيث يحمل ريال مدريد الرقم القياسي برصيد  13لقبا مقابل سبعة ألقاب لميالن.
وستكون المباراة بمثابة بروفة لريال مدريد قبل مالقاة اتلتيكو مدريد في كأس السوبر
األوروبية في  15الجاري في تالين ،عاصمة استونيا.
وأقيمت النسخة األولــى للبطولة عام  1979تكريما لذكرى رئيس النادي سانتياغو
برنابيو الذي تولى الرئاسة بين عامي  1943و ،1978وفاز الفريق في عهده بـ 27لقبا.
(د ب أ)

وأضـ ــاف أن ال ــري ــال ق ــدم م ـب ــاراة "أكـثــر
من مقبولة" ،وأن الالعبين كانوا األكثر
اسـ ـتـ ـح ــواذا ع ـل ــى الـ ـك ــرة ب ـش ـكــل واضـ ــح،
خصوصا في الشوط الثاني.
وب ـس ــؤال ــه ع ــن إم ـكــان ـيــة إب ـ ــرام ال ــري ــال
ل ـص ـف ـق ــات م ـح ـت ـم ـلــة خ ــاص ــة مـ ــع رح ـيــل
ال ـبــرت ـغــالــي كــري ـس ـت ـيــانــو رونـ ــالـ ــدو إلــى
يوفنتوس بعد تسعة مواسم داخل القلعة
البيضاء ،رد "الهدف هو االستفادة قدر
اإلم ـكــان مــن الـفــريــق الـحــالــي ،ال ــذي يضم
العبين كبارا والتقدم خطوات لألمام".

ساندلر

مورينيو يشيد بأداء العبيه الشباب
أشاد مدرب مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،جوزيه مورينيو،
باألداء الذي قدمه العبو الفريق من الشباب أمام ريال مدريد،
في المباراة الودية التي انتهت لمصلحة "الشياطين الحمر"
بهدفين لواحد ضمن كأس األبطال الدولية.
وص ـ ــرح مــوري ـن ـيــو ع ـقــب ال ـل ـق ــاء ال ـ ــذي أق ـي ــم ف ــي مـيــامــي
األميركية "العبونا الشباب لديهم  17 ،16و 18عاما ،وليسوا
مثل الشباب في ريال مدريد" الذين تتخطى أعمارهم الـ20
عاما.
وأضاف "جيمي جارنير لديه  16عاما ،يمكنه الذهاب إلى
منزله وقــول إنــه لعب ضد ريــال مــدريــد" ،مشيرا إلــى أن هذا
يمنح الالعبين الشباب الكثير من الخبرة.
(إفي)

وقــال بخصوص رونــالــدو "نـحــاول أن
نكون فريقا أفضل" في غياب كريستيانو،
مـشـيــرا إل ــى أن ال ـفــريــق "يـمـتـلــك األدوات
الالزمة لذلك".
وأكـ ــد لــوبـيـتـيـغــي م ـج ــددا أن تــوديـعــه
ً
ل ـم ـن ـت ـخــب إس ـب ــان ـي ــا "أصـ ـب ــح ج ـ ـ ــزءا مــن
الماضي".
(إفي)

إنتر ميالنو يجس نبض لوكا مودريتش
كشفت تقارير إعالمية ،أن مسؤولي نادي إنتر
ميالنو اإليطالي تواصلوا مع وكــاء العــب وسط
ريال مدريد اإلسباني ،الكرواتي لوكا مودريتش،
لمعرفة رأيــه في االنتقال لصفوف "النيراتزوري"
خالل سوق االنتقاالت الصيفية الجاري.
وق ــال ــت شـبـكــة "س ـك ــاي س ـب ــورت ــس" اإلي ـطــال ـيــة،
إن إدارة "الـنـيــراتــزوري" تواصلت مــع وكــاء العب
وسط "الميرينغي" ،الــذي أبــدى من جهته ترحيبا
بالفكرة من الناحية المبدئية ،في حوار مع زميليه
فــي المنتخب ال ـكــرواتــي وثـنــائــي إن ـتــر؛ مارسيلو
بروزوفيتش وإيفان بيريتشيتش.

السيتي يضم المدافع الهولندي ساندلر
اسـتـكـمــل ن ــادي مــانـشـسـتــر سـيـتــي حــامــل لقب
ال ــدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة الـقــدم ،إجــراء ات
التعاقد مع المدافع الهولندي فيليب ساندلر من
زفوله الهولندي.
ول ــم يـعـلــن مــانـشـسـتــر سـيـتــي قـيـمــة الـعـقــد مع
ً
ساندلر ( 21عاما) ،الــذي يمكنه اللعب أيضا في
خط الوسط ،لكن تقارير إعالمية تشير إلى أن قيمة
الصفقة تبلغ نحو ثالثة ماليين جنيه إسترليني
( 3.9ماليين دوالر).
وص ـعــد ســانــدلــر م ــن ق ـطــاع الـنــاشـئـيــن بـنــادي
أيــاكــس ،وخ ــاض أرب ــع مـبــاريــات ضمن المنتخب
الهولندي للشباب (تحت  20عاما).
وجرى التوصل إلى اتفاق في الموسم الماضي

( )50هدفي برشلونة ،وستيفان
الـ ـشـ ـع ــراوي ( 35و )78وب ــري ــان
كريستانتي ( )83واالرجنتيني
دي ـي ـغــو ب ـي ــروت ــي ( 86م ــن ركـلــة
جزاء) اهداف روما.
ويلتقي برشلونة ،الذي اشرك
م ــدرب ــه ارن ـس ـت ــو فــال ـف ـيــردي 21
العـبــا فــي ال ـم ـبــاراة ،وغ ــاب عنه
أب ــرز نـجــومــه ،األح ــد ،مــع ميالن

