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«تعارض المصالح» يدخل حيز التنفيذ

«نزاهة» :من حق أي مواطن تقديم بالغ حول توافر الشبهات إلى جهة اإلفصاح
● «إضافة مميزة لجهود الهيئة في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية بأداء الموظفين»
ً
● الالئحة التنفيذية للقانون حددت  10أيام لإلفصاح عن حاالت التعارض و 60يوما إلزالتها
في خطوة اعتبرتها إضافة مميزة لجهودها
الــرامـيــة إلــى مـحــاربــة الـفـســاد وتـعــزيــز الشفافية
فــي أداء الموظفين العموميين بــالــدولــة ،أعلنت
الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنه بصدور
الالئحة التنفيذية للقانون رقــم  13لسنة 2018
ب ـش ــأن ح ـظــر ت ـع ــارض ال ـم ـصــالــح ودخ ــول ــه حيز
ً
ِّ
المشرع الكويتي قد أضاف سلوكا
التنفيذ ،يكون
ً
ً
ً
تجريميا جديدا ضمن الجرائم المذكورة حصرا
في قانون إنشاء الهيئة.

وقــال المتحدث الرسمي للهيئة ،األمين العام
الـمـســاعــد لـكـشــف ال ـف ـســاد والـتـحـقـيــق د .محمد
بــوزبــر ،ل ـ «كــونــا» أمــس ،إن قــانــون حظر تعارض
ً
المصالح والئحته التنفيذية يمثالن استحقاقا
ً
ج ــدي ــدا ي ــرى ال ـنــور ب ـنــاء عـلــى مـصــادقــة الـكــويــت
على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد عام
 ،2006والتي ألزمت الدول األطــراف بالسعي إلى
اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز النزاهة وتمنع
تعارض المصالح.

وذك ــر بــوزبــر أن الــائـحــة التنفيذية للقانون
أوضحت حاالت تعارض المصالح ،التي توجب
على الخاضع للقانون اإلفصاح عنها لدى جهة
عمله بحسب منصبه الوظيفي ،وحددت مدة عشرة
أيام لإلفصاح والعمل على إزالة حالة التعارض،
ً
الفتا إلــى أنــه في حــال عــدم حــدوث ذلــك خــال 60
ً
يوما من تاريخ اإلفصاح يتعين على الجهة إخطار
«نزاهة» لمباشرة شؤونها.
وأضاف أن من حق أي مواطن تقديم بالغ حول

توافر شبهة تعارض مصالح إلى جهة اإلفصاح،
ً
مرفقا به جميع التفاصيل الالزمة ،مع تمتعه بكل
الضمانات الخاصة بالحماية وسرية المعلومات،
ً
مبينا أن « نــزا هــة» تعتزم في المستقبل القريب
عقد ورش عمل حول القانون والئحته التنفيذية؛
لتوعية وتثقيف جميع المخاطبين به.

 9أشهر بنمو
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تقرير
اقتصادي

●

حـ ـ ـ ــددت وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة 12
ً
ً
تخصصا ن ــادرا للعام الدراسي
ال ـح ــال ــي ،وال ـت ــي س ـي ـصــرف بــدل
ال ـت ـخ ـصــص ال ـ ـنـ ــادر لـلـمـعـلـمـيــن
الكويتيين على أساسها.
وك ـش ـفــت م ـص ــادر ت ــرب ــوي ــة ،لـ
«الـ ـج ــري ــدة» ،أن ق ـط ــاع ال ـش ــؤون
اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ان ـت ـه ــى
م ــن ت ـحــديــد ت ـلــك الـتـخـصـصــات
ً
تمهيدا لصرف البدل للمعلمين،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــة أن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــدد م ـن ـه ــا

12

من المسؤول عن عدم استفادة البورصة
من ترقية «فوتسي»؟

١٣

تركيا تزيد ضخ المياه إلى العراق
تضارب بشأن قطع طهران  7مليارات متر مكعب عن بغداد

إيرانية تنظف باحة منزلها من الرمال بعد عاصفة رملية في محافظة سيستان بلوشستان التي تعاني التصحر بسبب جفاف بحيرة هامون (إرنا)
عشية زيــارة وزيــر الخارجية
الـتــركــي مــولــود جــاويــش أوغـلــو
ل ـب ـغ ــداد وأربـ ـ ـي ـ ــل ،أعـ ـل ــن رئ ـيــس
الـ ـ ـب ـ ــرلـ ـ ـم ـ ــان ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي م ـح ـم ــد
الـحـلـبــوســي ،أم ــس ،أن الــرئـيــس
ال ـت ــرك ــي رج ـ ــب ط ـي ــب إردوغ ـ ـ ــان
واف ـ ــق ع ـلــى زيـ ـ ــادة ض ــخ ال ـم ـيــاه
إلى العراق.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ـل ـ ـبـ ــوسـ ــي ،ال ـ ـ ــذي
اجـتـمــع مــع إردوغ ـ ــان فــي تركيا
أ م ـ ـ ـ ــس األول ،ف ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ،إن
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـتـ ــركـ ــي وافـ ـ ـ ــق ع ـلــى

طـلــب زي ــادة اإلط ــاق ــات المائية
لـضـمــان وص ــول الـمـيــاه إل ــى كل
محافظات العراق ،ومنها البصرة
ً
خصوصا.
وبينما يعيش العراق مرحلة
ان ـت ـقــال ـيــة ع ـقــب ان ـت ـخ ــاب بــرهــم
ً
ً
صالح رئيسا جديدا للجمهورية،
وتـ ـكـ ـلـ ـي ــف عـ ـ ـ ــادل ع ـب ــدال ـم ـه ــدي
ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة جـ ــديـ ــدة ،نـقــل
موقع «عصر إي ــران» عــن معاون
وزير الزراعة اإليراني علي مراد
أكـبــري ،أمــس ،أن بــاده ستقطع

نحو  7مليارات متر مكعب صوب
ال ـ ـحـ ــدود ال ـغ ــرب ـي ــة وال ـش ـمــال ـيــة
ً
ال ـغ ــرب ـي ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،مـ ــؤكـ ــدا أن
هـ ــذه ال ـك ـم ـيــات سـتـسـتـخــدم في
 3م ـشــاريــع رئـيـسـيــة ف ــي إيـ ــران،
ً
وخصوصا بمحافظة خوزستان
جنوب غرب البالد التي تسكنها
أغلبية عربية.
وكانت إيران قطعت المياه ،في
وقــت ســابــق ،مــن معظم الــروافــد
الموجودة في أراضيها والمغذية
لنهر دجلة في العراق ،مما تسبب

في انخفاض مناسيب المياه في
النهر بشكل كبير.
وف ــي وق ــت الح ـ ــق ،ق ــال نــائــب
ل ـل ـس ـف ـيــر اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي فـ ــي بـ ـغ ــداد
موسى طباطبائي ،بحسب وكالة
«فـ ـ ـ ــارس» ،إنـ ــه «ال يـمـكــن إليـ ــران
أن تقطع تلك الكمية مــن المياه
الحدودية عن العراق دون االتفاق
معه بحكم اتفاقية عام .»1975

َّ
لبنان توسط بين دول أوروبية ودمشق
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اللواء إبراهيم :عودة  50ألف سوري إلى بالدهم من أصل  1.3مليون

أكد المدير العام لألمن العام اللبناني اللواء
عباس إبراهيم أن لبنان ساهم في «فتح قنوات
اتصال عــدة بين دول أوروبـيــة ،بطلب منها،
والسلطات السورية».
وفي لقاء مع «كونا» ،ثمن إبراهيم «حكمة
الـقـيــادة السياسية الـكــويـتـيــة ،وعـلــى رأسـهــا
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،ومحبة
الشعب الكويتي للبنان وشعبه ،وإصراره على
عدم تركه في أحلك األوقات».
وأش ــار إلــى أن «الـكــويــت لطالما كــانــت من
الدول الداعمة الستتباب األمن واالستقرار في
لبنان ،وقدمت يد العون والمساعدة من أجل
تخطي كل األزمات التي عصفت به».

وع ــن الــوضــع األم ـنــي الــداخ ـلــي فــي ب ــاده،
قــال إبراهيم إنــه «ال يمكن استبعاد أي عمل
ً
إرهــابــي» ،مضيفا« :ال شك أن الوضع أصبح
أف ـض ــل بـكـثـيــر م ــن ال ـس ـن ــوات ال ـس ــاب ـق ــة ،لكن
ً
العمل لم يتوقف يوما على صعيد مكافحة
اإلره ــاب ســواء مــن ناحية مالحقة الشبكات
أو تفكيكها».
وكـ ـ ـش ـ ــف أن عـ ـ ـ ــدد ال ــاجـ ـئـ ـي ــن
السوريين في لبنان يبلغ نحو 1.3
مليون شخص ،في وقت بلغ عدد
الالجئين العائدين إلى سورية
نحو  50ألف شخص.
كونا)
(بيروت ـ ـ
23

٠٤
«كفو» يدشن الملتقى
الثاني :اكتشاف آللئ
الكويت من الشباب

اقتصاد

03

ً ً
 272.4مليون دينار أرباح «الوطني»  40.3مليون دينار أرباح «التربية» 12 :تخصصا نادرا للمعلمين
«بوبيان» في
في  9أشهر
الكويتيين اثنان منها للمعلمات
فهد الرمضان

محليات

١٤
الجاسم :أول طائرة
جديدة لـ«الكويتية» تصل
في مارس المقبل

بــالـنـسـبــة إل ــى الـمـعـلـمـيــن :اللغة
العربية للمرحلتين المتوسطة
والـثــانــويــة ،واإلنكليزية لجميع
الـمــراحــل ،والفرنسية للثانوية،
وال ـ ـ ــري ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ل ـل ـم ـت ــوس ـط ــة
والثانوية ،والعلوم للمتوسطة،
والـكـيـمـيــاء والـفـيــزيــاء واألح ـيــاء
والـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــا ل ـ ـل ـ ـثـ ــانـ ــويـ ــة،
والحاسب اآللي لجميع المراحل؛
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـلـ ـغ ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
للمرحلة المتوسطة ،والفيزياء
للثانوية للمعلمات.

رياضة

٢٤

األزرق يستضيف منتخب
 03لبنان اليوم

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير يستقبل ولي العهد والخالد
سموه هنأ رئيس جزر فيجي بالعيد الوطني
ً
األمير مستقبال صباح الخالد أمس

استقبل صــا حــب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد،
بقصر بيان ،صباح أمــس ،سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
ك ـمــا اس ـت ـق ـبــل سـ ـم ــوه ،رئـيــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ب ــاإلن ــاب ــة وزي ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
مــن جهة أخ ــرى ،بعث سموه،
ب ـ ـبـ ــرق ـ ـيـ ــة تـ ـهـ ـنـ ـئ ــة إل ـ ـ ـ ــى رئـ ـي ــس
جمهورية جــزر فيجي جيوجي
ك ــون ــروت ،عـبــر فـيـهــا س ـمــوه عن
خــا لــص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني لبالده ،متمنيا له موفور
الصحة والعافية وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن ــواف األح ـم ــد ،ورئ ـيــس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك
ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

www●aljarida●com

ولي العهد يستقبل الخالد والجراح والصالح

سموه التقى رئيس «الطيران المدني»
اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد ،بـقـصــر
بيان ،صباح أمس ،رئيس مجلس
الوزراء باإلنابة وزير الخارجية
ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخ ــال ــد ،ونــائــب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الداخلية الشيخ خالد الجراح.
واستقبل سموه ،نائب رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ان ــس
الصالح ،ورئيس الهيئة العامة
للطيران المدني الشيخ سلمان
الحمود.

ً
ولي العهد مستقبال أنس الصالح

البحرين تشيد بدعم األمير الستقرار
التنمية وديمومتها في المملكة
الصالح :المواقف المشرفة للكويت تعكس عمق العالقات الثنائية

الكويت :تقريرنا الوطني األول يعكس تقدم
البالد اإلنمائي رغم قصر المدة

الشراح :سنقدمه خالل المنتدى السياسي العام المقبل
أعلنت الكويت أن االلتزام الجاد
الذي أظهرته في مساهمتها
بتنفيذ األهداف اإلنمائية
لأللفية خير دليل على مستوى
الرغبة والطموح التباع المسار
اإلنمائي الصحيح.

ً
رئيس مجلس الشورى البحريني مستقبال عزام الصباح
أشاد رئيس مجلس الشورى البحريني ،علي
الـصــالــح ،أم ــس ،بــالــدور ال ــذي تـقــوم بــه الكويت،
بقيادة صاحب سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ،بدعم استقرار وديمومة التنمية بمملكة
البحرين.
وقالت سفارة الكويت لدى البحرين ،في بيان
ص ـحــافــي ،إن تـصــريـحــات ال ـصــالــح جـ ــاء ت لــدى
اسـتـقـبــالــه عـمـيــد ال ـس ـلــك الــدب ـلــومــاســي السفير
الكويتي لدى المملكة الشيخ عزام الصباح.
ونقل البيان عن الصالح تأكيده ،أن «المواقف
الـمـشــرفــة وال ـم ـع ـهــودة لـلـكــويــت ت ـجــاه البحرين
تعكس عمق العالقات األخوية والروابط المشتركة

التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين».
وأوض ــح أن هــذه الـعــاقــات التاريخية الراسخة
أثمرت مستويات متقدمة من التنسيق والتعاون
والتكامل فــي العديد مــن الـمـجــاالت ،مشيرا إلى
مساهمة الكويت ودعمها لبرنامج التوازن المالي
الذي أعلنت عنه اللجنة الوزارية للشؤون المالية
وضبط اإلنفاق في  4الجاري.
مــن جانبه ،أكــد عــزام الصباح عمق العالقات
الثنائية والـتــاريـخـيــة بـيــن الـكــويــت والـبـحــريــن،
والتي تتميز برابط تاريخي وأسري عريق بناه
اآلباء واألجداد منذ عقود طويلة.

أكـ ــدت ال ـكــويــت ال ـح ــرص على
تنفيذ جميع الخطط اإلنمائية
ودعـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا ت ـ ـحـ ــت مـ ـظـ ـل ــة األم ـ ـ ــم
المتحدة لتيسير عملية تنفيذ
أه ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة،
مـشـيــدة بــاعـتـمــاد خـطــة تحسين
أداء نظام األمم المتحدة اإلنمائي.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت
الــدائــم لــدى األمــم المتحدة ،التي
ألقاها السكرتير الثاني عبدالله
ال ـش ــراح فــي الـمـنــاقـشــات الـعــامــة
للجنة الثانية للجمعية العامة
ل ــأم ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،أمـ ـ ــس األول،
أوض ــح فـيـهــا أن الـتـقــدم الـمـحــرز
س ـي ـت ــم اسـ ـتـ ـع ــراض ــه فـ ــي ت ـقــريــر
الكويت الوطني الطوعي األول،
الذي سيتم تقديمه خالل المنتدى
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ــرفـ ـي ــع ال ـم ـس ـت ــوى
لعام  2019ويعكس مدى التقدم
اإلنمائي الذي شهدته الكويت.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ،إن «تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب الـ ـ ـ ــدول
األعـضــاء حققت نتائج إيجابية
فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـش ـ ــراك ـ ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة
واإلقليمية والمحلية مع أصحاب
المصلحة كافة مــن خــال تبادل
ال ـخ ـبــرات وال ـ ــدروس المستفادة
وال ـ ـح ـ ــرص عـ ـل ــى ع ـك ـس ـه ــا عـلــى
الحياة البشرية وكوكب األرض».
وذكر أنه على الرغم من قصر
الفترة الزمنية فإنه تحقق «قدر
من المكاسب في ظل وجود عدد
م ــن ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي ق ــد تـعــوق
قــدرات بلوغ التنمية المستدامة
بحلول عام .»2030

ً
الشراح متحدثا في مناقشات األمم المتحدة
ً
وقــال «إننا مستبشرون خيرا
ً
بتلك المكاسب بأن تكون حافزا
ل ـنــا ل ـمــواص ـلــة ت ـعــزيــز ج ـهــودنــا
التعاونية لنصل إلى المستقبل،
ال ــذي نـصـبــو إل ـيــه وض ـمــان عــدم
تخلف أحد عن الركب».

كويت جديدة
وبين أن السعي نحو تحقيق
الـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة بمختلف
أبـعــادهــا يتطلب توفير األج ــواء
المناسبة وتهيئة البيئة الالزمة
ً
للمضي قدما إذ حرصت الكويت
ع ـل ــى انـ ـسـ ـج ــام وتـ ــرابـ ــط جـ ــدول

«الطيران المدني» توقع اتفاقية لفتح األجواء
وتحرير النقل الجوي مع قبرص

أعمال التنمية المستدامة 2030
م ــن ج ـهــة م ــع رؤي ـت ـهــا الــوطـنـيــة،
التي حملت شعار (كويت جديدة)
بحلول عام .2035
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـشـ ـ ــراح أن ال ـت ـن ـم ـيــة
ال ـم ـس ـتــدامــة بـمـخـتـلــف أب ـعــادهــا
ركـ ـي ــزة م ــن رك ــائ ــز رؤي ـ ــة ال ــدول ــة
ً
لمستقبلها فضال عن اعتبارها
أح ــد أط ــر ال ـع ـمــل االس ـتــرشــاديــة
في صياغة السياسات والخطط
لـلـنـهــوض بــالــدولــة ال ـتــي ج ــاءت
ً
تـجـسـيــدا لـلـحــرص الـكـبـيــر الــذي
تــولـيــه ال ـق ـيــادة الـحـكـيـمــة لسمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
لالنتقال من مرحلة االلـتــزام إلى

الـتـنـفـيــذ ال ـكــامــل ل ـج ــدول أع ـمــال
التنمية المستدامة .2030
وأضاف أن االلتزام الجاد ،الذي
أظهرته الكويت فــي مساهمتها
بتنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية
ً
فضال عن دورها في رسم معالم
أهــداف التنمية المستدامة الــ17
وغاياتها خير دليل على مستوى
الرغبة والطموح التباع المسار
اإلنـ ـم ــائ ــي ال ـص ـح ـيــح ب ـم ـشــاركــة
ف ـئــات الـمـجـتـمــع كــافــة وب ـمــا في
ذلــك المجتمع الـمــدنــي والقطاع
الخاص والوسط األكاديمي.ش

«اإلغاثة» يجري عمليات
جراحية للسوريين في األردن

ً ً
اإلدارة تحصل على شهادة تقدير من «إيكاو» إلحرازها تقدما كبيرا في مراقبة السالمة الجوية
ّ
وقعت «الطيران المدني»
اتفاقية لفتح األجواء مع
قبرص ،تهدف إلى توفير
سالمة الطيران والمالحة
الجوية بين البلدين.

االتفاقية تهدف إلى
فتح آفاق التعاون
مع الدول الصديقة
وربط مطار الكويت
الدولي مع معظم
مطارات العالم

وقعت االدارة العامة للطيران المدني
ام ــس اتـفــاقـيــة لـفـتــح األج ـ ــواء وتـحــريــر
النقل الجوي بين الكويت وجمهورية
قبرص.
واعـلـنــت االدارة فــي ب ـيــان صحافي
ان االت ـفــاق ـيــة تـتـبـنــى ت ـحــريــر األجـ ــواء
بين البلدين للركاب والشحن الجوي
بحيث يحق لشركات الطيران المعنية
في البلدين تشغيل أي عدد من الرحالت
بينهما دون قيود.
وأضــافــت أن االتـفــاقـيــة تـهــدف كذلك
إلى االتفاق على األمور الخاصة بسالمة
الطيران وأمن الطيران واألمور الخاصة
بالمالحة الجوية بين البلدين.
ونقل البيان عن مراقب النقل الجوي
ل ـل ـعــاقــات ال ــدول ـي ــة ب ـ ـ ــاإلدارة عـبــدالـلــه
الراجحي قوله إن االتفاقية تأتي ضمن
س ـيــاســة «الـ ـطـ ـي ــران ال ـم ــدن ــي» ال ـهــادفــة
لفتح آفاق التعاون مع الدول الصديقة
لربط مطار الكويت الــدولــي مع معظم
مطارات العالم.
وأكــد الراجحي أن االتفاقية تعكس
توجه «الطيران المدني» نحو مزيد من
التعاون مع الدول االوروبية في المرحلة
المقبلة لتوفير طلبات الناقالت الوطنية
ل ـه ــذه ال ــرح ــات وال ــوجـ ـه ــات إلـ ــى عــدة
مطارات في القارة االوروبية.
من جهة أخرى ،أعلنت اإلدارة العامة
للطيران المدني ،أمس ،حصولها على
شهادة رئيس مجلس منظمة الطيران
المدني الدولي (إيكاو) ،تقديرا المتثالها
المتزايد بقواعد المنظمة.

قواعد قياسية
وقالت اإلدارة ،في بيان نقلته «كونا»

الفريق الكويتي يقدم الرعاية الطبية لطفل سوري
جانب من توقيع الطيران المدني لالتفاقية
إن مـنـظـمــة إيـ ـك ــاو مـنـحـتـهــا ش ـهــادة
رئـيــس المجلس أم ــس ،خــال افتتاح
م ــؤت ـم ــره ــا الـ ـ ـ ــ 13ل ـل ـمــاحــة ال ـج ــوي ــة،
بحضور  158دولة ،تقديرا لما أحرزته
الكويت خالل عام  2017من تقدم كبير
في مجال مراقبة السالمة الجوية.
وأوض ـح ــت أن مـنــح ه ــذه الـشـهــادة
جاء نتيجة حصول الكويت على نسبة
عالية في مدى االلتزام الفعال بالقواعد
القياسية والتوصيات الـصــادرة عن
المنظمة في مالحقها الـ 19في التدقيق
الذي قامت به في نوفمبر الماضي.
وذكرت أن رئيس مجلس المنظمة

د .أولومويا بينارد أليو قام بتسليم
هـ ــذه ال ـش ـه ــادة الـتـكــريـمـيــة الـخــاصــة
بمقر المنظمة فــي مدينة مونتريال
بكندا إلى المدير العام لإلدارة العامة
لـلـطـيــران ال ـمــدنــي الـمـهـنــدس يوسف
الفوزان.
وأك ــدت االدارة أن معايير األهلية
المستخدمة فــي ه ــذا الـتـكــريــم تتسم
بــالـمــوضــوعـيــة ،وتـسـتـنــد إل ــى نتائج
األنشطة المنفذة فــي إطــار البرنامج
ال ـع ــال ـم ــي ل ـتــدق ـيــق م ــراق ـب ــة ال ـســامــة
الجوية وفقا لنهج الرصد المستمر.
و ب ـ ـي ـ ـنـ ــت أن م ـ ـج ـ ـلـ ــس ا ل ـم ـن ـظ ـم ــة

اس ـت ـح ــدث شـ ـه ــادات رئ ـي ــس مجلس
إيكاو عام  ،2016بهدف إبراز ما تحققه
الدول من إنجازات مهمة على مستوى
الـتـنـفـيــذ ال ـف ـعــال ل ـل ـقــواعــد الـقـيــاسـيــة
وال ـتــوص ـيــات الــدول ـيــة الـ ـص ــادرة عن
المنظمة في مجال الطيران المدني،
وتـشـجـيـعـهــا عـلــى الـمـضــي قــدمــا في
هذا االتجاه.

ق ــدم فــريــق طـبــي تـطــوعــي كويتي
الرعاية الطبية ألكثر من  200حالة
مرضية لالجئين سوريين في األردن
بينها عمليات جراحية صعبة ودقيقة
ضمن إطــار المساعي الكويتية الى
ت ـخ ـف ـيــف ال ـم ـع ــان ــاة اإلن ـس ــان ـي ــة عن
المنكوبين حول العالم .وقال المنسق
اإلعالمي للفريق الطبي طارق المال
لـ «كونا» امــس إن الحملة اإلنسانية
الـتــي نفذها  12طبيبا تــأتــي ضمن
برامج جمعية قوافل اإلغاثة والتنمية
الكويتية لدعم األوض ــاع اإلنسانية
لالجئين السوريين في األردن.
وأض ــاف المال أن برنامج الفريق
الطبي التطوعي استمر مــدة عشرة

أيـ ـ ـ ــام وش ـ ـهـ ــد إجـ ـ ـ ـ ــراء ال ـف ـح ــوص ــات
وال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـض ــروري ــة لــاجـئـيــن
القاطنين في المخيمات الحدودية
باالتفاق والتنسيق مــع المفوضية
ال ـســام ـيــة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة ل ـشــؤون
ال ـ ــاجـ ـ ـئـ ـ ـي ـ ــن وجـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــات خـ ـي ــري ــة
ومـسـتـشـفـيــات أردنـ ـي ــة .وأوض ـ ــح أن
الفريق الطبي استقبل أكثر من 200
حالة مرضية بينها  30حالة استدعت
التدخل الجراحي الدقيق وذلــك في
أحد مستشفيات العاصمة عمان الذي
تــم التعاقد معه الستخدام عياداته
وغرف عملياته.

ةديرجلا

•
العدد  / 3922الخميس  11أكتوبر 2018م  2 /صفر 1440هـ

local@aljarida●com

3

محليات

ً ً
«التربية» :البدل لـ  12تخصصا نادرا للمعلمين الكويتيين
اللغة الفرنسية والفيزياء للمعلمات ...وبقية التخصصات للذكور
فهد الرمضان

قررت «التربية» تحديد 12
تخصصا من المواد الدراسية
للمعلمين والمعلمات
كتخصصات نادرة ،تصرف
مقابلها بدالت مادية تحفيزية.

ً
حددت "التربية"  12تخصصا
فـ ــي ال ـ ـم ـ ــواد الـ ــدراس ـ ـيـ ــة ضـمــن
ال ـت ـخ ـص ـصــات ال ـ ـنـ ــادرة لـلـعــام
الــدراســي الحالي ،2019/2018
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي س ـ ـي ـ ـتـ ــم صـ ـ ـ ـ ــرف ب ـ ــدل
ا لـتـخـصــص ا ل ـن ــادر لمعلميها
العاملين مــن الكويتيين ومن
فــي حكمهم مــن مــواطـنــي دول
مجلس التعاون الخليجي في
مدارس الوزارة.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،عـلـمــت
"الـ ـج ــري ــدة" م ــن م ـص ــادره ــا أن
قطاع الـشــؤون اإلداري ــة انتهى
م ـ ـ ــن تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات
ال ـ ـنـ ــادرة ،مــوض ـحــة أنـ ــه سيتم
ص ــرف ب ــدل التخصص الـنــادر
لهم.
وب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر أن
التخصصات النادرة التي تم

«اإلطفاء» تحاضر بـ«ثانوية فارعة»
أق ــام ــت مـنـطـقــة م ـب ــارك الـكـبـيــر التعليمية م ـحــاضــرة اإلط ـفــاء
التوعوية ،صباح أمس ،بثانوية فارعة بنت أبي الصلت للبنات،
بالتعاون مع اإلدارة العامة لالطفاء ،تحت عنوان "السالمة من
الحرائق والـحــوادث والسبل الوقائية منها" ،حيث ألقى كل من
النقيب حامد المرشاد ،والمالزم أول عبدالله الكندري من اإلدارة
الـعــامــة واإلع ــام بـ ــاإلدارة الـعــامــة لــاطـفــاء مـحــاضــرة عــن مبادئ
اإلطفاء والسالمة من أخطار الحرائق والحوادث.
بدوره ،أشار النقيب المرشاد إلى أن "الوعي" من األمور المهمة
بوسائل السالمة من الحريق ،وطرق التصرف السليم عند وقوع
الحوادث من الثقافة العامة التي يجب الحرص على تنميتها لدى
كل شرائح المجتمع.

تحديدها بالنسبة للمعلمين
الـ ــذكـ ــور ه ـ ــي :ال ـل ـغ ــة ال ـعــرب ـيــة
لـ ـلـ ـم ــرحـ ـلـ ـتـ ـي ــن الـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة
والثانوية ،واإلنكليزية لجميع
المراحل ،والفرنسية للثانوية،
والـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــات ل ـل ـمــرح ـل ـت ـيــن
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوسـ ـ ـط ـ ــة وال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــويـ ـ ــة،
والعلوم للمرحلة المتوسطة،
والكيمياء والفيزياء واألحياء
وال ـ ـج ـ ـيـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ل ـل ـم ــرح ـل ــة
الـ ـث ــان ــوي ــة ،والـ ـح ــاس ــب اآللـ ــي
لجميع الـمــراحــل ،منوهة إلى
أنـ ـ ــه تـ ــم تـ ـح ــدي ــد تـخـصـصـيــن
اثنين للمعلمات اإلن ــاث هما:
الـ ـلـ ـغ ــة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ل ـل ـمــرح ـلــة
المتوسطة ،والفيزياء للمرحلة
الثانوية.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـ ــوزارة
ملتزمة بتحديد التخصصات
الـ ـن ــادرة ف ــي ال ـم ــواد الــدراس ـيــة
بـ ـحـ ـس ــب ت ـع ـل ـي ـم ــات الـ ـجـ ـه ــات
ال ــرق ــابـ ـي ــة ،ح ـي ــث ي ـت ــم تـحــديــد
الـ ـم ــادة ال ــدراسـ ـي ــة كتخصص
نـ ـ ـ ــادر ف ـ ــي ح ـ ـ ــال كـ ــانـ ــت ن ـس ـبــة
الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن
والـخـلـيـجـيـيــن ف ــي الـ ـم ــادة أقــل
م ــن  30ف ــي الـمـئــة م ــن إجـمــالــي
ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن ش ــاغـ ـل ــي الـ ـ ـم ـ ــادة
الدراسية ،وبالتالي فإن ارتفاع
نسبة المعلمين المواطنين ومن
ف ــي حـكـمـهــم ف ــي الـ ـم ــادة يلغي
كونها تخصصا نادرا.
ونــوهــت إل ــى أن المعلمين،
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــون ع ـ ـلـ ــى
ال ـت ـخ ـصــص ال ـ ـنـ ــادر مـ ــدة ع ــام،
يصرف لهم طوال فترة الخدمة،

«ملست آسيا» يستعرض كيفية
المشاركة في بطولة الروبوت
عقد المكتب اإلقليمي للمنظمة العالمية
لشغل أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا
(ملست آ سـيــا) اجتماعا موسعا لمدربي
نــوادي العلوم والتكنولوجيا في مدارس
وزارة الـتــربـيــة ل ـعــرض كـيـفـيــة التسجيل
وشرح الجوانب اإلدارية والفنية للمشاركة
فـ ــي ت ـص ـف ـي ــات ال ـب ـط ــول ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـ ــ12
للروبوت بالكويت.
وقـ ــال ال ـمــديــر اإلقـلـيـمــي لـلـمـكـتــب داود
األحمد ،لـ"كونا" ،أمس ،إن االجتماع ،الذي
ش ـهــد ح ـض ــور  40م ــن م ــدرب ــي وم ــدرب ــات
ن ــوادي الـعـلــوم ،نــاقــش الـجــوانــب اإلداري ــة
والـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ب ــالـ ـبـ ـط ــول ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـط ـلــق
فعالياتها من  26حتى  28نوفمبر المقبل
لطلبة جامعة الكويت.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ال ـب ـط ــول ــة ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـ ــ12
ل ـلــروبــوت لـطـلـبــة وزارة الـتــربـيــة سيقوم
بتنظيمها مركز صباح األحمد للموهبة

واإلب ــداع ،وتنطلق مراحل تصفياتها من
 5حتى  6ديسمبر المقبل ،على أن تكون
التصفيات النهائية من  8حتى  10يناير
المقبل.
وأش ـ ــار األح ـم ــد إل ــى أن ه ــذا االجـتـمــاع
أيضا هــو األول لمدربي ومــدربــات الفرق
الـمـشــاركــة فــي فـعــالـيــات مسابقة الكويت
المدرسية السنوية الـ 13في الروبوت ،للعام
الدراسي الحالي لطالب وطالبات المرحلة
المتوسطة ،والتي ينظمها "ملست آسيا"،
بالتعاون مع "التربية" ،وبدعم من موسسة
الكويت للتقدم العلمي.
وأف ـ ــاد ب ــأن االج ـت ـمــاع ال ـثــانــي لـمــدربــي
ال ـف ــرق ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـمـســابـقــة سيعقد
في ديسمبر المقبل ،لشرح جميع مراحل
المسابقة ومنافساتها ومتطلباتها ،بعد
االنـتـهــاء مــن التصفيات األول ــى للبطولة
العربية للروبوت.

ح ـت ــى إن تـ ــم ت ــوف ـي ــر مـعـلـمـيــن
ً
مواطنين في التخصص الحقا.

التخصصات األقل
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إلـ ـ ــى أن
تخصصات المرحلة االبتدائية
هـ ـ ــي األق ـ ـ ـ ــل اح ـ ـت ـ ـسـ ــابـ ــا ض ـمــن
الـتـخـصـصــات الـ ـن ــادرة ،لــوفــرة
المعلمات الكويتيات ومواطنات
دول مجلس التعاون الخليجي
الالتي شغلن وظائف تعليمية
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة ،بـ ـع ــد أن

قامت الــوزارة بتأنيث الطواقم
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس
االبتدائية للبنين ،وجعلها ذات
معلمات.
يذكر أن "التربية" تعمد إلى
ص ـ ـ ــرف ب ـ ـ ــدل تـ ـخـ ـص ــص نـ ـ ــادر
لـ ـلـ ـم ــواد الـ ــدراس ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي يـتــم
تحديدها بواقع  200دينار لكل
معلم أو معلمة يقع ضمن هذه
الـتـخـصـصــات ،بحسب الـمــادة
الدراسية التي يقوم بتدرسيها.

التخصصات النادرة للمعلمين الكويتيين
التخصص
لغة عربية
لغة إنكليزية
لغة فرنسية
رياضيات
علوم
كيمياء
فيزياء
احياء
جيولوجيا
حاسب آلي
لغة فرنسية
فيزياء

المعلمون

المعلمات

المرحلة
متوسط  +ثانوي
جميع المراحل
ثانوي
متوسط وثانوي
متوسط
ثانوي
ثانوي
ثانوي
ثانوي
جميع المراحل
متوسط
ثانوي

«نزاهة» :الالئحة التنفيذية لـ«تعارض
المصالح» إضافة مميزة لجهود مكافحة الفساد
ً
بوزبر ١٠ :أيام لإلفصاح عن الحاالت و 60يوما إلزالتها

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة
الـفـســاد "نــزاهــة" ص ــدور الالئحة
التنفيذية رقم ( )296لسنة 2018
لقانون رقم ( )13لسنة  2018بشأن
حظر تعارض المصالح ،وبذلك
يكون المشرع الكويتي قد أضاف
ً
ً
ً
سـلــوكــا تـجــريـمـيــا ج ــدي ــدا ضمن
ً
ال ـج ــرائ ــم الـ ـم ــذك ــورة حـ ـص ــرا في
قانون رقم ( )2لسنة  2016بشأن
انشاء الهيئة.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة
األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ال ـم ـســاعــد لكشف
الفساد والتحقيق د .محمد بوزبر
لـ"كونا" أمس إن القانون رقم ()13
لسنة  2018بشأن حظر تعارض
المصالح والئحته التنفيذية يعد
ً
ً
استحقاقا جديدا يرى النور إثر
ق ـيــام ال ـكــويــت بــالـمـصــادقــة على
اتفاقية األمــم المتحدة لمكافحة
ال ـف ـســاد ع ــام  2006ال ـتــي ألــزمــت
ال ـ ــدول األطـ ـ ــراف أن ت ـس ـعــى الــى
اع ـت ـمــاد وتــرس ـيــخ وتــدع ـيــم نظم
تعزز النزاهة والشفافية وتمنع
تعارض المصالح.
وأوضح أن الالئحة التنفيذية
للقانون المذكور أوضحت حاالت
تـعــارض المصالح ،الـتــي توجب
على الخاضع للقانون اإلفصاح
عنها لــدى جهة عمله التي يتبع
ل ـهــا ب ـح ـســب مـنـصـبــه الــوظـيـفــي
وحددت مدة عشرة أيام لإلفصاح
والعمل على إزالة حالة التعارض.
وذك ــر أن ــه ف ــي ح ــال ع ــدم قـيــام

•

•

جورج عاطف

أكــد مــديــر الهيئة الـعــامــة للقوى العاملة ،أحمد
الموسى أن "مشروع القرار الجديد الخاص بنسب
ً
العمالة الوطنية بالقطاع الخاص ،معروض حاليا
على مجلس ال ــوزراء للدراسة الوافية مــن ثــم البت
ً
ف ـيــه" ،كــاش ـفــا أن "ال ـن ـســب ال ـخــاصــة بــال ـقــرار سيتم
تطبيقها فقط على األنشطة وليس على األنشطة
والمهن ،كما هو الحال في القرار الحالي".
وأوضح الموسى ل ـ "الجريدة" أنه "تمت مطابقة
األنشطة الـجــديــدة مــع التصنيف الخليجي ،الــذي
ً
يضم قــرابــة  33نـشــاطــا ،بـخــاف ال ـقــرار الـقــائــم رقم
ً
ً
( )2016/1028ال ــذي يـضــم  25نـشــاطــا اقـتـصــاديــا"،
الفتا إلى أنه" تمت مراعاة منح مدة زمنية ألصحاب

األع ـم ــال وال ـش ــرك ــات الـعــامـلــة ف ــي ال ـق ـطــاع األه ـلــي،
لتعديل أوضاعهم القانونية قبل التطبيق".
وقــال الموسى إن "الـمـشــروع الجديد تــم إعــداده
إعماال لتوجه الدولة الرامي إلى زيادة نسب العمالة
الوطنية في سوق العمل ،وتعديل التركيبة السكانية
ً
في البالد" ،مشيرا إلى أن "قرار النسب يراجع من قبل
مجلس ال ــوزراء كل عامين لمواكبة التغيرات التي
تطرأ على الـســوق ،وضـمــان وضــع نسب صحيحة
مربوطة بمخرجات التعليم ،واحتياجات السوق".
وبـشــأن الـتـعــاون ال ــذي تــم بين الهيئة وجمعية
الـمـهـنــدسـيــن ،الـمـتـمـثــل فــي رب ــط إصـ ــدار إذن عمل
ال ـم ـه ـن ــدس ب ـش ـه ــادة تـ ـص ــدر ع ــن ال ـج ـم ـع ـي ــة ،بـيــن
الـمــوســى أن "الـهـيـئــة لـيــس لــديـهــا مــانــع بالتوسع
فــي ه ــذه الـتـجــربــة لتشمل جمعيات أهـلـيــة أخ ــرى،

لضمان دخول عمالة ماهرة مدربة إلى سوق العمل،
ً
خصوصا الفنية منها".
إلى ذلك ،ذكر الموسى أن "الهيئة انتهت من إعداد
مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة (،")2020/2019
موضحا أنــه "تــم رفعه إلــى وزارة المالية بالموعد
المحدد ،عقب عرضه على مجلس اإلدارة واعتماده"،
الفتا إلى أنه "تمت مخاطبة القطاعات كافة لتزويدها
باحتياجات العمل ،من ثم بلورة الميزانية من واقع
هذه االحتياجات على جميع األبواب".
وأكد أنه "تمت مراعاة توجهات مجلس الوزراء،
خالل إعداد مشروع الميزانية ،بتقليص المصروفات
فــي بعض األب ــواب وزي ــادة اإلي ـ ــرادات ،بما ال يؤثر
ً
سلبا على الخدمات المقدمة ،أو ينتقص منها بأي
شكل من األشكال".

جانب من االجتماع الرابع للجنة الطاقة المتجددة أمس
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى وج ـ ـ ــود ت ـج ــارب
عديدة في دول المجلس التعاون
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ،و"ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك تـ ـج ــارب
ناجحة نحاول االستفادة منها
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت وف ـ ـ ــي بـ ــاقـ ــي دول
ال ـم ـج ـل ــس ،ونـ ـتـ ـب ــادل ال ـخ ـب ــرات
المختلفة في تطبيقها".

ً
اختبار  159موظفا لشغل الوظائف اإلشرافية
قال بوشهري إن الــوزارة أجــرت أمس اختبارا
ت ـحــريــريــا ل ـن ـحــو  159مــوظ ـفــا وم ــوظ ـف ــة لشغل
وظائف إشرافية في قطاع شؤون المستهلكين،
بعد توافر الشروط المطلوبة.

وأضـ ــاف أن م ــن يـجـتــاز االخ ـت ـبــار الـتـحــريــري
سيمر بخطوة المقابلة الشخصية ،وفي النهاية
ً
سيتم اختيار  24فائزا لشغل الوظائف المتاحة.

وت ــاب ــع" :لــدي ـنــا ف ــي الـكــويــت
طـمــوح بتوجيهات أمـيــريــة أن
نصل بحلول  2030إلــى إنتاج
مـ ــا ق ـي ـم ـتــه  15فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
إجمالي الطلب على الطاقة من
خالل مشاريع الطاقة المتجددة
ب ـم ـخ ـت ـلــف أن ـ ــواعـ ـ ـه ـ ــا ،وهـ ـن ــاك
تـ ـع ــاون ب ـي ــن وزارة ال ـك ـهــربــاء
وال ـ ـمـ ــاء وبـ ـي ــن جـ ـه ــات ال ــدول ــة
المختلفة ذات الـعــاقــة إلقــامــة
ه ـ ــذه الـ ـمـ ـش ــاري ــع ،إض ــاف ــة إل ــى
التوسع في استخدام مشاريع
ال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة ف ــي بـعــض
ال ـم ـب ــان ــي ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وك ــان ــت
البداية في مبنى وزارة الكهرباء
والماء ووزارة األشغال العامة،
إضافة إلى العديد من المواقع

الـ ـت ــي ت ـت ـب ــع وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء
والماء".

لغة عالمية
ولفت إلى أن كل دولة في دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون لــديـهــا خـطــط،
و"نحن أمــام لغة عالمية لتوفير
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـ ــوق ـ ــود االح ـ ـفـ ــوري
وتقليل االنبعاثات التي تصدر
وتبث للبيئة ،وبالتالي نحافظ
عليها من خالل تعزيز استخدام
الطاقة المتجددة".
وأشار إلى أن العالم أجمع أمام
تـحــد كـبـيــر ف ــي الـمـحــافـظــة على
البيئة العالمية ،و"هناك خطوات
محلية وعالمية سريعة توافق

سرعة التكنولوجيا وتطورها في
إنتاج الكهرباء من خالل الطاقة
النظيفة".
ول ـفــت بــوش ـهــري إل ــى أن ــه من
ب ـيــن ال ـم ـح ــاور ال ـت ــي سـتـنــاقــش
خ ـ ـ ـ ــال االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ب ـش ـك ــل أفـ ـض ــل،
"السيما أننا نتحدث عن تطورات
هائلة ،وستكون هناك توصيات
ف ــي ن ـه ــاي ــة اج ـت ـم ــاع ــات الـلـجـنــة
حول تلك االستخدامات ،وكيفية
استغالل تلك التكنولوجيا بشكل
أكبر ،مما يعود بالنفع على دولنا
بالشكل األمثل".

أحمد الموسى

اجتماع خليجي في «التخطيط»
يناقش حماية التركيبة السكانية
•

سيد القصاص

ش ــدد وكـيــل وزارة الكهرباء
والماء م .محمد بوشهري على
أن أحـ ــد ال ـت ـط ـب ـي ـقــات الـمـهـمــة،
الـ ـت ــي يـ ـج ــري ال ـت ــرك ـي ــز عـلـيـهــا
فــي ال ـ ــوزارة وف ــي دول مجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ح ــال ـي ــا،
استخدام الطاقة الشمسية في
تحلية المياه ،خصوصا أن دول
مجلس التعاون تواجه تحديات
كبيرة فــي تحلية مياه البحر،
و"متى نجحنا في تطبيق هذه
الـتـكـنــولــوجـيــا بـشـكــل ت ـجــاري
فستعم الفائدة على الجميع".
وأضـ ـ ـ ــاف ب ــوشـ ـه ــري ،خ ــال
ت ـ ـ ـ ــرؤس ـ ـ ـ ــه أمـ ـ ـ ـ ـ ــس االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع
الــرابــع للجنة الطاقة الجديدة
والـ ـمـ ـتـ ـج ــددة ال ـت ــاب ـع ــة لـلـجـنــة
ال ـت ـعــاون الـمــائــي والـكـهــربــائــي
لدول الخليج ،أن "العالم يتجه
ل ـت ـط ـب ـيــق الـ ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة
لـلـحـفــاظ ع ـلــى الـبـيـئــة نـظـيـفــة،
ولـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـطـ ــاقـ ــة
الشمسية ،لكونها متوافرة على
مدار العام ،إضافة إلى جودتها
وقـلــة االنـبـعــاثــات الـنــاتـجــة عن
استغاللها".

ً
تـعـمـيـمــا أمـ ــس ،دع ــا ف ـيــه جميع
ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي "الـ ـبـ ـل ــدي ــة" عـلــى
ا خ ـتــاف مسمياتهم الوظيفية،
الــذيــن تـتــوافــر بشأنهم أي حالة
م ــن ح ـ ــاالت ال ـت ـع ــارض الـنـسـبــي
ً
أو الـمـطـلــق ،وف ـق ــا لـنــص ال ـمــادة
 1فــي قــانــون ت ـعــارض المصالح
والـ ـم ــادتـ ـي ــن  2و 3م ــن الــائ ـحــة
التنفيذية ،مراعاة تقديم اإلفصاح
ع ــن ح ــال ــة ال ـت ـع ــارض إلـ ــى إدارة
مكتب الوزير على النموذج المعد
ً
لذلك ،وفقا للمواعيد واإلجراءات
المنصوص عليها في الالئحة.
ت ـج ــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن وزي ــر
الصحة باسل الصباح كان أصدر
ً
ً
قرارا مماثال ،أمس األول ،لموظفي
"ال ـص ـح ــة" ،وه ــو األمـ ــر الـ ــذي قد
ينسحب على ال ــوزارات األخــرى،
الس ـي ـمــا أن الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة
حددت مدة لإلبالغ عن التعارض
وإزالته.

ً
• الموسى لـ ةديرجلا  :القرار يضم نحو  33نشاطا بخالف الحالي الذي يضم 25
• مدة زمنية ألصحاب األعمال والشركات لتعديل أوضاعهم القانونية قبل التطبيق

بوشهري :الطاقة المتجددة أصبحت لغة عالمية ينبغي استغاللها بشكل أمثل
أكدت «الكهرباء والماء»
حرصها على تطبيق
التكنولوجيا الحديثة في
إنتاج الطاقة والمياه ،وتوفير
استخدام الوقود األحفوري،
ً
سعيا إلى المحافظة على
البيئة ،ومواكبة سرعة التقدم
التكنولوجي في استخدام
الطاقة النظيفة.

محمد بوزبر

«القوى العاملة»« :نسب العمالة» الجديد يقتصر على األنشطة

«الكهرباء» :دول الخليج تواجه تحديات كبيرة في تحلية المياه
•

الخاضع بــإزالــة حــالــة التعارض
ً
خالل  60يوما من تاريخ اإلفصاح
يتعين على جهة اإلفصاح إخطار
الهيئة العامة لمكافحة الفساد
لمباشرة شؤونها.
وأضاف أن من حق أي مواطن
ت ـقــديــم ب ــاغ ح ــول ت ــواف ــر شبهة
تـ ـ ـع ـ ــارض م ـ ـصـ ــالـ ــح إل ـ ـ ـ ــى ج ـه ــة
ً
اإلفصاح مرفقا به كافة التفاصيل
الالزمة مع تمتعه بكل الضمانات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــالـ ـحـ ـم ــاي ــة وس ــري ــة
المعلومات.
وبـ ـ ـي ـ ــن بـ ـ ــوزبـ ـ ــر أن "نـ ـ ــزاهـ ـ ــة"
تعتزم في المستقبل القريب عقد
ورش عمل حول القانون والئحته
التنفيذية بهدف توعية وتثقيف
جميع المخاطبين بهذا القانون.
وأكــد أنه بدخول هذا القانون
حـ ـي ــز الـ ـنـ ـف ــاذ ب ـ ـصـ ــدور الئ ـح ـتــه
التنفيذية تـكــون إ ضــا فــة مميزة
تضاف إلــى الجهود الرامية إلى
مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة
وال ـش ـفــاف ـيــة ف ــي أداء الـمــوظـفـيــن
العموميين وعلى استقرار أجهزة
الدولة.
ً
وت ــزام ـن ــا م ــع ص ــدور الــائـحــة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ل ـ ـقـ ــانـ ــون تـ ـع ــارض
المصالح ،ب ــدأت الـ ــوزارات تعمم
على موظفيها لإلبالغ عن أي عمل
لهم يتعارض والقانون.
وفي هذا السياق ،أصدر وزير
األش ـ ـغـ ــال ال ـع ــام ــة وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
ل ـشــؤون الـبـلــديــة حـســام الــرومــي

محمد الجاسم

استضافت األمــانــة العامة للمجلس األعـلــى للتخطيط والتنمية
صباح أمس االجتماع السابع عشر للجنة السياسات السكانية بدول
مجلس التعاون ،بالتعاون مع األمانة العامة لدول المجلس.
وق ــال األم ـيــن ال ـعــام الـمـســاعــد للتخطيط والـمـتــابـعــة فــي االمــانــة
العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي إن جدول
اعمال االجتماع يتضمن عددا من البنود ،منها متابعة تنفيذ اإلطار
الـعــام لالستراتيجية السكانية بــدول المجلس ،ومناقشة استبانة
الواقع السكاني وتقرير الواقع السكاني بدول المجلس ،وغيرها من
الموضوعات التي تستجد على جدول اعمال االجتماع.
بدوره ،ذكر مدير المكتب الفني في اللجنة الدائمة لإلسكان بقطر
عبدالهادي المري ان االجتماع اتى من اجل تحقيق اهداف السياسات
السكانية في دول المجلس ،حيث تم استعراض برنامج العمل المتعلق
بقضية التركيبة السكانية ،مضيفا ان دول مجلس التعاون متشابهة
في القضايا السكانية.
من جانبها ،أفادت مديرة إدارة التنمية البشرية في األمانة العامة
للمجلس االعلى للتخطيط أمل المطيري بأن التقرير عرض العديد من
القضايا ،أهمها وضع اإلطار العام للسياسات السكانية ،وتطرق الى
نسبة البطالة ،مبينة أنه تم رفع التوصيات الخاصة بذلك الى لجنة
الوكالء في دول مجلس التعاون.

4
محليات
«كفو» يدشن الملتقى الثاني :اكتشاف آللئ الكويت من الشباب
ةديرجلا
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اإلبراهيم :استحداث قاعدة بيانات جديدة تضم نشاطات مختلفة
أكد اإلبراهيم أن "كفو" يهدف
إلى خلق طاقة ذاتية ومتجددة
لدى الشباب تدفعهم نحو
األنشطة االقتصادية والعمل
التطوعي وغيرها.

ركزنا على
اإلنجازات
والكفاءات التي
نعتبرها الثروة
الحقيقية

الموسوي

يوسف اإلبراهيم

فاطمة الموسوي

ان ـ ـط ـ ـلـ ــق الـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى الـ ـث ــان ــي
لمشروع (كفو) الذي يساهم في
تـحـقـيــق رؤي ـ ــة ص ــاح ــب الـسـمــو
أمير البالد الشيخ صباح االحمد
لالهتمام بالشباب واشراكهم في
قيادة التنمية ،االثنين الماضي،
فــي مــركــز الـشـيــخ جــابــر االحـمــد
الـثـقــافــي ،وذل ــك بـحـضــور نائب
وزيـ ــر شـ ــؤون ال ــدي ــوان االم ـيــري
الشيخ محمد العبدالله ووز يــر
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة والـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة خ ــال ــد
الروضان.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار ف ــي
الديوان االميري ورئيس اللجنة
االشرافية العليا لمشروع (كفو)
د .يوسف االبراهيم ،في تصريح
صـ ـح ــاف ــي ،ان «ه ـ ـ ــذا ال ـم ـش ــروع
الـ ــذي ك ــان م ــن ضـمــن تــوصـيــات
المشروع الوطني للشباب والذي
عقد في عام  2013هو من ضمن
توجيهات صاحب السمو أمير
ال ـبــاد الـشـيــخ صـبــاح االح ـمــد»،
مضيفا أن المشروع يهدف إلى
اكتشاف آللئ الكويت من الشباب
في تخصصات مختلفة».
وقال :إننا قطعنا شوطا كبيرا
مـنــذ تــأسـيــس ال ـم ـشــروع وحتى

اآلن ،مضيفا :فــي ه ــذا الملتقى
الثاني سنقوم بعرض تفاصيل
اك ـ ـثـ ــر ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع وك ــذل ــك
استحداث قاعدة بيانات جديدة
لتضم نشاطات مختلفة للشباب
الكويتيين.
وأردف ان ا لـ ـمـ ـش ــروع ا لـ ــذي
تـ ــديـ ــره م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـش ـبــاب
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ي ـع ـم ــل ع ـل ــى خـلــق
طـ ــاقـ ــة ذاتـ ـ ـي ـ ــة وم ـ ـت ـ ـجـ ــددة ل ــدى
الشباب تدفع بهم نحو االنشطة
االقـتـصــاديــة والـعـمــل التطوعي
وغيرها من االنشطة التي تتميز
بها الكويت.

توجيهات أميرية
مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،ق ــال ــت م ــدي ــرة
م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع ( ك ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــو) د .ف ــا طـ ـم ــة
الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــوي ،ان دعـ ـ ــم ال ـش ـب ــاب
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن يـ ـ ــأتـ ـ ــي تـ ـنـ ـفـ ـي ــذا
لتوجيهات صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح االحمد إذ
يؤكد سموه دائما في الخطابات
ال ـســام ـيــة أه ـم ـيــة دور ال ـش ـبــاب
وت ــأث ـي ــره ــم بــاع ـت ـبــارهــم عصب
البالد والثروة الحقيقية للكويت.

العبدالله والروضان واإلبراهيم يتوسطون الحضور في الملتقى الثاني لمشروع «كفو»
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــوي :ل ـقــد
سعينا بشكل كبير في مشروعنا
ال ـ ــى ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى االن ـ ـجـ ــازات
وال ـ ـ ـك ـ ـ ـفـ ـ ــاءات الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ال ـت ــي
نعتبرها ا ل ـثــروة الحقيقية من
خ ــال مـنـصــة واح ـ ــدة تجمعهم
لـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــل عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
باالضافة الــى كيفية االستفادة
مـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب وال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر مــن
مهاراتهم الب ــراز هــذه الـكـفــاء ات
والحرص الدائم على تذليل كل
الـصـعــوبــات الـتــي تواجههم في
مختلف المجاالت.

وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت :نـ ـح ــن نـ ــؤمـ ــن ب ــأن
الجميع يسعى ان يكون (كفو)
م ــن خـ ــال ت ـط ــوي ــر الـشـخـصـيــة
ب ــال ـع ـل ــم وال ـم ـع ــرف ــة واك ـت ـس ــاب
الخبرات بشرط ان يجد االهتمام
وال ــرع ــاي ــة ال ـم ـنــاس ـبــة ،مـشـيــرة
إلـ ـ ــى «انـ ـ ـط ـ ــاق هـ ـ ــذا ال ـم ـش ــروع
الـ ـ ـ ــى االفـ ـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ــواسـ ـ ـع ـ ــة الـ ـت ــي
توفرها تكنولوجيا االتصاالت
والمعلومات لخلق بيئة تواصل
وتعارف بين الشباب الكويتيين
فـ ــي ال ـت ـخ ـص ـص ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
وتطوير االهتمامات المتنوعة

لـ ـه ــم م ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات
ا لـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة وان يـ ـ ـش ـ ــارك
مرشدو المجتمعات فيه بصورة
ايجابية».
وأعــربــت عــن خالص شكرها
لـ ـجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـج ـ ـه ـ ــات ال ـ ــداعـ ـ ـم ـ ــة
والـشــريــك االسـتــراتـيـجــي وزارة
الدولة لشؤون الشباب وشركاء
الملتقى بـنــك ا لـكــو يــت الوطني
وبنك بوبيان ومؤسسة الكويت
لـ ـلـ ـتـ ـق ــدم الـ ـعـ ـلـ ـم ــي وم ــؤسـ ـس ــة
الـبـتــرول الكويتية والـصـنــدوق
الــوط ـنــي لــرعــايــة ال ـم ـشــروعــات

الصغيرة والمتوسطة ووزارة
االعالم واذاعة نبض الكويت.

 2000كفاءة
ي ــذك ــر ان مـ ـ ـب ـ ــادرة م ـش ــروع
(كـ ـف ــو) ال ـت ــي اط ـل ـق ـهــا ال ــدي ــوان
االميري تعد من ثمار المشروع
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـش ـب ــاب (الـ ـك ــوي ــت
تسمع) ال ــذي اطـلــق عــام 2013
ب ـت ــوج ـي ـه ــات مـ ــن سـ ـم ــو أم ـيــر
الـ ـب ــاد وب ــرع ــاي ــة م ــن ال ــدي ــوان
االمـ ـ ـي ـ ــري كـ ـم ــا تـ ـع ــد ال ـم ـن ـصــة

الخالد :المبادرات التطوعية تستحق التشجيع النواف يبحث التعاون مع الدرك التركي
أكـ ــد م ـحــافــظ األح ـ ـمـ ــدي ،ال ـش ـيــخ ف ـ ــواز ال ـخــالــد،
أهمية العمل التطوعي ومبادرات الفرق والكيانات
التطوعية على الساحة الكويتية ،وجهودها الحثيثة
فــي خــط ي ـتــوازى مــع جـهــود المؤسسات الرسمية
ومــؤسـســات المجتمع الـمــدنــي ،الفـتــا إل ــى تضافر
الجهود لخدمة الشباب ،واستحقاق تلك الجهود
التطوعية للتقدير والتشجيع.
جــاء ذلــك خــال لقائه حسين بــوقــريــص ،رئيس
ف ــري ــق  Big Truck 965وم ـن ـظــم ال ـب ـطــولــة األولـ ــى
ل ــاسـ ـتـ ـع ــراض الـ ـح ــر وشـ ـ ــو ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ـم ـعــدلــة

والكالسيكية والدراجات اآللية والسيارات الالسلكية
 ،DRAGترافقه مستشارة الفريق أمل المال ،ومشرف
الرياضات الالسلكية محمد القطان.
بـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ب ــوق ــري ــص إن ال ـم ـح ــاف ــظ ال ـخــالــد
حــث الشباب على االهـتـمــام بــالــريــاضــات الخاصة
بالسيارات ،مشيرا إلى البطولة المقرر إقامتها من
 25إلى  27الجاري في حلبة الشيخ باسل الصباح
بالدائري السابع ،والتي تهدف إلى زيادة الوعي لدى
الشباب بالعمل التطوعي.

ملتقى إلتاحة المحتوى اإللكتروني للمعاقين
●

فهد الرمضان

ت ـحــت رع ــاي ــة ال ـم ــدي ــرة الـعــامــة
لمعهد الكويت لألبحاث العلمية
د .سميرة السيد عمر ،ينظم قطاع
ال ـع ـل ــوم وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،ال ـتــابــع
للمعهد ،الملتقى اإلقليمي األول
لمنظمة  W3Cالعالمية ،من  14إلى
 15الجاري.
وي ـه ــدف الـمـلـتـقــى إل ــى خــدمــة

الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة واألفـ ـ ـ ــراد
المعنيين ،من خالل تنمية الوعي
والـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــارات ل ـل ـم ـج ـت ـم ـعــات فــي
مجال تقنيات «الــويــب» ،وإتاحة
المحتوى اإللكتروني لألشخاص
ذوي اإلعاقة.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لـقـطــاع الـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا،
د .م ـ ـ ــا ن ـ ـ ــع ا ل ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـ ــراوي ،أن
الملتقى سيتضمن ورش عمل

م ـت ـخ ـص ـص ــة تـ ــوفـ ــر م ـع ـل ــوم ــات
وتدريبا للمختصين في الجهات
الـحـكــومـيــة عـلــى كيفية مــواء مــة
الـ ـمـ ـحـ ـت ــوى اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ل ـه ــذه
ال ـج ـه ــات ،بـحـيــث ي ـك ــون مـتــاحــا
لألشخاص ذوي اإلعاقة.

النواف ومسؤول الدرك التركي يتوسطان المشاركين في االجتماع
زار و كـ ـي ــل وزارة ا ل ــدا خ ـل ـي ــة
الـمـســاعــد ل ـش ــؤون أم ــن ال ـحــدود
اللواء الشيخ سالم النواف ،على
رأس وف ــد أم ـنــي ،يــرافـقــه المدير
العام لإلدارة العامة ألمن الحدود
اللواء فيصل العيسى ،قائد الدعم
اللوجستي لقوات الدرك التركية
في أنقرة اللواء عبدالله كوجم.
وتم خالل الزيارة بحث سبل
التعاون األمني في مجال تبادل

مكتب اإلنماءِ :ش ُّعوا سعادة

شهادة تقدير للجناعي بعد المحاضرة
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك م ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــب اإلنـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاء
االجتماعي ،التابع لديوان سمو
رئيس مجلس الوزراء في فعالية
االحتفال باليوم العالمي للصحة
النفسية ،التي أقامتها شركة نفط
الكويت في مستشفى األحمدي.
وتـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه الـ ـمـ ـش ــارك ــة مــن
م ـن ـط ـلــق حـ ــرص م ـك ـتــب اإلن ـم ــاء
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ع ـ ـلـ ــى االه ـ ـت ـ ـمـ ــام
بالقضايا المجتمعية والتنموية
والنفسية وإيـجــاد الحلول لها،
بما يعود بالنفع على المجتمع
والفرد ،وبناء أجيال واعية قادرة
على العطاء في جميع الجوانب
والتخصصات.

ً
وت ــزام ـن ــا م ــع ال ـي ــوم الـعــالـمــي
لـلـصـحــة ال ـن ـف ـس ـيــة ،أق ـ ــام مكتب
اإلنـ ـم ــاء االج ـت ـم ــاع ــي م ـحــاضــرة
توعوية بعنوان «شعوا سعادة»،
في مقره الرئيسي ،وتناولت فيها
المحاضرة دالل الجناعي ،العديد
ِ
م ــن ال ـم ـح ــاور ال ـت ــي ت ـســاعــد في
تطوير الصحة النفسية وتنمية
الفرد ككل ،وتعزيز تواصله مع
ذاته ورفع كفاءته في المجتمع.

الخبرات والتدريب بين الطرفين،
ضمن آلية عمل سيتم اعتمادها
ً
قــري ـبــا ،ب ـهــدف االرتـ ـق ــاء بـجــودة
العمل ،واالسـتـفــادة مــن البرامج
وال ـ ــدورات واألنـشـطــة المختلفة
في مجاالت التدريب والتعليم.
وأعـ ـ ــرب الـ ـن ــواف ع ــن ت ـقــديــره
للجمهورية التركية الصديقة،
ً
مشيرا إلــى أهمية الموضوعات
ال ـتــي تـمــت مناقشتها فــي إطــار

س ـ ـبـ ــل ت ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ب ـيــن
ال ـب ـل ــدي ــن ,مـضـيـفــا أن «ال ــزي ــارة
تــأتــي ف ــي إط ــار ال ـت ـعــاون الـبـنــاء
بين األجهزة األمنية بين الكويت
وت ــرك ـي ــا ،واالط ـ ـ ــاع ع ـلــى ك ــل ما
يـسـتـجــد م ــن ت ـطــور تكنولوجي
وتقني ،بما يخدم العمل األمني».

ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة االول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ـعـ ــرض
ال ـك ـفــاء ات الـشـبــابـيــة وتسهيل
ع ـم ـل ـي ــة الـ ـبـ ـح ــث وال ـ ـتـ ــواصـ ــل
والتعاون فيما بينهم.
وبلغ اجمالي عدد الكفاء ات
ال ـم ـس ـج ـل ــة ف ـ ــي مـ ــوقـ ــع (كـ ـف ــو)
حـ ــوالـ ــي  2000ك ـ ـفـ ــاء ة بـيـنـمــا
بلغت مجتمعات (كفو)  9وهي
مجتمعات االنـســانـيــة وري ــادة
االعمال والعلم والتكنولوجيا
والـتـعـلـيــم والــريــاضــة والبيئة
واالع ـ ـ ــام وال ـص ـح ــة وال ـث ـقــافــة
والفنون.

ندوة لـ «الهالل
األحمر» عن
سرطان الثدي

ت ـن ـظــم ج ـم ـع ـيــة ال ـه ــال
األح ـ ـمـ ــر الـ ـك ــويـ ـت ــي نـ ــدوة
للتوعية المجتمعية حول
مـ ـ ـ ــرض سـ ـ ــرطـ ـ ــان ال ـ ـثـ ــدي
وس ـب ــل ال ـع ــاج والــوقــايــة
م ـ ـنـ ــه وسـ ـ ــرعـ ـ ــة اكـ ـتـ ـش ــاف
المرض.
وأع ـل ـن ــت ال ـج ـم ـع ـيــة أن
ال ـن ــدوة ،ال ـتــي ت ـقــام الـيــوم
الساعة ال ــ 11صباحا في
مقر الجمعية ،تهدف الى
نشر الوعي الصحي بين
فئات المجتمع الكويتي،
وإل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــداء
المجتمعي اإلنساني في
شتى المجاالت من منطلق
المسؤولية االجتماعية،
وس ـي ـح ــاض ــر ف ــي الـ ـن ــدوة
ع ــدد مــن المختصين في
المجال الصحي.
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ً ً
ُّ
الفضل :تجمع ديوان الطبطبائي حمل تناقضات وإرهابا فكريا

ّ
«الوعد في قاعة عبدالله السالم ...ومجهزين لكم حفلة مرتبة»
فهد التركي

من حق هايف
أن يبدي وجهة
نظره لكن ليس
من حقه أن
يتطاول على
صاحب الرأي
المضاد لرأيه

أكـ ــد ال ـن ــائ ــب أح ـم ــد ال ـف ـضــل أن
الـتـجـمــع ،ال ــذي أق ـيــم فــي ديــوانـيــة
ً
ولـيــد الطبطبائي أخ ـيــرا ،لــم يخل
من التناقضات ،واستخدام عبارات
اإلره ـ ــاب ال ـف ـك ــري ،خ ـصــوصــا من
النائب محمد هايف.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـضـ ــل ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
للصحافيين" ،ســأرد على ما ورد
في التجمع الذي أقيم في ديوانية
وليد الطبطبائي ،ليس اعتراضا
على آراء تم طرحها ،ولكن بسبب
اإلرهاب الفكري ،واستخدام مفردات
معينة بحق نواب وأنا منهم ،حيث
وصفنا محمد هايف بالساقطين".
وأضـ ـ ـ ــاف "م ـ ــن حـ ــق ه ــاي ــف أن
ي ـب ــدي وج ـه ــة ن ـظ ــره وي ـس ـفــه آراء
اآلخرين ،وأن ُيظهر مواطن الضعف
في وجهة النظر المخالفة لوجهة
نظره فهذا حقه ،لكن ليس من حقه
أن ي ـت ـط ــاول ع ـلــى ص ــاح ــب الـ ــرأي
المضاد لرأيه".
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه س ـ ـيـ ــرد عـلــى
ال ـع ـبــارات الـتــي وردت عـلــى لسان
ال ـ ـنـ ــائـ ــب مـ ـحـ ـم ــد هـ ــايـ ــف ون ــائ ــب
ً
آخ ــر مــن المتشنجين جـ ــدا ،الفتا
إل ــى أن "مـحـمــد هــايــف وص ــف كل
ال ـ ـنـ ــواب ال ــذي ــن س ـي ـص ــوت ــون ،مــع
خ ـل ــو م ـق ـع ــدي ج ـم ـع ــان ال ـحــربــش
وو لـيــد الطبطبائي ،بالساقطين،
وهذا لفظ ال يصح استخدامه ،ألن

ّ
هايف لــم يسفه ال ــرأي وهــذا حقه،
بل وصف نوابا بالساقطين وهذا
ليس من حقه".
وذكــر الفضل أن "هايف لم يأت
ع ـلــى ذك ــر اس ـم ــي ص ــراح ــة ،لكني
أحد النواب الذين سيصوتون مع
ً
خلو المقعدين" ،مــؤكــدا أنــه اتخذ
هــذا الموقف عــن قناعة و"ال يحق
ل ـم ـح ـمــد ه ــاي ــف ن ـع ـتــي بــال ـســاقــط
ل ـم ـجــرد أن ـن ــي أح ـم ــل وج ـه ــة نظر
مخالفة".
وأضاف الفضل موجها حديثه
إل ــى مـحـمــد ه ــاي ــف "رب ـع ــك ه ــؤالء
الـ ــذيـ ــن ت ــدع ــي ان ـ ــك تـ ــدافـ ــع عـنـهــم
محكومون بعقوبة جنائية ،فــإذا
كنت تحترم الدستور وجب عليك
االلتزام بنصوصه ،وإذا كنت تعتقد
أن من يلتزم بالدستور هو الساقط
برأيك فسأبين لك من تعنيهم أيضا
في كالمك".
وأشار إلى بيان التكتل الشعبي
الذي طالب بإسقاط عضوية النائب
خلف دميثير ،وبيان حــدس الذي
تضمن مواد قانونية يرون أنها ال
تجيز حتى مجرد التصويت على
إسقاط عضوية دميثير باعتبارها
ســاقـطــة بـمــوجــب حـكــم المحكمة،
مضيفا "ان هؤالء أيضا ساقطون
حسب تصنيفك".
وت ــاب ــع" :ال ي ـحــق ل ــك ي ــا هــايــف

أحمد الفضل

ممارسة اإلرهاب الفكري ،وال يحق
ل ــك ابـ ــدأ أن تـنـعــت زم ـ ــاءك الــذيــن
يختلفون مـعــك بــأنـهــم ســاقـطــون،
فالساقط هو من يقسم على احترام
الــدسـتــور ثــم يحنث بقسمه ،ومن
ّ
يحرض على إسقاط عضوية نائب
ثم إذا تبدل النائب وأصبح صديقه
أخــذ كــل تدينه وورع ــه وأل ـقــاه في
أقرب سلة مهمالت وفزع لصاحبه
ّ
وغير كل أقواله".
وأردف" :نـحــن قدمنا مــا لدينا
مــن قــرائــن مــن نـصــوص الــدسـتــور
والـ ـق ــان ــون ف ــأت ـن ــا ب ـم ــا ع ـن ــدك مــن
قرائن" ،مشيرا إلى أن هايف صرح
مـ ــن هـ ـ ــذا ال ـم ـن ـب ــر ب ــأن ــه فـ ــي ح ــال

إحالة هــذه القضية إلــى المحكمة
الدستورية فستحكم بالفصل في
إسقاط عضوية النائبين" ،أي انك
متأكد من ان القانون سيكون مع
خـلــو الـمـقــاعــد ،ثــم تــأتــي لتحرض
الـنــواب على عــدم إسقاط عضوية
الحربش والطبطبائي ،وتتهم من
يؤيد إسقاط العضوية بأنه ساقط،
فــأنــت الـســاقــط وكــامــك وتــاريـخــك
ساقط ومليء بالتناقض".
وتـ ـس ــاءل" :ه ــل ه ــذا الـتـصـعـيــد
وال ـت ـه ـي ـيــج ي ـقــع ف ــي مـصـلـحــة من
ت ــداف ــع عـنـهــم م ــن الـمـحـكــومـيــن؟"،
مؤكدا ان ما يقوم به وكأنه تخريب
متعمد ،فهل هو معهم أم ضدهم؟
واضاف" :لألسف كلما تتجه األمور
إل ــى الـتـهــدئــة أو ح ــل مـعـيــن يــأتــي
محمد هايف ويخرب الدنيا كلها
ثم يصف النواب بالساقطين".
وق ـ ــال ال ـف ـضــل إن ه ـن ــاك نــائـبــا
مـتـشـنـجــا ي ـ ّـدع ــي دائـ ـم ــا أنـ ــه "أب ــو
الـ ــدس ـ ـتـ ــور" وي ـف ـه ــم ب ــال ــدس ـت ــور،
ودائـمــا يقول :ال يفهمني أحــد عن
الدستور ،لدرجة من كثرة سوالفه
عن الدستور ،من الممكن أن يقول
بدل آية الحمد في صالته جزءا من
المذكرة التفسيرية للدستور!
ّ
وأشار الفضل إلى أنه رغم تعلقه
بالدستور ،فإنه في األخير يوجه
اتهاما للنواب ولي ،ولكن ال يجرؤ
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برلمانيات

عبدالكريم الكندري يطالب
بتعيين رئيس لـ«المحاسبة»

ً
«غير مقبول بقاء المنصب شاغرا»
أن يقولها إننا موجهون ،وفي نفس
الوقت يعلن في ندوة أنه سيحجب
ثـقـتــه ع ــن رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ،ق ـبــل 3
أســاب ـيــع م ــن تـقــديــم االس ـت ـجــواب،
قـبــل أن يسمع الـمــرافـعــة أو ردود
المستجوب ،وهــذه نجدها في أي
قــانــون أو دس ـت ــور؟ مـتـســائــا :من
ّ
الموجه اآلن ،نحن أم أنت الذي لم
تسمع حتى ردود رئيس الوزراء؟!
وأ ك ــد أ ن ــه سيسميه المتشنج،
تربطنا بها
"احتراما لعائلته التي
ّ
عالقة موروثة" ،وأنت ال تمثل كبار
العائلة ،وكالمك ساقط ال معنى له،
ّ
وهذه قمة التناقض ،فكيف تعلمنا
الدستور وأنت تخالفه؟!
واسـ ـتـ ـغ ــرب ال ـف ـض ــل م ـهــاج ـمــة
اآلخرين إذا كانوا يعارضون رأي
أحد ما ،الفتا الى أن حكم المحكمة
في قضية اقتحام المجلس "أمتن
مـنــك" ،وعليك أن تـقــرأه وال تضلل
العالم ،والـلــه بالني بـنــواب تبنوا
قضية نتيجة الضغط وعدم قناعة،
قائال :كلهم محرجون ومعارضتكم
منزوعة البركة في أن تكونوا من
مطب الــى مطب ،ومــن عــدم توفيق
الــى عــدم توفيق ،وغير مبروكين،
م ـض ـي ـف ــا" :الـ ــوعـ ــد ب ـ ــإذن الـ ـل ــه فــي
قاعة عبدالله السالم ،ألننا هناك
ّ
مجهزين لكم حفلة مرتبة".

ا ع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر ا لـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا ئ ـ ـ ـ ــب د.
عـ ـب ــدالـ ـك ــري ــم ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري أن
بـقــاء منصب ر ئـيــس د يــوان
المحاسبة ا لــذراع الرقابية
ً
ل ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس األمـ ـ ـ ـ ـ ــة شـ ـ ــاغـ ـ ــرا
ً
حتى اآلن أ صـبــح أ م ــرا غير
ً
مقبول ،مطالبا بحسم هذا
المنصب فــي دور االنعقاد
المقبل.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدري ف ــي
تصريح صحافي إن ديوان
المحاسبة مليء بالكفاء ات
ا ل ـت ــي يـمـكــن أن تـتـقـلــد هــذا
ً
المنصب ،مؤكدا عدم وجود
مبرر حتى اآلن لعدم اعمال
المادة  ٣٤من قانون ديوان
ال ـم ـحــاس ـبــة والـ ـت ــي تــوجــب
أن ي ـ ـقـ ــوم ر ئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
االمـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـتـ ــرش ـ ـيـ ــح رئ ـ ـيـ ــس
الـ ــديـ ــوان وإقـ ـ ــرار الـمـجـلــس
ل ـه ــذا ال ـتــرش ـيــح ف ــى جـلـســة
سرية وبعد موافقة مجلس
الوزراء.
ورأى الكندري أن ديوان
الـمـحــاسـبــة يـجــب أن يـكــون
قـ ـ ـ ـ ـ ــدوة لـ ـ ـب ـ ــاق ـ ــي الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـتــي يــراق ـب ـهــا،
ف ـ ـمـ ــن بـ ـ ـ ــاب أو ل ـ ـ ـ ــى أن ي ـت ــم
ً
تـعـيـيــن رئ ـيــس ل ــه بـ ــدال من

عبدالكريم الكندري

تـ ـكـ ـلـ ـي ــف نـ ـ ــائـ ـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
وا ل ـ ــذي ي ـجــب أن ي ـكــون من
داخ ــل الــديــوان ال ــذي يزخر
بــالـكـفــاء ات وال ـخ ـبــرات وأال
يـكــون التعيين وا لـتــر شـيــح
ً
لهذا المنصب وفقا لمعيار
ً
سياسي ،ال فـتــا إ لــى أن هذا
الجهاز الفني يجب أن يقاد
م ــن ق ـب ــل ش ـخ ــص ف ـن ــي مــن
أبناء ديوان المحاسبة.

إشادة نيابية بنتائج اجتماع أنطاليا لتعميق الشراكات بين أوروبا وآسيا
النصف :تكثيف الجهود بين بلدان القارتين لمواجهة التحديات في األسواق العالمية
أشـ ـ ــاد عـ ــدد م ــن أعـ ـض ــاء وفـ ــد م ـج ـلــس األم ــة
الـمـشــارك فــي أع ـمــال االجـتـمــاع الـثــالــث لــرؤســاء
البرلمانات األوروب ـيــة – اآلسيوية المنعقد في
مدينة انطاليا التركية بالنتائج التي خرجت من
االجتماع الذي بحث عددا من الملفات االقتصادية
والبيئية والتنموية.
وقال وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان
النصف إن االجـتـمــاع ال ــذي ش ــارك بــه البرلمان
الكويتي برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم
بحث آلية التعاون بين الدول األوروبية واآلسيوية
في مجاالت التعاون االقتصادي والبيئي والتنمية
المستدامة ،مشددا على أهمية تكثيف الجهود

بين بلدان القارتين لتعميق الشراكات التجارية
واالقتصادية لمواجهة التحديات في األســواق
العالمية لضمان استمرار التنمية المستدامة فيها.
وأضاف "ان المشاركة في هذا االجتماع أتاحت
لنا الفرصة لاللتقاء بالبرلمانيين من القارتين
لبحث بعض االفكار المتعلقة بآلية التعاون فيما
بيننا لكونها ستؤدي إلى التكامل بين دولنا في
شتى الـمـجــاالت والـتــي ستعود بالمنفعة على
جميع شعوب القارتين".
بــدورهــا أكــدت النائبة صفاء الهاشم أهمية
االجتماع كونه فرصة للحوار بين دول قارتي
أوروبـ ــا وآس ـيــا ،السيما بحضور دول لها ثقل

إقليمي مثل روسيا والصين واليابان إلى جانب
ال ــدول األوروب ـيــة األخ ــرى موضحة أن "التعاون
االقتصادي والبيئي ملفان مهمان بالنسبة لي
خاصة بعدما رأيت التقاعس البيئي الكبير في
الكويت".
وذكرت الهاشم انها بدأت "تعكس الكالم الذي
دار في االجتماع الذي يتحدث عن العالقات بين
ال ــدول فــي القارتين األوروب ـيــة واآلسـيــويــة على
واقعنا الداخلي خاصة في المواضيع التي تخص
التنمية المستدامة ،وكيف يمكن أن نصلح ّ
ونعدل
على تشريعاتنا المحلية الخاصة بالبيئة ومدى
إمكانية أن يكون هناك تعاون اقتصادي أكبر مع

السويط للحكومة :التدخل في انتخابات اللجان
يكرر «سيناريو العبدالله» باالستجوابات

لجنة األولويات في اجتماع سابق

●

محيي عامر

حذر النائب ثامر السويط الحكومة من التدخل
في انتخابات اللجان البرلمانية ،وتكرار المشهد
الــذي حدث في دور االنعقاد الثاني ،من إقصاء
النواب المعارضين من اللجان ،مشددا على أن
ذلك ستكون نتائجه وخيمة على الحكومة.
وق ــال الـســويــط ،لــ"الـجــريــدة"" ،عندما تالعبت
الحكومة وتدخلت بشكل ســا فــر فــي انتخابات

عاشور يستفسر عن قضايا رفعها
أحد المتهمين بتفجير «الصادق»
تقدم النائب صالح عاشور بسؤال برلماني لنائب رئيس مجلس الوزراء
وزيــر الداخلية الشيخ خالد الجراح ،قال في مقدمته ،إن الــوزارة "نشرت
في بيان رسمي لها بعد تفجير مسجد اإلمام الصادق عليه السالم عبر
وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي صورة ألحد المتهمين في
الضلوع بتفجير المسجد ،وبناء على ما نشرته الوزارة قامت مجموعة
من المواطنين بالتعليق على ما تم نشره ،وعلى إثر هذه التعليقات قام
المدعو (أي ذلك المتهم) برفع اآلالف من القضايا على تعليقات المواطنين".
وعلى ضوء ما سبق طلب عاشور إجابته عن اآلتي :على أي أساس قامت
وزارة الداخلية بنشر صورة المدعو واتهامه بالضلوع في تفجير المسجد؟
وهل قامت الوزارة برفع قضية عليه والتحقيق معه؟ وما نتائج التحقيق؟
وأضاف :بعد أن تم رفع اآلالف من القضايا وإشغال إدارة التحقيقات
في مثل هذه القضايا الحساسة ،ما إجراءات وزارة الداخلية للحد من هذه
القضايا ،ألن الوزارة هي من اتهمته ،وبناء على اتهامها قام المواطنون
بالتعليق عليه؟ وهل المدعو مسجل بحقه قيد أمني ألنه شارك بطريقة
وأخرى بالعملية اإلجرامية عن طريق استخدام سيارته؟ وما مدى صحة
األخبار بأن المدعو يبتز المواطنين والمواطنات بالتنازل عن القضايا
المرفوعة ضدهم مقابل مبلغ مالي؟ إن كانت اإلجابة نعم فما إجــراء ات
الوزارة تجاهه؟ "مع تزويدي بما يثبت ذلك".
كما طلب عــاشــور تــزويــده بإحصائية عــن عــدد القضايا التي رفعها
ً
المدعو مبينا فيها األسباب لرفع القضايا وإجراءات الوزارة تجاهها وهل
تم تحويلها للمحاكم؟ وهل قامت الجهات األمنية باستدعائه والتحقيق
معه لمعرفة سبب رفعه آلالف القضايا على المواطنين بتعليقاتهم على
بيان وزارة الداخلية؟ في حالة اإلجابة نعم فما نتيجة التحقيق معه؟ وفي
حالة اإلجابة ال فما أسباب عدم استدعائه؟ وما صحة األخبار بأن الوزارة
هي التي تسهل اإلجراءات بهذه القضايا بعدم استدعاء الشاكي بكل قضية
وسؤاله عن هذه القضايا وأسبابها؟

اللجان البرلمانية بــدور االنعقاد الثاني ،لقيت
الـنـتـيـجــة ف ــي اس ـت ـجــواب وزيـ ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
مجلس الوزراء السابق الشيخ محمد العبدالله".
وأض ــاف" :وبالتالي فــإن أي تدخل في أعمال
البرلمان أو فــي انتخابات اللجان البرلمانية،
ومحاولة إقصاء النواب المعارضين منها ،ستجد
النتيجة تنعكس عـلــى مـجــريــات دور االنـعـقــاد
المقبل ،وسيتكرر سيناريو استجواب العبدالله
في أي استجواب ألي عضو بالحكومة".

الدوسري يسأل باسل الصباح عن
تالعب بالخفارات بمستشفى زين
وج ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب نـ ــاصـ ــر
ال ــدوس ــري س ــؤاال ال ــى وزيــر
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـشـ ـي ــخ ال ــدكـ ـت ــور
باسل الصباح حول اختيار
اطـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارة .وق ـ ـ ـ ــال:
ن ـم ــى الـ ـ ــى ع ـل ـم ــي ان ه ـنــاك
تــاع ـبــا بـ ـج ــدول ال ـخ ـف ــارات
الطبية بقسم االنــف واالذن
والحنجرة بمستشفى زين،
وأن هناك عــددا مــن االطباء
غ ـ ـيـ ــر ال ـ ـم ـ ـق ـ ـيـ ــديـ ــن ب ـ ـجـ ــدول
الـ ـخـ ـف ــارة وي ـت ـق ــاض ــون بــدل
خفارة.
وتساء ل :ما االسس التي
يـ ـت ــم م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا اخـ ـتـ ـي ــار
طبيب الخفارة؟ وهــل هناك
مـ ــن ي ـت ـق ــاض ــى ب ـ ــدل خ ـف ــارة
واس ـ ـمـ ــه ل ـي ــس ع ـل ــى جـ ــدول
الخفارة؟
وطـ ـل ــب تـ ــزويـ ــده ب ـج ــدول
الخفارات لقسم االنف واالذن
والـ ـ ـحـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــرة ب ـم ـس ـت ـش ـف ــى
ز يـ ـ ــن م ـ ــن  2018 /3 /1حـتــى
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤال ،وكـ ـش ــف

ناصر الدوسري

ج ــدول المكافآت للخفارات
ال ـط ـب ـي ــة وج ـم ـي ــع شـ ـه ــادات
االطـبــاء بقسم االنــف واالذن
والـ ـ ـحـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــرة ب ـم ـس ـت ـش ـف ــى
زي ــن ،وكـيــف تــم اعـتـمــاد تلك
الشهادات ،ومــا الجهة التي
اع ـت ـم ــده ــا وع ــادل ـت ـه ــا؟ كـمــا
طلب تزويده بصور ضوئية
عن عقود االطباء االجانب.

الدول اآلسيوية لتصب في مصلحة رفع االقتصاد
الكويتي ودول المنطقة" .وأشادت الهاشم بكلمة
الــرئـيــس الـغــانــم أم ــام االجـتـمــاع ال ــذي استشهد
بمواقف صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد العديدة التي تحث على مساعدة الجار
والطرق التي من الممكن أن تنمي المنطقة واإلقليم
ً
بعيدا عن الحروب والخالفات.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد ال ـ ــدالل إن
"االجتماع الذي يضم برلمانات القارتين األوروبية
واآلسيوية يستحق االهتمام والمشاركة ويسهم
في تقارب الشعوب فيما بينها" ،مشيرا إلــى أن
الملفات المطروحة فــي االجتماع مثل التنمية

ودع ـ ــم االق ـت ـص ــاد وم ــواج ـه ــة أي م ـشــاكــل على
المستوى الدولي بين دول القارتين هي أهداف
نبيلة تتطلب خ ـطــوات عملية لتحقيقها على
أرض الواقع.
وأشــاد الــدالل بكلمة وفــد دولــة الكويت التي
ألقاها الغانم وأكد فيها دعمه االجتماع وحرصه
عـلــى عـكــس تــوجـيـهــات سـمــو أمـيــر ال ـبــاد فيما
يتعلق بتحقيق الرخاء للجميع وحل الخالفات
ودعم الدول المحتاجة وهي كلها أمور تقوم بها
الكويت على الصعيد الرسمي مع دول الجوار
والعالم.
وبدوره أعرب النائب الدكتور حمود الخضير

عــن ارتـيــاحــه لنتائج االجـتـمــاع قــائــا :تلمسنا
حرص البرلمانات المشاركة على التعاون فيما
بينها لتحقيق التنمية المستدامة وإقامة وتعزيز
الشراكة ومحاربة اإلرهاب وحسم الموضوعات
محل الخالف وذلك من خالل الكلمات التي ألقتها
الوفود البرلمانية المشاركة.
وأضـ ــاف ان كلمة الـغــانــم "أكـ ــدت الـسـيــاســات
الخارجية التي تنتهجها دولــة الكويت بقيادة
سمو األمير التي ترتكز على تحقيق الرخاء ودعم
لغة الحوار وتقديمها على الصراع دائما ،وتلقينا
في الوفد الكويتي ردود أفعال جيدة من زمالئنا
أعضاء الوفود المشاركة لكلمة الغانم".
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اللجنة العسكرية الكويتية  -التركية توقع خطة التعاون الدفاعي
الخضر بحث التعاون العسكري مع تركيا
ّ
وقعت الكويت وتركيا خطة
للتعاون العسكري تهدف إلى
المزيد من التنسيق وتبادل
الخبرات.

ا خـتـتـمــت ،صـبــاح أ م ــس ،فعاليات
اال جـتـمــاع الخامس للجنة التعاون
العسكرية الكويتية -التركية ،والذي
عـقــد فــي هـيـئــة الـعـمـلـيــات والـخـطــط
خــال اليومين الماضيين ،بتوقيع
خـطــة عـمــل الـتـعــاون الــدفــاعــي 2019
بـ ـي ــن الـ ـج ــان ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ب ــرئ ــاس ــة
معاون رئيس األركان العامة لهيئة
ال ـع ـم ـل ـيــات وال ـخ ـط ــط الـ ـل ــواء الــركــن
مـحـمــد ال ـك ـنــدري ،وال ـجــانــب الـتــركــي
ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ق ـ ـسـ ــم ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
الخارجية برئاسة األر كــان التركية
الصديقة العميد اوموت يلديز.
وي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي ت ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــع ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــة
ً
اسـ ـتـ ـم ــرارا لــات ـفــاق ـيــات والـتـنـسـيــق
الـ ـ ـع ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــري لـ ـ ـت ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر
المفاهيم ،ولتحقيق منظومة عمل
مــو حــدة تـهــدف إ ل ــي تحقيق ا لـمــز يــد
م ــن الـتـنـسـيــق واالن ـس ـج ــام ،وت ـبــادل
الخبرات وتوحيد الجهود.
حضر اال جـتـمــاع مــد يــر العمليات
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ال ـع ـم ـي ــد الـ ــركـ ــن مـحـمــد
ال ـ ـظ ـ ـف ـ ـيـ ــري ،والـ ـمـ ـلـ ـح ــق ال ـع ـس ـك ــري
ل ـج ـم ـهــوريــة تــرك ـيــا ال ـع ـق ـيــد بـهـتـيــار
ارن ،وعدد من كبار ضباط الجيش.
من جهته ،استقبل رئيس األركان

«الداخلية» تحذر من اختراق
الحسابات الشخصية والبنكية
أعلنت وزارة الداخلية أنــه لوحظ فــي اآلونــة األخـيــرة ورود
ال ـعــديــد م ــن ال ـش ـكــاوى ب ـشــأن ت ـع ـ ّـرض ال ـعــديــد م ــن األش ـخــاص
لعمليات اختراق الحسابات الشخصية والبنكية على شبكة
اإلن ـتــرنــت ووس ــائ ــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،وخ ــاص ــة تطبيق
واتساب.
وفي هذا السياق ،أكد المدير العام لإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم األمني باإلنابة ،العميد توحيد الكندري ،أن عمليات
السرقة تتم بطرق متعددة ومتجددة ،داعيا الى ضــرورة أخذ
الحيطة والحذر في التعامل مع الرسائل الــواردة أو الروابط،
خاصة غير المسجلة في قائمة الهاتف الشخصي.
ودعا إلى عدم الدخول الى المواقع غير الموثوقة أو تبادل
الملفات الشخصية مع أشخاص مجهولة ،باعتبار ذلك نافذة
للوصول الى حساباتك وأرقامك السرية ،مؤكدا ضرورة اتخاذ
إج ــراء ات األمــان بتغيير كلمات السر وعــدم تكرارها وتشفير
بعض البيانات الشخصية.
كما طالب بإبالغ إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية التابعة
لإلدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع األمن الجنائي فورا،
فــي حــال الـتـعــرض لعمليات االب ـتــزاز أو الـســرقــة على هاتفها
( ،)25660142مبينا أن لديها جهازا فنيا على أعلى مستوى
من الكفاء ة والتدريب العلمي قادر على الوصول إلى مرتكبي
هذه الجرائم.
وأوضح أن إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية لديها مصادرها
في وسائل التواصل االجتماعي وتالحق المخالفين لقانون
الجرائم اإللكترونية وترصدهم وتحرك القضايا ضدهم ومن
ثــم إحــالـتـهــم إل ــى الـنـيــابــة الـعــامــة ،أو إب ــاغ اإلن ـتــربــول الــدولــي
لمالحقتهم.