االيـ ـط ــال ــي فـ ــي آخ ـ ــر م ـب ــاري ــات ــه
الودية في هذه الجولة االميركية.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـيـ ـنـ ـي ــاب ــولـ ـي ــس ،فـ ــاز
تــوتـنـهــام عـلــى مـيــان االيـطــالــي
ب ـهــدف وح ـيــد سـجـلــه الفرنسي
جورج-كيفن نكودو في الدقيقة
.47
واخ ـت ـتــم تــوتـنـهــام مـبــاريــاتــه
في هذه المسابقة الدولية ،التي

بدأها بفوز كبير على روما 1-4
الخميس الماضي ،بينما يلعب
م ـيــان م ـبــاراتــه االخ ـي ــرة االح ــد
مع برشلونة ،علما أن خسارته
م ـبــاراتــه ف ــي ه ــذه ال ـجــولــة ام ــام
م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد ب ــرك ــات
الترجيح ( 9-8تعادال في الوقت
األصلي .)1-1

وأشارت نفس الوسيلة اإلعالمية ذائعة الصيت
إلــى أن إدارة الـنــادي اإليطالي ترغب في أن تكون
عــودة الفريق لــدوري األبـطــال فــي الموسم المقبل
بعد غياب  6سنوات منذ آخر مشاركة في موسم
( ،)2011-2012قوية للغاية.
وتابعت شبكة سكاي ،بأن الفريق ،الذي يدربه
لــوتـشــانــو سـبــالـيـتــي ،يـطـمــح إل ــى إبـ ــرام مــزيــد من
الصفقات القوية ،بعد التعاقد مــع أسـمــاء بحجم
الغاني كوادو أسامواه والبلجيكي رادجا ناينغوالن
والوتـ ـ ـ ــارو مــارت ـي ـن ـيــز ،إض ــاف ــة ل ـل ـكــرواتــي شيمي
فرساليكو ،الذي انتقل من صفوف أتلتيكو مدريد.

ويأمل مسؤولو إنتر إبرام صفقة تهز الساحة
ال ـكــرويــة مـثــل تـلــك ال ـتــي أبــرم ـهــا بـطــل إيـطــالـيــا،
يوفنتوس ،بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو
رونالدو من ريال مدريد اإلسباني.
ُيــذكــر أن مودريتش تمكن مــن قـيــادة منتخب
ك ــروات ـي ــا لـتـحـقـيــق اإلنـ ـج ــاز الـ ـك ــروي األك ـب ــر في
تاريخها باحتالل المركز الثاني فــي مونديال
روسـيــا  ،2018بعد الـخـســارة فــي النهائي أمــام
فرنسا (.)4-2
(إفي)

تشلسي يعرض تمديد عقد كانتي

بشأن انتقال الالعب ،بعد رصد عروضه الجيدة
ضمن صفوف زفوله ،وقد شكل األمر مفاجأة كبيرة
بالنسبة لالعب.
و كــا نــت صحيفة "مانشستر ايفينينج نـيــوز"
قــد نقلت عــن الــاعــب قــولــه حـيـنــذاك "اعـتـقــدت في
البداية أنهم كانوا يتابعونني ،ولكن لم أتوقع أنهم
سيتحدثون معي أو مع نادي زفوله خالل اإلجازة
الشتوية من أجل االنتقال إلى فريقهم".
وأضاف "لكن هذا ما حدث ،وأنا سعيد باألمر.
ً
لــدي شعور إيجابي حقا إزاء االنتقال المرتقب.
األمر يبدو كدرب من الخيال".
(د ب أ)

أكــدت تقارير صحافية بريطانية ،أن نادي
تشلسي اإلنكليزي لكرة القدم عرض تمديد عقد
العبه نغولو كانتي ،نجم منتخب فرنسا بطل
العالم ،لمدة خمسة أعوام ،مع زيادة في مرتبه،
من أجل قطع الطريق أمام بطل فرنسا باريس
سان جرمان ،الساعي للحصول على خدماته.
وجاء في صحيفتي "تايمز" و"لندن إيفنينغ
ستاندرد" ،أنه في حال وافق كانتي ( 27عاما)
على تمديد عقده مع فريق "الزرق" ،فسيتقاضى
 290ألف جنيه إسترليني أسبوعيا ( 380ألف
دوالر).
وي ــأم ــل فــريــق تـشـلـســي ال ــذي عـيــن ال ـمــدرب

اإليـطــالــي ماوريتسيو س ــاري خلفا لمواطنه
أنطونيو كونتي ،أن يحتفظ بنجمه "الصغير"
( 27ع ــام ــا) ،الـ ــذي تــألــق ف ــي ص ـفــوف منتخب
"الديوك" في المونديال الروسي ،حيث اعتبر
أقــرب إلــى "معجزة" والعــب خط وســط دفاعي
يتنفس بـ" 15رئة".
ويـنــص الـعـقــد الـحــالــي لكانتي ال ــذي يمتد
حتى عام  2021على أن يتقاضى  150ألف جنيه
استرليني أسبوعيا ( 170ألف يورو) ،وفي حال
تم توقيع عقد جديد ،فسيتضاعف راتبه بهدف
إبقائه في لندن ،وبالتالي منعه من االنتقال
إل ــى صـفــوف ال ـن ــادي الـبــاريـســي الـمـمـلــوك من

شركة قطر لالستثمارات الرياضية الذي أبدى
اهتمامه بالتعاقد معه.
وساهم كانتي في فوز تشلسي بلقب الدوري
اإلنكليزي الممتاز موسم  ،2017 2016-وبكأس
إنكلترا  2018بإشراف كونتي ،بعدما انضم إلى
الفريق اللندني قادما من ليستر سيتي مقابل
 32مليون جنيه إسترليني.
كما لعب كانتي دورا مهما في إحراز فريق
ليستر المتواضع لقب الــدوري عام  ،2016في
إحدى أكبر المفاجآت في عالم الكرة المستديرة
عندما كان يلعب تحت إشراف المدرب اإليطالي
كالوديو رانييري.