تجديد حبس المتهمين في قضية
«ضيافة الداخلية» أسبوعين
●

ً
الخضر مستقبال المسؤول التركي
العامة للجيش الفريق الركن محمد
الـخـضــر ،صـبــاح أم ــس ،رئـيــس قسم
الشؤون الخارجية برئاسة األر كــان
الـ ـت ــركـ ـي ــة ال ـع ـم ـي ــد اومـ ـ ـ ــوت ي ـل ــدي ــز،
بـمـنــاسـبــة زي ــارت ــه ل ـل ـبــاد ،حـيــث تم
بـ ـح ــث ال ـ ـجـ ــوانـ ــب ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ض ـمــن

محور الزيارة ،ومناقشة أهم األمور
العسكرية ذات اال هـتـمــام المشترك،
وس ـب ــل ت ـع ــزي ــزه ــا وت ـط ــوي ــره ــا بـيــن
البلدين.
حضر اللقاء معاون رئيس األركان
ال ـعــامــة لـهـيـئــة الـعـمـلـيــات والـخـطــط

اللواء الركن محمد الكندري ،ومدير
العمليات المشتركة العميد الركن
محمد الظفيري ،والملحق العسكري
لجمهورية تركيا العقيد بهتيار ارن.

أمـ ـ ـ ــر ق ـ ــاض ـ ــي ال ـ ـت ـ ـجـ ــديـ ــد فــي
الـمـحـكـمــة ال ـك ـل ـيــة أمـ ــس بحبس
 12متهما في القضية المعروفة
بـ"ضيافة الداخلية" ،والمحبوس
على ذمتها عدد من المسؤولين
وال ـ ـق ـ ـيـ ــادات بـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة،
وعـ ــدد م ــن م ــاك ال ـف ـن ــادق ،حتى
 24الجاري.
وعلمت "الجريدة" من مصادر
م ـط ـل ـع ــة أن ال ـم ـح ـك ـم ــة وج ـه ــت
للمتهمين األول ،و ه ــو مـســؤول
عـمـيــد بـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،تهمة
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى  32مـ ـلـ ـي ــون
دينار ،وكذلك غسل أمــوال عامة،
وال ـتــزويــر ،بينما وجـهــت لبقية
الـمـتـهـمـيــن االش ـ ـتـ ــراك ف ــي تهمة
االستيالء باألموال العامة وغسل
األموال.
واضافت المصادر ان المتهم
االول قـ ــرر ب ـع ــدم ع ـل ـمــه بــواق ـعــة
التزوير ،وان هناك قسما بوزارة
الداخلية هو من قــام بالتواصل
م ــع وزارة ال ـمــال ـيــة إلتـ ـم ــام هــذه
الـ ـحـ ـج ــوزات ،ول ـي ـســت ل ــه عــاقــة

«الحرس الوطني» و«الداخلية» يطلقان شراكة
بين «واعي» و«وياكم» للوقاية من المخدرات
برعاية وكيل الحرس الوطني
ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن م ـه ـنــدس هــاشــم
الـ ــرفـ ــاعـ ــي وحـ ـ ـض ـ ــور الـ ـمـ ـع ــاون
للعمليات والتدريب اللواء الركن
ف ــال ــح شـ ـج ــاع ،دش ـن ــت مــديــريــة
الـتــوجـيــه الـمـعـنــوي شــراكــة بين
الـ ـم ـ ـشـ ــروع ال ـ ـت ــوع ــوي ال ـش ــام ــل
ف ــي الـ ـح ــرس ال ــوط ـن ــي (واع ـ ـ ــي)،
وال ـم ـش ــروع ال ـت ــوع ــوي لـلــوقــايــة
مــن الـمـخــدرات (ويــاكــم) ب ــاإلدارة
الـ ـع ــام ــة ل ـم ـك ــاف ـح ــة الـ ـمـ ـخ ــدرات
ب ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،بـمـحــاضــرة
"الـ ـمـ ـخ ــدرات ف ــي ال ـكــويــت دالئ ــل
وأرق ـ ــام" ،بــالـقــاعــة الـمــركــزيــة في
م ـب ـن ــى الـ ـف ــري ــق ن ــاص ــر ال ــدع ــي،
بـمـشــاركــة مــديــر اإلدارة الـعــامــة
ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات الـعـمـيــد
بــدر الغضوري ،والدكتور عايد
ال ـح ـم ـيــدان الـخـبـيــر ال ــدول ــي في
م ـ ـجـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــدرات وعـ ـ ـ ــدد مــن
ضباط وزارة الداخلية.
وأكد اللواء شجاع أن مواجهة
المخدرات والتوعية بمخاطرها
تـحـظــى بــاهـتـمــام بــالــغ م ــن قبل
القيادة العليا للحرس الوطني

الرفاعي ومسؤولو «الداخلية» خالل إعالن الشراكة
ممثلة فــي سمو رئيس الحرس
ال ــوط ـن ــي ال ـش ـيــخ س ــال ــم ال ـع ـلــي،
ونــائــب رئـيــس الـحــرس الوطني
الشيخ مشعل األحمد ،مشيرا إلى
تسخير كافة اإلمكانات من اجل
حماية المنتسبين من تلك اآلفة
الـسـلـبـيــة عـبــر ح ـمــات الـتــوعـيــة
واألنشطة الهادفة طوال العام.

وأكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـعـ ـمـ ـي ــد ال ـ ـغ ـ ـضـ ــوري
أهمية التعاون بين كافة أجهزة
الدولة للتوعية بآثار المخدرات،
وإيجاد آليات جديدة لمواجهة
ت ـل ــك الـ ـسـ ـم ــوم والـ ــوقـ ــايـ ــة مـنـهــا
وكيفية اكتشاف التعاطي المبكر
واإلبـ ـ ــاغ ع ــن أي ح ــال ــة تـعــاطــي
م ـخــدرات وبــث الــوعــي بخطورة

حسين العبدالله

آفة المخدرات والمؤثرات العقلية
بين صفوف الشباب واستغالل
وسائل اإلعــام الجديد ومواقع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي إليـصــال
الرسالة إليهم ،مشيرا إلى رصد
أرق ـ ـ ــام ح ـ ــاالت اإلدمـ ـ ـ ــان وأع ـ ــداد
المتعاطين وا لـعـمــل باستمرار
على تقليصها.

ب ــواق ـع ــة ال ـت ـه ــم ،ك ـمــا أن ـك ــر بقية
المتهمين االتهامات.
وط ـ ـلـ ــب مـ ـح ــام ــو ال ـم ـت ـه ـم ـيــن
إخ ـ ـ ـ ــاء س ـب ـي ـل ـه ــم ب ـ ـ ــأي ض ـم ــان
ت ـقــرره الـمـحـكـمــة ،إال أن النيابة
ال ـع ــام ــة ،مـمـثـلــة ف ــي نــائــب مــديــر
ن ـيــابــة األمـ ـ ــوال ح ـمــود ال ـشــامــي،
طـ ـل ــب مـ ــن ال ـم ـح ـك ـم ــة اسـ ـتـ ـم ــرار
حبس المتهمين ،لعدم االنتهاء
من تحقيقات القضية ،ويخشى
هروبهم من البالد ،لوجود حاالت
هروب سابقة لعدد من المتهمين
بسرقة االم ــوال الـعــامــة ،ومــن ثم
قررت المحكمة استمرار حبسهم
ال ــى جلسة  24ال ـج ــاري ،عـلــى أن
يتم عرضهم أمام قاضي التجديد
مجددا.

االمتناع عن عقاب مواطن
اعتدى على رجال األمن
●

حسين العبدالله

أل ـغ ــت مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف
بـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ن ـصــر
س ــال ــم آل ه ـي ــد ح ـك ــم مـحـكـمــة
ال ـج ـن ــاي ــات ب ـح ـبــس م ــواط ــن 3
سـ ـن ــوات م ــع ال ـش ـغ ــل وال ـن ـف ــاذ
ف ــي قـضـيــة االعـ ـت ــداء بــالـضــرب
على رجل أمن ،والتي تداولتها
وسائل االعالم ،وقضت مجددا
باالمتناع عن النطق بعقابه.
وحـ ـض ــر ال ـم ـح ــام ــي مـحـمــد
الـعـتـيـبــي وت ــراف ــع ع ــن المتهم
م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدا أن األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر يـ ـع ــان ــي
مرض االضطراب ،ويعالج في
مستشفى ا لـطــب النفسي منذ
عام  ،2012وأحيل إلى التقاعد
الطبي مــن الـخــدمــة العسكرية
ب ـع ــدم ــا ع ـ ــرض ع ـل ــى  3ل ـجــان
ط ـب ـي ــة ،طـ ــب ش ــرع ــي ون ـف ـســي
ولـ ـجـ ـن ــة ط ـب ـي ـب ــة ت ـخ ـص ـص ـيــة
عـسـكــريــة ،إذ ق ــرروا بــاإلجـمــاع
أن ا لـمـتـهــم ال يـصـلــح للخدمة
ال ـع ـس ـكــريــة إلص ــاب ـت ــه بـمــرض
نفسي مزمن.

نصر آل هيد

وق ـ ــال ال ـم ـح ــام ــي الـعـتـيـبــي
للمحكمة ،إن القضية أساسا
هي تبادل ضــرب ،الفتا إلى أن
مــوك ـلــه وق ــت ارتـ ـك ــاب الــواق ـعــة
كان تحت تأثير المرض .وقدم
ال ـع ـت ـي ـبــي ح ــاف ـظ ــة م ـس ـت ـنــدات
ت ـض ـم ـن ــت تـ ـق ــاري ــر ط ـب ـي ــة مــن
الجهات الرسمية تفيد بإصابة
المتهم بالمرض وقــت ارتكاب
الواقعة.

ةديرجلا

•
العدد  / 3922الخميس  11أكتوبر 2018م  2 /صفر 1440هـ

local@aljarida●com

7

«المحاسبة» :تحسين أداء الخدمات الحكومية لحماية المال العام

استعرض تجاربه حول التنمية المستدامة والحوكمة في المغرب

ً ً
ّقدم المري عرضا مرئيا أمام
المجلس األعلى للحسابات
بالمملكة المغربية شمل ستة
فصول حول الموضوعات
العالية المخاطر بما فيها
المخاطر الناتجة عن كيفية
ادارة الجهة الحكومية والنتائج
المترتبة على ذلك.

استعرض ديــوان المحاسبة،
أم ـ ـ ــس ،أم ـ ـ ــام ال ـم ـج ـل ــس األعـ ـل ــى
للحسابات بالمملكة المغربية
ت ـج ــارب ــه ف ــي مـ ـج ــاالت الـتـنـمـيــة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة وال ـ ـ ـحـ ـ ــوك ـ ـ ـمـ ـ ــة
والموضوعات العالية المخاطر
من خالل ثالثة عروض مرئية.
وق ــدم كبير الـمــدقـقـيــن ب ــإدارة
الرقابة على اإلنتاج والتصنيع
لـلـجـهــات الـنـفـطـيــة ف ــي ال ــدي ــوان
محمد المري عرضا مرئيا بشأن
ت ـق ــري ــر الـ ـم ــوض ــوع ــات ال ـعــال ـيــة
المخاطر ،في حين تناولت مدققة
أولى بإدارة الرقابة على الشؤون
االجتماعية والخدمية بالديوان
أنفال الفهد في عرضين مرئيين
تجربة الديوان في مجال التنمية
المستدامة وفي مجال الحوكمة.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ــري ،ف ـ ــي ت ـصــريــح
لـ ـ ـ ـ «كـ ـ ــونـ ـ ــا» ،إن عـ ــرضـ ــه ت ـض ـمــن
تقريرا حول الموضوعات العالية
المخاطر الذي أصدره الديوان في
يوليو الماضي ،إذ رصد وصنف
الـ ـم ــوض ــوع ــات ط ـب ـقــا لـمـعــايـيــر
مرتبطة بسوء إدارة أو استغالل

ال ـ ـمـ ــوارد ال ـم ـت ــاح ــة أو هـ ــدر فــي
المال العام.
وذك ـ ــر ان ت ـلــك ال ـمــوضــوعــات
تـ ـحـ ـم ــل م ـ ـخـ ــاطـ ــر ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـمـ ــال
الـعــام ،وذلــك الرتباطها بأهداف
ال ـت ـن ـم ـيــة ل ـل ـكــويــت واالس ـت ــدام ــة
الـمــالـيــة لـهــا ،وكــذلــك رف ــع كـفــاءة
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـمـ ـشـ ـم ــول ــة ب ــرق ــاب ــة
ديــوان المحاسبة وتحسين اداء
ال ـخ ــدم ــات ال ـحـكــوم ـيــة ف ــي إط ــار
حماية المال العام.
وأض ـ ــاف أن ال ـع ــرض الـمــرئــي
شـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل سـ ـ ـ ـت ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــول ح ـ ـ ــول
الـمــوضــوعــات العالية المخاطر
بما فيها المخاطر الناتجة عن
كـيـفـيــة ادارة الـجـهــة الـحـكــومـيــة
والنتائج المترتبة على ذلك ،إلى
جانب توصيات ديوان المحاسبة
حول المعالجة.
وأكد المري ان الديوان يحافظ
على نهجه في متابعة وتحديث
الـمــوضــوعــات العالية المخاطر
بصفة دوريــة (كــل عامين) وذلك
ب ـه ــدف اض ــاف ــة م ــا ي ـسـت ـجــد مــن
مــوضــوعــات واستبعاد مــا تمت

●

ك ـش ــف م ــدي ــر م ــرك ــز ال ـك ــوي ــت لـلـصـحــة
النفسية ،د .نايف الحربي ،أن  75في المئة
من االضطرابات النفسية تبدأ قبل سن 26
ً
ً
عاما ،مشيرا إلى تزايد ملحوظ في نسبة
االك ـت ـئــاب واالن ـت ـحــار واس ـت ـخــدام ال ـمــواد
المخدرة بين صغار السن في العالم أجمع.
وقال الحربي ،في تصريح للصحافيين
صباح أمس ،على هامش االحتفال باليوم
ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـص ـحــة ال ـن ـف ـس ـي ــة ،إن ش ـعــار
االحتفال هذا العام هو «الصحة النفسية
لــأطـفــال والـمــراهـقـيــن فــي عــالــم متغير»،
ً
مشيرا إلى أن المركز كان من أوائل المراكز
ال ـت ــي دع ـم ــت ال ـص ـحــة الـنـفـسـيــة لــأطـفــال
والمراهقين في منطقة الخليج ،حيث أسس
مركز المنارة في  ،2012وهو المركز األول
في الخليج المختص بالصحة النفسية
لألطفال والمراهقين ،إضافة إلى احتوائه
ع ـلــى أج ـن ـحــة داخ ـل ـيــة تـعـتـبــر األول ـ ــى في
المنطقة.

ب ــدوره ــا ،قــالــت أن ـفــال الـفـهــد إن
عرضها االول تناول كيفية توعية
موظفي الــديــوان بأهداف التنمية
الـمـسـتــدامــة وتـشـكـيــل فــريــق عمل
ال ــى جــانــب الـتــدقـيــق عـلــى أه ــداف
التنمية المستدامة ضمن الخطة
االستراتيجية لديوان المحاسبة
(.)2020 /2016
وأوضـ ـح ــت ان الـ ــديـ ــوان وضــع
التنمية المستدامة ضمن أولويات
اعماله الرقابية ،إيمانا منه بالدور
ال ـح ـيــوي ال ــذي تـلـعـبــه ف ــي ضـمــان
ال ـح ـصــول ع ـلــى م ـقــومــات الـحـيــاة
في الحاضر والمستقبل وتحقيق
التقدم للمجتمعات.
وبـيـنــت الـفـهــد ان ه ــذا الـتــوجــه
قائم على نشر الوعي بين موظفي
الديوان بأهداف التنمية المستدامة
ع ــن ط ــري ــق اع ـ ــداد خــري ـطــة طــريــق
ل ـتــدريــب وتــوع ـيــة الـمــدقـقـيــن ،إلــى

الصرعاوي والفضلي يتابعان العرض المرئي لديوان المحاسبة
ج ــان ــب ت ـش ـك ـي ــل ف ــري ــق عـ ـم ــل مــن
الـعـنــاصــر الــوطـنـيــة ذات الـكـفــاءة
لمتابعة االهداف.
وحول العرض المرئي الخاص
بــال ـحــوك ـمــة ،أك ـ ــدت ال ـف ـهــد أهـمـيــة
الحوكمة فــي الـجـهــات الحكومية
ل ـج ـم ـلــة اس ـ ـبـ ــاب واع ـ ـت ـ ـبـ ــارات مــن

ض ــرورة زي ــادة التوعية لمختلف شرائح
المجتمع بآثار ومخاطر تلك األمراض.
وق ــال االختصاصيون فــي تصريحات
مـتـفــرقــة ل ــ»ك ــون ــا» أم ــس ،بـمـنــاسـبــة الـيــوم
العالمي للسمنة الــذي يصادف اليوم ،إن
المعدالت المسجلة في الكويت لإلصابة
ً
ً
بــأمــراض السمنة تعطي مــؤشــرا خطيرا
يتطلب تضافر جميع الجهود والمتابعة
ً
ً
الحثيثة بدءا من األسرة مرورا بالمدرسة
وال ـم ـج ـت ـم ــع ووزارات الـ ــدولـ ــة الـمـعـنـيــة
ل ـل ـت ـصــدي ل ـه ــذه الـ ـظ ــاه ــرة ،ال ـت ــي تسبب
ً
خسائر مــاديــة وبشرية تــؤثــر سلبا على
التنمية.
وقـ ـ ـ ــال اس ـ ـت ـ ـشـ ــاري ال ـ ـجـ ــراحـ ــة ال ـع ــام ــة
وج ــراح ــات الـسـمـنــة فــي مستشفى جــابــر
األحـ ـم ــد ل ـل ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة د .ع ـبــدال ـلــه
ال ـم ـل ـي ـفــي ،إن ال ـك ــوي ــت ت ـع ــد ف ــي ال ـمــركــز
ً
السادس عالميا باإلصابة بمرض السمنة
ً
واألولـ ــى خليجيا ب ــداء الـسـكــر مــن الـنــوع
ً
الـثــانــي المرتبط بالسمنة م ـحــذرا مــن أن
نسبة أمـ ــراض الـسـمـنــة فــي ال ـبــاد والـتــي

بلغت  40في المئة مؤشر غير صحي يجب
التعامل معه بجدية مــن قبل مؤسسات
الدولة.
من جانبه ،أوضح اختصاصي جراحة
ح ـ ــروق وت ـج ـم ـيــل وج ــراح ــة تــرم ـي ـم ـيــة د.
عبدالعزيز الرشيد أن مرض السمنة يعد
اليوم من أكثر األمراض الخطيرة والقاتلة،
ً
مضيفا أن مريض السمنة اليوم «ال يعاني
ً
فـقــط مـشـكــات صـحـيــة ب ــل أي ـض ــا يعاني
مشكلة الثقة بالنفس التي تؤثر على أموره
العملية والعلمية».
بــدوره جدد أخصائي الجراحة العامة
وال ـس ـم ـن ــة وال ـم ـن ــاظ ـي ــر ف ــي الـمـسـتـشـفــى
األمـ ـي ــري د .خ ــال ــد ال ــزام ــل ال ـتــأك ـيــد على
خ ـطــورة م ــرض الـسـمـنــة ال ــذي يــؤثــر على
الجسم من الداخل ويضر أعضائه بشكل
كبير ابتداء من تليف الكبد وازدياد نسبة
جلطات القلب وال ــرأس وم ــرض السكري
وال ـض ـغ ــط وال ـك ـل ــى وأمـ ـ ـ ــراض ال ـم ـفــاصــل
والـ ــركـ ــب ونـ ـق ــص ال ـخ ـص ــوب ــة واإلنـ ـج ــاب
وغيرهم من األمراض.

السفير َّ األميركي زار مصنع «أمنية»
المشروع دشن شراكة تعاونية مع «البريطانية للتعليم»

زار الـ ـسـ ـفـ ـي ــر األم ـ ـيـ ــركـ ــي ل ــدى
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ل ـ ــوران ـ ــس س ـي ـل ـف ــرم ــان،
م ـص ـنــع «أم ـن ـي ــة» إلع ـ ــادة تصنيع
الـ ـم ــواد الـبــاسـتـيـكـيــة ،ح ـيــث كــان
فــي استقباله المتحدثة الرسمية
للمشروع سناء الغمالس.
وج ـ ـ ــال ال ـس ـف ـي ــر فـ ــي الـمـصـنــع
مطلعا على سير األعمال والمراحل
التي تتم فيها إعادة تدوير المواد
البالستيكية ،كما عاين بعض القطع
التي تم إنتاجها أمامه في المصنع،
مـبــديــا إع ـجــابــه ال ـشــديــد بــاإلنـتــاج
الكويتي.
من ناحية أخــرى ،دشن مشروع
«أمنية» البيئي شراكة جديدة مع
م ـج ـمــوعــة «ال ـم ـل ـك ـيــة الـبــريـطــانـيــة
للتعليم المبكر» ،بهدف نشر الوعي
الـبـيـئــي ل ــدى األطـ ـف ــال ُوال ـنــاش ـئــة،
حيث وضــع حاويات «أمنية» لدى
المؤسسة التربوية ،من أجل تفعيل
فرز النفايات ،وتعليم األطفال أهمية
تجميع البالستيك في حياتهم.
وعـ َّـبــرت أحــد مؤسسي مشروع
«أمنية» ،سناء الغمالس ،في تصريح

بينها ضعف مستوى االداء العام
واالنـ ـت ــاجـ ـي ــة ،وضـ ـع ــف م ـس ـتــوى
االف ـ ـص ـ ــاح والـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة ،وغـ ـي ــاب
ال ـم ـس ــاء ل ــة .وق ــال ــت إن الـتـطـبـيــق
السليم لمبادئ ومعايير الحوكمة
هــو الـقــاعــدة الرئيسية والوسيلة
الفاعلة لنجاح الخطط االنمائية

وناشدت الغمالس وزير التربية
حامد الـعــازمــي تبني
والتعليم دُ .
وجود مشروع «أمنية» بالمدارس،
الفتة إلى «اننا على أتم االستعداد
لـلـتـعــاون بـشـكــل رس ـمــي ،والـخـطــة
لدينا واضحة ،وكل ما نحتاجه هو
التنفيذ بدعمهم».

ل ـل ــدول ــة وت ـن ـف ـي ــذه ــا ع ـل ــى ال ــوج ــه
االمثل .وحضر العروض المرئية
رئ ـي ــس ال ــوف ــد ال ـكــوي ـتــي ورئ ـيــس
دي ــوان المحاسبة بــاإلنــابــة عــادل
الـ ـص ــرع ــاوي ،إلـ ــى ج ــان ــب ال ـقــائــم
بأعمال سفارة الكويت في المغرب
المستشار غازي الفضلي.

«المواصالت» :افتتاح «الفحيحيل
البحري» لتفتيش الزوارق
أعـلــن مــديــر إدارة الـنـقــل الـبـحــري فــي وزارة ال ـمــواصــات جمال
الكندري ،أن الوزارة افتتحت مركز نادي الفحيحيل البحري لتفتيش
معدات السالمة للزوارق والدراجات البحرية ،والذي سيخدم المناطق
الجنوبية في البالد ،الفتا إلى أن عدد مراكز التفتيش الخارجية
وصل إلى  6مراكز.
وقــال الـكـنــدري ،فــي تصريح أمــس ،ان هــذه الـمــراكــز وزعــت على
الشريط الساحلي بشكل يناسب كل سكان محافظات الكويت ،مع
األخذ باالعتبار أن جوهر هذه اآللية يصب في خدمة المواطنين،
لتسهيل االج ــراء ات المتبعة لتجديد رخــص ال ــزوارق والــدراجــات
البحرية ،وذلك من خالل سهولة وصولهم إلى مراكز التفتيش القريبة
من مناطقهم السكنية.
وأوضح أن الوزارة ممثلة بإدارة النقل البحري تعمل حاليا على
افتتاح مزيد من مراكز الفحص والتفتيش ،والتي سيضاف الى مهام
عملها متابعة تطبيق القوانين واللوائح التنظيمية المعنية بمنع
التصادم وتحقيق السالمة للحفاظ على أرواح الناس ومرتادي
البحر ،وكــذلــك مــن مهامها متابعة الـســواحــل لضمان خلوها من
الملوثات النفطية وبقع الزيوت.
وأشار الى ان هذه الخطوة تأتي ايضا ضمن توجه الوزارة نحو
تطوير آلية العمل في قطاع النقل بإدارة النقل البحري ،والتي تسعى
دائـمــا الــى ايـجــاد كــل سبل الــراحــة ألصـحــاب الـ ــزوارق والــدراجــات
البحرية من خالل تسهيل إجراءات تجديد دفاتر الزوارق والدراجات.

«الخارجية» الرومانية :مستمرون
في البحث عن المواطن البغلي
●

ناصر الخمري

أكــدت وزي ــرة الــدولــة للشؤون الثنائية بــوزارة
الخارجية الرومانية ،مونيكا جورجيتا ،أن بالدها
مستمرة فــي البحث عــن المفقود الكويتي وفق
إجراءات عالية المستوى من البحث للوصول الى
نتائج سريعة ،مضيفة« :نعلم مدى حساسية فقدان
المواطن الكويتي في بالدنا ،ونحن على تواصل
مباشر مع أقاربه عبر سفارة بالدنا حال وجود
أي تطورات بشأنه».
وق ــال ــت جــورج ـي ـتــا ،ف ــي ت ـصــريــح ع ـلــى هــامــش
اج ـت ـمــاع ال ـم ـش ــاورات الـتـحـضـيــريــة بـيــن الـكــويــت
وروم ــان ـي ــا ع ـلــى م ـس ـتــوى ك ـبــار ال ـم ـســؤول ـيــن في
وزارتي خارجية البلدين ،إن سلطات بالدها تتابع
ّ
وجدي منذ اختفاء المواطن
األمر بشكل مستمر
البغلي،
مؤكدة متانة وتميز العالقات التي تربط بالدها
بالكويت ،والفتة الى تاريخ تلك العالقة المشتركة
التي ترجع الى  55عاما بين البلدين.
وأش ـ ــارت ال ــى االس ـت ـع ــدادات عــالـيــة الـمـسـتــوى
لزيارة رئيس وزراء بالدها الى الكويت «لتحظى
بنتائج مثمرة السيما أنها تركز على الصعيدين
التجاري واالقتصادي».
ولفتت الى أن وجودها في الكويت يأتي للوقوف

السفير األميركي خالل زيارة مصنع «أمنية» أمس
صـ ـح ــاف ــي ،أم ـ ـ ــس ،عـ ــن س ـعــادت ـهــا
الغامرة بالتعاون البيئي الجديد،
الذي سيفتح آفاقا لتوسيع مساحة
اس ـت ـق ـط ــاب الـ ـ ـم ـ ــدارس وال ـه ـي ـئــات
التعليمية واألكاديمية في الكويت،
ب ـهــدف «إش ــراك ـه ــم ف ــي مـشــاريـعـنــا
البيئية ،للحد من األخطار البيئية».

على تجهيز الزيارة ولبحث آخر المستجدات على
مستوى العالقات المشتركة بين البلدين.
من جانبه ،أوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون
أوروبا السفير وليد الخبيزي أن الجولة االولى من
المشاورات تناولت سبل تطوير العالقات الثنائية
ومواصلة التنسيق في المحافل الدولية والتحضير
للزيارات الثنائية رفيعة المستوى ،ومنها زيــارة
رئيسة وزراء رومانيا للكويت نهاية الشهر الجاري.
وقــال إن الجانبين بحثا مجاالت العمل الثنائي
والخطوات الواجب اتخاذها نحو توثيق التعاون،
السـ ـيـ ـم ــا عـ ـل ــى الـ ـصـ ـع ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة
واألكاديمية والصحية والصناعات الدفاعية ،ووضع
خطة عمل في هذا اإلطار للعمل وفقها خالل عام .٢٠١٩
ونـقــل تأكيد الجانبين على ض ــرورة العمل على
تفعيل االتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وأش ــار الــى التطابق الكبير الــذي يجمع الكويت
ورومــانـيــا إزاء قضايا المنطقة والتفاهم المشترك
حول سبل التعاطي مع األزمــات والمشاكل الحتواء
آثارها السياسية واإلنسانية.
وأعرب الخبيزي عن امتنان الكويت البالغ للتعاون
الكبير من السلطات الرومانية في قضية المواطن
الكويتي المفقود محمد البغلي ،مؤكدا أهمية مواصلة
المساعي لحين الكشف عن مصيره وعودته سالما
الى أسرته.

ً
ً
ً
«بيت الزكاة» :نكفل  30556يتيما من  41دولة  250منتجا مخفضا في مهرجان «تعاونية الرحاب»

المطر :نتعاون مع  82هيئة لإلشراف على مشروع األيتام
أك ــد مــراقــب كــافــل الـيـتـيــم في
بـيــت ال ــزك ــاة ،طـ ــارق ال ـم ـطــر ،أن
ال ـب ـي ــت ي ـت ـع ــاون م ــع  82هـيـئــة
لــإشــراف على مشروع األيتام،
وا ل ـ ـ ـ ــذي ي ـك ـف ــل  30556يـتـيـمــا
مـ ــن  41دولـ ـ ـ ــة ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن
الـ ـمـ ـش ــروع يـ ـه ــدف إل ـ ــى تــوف ـيــر
الرعاية االجتماعية والتعليمية
والصحية لألطفال األيتام ،من
خ ــال تهيئة ا ل ـظ ــروف البيئية
المناسبة لتنشئتهم التنشئة
السليمة ،والتخفيف مــن حــدة
المعاناة المادية والنفسية التي
يعيشها هؤالء األطفال.
وأضــاف المطر ،في تصريح
ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي ،أن بـ ـ ـي ـ ــت الـ ـ ــزكـ ـ ــاة
يـقــوم بتسويق الـمـشــروع على
المتبرعين الراغبين فــي كفالة
األيـ ـت ــام ،وم ــن ث ــم تــوجــه أم ــوال
الكفالة لليتيم ،لتهيئ له فرص
التحصيل العلمي وتمكينه من
نيل المؤهل الدراسي المناسب،
مضيفا أن الكفالة تستمر حتى
ي ـصــل ال ـي ـت ـيــم إلـ ــى س ــن الــرشــد

أيتام بيت الزكاة
ِّ
يخو له للكسب
القانوني ا لــذي
والعمل.
وأشار إلى تعديل قيمة كفالة
األيتام في مشروع كافل اليتيم،
لـتـصـبــح ال ـك ـفــالــة ال ـش ـهــريــة 15
ديـ ـ ـن ـ ــارا ،ب ـ ــدال م ــن  10دن ــان ـي ــر،
وي ـش ـمــل ج ـم ـيــع ال ـ ـ ــدول ،مــاعــدا
ا لـبـحــر يــن ،فتكلفة اليتيم فيها
 30دينارا.

وأك ــد أن ذل ــك يــأتــي فــي إطــار
سـعــي بـيــت ال ــزك ــاة ال ــدائ ــم لسد
اح ـت ـي ــاج ــات األيـ ـ ـت ـ ــام ،وتــوف ـيــر
الرعاية المميزة لهم ،بما يكفل
ت ـن ـش ـئ ـت ـهــم لـ ـيـ ـك ــون ــوا ع ـنــاصــر
مـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزة بـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــاتـ ـه ــم ف ــي
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،مـ ــن خ ـ ــال تــوف ـيــر
الــرعــايــة الـصـحـيــة والتعليمية
واالجتماعية لهم.

المعجل يقترح منع
نباتات الكونوكاربس

فريق عمل

الحربيُ :
تزايد ملحوظ في نسبة االكتئاب واالنتحار بين الصغار
عادل سامي

سلة أخبار

م ـعــال ـج ـتــه وذلـ ـ ــك ط ـب ـقــا ألرب ـع ــة
معايير أساسية.

ً
«الصحة» %75 :من االضطرابات النفسية قبل سن  ٢٦عاما
م ــن جــان ـب ـهــا ،أكـ ــدت اس ـت ـشــاريــة الـطــب
الـنـفـســي لـلـمــراهـقـيــن واألط ـف ــال فــي مركز
الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـص ـح ــة الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة ،د .بـيـبــي
الـعـمـيــري ،أن االح ـت ـفــال بــالـيــوم العالمي
ل ـل ـص ـحــة ال ـن ـف ـس ـي ــة يـ ـه ــدف إل ـ ــى تـثـقـيــف
المجتمع وزي ــادة الــوعــي ومـحــاولــة الحد
من وصمة المرض النفسي وخلق جسور
م ــن الـ ـت ــواص ــل ب ـي ــن الـ ـخ ــدم ــات الـصـحـيــة
والمجتمع ككل.
وأشارت إلى أن الصحة النفسية لصغار
السن تعتبر من أبــرز التحديات في عالم
سريع التغير ،الفتة إلى أن غالبية األمراض
النفسية تبدأ في سن المراهقة والشباب،
ولذلك كان البد من تحويل االهتمام إلى
صغار السن.
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،أك ــد اختصاصيون
كويتيون بــأ مــراض السمنة أهمية إ يــاء
ً
مختلف جهات الدولة وخصوصا وزارة
ً
ً
الصحة اهتماما كبيرا بخفض معدالت
اإلصــابــة بالسمنة وأمــراضـهــا فــي البالد،
والـ ـت ــي تـ ـج ــاوزت ال ـن ـســب ال ـعــال ـم ـيــة ،مع

محليات

الحمادي :الخصومات تصل إلى  %60على المنتجات الخليجية
َّ
المعين في جمعية
افتتح المدير
الـ ــرحـ ــاب ال ـت ـع ــاون ـي ــة ،د .حـسـيــن
الـ ـحـ ـم ــادي ،م ـه ــرج ــان الـمـنـتـجــات
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ب ــالـ ـس ــوق الـ ـم ــرك ــزي،
وأك ـ ــد أن عـ ــدد ال ـس ـلــع الـمـشـمــولــة
والمخفضة في المهرجان تتجاوز
 250سلعة ،ما بين صنف غذائي
واستهالكي.
ولفت إلى أن نسبة الخصومات
تـ ـص ــل إل ـ ـ ــى  60ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ع ـلــى
المنتجات الخليجية ،بالتعاون مع
كبرى الشركات وأصحاب الوكاالت
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوردة لـ ــأص ـ ـنـ ــاف ال ـغ ــذائ ـي ــة
واالستهالكية في السوقين المحلي
واإلقليمي.
وأوضـ ـ ــح الـ ـحـ ـم ــادي ،ف ــي كلمة
بــاالف ـت ـتــاح ،أن «ال ـم ـهــرجــان يــأتــي
ضمن اهتمام الخطة التسويقية
للجمعية ،حيث حرصنا على أن
ت ـكــون الـمـنـتـجــات الـخـلـيـجـيــة لها
نصيب في التخفيضات ،وخاصة
ذات الـ ـج ــودة ال ـعــال ـيــة ،ليستفيد
أ هــا لــي المنطقة ورواد الجمعية،

جانب من افتتاح مهرجان التخفيضات
ويتم تشجيع الصناعات الخليجية
والـمـحـلـيــة فــي مـنــافـســة ومـقــارعــة
ال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة ب ــال ـس ــوق
المحلي».
َّ
وعبر عن فخره بعد رؤية جودة
المنتجات الخليجية والمحلية في
األصناف الغذائية واالستهالكية.
وقال الحمادي إن جميع السلع
المشمولة في المهرجان متوافرة

ط ـ ـ ـ ــوال ف ـ ـتـ ــرة الـ ـ ـع ـ ــرض ب ــال ـس ــوق
ال ـم ــرك ــزي ،وال ـت ــي تـنـتـهــي ف ــي 17
ال ـ ـجـ ــاري ،ح ـيــث إن «ش ـع ــارن ــا في
تنظيم ا لـمـهــر جــا نــات التسويقية
وال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــروض ه ـ ـ ــو الـ ـمـ ـص ــداقـ ـي ــة
ف ــي ال ـت ـخ ـف ـي ـض ــات» ،م ـف ـي ــدا بــأنــه
تـ ــم ت ـخ ـص ـي ــص ي ــوم ــي األرب ـ ـعـ ــاء
والخميس مــن كــل أسـبــوع إلقامة
عـ ـ ــروض خ ــاص ــة ع ـل ــى األصـ ـن ــاف

الغذائية واالستهالكية ،مساهمة
مـ ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة فـ ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق مــا
يحتاجه المساهم والمستهلك.
ونوه الحمادي بأن «المساهمين
أعـ ـ ــادوا ثـقـتـهــم بــال ـج ـم ـع ـيــة ،بـعــد
رؤي ـ ــة ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات األس ـبــوع ـيــة
المنافسة على األصناف الغذائية
واالستهالكية ،إضافة للمهرجانات
الشهرية».

قدم عضو المجلس البلدي
عبدالعزيز المعجل اقتراحا
بعدم تداول زراعة شجرة
الكونوكاربس ،وبين في
الكتاب الذي وجهه الى رئيس
المجلس البلدي اسامة
العتيبي ان هناك مشاكل كبيرة
تحدثها الشجرة في البنية
التحتية للمنازل.
وقال :نظرا لما يسببه هذا
النبات من أضرار بالغة في
شبكات المياه والصرف
الصحي حيث تخترق جذوره
هذه الشبكات لتنمو داخله
وتتمدد جذوره بحثا عن
المياه مما يتسبب في تعطيل
انسياب المياه وتكبيد
المواطن والدولة خسائر
مالية فادحة ،لذلك أقترح عدم
تداول زراعة هذه النباتات
وإعطاء المواطنين مهلة
الزالتها وحظر بيعها في
الكويت واستخدام القديم
منها من خالل إعادة تدويرها
واستخدامها كسماد لألراضي
الزراعية.

البلدية :إنجاز  283معاملة
هندسية في «حولي»
كشفت إدارة العالقات العامة
بالبلدية ،أن إدارة التدقيق
والمتابعة الهندسية بفرع
بلدية محافظة حولي أنجزت
 283معاملة خالل سبتمبر
الماضي.
وأوضح مدير إدارة التدقيق
والمتابعة الهندسية ،م .مبارك
العجمي ،في تصريح صحافي،
أن اإلدارة أصدرت  283معاملة،
شملت إصدار وتجديد 117
ترخيصا للمحال ،وإصدار
 70معاملة شهادة أوصاف
إلكترونية ،و 36معاملة إنهاء
إشراف إلكتروني ،وتوجيه 11
معاملة إيصال تيار كهربائي،
و 7معامالت إيصال تيار
إلكتروني ،وإصدار شهادتين
لمن يهمه األمر ،و 21معاملة
طلب إيصال هاتف ،و7
تراخيص حضانات ،و11
معاملة إنهاء إشراف ،ومعاملة
إخالء إداري.

مركز صباح األحمد
يستضيف استشارية قلب

أعلن مركز صباح األحمد
للقلب ،استضافة د .ابتهال
الحسيني ،استشارية أمراض
القلب والقسطرة التداخلية
بمستشفى رويل برومبتون في
المملكة المتحدة.
وأوضح المركز ،في بيان له،
أن «هذه الخطوة تأتي في إطار
حرص المركز على استقطاب
أفضل الكفاءات الطبية،
واالهتمام بتوفير أوجه
الرعاية في جميع مجاالت
عالج أمراض القلب» .ومن
المقرر أن تتم الزيارة األحد
المقبل ،ولمدة خمسة أيام،
إلجراء عدد من حاالت القسطرة
الدقيقة ،ولتقديم الرعاية
المثلى للمرضى والمراجعين.

ً
الكويت تستضيف اجتماعا
ً
خليجيا للبطاقة الصحية الذكية
تستضيف الكويت ،اليوم،
االجتماع المشترك الرابع
للفريق الفني للبطاقة الذكية
واللجنة الصحية المعنية
بمتابعة الملف الصحي في
البطاقة الذكية بدول مجلس
التعاون الخليجي.
وأكد وكيل وزارة الصحة
المساعد لشؤون الرقابة
الدوائية والغذائية ،وعضو
الهيئة التنفيذية بدول مجلس
التعاون د .عبدالله البدر،
أهمية تحديد جهة موحدة
تقوم بتحديث البيانات
الصحية المتفق عليها في
البطاقة الذكية ،وأن تكون
مرتبطة ولها عالقة مباشرة
مع الجهة التي ستوفر
البيانات المطلوبة ،والتي
ترتبط ارتباطا مباشرا بالجهة
المصدرة للبطاقة ،بإنشاء
قاعدة البيانات الصحية بين
دول المجلس.

أكاديميا
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«المناصب اإلشرافية» بالجامعة ...ال جديد « »KiLAWتدشن نادي كتابة البحث العلمي
الموظفون في انتظار نشر اإلعالنات الوظيفية
●

فيصل متعب

مازالت إدارة جامعة الكويت ّ
تسوف في نشر
إعالنات شغل الوظائف اإلشرافية لكثير من
مراكز العمل بالجامعة دون أي أسباب تذكر،
على الرغم من موافقة ديوان الخدمة المدنية
على الهيكل اإلداري الجديد للجامعة.
وأبلغت مصادر "الجريدة" ،أن إدارة التطوير
والتدريب لم تنته بعد من إعالنات الوظائف
اإلشرافية ليتم حسمها ،خاصة أن كثيرا من

المناصب اإلشرافية بالجامعة يديرها بعض
الموظفين بصفة التكليف منذ ما يزيد على
 3سنوات دون حسم الموضوع ،األمر الذي قد
يظل معه الموظفون ،بعد نشر إعالن الوظائف
اإلشرافية ،دون احتساب مدة شغلهم للمنصب
بصفة التكليف ضمن مدة الخدمة.
وأشارت المصادر إلى أن اإلحباط ساد بين
كثير مــن الموظفين فــي ظــل انـتـظــارهــم نشر
إعالنات شغل الوظائف اإلشرافية على الرغم
من الوعود التي تطلق لهم من المسؤولين!،

الفتة إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد ساهم
في اندماج بعض اإلدارات ،متسائلين" :متى
سـيـتــم نـشــر اإلعـ ــانـ ــات؟!" ،فـهــل الـمـســؤولــون
ينتظرون ق ــرارات وزاري ــة حتى يتم حسمها
بشكل الفت؟!.
وط ــال ـب ــت اإلدارة ال ـجــام ـع ـيــة بــال ـن ـظــر في
مـ ــوضـ ــوع ال ـم ـن ــاص ــب اإلشـ ــراف ـ ـيـ ــة فـ ــي أقـ ــرب
وقــت ممكن ،حتى يتسنى للموظفين معرفة
مستقبلهم الوظيفي.

دشنت إدارة التطوير الطالبي والمسابقات
في كلية القانون الكويتية العالمية ()KiLAW
أولى ندوات نادي كتابة البحث العلمي لطلبتها،
من خالل ورشة عمل حملت عنوان «تجربتي في
كتابة بـحـثــي» ،استضافت فيها أسـتــاذ قانون
المرافعات بالكلية د .سماح خمان ،والمساعد
العلمي أ .خالد السعيدي ،وجاءت مشاركتهما
مــدعـمــة بــاألف ـكــار واألم ـث ـلــة الـحـيــة الـنــابـعــة من
تجربتهما في كتابة الرسالة البحثية للدكتوراه
والماجستير.
وب ـي ـن ــت د .خـ ـم ــان ،م ــن خ ـ ــال ش ـ ــرح مــرئــي
لـلـحـضــور ،أهـمـيــة تنظيم الــوقــت بالنسبة ألي
باحث ،وكذلك توسيع دائرة البحث واالستفسار

باالستعانة باألساتذة لمعرفة اآلراء القانونية
والفقهية تجاه القضية التي يتناولها الباحث
في بحثه عندما تواجهه أي صعوبة أو إشكالية.
وأشـ ــار الـسـعـيــدي إل ــى تـجــربـتــه بــالــدراســات
العليا ،واتـمــام رسالة الماجستير في القانون
المدني ،مبينا أن البحث في المصادر القانونية
وتنظيم الوقت عامالن أساسيان يحتاج لهما
أي باحث متميز.
وذكرت إدارة التطوير الطالبي والمسابقات
في الكلية أنها أطلقت المرحلة األولى من نادي
كـتــابــة الـبـحــث الـعـلـمــي ،بـهــدف تنمية ال ـقــدرات
البحثية وتشجيع الطلبة على كتابة البحوث
القانونية في مختلف الفروع ،وجاء ذلك من خالل

نــدوة تعريفية أقامتها الكلية وحملت عنوان
«كيف تكون كاتب بحث قابل للنشر» ،بحضور
ع ــدد م ــن أع ـض ــاء الـهـيـئــة الـتــدريـسـيــة والـطـلـبــة
المهتمين بالموضوع.
من جهته ،أفاد المشرف على مشروع البحث
الـعـلـمــي ع ـضــو هـيـئــة ال ـت ــدري ــس ف ــي الـكـلـيــة د.
إبراهيم أبو الليل بأن أهداف نادي كتابة البحث
العلمي متعددة ،وأبرزها تشجيع الطلبة على
كتابة البحوث العلمية المتميزة القابلة للنشر،
وتعليمهم كيفية الكتابة ،وإكسابهم مـهــارات
البحث العلمي ،ودعم الطلبة وتدريبهم على أيدي
نخبة من المختصين في كتابة البحوث العلمية،
لتعريفهم على أساسيات النشر.

ةديرجلا
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خليل علي حيدر

«نفس الخمبقة»

روايات إيرانية في فرنسا
نالت اللغة الفارسية وثقافتها في فرنسا
ومعاهد االستشراق الكثير من االهتمام ،حيث
وضع "البارون ديميزون" المعجم الفارسي-
الفرنسي" ،وتضلع "دي ال غرانغ" ،من اللغتين
العربية والفارسية ،وشغف بالتصوف ،ونقل
"مونك" إلى الفرنسية عن العربية كتاب
الطهطاوي المعروف "تخليص اإلبريز في
تلخيص باريز".
احتضنت فرنسا وال تزال آداب العديد من الدول
ً
النامية طباعة وتدريسا وانعقاد ندوات وغير ذلك،
وشملت هذه التسهيالت اآلداب العربية والفارسية،
وبخاصة أن الثقافة الفرنسية ذات دور متميز في
العديد من الــدول العربية كمصر ولبنان والجزائر
وكذلك إيران.
و قــد نالت اللغة الفارسية وثقافتها فــي فرنسا
ومعاهد االستشراق الكثير من االهتمام ،حيث وضع
"البارون ديميزون"  ،Desmaisnsت " 1875المعجم
الفارسي -الفرنسي" ،وتضلع "دي ال غرانغ" ،ت 1859
 de La Grangeمــن اللغتين الـعــربـيــة والـفــارسـيــة،
وشغف بالتصوف ،ونشر "موهل" ،ت mohl 1876
المولود في شتوتغارت بألمانيا ،ثم قدم إلى باريس
ً
حيث عين أسـتــاذا للفارسية في معهد فرنسا عام
 ،1847نشر "الشاهنامة" الفارسية للفردوسي في
ً
باريس ما بين  ،1878 -1838متنا وترجمة ،وكان
"مونك"  Munkأيضا ألماني األصل ،فرنسي الشهرة
واإلقـ ــامـ ــة والـ ــوفـ ــاة  ،1867وك ـ ــان ي ـت ـقــن الـفــرنـسـيــة
واألل ـمــان ـيــة وال ـع ـبــريــة وال ـعــرب ـيــة والـسـنـسـكــريـتـيــة
والفارسية ،وكــان يــرى أن األلمانية توافق السجع
العربي أكثر من الفرنسية ،ونقل إلى الفرنسية عن
العربية كتاب الطهطاوي المعروف "تخليص اإلبريز
ً
في تلخيص باريز" الذي قدمنا للقراء ملخصا ألبرز
ما فيه قبل أعوام.
وم ــن مـسـتـشــرقــي فــرنـســا "دي م ـي ـنــار" ،ت 1908

زوايا ورؤى

علي محمود خاجه

 de Maynardالذي ولد على باخرة عادت بأمه من
القسطنطينية بالجزائر إ لــى مرسيليا ،و فــي سنة
 1854اصطحبه "الكونت جوبينو" إلى إيران فأقام
ً
في طهران سنتين أعد خاللهما كتابا في جغرافية
ً
وتــاريــخ أدب فــارس ومــا جــاورهــا ،نقال عــن ياقوت
ً
ال ـح ـم ــوي ،مـسـتـعـيـنــا بـبـعــض مــؤل ـفــي الـ ـف ــرس ،ثم
قصد "اآلستانة" ،وعند عودته منها تعلم التركية
فــي مــدرســة الـلـغــات الـشــرقـيــة ،والـعــربـيــة فــي معهد
ً
فرنساُ ،
وعين أستاذا فيها ،وله تصانيف بالفارسية
والعربية والـتــركـيــة ،وك ــان يحسنها جميعا ،ومن
مــؤلـفــاتــه "تـقــويــم أدب ــي لـخــراســان فــي ال ـقــرن الــرابــع
الهجري" ،باريس  .1857و"الدرر العمانية في اللغة
العثمانية" ،وهو معجم تركي -فرنسي!
ومـ ــن م ـس ـت ـشــرقــي هـ ــذا ال ـم ـج ــال "دار مـسـتـيـتــر"
 Darmesteterمن أساتذة "معهد فرنسا" ،ومن آثاره
ً
ً
كتاب زرادش ــت ورســالــة البــن المقفع متنا فارسيا
وتــرج ـمــة فــرنـسـيــة ،ول ــه مـبــاحــث ديـنـيــة وافـ ــرة عن
الفرس ،ومن المستشرقين كليمان هيار  Huartأستاذ
العربية والفارسية في مدرسة اللغات الشرقية ،وكان
يتكلم العربية الـجــزائــريــة منذ طفولته ،ثــم أحسن
العربية الفصحى والتركية والفارسية ،ومن آثاره
ترجمة "أنيس العشاق" لشرف الدين الرامي الفارسي،
وكتاب عن "مذهب الباب" حول البابية والبهائية،
ومتون كردية مع ترجمة فرنسية ،وكتاب عن النحو
الـفــارســي ،وم ـقــاالت عــن ف ــارس القديمة وربــاعـيــات
الخيام .1905 ،ومــن المستشرقين "لوسيان بوفا"
( )Bouvatت  1942وم ــن آث ــاره "ت ــاري ــخ الـبــرامـكــة"،
و"األسماء الفارسية في إسبانيا والبرتغال" ،والعديد
من المقاالت عن تركيا وإيران وأفغانستان .ومنهم
"جودار  Godardوهو مهندس معماري وعالم أثري
ً
ومــؤرخ ،وقد ُعين مديرا إلدارة اآلثار بإيران فأنشأ
مجلة اآلث ــار اإليــران ـيــة ،ونـشــر فيها ع ــدة دراس ــات،
ومنهم هنري ماسة  mass,eمدير المعهد الفرنسي
بــالـقــاهــرة ،وال ــذي تــولــى الـعــديــد مــن الـمـنــاصــب في
الجزائر وفرنسا ،وكتب رسالة دكتوراه عن الشاعر
سـعــدي ،بــاريــس  ،1919وتــرجــم كـتــاب "الـعـلــم" البن
سينا من الفارسية.
وفي عام  1946اختارت وزارة الخارجية الفرنسية
هنري كوربن  Corbinرئيسا لقسم اإليرانيات في

معهدها بطهران ،فنشر سلسلة كتب بعنوان المكتبة
اإليــران ـيــة ،وطـفــق ي ـتــردد عـلــى إي ــران فــي كــل طريق
ويلقي محاضراته في جامعاتها ،وقد كافأته إيران
باألوسمة واأللقاب ،كما أن له الكثير من اآلثــار في
ً
التصوف اإليراني وغيره ،وتبلغ آثاره  197عنوانا،
منها "حكمة اإلش ــراق" للسهروردي ،و"المجموعة
الـفــارسـيــة" ،وكـتــاب "منتخبات مــن مــؤلـفــات علماء
التصوف والحكمة اإللهية العظام في إيران" ،و"في
أرض اإلسالم اإليرانية" ،في أربعة مجلدات ،باريس
.1973 -1971
وقد اهتم ليسكو  Lescotباألدب الفارسي الحديث
والنصوص الكردية ونشر قصتين لألديب اإليراني
صادق هدايت ،وكتاب عن األدباء الشباب في إيران،
وذلك باللغة الفرنسية.
(المزيد من التفاصيل في كتاب المستشرقون
لنجيب العقيقي ،ص  142وما بعدها).
ك ــان األدب الـفــرنـســي واألوروب ـ ــي عــامــة بلغاتها
األص ـل ـيــة أو ال ـم ـتــرج ـمــة م ــن أه ــم م ـص ــادر الـثـقــافــة
اإليرانية الحديثة كما هي الحال مع الثقافة العربية،
ومع تقدم وسائل االتصال وظهور المهاجر اإليرانية
في أوروبا والواليات المتحدة صارت أعمال العديد
من الروائيين والروائيات اإليرانيين تصدر في دول
الغرب ومدنها كلندن وباريس ولوس أنجلوس.
وقد رصــدت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير
لها من إيران بروز ظاهرة الكتابة النسائية ،وأحصت
نحو  370كاتبة برزن في العقد الماضي ،بتن يزاحمن
الرجال ،السيما في حقل الرواية ،وازداد عددهن ثالثة
عشر ضعفا في عقد واحد.
ويـقــول الـنــاقــد األدب ــي اللبناني عـبــده وازن في
"الحياة"  ،2015 /6 /8إن الكاتبة اإليرانية "ليلى فوالد
فند" تتحدث في كتاب جديد لها بعنوان "الكلمات
والتحديات" عن جرأة روائيات إيرانيات ومطالبتهن
بإحقاق الحرية الـعــامــة ،ورف ــع الــرقــابــة عــن وسائل
التعبير ،ومهاجمتهن للواقع الثقافي كما في رواية
"أن تقرأ لولينا في طهران" للكاتبة "آذرنفيسي" ،التي
صدرت باإلنكليزية عام  ،2003وكانت صدمة قاسية
للثقافة اإليرانية الرسمية األصولية والمحافظة.
ويـقــول الـنــاقــد "وازن" إن هــذه الــروايــة افتتحت
موجة من األدب اإليراني النسائي األنغلوفوني ،أي

الصادر ضمن الثقافة اإلنكليزية ،و"الفرانكفوني"
الـصــادر ضمن مجال الثقافة الفرنسية ،ولئن كان
األدب النسائي اإليــرانــي يحتل في الداخل مساحة
مهمة مــن المشهد األدب ــي عـمــومــا ،يضيف الناقد
الـلـبـنــانــي ،فــا أسـتـغــرب أن ي ـبــرز فــي ال ـخ ــارج أدب
ن ـس ــائ ــي إي ــران ــي ف ــي ل ـغ ــات أج ـن ـب ـيــة كــاالن ـكـل ـيــزيــة
والـفــرنـسـيــة ،فـخــال ع ــام ص ــدرت فــي بــاريــس أربــع
رواي ـ ـ ــات ألرب ـ ــع ك ــات ـب ــات إي ــرانـ ـي ــات ،اخـ ـت ــرن الـلـغــة
الفرنسية أداة تعبير هربا من الحصار الذي يهيمن
على األدب اإليراني في الداخل.
مــن هــذه ال ــرواي ــات عــام  2015كــانــت "آزادي" ،أي
"الحرية" للكاتبة "باكروان" ،رواية يقول الناقد إنها
"غــايــة فــي الـجــرأة والـعـمــق ،تفضح مـســاوئ النظام
القمعي الذي يسعى إلى تجريد األجيال الجديدة من
حقوقها الشخصية ،ويأسرها في خانة أيديولوجيته
األصولية".
الكاتبة الثانية "سحر دليجاني" وكانت قد ُولدت
في أحد سجون طهران عام  1983بعد الثورة بقليل،
وعقب أسر عائلتها كلها بتهمة المعارضة .وتتمتع
دل ـي ـجــانــي ب ـش ـهــرة عــالـمـيــة واسـ ـع ــة ،ك ـمــا تــرجـمــت
أعمالها إلــى لغات عــدة وتكتب باللغة اإلنكليزية،
وقد صدرت روايتها "أطفال جاكاراند" ،في باريس
رغم أنها تعيش في إيطاليا.
الــروايــة األخ ــرى الـتــي صــدرت فــي بــاريــس ،يقول
الـنــاقــد عـبــده وازن ،هــي أق ــرب إلــى رواي ــة التحقيق
وعنوانها "أكتب لكم من طهران" ،لصاحبتها "دلفين
مينوي" ،وهــي إيرانية األب فرنسية األم ومراسلة
لـصـحـيـفــة "ال ـف ـي ـغ ــارو" ف ــي م ـصــر وإيـ ـ ــران ول ـب ـنــان،
والرواية تتناول وقائع رهيبة ويوميات وتفاصيل
عاشتها الكاتبة خالل السنوات العشر التي قضتها
فــي إي ــران ،وكتابها عـبــارة عــن رســالــة تكتبها إلى
جدها لتروي له بحنين وألــم أين أصحبت طهران،
وكـيــف ،وعــن "دار زولـمــا" الباريسية صــدرت أيضا
رواية "أجــراس طهران" للكاتبة الفرانكفونية "زويا
بيرزاد" ،كما تمت ترجمة رواية إيرانية إلى الفرنسية
بعنوان "حجاب طهران" للروائية "برينوش صنيعي".
األديبة والمراسلة "دلفين مينوي" تحدثت في
بيروت عن كتابها المشار إليه في مقابلة صحافية
سنرى بعض ما جاء فيها في مقال قادم.

إيد أولولن*

األيرلنديون قلقون من تداعيات خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي
ّ
سيؤدي خروج بريطانيا غير المنظم من االتحاد األوروبي السنة
المقبلة على األرجح إلى إعادة فرض رسوم جمركية قوية على
ً
الحدود ،فضال عن قيود على الحركة بين هذه الجمهورية
وأيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة ،وهذا سيؤدي إلى
زعزعة جسر أيرلندا البري الحيوي.
أدى الجفاف المنتشر هــذا الصيف إ لــى حــرا ئــق مهولة
في الغابات في النصف الشمالي من الكرة األرضية ،ويبدو
سالم أيرلندا وازدهارها على األمد الطويل مرتبطين مرة
أخرى بقوى خارجة عن سيطرتها.
ّ
سـ ـي ــؤدي خ ـ ــروج بــري ـطــان ـيــا غ ـي ــر ال ـم ـن ــظ ــم م ــن االت ـح ــاد
األوروبي السنة المقبلة على األرجح إلى إعادة فرض رسوم
ً
جمركية قوية على ا لـحــدود ،فضال عن قيود على الحركة
ع ـلــى األرج ـ ــح ،ب ـيــن ه ــذه ال ـج ـم ـهــوريــة وأي ــرل ـن ــدا الـشـمــالـيــة
التابعة للمملكة المتحدة .وال شك أن هذا الخروج سيقود
عـلــى أقــل تـقــديــر إلــى زعــزعــة جـســر أيــرلـنــدا الـبــري الحيوي
الذي يتيح لها نقل سلعها من القارة وإليها ،كذلك ُ
سيلحق
ً
ّ
الضرر بالتجارة مع المملكة المتحدة ،التي تشكل تقليديا
س ــوق أي ــرل ـن ــدا الــرئ ـي ـســة ل ـت ـصــديــر واس ـت ـي ــراد الـمـنـتـجــات
الغذائية وغيرها من السلع.
ً
إل ــى ال ـغــرب ،تـهــدد سـيــاســات "ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أوال"،
ا لـ ـت ــي ت ـت ـب ـع ـهــا إدارة ت ـ ــرا م ـ ــب ،ر ك ـ ـيـ ــزة أ خ ـ ـ ــرى مـ ــن ر ك ــا ئ ــز
ّ
االقتصاد األيرلندي العصري ،وتشكل العمليات التجارية
الـتــي تـقــوم بـهــا فــي أيــرلـنــدا الـشــركــات األمـيــركـيــة الضخمة
المتعددة الجنسيات ،بما فيها غــو غــل ،وفيسبوك ،وآ بــل،
 ،eBay،و تــو ي ـتــر ،نـحــو  %90من
و مـيـكــرو ســو فــتPayPal ،
ّ
صادرات أيرلندا الرسمية وتشغل  %10من يدها العاملة،
لكن النقاد األميركيين (ال ترامب و حــده) يدعون أن الجزء
األك ـب ــر م ــن ه ــذا الـ ـم ــردود ي ـعــود إل ــى إعـ ــادة تــوج ـيــه أرب ــاح
الـشــركــات األمـيــركـيــة إلــى أيــرلـنــدا ،الـتــي ال تـفــرض ضــرائــب
كبيرة ،بغية تفادي مواجهة الضرائب في الواليات المتحدة.
على نحو مماثل يندد عــدد مــن دول اال تـحــاد األورو بــي
ا لـكـبــرى ،مثل فرنسا وألمانيا ،بما يعتبره و ضــع أيرلندا
الحالي كجنة ضريبية في الخارج بحكم الواقع ،فتريد هذه
ُ
ُ
الدول أن تدفع الضرائب حيث تجنى األرباح.
ولكن إذا خرجت بريطانيا من االتحاد األوروبي من دون
أي اتفاق بشأن الرسوم الجمركية وحرية الحركة ،فال شك
ً
ً
أننا سنشهد مجددا قيام حدود متشددة تهدف خصوصا
إلى منع تهريب سلع المملكة المتحدة القليلة الكلفة واألقل
جودة إلى االتحاد األوروبي .ومن المؤكد أن معاودة إنشاء
َ
جانبي ا لـحــدود ،بغض النظر
بنى التحكم التحتية على
عمن يديرها ،ستبدو للقوميين األيرلنديين كعملية تقسيم
جديدة أليرلندا تفرضها إحدى نزوات اإلنكليز والويلزيين
األنانية ،فقد صوتت أيرلندا ،على غرار أسكتلندا ،للبقاء في
االتحاد األوروبي ،حتى أعمال العنف قد تنشب بسهولة.
ع ـلــى د ب ـل ــن أن ت ـق ــرر م ــا إذا ك ــا ن ــت س ـت ــوا ص ــل تـمـسـكـهــا
بموقفها ا ل ـصــارم ضــد أي نــوع مــن ا ل ـحــدود ا لـجـمــر كـيــة أو
ستسعى للخروج بأفضل نتيجة ممكنة مــن هــذا الوضع
السيئ ،وتحاول التخفيف من و طــأة خــروج بريطانيا من
االت ـحــاد األوروبـ ــي بــاضـطــاعـهــا ب ــدور صــانــع ال ـســام بين
االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة.
ولكن َمن سيتخذ هذه القرارات الصعبة؟ لطالما كانت
أيرلندا دولة متحفظة مستقرة تحكمها حركة أو حركتان
يمينيتان وسطيتان متنافستان ،فيانا فايل وفاين غايل،
منذ تأسيسها عــام ُ ،1922
ويعتبر كال الخصمين متميزا
اليوم بسياساته الداعمة للسوق الحرة.
ل ـكــن ال ـمــؤس ـســة ال ـحــاك ـمــة األي ــرل ـن ــدي ــة ،ف ــي سـعـيـهــا إلــى
اس ـت ــرض ــاء ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـم ـص ــارف ال ـمــركــزيــة وحــام ـلــي
ً
السندات في االتحاد األوروبي ،فقدت مقدارا من مصداقيتها
المحلية يفوق ما يراه غير المعنيين.
يسأل النقاد المحليونَ :
لم عمد رئيس الوزراء األيرلندي
بريان كوين من فيانا فايل في وقت متأخر من  29سبتمبر
عــام  ،2009تـحــت ضـغــط مــن اال ت ـحــاد األورو ب ــي وبحضور
م ــدي ــري م ـصــارفــه ال ـم ـت ـع ـســرة ،إل ــى ت ـقــديــم ض ـمــانــات ليس
ً
لــودائــع ال ـم ـصــارف األيــرلـنــديــة فـحـســب بــل أي ـضــا لحاملي
سنداتها األجانب الذين كانوا يتوقعون على األرجح تحمل
خسائرهم؟
وم ــع تـنــامــي ال ـخــاف ربـمــا ي ـشــارف ه ــذا ال ـقــرن مــن حكم
الحزبين المستقر ،الذي عاشته أيرلندا ،على نهايته.
* «ورلد توداي»

داني رودريك*

a.m.khajah@gmail.com

ما زلت عند رأيي القائل إن أبناء األسرة يجب أن يكونوا
في منأى عن أي موقع اختالف وخالف ،وأال يكونوا سوى
أعضاء شرف في مختلف المجاالت العامة ،بما فيها
وزارات الدولة ،فالدور يجب أن يقتصر على أن يكون
الحكم في حال االختالف بين الناس ال أن يكون طرفا
في أي صراع.
ً
تخبط استمر أكثر من  30عاما في المجال الرياضي
الكويتي أدى إلى التراجع رغم تعدد المواهب الكويتية
وب ــروزه ــا بـيــن الـحـيــن واآلخـ ــر ،ورغ ــم ال ـظــروف السيئة
المحيطة.
ً
مجموعة من أبناء األ ســرة فاشلون إدار ي ــا في غالب
األ ح ـي ــان يـعـتـقــدون أن ا لــر يــا ضــة هــي ا لـمــد خــل الشعبي
وال ـس ـي ــاس ــي ل ـل ـح ـضــور ف ــي ال ـ ـصـ ــورة ،وب ــأن ـه ــا ال ـت ــدرج
الطبيعي للمناصب القيادية ،كما هو األ مــر مع بعض
ّ
السذج الذين يعتقدون أن الترشح للجمعيات التعاونية
هو المدخل إلى مجلس األمة.
فتتغير األ س ـمــاء و تـتـكــرر ا لـتـخـبـطــات ،بــل إن عــدوى
التخبطات التي انطلقت مع بداية الثمانينيات انتقلت
إلى الكثير ممن التحق بالمجال الرياضي في تلك الفترة
إلى اليوم ،حتى إن كانوا من خارج إطار أبناء األسرة،
ولنا فــي ا سـتــاد جابر خير مـثــال ،فهو الملعب ا لــذي ال
ً
تـقــام عـلـيــه الـمـبــاريــات إال ثــاث أو أرب ــع م ــرات سـنــويــا،
ورغم ذلك فإن أرضيته غير صالحة للعب ،وكذلك الصالة
الرياضية المتعددة األغراض في ضاحية صباح السالم
على ا لــدا ئــري ا لـســادس ،التي تــم ا لـشــروع فــي تشييدها
قبل أي منشأة خاصة أخرى في تلك القطعة التجارية
مــن ضاحية صباح ا لـســا لــم ،و لــم تفتتح إ لــى ا لـيــوم رغم
تـشـيـيــد ع ـشــرات الـمـبــانــي والـ ـم ــدارس فــي تـلــك الـقـطـعــة،
وبمساحات بناء تفوق المنشأة الرياضية المنتظرة،
ناهيكم عن منشأة صالة البولينغ في عهد أحمد الفهد
بمنطقة السالمية ،والتي ما زلت أحتفظ بصورة إلنشاء
ً
سور حديدي لهذه الصالة قبل تشييد الصالة أصال !!
هـ ــذا ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـم ـن ـش ــآت ال ـت ــي ت ـت ـح ـم ـل ـهــا هـيـئــة
الرياضية بمختلف إداراتها المتعاقبة على مر السنين،
أما على صعيد إدارة الموارد البشرية للقطاع الرياضي
فلنا في االتحاد القائم لكرة القدم مثال آخر على التخبط
والضعف ،فقد كنا سابقا نعيب على طالل الفهد سياسة
تكميم األ ف ــواه التي كــان ينتهجها تجاه كــل مــن ينتقد
ً
االت ـح ــاد ،وت ـغــريــم الــريــاضـيـيــن م ــادي ــا ،وحــرمــان ـهــم من
دخ ــول ال ـمــاعــب لـمـجــرد أن ـهــم يـنـتـقــدون تـخـبـطــاتــه هو
واتحاده ،وما أكثر تلك التخبطات حينها ،ليستمر هذا
النهج التعيس اليوم بــإدارة أحمد اليوسف ،ليحولوا
ُ
اتحاد الكرة إ لــى ذات مصونة يجب أال تمس ،وال أعلم
فقد أحرم من دخول مباريات القادسية بعد هذا المقال
في ظل السياسات التعيسة المنتهجة.
ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو أن األم ـ ــر إلص ـ ــاح ال ــري ــاض ــة يـحـتــاج
ً
إلــى ق ــرار ،وإن كــان شـفــويــا ،بـحــرمــان أي فــرد مــن أبـنــاء
األسرة من الحضور في المشهد العام إن اختار العمل
فــي الـمـجــال الــريــاضــي ،لعل وعـســى أن يـكــون هــذا األمــر
ً
راد عــا لهم لكي يكفوا أيديهم عن الرياضة ،وأن يتمكن
المؤهلون والراغبون في التطوير فقط من قيادتها.
أنا ما زلت عند رأيي القائل إن أبناء األسرة يجب أن
يـكــونــوا فــي مـنــأى عــن أي مــوقــع اخ ـتــاف وخ ــاف ،وأال
يكونوا سوى أعضاء شرف في مختلف المجاالت العامة،
بما فيها وزارات الدولة ،فدورهم يجب أن يقتصر على أن
يكون الحكم في حال االختالف بين الناس ال أن يكونوا
طــرفــا فــي أي ص ــراع ،وألنـهــا غــايــة بـعـيــدة الـمـنــال فعلى
األقل يجب محاولة تقنين وجودهم في العمل العام.

إيان بوروما*

ترامب ووسواسه الخناس
رغم الحديث الذي
ال ينقطع عن جماعات
الضغط اليهودية في
واشنطن ،فإن أغلب
اليهود سيستمرون
في التصويت ضد
ترامب ،حتى لو أنه مؤيد
خانع تقريبا للحكومة
اإلسرائيلية وال يخفي
عداوته للفلسطينيين.

بعض الناس
يرون أن من
المحير أن
يتهم المعادون
للسامية
اليهود بأنهم
إما بالشفة
أصليون أو
رأسماليون
أصليون

ً
تضم حاشية الرئيس األميركي دونالد ترامب عددا
ً
كبيرا من األشخاص الغريبي األطوار ،لكن ِقلة منهم على
القدر نفسه من غرابة أطوار -أو شر وشؤم -ستيفن ميلر،
كبير مستشاري ترامب لشؤون السياسات الذي يبلغ من
العمر  33عاما ،الواقع أن ميلر يشبه نوعا من المنتمين
إلــى اليمين المتطرف أكثر شيوعا فــي أوروب ــا منه في
الــواليــات المتحدة :فهو شــاب ،بــارع ،أنيق الملبس ،بل
حتى مفرط في التأنق واالهتمام بالمظهر ،وهو خطيب
بارع في تهييج الجماهير ،والذي يعمل خطابه الملتهب
ضد المهاجرين والالجئين" -سنبني هذا الجدار المرتفع
وسنبنيه ط ــوي ــا!" -عـلــى دف ــع الـحـشــود فــي الـمـسـيــرات
ال ـمــؤيــدة ل ـتــرامــب إل ــى نــوبــة م ــن ال ـه ـيــاج والـهـسـتـيــريــا،
وتتلخص واحدة من أكثر أفكاره إثارة إلعجاب الجماهير
في أن المهاجرين سيصيبون األميركيين بعدوى أمراض
رهيبة.
يلعب ميلر على أسوأ غرائز ترامب :الشوفينية المولعة
بالقتال ،والكراهية االنتقامية التي يكنها لليبراليين،
ومعاداة األقليات ،وتتسم نزعة ميلر الحزبية بالتطرف،
فعلى حد تعبيره شخصيا" :المسؤولون عن كل ما يعيب
هذا البلد اليوم هم أولئك الذين يعارضون دونالد ترامب"،
ويبدو أنه يصدق هذا الهراء حقا.
الغريب في ميلر ،بين أمور أخرى ،هو الصدام الظاهر
بين آرائــه حــول المهاجرين ،والالجئين ،واألقليات من
جانب وخلفيته الشخصية على الجانب اآلخر ،فهو من
نسل يهود ج ــاؤوا إلــى الــواليــات المتحدة بعد فرارهم
مــن المذابح فــي بيالروسيا ،وقــد نشأ فــي كاليفورنيا،
وكــان والــداه ديمقراطيين ،لكنه كان بالفعل يقرأ األدب
اليميني ا لـمـتـطــرف (ا لـمـجــات المناهضة للتحكم في
األسلحة النارية وما شابه) في المدرسة الثانوية ،ومنذ
ذلــك الحين كــان يختلط بإيديولوجيين يصعب تمييز
آرائهم عن معاداة السامية ،وقد فشل خطاب ترامب في
العام المنصرم في ذكرى الهولوكوست (المحرقة) حتى
في ِذكــر اليهود؛ ويعتقد بعض المراقبين أن ميلر كان
مؤلف الخطاب.
يعتبر ميلر نفسه وطنيا ،فبطبيعة الحال ليس من غير
العادي أن يكون اليهودي مواطنا أميركيا ،أو فرنسيا ،أو
بريطانيا ،أو روسيا ،أو حتى مواطنا ألمانيا مخلصا ،وال
يوجد أي سبب يمنع اليهود من تبني مبادئ محافظة،
وقد عينت مارغريت تاتشر العديد من اليهود في مناصب
عليا ،مما دفع رئيس الوزراء السابق هارولد ماكميالن
إلى إلقاء تعليقه المتغطرس بأن حكومتها احتوت على
"عدد من اآلستونيين العجائز أكبر مما ضمت من كبار
خريجي كلية إيتون".
هناك يهود آخرون أيضا حول ترامب غير ميلر ،فقد
عين ترامب غــاري كوهين مديرا للمجلس االقتصادي
الــوطـنــي ،وجـعــل ستيفن منوشين وزي ــرا لـلـخــزانــة ،وال
أحد منهما يعادي المهاجرين ،وفي العام الفائت ،كاد
كوهين يستقيل عندما دافع ترامب عن الغوغاء من أنصار
العرق األبيض في شارلوتسفيل بوالية فيرجينيا،
تفوق ِ

وقد استقال في عامنا هذا ،ولكن احتجاجا على فرض
التعريفات الجمركية على الواردات من الصلب ،ومثله مثل
منوشين ،يؤمن كوهين بالضرائب المنخفضة والمبادرة
الحرة غير المقيدة( .ويمكن استبعاد غاريد كوشنر من
هــذه المناقشة ،ألن السبب الوحيد لــوجــوده في البيت
األبيض هو زواجه من إيفانكا ابنة ترامب).
األم ــر غـيــر الـمـعـتــاد ه ــو أن ت ـكــون ي ـهــوديــا ومـعــاديــا
لــأجــانــب (عـلــى األق ــل خ ــارج إســرائ ـيــل) .مــؤخــرا ،نشرت
صحيفة فرانكفورتر الجماينه تسايتونغ تقريرا مفاده
أن عــددا من اليهود انضموا إلــى حــزب البديل من أجل
ألمانيا المناهض للمهاجرين ،ويبدو أن العديد منهم
ينتمون إلــى أصــول روسـيــة ،ويبدو أن الخوف المبالغ
فيه من أن يكون المسلمون على وشك تدمير الغرب هو
دافعهم الرئيس لالنضمام إلى اليمين المتطرف ،وتطارد
َ
ميلر رؤية مماثلة تتنبأ بنهاية العالم ،وهناك آخرون من
هذه الشاكلة :شيلدون أديلسون ،قطب أندية القمار وأحد
كبار مؤيدي ترامب ،على سبيل المثال.
ول ـكــن ه ـنــاك بـعــض األس ـب ــاب الــوجـيـهــة ال ـتــي تجعل
اليهود في الشتات ال يصبحون معادين لألجانب عادة،
فالحركات المعادية لألجانب التي تصر على االمتيازات
الخاصة للدم والتربة كانت على الــدوام غير ودودة مع
األقليات ،وخصوصا اليهود ،األمر الذي يؤدي إلى اندالع
ذلك النوع من العنف الذي دفع أجداد ميلر إلى الخروج
من بالدهم.
يرى بعض الناس أنه من المحير أن يتهم المعادون
للسامية اليهود بأنهم إما بالشفة أصليون أو رأسماليون
أصليون ،فتاريخيا ،لم يكن أغلب اليهود الذين يعيشون
في قرى فقيرة ينتمون إلى أي من الفريقين ،لكن جاذبية
أ فـكــار اليسار فــي نظر المثقفين اليهود ليست باألمر
الغامض ،وكان كارل ماركس ذاته يأمل أن تصبح أشكال
العرقية والدينية بال أهمية بمجرد أن يتحد
التمييز َِ
عـمــال الـعــالــم .كما الحــظ فولتير ،ال ــذي لــم يكن صديقا
عظيما لليهود ،متحدثا عن بورصة لندن" :هنا يتعامل
اليهود والمسلمون والمسيحيون مع بعضهم بعضا
وكأنهم ينتمون جميعا إلى العقيدة الدينية نفسها ،وال
يطبقون مصطلح كافر إال على الناس الذين يضعفون".
فالرأسمالية كما نعرفها تتجاوز كل الحدود.
الواقع أن الهجرة ،وهي ليست طوعية دوما بأي حال
من األحوال ،كانت دوما مصير اليهود منذ القرن الثامن
قبل الميالد ،وكانت المجتمعات المفتوحة ،والتسامح
الن َعم النادرة .ومن هنا تأتي
الديني ،وحرية الحركة ،من ِ
الجاذبية التقليدية ألماكن مثل أمستردام ،أو الواليات
المتحدة في واقع األمر ،وهذا يفسر لماذا يستمر اليهود
األميركيون في التصويت غالبا للحزب الديمقراطي ،حتى
بعد أن أصبحوا أكثر ازدهارا.
ذات ي ــوم ،أل ــف الـمـفـكــر األم ـيــركــي الـمـحــافــظ نــورمــان
بـ ــودوي ـ ـتـ ــزر ك ـت ــاب ــا بـ ـعـ ـن ــوان "لـ ـ ـم ـ ــاذا ي ـن ــاص ــر ال ـي ـه ــود
الـلـيـبــرالـيــة؟" ،وك ــان يشعر بـقــدر كبير مــن الـحـيــرة إزاء
الفكرة القائلة إن اليهود ،كما قال رفيقه المحافظ ميلتون

هيميلفارب" ،يكسبون كما يكسب األساقفة ويصوتون
كما يصوت أهل بورتوريكو".
لكن هذا األمر ليس محيرا على اإلطالق ،إذ إن انعدام
الثقة بمذهب معاداة األجانب كان نتيجة لتجربة دموية
طويلة ،واآلن يؤسس هــذا لخيبة األمــل المتزايدة بين
اليهود األميركيين إزاء إسرائيل ،فقد أصبحت معاداة
األجانب ،والتأكيد على الحقوق اليهودية على حساب
العرب ،في ازدياد في األراضي المقدسة أيضا ،ورغم أن
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يستحضر
قـصــة الـمـحــرقــة كـلـمــا ك ــان ذل ــك مـنــاسـبــا ل ــه ،فــإنــه أق ــرب
إيديولوجيا إلى المتعصبين المسيحيين اإلنجيليين
وكــارهــي األجــانــب اليمينيين المتشددين ،مثل نظيره
المجري فيكتور أوربان ،من أغلب األميركيين اليهود.
ل ـه ــذا ال ـس ـب ــب ،ورغـ ـ ــم ال ـح ــدي ــث الـ ـ ــذي ال ي ـن ـق ـطــع عــن
ج ـمــاعــات الـضـغــط ال ـي ـهــوديــة ف ــي واش ـن ـطــن ،ف ــإن أغـلــب
اليهود سيستمرون في التصويت ضد ترامب ،حتى لو
أنه مؤيد خانع تقريبا للحكومة اإلسرائيلية وال يخفي
عــداوتــه للفلسطينيين ،لـهــذا الـسـبــب أيـضــا يـظــل ميلر
غريب األط ــوار ،ففي االحتفال بالعام اليهودي الجديد
كومس دانيلز ،حاخام ميلر
في الشهر الفائت ،ذهب نيل ِ
الـســابــق ،إل ــى إدان ــة سـيــاســة ميلر عـلــى أنـهــا "تتناقض
تماما مع كل ما أعرفه عن اليهودية" ،ولست متأكدا من
أن الالهوت اليهودي يدعم مثل هذا التأكيد القوي ،لكن
مشاعره واضحة.
عندما أعرب ويليام كريستول ،المعلق المنتمي إلى
المحافظين ال ـجــدد ،ال ــذي غ ــازل اليمين المتطرف ذات
يوم عن اشمئزازه من ترامب ،ذهب ديفيد هورويتز ،أحد
معلمي ميلر ،إلى وصف كريستول بأنه "يهودي مرتد"،
كان سيغموند فريود سيصف هذا بأنه "إسقاط نفسي"،
والواقع أن هذا المفهوم يعود إلى التلمود البابلي ،الذين
حذر" :ال تسخر من جارك لعيب يشوبك أنت ذاتك".
* مؤلف كتاب "قصة حب في طوكيو :مذكرات".
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق مع «الجريدة»

الحركات المعادية لألجانب
التي تصر على االمتيازات
الخاصة للدم والتربة كانت
باستمرار غير ودودة مع
األقليات وخصوصا اليهود
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٥.٠٩٢

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٢٨٨

٤.٧٣٥

2.٤٩٩ 2.٨٦١ 3.٢٩١

 272.4مليون دينار أرباح «الوطني» في  9أشهر بنمو %14.3
• الساير :البنك يواصل تحقيق نتائج مالية ممتازة وأرباحه ترتكز على نمو اإليرادات التشغيلية
• الصقر :السير بخطى ثابتة في تطبيق سياسة التنوع بفضل الزخم القوي في قطاعات األعمال والمناطق المختلفة
بلغت أرباح «الوطني» في
الربع الثالث  86.5مليون دينار
( 285.5مليون دوالر) مقابل
 73.7مليون دينار (243.1
مليون دوالر) في الفترة
المماثلة من عام  ،2017بنمو
بلغت نسبته  %17.5على
أساس سنوي.

ح ـقــق ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
 272.4مليون دينار ( 898.7مليون
دوالر) أرباحا صافية في األشهر
التسعة األولى من العام الحالي،
مـ ـق ــا ب ــل  238.4مـ ـلـ ـي ــون د يـ ـن ــار
( 786.4مليون دوالر) في الفترة
الـمـمــاثـلــة م ــن ع ــام  ،2017بنمو
بلغت نسبته  14.3في المئة على
أساس سنوي.
وبلغت أرباح الربع الثالث 86.5
مليون دينار ( 285.5مليون دوالر)
مقابل  73.7مليون دينار (243.1
مليون دوالر) في الفترة المماثلة
من عام  ،2017بنمو بلغت نسبته
 17.5في المئة على أساس سنوي.
ونمت الموجودات اإلجمالية
ك ـمــا ف ــي ن ـهــايــة سـبـتـمـبــر 2018
بواقع  5.7في المئة على أساس
سنوي ،مقارنة بالفترة المماثلة
من عام  ،2017لتبلغ  27.1مليار
دي ـن ــار ( 89.5مـلـيــار دوالر) ،في
حين ارتفعت حقوق المساهمين
ب ــواق ــع  5.2ف ــي ال ـم ـئ ــة إل ـ ــى 3.1
م ـل ـيــارات دي ـن ــار ( 10.2مـلـيــارات
دوالر).
كـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــروض
والتسليفات اإلجمالية  15.4مليار
دينار ( 50.8مليار دوالر) بنهاية
سبتمبر الماضي ،مرتفعة بنسبة
 6.5في المئة عن مستويات العام
ال ـس ــاب ــق ،ف ــي ح ـيــن ن ـمــت ودائـ ــع
العمالء بواقع  5.4في المئة على
أسـ ــاس س ـنــوي إل ــى  14.1مليار
دينار ( 46.4مليار دوالر) بنهاية
سبتمبر الماضي.
وظلت معايير جودة األصول
قوية ،حيث بلغت نسبة القروض
المتعثرة مــن إجمالي المحفظة
االئتمانية للبنك  1.37في المئة،

كما في نهاية سبتمبر الماضي،
ف ــي ح ـي ــن ب ـل ـغــت ن ـس ـبــة تـغـطـيــة
القروض المتعثرة  237في المئة.
كما حافظت المجموعة على
أفضل مستويات الرسملة ،وبلغ
معدل كفاية رأس المال  17.2في
المئة بنهاية سبتمبر الماضي،
متجاوزا الحد األدنى للمستويات
المطلوبة.
وف ــي إطـ ــار تـعـقـيـبــه ع ـلــى هــذا
األداء المتميز ،قال رئيس مجلس
إدارة بنك الكويت الوطني ناصر
ال ـس ــاي ــر" :ت ـت ــزاي ــد ق ــوة نتائجنا
المالية على مدار كل فترة مالية،
م ـق ــارن ــة ب ــال ـف ـت ــرة ال ـس ــاب ـق ــة بـمــا
يعكس صالبة األســس الراسخة
لـعـمـلـيــات ال ـم ـج ـمــوعــة وقــدرت ـنــا
الهائلة على توليد اإليــرادات من
األنشطة الرئيسة للبنك.
وي ــواص ــل "الــوط ـنــي" مسيرته
بخطى ثابتة نحو عــام آخــر من
األرباح القياسية ،وفقا لما تشير
إليه نتائج األشهر التسعة األولى
مــن ال ـعــام ال ـحــالــي ،مــع مــواصـلــة
ً
البنك أداء ه القوي اعتمادا على
اإليرادات المصرفية من األنشطة
ال ــرئ ـي ـس ــة والـ ـتـ ـن ــوع ال ـف ـع ــال فــي
مصادر الدخل".
وق ــال ال ـســايــر" :ارت ـف ــع صــافــي
اإليــرادات التشغيلية للمجموعة
بنسبة  8.5في المئة على أساس
سنوي ،ليبلغ  661.8مليون دينار
( 2.183.4مليون دوالر) بدافع من
النمو المطرد ألنشطة االقــراض،
وتـحـســن ال ـهــوامــش عـلــى خلفية
تحركات أسعار الفائدة ،إضافة
إل ـ ـ ــى الـ ـنـ ـم ــو ال ـ ـ ـقـ ـ ــوي إليـ ـ ـ ـ ــرادات
الرسوم".
وأض ـ ـ ــاف" :مـ ــازالـ ــت األن ـش ـطــة

االقـ ـتـ ـص ــادي ــة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت فــي
ت ـح ـ ّـس ــن م ـس ـت ـم ــر ،ح ـي ــث نـشـهــد
اتجاهات إيجابية فيما يتعلق
بتنفيذ خطة التنمية الحكومية
مــن حـيــث م ـعــدالت نـمــو اإلن ـفــاق
الرأسمالي وتزايد وتيرة إنجاز
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
األخـيــرة ،بما يشير إلــى ترسيخ
اتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــات الـ ـنـ ـم ــو الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام
ً
مستقبليا".
وأردف" :ت ـت ــواف ــر ف ــي ال ـســوق
الكويتي فرص واعدة على خلفية
ّ
تحسن بيئة األعمال التي قامت
ب ــدوره ــا بـتـمـهـيــد ال ـطــريــق أم ــام
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ل ـل ـق ـيــام ب ــدور
رئـ ـي ــس ،ك ـم ــا ي ـن ـف ــرد "ال ــوط ـن ــي"
بمكانة مميزة تؤهله لالستفادة
من تلك الفرصة الواعدة للدورة
التشغيلية ،نظرا لما يتميز به
من اإلمكانات والقدرات المميزة
والمنتجات الفريدة وميزانيته
الـ ـ ـه ـ ــائـ ـ ـل ـ ــة وانـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــراده ب ــأعـ ـل ــى
التصنيفات االئتمانية".
بدوره ،قال الرئيس التنفيذي
لمجموعة بنك الكويت الوطني
عصام الصقر" :تعد استراتيجية
التنوع التي تتبناها المجموعة
من العوامل الرئيسة المساهمة
في قوة واستمرارية أدائنا المالي
المميز.
وما زلنا نرى اتجاهات مماثلة
لـبـقـيــة ال ـع ــام ال ـحــالــي وال ـف ـتــرات
ال ـم ـق ـب ـل ــة .واع ـ ـت ـ ـمـ ــدت أرب ــاح ـن ــا
ف ــي األش ـهــر الـتـسـعــة األولـ ــى من
العام الحالي بصفة رئيسة على
األنـشـطــة الـمـصــرفـيــة األســاسـيــة
ون ـمــو أح ـج ــام األعـ ـم ــال ع ـبــر كل
المناطق الجغرافية التي نعمل
ب ـهــا ،بـمــا يـتـمــاشــى مــع أهــدافـنــا

ال ــرامـ ـي ــة ن ـح ــو ت ـن ــوي ــع األص ـ ــول
ومصادر الدخل.
وفـ ـ ــي ظـ ــل مـ ــا نـ ـنـ ـف ــرد بـ ــه مــن
م ـ ـ ـعـ ـ ــدالت ك ـ ـفـ ــا يـ ــة رأس ا ل ـ ـمـ ــال
واس ـت ـق ــرار مـسـتــويــات الـتـمــويــل
وتوافر السيولة الكافية ،يواصل
"الوطني" االستفادة من الفرص
المستجدة على الساحة المحلية
واإلقليمية".
وأكد الصقر تركيز المجموعة
عـ ـ ـل ـ ــى األن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
اإلسالمية قائال" :تركز المجموعة
ب ـص ـف ــة خ ــاص ــة ع ـل ــى األن ـش ـط ــة
المصرفية اإلســامـيــة .كما يعد
بـنــك بــوب ـيــان مــن أه ــم العناصر
الــرئـيـســة الـتــي تـخــدم تطلعاتنا
لـتـنـفـيــذ اس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتـنــويــع
داخل الكويت ،حيث يتفوق البنك
اإلسـ ــامـ ــي ال ـت ــاب ــع لـلـمـجـمــوعــة
ب ــأدائ ــه الـمـمـتــاز عـلــى اتـجــاهــات
السوق ،ويواصل اكتساب حصة
ســوق ـيــة أك ـب ــر وت ــوس ـي ــع قــاعــدة
عمالئه.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :س ـ ــاه ـ ــم ال ـت ــوس ــع
الجغرافي لبنك الكويت الوطني
في تطبيق استراتيجية التنويع
ودخ ــولـ ـه ــا ح ـي ــز ال ـت ـط ـب ـيــق ،مــع
ح ـصــدنــا ث ـم ــار ج ـه ــود أعـمــالـنــا
خارج الكويت ،حيث استحوذت
أرب ـ ــاح الـعـمـلـيــات ال ــدول ـي ــة على
 30فــي المئة مــن إجمالي أربــاح
المجموعة فــي األ ش ـهــر التسعة
األول ـ ــى م ــن ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،بما
يــؤكــد تـمـيــز وضـعـنــا التنافسي
مقارنة بالبنوك المماثلة".
وتابع" :وتواصل استراتيجية
المجموعة التركيز على التوسع
في أسواق الشرق األوسط وشمال
إفريقيا من خالل تنمية األنشطة

ناصر الساير
الــرئـيـســة للبنك ،وبــاألخــص في
دول مجلس التعاون الخليجي
ومصر.
فـفــي ال ـعــام ال ـحــالــي ،توسعنا
فــي المملكة العربية السعودية
من خالل افتتاح فرعين جديدين
(ال ـ ــري ـ ــاض والـ ـ ــدمـ ـ ــام) ل ـم ـســانــدة
وتـعــزيــز أع ـمــال فــرعـنــا فــي جــدة.
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،سـنـقــدم أيـضــا
خــدمــات إدارة الـثــروات العالمية
ف ــي الـمـمـلـكــة م ــن خ ــال شركتنا
ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي حـ ـصـ ـل ــت ع ـلــى
ترخيص من هيئة السوق المالية
السعودية لمزاولة تلك األعمال.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ه ـي ــأن ــا فــي
مـ ـص ــر جـ ـه ــودن ــا نـ ـح ــو تـحـقـيــق
مزيد من النمو على خلفية اآلثار
اإليجابية لإلصالح االقتصادي

عصام الصقر
الـ ـت ــي ب ـ ـ ــدأت فـ ــي إرسـ ـ ـ ــاء ق ــواع ــد
االستقرار االقتصادي ،األمر الذي
يؤهلنا لتقديم خــد مــا تـنــا ألكبر
األسواق العربية من حيث التعداد
السكاني ،والـتــي تفتقر إلــى حد
كبير للخدمات المصرفية".
وي ـ ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
الوطني تميزه بأعلى مستويات
التصنيف االئتماني ضمن كافة
ب ـنــوك ال ـش ــرق األوس ـ ــط بــإجـمــاع
مؤسسات التصنيف االئتماني
الثالث :موديز ،وفيتش ،وستاندر
آن ـ ــد بـ ـ ـ ــورز ،ب ــدع ــم مـ ــن رس ـم ـل ـتــه
الـ ـقـ ــوي ــة وس ـ ـيـ ــاسـ ــات اإلقـ ـ ـ ــراض
الحكيمة التي يتبعها ،واتباعه
منهجا منظما إلدارة المخاطر،
إل ــى جــانــب ال ـخ ـبــرة واالس ـت ـقــرار
الذي يتمتع به جهازه اإلداري.

إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ي ـح ـت ـفــظ
"الـ ــوط ـ ـنـ ــي" ب ـم ــوق ـع ــه ب ـي ــن أك ـثــر
 50بنكا أمــانــا فــي الـعــالــم للمرة
الثالثة عشرة على التوالي ،كما
أنــه حــاز جــائــزة أفضل بنك على
مـسـتــوى الـكــويــت مــن "ذا بانكر"
و"يورومني" و"غلوبال فاينانس"
في عام .2017
ويـتـمـتــع "ال ــوط ـن ــي" بــوجــوده
على أوسع نطاق بشبكة محلية
وع ــال ـم ـي ــة ت ـم ـتــد ع ـب ــر  4قـ ـ ــارات،
كـمــا يـمـتــد ال ــوج ــود الـعــالـمــي له
فــي الـعــديــد مــن ال ـمــراكــز المالية
العالمية ،بما في ذلك نيويورك،
وأوروبــا ،وسنغافورة ،والصين،
إض ــاف ــة إل ــى وجـ ــوده ف ــي منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

ةديرجلا
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اقتصاد

شركات مشطوبة من البورصة على طريق
التصفية وإشهار اإلفالس

ً
كلفت مكاتب استشارية دراسة أوضاعها بعيدا عن مالحقة المساهمين
محمد اإلتربي

ترتب بعض شركات االستثمار
اإلجراءات القانونية بمعزل
عن أعين المساهمين بهدف
مفاجأتهم بسلسلة من
القانونية السريعة
اإلجراءات ً
والمرتبة سلفا.

«المستثمر الدولي»
و«غلف إنفست»
و«آجال» مرشحة
ً
للتصفية قريبا

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر اس ـت ـث ـمــاريــة
وقانونية لـ «الجريدة» أن بعض
الـشــركــات المتعثرة منذ انــدالع
األزم ــة المالية أواخ ــر عــام 2008
وش ـط ـب ــت م ــن الـ ـب ــورص ــة كـلـفــت
م ـك ــات ــب اس ـت ـش ــاري ــة وقــانــون ـيــة
القيام بدراسة إجراءات التصفية
أو إعالن اإلفالس ،وإنهاء وجود
ً
الشركة نهائيا.
وق ــال ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،إن بعض
شركات االستثمار كانت فترة ما
قبل األزمة تصنف بأنها شركات
رائدة وقيادية ولديها استثمارات
إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة وعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة وأخ ـ ـ ـ ــرى
مـتــوسـطــة انـتـهـجــت ه ــذا الـنـهــج
ً
حاليا إلغالق ذلك الملف ،السيما
بـ ـع ــد أن اس ـ ـت ـ ـحـ ــوذت م ـج ــال ــس
إدارة تلك الشركات على الملفات
وال ـب ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة وص ـ ــادرت
المحافظ المالية وهربت األصول
وال ـس ـيــولــة خـ ــارج ال ـكــويــت عبر
صفقات خارجية أو حسابات غير
معروفة لشركات ذات مسؤولية
محدودة أو تجارة عامة.
ً
وعمليا  ،ترتب تلك الشركات
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة بـمـعــزل
ع ــن أعـ ـي ــن ال ـم ـســاه ـم ـيــن ب ـهــدف
مفاجأتهم بسلسلة من اإلجراءات
ال ـقــانــون ـيــة ال ـســري ـعــة والـمــرتـبــة
ً
س ـ ـل ـ ـفـ ــا ،وإزاء ذل ـ ـ ــك ف ـ ـ ــإن ه ـك ــذا
إجراءات يترتب عليها مايلي- 1 :
إهدار واضح لحقوق المساهمين
أمام أعين الجهات الرقابية كافة.
ّ
 - 2غل أيدي صغار المساهمين

ون ـســف كــل اسـتـحـقــاقــاتـهــم دون
صوت أو قانون يحمي حقوقهم،
إذ إن نظام الجمعيات العمومية
ال ي ــزال بمنطق ا ل ـقــوة األغلبية
تهدر حقوق الصغيرة واألقلية
دون أن ي ـك ــون ل ـل ـص ـغــار صــوت
ً
مسموع حتى رقــابـيــا ،وبـعــد أن
ت ـم ــت ال ـس ـي ـط ــرة وال ـس ـط ــو عـلــى
أص ــول عــديــدة مــن ه ــذه الـنــافــذة
ح ـتــى إن ل ــم ت ـكــن ه ـن ــاك أغـلـبـيــة
فالسيطرة وشفط األصول يتمان
بمن حضر - 3 .شركات متعثرة
ً
مرت عليها منذ األزمة حاليا 10
سنوات دون أي هيكلة أو تقدم أو
توزيع لألرباح ،أو حتى تصفية
وبيع األصــول وإعــادة أي مبالغ
لـلـمـســاهـمـيــن ،وال حـتــى معلوم
للمساهمين أي مصير ألموالهم
ً
ً
ع ـل ـم ــا أن كـ ـثـ ـي ــرا م ـن ـهــم ي ـتــرقــب
وينتظر - 4 .شريحة من الشركات
ال ـم ـت ـع ـثــرة ل ــم تـ ـق ــدم م ـيــزان ـيــات
للجهات الرقابية كافة منذ نحو
 9سنوات ،والسؤال كيف يستمر
ترخيص هكذا شركة وكيف يتم
ً
التجديد لـهــا؟ علما أن الجهات
المعنية تشطب شركات صغيرة
ال ـح ـج ــم وف ـ ــردي ـ ــة ل ـم ـج ــرد أن ـهــا
تخلفت ثــاث سـنــوات أو غيرها
من األسباب ،فماذا عمن «شفط»
أموال المستثمرين والمساهمين،
ال ــذي ــن وثـ ـق ــوا ف ــي ت ـلــك األدوات
االس ـت ـث ـم ــاري ــة»؟  - 5مـسـتــويــات
األسـ ـع ــار ال ـت ــي تـ ـت ــداول عـنــدهــا
العديد من الشركات المشطوبة

والمتعثرة تتراوح بين  12إلى 16
ً
فلسا في أفضل األحوال في سوق
«الجت» وبعضها ال يوجد عليها
أي طلب يذكر .وتشير المصادر
إلى ان شركات مثل «غلف انفست»
و«الـمـسـتـثـمــر ال ــدول ــي» و«آج ــال»
ً
مرشحة للتصفية قريبا.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه
ً
حاليا هو ما الفارق بين سرقات
الـمـعــارض الـعـقــاريــة الـمـلـيــاريــة،
والمليارات التي بددتها الشركات
على صغار وكبار المساهمين؟،
وأين الجهات الرقابية من تطبيق
ال ـقــانــون وحـمــايــة المستثمرين
الس ـي ـمــا ال ـص ـغ ــار ال ــذي ــن تــوجــه
كـثـيــر مـنـهــم بـنـهــايــة ال ـخــدمــة أو
عـبــر ق ــروض مـصــرفـيــة وغـيــرهــا
لالستثمار تحت مظلة ومباركة
القوانين.
وه ــل فــي ظــل تـلــك العمليات
يمكن االستمرار بوجود قانون
االسـ ـتـ ـق ــرار الـ ـم ــال ــي؟ وال ـ ـ ــذي ال
ً
ً
يـتـطـلــب إال قــانــون ـيــا مـحـتــرفــا
ً
ومتمرسا إلدخال الشركة تحت
حـمــايـتــه وغ ــل ي ــد المساهمين
والـ ـ ــدائ ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن م ـ ـ ــن الـ ـتـ ـق ــاض ــي
لتموت المطالبة بالتقادم أمام
المليارات التي بددتها شركات
متعثرة وقيادات «هاربة» ،وهل
تـبــادر «الـتـجــارة» بالتعاون مع
باقي الجهات الرقابية وتالحق
ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات وق ـ ـيـ ــادات ـ ـهـ ــا
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــظ ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أص ـ ــولـ ـ ـه ـ ــا
وممتلكاتها؟

 3مليارات دوالر أرباح  QNBفي  9أشهر بنمو %6
أعلنت مجموعة  QNBنتائجها لألشهر
التسعة المنتهية في  30سبتمبر  ،2018إذ
بلغ صافي الربح  10.8مليارات ريال قطري
( 3.0مليارات دوالر) ،بزيادة نسبتها  6في
المئة مـقــارنــة بــالـعــام الـمــاضــي ،رغــم تأثير
انخفاض قيمة الليرة التركية.
كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة
ليصل إل ــى  853مـلـيــار ( 234مـلـيــار دوالر)
بنسبة  8في المئة منذ  30سبتمبر .2017
وقــد كــان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي
الموجودات هو القروض والسلف التي نمت
بنسبة  4في المئة لتصل إلى  604مليارات
ريـ ــال ( 166مـلـيــار دوالر) .وق ــد ت ــم تمويل
هــذا النمو بشكل أســاســي مــن خــال ودائــع
العمالء التي ارتفعت بنسبة  7في المئة من
سبتمبر  ،2017لتصل إلى  615مليار ريال
( 169مليار دوالر).
كما تأثر نمو الموجودات والمطلوبات
للمجموعة باالنخفاض في الليرة التركية،
حيث تأثر بشكل سلبي النمو في إجمالي
ال ـم ــوج ــودات وودائـ ـ ــع ال ـع ـمــاء ،ورغـ ــم ذلــك
أدت سـيــاســة الـمـجـمــوعــة الـقــويــة فــي إدارة
الـمــوجــودات والمطلوبات بتحسين نسبة
الـقــروض إلــى الــودائــع لــدى مجموعة QNB

لتصل الى  98.3في المئة في 30
سبتمبر .2018
وق ــد أدت جـهــود المجموعة
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـهـ ــدف لـ ــرفـ ــع م ـس ـت ــوى
الكفاء ة التشغيلية إلــى توفير
ال ـت ـك ــال ـي ــف وإي ـ ـج ـ ــاد مـ ـص ــادر
مستدامة لتوليد الــدخــل .وقــد ساعد ذلك
مجموعة  QNBعلى تحسين نسبة الكفاء ة
(ن ـس ـبــة ال ـت ـك ـل ـفــة إلـ ــى الـ ــدخـ ــل) إلـ ــى  26في
المئة ،مــن  29فــي المئة فــي الـعــام الماضي
والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين
ال ـمــؤس ـســات ال ـمــال ـيــة ال ـك ـب ـيــرة ف ــي منطقة
الشرق األوسط وإفريقيا.
كـمــا حــافــظ الـبـنــك عـلــى م ـعــدل ال ـقــروض
غـيــر الـعــامـلــة كنسبة مــن إجـمــالــي محفظة
القروض عند مستوى  1.8في المئة ،وهو
من بين أدنــى المعدالت على نطاق البنوك
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط
وإفريقيا ،األمر الذي يعكس الجودة العالية
لمحفظة ا ل ـقــروض وفعالية سياسة إدارة
المخاطر االئتمانية .كما واصلت المجموعة
سياستها المتحفظة في بناء المخصصات،
إذ بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة
 106في المئة في  30سبتمبر .2018

بلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة
 15.6فــي المئة كما فــي  30سبتمبر ،2018
وهـ ــي أع ـل ــى م ــن ال ـح ــد األدنـ ـ ــى لـلـمـتـطـلـبــات
التنظيمية لمصرف قطر ا لـمــر كــزي ولجنة
بـ ــازل .وق ــد ك ــان لتقلب أس ـعــار ال ـصــرف في
أسواقنا األساسية تأثير محدود على نسبة
كفاية رأس المال.
نجح  QNBفي تأمين تمويل من األسواق
العالمية خالل السنة والتي شملت ،من بين
أشياء أخــرى ،إصــدارات ألســواق رأس المال
في أستراليا بقيمة  560مليون دوالر (700
مليون دوالر أسـتــرالــي) بــأجــل استحقاق 5
و 10س ـنــوات ،وإصـ ــدار س ـنــدات فــي تــايــوان
بقيمة  720مليون دوالر بأجل استحقاق 30
سنة .وتعكس كل هذه اإلصدارات نجاح البنك
فــي تنويع مـصــادر التمويل وزي ــادة فترات
االسـتـحـقــاق وم ــدى ثـقــة االسـ ــواق العالمية
بالمركز المالي للبنك واستراتيجيته.

البرميل الكويتي
يرتفع  1.19دوالر
ارت ـف ــع س ـعــر بــرم ـيــل الـنـفــط
الكويتي  1.19دوالر في تداوالت
أمس األول ،ليبلغ  82.26دوالرا
مـقــابــل  81.07دوالرا للبرميل
فــي ت ــداوالت االثنين الماضي،
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وفـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة،
ارت ـف ـعــت أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،أمــس
األول ،بـفـعــل ت ــراج ــع ص ــادرات
الخام من إيران ،وغلق جزئي في
خليج المكسيك بسبب اإلعصار
مايكل .وارتفع سعر برميل نفط
خ ــام ال ـق ـيــاس ال ـعــال ـمــي مــزيــج
بــرنــت  1.09دوالر ،ليصل الــى
مستوى  85دوالرا ،كما ارتفع
س ـعــر بــرم ـيــل ن ـفــط خـ ــام غــرب
تكساس الوسيط األميركي 67
سنتا ،ليصل عند التسوية إلى
مستوى  74.96دوالرا.

استقرار الدوالر
واليورو عند 0.348
استقر سعر صــرف ال ــدوالر
م ـق ــاب ــل الـ ــدي ـ ـنـ ــار ،أم ـ ـ ــس ،عـنــد
م ـس ـت ــوى  0.303دي ـ ـنـ ــار ،كـمــا
اس ـت ـقــر الـ ـي ــورو ع ـنــد مـسـتــوى
 0.348ديـنــار ،مقارنة بأسعار
صرف أمس األول.
وقــال بنك الكويت المركزي
في نشرته اليومية على موقعه
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،إن س ـعــر صــرف
الجنيه اإلسترليني ارتفع إلى
مستوى  0.399دي ـنــار ،وسعر
الفرنك السويسري إلــى 0.306
ديـ ـن ــار ،وب ـق ــي ال ـي ــن ال ـيــابــانــي
عند مستوى  0.002دينار دون
تغيير.
وتتطلع األسواق حاليا إلى
إعـ ــان ب ـيــانــات مــؤشــر أس ـعــار
المنتجين في الواليات المتحدة
األميركية ،والقراءة الجوهرية
للمؤشر ذاته.
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الماجد :حققنا أهدافنا باالستحواذ على حصص سوقية في مختلف القطاعات رغم تحديات المنافسة
قال الماجد إن جميع مؤشرات ً
«بوبيان» الرئيسية شهدت نموا
ً
ملحوظا حتى نهاية سبتمبر
الماضي ،إذ ارتفع إجمالي
األصول إلى  4.3مليارات دينار
بنسبة نمو قدرها  %11كما
ارتفعت اإليرادات التشغيلية
لتصل إلى  105ماليين دينار
بنسبة نمو قدرها  %15إضافة
إلى زيادة ودائع العمالء إلى
 3.6مليارات بنمو نسبته .%9

العام الحالي
شهد طرح
الكثير من
المنتجات
والخدمات كان
لـ «بوبيان»
السبق في
طرحها

أرباحا
أعلن بنك بوبيان تحقيقه
ً
صافية حتى سبتمبر  2018بلغت
 40.3مليون دينار بنسبة نمو 18
في المئة ،مقارنة بالفترة نفسها من
العام الماضي ،وبربحية سهم 15.83
فلسا.
فلسا مقارنة مع 13.21
ً
ً
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة
والــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي للبنك ع ــادل
تعليقا على هــذه النتائج
الماجد،
ً
اإليـجــابـيــة" ،إن ـنــا مــع اق ـتــراب العام
الحالي من النهاية نشعر بارتياح
ك ـب ـي ــر إلـ ـ ــى مـ ــا ت ـح ـق ــق مـ ــن ن ـتــائــج
إيجابية على مــدار األشهر التسعة
األخ ـ ـيـ ــرة ،وب ـم ــا يـحـقــق طـمــوحــات
مساهمينا".
وأضاف أنه رغم التحديات" ،التي
تتعلق بالمنافسة ،فإننا نجحنا
ب ـ ـمـ ــواردنـ ــا ال ـب ـش ــري ــة فـ ــي تـحـقـيــق
أهدافنا باالستحواذ على حصص
سوقية في مختلف القطاعات سواء
في خدمات األفــراد أو الشركات ،ما
يدل على مدى الثقة ،التي بات البنك
يتمتع بـهــا فــي مختلف األوس ــاط
ســواء على مستوى المساهمين أو
إيجابيا على
العمالء وهو ما انعكس
ً
ارتفاع جميع مؤشرات البنك المالية".

نمو إيجابي في أبرز المؤشرات
وذكر الماجد أن جميع مؤشرات
ـوا
الـ ـبـ ـن ــك ال ــرئ ـي ـس ـي ــة شـ ـه ــدت نـ ـم ـ ً
ملحوظا حتى نهاية سبتمبر إذ
ً
ارتـ ـف ــع إج ـم ــال ــي األص ـ ـ ــول إلـ ــى 4.3
مليارات ديـنــار بنسبة نمو قدرها
 11فــي الـمـئــة ،وارتـفـعــت اإليـ ــرادات
التشغيلية لتصل إلى  105ماليين
دي ـن ــار بنسبة نـمــو ق ــدره ــا  15في
ال ـم ـئ ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى زي ـ ـ ــادة ودائـ ــع
العمالء إلى  3.6مليارات دينار بنمو
نسبته  9في المئة.

وأضاف أن إجمالي قيمة حقوق
الملكية في البنك ارتفع حتى نهاية
الربع الثالث من العام الحالي ليصل
إل ــى  396مليون ديـنــار مـقــارنــة مع
مليونا للفترة ذاتها من العام
364
ً
الماضي ،إلى جانب ارتفاع محفظة
الـتـمــويــل إل ــى  3.2م ـل ـيــارات ديـنــار
بنسبة نمو  12في المئة إلى جانب
االرت ـفــاع المتواصل لقاعدة عمالء
البنك.
وب ـيــن أن الـحـصــة الـســوقـيــة من
عموما ارتفعت إلى حوالي
التمويل
ً
حاليا ،في حين ارتفعت
 8.4في المئة
ً
حصة بنك بوبيان من تمويل األفراد
تحديدا إلــى حوالي  11.2في المئة
ً
إل ــى ج ــان ــب تـحـقـيــق م ـع ــدالت نمو
مـتـمـيــزة فــي المحفظة االئتمانية
للشركات وصلت إلى  12في المئة،
عن طريق جذب العديد من الشركات
الـتـشـغـيـلـيــة ال ـم ـع ــروف ــة بـمــاء تـهــا
المالية واالقـتـصــاديــة ،مــع التمسك
ال ـش ــدي ــد بــأع ـلــى م ـعــاي ـيــر ال ـج ــودة
االئتمانية ودراسة وتنويع المخاطر.

ً
األفضل تكنولوجيا

من ناحية أخرى ،لفت الماجد إلى
أن البنك وبـعــد وصــولــه إلــى الفرع
 43سوف يستمر في افتتاح المزيد
ـدا أنــه "فــي م ــوازاة
مــن ال ـفــروع ،مــؤكـ ً
محليا لنكون
الجغرافي
توسعنا
ً
األقرب إلى عمالئنا فإننا مستمرون
فـ ـ ــي االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار فـ ـ ــي ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
والمنتجات المصرفية اإللكترونية،
الـتــي وضعتنا فــي مـقــدمــة البنوك
المحلية لنلبي مختلف متطلبات
عمالئنا".
وتـ ــابـ ــع أن "بـ ــوب ـ ـيـ ــان" أك ـ ــد م ــرة
أخ ــرى تفوقه ومــركــزه المتقدم في
مجال التكنولوجيا المصرفية في

أهم المؤشرات المالية لبنك بوبيان
المبالغ بالمليون د.ك
المؤشــر

حتى سبتمبر 2018

حتى سبتمبر

2017

التغير

صافي األرباح

40.3

34.1

%18

اإليرادات التشغيلية

105

91.5

%15

ودائع العمالء

3.589

3.298

%9

محفظة التمويل

3.193

2.848

%12

األصول

4.253

3.830

%11

الكويت والشرق األوسط بحصوله
على  3جوائز من مؤسسة "غلوبل
ـرا ،هي
ف ــاي ـن ــان ــس" ال ـعــال ـم ـيــة أخ ـ ـيـ ـ ً
جائزة أفضل بنك إسالمي في منطقة
الشرق األوسط في مجال الخدمات
المصرفية اإللـكـتــرونـيــة (الرقمية)
 DIGITAK BANKوجائزة "األفضل
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـك ــوي ــت" ف ــي نفس
المجال إلى جانب جائزة أخرى هي
"أفضل بنك إبداعي" في هذا المجال.
وبين أن هذا التقدير من مؤسسة
عــال ـم ـيــة م ـش ـهــود ل ـهــا بــالـشـفــافـيــة
والحيادية يؤكد أن مــا ب ــدأه البنك
قبل سنوات بدأ يؤتي ثماره من خالل
ال ـت ـطــورات األخ ـي ــرة ،الـتــي شهدها
السوق الكويتي المتجه بقوة نحو
االستثمار في الخدمات المصرفية
التكنولوجية.

سبق اإلبداع واالبتكار
وق ــال الـمــاجــد ،إن ال ـعــام الحالي
ش ـهــد ط ــرح ال ـعــديــد م ــن ال ـخــدمــات

والمنتجات ،كان لبنك بوبيان السبق
فــي طرحها وهــو اسـتـمــرار لتربعه
سعيا
على عرش األول في الكويت
ً
م ـنــه إلـ ــى تـمـيــز ع ـمــائــه ومـنـحـهــم
تجارب مصرفية فريدة.
ومــن أبــرز هــذه الخدمات كمثال
"خدمة مساعد" التي تمكن العمالء
م ــن ال ـت ـع ــام ــل بـ ـص ــورة دائـ ـم ــة مع
حساباتهم من خالل خدمة مميزة،
إلى جانب "خدمة المرابحة الرقمية"
التي تنهي إجــراءات الحصول على
تمويل من خالل الهواتف الذكية أو
الموقع اإللكتروني.
كما أصبح بإمكان عمالء بوبيان
ألول م ــرة فــي الـكــويــت تقديم طلب
للحصول على بطاقة ائتمانية في
أي وقت من خالل الخدمة المصرفية
عبر اإلنـتــرنــت باستخدام التوقيع
اإللكتروني المصادق لــدى الهيئة
العامة للمعلومات المدنية .PACI
وتطرق الماجد إلى التعاون مع
ال ـق ـطــاع ال ـح ـكــومــي ،إذ وق ــع البنك
بروتوكول تعاون مشترك مع بنك

االئ ـت ـم ــان الـكــويـتــي ب ـهــدف تفعيل
وطـ ـ ـ ــرح م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـخ ــدم ــات
اإللكترونية الجديدة ،ما من شأنه
ت ـس ـه ـيــل الـ ـمـ ـع ــام ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
لعمالء البنك المتعاملين مــع بنك
االئتمان الكويتي .وأضاف ":أطلقنا
العام الحالي إدارة خاصة للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة تمنح أصحاب
هذه المشاريع العديد من الخدمات
والمنتجات المصممة للمساعدة في
تطوير ونمو مشاريعهم".
من ناحية أخــرى ،أكد الماجد أن
"بــوب ـيــان مستمر فــي تـقــديــم أعلى
انطالقا
مستويات الخدمة لعمالئه
ً
مــن ش ـع ــاره "نـعـمــل بــات ـقــان" ،الــذي
أصبح سمة لجميع ما يقدمه البنك
مــن خــدمــات ومنتجات تـهــدف إلى
تـسـهـيــل ح ـي ــاة ال ـع ـم ــاء ومـنـحـهــم
ال ـمــزيــد م ــن ال ـس ـهــولــة ف ــي مناحي
حياتهم اليومية".
ونوه في هذا اإلطار إلى استمرار
تربع بنك بوبيان على قمة خدمة
العمالء في الكويت من خالل حصوله

عادل الماجد
على جائزتين من مؤسسة "سيرفس
هيرو" العالمية المتخصصة بقياس
مستوى رضا العمالء وهما جائزة
ال ـم ــرك ــز األول ف ــي خ ــدم ــة الـعـمــاء
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ج ـم ـيــع ال ـق ـطــاعــات
االقتصادية في الكويت وذلك للمرة
الثالثة ،إضافة الى جائزة أفضل بنك
إســامــي فــي خــدمــة الـعـمــاء للعام
الثامن على التوالي منذ عام .2010
وأضاف الماجد أن "ثقة عمالئنا
دائما ،مما ساهم
كانت في محلها
ً
في حصولنا على هاتين الجائزتين
المميزتين على مستوى الكويت"،
ـدا استمرار البنك فــي الحفاظ
مــؤكـ ً
ع ـلــى م ـس ـت ــواه ال ـم ـم ـيــز ف ــي خــدمــة
العمالء.

المسؤولية االجتماعية والموارد
البشرية
وأشار إلى أن الفترة المنقضية من
العام الحالي كانت مميزة باألنشطة
والفعاليات التي نظمها البنك في

إطــار مسؤوليته االجتماعية لدعم
الشباب ومختلف فئات المجتمع،
مـبـيـنـ ًـا أن ال ــرب ــع األخ ـي ــر م ــن الـعــام
ال ـحــالــي س ــوف يـشـهــد ال ـمــزيــد من
المبادرات ،التي سيطلقها البنك في
إط ــار دعـمــه لألنشطة والفعاليات
ال ـص ـح ـي ــة ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع روابـ ـ ــط
ومؤسسات صحية في الكويت.
وقــال الماجد إن "بوبيان" يولي
اهتماما خــاصـ ًـا ب ـمــوارده البشرية
ً
فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار عـ ـمـ ـل ــه كـ ـبـ ـن ــك م ـت ـط ــور
وحديث يواكب التطورات العالمية
واإلقليمية من خالل إدارته الشابة،
ضاربا المثال بمجموعة الخدمات
ً
المصرفية الشخصية ،التي يشكل
مشيرا إلى تميز
الشباب أغلبيتها،
ً
قياديا
دورا
الشباب
البنك بإعطاء
ً
ً
مميزا مما ساهم في حصول البنك
ً
على جائزة "إحالل وتوطين العمالة
الوطنية على مستوى الكويت" التي
سنويا ألفضل مؤسسة في
تمنح
ً
دول مجلس التعاون الخليجي من
مجلس وزراء العمل.

«الوطني لالستثمار» و«بوبيان» يشاركان في مؤتمر «عرب نت»
»NBK
Capital
«SmartWealth
رزوقي:
التطورات
مواكبة
البنوك
على
التويجري:
ً
أثبتت نجاحها بجدارة
والتعاون مع الشركات الناشئة تكنولوجيا
ش ــارك ــت ش ــرك ــة ال ــوط ـن ــي لــاس ـت ـث ـمــار فــي
النسخة الثالثة من مؤتمر "عرب نت الكويت"
الــذي أقيم بين  7و 9أكتوبر الـجــاري برعاية
وزيـ ــر ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة خ ــال ــد ال ــروض ــان،
ومـ ـش ــارك ــة أكـ ـث ــر م ــن أل ـ ــف ش ـخ ــص م ــن ق ــادة
الحكومات والعاملين في القطاع الرقمي ورواد
األعمال في المنطقة.
وجاءت مشاركة شركة الوطني لالستثمار
من منطلق حرصها على الوجود في المؤتمرات
وال ـم ـل ـت ـق ـيــات ال ـت ــي م ــن شــأن ـهــا دعـ ــم ال ـق ـطــاع
االستثماري وتحسين بيئة األعـمــال وتعزيز
قطاع االستثمار وتبادل الخبرات التي تصب في
مصلحة التنمية الشاملة على جميع الصعد،
كذلك التعرف على آخر تطورات العالم الرقمي
لالستفادة منها في العمل المالي بما يصب في
مصلحة وخدمة العمالء.
وخالل مشاركة شركة الوطني لالستثمار،
فــي الـحـلـقــة الـنـقــاشـيــة تـحــت ع ـنــوان "خــدمــات
استثمارية الكترونية" ،قال عضو فريق "سمارت
ويلث" في شركة الوطني لالستثمار ،عبدالله
رزوقــي إن "الوطني لالستثمار" حريصة على
تبني آخر التطورات التكنولوجية في الصناعة
ال ـمــال ـيــة وال ـع ـم ــل االس ـت ـث ـم ــاري ،م ــع االلـ ـت ــزام
بالمعايير األمنية وضوابط الجهات الرقابية
ً
التي هي من التحديات التي تحد نوعا ما من
اإلفراط في استخدام التكنولوجية إال ضمن أطر
ً
معتمدة ،مشيرا إلى أن التطور الرقمي ال يمكنه

عبدالله رزوقي
أن يحل محل الشركات المالية واالستثمارية،
لـكـنــه اآلن يـلـعــب الـ ــدور األك ـب ــر ف ــي العمليات
المالية وطرق االستثمار العصرية.
واسـتـعــرض رزوق ــي نـجــاح شــركــة الوطني
لــاسـتـثـمــار فــي إط ــاق خــدمــة "NBK Capital
 ،"SmartWealthالتي أتاحت المجال لجميع
ش ــرائ ــح ال ـم ـج ـت ـمــع االس ـت ـث ـم ــار ف ــي األس ـ ــواق
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وت ـل ـب ـيــة م ـخ ـت ـلــف االح ـت ـي ــاج ــات
ً
االستثمارية واالدخارية بشكل لم يكن متاحا
من قبل.
وأكد رزوقي أن الخدمة ،التي أطلقتها شركة
ً
الوطني لالستثمار قدمت للمرة األولى حلوال
مبتكرة لالستثمار للعمالء من أجل االستثمار

«برقان» يعلن الفائز الجديد
بسحب «الثريا للراتب»

أعـلــن بـنــك بــرقــان ف ــوز مصطفى شـيــخ عـلــي حسين بسيارة
نيسان باترول ،ذات الدفع الرباعي ،خالل سحب حساب الثريا
للراتب الشهري.
ومع السحب الشهري ،يحصل العميل على فرصة لربح سيارة
نـيـســان بــاتــرول كــل شـهــر .ومـقــابــل كــل  10دنــانـيــر مـتــوافــرة في
الحساب يحصل العميل على فرصة واحدة.
وأوضح البنك أنه يمكن فتح "الثريا للراتب" ،بالدينار الكويتي،
أو غيره من العمالت ،وأنه يمنح صاحبه العديد من المميزات،
منها الحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية تناسب احتياجاته،
واالستفادة من العروض والخصومات على مدار العام.

طويل األجل أو تحقيق أهدافهم المتعددة مثل
شــراء مـنــزل ،واالدخ ــار للتعليم ،أو مرحلة ما
بعد التقاعد ،وإضافة إلى ذلك تميزت الخدمة
عــن غيرها بأنها تـقــدم بمعاونة مستشارين
ً
عالميين فــي االسـتـثـمــار االس ـت ـشــارة لحظيا
للمستثمرين.
وأوض ـ ـ ــح رزوق ـ ـ ــي أن إط ـ ــاق خ ــدم ــة "NBK
ً
ً
 "Capital SmartWealthيعد دليال ملموسا على
اهتمام شركة الوطني لالستثمار بالتكنولوجيا
والـخــدمــات المبتكرة ،إذ تعد شــركــة الوطني
لالستثمار من أولى الشركات في المنطقة التي
تطلق خدمات استثمارية ومالية مبتكرة وتلبي
جميع احتياجات العمالء بمختلف شرائحهم.
وأضـ ــاف رزوق ـ ــي" ،ان ـن ــا نـعـيــش اآلن وســط
التكنولوجيا وفــي العالم الرقمي ،وهما بين
أيدينا ،وعلينا أن نستفيد منهما ونتبناهما في
أعمالنا المالية واالستثمارية لتلبية احتياجات
العمالء ومواكبة خبراتهم التكنولوجية".
واختتم رزوقي كلمته بالتأكيد على مواصلة
شــركــة الــوطـنــي لــاسـتـثـمــار تـعــزيــز خدماتها
الرقمية ،بما يطور من خدمة العميل ويضيف
ً
قيمة إلى تعامالته المالية ،مؤكدا االستمرار
في مواكبة آخــر وأحــدث التطورات في البنية
التحتية وتبني آخر التطورات التكنولوجية في
الخدمات المالية واالستثمارية ،بما يساعد في
منح العمالء تجربة متميزة وخدمات عصرية
بأعلى معايير الجودة والتميز.

أكــد نــائــب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان
ع ـبــدال ـلــه ال ـتــوي ـجــري أن ال ـعــاقــة ب ـيــن الـبـنــوك
وال ـش ــرك ــات ال ـنــاش ـئــة ف ــي م ـج ــال ال ـمــدفــوعــات
اإللكترونية أو ما يعرف بـ ــ" "Fintechيمكن أن
تكون عالقة تعاون ال منافسة تحقق في النهاية
مصلحة العمالء وتلبي مختلف احتياجاتهم.
وق ــال الـتــويـجــري ،فــي لـقــاء ضمن فعاليات
ً
مؤتمر "عرب نت  "ARAB NETالذي أقيم أخيرا
في الكويت ،إن "العمالء يحبون السرعة والراحة
والقدرة على الحصول على المنتجات المالية
بسرعة لتتاح لهم األمــوال ،التي يحتاجونهــا
ً
بــأس ـهــل الـ ـط ــرق وأك ـث ــره ــا اخـ ـتـ ـص ــارا لـلـجـهــد
والوقت".
وأض ـ ــاف أن ب ـنــك بــوب ـيــان ع ـقــد ال ـعــديــد من
الشراكات على المستويين اإلقليمي والعالمي
مع برامج مثل
" "PLUG & PLAYإل ــى جــانــب شــراك ـتــه مع
شركة  "Tap Paymentsالمصنفة ضمن أفضل
 50شــركــة ناشئة فــي الـشــرق األوس ــط مــن قبل
شركة فوربس.
وأوضح أن البنوك لكي تحافظ على موقعها
وأهميتها في القطاع المالي يجب أن تواكب
ال ـت ـطــورات عـلــى الصعيد الـتـكـنــولــوجــي ،التي
تقدمها تلك الشركات الناشئة ،وبالمثل يجب أن
تركز تلك الشركات الناشئة على تقديم خدمات
قيمة للعمالء وليس فقط على التكنولوجيا.
وأش ــار إل ــى أن الـسـبــب الــرئـيـســي فــي نجاح

عبدالله التويجري
تطبيقات التكنولوجيا المالية هو التغير في
سلوكيات العميل وتوجهاته نحو التكنولوجيا،
ً
مــؤكــدا أن هـنــاك الـمــزيــد مــن الـخــدمــات القيمة
ال ـتــي سـتـقــدم فــي ال ـس ـنــوات الـمـقـبـلــة فــي عــالــم
الخدمات المالية نتيجة تلك التوجهات المالية
التكنولوجية وهناك العديد من البنوك التي
ستستفيد منها لقطع خطوات كبيرة من حيث
النمو بينمــا ستعاني البنوك التي لن تتمكن
من المواكبة.
وقـ ـ ــال إن ـ ــه ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـن ـم ــو الـكـبـيــر
ل ـل ـش ــرك ــات ال ـن ــاش ـئ ــة ف ــي مـ ـج ــال ال ـم ــدف ــوع ــات
اإللكترونية فإن العمالء ال يزالون يثقون بشكل
كـبـيــر ف ــي ال ـب ـنــوك إذ أف ـص ـحــت االسـتـبـيــانــات

األخ ـي ــرة أن ال ـف ــروع م ــازال ــت ال ـخ ـيــار المفضل
للعميل.
وذك ــر أنــه على أرض الــواقــع تمتلك البنوك
ً
ً
حضورا فعليا من خالل أجهزة الصراف اآللي
ونقاط البيع والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
التي نمت بشكل كبير كما أن العمالء يفضلون
وجود مراكز االتصال للرد على استفساراتهم.
ً
وأشــار أيضا إلى أن هناك عقبة أخرى أمام
شركات التكنولوجيا المالية وهي لوائح البنوك
المركزية وكيف يمكنهم إقناعها بالعمل في
بعض البلدان لتقديم بعض الخدمات المالية
ً
مـثــل فـتــح الـحـســابــات ،مبينا أنــه عـلــى صعيد
اإلق ـ ــراض وال ـت ـمــويــل ال تـمـتـلــك تـلــك الـشــركــات
الناشئة البنية التحتية ا لــاز مــة للتحقق من
بـيــانــات الـعـمــاء كما ال تــوجــد لديها أي بنية
تحتية تساعدها على تحصيل األموال.
مــن ناحية أخــرى ،أفــاد التويجري بــأن بنك
ً
"بــوبـيــان" يـقــوم باستقطاب الـمــواهــب داخليا
مــن خــال العديد مــن بــرامــج الـمــواهــب بما في
ذلــك برنامج "فكرة" ونشجع األفكار المبتكرة
ً
من الجميع ،و"قمنا أيضا بإنشاء مركز اإلبداع
واالبـ ـتـ ـك ــار ل ـي ـتــاح لـلـجـمـيــع ال ـت ـق ــدم بــاألف ـكــار
الجديدة واقتراحهــا تلبية الحتياجات عمالئنــا
الجدد إضافة إلى العمالء المميزين مع توظيف
اإلبداع وجودة الخدمة لزيادة النمو والتركيز
عـلــى إرضـ ــاء ال ـع ـمــاء وال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
الرقمية".

«الداخلية» تشيد بأنظمة المراقبة بالكاميرات في «بيتك»
أشــاد وفد من وزارة الداخلية
بأنظمة المراقبة بالكاميرات في
بيت التمويل التمويل الكويتي
"بيتك" ،وما تتمتع به من جاهزية
وإم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــات فـ ـنـ ـي ــة مـ ـتـ ـط ــورة،
تـجـعـلـهــا م ـس ـتــوف ـيــة وم ـتــواف ـقــة
ً
تـ ـم ــام ــا مـ ــع اش ـ ـتـ ــراطـ ــات وآلـ ـي ــة
وزارة ا لــدا خـلـيــة لتنظيم عملية
ا لــر بــط بين المنشآت الخاضعة
ألح ـك ــام ال ـق ــان ــون رق ــم  61لسنة
 2015وغرفة العمليات المركزية
ً
لـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــوزارة ،تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــا لـ ـلـ ـق ــان ــون
وتعليمات بنك الكويت المركزي
واتحاد المصارف في هذا الشأن،
وبما ينسجم مع الحرص الكبير
والدائم من "بيتك" لتحقيق أعلى
مستويات األمن واألمان للعمالء
والمنشآت واألفراد والمتعاملين
م ـ ـ ــع الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ،ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل ال ـ ـ ـفـ ـ ــروع
والمعارض والمراكز البيعية.
وق ـ ــال ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـ ــإدارة
الـ ـع ــام ــة ل ــأن ـظ ـم ــة األمـ ـنـ ـي ــة فــي
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـعـ ـمـ ـي ــد إسـ ـم ــاعـ ـي ــل
الياسين ،خالل زيارة إلى "بيتك"،
مع مدير إدارة مشاريع األنظمة
األمنية العقيد مشاري الجاسم،
إن الزيارة تأتي في إطار حرص
اإلدارة على التواصل والتنسيق
والتعاون مع كل الجهات المعنية

بالقانون رقم  61لسنة  2015في
ش ــأن تنظيم وتــركـيــب كــامـيــرات
وأجهزة المراقبة األمنية ،باعتبار
اإلدارة العامة لألنظمة األمنية
هي الجهة المختصة بالقانون،
ً
وبهدف االطالع والتعرف ميدانيا
عـلــى م ــدى الـتـقــدم المتحقق في
تطبيق القانون.
وأش ــاد العميد الـيــاسـيــن بما
ت ـل ـم ـس ــه م ـ ــن ال ـت ـق ـن ـي ــة ال ـع ــال ـي ــة
لنظام المراقبة بالكاميرات في
"بيتك" ،من جهة توزيع كاميرات
ال ـمــراق ـبــة وال ـم ــواص ـف ــات الفنية
لهذه الكاميرات وغــرفــة التحكم
وبـ ـ ــرامـ ـ ــج وأن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ال ـت ـش ـغ ـي ــل،
وفعالية النظام على مدار الساعة
طوال العام ،وبما يفوق المعايير
وال ـمــواص ـفــات الـفـنـيــة المعمول
ب ـه ــا ب ـم ــوج ــب ال ـ ـقـ ــرار الـ ـ ـ ــوزاري
رقــم  5003لسنة  2015فــي شأن
ال ـم ــواص ـف ــات الـفـنـيــة لـكــامـيــرات
وأجهزة المراقبة األمنية ،منوها
بالمستوى الراقي لغرفة التحكم
وأه ـم ـي ـت ـهــا بــاع ـت ـبــارهــا ال ـغــرفــة
المديرة للنظام.
وأكــد أهمية المرحلة الثانية
مـ ــن ت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـقـ ــانـ ــون رقـ ـ ــم 61
لسنة  2015إذ سيتم ربط أنظمة
ال ـم ــراق ـب ــة ب ــال ـك ــام ـي ــرات ببعض

جانب من زيارة ممثلي وزارة الداخلية لـ «بيتك»
ال ـم ـن ـشــآت م ــع غ ــرف ــة الـعـمـلـيــات
المركزية ب ــوزارة الــداخـلـيــة ،بما
يــوفــر نــافــذة أمـنـيــة تـتـيــح لقوى
األم ـ ـ ــن االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى م ـج ــري ــات
ً
األح ـ ـ ـ ــداث أوال بـ ـ ــأول مـ ــن خ ــال
الـبــث الـمـبــاشــر "بــث حــي" لغرفة
الـعـمـلـيــات ال ـمــركــزيــة ،وف ــي هــذا
ً
السياق ،قــال الياسين ،إنــه وفقا
ل ـم ــا اط ـل ـع ـن ــا ع ـل ـي ــه مـ ــن أن ـظ ـمــة
وب ــرام ــج واس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات "ب ـي ـتــك"
األمنية ،أستطيع التأكيد أن هذه
األنظمة متوافقة مع االشتراطات

والـ ـم ــواصـ ـف ــات ال ـف ـن ـيــة لـعـمـلـيــة
الربط ،ويمكن ـن تتم عملية الربط
دون أي معوقات فنية وبالكفاءة
المطلوبة.
وأش ـ ـ ــار ال ـي ــاس ـي ــن إلـ ــى أن مــا
اطلعنا عليه من إيجابيات عديدة
خــال الــزيــارة ليس بجديد على
"بيتك" إذ كان من أوائل الجهات
ً
ً
ال ـت ــي أب ـ ــدت تـ ـج ــاوب ــا وت ـع ــاون ــا
كـبـيــريــن م ــع ال ـج ـهــود المتعلقة
بتطبيق الـقــانــون رقــم  61لسنة
 ،2015إض ــاف ــة إل ــى م ــا لـمـسـنــاه

ً
دائـمــا مــن وعــي وتقدير كبيرين
م ــن ق ـيــاديــي وم ـســؤولــي "بـيـتــك"
من الخبرات الوطنية المتمرسة
ب ــأ هـ ـمـ ـي ــة األ م ـ ـ ـ ــن ودوره ا ل ـ ــذي
الغـنــى عـنــه فــي مـنـظــومــة العمل
المتكاملة ،وحرصهم على متابعة
التطورات التكنولوجية في هذا
المجال.
مــن جانبه ،رحــب مــديــر األمــن
وال ـ ـسـ ــامـ ــة فـ ــي "بـ ـيـ ـت ــك" الـ ـل ــواء
م ـت ـقــاعــد بـ ــدر ال ـك ـن ــدري ب ــزي ــارة
مسؤولي وزارة الداخلية ،وأكــد

أن "ب ـي ـتــك" حــريــص عـلــى تعزيز
الـ ـتـ ـع ــاون م ــع ال ـ ـ ـ ــوزارة لـحـمــايــة
األرواح وال ـم ـم ـت ـل ـك ــات ،ك ـم ــا أن
األمن يحتل أولوية ،إذ تم ربط كل
مواقع العمل بالكاميرات الثابتة
والمتحركة التي تتميز بمستوى
ـال من الــوضــوح والعمل تحت
عـ ٍ
كافة الظروف ،مما يوفر مراقبة
دائـ ـم ــة ع ـل ــى م ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة ،مــن
خالل نظام آلي ،وبرامج للتخزين
واألرشـ ـ ـي ـ ــف ح ـس ــب اش ـت ــراط ــات
القانون المذكور.
ولـفــت الـكـنــدري إل ــى العنصر
ال ـ ـب ـ ـشـ ــري الـ ـ ـ ــذي يـ ـت ــول ــى إدارة
وتشغيل وصيانة هذه المنظومة،
وبـمــا يحقق لــ"بـيـتــك" اآلن أعلى
م ـس ـتــوى أم ـن ــى ي ـم ـكــن مـقــارنـتــه
ً
ً
محليا وإقليميا " ،كما حرصنا
ع ـلــى أن ي ــواك ــب أف ـض ــل وأح ــدث
ال ـم ـس ـت ـج ــدات وال ـ ـت ـ ـطـ ــورات فــي
الـ ـمـ ـج ــال األمـ ـ ـن ـ ــي ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
المطابقة مع متطلبات القانون
ر قـ ــم  2015/61و ت ـع ـل ـي ـمــات بنك
ً
الكويت المركزي ،علما أن "بيتك"
م ــن أوائ ـ ــل ال ـب ـن ــوك ،ال ـت ــي تـبــدي
ً
ً
اهتماما كبيرا بالجانب األمني،
ً
حـ ــرصـ ــا عـ ـل ــى س ــام ــة ال ـع ـم ــاء
والموظفين والمجتمع".