نجوم برشلونة ينضمون للتدريبات
شهدت تدريبات نــادي برشلونة
اإلسباني ،أمس األول ،عودة الرباعي
الدولي األرجنتيني ليونيل ميسي،
والـ ـث ــاث ــي اإلسـ ـب ــان ــي غ ـ ـ ــوردي أل ـبــا
وجيرارد بيكيه وسرغيو بوسكيتس
للمرة األولى ،بعد انتهاء إجازاتهم.
وب ـع ــد تـخـطــي ال ــرب ــاع ــي للكشف
الطبي داخل منشآت النادي ،خاض
الــاعـبــون مــرانــا بدنيا اشتمل على
بعض فقرات التدرب بالكرة.
وأق ـ ـي ـ ــم ال ـ ـ ـمـ ـ ــران خـ ـل ــف األب ـ ـ ـ ــواب
الـمـغـلـقــة ،وشـ ــارك فـيــه ع ــدد أق ــل من
الالعبين ،مقارنة بالعدد الموجود
فـ ــي ت ــدريـ ـب ــات الـ ـف ــري ــق ب ــال ــوالي ــات
المتحدة التي يعسكر بها الفريق منذ
األسبوع الماضي.
وستبدأ باقي المجموعة الدولية
الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـ ــاركـ ـ ــت فـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــون ـ ــدي ـ ــال،

باستثناء الـحــارس األلماني مــارك-
أن ــدري ــه ت ـيــر ش ـت ـي ـجــن ،ال ـ ــذي ســافــر
األحد إلى تكساس لالنضمام لجولة
الفريق بالواليات المتحدة ،االنخراط
تــدري ـج ـيــا ف ــي ت ــدري ـب ــات "ال ـب ــرس ــا"،
اس ـت ـع ــدادا لـلـمــوســم ال ـج ــدي ــد ،ال ــذي
سـيـنـطـلــق ف ــي  12ال ـج ــاري ب ـم ـبــاراة
السوبر اإلسباني أمام إشبيلية على
ملعب طنجة الكبير بالمغرب.

رافينيا :ال أعرف مستقبلي
من جانب آخــر ،قال العب الوسط
البرازيلي رافينيا ،إنه ال يعرف شيئا
عن مستقبله ،مشيرا إلى أنه ال يزال
العبا في برشلونة اإلسباني.
وســافــر الــاعــب مــع بعثة الفريق
ال ـك ـتــالــونــي ف ــي جــول ـتــه ب ــال ــوالي ــات

المتحدة ،وشارك في مؤتمر صحافي
قبل مــواجـهــة روم ــا اإليـطــالــي ضمن
م ـن ــاف ـس ــات ب ـط ــول ــة كـ ـ ــأس األبـ ـط ــال
الودية.
وقال رافينيا" :ال أعرف شيئا عن
مستقبلي .هذا حقيقي .لو كنت أعرف
شـيـئــا لـكـنــت أول م ــن ي ـع ـل ـنــه .األم ــر
الوحيد الواضح اآلن هو أنني ما زلت
العبا في برشلونة".
واعترف الالعب بأنه قضى "وقتا
طيبا" خــال الفترة التي كــان معارا
فيها إلنتر اإليطالي ،لكنه ليس لديه
أي ف ـكــرة إن ك ــان سـيـعــود إليـطــالـيــا
مجددا أم ال.
وص ـ َّـرح رافينيا" :كلها شائعات،
لـ ـك ــن قـ ـضـ ـي ــت وق ـ ـتـ ــا طـ ـيـ ـب ــا هـ ـن ــاك،
وســأحــب أن أع ــود .مــا يشغلني اآلن
هو التركيز بأكبر صورة ممكنة في

فترة اإلعداد ،الستعادة إيقاع اللعب".
وأع ــرب الــاعــب أيـضــا عــن تمنيه
ب ــأن يـعــود شقيقه تـيــاغــو ألـكــانـتــارا
إلى برشلونة اإلسباني ،معتبرا أنه
سيكون فريقا مثاليا بالنسبة له.
وعلى الصعيد الشخصي ،أ شــار
إلى أنه يرى نفسه في برشلونة ،لكن
هدفه كأي العب كرة محترف هو لعب
أكبر قدر ممكن من الدقائق.
وأكمل رافينيا" :ما يرغب فيه أي
العب هو المشاركة .ال أعرف إن كان
هذا األمر سيحدث هنا أم في الخارج،
لكن كل ما أرغب فيه هو اللعب".
(إفي)
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أسوأ خسارة لسيرينا وخروج فافرينكا في «واشنطن»
عندما خرجت من الدور
األول في دورة سان جوزيه
األميركية ،تعرضت سيرينا
وليامس ألسوأ خسارة في
مسيرتها أمام البريطانية
جوهانا كونتا  6-1وصفر6-
في  51دقيقة.