ةديرجلا
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اقتصاد

تقرير اقتصادي

من المسؤول عن عدم استفادة البورصة من ترقية «فوتسي»؟
 %24.6والمؤشرات انخفضت ما بين  %1.3و%0.44
تراجعت
الترقية
بعد
التداوالت
•
ً
ً
• تحديات السيولة تحتاج تعاونا جماعيا من «االستثمار» واتحاد الشركات والبورصة وهيئة األسواق
إعادة «األجل»
يحفز
السيولة قبل
طرح أدوات
ومنتجات
مركبة ومعقدة
في سوق يغلب
عليه التداول
الفردي

ً
رغم ترقية بورصة الكويت رسميا
فــي مــؤشــر فــوتـســي راس ــل لــأســواق
الـ ـن ــاشـ ـئ ــة ،ف ـ ــإن ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــدث ال ـم ـهــم
ً
لــم يـنـعـكــس إي ـجــابــا عـلــى أداء ســوق
ً
األسـ ـه ــم ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وتـ ـح ــدي ــدا عـلــى
الـمـتـغـيــر األهـ ــم ف ـيــه ،وه ــو الـسـيــولــة
ً
ً
النقدية المتداولة يوميا  ،فضال عن
أداء المؤشرات.
وتداولت بورصة الكويت خالل 9
ً
أ شـهــر أ سـهـمــا قيمتها  2.964مليار
د ي ـن ــار ،أي بـمـتــو ســط  329.3مـلـيــون
د يـنــار للشهر ا لــوا حــد ،و كــان نصيب
األشهر الالحقة على تقسيم السوق
و عــدد هــا  6أ شـهــر  2.198مـلـيــار ،أ مــا
األشـ ـه ــر ال ـس ــاب ـق ــة ل ـت ـق ـس ـيــم ال ـس ــوق
ً
فعددها  3أشهر ،وحازت  766مليونا،
ً
وكان شهر يوليو أعلى األشهر تداوال
ً
بـ  633مليونا  ،في حين جاء فبراير
الماضي بأقل قيمة للتداوالت بـ 207
ماليين دينار.

تداوالت سلبية

دور «هيئة
االستثمار»
ال ينحصر في
ضخ األموال بل
عليها المبادرة
لتأسيس
صناديق ذات
أفكار جديدة
موجهة تحفز
السيولة

و بـعــد الجلسة االستثنائية ليوم
الخميس  20سبتمبر الماضي ،التي
فــا قــت تــداوال تـهــا  167مليون د يـنــار،
أي  5.6فــي ا لـمـئــة مــن إ جـمــا لــي قيمة
التداول في  9أشهر ،عادت التعامالت
فـ ــي األيـ ـ ـ ــام ال ــاحـ ـق ــة إل ـ ــى وت ـي ــرت ـه ــا
الهادئة ذات السيولة المحدودة دون
أثر فعلي للترقية وأموالها األجنبية
وتوقعاتها المستقبلية على السوق،
إذ بلغ متوسط التداول لليوم الواحد
ف ــي ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ب ـع ــد ال ـتــرق ـيــة
حـتــى إق ـفــال أمــس  15مـلـيــون ديـنــار،
ً
مقابل  18.7مليونا لمتوسط تداوالت
اليوم الواحد منذ بداية العام حتى
ي ــوم ا لـتــر قـيــة -بـعــد ا سـتـبـعــاد العطل
األسبوعية والرسمية -أي ان تراجع
تـ ـع ــام ــات الـ ـب ــورص ــة ب ـي ــن ال ـت ــرق ـي ــة
وبعدها كان بنسبة  24.6في المئة،
م ـم ــا ي ـع ـنــي أن ا سـ ـتـ ـف ــادة ا ل ـب ــور ص ــة
ال ـف ـع ـل ـي ــة مـ ــن جـ ـه ــد الـ ـت ــرقـ ـي ــة ك ــان ــت

س ـل ـب ـي ــة ،وأقـ ـ ــل ب ـك ـث ـيــر م ــن تــوق ـعــات
ال ـم ـح ـل ـل ـيــن وال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ،وع ـلــى
صعيد المتغير اآلخر والمتعلق بأداء
المؤشرات ،فإنها حققت منذ ترقية
البورصة حتى يوم االثنين الماضي
أداء سلبيا بلغ  1-في المئة للمؤشر
العام ،و 1.3-في المئة للسوق األول،
و 0.44-في المئة للسوق الرئيسي...
فأين الخلل؟
ومـ ــع ت ـق ـي ـيــد الـ ـع ــوام ــل اإلق ـل ـي ـم ـيــة
وا لـجـيــو سـيــا سـيــة فــي المنطقة التي
ً
ال شك أن لها دورا في تقييد مختلف
أو جــه األداء ،فــا يمكن تــرك الحديث
عن الخلل في تحفيز السيولة الذي
يــرتـبــط بـشـكــل وث ـيــق ب ـنــواقــص عند
بعض الجهات بأنها عملية تتعلق
ف ـق ــط ب ـض ــخ األ م ـ ـ ـ ــوال أو ن ـق ـل ـه ــا مــن
م ـح ـف ـظــة ألخـ ـ ــرى وتـ ـتـ ـع ــدد أدوات ـ ـهـ ــا
وإجراء اتها بين  4جهات على األقل،
هي الهيئة العامة لالستثمار واتحاد
شــركــات االسـتـثـمــار وشــركــة بــورصــة
الكويت وهيئة أسواق المال.

تعويل هيئة االستثمار
فالهيئة العامة لالستثمار دورها
انـحـصــر فــي ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة في
ضـ ــخ األم ـ ـ ـ ــوال مـ ــن خ ـ ــال ال ـم ـح ـف ـظــة
الوطنية المدارة من عدد من شركات
االستثمار برأسمال يبلغ  1.5مليار
دي ـن ــار ،وه ــي ال ـتــي ل ــم تـحـقــق عــائــدا
إيـجــابـيــا فــي  8سـنــوات يـتـجــاوز 3.8
ف ــي ال ـم ـئــة ك ـعــائــد إج ـم ــال ــي ،وتـتـجــه
ل ـت ـس ـج ـي ــل أداء مـ ـش ــا ب ــه فـ ــي ا ل ـس ـنــة
ال ـت ــاس ـع ــة ،م ــع أن ه ـي ـئــة االس ـت ـث ـمــار
ً
ي ـم ـكــن أن ت ـل ـعــب أدوارا أ خ ـ ــرى غـيــر
مالية ،أو ال تتطلب على األقل مزيدا
مـ ــن األم ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة أص ـ ــا فــي
البورصة تتعلق بالمبادرة في طرح
األدوات والتنسيق مع الشركات ذات
الصلة في تأسيس صناديق استثمار
ذات أ فـ ـك ــار ج ــد ي ــدة م ــو ج ـه ــة تـحـفــز
السيولة ،وتجعل توجهاتها سليمة

مـ ـث ــا ألسـ ـه ــم ال ـ ـعـ ــوائـ ــد فـ ــي الـ ـس ــوق
الرئيسي من بنوك وتأمين وغيرهما،
فهذا السوق رغم كثرة عدد شركاته
البالغة  166شــر كــة بما يـتـجــاوز 90
فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن مـ ـك ــون ــات ال ـ ـسـ ــوق ال
يتحصل في أفضل األحوال على أكثر
من  25في المئة من السيولة اليومية
ل ـل ـت ــداول أو ص ـن ــادي ــق تـسـتـثـمــر فــي
األسهم المتوقع لها نمو وأسعارها
دون ا ل ـق ـي ـم ــة ا لـ ــد ف ـ ـتـ ــر يـ ــة ...ف ـت ـعــو يــل
الهيئة على المحفظة الوطنية يجب
أن يراجع بشكل جوهري لبيان مدى
الفاعلية واتخاذ القرار.

ا ل ـبــور صــة هــو ا لـتــر كـيــز عـلــى تحفيز
شــريـحــة أســاسـيــة مــن أم ــوال الـقـطــاع
ال ـخــاص الـمـجـمــدة فــي ال ــودائ ــع ذات
ال ـ ـعـ ــوائـ ــد ال ـ ـم ـ ـحـ ــدودة لـ ـلـ ـع ــودة ال ــى
ال ـب ــورص ــة ،وال ـت ــي ارت ـف ـعــت قـيـمـتـهــا
من  16.5مليار دينار مع بدء األزمة
المالية العالمية فــي عــام  2008إلى
 36.3م ـل ـيــار د يـ ـن ــار ،ح ـســب ب ـيــا نــات
ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي ف ــي يــول ـيــو
ا لـمــا ضــي ...مــع األ خــذ بعين االعتبار
ت ـ ـسـ ــريـ ــع وت ـ ـ ـيـ ـ ــرة جـ ـ ـ ــذب ال ـ ـشـ ــركـ ــات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة والـ ـع ــائـ ـلـ ـي ــة ال ـن ــاج ـح ــة
للبورصة كما حدث مع إدراج شركتي
م ـيــزان والـمـتـكــامـلــة لـتـقــديــم خـيــارات
استثمارية أفضل في السوق.

أم ــا شــركــة بــورصــة ال ـكــويــت ،الـتــي
نـجـحــت ف ــي م ـل ـفــات ســا ب ـقــة كتقسيم
ال ـســوق وط ــرح ال ـمــؤشــرات الـجــديــدة،
فيفترض أن تكون مسألة السيولة هي
شغلها الشاغل ،ألنه كلما ارتفعت قيم
ا ل ـت ــداوالت صــب ذ ل ــك فــي مصلحتها
ن ـظ ـيــر ال ـع ـم ــوالت ال ـت ــي ت ـت ـقــاضــاهــا،
ور غـ ـ ــم أن ا لـ ـب ــور ص ــة خ ـص ــو ص ــا فــي
الفترة االخيرة ال يكاد تخلو بياناتها
م ــن ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ق ــرب ط ــرح أدوات
ومنتجات جديدة ومشتقات ،كالبيع
عـلــى الـمـكـشــوف وإقـ ــراض واق ـتــراض
األسهم والصناديق العقارية (ر يــت)
ونـظــام الــريـبــو ،فــإن هــذه األدوات مع
إيجابياتها وضرورتها على المدى
ال ـطــويــل ،لـيــس بــال ـضــرورة أن تـكــون
كـ ـلـ ـه ــا واضـ ـ ـح ـ ــة وسـ ـهـ ـل ــة الـ ـتـ ـع ــام ــل،
وخصوصا مع طغيان التداول الفردي
م ـق ــاب ــل ال ـم ــؤس ـس ــي ،م ـم ــا يـسـتــوجــب
ك ـنــوع م ــن تــرت ـيــب األول ــوي ــات إع ــادة
ت ـف ـع ـيــل األداة ذات ا ل ـخ ـب ــرة اال س ـهــل
للمتداولين ،وهي "االجل" ،مع تالفي
أي سلبيات ســا بـقــة قـبــل ا لــو لــوج في
أدوات ومنتجات مركبة ومعقدة كنوع
مــن أدوات تـحـفـيــز ا لـسـيــو لــة و تـقــد يــم
خيارات التمويل للمستثمرين.
األهـ ــم م ــن ذل ــك ك ـلــه بــالـنـسـبــة إلــى

تطوير اتحاد االستثمار

مسؤولية البورصة

أخبار الشركات
«ريم» :موافقة على بيع عقارات الشركة

«مساكن» :قيمة عقد برج المهبولة  3.42ماليين دينار

قالت شركة ريم العقارية انه تمت الموافقة على بيع
العقارات المملوكة للشركة ،وتفويض مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية لعمل ال ــازم ،ومناقشة الدخول
في إنشاء شركة محاصة مع أحد المستثمرين ألحد
عقارات الشركة الواقعة في الكويت ،وتمت الموافقة
المبدئية على هذا الموضوع ،وسيتم اإلفصاح عن
تفاصيل العقد الحقا.
وفي إفصاح تكميلي قالت الشركة إنه تمت الموافقة
على بيع أحد العقارات المملوكة للشركة ،والواقعة
بمنطقة حولي  -تجاري ،ومناقشة الدخول في إنشاء
شــركــة محاصة مــع أحــد المستثمرين لتطوير أحد
عقارات الشركة الواقعة في مدينة الكويت  -القبلة.

ذكرت شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري أن قيمة عقد المقاولة ،الذي
تم توقيعه مع شركة اإلمارات المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت؛ لبناء برج
المساكن في منطقة المهبولة ،يبلغ  3.42ماليين دينار.

ً
«البترولية» 5.86 :ماليين دينار أرباحا متوقعة لـ  9أشهر
توقعت شركة المجموعة البترولية المستقلة أن تحقق صافي ربح خالل
فترة األشهر التسعة المنتهية في  2018/9/30بمبلغ  5.86ماليين دينار ،بما
يعادل  32.44فلسا للسهم ،مقارنة بـ 5.08ماليين بواقع  31.33فلسا للسهم
في نفس الفترة المقارنة من عام .2017
وستقوم الشركة بإعالن النتائج النهائية بعد مراجعتها من قبل مدققي
الحسابات خالل األسابيع الثالثة المقبلة.

مليار دوالر سرقات
العمالت المشفرة
في  9أشهر
زادت سـ ـ ــر قـ ـ ــات ا لـ ـعـ ـم ــات
الـمـشـفــرة عـبــر الـقــرصـنــة على
ب ــورص ــات وم ـن ـصــات ال ـت ــداول
إ لـ ـ ــى  927مـ ـلـ ـي ــون دوالر فــي
أول  9أشهر من العام ،بزيادة
نحو  50في المئة عن مستوى
 ،2017وفقا لتقرير صــادر عن
شركة سايفر تريس األميركية
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة ف ـ ـ ـ ــي األم ـ ـ ـ ــن
اإللكتروني.
وأظهر التقرير ،الذي يتابع
ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط اإلج ـ ـ ــرام ـ ـ ــي وغ ـس ــل
األمـ ـ ـ ـ ــوال فـ ــي س ـ ــوق ال ـع ـم ــات
الرقمية ،نموا مطردا في عدد
الـ ـس ــرق ــات األصـ ـغ ــر الـ ـت ــي فــي
نطاق  20إلى  60مليون دوالر،
ل ـي ـص ــل اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي إلـ ـ ــى 173
مـلـيــونــا فــي الــربــع ال ـثــالــث من
الـعــام .وبلغ إجمالي العمالت
الرقمية المسروقة في  2017من
الـبــورصــات  266مليون دوالر
فـقــط ،وفـقــا لـتـقــريــر ســابــق من
سايفر تريس.
وتـظـهــر الـبـيــانــات أيـضــا أن
أكبر بورصات العمالت الرقمية
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم م ـ ــن دول ت ـت ـســم
بـضـعــف ا ل ـق ــوا ع ــد التنظيمية
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة بـ ـغـ ـس ــل األمـ ـ ـ ـ ــوال
اسـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــت لـ ـغـ ـس ــل ع ـم ــات
بتكوين بقيمة  2.5مليار دوالر
منذ  ،2009وشمل التقرير أكبر
 20بــورصــة عمالت افتراضية
من حيث حجم التداوالت.
وامتنع تقرير سايفر تريس
عن ذكر أسماء تلك البورصات.
(نيويورك  -رويترز)

وال تقل مسؤولية كيانات القطاع
الـ ـ ـخ ـ ــاص ع ـ ــن مـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـجـ ـه ــات
الحكومية في مسألة تطوير السوق
وج ـ ــذب ال ـس ـيــولــة وت ـح ـف ـيــزهــا حـتــى
تـحــديــد ج ــودة تــوجـهــاتـهــا ،فـلــم تعد
ت ـع ــام ــات ال ـب ــورص ــات ك ـمــا ال ـســابــق
قبل األزمة المالية مرتبطة باتفاقات
مـسـبـقــة ب ـيــن م ـضــارب ـيــن أو مـحــافــظ
وصـنــاديــق بـكــل مــا فـيـهــا مــن تالعب
وتـعــامــات وهـمـيــة ،وهـنــا يــأتــي دور
اتحاد شركات االستثمار الذي يضم
في عضويته الشركات المرخص لها
إدارة األموال مما يحملها مسؤولية
االب ـ ـت ـ ـكـ ــار وتـ ـق ــدي ــم ص ـ ـ ــورة ال ـق ـط ــاع
الـ ـخ ــاص ال ـم ـب ــادر إن ت ــأخ ــر ال ـق ـطــاع
الحكومي في المبادرة.

ملفات هيئة األسواق
أم ــا هـيـئــة أسـ ــواق ال ـم ــال ،فــدورهــا
ف ــي ت ـح ـف ـيــز ال ـس ـي ــول ــة غ ـي ــر م ـبــاشــر،
ل ـك ـن ــه ي ـك ـم ــن فـ ــي الـ ـش ــق ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي
الـ ــداعـ ــم لـ ـج ــذب ال ـس ـي ــول ــة مـ ــن حـيــث
م ــواصـ ـل ــة ت ــرقـ ـي ــة بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
ف ــي م ــؤش ــرات عــال ـم ـيــة ج ــدي ــدة ،مثل

م ــورغ ــان سـتــانـلــي أو س ـتــانــدرد آنــد
بــورز ،أو ر فــع مستوى البورصة في
م ــؤش ــر ف ــوت ـس ــي ل ـم ـس ـت ــوي ــات أع ـلــى
م ــن ال ـن ــاش ـئ ــة الـ ـث ــان ــوي ــة ،وت ـش ـج ـيــع
مختلف الشركات على عقد مؤتمرات
ا لـشـفــا فـيــة وا ل ـتــو ق ـعــات المستقبلية
لـ ـ ـ ــأداء ،وح ـ ــث شـ ــركـ ــات االس ـت ـث ـم ــار
عـلــى إص ــدار الـتـحـلـيــات والـبـيــانــات
ع ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــوق ومـ ــراق ـ ـب ـ ـت ـ ـهـ ــا ،واأله ـ ـ ــم
ه ــو تـشـجـيــع الـ ـت ــداول ال ـمــؤس ـســي ال
الفردي ،وأن تكون عملية خصخصة
ا ل ـب ــور ص ــة ذات أ ب ـع ــاد فـنـيــة تضيف
ل ـل ـس ــوق خ ـ ـبـ ــرات ع ــال ـم ـي ــة م ـت ـط ــورة
وجديدة ،وترفع من مهنية األداء ،مما
يجعل بورصة الكويت قناة استثمار
وتمويل عالية الجاذبية.
وعلى مجلس المفوضين الجديد
لهيئة أ ســواق المال كذلك أن يكشف
عن رؤيته حيال الملفات المطروحة
أ عــاه لبيان مــدى انسجام المجلس
فــي مـعــا لـجـتـهــا ،وا سـتـكـمــال متابعة
ق ـضــايــا مـهـمــة كــال ـتــرق ـيــات وتـطــويــر
م ــؤتـ ـم ــرات ال ـش ـف ــاف ـي ــة وخ ـص ـخ ـصــة
البورصة وغيرها.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

النجاح جماعي
ك ـ ــل جـ ـه ــة م ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــات أعـ ـ ـ ــاه ال
ي ـم ـكــن أن ت ـن ـجــح ف ــي م ـه ــا م ـه ــا دون
تـنـسـيــق وت ـطــويــر أك ـبــر م ــع الـجـهــات
األخرى ،ويضاف إليها أيضا شركات
الوساطة وشركة المقاصة الكويتية،
ومن المفترض أن يكون ملف تحفيز
السيولة هو الشغل الشاغل لجميع
مكونات السوق ،ومن خالله يتضح
الـ ـنـ ـج ــاح مـ ــن عـ ــدمـ ــه ،وي ـت ـب ـي ــن االثـ ــر
الفعلي لترقية "فوتسي" وما سيليها
م ـ ــن تـ ــر ق ـ ـيـ ــات أو طـ ـ ــرح ل ـل ـم ـن ـت ـجــات
واألدوات.

مجلس
المفوضين
الجديد
عليه كشف
رؤيته حيال
ملفات مهمة
كالترقيات
وتطوير
مؤتمرات
الشفافية
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ةديرجلا

•
العدد  / 3922الخميس  11أكتوبر 2018م  2 /صفر 1440هـ

economy@aljarida●com

أكد خالل افتتاح مكتب الشركة الجديد بـ «األفنيوز» إصدار بيان تفصيلي باألعداد النهائية للطائرات  15الجاري
جراح الناصر

قال الجاسم إن الشركة مع
تسلم الطائرات ستضيف
وجهات جديدة ،وتعكف
الدائرة التجارية على دراسة
شاملة لشبكة التشغيل ،سواء
في المحيط العربي أو األوروبي
أو الشرق األقصى.

المبيعات
ً
تتزايد سنويا
بمعدل 25
إلى %30
عبر الموقع
اإللكتروني
والتطبيقات

الشرهان

افـ ـتـ ـتـ ـح ــت ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـخـ ـط ــوط
الجوية الكويتية ،أمس ،مكتبها
الجديد للمبيعات ،والكائن في
مـجـمــع األف ـن ـي ــوز -ال ـ ــدور األول-
المرحلة الثالثة ،في إطار سعيها
ال ـم ـس ـت ـم ــر ل ـت ـط ــوي ــر خ ــدم ــات ـه ــا
الـمـتـنــوعــة ،وف ــي سـبـيــل تسهيل
س ـبــل االتـ ـص ــال والـ ـت ــواص ــل مع
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،ب ـج ـم ـي ــع ش ــرائ ـح ـه ــم
ومواقعهم.
ورعـ ــى ح ـفــل اف ـت ـتــاح المكتب
رئيس مجلس "الكويتية" يوسف
الـ ـج ــاس ــم ،وبـ ـحـ ـض ــور ال ــرئ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ال ـم ـه ـن ــدس ع ـبــدال ـلــه
الشرهان ،والمدير العام للطيران
المدني بالوكالة أحمد القعود،
وعدد من مسؤولي الشركة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـجـ ـ ــاسـ ـ ــم ،ف ـ ـ ــي ح ـف ــل
االف ـت ـتــاح ،إن ــه تــم افـتـتــاح مكتب
مـ ـبـ ـيـ ـع ــات الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط الـ ـج ــوي ــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ف ــي مـجـمــع األف ـن ـيــوز
ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــد فـ ـ ــي ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت" ،وهـ ـ ـ ــذا
ال ـم ـشــروع ك ــان ب ــذرة م ــن ب ــذرات
اإلدارات الـســابـقــة لـلـشــركــة ،فهم
وض ـ ـعـ ــوا الـ ـفـ ـك ــرة ونـ ـح ــن ســرنــا
عليها ،إلى أن تحققت على أرض
الواقع بافتتاحنا المكتب".
وأضـ ـ ــاف ال ـج ــاس ــم" :مـ ــن دون
شــك ،البــد أن نــواكــب احتياجات
ً
األســواق والــركــاب ،خصوصا أن
أنماط التسوق أصبحت مرتبطة
ب ــوج ــود الـمـجـمـعــات الـتـجــاريــة،
ووجودنا في األفنيوز هو تلبية
الح ـت ـيــاجــات ال ــرك ــاب الـمـتـصـلــة
بالمواقف والخدمات المساندة
ال ـم ــوج ــودة ف ــي ال ـم ـج ـمــع ،ال ــذي

أصـبــح أيـقــونــة مهمة فــي البلد،
ون ــأم ــل أن ي ـســاعــد ال ـم ـك ـتــب في
زيادة إيرادات الخطوط الكويتية
وتدعيم التنافس الحر والشريف.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ه ـ ـ ـ ـ ــذا االف ـ ـت ـ ـت ـ ــاح
ي ـت ـصــادف م ــع تـشـغـيــل وج ـهــات
الدول العربية الذي بدأ األربعاء
الماضي مــن مبنى "تــي  ،"4لكي
ن ـض ـي ــف إل ـ ـ ــى ت ـش ـغ ـي ـل ـن ــا ل ـ ــدول
الـخـلـيــج ال ــذي ب ــدأ قـبــل  10أي ــام.
وب ـنــاء عـلــى الـخـطــة الـمــوضــوعــة
مع "الطيران المدني ،ومؤسسة
انشن الدارة المطارات ،بدأنا في
دبــي ،ومن ثم باقي دول الخليج
والدول العربية ،ونأمل بعد فترة
بسيطة فــي حــدود  10أي ــام ،نقل
رحالتنا المتجهة والـقــادمــة من
أوروبا إلى المبنى الجديد ،وهو
األمر المتوقف على قرار "الطيران
المدني" و"انشن".
وت ــاب ــع ان ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر مــن
ال ـم ـش ــاري ــع الـمـسـتـقـبـلـيــة ،الـتــي
نأمل أن تحقق ما نهدف إليه من
تحقيق التميز الدائم.

التعديل على الصفقات
وفي شأن التعديل على صفقة
الطائرات الجديدة من إيرباص،
قــال الجاسم "يــوم  15في الشهر
الجاري ،ستصدر الشركة بيانا
ت ـف ـص ـي ـل ـيــا ب ـ ــأع ـ ــداد الـ ـط ــائ ــرات
الـنـهــائـيــة ال ـت ــي س ـي ـكــون عليها
أسطول (الكويتية) ،بعد التوقيع
ال ـن ـه ــائ ــي م ــع م ـص ـنــع إي ــرب ــاص
فــي تــولــوز ،إذ ســأذهــب مــع وفــد

ال ـش ــرك ــة ،ول ـس ـنــا م ـخــول ـيــن اآلن
قـبــل الـتــوقـيــع الـنـهــائــي أن نعلن
عــن ط ــرازات الـطــائــرات المتفقين
عـلـيـهــا ،وال عــن ع ــدد ال ـطــائــرات،
وسنعلنها يوم ."15
وأضاف "هناك تعديل بالفعل
في عدد طائرات األسطول الموقع
عليه سنة  ،2014وهذا التعديل تم
من خالل دراسة شاملة لمواءمة
أع ــداد الـطــائــرات وطــرازاتـهــا ،مع
أن ـم ــاط الـتـشـغـيــل ال ـتــي سنسير
عليها من اآلن وحتى  ،2026سواء
على المدى القصير أو المتوسط
أو الطويل".
ولفت إلى أن "الشركة لم تعدل
على مواعيد التسلم ،وأنــه حتى
اآلن ال ـم ــواع ـي ــد ال ـم ـت ـفــق عـلـيـهــا
هــي القائمة ،وإذا كــان هـنــاك أي
تعديالت في المستقبل فستعلن
في حينها ،وأول طائرة ستصل
ً
وف ـق ــا لـلـعـقــد ال ـم ـبــرم ف ــي م ــارس
 2019ثــم يتوالى التسليم حتى
."2026
وأوضــح أن الشركة ،مع تسلم
ال ـ ـطـ ــائـ ــرات س ـت ـض ـيــف وج ـه ــات
ج ــدي ــدة ،وأن ال ــدائ ــرة الـتـجــاريــة
تعكف على دراسة شاملة لشبكة
ال ـت ـش ـغ ـيــل ،سـ ـ ــواء ف ــي الـمـحـيــط
الـعــربــي أو األوروب ـ ــي أو الـشــرق
األقصى ،وسنعلن عن قائمة من
الوجهات الجديدة التي ستتوسع
ً
ً
فيها الشركة شرقا وغربا".

دراسة ماكينزي
وحول ارتباط األمر بالتعديل

جانب من احتفالية افتتاح المكتب
ع ـلــى دراس ـ ــة "م ــاك ـي ـن ــزي" ،أش ــار
ال ـج ــاس ــم إلـ ــى أن ت ـل ــك ال ــدراس ــة
لوضع أطر عامة ،ودائما تتضمن
الدراسة مرونة التحرك لمواكبة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات والـ ـتـ ـغـ ـي ــرات فــي
األسـ ـ ـ ـ ــواق ،وان "ال ـت ـع ــدي ــل عـلــى
دراس ـ ـ ــة م ــاك ـي ـن ــزي وارد ،ول ـكــن
اإلطار العام واحد ،وبعد التوقيع
األخ ـ ـيـ ــر س ـن ـس ـي ــر عـ ـل ــى ال ـخ ـطــة
ح ـت ــى  2026مـ ــا لـ ــم ت ـك ــن ه ـنــاك
مستجدات".
وأبـ ــدي اس ـت ـع ــداده لـلـتـجــاوب
مع أي مستجدات تطرأ في عالم
الـ ـطـ ـي ــران ،ب ـم ــا ي ـح ـقــق مـصــالــح
الشركة.
وح ـ ــول إم ـك ــان ـي ــة ف ـت ــح ال ـب ــاب
لـصـفـقــات ج ــدي ــدة م ــع "بــوي ـنــغ"،

«البترول الوطنية» تعقد االجتماع األول لمناقصة
مشروع «الدبدبة» للطاقة الشمسية
عقدت شركة البترول الوطنية الكويتية
االجتماع التمهيدي األول لممثلي الشركات
المؤهلة ،وا لـتــي سبق لها التسجيل في
ال ـج ـهــاز ال ـم ــرك ــزي لـلـمـنــاقـصــات ال ـعــامــة،
والحصول على وثائق المناقصة الخاصة
بإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع "الدبدبة"
للطاقة الشمسية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع
في الشركة عبدالله العجمي ،في مستهل
االجـ ـتـ ـم ــاع ،إن هـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع ال ـض ـخــم،
الــذي أسندت مؤسسة البترول الكويتية
تـنـفـيــذه لـلـبـتــرول الــوطـنـيــة ،يـعــد م ـبــادرة
استراتيجية مهمة مــن ا لـقـطــاع النفطي،
للمشاركة بتحقيق رؤية سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد بتوفير  15في المئة
من احتياجات دولة الكويت من الكهرباء
من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام
.2030
وأضـ ــاف أن ال ـم ـشــروع يــأتــي كــذلــك في
إطـ ــار خـطــة مــؤسـســة ال ـب ـتــرول الـكــويـتـيــة
لتوفير هــذه النسبة من استهالك الطاقة
الكهربائية للمؤسسة وشركاتها التابعة
من الطاقة الشمسية بحلول عام .2020
وأوض ـ ـ ــح ال ـع ـج ـمــي أن ع ـم ـل ـيــة تـقـيـيــم
ت ــأه ـي ــل الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـق ــاول ــة ال ـمــرش ـحــة

ل ـل ـم ـشــروع وع ــدده ــا  28ش ــرك ــة ت ـمــت في
وقت سابق ،وجرى اعتمادها من الجهاز
المركزي للمناقصات العامة ،في حين تم
نشر القائمة النهائية للشركات المؤهلة
ً
بالجريدة الرسمية ،الفتا إلــى أنــه سوف
يتم إغالق المناقصة في ديسمبر المقبل.
مــن جــانـبــه ،ق ــدم رئـيــس فــريــق تنسيق
ً
ً
المشروع مشعل السعيدي عرضا مرئيا
تـ ـن ــاول ن ـط ــاق ع ـم ــل الـ ـمـ ـش ــروع وأه ــداف ــه
ً
وم ــراح ــل الـتـنـفـيــذ ،مـشـيــرا إل ــى أن تنفيذ
المشروع سيتم وفق نموذج توريد وإنشاء
وتـشـغـيــل وصـيــانــة ( )PCOMبــاسـتـخــدام
الـ ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة عـ ــن ط ــري ــق األل ـ ـ ــواح
الكهروضوئية (.)Photovoltaic
وأضاف السعيدي أن القدرة اإلنتاجية
لـلـمـشــروع ستبلغ  1.5غ ـي ـغــاواط ،بطاقة
تـ ـ ـع ـ ــادل  3150غـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــاواط /سـ ــاعـ ــة عـلــى
األقــل فــي السنة الخامسة والعشرين من
التشغيل ،باالعتماد الكلي على األ ل ــواح
الـكـهــروضــوئـيــة  ،PVودون ال ـحــاجــة إلــى
تخزين الطاقة.
وق ـ ــام أعـ ـض ــاء ف ــري ــق الـ ـمـ ـش ــروع خ ــال
االجتماع باستعراض كل التفاصيل الفنية
والتجارية الخاصة بمستندات المناقصة،
والرد على أسئلة الحضور واستفساراتهم

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

ً
متحدثا خالل االجتماع
العجمي
المتعلقة بـشــروط المناقصة وإج ــراء ات
ً
الـتـنـفـيــذ ،ف ــي ح ـيــن سـيـتــم الح ـق ــا تنظيم
زي ــارة ميدانية لموقع المشروع لممثلي
الشركات المتأهلة.
يــذكــر أن ال ـم ـشــروع يـقــع ضـمــن مجمع
الشقايا للطاقة المتجددة التابع لمعهد
الكويت لألبحاث العلمية ،الذي يقع على
بعد 100كم إلى الغرب من مدينة الكويت،

ً
ً
وب ـم ـســاحــة تـبـلــغ  32ك ـي ـلــوم ـتــرا مــرب ـعــا.
وسيدعم المشروع تنويع مصادر الطاقة
في دولة الكويت ،وخلق فرص عمل جديدة
ل ــأي ــدي ال ـعــام ـلــة الــوط ـن ـيــة ،وتــوف ـيــر في
الوقود يقارب  6.2ماليين برميل كمعدل
سنوي ،والحد من انبعاثات ثاني أكسيد
ً
الكربون بمقدار  2.17مليون طن سنويا.

أفاد الجاسم بأن ذلك وارد ،وكل
شركات الطيران تتجاوب أحجام
أساطيلها مع زيادة احتياجاتها
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ،وال ي ــوج ــد ث ـبــات
ع ـلــى رق ــم مـعـيــن أو ع ــدد معين
م ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات أو الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرازات،
فكلما استحدثت سعات جديدة
وط ـ ـ ـ ــرازات ج ــدي ــدة ف ــي صـنــاعــة
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات ،تـ ـ ـج ـ ــاوب ـ ــت م ـع ـهــا
الشركات حسب احتياجاتها".

 7مكاتب
وم ـ ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي في "الكويتية" عبدالله
الـ ـش ــره ــان ،إن م ـك ـتــب األف ـن ـي ــوز
ي ـق ــدم ج ـم ـيــع خ ــدم ــات ال ـش ــرك ــة،

الحداد :ضرورة مراقبة المؤسسات لكبح
عمليات غسل األموال
أكــد المستشار القانوني فهد
الـ ـح ــداد ،أن م ــا تـنــاقـلـتــه وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام م ــن ت ـص ــري ـح ــات ب ـشــأن
ً
ً
تـعـيـيـنــه م ـف ــوض ــا دائ ـ ـمـ ــا ل ــدول ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـ ــن م ـج ـل ــس الـ ــوحـ ــدة
الـعــربـيــة وال ـت ـعــاون ال ــدول ــي غير
ً
صحيح ،مبينا أن ما تداول حول
ً
تفعيل دوره مفوضا في  6أكتوبر
ً
عار تماما من الصحة وال
الجاري ٍ
يمت له من قريب أو بعيد.
وقال الحداد في بيان صحافي
أم ــس ،إنــه لــم يمنح أي موافقات
تذكر تتعلق بهذا الشأن السيما أن
خبرته في الحقل القانوني خاصة
ب ـم ـجــال غ ـســل األم ـ ـ ــوال وت ـمــويــل
اإلره ـ ــاب حـتـمــت عـلـيــه الـتــدقـيــق
والتريث في التعامل مع الجهات
الخارجية السيما األجنبية غير
معروفة الهوية والمصدر.
وأضـ ــاف أن ــه مـلـتــزم بمواثيق
الـ ـمـ ـهـ ـن ــة مـ ـ ــن حـ ـي ــث ال ـش ـف ــاف ـي ــة
والمصداقية وااللتزام بالقانون،
وأن م ــا ج ـ ــاء ف ــي ال ـت ـصــري ـحــات
الصحافية المنشورة على لسانه
ً
غير صحيحة جملة وتفصيال.
وأع ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـح ـ ــداد عـ ــن األسـ ــف

الس ـت ـغ ــال ب ـعــض ال ـج ـه ــات غير
الــرس ـم ـيــة بـقـصــد أو دون قصد
ألسـ ـ ـم ـ ــاء شـ ـخـ ـصـ ـي ــات م ـع ــروف ــة
ً
إعالميا بغرض ترويج نشاطات
ً
غير مـشــروعــة واتـخــاذهــا سـتــارا
يحميها من المساءلة القانونية،
ودعا الجهات المعنية إلى التحرك
ً
سريعا لبحث قانونية وجود تلك
ال ـك ـيــانــات غ ـيــر م ـعــروفــة الـهــويــة
وصالحياتها.
وناشد الحداد المسؤولين في
الحكومات والمنظمات الدولية
مراقبة أي مؤسسة أوجهة تحاول
استغالل المسميات والشخصيات
المعروفة لتحقيق أرباح مادية.
وك ــان قــد صــدر بـيــان منسوب
لـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدة الـ ـع ــربـ ـي ــة
والتعاون الدولي ،يفيد بـ "تعيين
ً
ً
ف ـه ــد ال ـ ـحـ ــداد س ـف ـي ــرا وم ـف ــوض ــا
ً
دائـمــا لدولة الكويت وبناء عليه
يـحــق ل ــه الـتـمـتــع بـكــافــة الـحـقــوق
والمزايا لهذا المنصب ،وأن هذا
ً
المنصب غير قابل للعزل نهائيا
إال فــي حــالــة عــدم االل ـتــزام ببنود
الــائـحــة الــداخـلـيــة للمجلس وله
الصفة االعـتـبــاريــة أم ــام الجهات

فهد الحداد

الــرسـمـيــة ،كـمــا يـحــق لــه تمثيلنا
ف ــي الـمـحــافــل الــدول ـيــة ول ــه كــافــة
الـصــاحـيــات فــي الـتـحــدث بإسم
مجلسنا ومنح األوسمة وتكريم
الشخصيات الـعــامــة داخ ــل دولــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت وخ ـ ــارجـ ـ ـه ـ ــا ،وت ــزك ـي ــة
وترشيح األعضاء والشخصيات
المهمة للمجلس ،ويهيب المجلس
من الحكومات والهيئات تسهيل
مـ ـه ــام ــه داخ ـ ـ ـ ــل وخـ ـ ـ ـ ــارج ال ـق ـط ــر
العربي".

«االستثمارات الوطنية» تنظم دورة تدريب
عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
نظمت شركة االستثمارات الوطنية دورة تدريب متخصصة خالل
الشهر الجاري في مقرها بمجمع الخليجية في شرق ،بعنوان مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب (،)Anti-Money Laundering Training
بالتعاون مــع شركة  Talent Unitedالمتخصصة فــي هــذا المجال،
بحضور عدد كبير
ً
من الموظفين ،ويتم تنظيم هذه الدورة سنويا لضمان اطالع جميع
موظفي الشركة على مستجدات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
ً
تماشيا مع متطلبات هيئة أســواق المال ،التي تولي هذا الموضوع
بالغ االهتمام.
وتهدف الدورة إلى متابعة سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب وتعرف فريق عمل الشركة على آخر التطورات في هذا
المجال ،وتطوير مهارات الموظفين في التعامل مع العمالء ومعرفة
الــدالئــل المشيرة إلــى وجــود عمليات غسل أم ــوال أو تمويل إرهــاب،
ً
انطالقا من حرص شركة االستثمارات الوطنية على تطوير موظفيها
بشكل دائــم وبكل ما يتعلق بمتطلبات العمل ،ولمواكبة التطورات
ً
ً
المستمرة على صعيد القطاع المالي واالقتصادي محليا ودوليا.

راع بالتيني لمعرض «العطور»
«سراي» ٍ

أسعار المعادن الثمينة والنفط

حيث سيخدم مصلحة الشركة
وت ـ ــوسـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــا فـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـبـ ـيـ ـع ــات
وتعرضها لعدد أكبر ويومي من
المتسوقين في المجمع.
وذك ـ ــر ال ـش ــره ــان أن الـمـبـنــى
الجديد يخدم وجهات إلى نحو
 11دولة حتى اآلن ،بأكثر من 40
ً
رح ـلــة يــوم ـيــا ،وأن ــه وف ــر الكثير
م ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـف ــاد
منها الـعــديــد مــن المواطنين أو
الوافدين ،موضحا أن عدد مكاتب
الكويتية خارج مقر الشركة وصل
إلى  7مكاتب.
واف ــاد بــأن المبيعات تتزايد
س ـنــويــا ب ـم ـعــدل  25إل ــى  30في
الـمـئــة ،عبر الـمــوقــع اإللكتروني
وال ـت ـط ـب ـي ـق ــات ،ون ـت ــوق ــع زي ـ ــادة

فــي المبيعات بناء على افتتاح
مكتبنا الجديد.
وحول االنتقال الكامل لمبنى
الـ ،T4قال الشرهان إن كل المراحل
تـ ـخـ ـض ــع ل ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــات الـ ـطـ ـي ــران
المدني ،واستعداد مشغل المطار
لزيادة التشغيل حسب توقعاته
ً
ف ــي ت ـح ــرك الـ ــركـ ــاب ،خ ـصــوصــا
رك ــاب الـتــرانــزيــت بين الــرحــات،
ألن هناك تطويرا للمبنى ،ونحن
نـعـمــل ،وك ــل ه ــذه الـعــوامــل تؤثر
على مراحل التشغيل ،والطيران
ال ـمــدنــي ي ـحــرص ع ـلــى االن ـت ـقــال
لتخفيف الحمل على مطار الـ "تي
ون" ،لكن في نفس الوقت يجب أن
يكون االنتقال بطريقة صحيحة.