تعرضت األميركية سيرينا وليامس
ألس ــوأ خ ـســارة فــي مـسـيــرتـهــا عندما
خ ــرج ــت مـ ــن الـ ـ ـ ــدور األول فـ ــي دورة
سان جوزيه األميركية لكرة المضرب
بخسارتها أمــام البريطانية جوهانا
كونتا  6-1وصفر 6-في  51دقيقة ،في
حين خــرج السويسري ستانيسالس
فــافــري ـن ـكــا م ــن الـ ـ ــدور ذات ـ ــه ف ــي دورة
واشنطن.
وخاضت سيرينا مباراتها األولــى
م ـنــذ خ ـســارت ـهــا ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي في
نهائي بطولة ويمبلدون اإلنكليزية،
ثــالــث الـبـطــوالت األرب ــع الـكـبــرى ،امــام
االلمانية انجليك كيربر.
وكانت الخسارة األسوأ على االطالق
في مسيرة سيرينا التي انطلقت عام
 ،1995اذ بعد فوزها في الشوط االول،
خسرت  12شوطا متتاليا ،وهي التي
لــم تـخـســر أي م ـب ــاراة ســابـقــا دون أن
تكسب فيها شوطين على األقل.
وبدت صاحبة الـ 23لقبا في بطوالت
"الغراند سالم" والفائزة بـ 72دورة في

فرانكفورت يسعى إلى ضم
مويس كين
أبـ ـ ـ ـ ـ ــدى نـ ـ ـ ـ ـ ــادي اي ـ ـن ـ ـتـ ــراخـ ــت
فــرانـكـفــورت األلـمــانــي اهتمامه
بـضــم الـمـهــاجــم ال ـشــاب مويس
كين من صفوف يوفنتوس بطل
الدوري اإليطالي.
وق ـ ــال ب ــرون ــو ه ــوب ـن ــر مــديــر
الكرة في فرانكفورت "نعم نفكر
في الالعب".
ويــرت ـبــط مــويــس ( 18عــامــا)
بعقد مع يوفنتوس ،وقد تكلف
الصفقة خزينة فرانكفورت نحو
ً
 20مليون يورو ،وفقا لصحيفة
"بـيـلــد" األلـمــانـيــة ،الـتــي أش ــارت
إلــى أن الـنــادي األلماني يتطلع
للتعاقد مع مويس على سبيل
اإلع ــارة قبل تفعيل بند شرائه
بشكل نهائي.
وي ـت ـط ـل ــع ف ــرانـ ـكـ ـف ــورت إل ــى
ت ـع ــزي ــز خـ ــط ه ـج ــوم ــه فـ ــي ظــل

مويس كين

ال ــرحـ ـي ــل ال ـم ــرت ـق ــب ل ـم ـهــاج ـمــه
الكرواتي انتي ريبيتش ،وكذلك
المهاجم الصربي لوكا يوفيتش.
(د ب أ)

مسيرتها كالعبة محترفة التي جمعت
فيها زهاء  86مليون دوالر ،بعيدة كليا
من مستواها.
وصــرحــت سيرينا ( 36عــامــا) التي
تحاول العودة الى مستواها السابق
قبل الحمل والوالدة "ال أعرف ما حصل،
هناك أشياء كثيرة في رأســي ،وليس
لـ ــدي ال ــوق ــت ألف ـك ــر ب ـصــدمــة خ ـســارة
تعرضت لها ،وأنا ،بكل وضوح ،لست
في أفضل حال".
وكانت سيرينا ،المصنفة سادسة
في الدورة ،كسبت المواجهة االولى مع
كونتا  2-6و 3-6في ربع نهائي بطولة
أستراليا عام .2017
وارتـكـبــت سيرينا ،الـفــائــزة باللقب
ث ــاث مـ ــرات ( 2011و 2012و،)2014
 25خطأ مباشرا في الـمـبــاراة ،وقالت
"أعتقد أنها (كــونـتــا) لــم تلعب بنفس
المستوى قبل  18شـهــرا .وه ــذا شيء
ج ـيــد بــالـنـسـبــة ل ـه ــا" ،ف ــي اش ـ ــارة الــى
اللقاء الوحيد سابقا بينهما في بطولة
أستراليا المفتوحة.

وتواجه الالعبة المصنفة اولى في
بريطانيا في الــدور الثاني االميركية
اال خ ــرى صوفيا كينين المصنفة 68
والفائزة على البارغويانية فيرونيكا
سيبيدي رويغ.

خروج فافرينكا
في واشنطن ،خرج فافرينكا الفائز
بثالث بطوالت في "الغراند سالم" من
الــدور االول بخسارته امــام االميركي
دونالد يونغ المصنف  234والصاعد
مــن الـتـصـفـيــات  )5-7( 6-7 ،6-4و7-6
(.)7-3
وكان السويسري ابن الـ 33عاما غاب
عــن المالعب زهــاء  9أشـهــر ،وعــاد في
مايو الماضي ا ثــر خضوعه لجراحة
في ركبته اليسرى ،وتراجع في الترتيب
حتى المركز .198
وقال "من المؤلم أن تخسر هنا في
ال ـ ــدور االول ،الس ـي ـمــا ب ـشــوط فــاصــل
في المجموعة الثالثة الحاسمة .لقد

ف ـق ــدت ك ـث ـيــرا من
ال ـث ـق ــة بــال ـن ـفــس،
وهذا أمر طبيعي
ع ـن ــدم ــا ال تـلـعــب
مباريات كثيرة".
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض
ف ــاف ــري ـن ـك ــا ،الـ ــذي
اسـ ـتـ ـه ــل م ـس ـيــرتــه
فـ ـ ــي  2002وأ حـ ـ ـ ــرز
ث ــاث ــة أل ـ ـقـ ــاب ك ـب ـيــرة
ف ــي اس ـت ــرال ـي ــا ()2014
و ر و ال ن غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ر و س
ا لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر نـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ( )2015
وفالشينغ ميدوز االميركية
( ،)2016ل ـل ـخ ـســارة ال ـســادســة
في  11مباراة خاضها هذا العام فقط
نتيجة غيابه نحو تسعة اشهر بداعي
االصابة ،ثم إجراء العملية.
ويلتقي يونغ في الــدور الثاني مع
ال ـيــابــانــي ك ــي نـيـشـيـكــوري المصنف
سابعا.

نوفيتسكي سعيد ببدء الموسم  21مع داالس
اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرف ن ـ ـجـ ــم ك ـ ـ ـ ــرة الـ ـسـ ـل ــة
األل ـ ـم ـ ــان ـ ــي ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـضـ ــرم ديـ ـ ــرك
نوفيتسكي أن استمراره للموسم
الـ 21مع فريق داالس مافريكس،
وه ـ ــو رق ـ ــم ق ـي ــاس ــي فـ ــي ت ــاري ــخ
دوري كـ ـ ــرة الـ ـسـ ـل ــة األمـ ـي ــرك ــي
للمحترفين ،كان بمنزلة مفاجأة
بالنسبة إليه.
وق ــال نوفيتسكي ،ال ــذي بــات
ً
بذلك الالعب األكثر استمرارا مع
فــريــق واح ــد فــي تــاريــخ ال ــدوري
األميركي ،في تصريحات نشرتها
مجلة " شـبــورت بيلد" األلمانية
أمس" ،إنه شيء من نوع خاص.
ً
دائ ـ ـمـ ــا م ــا ك ـن ــت أت ـع ـج ــب ب ـشــأن
كوبي براينت ،الذي لعب  20عاما
مع فريق لوس أنجلس ليكرز".
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "اآلن س ــأ سـ ـتـ ـم ــر
لـلـمــوســم ال ـ ــ 21مــع فــريـقــي ،وهــو
أمر مذهل".
ولم يبد نوفيتسكي ( 40عاما)
أي أســف على قضاء عقدين في
تـ ـكـ ـس ــاس ،أو ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــرار

لموسم آخر إنما أبدى استمتاعه
باألمر.
وقــال نوفيتسكي المتوج مع
داالس بلقب ال ــدوري عــام 2011
"مـ ــازلـ ــت أس ـت ـم ـتــع بــال ـم ـنــاف ـســة،

والـتـحــديــات وروح الـفــريــق .أود
المساعدة في إعادة بناء الفريق".
ولــم يتأهل داالس مافريكس
إلى األدواء اإلقصائية (بالي أوف)
في كل من الموسمين الماضيين،

وا ع ـت ــرف نوفيتسكي بصعوبة
ً
المهمة أيضا في الموسم المقبل،
لكنه أكد أن التأهل لهذه األدوار
سيكون هدف الفريق.
(د ب أ)

استخدام البطاقات للمدربين
في إنكلترا بشكل تجريبي
قال الرئيس التنفيذي لرابطة األندية للدرجات األدنى في إنكلترا
شون هارفي إن البطاقات الصفراء والحمراء سيتم استخدامها مع
المدربين بشكل تجريبي أثناء مباريات الموسم الكروي الجديد،
ولكن ليس لخلق شيء درامي.
وسـتـكــون هــذه ال ـم ـبــادرة ،الـتــي طرحها مجلس إدارة االتـحــاد
الدولي لكرة القدم (إيفاب) بمثابة تجربة خالل الموسم الجديد،
حيث سيتم تطبيقها خــال الموسم الجديد فــي بـطــوالت دوري
الدرجة األولــى وكــل بطوالت الـكــؤوس ،ومــن بينها كــأس االتحاد
اإلنكليزي ،والدوري الوطني ،بهدف فرض االنضباط على مقاعد
البدالء.
وسيسمح للحكام بمنح البطاقات الصفراء للمدربين في حال
ثان يتم طرد المعترض.
االعتراض ،وفي حال ًالحصول على إنذار ٍ
ومــن الممكن أيـضــا أن يتم منح البطاقة الحمراء مباشرة في
حــاالت ســوء المعاملة الجسيمة تجاه الحكم أو مدربي والعبي
الفريق المنافس.
وقـ ــال ه ــارف ــي ،لـشـبـكــة "سـ ـك ــاي" ال ــري ــاض ـي ــة" :م ــن ال ــواض ــح أن
المسؤولين ،والحكام بشكل خاص ،ظلوا لفترة طويلة مسؤولين
عن سلوك مقاعد البدالء ،وبالطبع مازالوا كذلك".
(د ب أ)
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

النيابة تحقق في «تطبيق هاتفي»
يكشف خصوصيات األفراد

الهواجر في بالد
األندلس!

«فاشنيستا» متهمة بالتشبه بالرجال اليوم أمام «التجديد»

●

حسين العبدالله

كـشـفــت مـ ـص ــادر قـضــائـيــة،
لــ"الـجــريــدة" ،أن نيابة اإلعــام
ً
والـمـعـلــومــات تـجــري تحقيقا
فـ ـ ـ ــي ق ـ ـض ـ ـيـ ــة م ـ ـس ـ ـج ـ ـلـ ــة ض ــد
مسؤول عن تطبيق إلكتروني
ذكـ ــي ،ب ـعــدمــا قــدمــت مــواطـنــة
ً
بالغا بأن التطبيق ذكر اسمها
بمصطلحات منافية لآلداب.
وقالت المصادر إن النيابة
ستحقق مع المسؤول بتهمة
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة الس ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـجـ ـن ــي
ً
ع ـل ـي ـهــا ،فـ ـض ــا ع ــن ان ـت ـهــاكــه
الخصوصية من خــال وضع
رق ـ ــم ه ــات ـف ـه ــا فـ ــي ال ـب ــرن ــام ــج
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ب ــالـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق دون
موافقتها.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن ال ـبــرنــامــج
يسمح بكشف أرقـ ــام هــواتــف
ا لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس ،دون م ـ ـ ــرا ع ـ ـ ــاة ألي
ّ
يضر
خصوصية ،وهو ما قد
بسمعتهم.
وأشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ال ـن ـيــابــة
استمعت إلــى أق ــوال المجني
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،وسـ ـتـ ـطـ ـل ــب سـ ـم ــاع
أقــوال المسؤول عن التطبيق