ً
ً
تـشــارك شــركــة "س ــراي" للعطور راعـيــا بالتينيا
ل ـم ـع ــرض ال ـع ـط ــور  2018الـ ـ ــذي يـ ـق ــام ع ـل ــى أرض
ال ـم ـعــارض الــدول ـيــة فــي مـشــرف فــي الـفـتــرة مــن 24
أكتوبر الجاري حتى  3نوفمبر المقبل.
وأكدت ميساء حمدان الرئيسة التنفيذية نائبة
رئيس مجلس اإلدارة والشريكة المؤسس لشركة
ســراي للعطور ،حــرص الشركة على الحضور في
مـعــرض الـكــويــت للعطور مـشــاركــة وراع ـيــة بشكل
دائم" ،إذ يعتبر أحد أهم معارض العطور بمنطقة
الخليج والشرق األوسط ،وهو وملتقى لكل الشركات
المتخصصة في مجال العطور ،بالتالي يعد منصة
إلطالق جديد "سراي" وتعريف عمالئنا بشكل أوسع
وأكبر بمنتجاتنا".
وأض ــاف ــت ح ـم ــدان أن "س ـ ــراي" ت ـهــدف م ــن خــال
مشاركتها الدائمة في معرض العطور إلى تكريس

دورها الريادي في عالم العطور في السوق المحلي
ومنطقة الخليج العربي ،وتضع نصب أعينها أن
القيمة الحقيقية من المشاركة هي مواصلة سياسة
االنتشار ضمن خططها المتجددة باستمرار.
وعن مشاركتها في معرض العطور ،أوضحت أن
سراي تفخر برعايتها األساسية اليوم لهذا المعرض
ً
انطالقا من إيمانها المطلق بمعرض العطور ،الذي
يعد من ضمن أولويات "سراي".
وذكــرت أن "خبراتنا العريقة وتنوع منتجاتنا
ذات الجودة العالية وحرصنا الدائم على التطور
ومواكبة سوق العمل من خالل تقديم دورات عملية
وأكاديمية لموظفي الشركة على أيدي أشهر مدربي
ً
خــدمــة الـعـمــاء وأي ـضــا حـصــول الـشــركــة ككل على
شهادة الجودة "أيزو ."2015 : 9001

جانب من الدورة

«المتحدة إلدارة المرافق» ترعى
ورشة عمل لـ «»MEFMA
تولت الشركة المتحدة إلدارة المرافق " "UFMفي خطوة ثابتة نحو ترسيخ
المفهوم الصحيح لقطاع إدارة المرافق في الكويت والشرق األوسط ،رعاية
ورشة العمل التي نظمتها جمعية الشرق األوسط إلدارة المرافق ""MEFMA
تحت شعار "مستقبل التكنولوجيا في قطاع إدارة المرافق" وأقيمت في فندق
المارينا في الثامن من أكتوبر الجاري.
وق ــال أحمد الـكـنــدري نائب رئيس مجلس اإلدارة والــرئـيــس التنفيذي
لـ " "UFMفي تصريح بهذه المناسبة ،إن الشركة ترعى هذه الفعاليات في إطار
دعمها المستمر لنشر التوعية بالمعايير العالمية إلدارة المرافق ،مما يحقق
الرؤية السامية لمفهوم المساهمة االجتماعية في إدارة المرافق وفائدة هذا
القطاع في التطوير المستمر للبالد .وشهدت ورشة العمل حضور عدد كبير
من المهتمين بقطاع إدارة المرافق من دولة الكويت والمنطقة .إضافة إلى
مشاركة وفد رفيع المستوى من كل من اإلمارات والسعودية والبحرين في
النقاشات القيمة التي دارت حول سبل تعزيز العمل في قطاع إدارة المرافق.

ثقافات
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مزاج

مزاج
يقدم د .عباس يوسف ِّ
الحداد رسالة إلى المعلم
خالد سعود الزيد في
ذكرى وفاته السابعة
عشرة.
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مسك وعنبر

عقد المجلس الوطني للثقافة المخرج والمنتج اللبناني
ً
والفنون واآلداب مؤتمرا
إيلي معلوف يتحدث عن
ً
صحافيا للكشف عن فعاليات أعماله الدرامية الجديدة
مهرجان الكويت السينمائي ويكشف أسباب ابتعاده عن
الثاني.
السينما.

21

أقامت مكتبة تكوين في
القاعة المستديرة بمركز
جابر الثقافي تأبينا للروائي
الراحل إسماعيل فهد
إسماعيل.

هدى حسين تعلن فريق «غصون في الوحل»

ياسر جالل

إيما واتسون

تامر حسني

ياسر جال ل سعيد بتكريمه
في «همسة»

إيما واتسون ترتدي أزياء
عام 1868

تامر حسني يجهز أللبومه
الجديد

أعرب الممثل المصريياسر جال ل عن سعادته ،لتكريمه
ضمن مهرجان "همسة الفني واألدبي" في دورته الجديدة،
عن دوره البطولي في مسلسل "رحيم".
وتـ َّ
ـوجــه جــال بالشكر لكل مــن ساهم فــي تحقيق هذا
النجاح ،خصوصا زوجته" ،الداعم األول له" ،مشيرا إلى أن
َّ
العمل ،رغم نهايته المأساوية ،فإن المشاهد تعلق به.
من ناحية أخــرى ،كشف جالل أنه يستعد خالل الفترة
المقبلة لتقديم عمل تلفزيوني جــديــد سيكون مفاجأة
يجسد فيه دورا فريدا من نوعه لم يسبق أن َّ
لمحبيهِّ ،
جسده
من قبل.

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجمةإيما
واتسو ن تظهر ارتداءها مالبس تعود ألزياء لعام  ،1868وذلك
من موقع تصوير فيلمها الجديد (.)Little women
ويتحدث هــذا العمل عن  4أخــوات يعشن في أميركا بعد
َّ
ويتعرضن هناك للكثير من الصعوبات،
انتهاء الحرب األهلية،
بسبب العنصرية ضد المرأة .ومن المتوقع أن يالقي الفيلم
نجاحا جماهيريا كبيرا فور طرحه بصاالت السينما.
جدير بالذكر ،أن واتسون ُرشحت لخوض بطولة هذا الفيلم،
بسبب اعتذارإيما ستو ن عن المشاركة فيه ،النشغالها بأعمال
فنية أخرى.

ي على تقديم كل جديد
يحرص الفنان المصريتامر حسن 
للجمهور ،وأن يكون دائم التواجد على الساحة الفنية .فبعد
ألبوم "عيش بشوقك" ،الذي طرحه أخيرا ،يعمل حاليا على
إعــداد ألبوم جديد سيقوم بطرحه خالل الفترة المقبلة ،إذ
عقد جلسات عمل مع الملحن محمد رحيم ،داخل االستديو.
ُيذكر أن تامر تعاقد أخيرا مع المنتج زين الكردي لبطولة
فيلم سينمائي جديد ُيعرض العام المقبل ،وتم االتفاق على
أن يكون العمل من إخراج اللبنانيسعيد الماروق.

هدى حسين
محمد جمعة
أعـلـنــت الـفـنــانــة ه ــدى حـسـيــن ،بشكل رسـمــي،
فريق عمل مسلسلها الجديد (غصون في الوحل)،
الـمـقــرر تـصــويــره خ ــال األي ــام القليلة المقبلة،
تــأل ـيــف م ـنــى ال ـنــوف ـلــي ،وإخـ ـ ــراج مـحـمــد دح ــام،
وإشراف عام عبدالله السيف.
ويشارك هدى في البطولة نخبة من النجوم،
منهم :محمد الرشيد العائد للدراما ،بعد غياب
طويل ،وعبدالله الـطــراروة ،ريم أرحمة ،عبدالله
ال ـس ـيــف ،ف ــوز ال ـش ـطــي ،وع ـلــي الـحـسـيـنــي ،ومــن
البحرين الفنانة أميرة محمد ،فضال عن مجموعة
من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ،على أن
ُيعرض خارج سباق رمضان .وتحرص هدى على
التواجد بعملين دراميين خالل العام؛ أحدهما في
موسم رمضان ،واآلخر خارجه.
وك ــان ــت ه ـ ــدى ح ـق ـقــت حـ ـض ــورا ط ـي ـبــا خ ــال
رمضان الماضي ،من خالل مسلسل "عطر الروح"،
ال ــذي جـ َّـســدت خــالــه شخصية د .عـطــر ،طبيبة
نفسية ترصد مجموعة من الظواهر االجتماعية،
تأليف عالء حمزة ،وإخراج محمد القفاص.
وتــركــت ه ــدى ،كـعــادتـهــا ،بصمة فــي المسرح
ب ــ"ال ـب ـنــات وال ـســاحــر  ،"2تــألـيــف وإخ ـ ــراج نـجــاة
حسين ،فــي حين اقتسم بطولتها معها سحر
حسين ،منى شداد ،وعبدالمحسن العمر.

جوليا روبرتس تعيش أمومة صعبة
في فيلمها «»Ben Is Back

يبدأ عرض مسلسلها األول « »Homecomingالشهر المقبل
النجمة العالمية جوليا روبرتس تجسد في فيلم « »Ben Is Backالمنتظر عرضه في ديسمبر المقبل
دور أم عليها أن تنقذ ابنها المضطرب من مشاكل كثيرة.

ياسمين صبري

ياسمين صبري تنهي إجازتها في لندن
تـعــود الـفـنــانــة ياسمين صـبــري مــن عاصمة
الضباب اإلنكليزية لندن ،األسبوع المقبل ،حيث
تقضي هناك اآلن آخر أيام اإلجازة الصيفية ،ومن
ا لـمـقــرر أن تـبــدأ التحضير لمسلسلها الجديد
ال ــذي تـعــاقــدت عـلــى بطولته لـتـخــوض بــه أولــى
بطوالتها المطلقة في الدراما التلفزيونية خالل
شهر رمضان المقبل.
وغابت ياسمين عن الدراما التلفزيونية فى
ش ـهــر رم ـض ــان ال ـم ــاض ــي ،واك ـت ـفــت بــالـحـضــور
السينمائي إذ قدمت هــذا الـعــام فيلمين األول

كاميرون موناغان يعلن انسحابه
من مسلسل «»Shameless

من فيلم «»ben is back
تستقبل شاشات السينما العالمية في السابع من
ديسمبر المقبل فيلم النجمة الحائزة األوسكار جوليا
روب ــرت ــس " "Ben Is Backوتـ ــدور قـصـتــه ح ــول شــاب
مضطرب جذاب يعود إلى عائلته في ليلة الكريسماس،
فتحدث عدة مفارقات ومفاجآت وسط األسرة.
و تـجـســد رو ب ــر ت ــس دور األم " ه ــو ل ــي" ا ل ـتــي تسعد
ب ـع ــودة اب ـن ـهــا ب ـيــن وت ــرح ــب ب ــه ،لـكـنـهــا س ــرع ــان مــا
تكتشف أنه يتعرض إلى األذى ،ويعاني الكثير من
ً
المشكالت ،وعليها خالل وقت قصير جدا أن تقاتل
ال ـظــروف مــن أج ــل أن تـســاعــد ابـنـهــا وتـنـقــذ أســرتـهــا
من االنهيار.
و يــر كــز الفيلم ا لــدرا مــي و مــد تــه ســا عــة و 43دقيقة،
على األحداث في  24ساعة مصيرية على األم أن تفعل
الكثير خاللها لتحقق ألسرتها االستقرار والحماية.
وي ـش ــارك جــولـيــا روب ــرت ــس بـطــولــة الـفـيـلــم كــل من
كاثرين نيوتن وا لـشــاب المرشح لألوسكار لوكاس
هـيــدجــز ال ــذي ي ــؤدي دور االب ــن بـيــن وكــورت ـنــي بــي.
فـ ــانـ ــس ،وه ـ ــو مـ ــن إخـ ـ ـ ــراج ب ـي ـت ــر ه ـي ــدج ــز ال ـم ــرش ــح
ً
لألوسكار والذي كتب أيضا سيناريو الفيلم.
وت ـع ـيــش ال ـن ـج ـمــة ان ـت ـعــاشــة ف ـن ـيــة ،إذ ت ـن ـشــط فــي
أ عـمــال درا مـيــة وسينمائية كثيرة ،منها مشاركتها
في أول عمل تلفزيوني لها من إنتاج أمازون ،بعنوان
" "Homecomingوا ل ـم ـس ـل ـســل م ـب ـنــي ع ـلــى حـلـقــات
صــوتـيــة تـحـمــل االس ــم نـفـســه ،وت ــؤدي فـيــه روبــرتــس
دور هايدي بيرغمان وهي موظفة اجتماعية تعمل
فــي منشأة حكومية ســر يــة فــي برنامج يــد عــى " هــوم
كامنغ" و يـهــدف إ لــى مساعدة المحاربين العائدين
من الحرب على العودة للحياة المدنية.
تتنقل القصة بين فترة عمل الشخصية بالبرنامج
و بـيــن مستقبل ت ــؤدي فـيــه رو بــر تــس دور نــاد لــة في
مطعم ال تستطيع تذكر أغلب الوقت الذي عملت فيه
بالبرنامج.

و تـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ــرض أول أر بـ ـ ــع
حلقات من مسلسل اإلثارة
وال ـ ـ ـ ــدرام ـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي مـ ـه ــرج ــان
تورونتو األخير ،وقال المخرج سام إسماعيل
لـلـجـمـهــور بـعــد ع ــرض ا لـحـلـقــات "إ ن ــه مسلسل
ً
غ ـم ــوض وإثـ ـ ـ ـ ــارة ...ه ـن ــاك أس ـئ ـل ــة ك ـب ـي ــرة ج ــدا
و نــأ مــل ...بنهاية المسلسل أن نـكــون قــد أجبنا
عنها كلها".
وأضاف "في النهاية ،يتعلق األمر بالناس...
بكيفية تواصلهم مع بعضهم وكيفية انقطاعهم
عــن بعضهم" .وسيبدأ عــرض المسلسل على
أمازون في الثاني من نوفمبر المقبل.
وكانت روبرتس قد ظهرت في فيلم مؤثر
تحت عـنــوان " "Wonderعــرض فــي نوفمبر
ً
ً
ً
 2017و حـقــق نـجــا حــا جماهيريا كـبـيــرا  ،إذ
أدت دور أم ت ــد ع ــى إ ي ــزا ب ـي ــل ا ل ـت ــي تـســا نــد
طفلها الصغير الذي ولد بتشوهات خلقية
ف ــي ال ــوج ــه ،وخ ـض ــع ل ـع ــدد م ــن الـعـمـلـيــات
الجراحية لمعالجة العيوب لكنه خرج بوجه
يختلف عن المظهر الطبيعي.
الفيلم يقتبس أحداثه من إحدى القصص
الحقيقية المنشورة فــى جــر يــدة نيويورك
ً
تايمز الجريدة األكثر مبيعا في أميركا.
وتدور أحداثه حول الطفل "أوجي" الذى
يولد ببعض العيوب الخلقية تــؤدي إلى
تشوهات في الوجه ،ويحاول التأقلم مع
المجتمع المدرسي ،ليثبت لهم أنه مجرد
ط ـف ــل عـ ـ ــادي ،وال ي ـخ ـت ـلــف ع ــن اآلخ ــري ــن،
وفي هذه المرحلة تحاول والدته جوليا
ً
روب ـ ــرت ـ ــس إقـ ـن ــاع ــه ب ــأن ــه لـ ـي ــس ق ـب ـي ـح ــا،
وتعلمه أن الجمال ليس فقط فى المظهر.

"ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام وإخراج حسين
المنباوي وعــرض فــي عيد الفطر ،والـثــانــي هو
"الديزل" مع محمد رمضان وإخراج كريم السبكي
وعرض في عيد األضحى.
وكــان آخر أعمال ياسمين مسلسل "الحصان
األسود" في شهر رمضان قبل الماضي ،وشاركت
في بطولته إلى جانب أحمد السقا وشيري عادل
ومحمد فراج وأحمد بدير وصبري فواز وأميرة
العايدي ،تأليف محمد سليمان عبدالمالك ،إخراج
أحمد موسى.

خسر مسلسل ""Shameless
ممثال آخر ،حيث أكد كاميرون
موناغان ،الذي لعب دور إيان
جــاالجــر ،أنــه سيترك السلسلة
ب ـع ــد ت ـس ـعــة مـ ــواسـ ــم ،وق ـ ــال إن
ُ
ال ـح ـل ـق ــة ال ـ ـتـ ــي سـ ــت ـ ـعـ ــرض فــي
 14الـ ـج ــاري ه ــي آخـ ــر حـلـقــاتــه
بالمسلسل.
وأعلن الممثل ذلك من خالل
حسابه بـ"إنستغرام"" :لقد كنت
مشتركا في السلسلة بانتظام
لـ ـم ــا ي ـ ـقـ ــرب م ـ ــن  10س ـ ـنـ ــوات.
ك ـ ـنـ ـ ُـت فـ ـ ــي سـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــ 15ع ـن ــدم ــا
بـ ــدأت ت ـصــويــر أولـ ــى حـلـقــاتــي،
وص ـ ـع ـ ــدت ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــر ب ـط ــرق
كثيرة ،من الناحيتين القانونية
وال ـش ـخ ـص ـيــة ،ك ـنــت مـحـظــوظــا
جدا ،ألن أنضج وننمو مع هذا
ال ـع ــرض ،حـيــث تـنـضــج كممثل
ومحترف وإنـســان ،إضافة إلى
كسب األصدقاء ،العائلة ،وأفضل
ز م ــاء العمل يمكن أن يطلبها
ممثل محظوظ جدا".
وأض ــاف" :إال أن كــل األشـيــاء
الـجـيــدة وص ـلــت إل ــى نهايتها،
لذلك ستكون الحلقة التالية هي
األخيرة لي في المسلسل".

جوليا روبرتس

كاميرون موناغان
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ً ً
سعود الزيد ...لم تزل سراجا منيرا
خالد
الحداد:
عباس
ِّ
في ذكرى وفاته الـ 17يقدم رسالة إلى المعلم

ثقافة
النهايات!

الدكتور عباس يوسف الحداد

ِّ
ً
يقدم د .عباس يوسف الحداد رسالةً إلى ًالمعل ًم خالد سعود الزيد ،في ذكرى ًوفاته السابعة عشرة ،مستذكرا مناقبة ومواقفه النبيلة،
موحش وطويل ،فإن كانت بدايته ُطوى ،فإن
ويرى أن ُكلماته كانت ً ولم تزل سراجا منيرا وزيتا يمنحنه طاقة نحو المضي قدما في طريق ً
نهايته ال ترى ،مشيرا إلى أن الراحل اتسم بالجد واالجتهاد والمثابرة لبلوغ الهدف ،متسلحا بعزيمة الكبار وجلد األخيار.
ويفتح لي بابا من العلم موصدا.
ويقول الحداد« :رحم الله شيخي ومعلمي وأستاذي خالد ،فلم يزل يعلمني ًما لم أكن أعلم ً
ِّ
ُ
وفي السياق ذاته ،يقول د .علي عاشور :كان معلمي خالد سعود الزيدً ،عطرا يفوح بيننا ،وذكرا ال يتوقف ،كان يمسك بقارورة الطيب
ِّ
ندخل عليه ،فنشم رائحة الطيب التي تجدد فينا عهدا بيننا ،وتثبت َفي قلوبنا تلك المحبة الباقية له عبر السنين.
ويطيبنا بها عندما ً
وبعد سبعة عشر عاما من رحيله ،تظل لغته وحديثه وكلماته وعلمه «عطرا يطيل قامة الهواء».

ُ
الكتابة عنك
لمعان
والدة
ٍ
جديدة
ومفاهيم
عميقة

يـ ـ ـق ـ ــول د .عـ ـ ـب ـ ــاس ي ــو س ــف
الـ ـح ــداد ف ــي رس ــال ـت ــه ":شيخي
مـعـلـمــي س ـي ــدي خ ــال ــد سـعــود
ال ـ ــزي ـ ــد ..سـ ـ ـ ٌ
ـام م ــن الـ ـل ــه عـلـيـ ُـك
ورحمة ومغفرة ،لم تزل الكتابة
عنك في مثل هذا اليوم من كل
ع ـ ــام ل ـي ـســت عـ ـ ــادة وإنـ ـم ــا هــي
والدة لمعان جديدة ومفاهيم
عميقة زرعتها فينا يــوم كنت
ً
ب ـي ـن ـن ــا ب ـ ـشـ ــرا سـ ــويـ ــا ،صـ ــادق
اللهجة ،حسن الطوية ،تترفع
عن الدنية ،وتقبل على البرية
ألنهم وجه الحقيقة في الخليقة
"الحمد لله الــذي تجلى لخلقه
بخلقه" ،و"مــن ال يشكر الناس
ال يـشـكــر ال ـل ــه" ،ف ــا ت ـصــدق أن
ً
ً
هناك إنسانا كاذبا ،الكل لديك
حين يحدثك صادق أمين فيما
يقول ،ال تفترض التلون والتأول
ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــول ،ألنـ ـ ــك واضـ ـ ـ ــح فــي
معاملتك مستقيم في تعاملك،
عندما تحب تكون بين واديــك
ً
والقرى قائما تنظر لمن تحب
بعين قلبك وبنور روحك ،وحين
تكتشف الحقيقة المرة وتعلم
أن من الخليقة من يكذب المرة
تلو المرة ،تطوي بكشحك عنه
مــولـيــا وجـهــك شـطــر الحقيقة،
تناجيها وتستهديها أن تريك
قبلتك لتشهد رسول الله فيها
ً
قــائ ـمــا ف ــي ال ـم ـح ــراب وحـ ــده ال
مثيل
شريك له في عبادته ،وال
ِّ
له في حسن طاعته ،سجد للحق
فـطــرة ،ونطق بالصدق مولدا،
وبات أمينا على حفظ األمانة؛
أمانة الحيا ِة والفطرة والصدق
في الوجود.
لقد كــان محمد صلوات الله
ً
وسـ ــامـ ــه ع ـل ـي ــه ن ـ ـ ـ ــورا يـمـشــي
بـيــن ال ـنــاس فـيـضــيء قلوبهم،
ً
ً
وسراجا منيرا يضيء طريقهم،
ويكشف لهم دواخلهم ليطهرهم
وي ــزكـ ـيـ ـه ــم ُ
وي ـ ـع ـ ـيـ ــد ت ـخ ـل ـق ـهــم
ً
بأخالق الله خلقا بعد خلق في

تخلق ال مثيل له ،فيظهر منهم
العلي الرفيع في فضاء حضرته
ً
ً
متعلما متمسكا بزهراء فطرته،
ً
قائما في بيت بنوته ال يبغي
عن ذلك حوال.

سيدي خالد
ّ
ً
ق ـ ـلـ ـ َـت ي ـ ــوم ـ ــا :إن كـ ـ ــل ص ــاة
وس ـ ـ ــام فـ ــي ال ـ ــوج ـ ــود هـ ــي مــن
مـحـمــد وإلـ ـي ــه .ف ـهــو المتفضل
عـلـيـنــا لـنـصـلــي عـلـيــه ونـسـلــم،
هـبــط األرض صـلــى ال ـلــه عليه
وآل ـ ــه وس ـل ــم وم ـع ــه آدم ـ ــه ال ــذي
كـ ــان آدم خـلـيـقــة ف ــي ال ـمــاضــي
ويهبط ا لـيــوم معه ليكون آدم
حقيقة ،ليلد حقائق على األرض
ال خالئق.
فآدم – عليه السالم  -حينما
أخطأ خطيئته األولى استغفر
ربــه فتاب عليه وأه ــداه كلمات
م ـ ـنـ ــه ،كـ ـلـ ـم ــات ت ـ ــام ـ ــات ت ـج ــدد
مـ ـ ــن خ ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا ،وال ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــون
والـ ـس ــالـ ـك ــون وال ـم ـس ـت ـغ ـف ــرون
ف ــي األس ـ ـحـ ــار ه ــم م ـظ ـهــر ه ــذا
التجديد والـثــوب اآلدمــي لهذه
اآلدم ـ ـيـ ــة فـ ــي ح ـق ـي ـق ـت ـهــا ال فــي
خـلـيـقـتـهــا .وخـتـمــت قــولــك بــأن
كال منا يستطيع أن يكون مقاما
ً
محمودا لمحمده الذي هو فيه.
"واعلموا أن فيكم رسول الله"
سيدي ومعلمي وشيخي
حين جئتك يوما وقد وقعت
ع ـلــى م ـع ـنــى روح ـ ــي أو فهمت
ً
شـيـئــا مــن سـلــوك ال ـقــوم أللقيه
عليك تبسمت في وجهي وقلت
ل ـ ــي" :ال ت ــذي ـع ــه ع ـ ـلـ ـ ّـي ،اج ـع ـلــه
فـ ــي ص ـ ـ ــدرك وال تـ ـب ــوح ب ـ ـ ــه"...
ف ـص ـمـ ُـت م ـتــأدبــا ف ــي حـضــرتــك
ونفسي تـقــول لــي :لـمــاذا يقول
لك ذلك؟ ومع األيــام أدركـ ُـت أنك
ً
ك ـن ـ َـت تـعـلـمـنــي م ـع ـنــى ج ـل ـيــا،
وترشدني لحكمة عطائية ،إذ
يقول ابن عطاء الله السكندري

َ
ٌ ُ ُ
عطر يطيل قامة الهواء
الزيد يتصفح أحد الكتب
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عباس الحداد

رح ـم ــه الـ ـل ــه" :ادفـ ـ ــن ن ـف ـســك في
أرض ال ـخ ـمــول ،فـمــا ن ـبـ ٌـت مما
ل ــم يــدفــن ل ــم ي ـتــم ن ـت ــاج ــه" .قــال
ابــن عجيبة الحسني في شرح
ه ـ ــذه ال ـح ـك ـم ــة" :اس ـ ـتـ ــر نـفـســك
أيها المريد وادفنها في أرض
الـ ـخـ ـم ــول ح ـت ــى ت ـس ـت ــأن ــس بــه
وتستحليه ...ف ــإذا دفنتها في
أرض الخمول وامتدت عروقها
ف ـي ــه .فـحـيـنـئــذ تـجـنــي ثـمــرتـهــا
ويتم لك نتاجها".
ك ـنــت ت ــري ــد أن ت ـق ــول ل ــي إن
هذه المعاني واللمع هي بذور
ادفنها في أرض وجودك وارعها
حـ ـت ــى ت ـص ـب ــح ش ـ ـجـ ــرة ت ــؤت ــي
ثمارها.

شيخي ومعلمي
كـ ـلـ ـمـ ــاتـ ــك ك ـ ــان ـ ــت ولـ ـ ـ ــم تـ ــزل
ً
ً
ً
ســراجــا منيرا وزيـتــا يمنحني
ً
طــاقــة ن ـحــو ال ـم ـضــي ق ــدم ــا في
ط ــري ــق م ــوح ــش وطـ ــويـ ــل ،ف ــإن
ُ
كانت بدايته طوى ،فإن نهايته
ُ
ال ت ــرى ،فالطريق إلــى الـلــه هو
بداية الطريق في الله.
ً
وحدثتني يــومــا عــن تجربتك
في البحث عن الحقيقة فقلت :منذ
ُ
رأيت اإلمام علي بن أبي طالب
أن
عليه السالم في منامي وأنا في
الثامنة من عمري ،وألقيت عليه
ال ـق ـص ـي ــدة الـ ـت ــي ن ـس ـي ـت ـهــا عـنــد
يقظتي وأبــدى إعجابه بالشطر
األخـيــر منها وأن ــا لــم أزل أبحث
ع ــن الـحـقـيـقــة الـمـطـلـقــة ،ع ــن سـ ّـر
ّ
وسر هذا الكون:
وجودي،
منال
مرمى
العاشقون
خالك
ٍ
ُ
البعد مثله في التداني
فإذا
فطفت فــي الـمــذاهــب والملل
والنحل أبحث عن هذه الحقيقة
علني أجدها في بطون الكتب
أو أش ـه ــده ــا ف ــي ت ـعــال ـيــم تـلــك
ال ـ ـ ـمـ ـ ــذاهـ ـ ــب مـ ـ ــن إس ـم ــاع ـي ـل ـي ــة
وزي ـ ــدي ـ ــة وب ـه ــائ ـي ــة وإم ــامـ ـي ــة،
فـ ـك ــان ــت الـ ـشـ ـم ــس ت ـ ـشـ ــرق فــي
ن ـف ـســي وتـ ـ ّغـ ـي ــب ...ف ــأدرك ــت أن
طــريــق الـحــق ال يــأفــل ،وأن الله
يرشد الباحثين عن حقيقته في
نفوسهم ،وفي واديهم وقراهم:
جميع ــي تلفت نح ــو واد يــك
والقــرى

عـجـ ٌـب أمــر ناقتي قــل لها ما
الذي جرى؟
وما ناقتي إال قيام وجودي
في عالم شهودي ...فمن مسنون
تـكــويـنــي وم ــن قـيــامــي الطيني
تطالعني سماوات تنادي :أيها
المسحور بالطين
تأمل ِس ّر تكويني
ُ
عرفت ولم أكن أدري الذي قد
كان يحدوني
يعلمني ويغذوني
ُ
شمس
يضيء كأنه
ً
وطورا إنه ُ
قمر
ٌ
ويبهرني شعاع منه في ذاتي
يالمسني
ُ
القدر..
فأحسب أنه
ُ
ُ
أزداد يقينا منه بأنني
كنت
ســأصــل ذل ــك الـ ــوادي الـمـقــدس،
وس ـت ـل ـف ـح ـنــي ن ـ ـ ــاره ال ـم ـقــدســة
ل ـت ــوق ــد ن ـ ـ ــاري وت ـ ـضـ ــيء داري
وتحرق أوزاري ،لترشدني إلى
عالم الرشاد:
ُ ّ َّ
ُ
لست أت ِه ُم
عرفتك
فما في باطني إال (أنا) َو ُهمْ
ُ
(أناي) وإن ه ُم نكروا
ُ
فـمــا ذاق ــوا ال ــذي قــد ذق ــت ما
نظروا
المرئي َّ
َّ
في أنا
أرى
ُ
عجبت عالمي ...أأنا
ُ
عوالم؟ أأنا
جماع
ٍ
ُ
كنت على يقين منه يكفيني،
ي ـبــدد وح ـشــة األي ـ ــام والـسـنـيــن
ً
ويـ ـفـ ـت ــح ل ـ ــي أفـ ـ ـق ـ ــا ال ت ـب ـص ــره
العيون التي في الرؤوس وإنما
تــدركــه العيون التي كمنت في
القلوب.
وفــي السابع والعشرين من
شهر رمضان 1389هـ ـ الموافق
 6ديسمبر  1969شـهــدت ليلة
قدري ...حين حضرت أول جلسة
روحـيــة واستمعت إلــى حديث
عن مدى صحة الصلة القائمة
بين عالم الروح وعالم اإلنسان
على هذه األرض ...وأن المناسك
الــديـنـيــة الـتــي اكتملت بالدين
اإلس ـ ــام ـ ــي ع ـل ــى ه ـ ــذه األرض
وض ـع ــت ل ـت ـصــوغ م ــن أثــواب ـنــا
البشرية وما فيها من نفس على
حال مستقيم ُيهيئها ويعدها
لالستقبال الروحي.
إن المناسك التي تقوم عليها

األديان ليست إال نقطة انطالق
ل ـن ــا م ـع ـشــر الـ ـبـ ـش ــر ،ل ـت ـفــك مــن
أسر بشريتنا على هذه األرض
وت ـن ـط ـل ــق م ـ ــع الـ ـع ــال ــم اآلخـ ـ ــر،
وتعمل في الحدود الواسعة ال
في الحدود المقيدة.
إن ال ـ ــدي ـ ــن اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ج ــاء
للعالم كـلــه لينتشله مــن عالم
ال ـح ـيــوان إل ــى مــرتـبــة اإلن ـســان
ف ــي الـخـلـيـقــة .إن الـبـشــر الـيــوم
على هذه األرض يتعاملون مع
ً
بعضهم بـعـضــا بـحـيــوانـهــم ال
بإنسانهم ،ألن انتقال المرتبة
من الحيوان إلى اإلنسان تتطلب
م ـنــا أن ن ـك ــون لـلـمـنــاســك على
دراية وفهم كبير فيها.
ً
هـ ـ ــل تـ ـ ــريـ ـ ــدون س ـ ـ ـمـ ـ ــوا؟ هــل
ً
تــريــدون رقـيــا فــي عــالــم األرض
وف ــي عــالــم ال ـس ـم ــاء؟ م ــا أجـمــل
أن ي ـقــاتــل اإلنـ ـس ــان ف ــي سبيل
الحصول على معنى الله فيه.
ً
إننا ننظر إلى الله بعيدا عنا.
ً
ونـطـلـبــه ب ـع ـيــدا عـنــا ونـظــرتـنــا
هــذه تبعدنا عنه وهــو القريب
ً
منا دائما.
ً
لئن تحولت القلوب حقا إلى
معاني الله ،وأعدت من أثوابها
َ
ً
َّ
بيتا لرسوله يقومها لـتـ ِـجـ ُـد ن
ً
الله قائما في رسول الله فيها.
وما أجمل هذا اللقاء.
كــل منا وجــه لـلــرســول .وجه
لمعناه .وما أروع هذا التالقي
وم ــا أروع ه ــذا الـمـعـنــى .وهــذا
هو التوحيد.
ك ــان ه ــذا ال ـحــديــث الـمـتــدفــق
من عالم الــروح جــذوة البداية،
فيه وجدت ضالتي ومنه عرفت
طريقي ،وعلمت أن الحقيقة ال
تؤخذ من الطروس وإنما تمنح
بفهم الطقوس.
رح ــم ال ـلــه شـيـخــي ومعلمي
وأستاذي خالد فلم يزل يعلمني
ما لم أكن أعلم ويفتح لي بابا
من العلم موصدا.
َ َ َ ْ َ َ َّ َّ َ ُ ُ
ين ق ِتلوا ِفي
ذ
"ول تحسبن ال
ِ
اء ع َ
َسبيل َّ َ ْ َ ً ْ َ ْ ٌ
ند
اللهُِ أ َمواتا َبل أح َي ِ
ِ ِ َ
َر ِّب ِه ْم ُي ْرزقون".

بقلم :الدكتور علي عاشور الجعفر

ُ
في رمضان الماضي ،زرت والصديق الدكتور عباس الحداد السيدة
أم سعود ،أرملة أستاذنا خالد سعود الزيد ،رحمه الله ،لنبارك لها
حلول شهر رمضان المبارك ،ونطمئن على أحوالها ،فمنذ وفاته،
َّ
رحمه الـلــه ،قــل لقاؤنا بها ،مــع استمرارية التواصل عبر االتصال
ً
الهاتفي لالطمئنان عليها .فقد كانت ،ولم تزل ،أما لنا في حديثها
معنا ،ومعرفة أحوالنا.
وقبيل انتهاء زيارتنا لها ،حدثتني نفسي أن أطلب من السيدة
َّ
يتطيب به سيدي
أم سعود أن تضع لنا شيئا من العطر الذي كان
(أبوسعود)؛ إذ كان له عطر َّ
المناسبات .وعندما كنا
مميز يضعه في
ََ
نسأله ،رحمه الله ،عن مصدر العطر يقول :إنه من خلطات أم سعود
ً
الـخــاصــة ،إذ كــانــت هــذه السيدة دائـمــا تعتني بــه اعتناء فائقا في
هندامه ،وعطره ،وهيأته ،لتخرجه كما تحب أن تراه ويراه الناس.
ً
وقبيل مغادرتنا سألتها ذلك ،فأجابتنا بكرم شديد؛ إذ أعطت كال
منا قاروة عطر ُمما كان يتعطر به سيدي (أبوسعود).
َ
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـاح َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـ ْـرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـك فـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ َـسـ ـ ـ ـ ـ ْـت َ َأرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ً
نـ ـ ـ ـ ـ ِـس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ُـم ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره ِع ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرُ
ِ
كيف يصبح العطر ذاكرة وبصمة؟
العطر هوية صاحبه ،مثلما أن اللغة شخصية كاتبها .وبين العطر
والكتابة شيء من التآلف ،وشيء من التخالف ،فكالهما يبرز ويخبر
عن صاحبه .فالعطر بصمة وهوية تلتصق بصاحبها ،وتدل عليه،
َ
وتخبر عنه ،ألم يكن يعقوب يشتم ريح يوسف على ُبعد أميال ،وحين
ألقى َعليه قميص يوسف ومــا يحمل من رائحته ارتــد إليه بصره
َ َ ْ
بصيرته؟
وصدقت ِ
وكذلك اللغة واستعمالها تكون بصمة وهوية للكاتب المتميز
ُ
الذي استطاع أن يصبح من كتاب األساليب ،ويصنع معجمه اللغوي
بما يملك من مفردات ،تكون دالة عليه كداللة العطر على صاحبه.
وم ـمــا ال ش ــك ف ـيــه ،أن خــالــد س ـعــود ال ــزي ــد صــاحــب لـغــة خــاصــة،
وأسلوب مميز في الكتابة واإلنشاء ،وهنا يكمن معنى التآلف بين
العطر والكتابة.
أم ــا االخ ـت ــاف ،فيكمن فــي صـمــود الـكـتــابــة مــع الــزمــن وثـبــاتـهــا،

من اليمين رضا الفيلي والزيد والدكتور علي عاشور وعبدالله الخاطر
ُ
وتبخر العطر وتبدده بعد مضي الوقت ،لكنه يبقى في الذاكرة ،ين ُّم
َ
عن صاحبه ،ويستدعيه كلما اشتم اآلخر شيئا شبيها لذاك العطر.
ٌ
ُ
حضور وغياب.
العطر
ورحم الله الشاعر حين قال:
إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ع ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذارى
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـداد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا ِة عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
ِ
ُ
أردت من تضافر العطر بالكتابة؛ ائتالفا واختالفا،
فكأنه أراد ما
ليصبح ال ـ ِـم ــداد هــو عـطــر ال ــرج ــال ،هــو الـعـطــر األب ـقــى واألقـ ــوى في
ٌ
الحضور ،فاإلنسان يغيب جسده ،ويتالشى ريحه ،وتبقى منه سيرة
عطرة ،وما حفظته الكتب من كلماته النافعة الدالة على استمرارية

ً
ً
ً
بقائه في الوجود ،إنسانا نافعا وفاعال فيه بعد غيابه الجسدي.
لقد َّ
طيب الله ثراه ،بما أبقاه بين الناس من ذكر وعلم ينفع الناس،
ً
ويظل كالعطر فواحا يجدد حضوره ويقاوم غيابه.
ً
كذلك كان معلمي خالد سعود الزيد ،رحمه الله ،عطرا يفوح بيننا،
ً
ِّ
ِّ
ويطيبنا بها عندما ندخل
وذكرا ال يتوقف .كان ُيمسك بقارورة الطيب
ً
عليه ،فنشم رائحة الطيب التي تجدد فينا عهدا بيننا ،وتثبت في
قلوبنا تلك المحبة الباقية له عبر السنين.
ً
عاما من رحيله ،تظل لغته وحديثه وكلماته
وبعد سبعة عشر َ
وعلمه "عطرا يطيل قامة الهواء".

مسفر الدوسري

ً
إن ما ينقصنا في قصص الحب فعال ثقافة النهايات،
وإن القول المأثور "عاشر َمن تعاشر ،فالبد من الفراق"
ق ــرأن ــاه م ــذ وعـيـنــا الــدن ـيــا ف ــي الـكـتــب الـقــديـمــة وعـلــى
ال ـجــدران ،والتقطناه مــن أف ــواه الطاعنين فــي تجارب
ً
الـحـيــاة ،ولكننا نـبــدو أب ــدا كمن ال يصدقه وال يؤمن
بحقيقته ،نبتكر السبل والطرق العديدة لنبدأ قصة
حــب ،نـلـ ّـون وجــه القمر ُ
المطفأ ،ننصب للنجوم التي
ً
تحاول الفرار شراكا لتقتات عليها ظلمتنا ،نتحايل
ً
على الماء لنقنعه بأن يكون لباسا لجفافنا ،نخترع
شتى أنواع الخدع لغواية درب الحب لمصادقة خطوتنا
تزوير ما يدل علينا أو يكشف عن
إليه ،ال نمانع من
ّ
ّ
يجملنا أو
جوهرنا الحقيقي ،نتفنن في إبــراز كل ما
ادعاء وجوده ،كل الوسائل مشروعة للوصول إلى غاية
واحدة ،أال وهي البدء في كتابة األحرف األولى لقصة
ً
ّ
الحب ،وال أظن أن حبيبا قط فكر وهو يخطو خطوته
األولى في اتباع قلبه فيما سيؤول إليه شغفه ،وال أين
ّ
نتخيل
سيرسو به قارب عاطفته ،بل إننا في الغالب
ً
أنـنــا سنبتدئ سـفــرا ال نهاية لــه ،وأن الـحــب سيمنح
أحالمنا أجنحة موطنها ا لـسـمــاء ،لــن يسقط ريشها
ولن تهوي بنا على األرض مرة أخرى ،وأننا سندخل
جنة ستغلق أبوابها خلفنا إلى األبد،
من باب الحب
ُ
خالدين فيها ،لن نطرد منها مهما ائتلفت شياطين
اإلنس والجن.
وبرغم كثير من الشواهد التي تسخر من إيماننا
هــذا ،والــوقــائــع التي ال تـصــادق بختمها على بياض
ظنوننا ،وكل حكايات الحب التي تصيح بنا أن نفيق
من وهمنا الزائف ،فإننا نبدأ قصص حبنا على يقين
بأنها ستكون من إحــدى القصص الناجية من النار،
مطمئنون إلى أن طريق رحلتنا في اتجاه واحد ال رجعة
فيه ،نمضي برحلتنا العاطفية ال نحمل في حقائبنا
خريطة طريق عودة ،وال في أذهاننا سيناريو فيما لو
وصلت الرحلة إلى نهايتها ،ألننا في األصــل لم نكن
ً
ننوي ذلك ،ولم ّيدر بخلدنا أن ذلك سيحدث يوما ،فإذا
ما حدث ذلك حقا ألي سبب وتحت أي ظرف وقعنا في
تفقدنا القدرة على ُحسن التصرف
ورطة مع أنفسناُ ،
مع مشاعرنا ،فحين نصدم بنهاية غير متوقعة وغير
ّ
ّ
عشية
يتغير موقفنا ضد الطرف اآلخر بين
مشتهاة
وضحاها وباالتجاه المعاكس ،حبيب األمس يصبح
فـجــأة المطلوب رقــم واح ــد فــي قائمة كراهيتنا ،ولن
نستثني الحب ذاته من قائمتنا تلك ،نتأزم ،نشعر أننا
وقعنا في دوامــة عاصفة ال تملك فيها قلوبنا القدرة
على التوازن ،نصبح متطرفين في التعاطي مع نهايات
ّ
نتخذ مواقف ّ
ّ
تشوه كل
حدية
قصصنا العاطفية ،وقد
وقد
العمر،
لوحة
في
مشاعر
ما رسمته يد الحب من
ّ
ً
ً
نسقط في بئر البؤس أمــدا طويال من الزمن ،ونسلم
أرواحنا ألنياب الحزن على طبق من اليأس.
نتقن ربما البداية في الحب ،ولكننا ال نعرف كيف
نرسم نهايته ،ألننا نفتقد ثقافة النهايات في قصص
الحب ،والوعي بكيفية تصفيتها عندما تسدل ُسترها
لتحتفظ قلوبنا بما كــان في تلك القصص من جمال
لتصفو أرواحنا وتكون مهيأة للحب ،من جديد!

حصاد

«الثقافة الجديدة» تروي
تاريخ حرب أكتوبر الشفاهي

تحتفي مـجـلــة «الـثـقــافــة ال ـجــديــدة» فــي عــددهــا الـشـهــري
ً
ال ـ ـصـ ــادر أخ ـ ـيـ ــرا ب ــذك ــرى حـ ــرب أك ـت ــوب ــر  ،1973وأعـ ــدت
ً
مـلـفــا ب ـع ـنــوان «غ ـنــي ي ــا سمسمية ل ــرص ــاص الـبـنــدقـيــة-
قـ ــراءات وش ـه ــادات فــي فـنــون الـمـقــاومــة ب ــاإلب ــداع» ،كتب
فيه مـقــاالت كــل مــن :السيد الخميسي ،والـشــاعــر مدحت
مـنـيــر ،وال ـق ــاص أســامــة ك ـمــال أب ــو زي ــد ،ون ـشــأت نجيب،
وم ـح ـمــد ال ـس ـيــد ع ـي ــد ،وح ـس ــن اإلم ـ ـ ــام ،وأشـ ـ ــرف عــوض
الـ ـل ــه ،والـ ـش ــاع ــر ق ـ ـ ــدورة ال ـع ـج ـن ــي ،وم ـح ـم ــد ال ـشــاف ـعــي،
ود .صالح فاروق العايدي.
في العدد دراســة للناقد د .شاكر عبدالحميد عن ديــوان
عبدالمنعم رمـضــان «الـهــائــم فــي الـبــريــة» ،فيما تـنــاول د.
ممدوح فراج النابي رواية وحيد الطويلة «حذاء فيلليني:
سردية ضد القهر» ،وكتب محمد البنا عن «البعد الرابع
فــي ثنائية ف ــؤاد ح ـجــاج» ،ود .معتز ســامــة عــن «تمثيل
اآلخر في عصفور من الشرق»...
وض ـ ّـم ال ـعــدد قـصــائــد لـكــل مــن ص ــاح ال ـل ـقــانــي ،والـبـهــاء
ح ـس ـيــن ،وح ـس ـيــن ال ـق ـبــاحــي ،وس ــام ــح ق ــاس ــم ،وفـ ــرج بو
العشا ،وسعيد أبو طالب ،ومراد ناجح عزيز ،وغيرهم...
ً
ف ــي ال ـع ــدد أي ـض ــا ق ـصــص لـعـبــدالـحـكـيــم ح ـي ــدر ،وط ــارق
إمام ،وعبد النبي فرج ،وشريف صالح ،وعبدالله مهدي،
ومحمد عامر .كذلك نقرأ قصائد للشاعر األميركي مارك
ً
إيروين ،وحــوارا أجــراه هيثم خيري مع الروائي محمود
الورداني ،فيما كتب محمد كمال عن إبداعات أحمد نوار،
وأش ــرف عـتــريــس عــن الـمـســرح فــي محافظة الـمـنـيــا ،ود.
خالد أبو الليل عن الذاكرة الشعبية واستدعاء التاريخ،
ومحمد شبانة عــن محمد ف ــوزي ،وإخ ــاص عطالله عن
«طه حسين ..حارس العقل العربي».
«ال ـث ـقــافــة ال ـج ــدي ــدة» ت ـصــدر ع ــن الـهـيـئــة ال ـعــامــة لقصور
الثقافة ،برئاسة الدكتور أحمد عواض ،ويرأس تحريرها
الشاعر مسعود شومان ،ومدير التحرير الشاعر محمود
خيرالله.