ومواجهته بالوقائع المنسوبة
إليه ،إلى جانب أقــوال ضابط
المباحث فــي القضية ،والتي
ً
تعتبر تطبيقا لقانون جرائم
تقنية المعلومات رقم  67لسنة
 2015وقانون هيئة االتصاالت
رقم  34لسنة .2014
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،أمـ ــرت
الـ ـنـ ـي ــاب ــة بـ ــاسـ ـتـ ـمـ ــرار ح ـبــس
"فاشنيستا" بتهمتي مخالفة
اآلداب ا لـ ـ ـع ـ ــا م ـ ــة ،وا لـ ـتـ ـشـ ـب ــه
ب ــال ـج ـن ــس اآلخـ ـ ـ ــر ،مـ ــن خ ــال
عرض مشاهد مخالفة لآلداب
ال ـ ـعـ ــامـ ــة عـ ـب ــر حـ ـس ــابـ ـه ــا فــي
"سناب شات" ،في أعقاب بالغ
قدمته بحقها إدارة المباحث
اإللكترونية.
وس ـت ـعــرض الـمـتـهـمــة على
قاضي تجديد الحبس اليوم
للنظر في أمر تجديد حبسها
أو إخالء سبيلها على ذمة أي
كفالة ،إلــى حين إحالتها إلى
المحكمة للنظر في االتهامات
المنسوبة إليها.

المريخ من دون حياة!
خلص باحثون إلى أن المريخ ال يضم كمية كافية من الغاز
الكربوني ليتشكل فيه غالف جوي كثيف بما فيه الكفاية؛ فيكون
ً
قــابــا الحتضان الـحـيــاة ،مما قــد يحبط آمــال الحالمين بجعل
ً
الكوكب األحمر شبيها باألرض.
وتطرقت دراسة نشرت نتائجها في مجلة "نيتشر أسترونومي"
أمس إلى فرضية مفادها أن بمقدور التكنولوجيا تحويل هذا
ً
الكوكب الصحراوي الجاف ليكون مشابها لألرض.
ويعرف هذا المفهوم بـ"هندسة الكواكب" أو "المماثلة األرضية"
ً
وهو شائع االستخدام في أعمال الخيال العلمي ،لكنه يثير أيضا
اهتمام العلماء الذين قرروا التعمق في هذه النظرية بعدما تطرق
الملياردير إلون ماسك إلى فرضية إنشاء مستوطنات بشرية على
الكوكب ،ومشروع المهمات المأهولة ،الذي تطوره وكالة الفضاء
(أ ف ب)
					
األميركية.

سرق لصوص تاجين وأيقونة
الـ ـك ــرة وال ـص ـل ـي ــب م ــن مـجـمــوعــة
األسرة المالكة بالسويد ،ثم فروا
بزورق آلي.
وقالت الشرطة إن هــذه القطع،
ال ـت ــي ال ت ـق ــدر ب ـث ـمــنُ ،س ــرق ــت من
كاتدرائية في سترنجناس غربي
ال ـعــاص ـمــة اسـتـكـهــولــم ب ـعــد ظهر
أمس األول.
ً
وف ـ ـتـ ــح ال ـ ـل ـ ـصـ ــوص صـ ـن ــدوق ــا

***

امتنعت عدة سفارات أوروبية هذا العام عن منح تأشيرات
دخول للخدم المصاحبين للسياح الكويتيين المسافرين
إلــى أراضـيـهــا ،وبصفة خــاصــة سـفــارة إسبانيا ،وهــو أمر
ً
ً
إيجابي بمجمله ،لكنه يحمل جانبا سلبيا ،إذ إن األصحاء
الكويتيين الذين "يشيحطون" باصطحاب خدمهم معهم
إلى المصايف األوروبية غطوا على أصحاب االحتياجات
ً
الخاصة والمعاقين و كـبــار السن ا لــذ يــن يحتاجون فعليا
لمصاحبة الخدم معهم ،لذا نتمنى من ربعنا األصحاء أن
يتخلوا عن الكسل والربادة وطلب تأشيرات لخدمهم ،حتى
ال يغطوا على من هم بحاجة فعلية لهم.

محمد الجاسم

عاد الروبيان ليتصدر مشهد سوق السمك في
ً
شرق ،تزامنا مع اليوم األول للسماح بصيده في
المياه االقتصادية الكويتية ،بعد سبعة أشهر
من المنع .وبلغت حصيلة الصيد أمس  52سلة
فقط ،مما أدى إلــى ارتـفــاع سعر السلة لتالمس
ً
 90دينارا.
وأشار رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان
إلى أن كمية الروبيان جاء ت دون الطموح ،وقد
ً
بدا الفتا اإلقبال الكبير من المستهلكين لشراء
الروبيان ،وهو األمر الذي أدى إلى ارتفاع األسعار
ً
في المزاد ،لتتراوح بين  75و 82دينارا للسلة ،في
ً
حين بيع بعضها بـ  90دينارا.
وقال الصويان ،لـ "الجريدة" ،إن إجمالي كميات
ً
الــروب ـيــان الـتــي بلغت  1.1طــن تـقــريـبــا ال تكفي
حاجة السوق ،ونأمل أن تزداد الكميات خالل فترة
الصيد ،التي تستمر حتى  31ديسمبر المقبل،
لتكون األسعار في متناول الجميع.

سرقة مجوهرات ملكية في السويد
ً
زجاجيا يضم مقتنيات للملك كارل
التاسع وزوجته الملكة كريستينا،
وسرقوا التاجين واأليقونة التي
تعود إلى القرن السابع عشر.
وأضافت الشرطة أن اللصوص
فــروا ب ــزورق آلــي كــان بانتظارهم
في بحيرة ماالرين ثالثة كبريات
ُ
ال ـب ـح ـيــرات ال ـس ــوي ــدي ــة .ول ــم تـلــق
ال ـشــرطــة حـتــى اآلن الـقـبــض على
أح ــد ،ول ــم تـحــدد أي مشتبه فيه،

تشهد إسبانيا طفرة سياحية غير مسبوقة ،حيث حطمت
ً
أرقاما قياسية في عدد الزوار الذين زاروها في عام ،2017
ً
إذ فاق  80مليون سائح ،حققوا إلسبانيا دخــا يفوق 80
مليار يــورو ،وهو رقم قياسي يتجاوز عوائد دول نفطية
غنية ،ويمثل فقط  10في المئة من االقتصاد اإلسباني ،وهو
ً
ً
أيضا رقم قياسي يزيح دوال من رأس قائمة الــدول األكثر
ً
استقطابا للسياح ،مثل الواليات المتحدة األميركية ،التي
أزاحتها مــن المركز الثاني ،لتحتل إسبانيا مكانها بعد
فرنسا في عام .2017
الطفرة الجديدة جاءت لعدة عوامل ،أهمها العامل األمني
الــذي نتج عــن العملية اإلرهــابـيــة فــي ليلة رأس السنة في
إسطنبول عام  ،2017وهو ما أدى إلى رفع عدة وكاالت سفر
رحالت تركيا من برامجها السياحية ،إضافة إلى احترافية
ً
اإلسبان في مجال السياحة والترفيه ،فضال عن المهنية
العالية في قطاع السياحة اإلسباني ،وموقعها القريب من
األسواق الرئيسة للسياح.
ً
ً
هذه الحقائق تؤكد أن هناك بحثا مستمرا عن وجهات
سياحية جديدة ،وسوق السفر والسياحة والترفيه ينمو
بشكل مطرد وسريع ،لذا فإن مشروع ُ
الجزر الكويتية إذا
ُ
نفذ بشكل احترافي وقـ َّـدم بدائل مختلفة عن المتوافر من
خدمات ترفيهية وخدمات متميزة في المواسم المختلفة
خالل العام ،فإنه سيشكل نقلة نوعية لالقتصاد الكويتي
ومستقبل البلد.

روبيان اليوم األول  52سلة...
والسعر المس الـ 90
●

ل ـك ـن ـهــا ت ـع ـك ــف ع ـل ــى ن ـش ــر ص ــور
المقتنيات المسروقة في محاولة
السـ ـتـ ـع ــادتـ ـه ــا .وق ـ ـ ــال ال ـم ـت ـحــدث
بــاسـمـهــا ،تــومــاس آنـيـفـيــك" :نــريــد
ن ـشــر م ـع ـلــومــات وصـ ــور ع ــن تلك
الـمـقـتـنـيــات حـتــى يـمـكــن الـتـعــرف
عليها".
وتوفي الملك كارل التاسع عام
 ،1611وتبعته زوجته عام .1625
(أ ف ب)

***

تتعدد االنتقادات لسفاراتنا ،لكن الحق ُيقال إن هناك َمن
يجتهد بشكل كبير لخدمة الكويتيين في الخارج وبجنوب
ً
إسبانيا ،و تـحــد يــدا فــي محافظة ملقا يشهد هــذا الصيف
ً
ً
ً
موسما سياحيا مميزا ،بعد تشغيل أربــع شركات طيران
خليجية رحالت لها إلى مطار ملقا ،ويقوم القنصل الكويتي
في ملقا محمد عامر الهاجري بجهود مميزة والفتة في
خــدمــة الـسـيــاح الـكــويـتـيـيــن ،لـكــن نـنـبــه ال ـعــوائــل والـشـبــاب
الكويتيين بضرورة أن يحتفظوا بجوازاتهم في مكان آمن،
ويمتنعوا عن إظهار الساعات والحلي والهواتف الثمينة
خالل تجوالهم ،وكذلك أن تتم أي صفقات لشراء عقار عن
محام موثوق ،ونتمنى للجميع إجازة سعيدة وآمنة.
طريق
ٍ

يسرق «القرش» من حوضه
أقر أميركي في الـ 38بأنه سرق
سمكة قــرش صغيرة من حوض
أسماك في سان أنطونيو بوالية
تـكـســاس ،بوضعها فــي دل ــو ،ثم
إخفائها في عربة أطفال.
وأوق ــف الــرجــل ،ووجـهــت إليه
ت ـه ـمــة الـ ـس ــرق ــة ،ع ـل ــى م ــا ذك ــرت
صحيفة سان أنطونيو إكسبرس-
نيوز.
وعثرت الشرطة على الحيوان

الثقافة هذا المساء
مـ ـس ــاء االث ـن ـي ــن الـ ـم ــاض ــي ،بـعــد
يــوم ـيــن م ــن "خ ـط ـف ــه" ف ــي وضــح
النهار.
وأظـ ـه ـ ُـرت م ـشــاهــد لـكــامـيــرات
الـمــراقـبــة ن ـشــرت عـبــر اإلنـتــرنــت،
ً
ش ـخ ـصــا ُيـ ـخ ــرج س ـمـكــة ال ـقــرش
ال ـ ـ ـبـ ـ ــالـ ـ ــغ ط ـ ــولـ ـ ـه ـ ــا ح ـ ـ ــوال ـ ـ ــي 40
ً
سـنـتـيـمـتــرا مــن ال ـح ــوض ،وســط
عدد كبير من الزوار.
(أ ف ب)

المحيطات احتضنت
األلماس األزرق
ألماسة األم ــل ...تلك األلماسة الــزرقــاء النادرة
الشهيرة التي تناقلتها أيــدي الملوك والملكات
والمصرفيين حتى اللصوص ،انتهى بها األمر
أن تـصـبــح ع ـلــى مـ ــرأى م ــن الـجـمـيــع ف ــي متحف
بواشنطن.
ً
فـ ــإن كـ ــان ت ــاري ــخ هـ ــذه األل ـم ــاس ــة م ـع ـق ــدا ،فــإن
التاريخ الجيولوجي لأللماسات الزرقاء النادرة
ً
أكثر تعقيدا ،حسب ما أكد بحث عن هذه األحجار
النادرة الثمينة نشر أمس.
وحلل العلماء  46ألماسة زرقــاء منها واحــدة
م ــن جـ ـن ــوب إف ــري ـق ـي ــا ب ـي ـعــت م ـق ــاب ــل  25مـلـيــون
دوالر عام  ،2016وخلصوا إلى أن هذا النوع من
ً
األلماس يمكن أن يتكون على عمق  660كيلومترا
على األقــل ،ويصل إلى جزء من القشرة األرضية
الداخلية تسمى الوشاح األدنى .والشذرات الفلزية
الدقيقة داخــل هذه األلماسات تبوح بأسرار عن
مكان مولدها.
وال يشكل األل ـمــاس األزرق إال نـحــو  0.02في
المئة من األلماس المستخرج من باطن األرض،
لـكــن مـنــه ألـمــاســات مــن أشـهــر قـطــع األل ـمــاس في
العالم.
وأحجار األلماس ما هي إال شكل من األشكال
ال ـب ـلــوريــة لـلـكــربــون الـنـقــي يـتـكــون تـحــت ح ــرارة
وضـغــط هــائـلـيــن .ويـتـبـلــور األل ـمــاس األزرق إلــى
جانب الفلزات الحاوية للماء التي كانت في األزمان
ً
البعيدة ج ــزء ا مــن قيعان الـبـحــار ،لكنها دخلت
ً
أعـمــاقــا بعيدة خــال حــركــة الطبقات التكتونية
الهائلة التي تشكل سطح األرض.

يومية سياسية مستقلة

الفعالية:

مـعــرض إص ــدارات
ال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـقــافــة
والفنون واآلداب.
ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت :الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة
ً
صباحا.
المكان :مجمع األفنيوز.
فيلم "سرب الحمام".
ً
مساء.
الوقت :الساعة السابعة
المكان :غراند سينما  -مجمع الحمراء.
حفل فرقة القاللي للفنون الشعبية.
ً
مساء.
الوقت :الساعة الثامنة والنصف
المكان :مسرح عبدالحسين عبدالرضا.

الفعالية:
الفعالية:

وفيات
عبدالعزيز سعدون العبدالهادي العتيبي

ً
 82عاما ،شيع ،ضاحية عبدالله السالم ،ق ،1شارع نصف يوسف
النصف ،م ،25ت22525428 ،97666400 :

عيده عيد علي الشبو

أرملة مطلق سلمان الشبو
ً
 73عاما ،شيعت ،الرجال :سلوى ،ق ،6شارع المتنبي ،م ،20النساء:
سلوى ،ق ،6ش ،2م ،20ت99620396 :

حمود فهد صالح الرغيب

ً
 71عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الــرجــال :قرطبة،
ق ،3الـشــارع الــرابــع ،م ،1النساء :مـشــرف ،ق ،5ش ،4م ،30ت:
99249400

مواعيد الصالة

ومن المعروف بين العلماء أن هذه األلماسات
اكتسبت لونها األزرق من عنصر البورون.
وأشـ ــارت ه ــذه ال ــدراس ــة الـمـنـشــورة فــي دوري ــة
ً
"نيتشر" إلى أن هذا العنصر كان يوجد يوما في
مياه المحيطات ،ثم اندمج مع صخور القيعان

ال ـت ــي تـعـمـقــت داخـ ــل ال ـق ـشــرة األرضـ ـي ــة ع ـلــى مر
ماليين السنين.
وقــال إيفان سميث العالم بالمعهد األميركي
ألبحاث األحجار الكريمة ،الذي قاد فريق الباحثين
"هذه أول مرة يأتي أحد برواية تستند إلى حقائق

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

عبدالمحسن جمعة

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

أو بنموذج لكيفية تكون األلماس األزرق .قبل هذه
الدراسة لم تكن لدينا أدنى فكرة عن كيفية تكونه
أو عن نوع الصخور الحاضنة التي يتشكل فيها،
أو عن كيفية حصوله على البورون".
(رويترز)

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

03:40

العظمى

46

الشروق

05:08

الصغرى

29

الظهر

11:54

أعلى مد

ً
 03:03صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:30

 02:40م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:40

ً
أدنى جزر  09:07صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:04

 09:40م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