توابل ةديرجلا
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عيسى األنصاري :اختيار عبدالله المحيالن شخصية
«الكويت السينمائي» وفاء للجيل المستنير

١٧

مزاج

أخبار النجوم

خالد المسعود يسجل
 3أغنيات لإلذاعة اليوم

ً
ً ً
ً
 25فيلما روائيا قصيرا وطويال تتنافس على جوائز المهرجان
أكد األمين المساعد لقطاع الثقافة د .عيسى األنصاري ،في المؤتمر الخاص بالدورة الثانية
لمهرجان الكويت السينمائي ،أن الكويت زاخرة بالكفاءات ًوالمواهب ،وأن استمرار عقد
المهرجانات وتنظيم الورش الفنية يكشف المبدعين ،الفتا إلى أن المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب يعمل على رعاية الموهوبين في جميع المجاالت ،ودعم القضايا اإلنسانية
والحريات.
فضة المعيلي

لضمان
الحيادية اخترنا
لجنة التحكيم من
البحرين ومصر
واألردن
الحسينان

عـقــدت األمــانــة الـعــامــة للمجلس
الــوطـنــي للثقافة والـفـنــون واآلداب
م ــؤتـ ـم ــرا ص ـح ــاف ـي ــا ،ل ـل ـك ـشــف عــن
فـعــالـيــات وأنـشـطــة الـ ــدورة الثانية
مــن مـهــرجــان الـكــويــت السينمائي،
الذي ينظمه المجلس الوطني خالل
الفترة من  19 – 15أكتوبر الحالي
في مكتبة الكويت الوطنية .وتحدث
في المؤتمر الذي عقد صباح أمس
في قاعة عبد الرزاق البصير األمين
المساعد لقطاع الثقافة د .عيسى
األنصاري ،والمدير الفني للمهرجان
ومراقبة السينما بالمجلس فاطمة
الحسينان.
في البداية ،قال األمين المساعد
لقطاع الثقافة د .عيسى األنصاري
إن ــه ت ــم اخ ـت ـيــار اإلع ــام ــي عـبــدالـلــه
ال ـم ـح ـي ــان ك ـش ـخ ـص ـيــة ل ـم ـهــرجــان
الـكــويــت الـسـيـنـمــائــي ال ـثــانــي ،وفــاء
لجيل المستنير الذي استبق الكثير
من النفس الثقافي ،والنفس اإلعالمي
واإلخراج المتميز الذي يالمس البيئة
العربية والكويتية ،فكان البد حقيقة
من حفظ هذا الجيل و»تكريمه».
وت ـم ـن ــى األن ـ ـ ـصـ ـ ــاري ،مـ ــن خ ــال
حديثه« ،لو كنا كرمنا المحيالن في
حياته ،ولكن هناك أمور خارجة عن
إرادتـنــا .لذلك ،نحن نريد أن نوصل
رســالــة عامة بــأن المجلس الوطني
لـلـثـقــافــة وال ـف ـنــون واآلداب ،يحفظ
الود والتقدير لكثير من رجال ونساء
الكويت ،والعالم العربي ،الذين قدموا

الكثير للثقافة والفنون واآلداب في
دولة الكويت».
ووأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـك ــوي ــت زاخـ ـ ــرة
بالكفاءات والمواهب ،وأن «استمرار
عقد المهرجانات وتنظيم الــورش
الـفـنـيــة يـكـشــف الـمـبــدعـيــن ،ونعمل
ف ــي الـمـجـلــس الــوط ـنــي عـلــى رعــايــة
الموهوبين فــي جميع الـمـجــاالت»،
مشددا على دعــم المجلس الوطني
للقضايا االنسانية والحريات.
وأشار األنصاري في الوقت ذاته
إلى آلية اختيار األفالم المشاركة في
المهرجان ،وأن «هناك لجنة مشاهدة
ومــراج ـعــة إلج ـ ــازة األف ـ ــام الـهــادفــة
ً
التي تحمل فكرة ومضمونا وتدعم
ال ـجــوانــب االن ـســان ـيــة االجـتـمــاعـيــة،
لكن فــي النهاية المجلس الوطني
جهة تنظيمية ،وأمر الرقابة وإجازة
األفالم مثل الكتب تختص به وزارة
اإلع ــام ،ونحن نشكر وزي ــر اإلعــام
وزير الدولة لشؤون الشباب الداعم
ألنشطة المجلس».
من جانبها ،قالت المديرة الفنية
ل ـل ـم ـه ــرج ــان ف ــاطـ ـم ــة ال ـح ـس ـي ـن ـيــان
إن ه ــذه الـ ـ ــدورة الـثــانـيــة لـمـهــرجــان
الكويت السينمائي ،تأخذ الصبغة
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،ب ـ ـهـ ــدف دع ـ ـ ــم ال ـش ـب ــاب
الكويتي السينمائي ،وأيضا جميع
المخرجين ،الفتة إلى أن هذه الدورة
سـ ـتـ ـك ــون فـ ـق ــط ل ـ ــأف ـ ــام ال ــروائـ ـي ــة
الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة وال ـ ـطـ ــوي ـ ـلـ ــة .وأضـ ــافـ ــت
الحسينان أنه تم فتح باب التسجيل
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●
عيسى األنصاري وفاطمة الحسينان أثناء المؤتمر
م ـن ــذ ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ،وتـ ــم اس ـت ـق ـبــال
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن األفـ ـ ـ ــام ،م ــؤك ــدة أن
هناك منافسة بين  20فيلما روائيا
قصيرا ،وخمسة أفالم روائية طويلة،
باإلضافة إلــى أنــه هناك ثــاث ورش
سينمائية .وأضافت أنه خالل يومين
تم إغالق باب التسجيل للورش ،ألنه
سيقدمها مـخــرجــون مـحـتــرفــون تم
اخـتـيــارهــم بـعـنــايــة ،مـشـيــرة إل ــى أن
هناك  4محاضرات سينمائية خالل
المهرجان.
وتابعت أن هذا المهرجان يعتبر
مختلفا عن كل مهرجانات المنطقة،
بـسـبــب أن ــه داعـ ــم لــإن ـتــاج المحلي
بهدف صناعة سينما كويتية محلية،
مـعـلـقــة« :طــالـمــا كـنــا رواد السينما
م ـنــذ عـ ــام  ،1973وك ــان ــت ان ـطــاقــة
فيلم «بــس يــا بـحــر» ،وأيامها كانت
السينما خجولة في دولــة الكويت،
وفي منطقة الخليج ككل ،وكنا نحن
رواد الصناعة السينمائية وما زلنا».
وأض ــاف ــت أن الـمـهــرجــان سيكرم
في ليلة االفتتاح المخرجين توفيق
األمير ،حافظ عبد الــرزاق ،الفتة إلى
أن المخرج األمير هو مصور مشهور
وقــام بتصوير فيلم «بــس يا بحر»،
أما المخرج عبدالزراق فله دور كبير
في فترات الستينيات والسبعينيات

والثمانينيات .واستكملت الحسينان
كـلـمـتـهــا ف ــي ال ـمــؤت ـمــر ال ـص ـحــافــي،
وأع ـطــت س ـيــرة ثــريــة عــن شخصية
المهرجان المحيالن ،قائلة إنــه تم
اختياره ألنه شخص عاشق للكاميرا،
والتصوير السينمائي ،وأيضا لديه
م ـغ ــام ــرات سـيـنـمــائـيــة ف ــي إرت ــري ــا،
ولديه فيلم بعنوان «إرتريا وطني»
في عام .1979
ولفتت إلــى أن المحيالن سافر
إلـ ــى إرتـ ــريـ ــا وعـ ـ ــاش ه ـن ــاك مـعـهــم،
ونــاضــل فــي الـحــروب األهلية حيث
صــور الفيلم الوثائقي الكامل ،وتم
عرض الفيلم في الواليات المتحدة
األميركية ،موضحة أن إرتريا كانت
ت ـع ــان ــي وض ـع ــا ص ـح ـيــا غ ـي ــر جيد
بانتشار مرض المالريا ،وجلس في
ً
هذه األجواء  40يوما.
وبـيـنــت أن الـمـحـيــان تواصلت
إنـ ـج ــازات ــه ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ال ـحــاف ـلــة،
فقد كــان لــديــه فيلم بعنوان «القلب
المفتوح» ،إذ إن الفيلم يوثق عملية
ق ـل ــب م ـف ـت ــوح ك ــام ـل ــة ل ـم ــدة س ــاع ــة،
مشيرة إلى أنه قام بتصوير وإخراج
الـفـيـلــم .وذكـ ــرت أن ل ــدى المحيالن
ف ـي ـل ـم ــا بـ ـعـ ـن ــوان «الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــواص» ع ــام
 ،1976ويتحدث عن مراحل الغوص
ويجسدها بكل دقة.

من ناحية أخرى ،قالت الحسينان
إن هناك شــروطــا فــي التسجيل في
المهرجان ،وهناك لجنة مشاهدة في
حــال استبعاد أي فيلم ،مضيفة أن
هناك شروطا فنية ،ويجب علينا أن
نلتزم بها ،مث أن يكون الفلم روائيا،
ال وثائقيا ،لذا قمنا باستبعاد أفالم
تـسـجـيـلـيــة ألنـ ـه ــا ال ت ـت ـنــاســب مــع
ال ـشــروط ،موضحة أن لـهــذه األفــام
فرصة ثانية في المستقبل.
وب ـي ـن ــت« :ه ـن ــاك اح ـت ـم ــال كبير
أن تكون الــدورة القادمة للمهرجان
من نصيب األفالم الوثائقية» ،الفتة
إل ــى أن ــه ف ــي ح ـفــل ال ـخ ـتــام سـيـكــون
هناك توزيع للجوائز قيمة لكل فيلم
روائي طويل وقصير ،بهدف تحفيز
السينما المحلية في الكويت.
أمـ ــا م ــن نــاح ـيــة لـجـنــة الـتـحـكـيــم
ف ـقــالــت ال ـح ـس ـي ـنــان« :ل ــدي ـن ــا لجنة
تحكيم من دول عربية وخليجية من
البحرين ومصر واألردن» ،مضيفة
أن قررنا في اللجنة التحضيرية أن
يكون المحكمون من خارج الكويت
لضمان الحيادية في الفوز.
وأك ـ ـ ـ ــدت ال ـح ـس ـي ـن ــان أن لـجـنــة
التحكيم تشتمل على سينمائيين
مـحـتــرفـيــن ،ولــديـهــم ب ــاع طــويــل في
التحكيم.

معلوف :أنا المنتج المحترف الوحيد
إيلي
المخرج
ِّ
المتخصص في لبنان
ّ
مها المنتج والمخرج إيلي سمير معلوف ( )phoenix productionنسبة مشاهدة
تحصد األعمال اللبنانية
الدرامية التي يقد ً
ّ
مرتفعة ّ
ّ
ُ
تتخطى التوقعات .يعرض له راهنا مسلسل {حنين الدم} ،باكورة تعاونه مع قناة {الجديد} ،على أن يتفرغ للتحضير
لمسلسلين جديدين لمصلحة المؤسسة اللبنانية لإلرسال  .LBCIعن أعماله تحدث إلى {الجريدة}.
بيروت  -مايا الخوري

ّ
أتدخل بالشاردة
والواردة في
أعمالي

ً
لـلـمـ ّـرة األولـ ــى ت ـعــرض مسلسال
خ ــارج محطة المؤسسة اللبنانية
لإلرسال ،هل غادرت القناة؟
ل ــم أغ ـ ــادر ال ـمــؤس ـســة الـلـبـنــانـيــة
لإلرسال ،فهي منزلي والشيخ بيار
الضاهر بمنزلة شقيقي ولــه فضل
كبير على ّالمسيرة التي تشاركناها
ً
ً
م ـ ـعـ ــا .أحـ ــضـ ــر راهـ ـ ـن ـ ــا مـسـلـسـلـيــن
ج ــدي ــدي ــن ل ـص ــال ــح هـ ــذه ال ـم ـح ـطــة:
«رصيف الغربا» و{سر وقدر».
ه ـ ــل ت ـخ ـت ـل ــف ف ـ ــي رأيـ ـ ـ ــك ن ـس ـبــة
ال ـم ـت ــاب ـع ــة الـ ــدرام ـ ـيـ ــة وف ـ ــق هــويــة
المحطة؟
يتابع الجمهور الدراما ّ
الجيدة
ّ
ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن هــويــة الـمـحــطــة.
ِّ
«حنين الدم» يشكل التجربة األولى
مــع قـنــاة «الـجــديــد» ،لــذا ال يمكنني
ّ
الجزم في ما يتعلق بنسبة المتابعة
الـجـمــاهـيــريــة ألع ـمــال ـهــا ال ــدرام ـي ــة.
ص ـح ـيــح أن ال ـمــؤس ـســة الـلـبـنــانـيــة
ل ــإرس ــال ه ــي الـمـحـطــة األولـ ــى في
لبنان ،إنما «الجديد» ذات مستوى
ً
ّ
جيد أيضا.
أية نتيجة يحقق المسلسل؟
يحقق نسبة متابعة مرتفعة عبر
ً
«الجديد» ،ال تقل كثيرا عما حققته
أع ـم ــال ــي ال ـســاب ـقــة ع ـبــر الـمــؤسـســة
اللبنانية لإلرسال.
تنتج غالبية أعمالك وتخرجها،
ل ــم اخ ـت ــرت ال ـم ـخــرج شــربــل خ ــوري
لتنفيذ «حنين الدم»؟
لـ ـيـ ـس ــت الـ ـ ـم ـ ــرة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي
أتـعــاون فيها كمنتج مع مخرجين
ً
آخــريــن .تعاونت سابقا مع كل من
يوسف شــرف الــديــن وكارولين
ـادي
مـيــان ورن ــدل ــى قــديــح وف ـ ّ
اب ــراهـ ـي ــم وغـ ـي ــره ــم .يـنــفــذ
ال ـم ـخــرج شــربــل خ ــوري
هـ ــذا الـمـسـلـســل ألنـنــي
م ـ ـن ـ ـش ـ ـغـ ــل ب ـت ـح ـض ـي ــر
م ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل «رصـ ـ ـي ـ ــف
الغربا».
مــا رأِّي ــك بالنتيجة
التي يحققها؟
يـعـمــل ب ـنــاء لـتــوجـيـهــاتــي ،وأن ــا
أط ـلــع عـلــى كــل شـ ــاردة وواردة في
المسلسل.

فرص ووجوه
مـ ـعـ ـل ــوم أن ـ ــك تـ ـ ّ
ـدرجـ ــت
ّ
في المهنة حتى بلغت
مرحلة اإلن ـتــاج ،هل
ل ـهــذا الـسـبــب تمنح
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص ل ـل ـش ـب ــاب
الصاعدين؟

يجب اعطاء الفرص ألناس جدد
بهدف ضمان استمرارية المهنةّ .أما
المخرج شربل خوري ،فقد اخترته
كونه عمل لـ ّ
ـدي مدير تصوير منذ
ً
ّ
مدة طويلة ،من ثم يعرف تماما كيف
ّ
ّ
ّ
أفــكــر ومــا أح ــب ويـعــبــر عــن نظرتي
اإلخراجية للعمل.
هل اخترت بنفسك فريق العمل؟
ً
طبعا.
ّ
ً
ّ
ُيقال إنك تفضل وجوها معينة
ً
تتعاون معها دائما؟
هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـق ــول ــة غـ ـي ــر صـحـيـحــة
والمحسوبيات غير واردة عندي.
لـلـمــرة األولـ ــى أت ـع ــاون م ــع الممثل
ع ـ ّـم ــار ش ـل ــق ،ول ـل ـم ــرة ال ـثــان ـيــة مــع
الممثل علي منيمنةّ ،أما الممثلتان
فيفيان أنطونيوس ونيكول طعمة
ف ـه ـمــا غ ــائ ـب ـت ــان م ــن مـ ـ ـ ـ ّـدة .أخ ـت ــار
الممثلين وفق السيناريو المتوافر
ّ
بين ي ـ ّ
ـدي ليحل الممثل المناسب
فــي ال ــدور الـمـنــاســب .ال شــك فــي أن
ّ
ثمة وفاء تجاه ممثلين أوفياء على
ّ
غ ــرار ف ــادي إبــراهـيــم ال ــذي أح ــب أن
حصة في أي عمل ّ
تكون لديه ّ
أقدم،
ً
إنما أحيانا ال يتوافر دور مالئم له،
مثلما حصل في {حنين الدم}.
هل تتدخل كمنتج في المسلسل
أم تترك الحرية الكاملة للمخرج؟
أت ـ ّـدخ ــل ف ــي الـ ـش ــاردة وال ـ ــواردة
ً
م ـ ـمـ ــارسـ ــا ص ــاحـ ـي ــات ــي ب ـطــري ـقــة
ّ
م ـح ـت ــر م ــة مـ ــن دون تـ ـخ ــط ــي دور
ّ
الممول للعمل
المخرج .المنتج ليس
ً
وفي
عربيا
عليه
كما هو متعارف
ّ
ً
لبنان تحديدا .بل هو المنتج الفني
ّ
للمسلسل أي هــو مــن ي ـقــرر النص
ّ ً
متخصصا
وهوية المخرج .كوني
ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال ،أي أن ـنــي مـخــرج
ًّ
ّ
فنيا ،أؤدي دوري األساس في
مطلع
تحديد النص والمخرج والممثلين
المالئمين لألدوار.
أين ّ
صورتم «حنين الدم»؟
في لبنان وإسطنبول.
هــل وجــدتــم صعوبات هناك في
التصوير؟
لــأســف ،عندما أردت التصوير
ف ــي م ــرف ــأ بـ ـي ــروت ،اس ـت ـغــرق األم ــر
ً
أس ـبــوعــا لــاسـتـحـصــال عـلــى أرب ــع
إجازات رسمية من مختلف األجهزة
األمـنـيــة .بينما فــي تركيا ،حصلت
على ترخيص رسمي واحــد يشمل
األراضي التركية كافة.
م ــا ه ــي ال ـخ ـل ـطــة ال ـس ــري ــة ال ـتــي
تعتمدها لتحقيق نجاح جماهيري
ألعمالك؟
اي ـ ـل ـ ــي مـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوف! أن ـ ـ ــا ال ـم ـن ـت ــج
المحترف الوحيد في لبنان ،كوني

ً
متخصصا في هذا المجال ال ّ
مجرد
ّ
ممول أو رجل أعمال.
نــاحــظ أن مسلسالتك األخـيــرة
ُصـ ّـورت في حقبة زمنية ماضية ال
معاصرة.
يـجـمــع «ح ـن ـيــن ال ـ ــدم» حـقـبـتـيــن،
الـثـمــانـيـنــات وتـطـ ّـرقـنــا مــن خاللها
إلى الحرب وما نتج عنها ،وحقبة
ً
معاصرة تبدأ بعد  12حلقة تقريبا.
ً
ق ـ ّـدم ــت أع ـ ـمـ ــاال م ـع ــاص ــرة وأخـ ــرى
تاريخية ،وال شك في أن الجمهور
ّ
يفضل هذه الحقبة عن سواها.
ّ
٠على رغم أنك أول مخرج لبناني
تعاون مع ممثلين عرب في مسلسل
ً
«تالميذ آخر زمن» ،فإنك متلزم راهنا
تقديم األعمال المحلية الصرف ،ما
السبب؟
عـ ـ ـن ـ ــدم ـ ــا ان ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــرت صـ ـيـ ـح ــة
ال ـم ـس ـل ـســات ال ـعــرب ـيــة الـمـشـتــركــة
ط ـل ـبــت إل ـ ـ ّـي ال ـمــؤس ـســة الـلـبـنــانـيــة
لإلرسال تقديم عمل في هذا اإلطار
ف ــرف ـض ــت ألن ـن ــي م ـق ـت ـنــع بـ ــأن ه ــذه
الـمــوضــة عــابــرة .أؤي ــد تـقــديــم عمل
ل ـب ـن ــان ــي ص ـ ــرف ذات إن ـ ـتـ ــاج م ـهـ ّـم
ً
ً
نـسـ ّـوقــه عــربـيــا ال أن ن ـشــرك ممثال
ً
عــر بـيــا فــي مسلسالتنا لتسويقها
ّ
ً
عـ ــرب ـ ـيـ ــا .ع ـن ــدم ــا ت ـت ـط ــل ــب ال ـق ـصــة
مشاركة ممثل عــربـ ّـي ،عندها أؤيد
الخطوة ،مثلما حصل في مسلسل
{تــامـيــذ آخ ــر زم ــن} .لكنني أرفــض
إسـقــاط أي ممثل عــربــي فــي العمل
بهدف التسويق.
ُعـ ـ ـ ــرض م ـس ـل ـس ــاك ال ـم ـح ـل ـي ــان
«حكاية أمــل» و{رجــل من الماضي»
ً
عربيا.
ن ـعــم ،ول ــم ُي ـع ــرض غـيــرهـمــا ألن
ثمة ما ُي ّ
سمى بمحاربة المسلسل
اللبناني.
م ــا ت ـفــاص ـيــل مـسـلـســل {رص ـيــف
الغربا}؟
مسلسل ضخم بحدود مئة حلقة
تلفزيونية ،يـضـ ّـم مجموعة كبيرة
من الممثلينّ ،
وأتوقع له نجاح {كل
ال ـح ــب ك ــل ال ـ ـغـ ــرام} .الـمـسـلـســل من
كتابة الصديق طوني شمعون الذي
ً
ً
حققنا معا أعماال ناجحة جدا .في
رأي ــي ،ه ــذه إح ــدى أجـمــل القصص
المحلية والعربية.
يشارك فيه الممثلون اللبنانيون
عمار شلق ،ووسام صليبا ،وفادي
اب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ،ومـ ـلـ ـك ــة ج ـ ـمـ ــال ل ـب ـن ــان
الـســابـقــة ره ــف عـبــد ال ـلــه ،وألـيـســار
حــامــوش ،ودان ــا الـحـلـبــي ،ونيكول
ط ـع ـمــة ،وبـ ـي ــار ش ـم ـع ــون ،وال ـف ـنــان
غ ـ ــدي ،وأن ـ ـطـ ــوان ح ـج ــل ،وج ـي ـهــان
خ ـ ـمـ ــاس ،وطـ ــونـ ــي م ـه ـن ــا ،وف ـ ــادي

إيلي معلوف

سينما
حول السينما اللبنانية الراهنة يقول إيلي سمير معلوف:
{أنــا المخرج الوحيد الــذي شــارك في صناعة أفــام ما بعد
الثمانينات ،إنما السينما اللبنانية الراهنة تعاني مشكلة
ً
كبيرة على صعيد التسويق ،خصوصا أال ثقافة شعبية
تـشـجـ ّـع عـلــى مـتــابـعــة األفـ ــام السينمائية المحلية أســوة
بالبلدان الغربية .أي أن صناعة الفيلم تحتاج إلى تمويل
ّ
ظل المردود المادي ّ
لشباك التذاكر
كبير فمن أين لنا هذا في
ّ
ال ــذي ال يتخطى  170ألــف مـشــاهــد ،إذا مــا اعتبرنا الفيلم
ً
ً
ناجحا جدا ،من ثم يضطر المنتج إلى تقديم فيلم «بالتي هي
أحسن» ،وهكذا عمل ال يكون عند المعايير الفنية المطلوبة،
وأنا أرفض تقديم هذا المستوى من األعمال».
متري ،وعلي منيمنة ،ووداد ّ
جبور،
وباتريك مبارك ،وجمانة شمعون،
وعلي الزين ،وشربل خباز ،وسامر
ّ
السيد ،وجويل فرن ،وخلود صوان،
ورفقا الزير ،وليز سركيسيان ،وجو
مـعـلــوف ،وطــونــي شـمـعــون ،وخالد
ال ـس ـي ــد ،وج ـ ــوزف س ـع ـي ــد ،وفـ ــادي
عـبــود ،ومـنــى كــريــم ،واآلن الزغبي،
وندى البابا ،وإيلي شالوحي ،وألين
أحمر ،وروبير فرنجية ،ونور صعب،
وغيرهم.
أي مسار ترى للدراما اللبنانية؟
الــدرامــا اللبنانية أفـضــل بكثير
مــن ال ــدرام ــا الـمـحـيـطــة بـنــا مـقــارنــة
م ــع اإلمـ ـك ــان ــات ال ـم ـت ــواف ــرة لــديـنــا
ً
ً
ون ـحــن نـشـهــد تـ ـط ـ ّـورا ك ـب ـي ــرا .نـمـ ّـر
بـ ـفـ ـت ــرات صـ ـع ــود وه ـ ـبـ ــوط أسـ ــوة
ً
بــوضــع الـبـلــد ك ـكــل ،أح ـيــانــا يـطــرق
إلى المهنة دخالء ّ
يشوهون عملنا.
يمكننا تقديم األفضل إنما في ظل
األوضــاع المادية لمحطات التلفزة
ً
فإنها تقاوم وبدال من أن ترفع سعر
الحلقة ،راوحــت مكانها فــي مقابل
ارتـفــاع أج ــرة الممثلين والمعيشة
كلها.

فادي عبدالله

يـجــدد الـمـطــرب الـكــويـتــي خــالــد الـمـسـعــود نـشــاطــه الفني،
بتسجيل  3أعـمــال غنائية دفـعــة واح ــدة ال ـيــوم ،فــي استديو
الموسيقى بإذاعة الكويت.
عن تفاصيل جــديــده ،قــال المسعود لـ «الـجــريــدة»« :أتوجه
بالشكر الجزيل إلى الوكيل المساعد لشؤون اإلذاعــة الشيخ
فهد المبارك ،على دعمه للكوادر الفنية الكويتية ،وللفنانين
الشباب والكبار أيضا ،من خالل إنتاج أعمال غنائية لمصلحة
اإلذاعة ،وهذا ليس بمستغرب على وكيل اإلذاعة».
وأضاف« :بتكليف من اإلذاعة ،أسجل اليوم  3أغنيات ،األولى
وطنية وعنوانها المؤقت «أنــا يا وطــن» ،من كلمات عبدالله
العجيل وأل ـحــان د .أحـمــد ح ـمــدان ،والـثــانـيــة أغنية عاطفية
بعنوان «يعني أفهم» كلمات منصور الواوان وألحان عبدالله
القعود ،والثالثة أيضا عاطفية «ما فات خله وتعال» كلمات
فواز الناصر وألحان محمد البعيجان ،وتصدى د .أحمد حمدان
للتوزيع الموسيقي لهذه األعمال ،والتنفيذ براك المطوع.

سالف فواخرجي
ًحزينة على دينا هارون

تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا ع ـ ـلـ ــى وفـ ـ ــاة
ال ـف ـن ــان ــة ديـ ـن ــا ه ـ ـ ــارون،
أب ــدت س ــاف فــواخــرجــي
حـ ـ ـ ـ ــزن ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــا وأس ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا
ال ـ ـ ـشـ ـ ــديـ ـ ــديـ ـ ــن ،ون ـ ـشـ ــرت
الفنانة السورية صورة
ل ـلــراح ـلــة ع ـلــى حـســابـهــا
على {إنستغرام} وعلقت:
{ق ـبــل أي ــام كــانــت عيناك
مليئتين ب ــاألم ــل .وأنــت
تشدين على يدي مصرة
دينا هارون
على ا لـعـيــش ،وتقولين:
ي ــا رب ،ي ــا رب ،ي ــا رب.
الــرب معك حبيبتي وإن
ش ــاء الـلــه أن ــت فــي مـكــان أف ـضــل .وال ـلــه يصبر ابـنــك وأهـلــك
ومحبينك}.

تقرير

ّ
َلم تأخرت تحضيرات الدراما المصرية
لرمضان المقبل؟

ك ـ ــان مـ ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن
تنطلق تحضيرات األعمال
ال ــدرامـ ـي ــة الــرم ـضــان ـيــة في
م ـص ــر ،ول ـك ــن األزم ـ ـ ــة ال ـتــي
ّ
ً
تواجه عددا من الكتاب عدم
وض ــوح ال ــرؤي ــة فــي طريقة
التعامل مع هذه المشاريع،
ال سيما أن شركة {سينرغي}
الـتــي تتولى نحو  %70من
اإلنتاج الدرامي قرر منتجها
تامر مرسي إرجاء أي حديث
عادل إمام
عن الدراما الرمضانية إلى
ح ـيــن االن ـت ـه ــاء م ــن بــرمـجــة
القنوات التي يتولى إدارتـهــا .وكما ُيـقــال ،سيحسم األمــر بشكل
كامل قبل نهاية الشهر الجاري.
باستثناء شركة {العدل غروب} التي أعدت خريطتها الدرامية
ً
بشكل شبه واضح وتضم كال من يسرا ،ونيللي كريم ،وتفاوض
محمد رم ـضــان ،تبقى بقية الـمـشــاريــع الــدرام ـيــة مــن دون رؤيــة
ً
إنـتــاجـيــة ،عـلـمــا ب ــأن {مــاغ ـنــوم} و{ف ـنــون مـصــر} لــم تستقرا على
مسلسالتهما بعد.
تواجه {فنون مصر} أزمة مرتبطة بتأخر أخذها مستحقاتها
المالية من قنوات {النهار} ،كذلك ثمة مبالغ مالية على {سي بي
ً
سي} تسديدها لـ{ماغنوم} ،علما بأن لدى الشركة مسلسل عادل
ً
إمام لرمضان  2019مبدئيا ولكنه ال يزال قيد الكتابة.
ً
تبقى شركة {صباح أخــوان} بعيدة تماما عن هذه المشكالت
بعدما نجح المنتج صادق الصباح في االتفاق مع مجموعة {أم
بي سي} على تسويق مسلسلي أحمد السقا وعلي ربيع للعرض
ً
حصريا على شاشتها المصرية في رمضان مع إمكان عرضهما
على أي من قنوات المجموعة.

fitness
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عبدالوهاب »VLCC« :ينفرد بتقديم تقنية
البشرة
تفتيح
لعالج
وايت»
«ميالنو
ً

كشف لـ ةديرجلا• عن افتتاح عيادات جديدة تابعة للمركز قريبا
عادل سامي

كشـف اختصاصـي الجلديـة والتجميـل فـي مركـز  ،VLCCد .مـازن
عبدالوهـاب ،عـن افتتـاح عيـادات جديـدة تابعـة للمركز فـي عدد من
مناطـق الكويـت ،خلال األشـهر القليلـة المقبلـة.
الصعبة،
وقـال عبدالوهـاب لـ"الجريدة" ،إن  VLCCيقـدم المعادلة
ً
التـي ترتكـز علـى تقديـم أفضـل الخدمات الصحيـة المعتمـدة عالميا،
مـع أسـعار تنافسـية ،مشـيرا إلـى أن المركـز يقـدم خدمـات التجميـل
والجلديـة للرجـال والنسـاء ،وشـعاره «هـو التنحيـف والجمـال
واللياقـة».
ً
وأكـد أن الخامـات والمـواد المسـتخدمة فـي العيـادة آمنـة تمامـا،
* بداية ،حدثنا عن مركز ""VLCC؟

المواد
المستخدمة
في عيادتنا
آمنة ومعتمدة
من جهات
دولية...
وأسعارنا
تنافسية

 مــركــز " ،"VLCCالـ ــذي ي ـقــع ف ــي شـ ــارع ب ـغــدادبالسالمية ،هو واحــد من عشرات الـفــروع لشركة
متخصصة في حلول اللياقة البدنية ،والتي تتخذ
ً
من الهند مقرا لها .وقد بدأت هذه الشركة كمبادرة
مـبـتـكــرة فــي م ـجــال إدارة الـ ــوزن ال ــزائ ــد والـلـيــاقــة
البدنية في منطقة الخليج ،بإطالق مركزها األول
للتنحيف والتجميل والرشاقة في الكويت.
ويقدم المركز مجموعة متكاملة من الخدمات في
مجال التجميل واللياقة وقطاع الرعاية الصحية
الوقائية تحت سقف واحد .وإلى جانب هذا المركز
يوجد عشرات المراكز بدول خليجية أخرى ،تقدم
جميعها خدمات التنحيف والتجميل والرشاقة،
سواء للسيدات أو الرجال.
وتنتشر هذه المراكز في  15دولة حول العالم،
وت ـع ـمــل لـمـصـلـحــة ال ـبــاح ـث ـيــن ع ــن ح ـل ــول فـعــالــة
عالية الجودة لتحسين اللياقة البدنية ،للسيدات
والرجال ،على حد سواء.
وتم تجهيز المركز بأحدث المعدات واألجهزة
الطبية الخاصة بإنقاص الوزن وعالجات تجميل
البشرة والعناية بها.
* ما الخدمات التي تقدمونها في مركزكم؟
 ت ـقــدم ع ـي ــادة الـتـجـمـيــل وال ـج ـلــديــة ف ــي مــركــز VLCCج ـم ـيــع الـ ـخ ــدم ــات الـ ـض ــروري ــة ل ـل ـس ـيــدات
والرجال ،ونوفر مجموعة متكاملة من العالجات

ومعتمـدة مـن جميـع الهيئـات الصحية الدوليـة ،مثل :هيئـة الغذاء
والـدواء األميركيـة ( ،)FDAووزارة الصحـة الكويتيـة.
ولفـت عبدالوهـاب إلـى أن  VLCCيضـم نخبـة مـن األطبـاء والـكادر
التمريضـي المؤهـل للتعامـل مـع الحـاالت ،مشـددا علـى أن المركـز
يهمـه فـي المقـام األول مصلحـة المريـض.
وأوضـح أن الخدمـات التـي يوفرهـا المركـز تضاهـي تلـك التـي
تقـدم فـي الـدول المتطـورة ،إلـى جانـب امتلاك األجهـزة
المتطـورة والحديثـة ،وكلهـا تصـب فـي مصلحـة المريـض
والمراجـع .وإلـى مزيـد مـن التفاصيـل فـي نـص الحـوار التالـي:

المتخصصة للبشرة واألمــراض الجلدية .ويقدم
نخبة مــن أطبائنا و كــادر نــا التمريضي خدمات
تجميلية و خــد مــات العناية بالبشرة والتقشير
الكيميائي وعالج الميزو والبوتوكس وحشوات .
ون ـ ـن ـ ـفـ ــرد ف ـ ــي مـ ــركـ ــز  VLCCبـ ـتـ ـق ــدي ــم ت ـق ـن ـيــة
"ميالنو وايت" لعالج تفتيح البشرة ،وهي تقنية
ً
عــاجـيــة م ـتــوافــرة حـصــريــا ل ــدى  ،VLCCومـعــززة
بمضادات األكسدة ذات فاعلية أقوى  125مرة من
فيتامين ســي .وهــذه التقنية هــي الـعــاج البديل
لـلـهـيــدروكـيـنــون وال ـل ـيــزر ،وه ــذا الـجـيــل الـحــديــث
والمتقدم مــن عــاج تفتيح البشرة يحتوي على
العديد مــن الـعــوامــل المتقدمة المفتحة للبشرة،
ً
ً
والتي تعطي تأثيرا فعاال من خالل برنامج متكامل.
كما نـقــدم فــي المركز عــاج الـمـيــزو ،حيث يتم
تـنـفـيــذ هـ ــذا اإلج ـ ـ ــراء ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـخ ـتــم ال ــذات ــي
للجلد ،بواسطة إبــر صغيرة لتحفيز الكوالجين
ع ـلــى إن ـت ــاج اإليــاس ـت ـيــن ،ك ـمــا ي ـســاعــد "ال ـم ـيــزو"
فــي تـغـلــل ال ـم ــواد الـعــاجـيــة واألدوي ـ ــة المختلفة
مثل الخاليا الجذعية وغيرها ،ومــن فــوائــده أنه
إجراء غير مؤلمُ ،
ويعد عالجا فعاال لعالج الجلد
والبشرة المرهقة والتصبغ والتجاعيد وندبات
حب الشباب والمسامات الكبيرة ،وتستخدم فيه
تكنولوجيا النانو التي تساعد في زيــادة نسبة
تغلل المستحضرات العالجية واألدوية في الجلد.
كـمــا نـقــدم عــاجــات الـبــوتــوكــس ،والـتــي تهدف
إل ــى ع ــودة الـشـبــاب لـلـبـشــرة ،مــن خ ــال ال ـحــد من
مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد .وتعمل حقن
ال ـبــوتــوكــس ع ـلــى إي ـق ــاف ان ـت ـقــال ال ـن ـب ـضــات بين

ال ـع ـضــات واألعـ ـص ــاب بـشـكــل م ــؤق ــت ،وبــالـتــالــي
تضمن استرخاءها وشد الجلد ،ومن فوائدها أنها
تمحو عالمات الشيخوخة ،حيث يبدو الشخص
أص ـغــر س ـنــا ،كـمــا أن ـهــا تـعـمــل عـلــى الـتـخـلــص من
الخطوط الدقيقة والتجاعيد ،وتقلل من التعرق
المفرط.
ونقدم كذلك حشوات الجلد المالئة ،التي تتميز
بأنها تحد من الشيخوخة ،وتعزز األطراف وطيات
األنف ،وتعمل على ملء جوانب الفم ،وتعزيز الشفة،
ونحت الخدين .ونقدم أيضا التقشير الكيميائي،
وه ــي تـقـنـيــة تـسـتـخــدم فــي ال ـعــديــد مــن ال ـح ــاالت،
كمعالجة الشيخوخة والخطوط الدقيقة والتجاعيد
وف ــرط الـتـصـبــغ ،وم ــن ف ــوائ ــده مـعــالـجــة التعرض
ألشعة الشمس المضرة للجلد ،وعالج حب الشباب،
وتقليل الـبـقــع الـتــي تظهر عـنــد الـتـقــدم فــي السن
والنمش والبقع الداكنة وتحسن نسيج الجلد.

أحدث األجهزة
* ما أبرز األجهزة التي تتميز بها عيادتكم؟
 تتوافر لدينا أحدث أجهزة الهايفو لشد الوجهوالجسم دون جراحة ،وأفضل أجهزة التدليك ،وفقا
ألحدث التكنولوجيا ،ولدينا أيضا أحدث األجهزة
التي تقدم خدمات جراحية وتجميلية ،كتجميل
وشد الوجه والجفنين،
وحقن الدهون في الوجه والبوتوكس والفيلرز

والخاليا الجذعية ،وشفط الــدهــون وشــد البطن.
ً
ونـقــدم خــدمــات التجميل فــي الجسم وفـقــا ألعلى
المواصفات العالمية.
* هــل هـنــاك نسبة كبيرة مــن الـمـتــردديــن على
عيادتكم من الرجال؟
 يراجع مركز  VLCCالرجال والنساء ،على حدسواء ،لكن أكثر الرجال الذين يراجعوننا يهدفون
إلى إزالة منطقة البطن (الكرش) .أما النساء ،فتكون
لمسائل تجميلية أخرى ،مثل :تجميل وشد الوجه
والجفنين وإزال ــة ال ـهــاالت ال ـســوداء مــن العينين
وإزالة التجاعيد وغيرها.
* كم تستغرق مدة العالج للتنحيف وإنقاص
الوزن؟
 تستغرق فـتــرة الـعــاجــات مــن  4إلــى  6أشهرليحصل المراجع أو المريض على هدفه من إنقاص
الوزن .ومن خالل األجهزة المتطورة التي نمتلكها
في المركز باستطاعتنا إنزال نحو  6كيلوغرامات
أو أكثر شهريا ،وبأسلوب علمي وصحي في آن
واحد.
* ماذا عن أسعار مركز VLCC؟
 رغم أننا نقدم خدمات طبية متكاملة ومتميزة،ف ــإن تـكـلـفــة ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي نـقــدمـهــا ف ــي الـمــركــز

ليست األع ـلــى ،بــل فــي مـتـنــاول غالبية المرضى
والمراجعين .ونـقــدم أسـعــارا تنافسية ،مــع العلم
أن المواد التي نستخدمها في عملنا آمنة تماما،
ومعتمدة مــن جهات داخلية فــي الـكــويــت ،ممثلة
بوزارة الصحة ،أو هيئات دولية ،مثل هيئة الغذاء
والدواء األميركية.
* ما خططكم المستقبلية؟
 نخطط الفتتاح عدد من العيادات في مناطقجغرافية مختلفة ،خــال األشهر القليلة المقبلة.
ونـطـمــح إل ــى تـقــديــم أف ـضــل ال ـخــدمــات لـمــرضــانــا
ومراجعينا ،من خالل توافر أطباء وكادر تمريضي
عالي المستوى ،إلى جانب استخدام أفضل المواد
وال ـخــامــات المعتمدة مــن جـهــات صحية دولـيــة،
إضافة إلى امتالكنا أحدث األجهزة الطبية ،ومن
بينها أجهزة شفط الدهون ونحت الجسم وعدد
آخر من األجهزة المستخدمة في مركزنا.
* هل لك من كلمة أخيرة؟
 أتقدم بالشكر لجريدتكم على هــذه المقابلة،وأتمنى أن نكون عند ُحسن ظن القارئ ،وأن نقدم كل
ما هو جديد في عالم جراحة التجميل وتخصص
الجلدية .وأود أيضا التأكيد على أن مركز VLCC
يـهــدف إلــى تقديم أفـضــل خــدمــة طبية ذات جــودة
عالية للمرضى والمراجعين ،فرضا المراجعين
عن أدائنا هو الغاية التي نصبو إليها في المركز.

نجاح لقاح سرطان جديد على نماذج الفئران!
ً
ً
ابتكر العلماء لقاحا جديدا ال يستطيع معالجة سرطان
الخاليا الصبغية العدائي فحسب ،بل إنه يمنع ّ
تجدد المرض
ً
أيضا.
تعاون باحثون من «معهد سكريبز للبحوث» في سان دييغو
ً
األميركية مع خبراء من مؤسسات أ خــرى حديثا البتكار لقاح
فاعل ضــد ســر طــان الخاليا الصبغية ( نــوع مــن ســر طــان الجلد)
ً
عند تلقيه تزامنا مع عالجات أخرى.

يـقــول األس ـتــاذ داي ــل بــوغــر ال ــذي ش ــارك فــي قـيــادة الـبـحــث مع
بروس بوتلر الفائز بجائزة نوبل{ :أنتج هذا العالج المشترك
ً
ً
تجاوبا كامال مع عالج سرطان الخاليا الصبغية} .وردت هذه
النتائج الواعدة في دراسة منشورة في مجلة {وقائع األكاديمية
الوطنية للعلوم}.

الموت المبرمج
ا خـتـبــر ا لـبــا حـثــون ثــا ثــة خ ـيــارات عــا جـيــة مختلفة تستهدف
سرطان الخاليا الصبغية العدائي على نماذج من الفئران .تلقت

ً
ال ـف ـئــران نــوعــا مــن ال ـعــاج الـمـنــاعــي لـلـســرطــان ال ـم ـعــروف بــاســم
ً
{مضاد رابط الموت المبرمج  ،}1لكنها حصلت أيضا على نسخ
مختلفة من اللقاح.
ّ
قسم بوغر وفريقه الفئران على ثالث مجموعات :تلقت األولى
منها لقاح ا لـســر طــان ،وحصلت الثانية على اللقاح إ لــى جانب
ً
جزيئة الديبروفوسيم ،وأ خـيــرا تلقت المجموعة الثالثة لقاح
السرطان مع عنصر كيماوي اسمه الشب.
مساعد يقوي مفعول العالج عبر تعزيز
الديبروفوسيم عنصر
ِ
ً
التجاوب المناعي معه .يجذب خصوصا الباحثين الذين يعملون
ً
على تطوير عالجات جديدة نظرا إلى سهولة تركيبه وتعديله.

اكتشف الباحثون أن ثماني فئران من تلك التي تلقت اللقاح
ً
مع عالج الديبروفوسيم ،فضال عن العالج المضاد لرابط الموت
ً
معدل نجاة بنسبة  %100على مر  54يوما.
المبرمج  ،1سجلت َ
فــي ا لـمـقــا بــل ،لــم تـبــق ا ل ـقــوارض ا لـتــي تلقت ا ل ـعــاج المناعي
ً
واللقاح حصرا على قيد الحياة .أما المجموعة التي تلقت العالج
المضاد لرابط الموت المبرمج  1إلى جانب اللقاح مع عنصر
الشب ،فبلغ معدل نجاتها  %25خالل الفترة نفسها.
ً
يوضح بوغر { :كــان الفتا أن نالحظ نجاح اللقاح عند أخذه
ً
تــزا مـنــا مــع عــاج مناعي للسرطان مثل ا لـعــاج المضاد لرابط
الموت المبرمج .}1

أثر إيجابي
ً
ً
ً
أعطى اللقاح التجريبي أثرا إيجابيا آخر ونجح تحديدا في
حماية الجسم من تجدد ظهور الورم.
يـقــول بــو غــر{ :مثلما يستطيع ا لـلـقــاح أن ُي ـ ّ
ـدر ب ا لـجـســم على
ً
محاربة مسببات األ مــراض الخارجية ،فإنه ُيـ ِّ
ـدر ب أيضا جهاز
المناعة على مطاردة الورم}.
ح ـيــن ح ـ ــاول ا ل ـع ـل ـمــاء إ عـ ـ ــادة إدراج أورام س ــر ط ــان ا ل ـخــا يــا
الصبغية لدى الفئران في المجموعة التجريبية الثانية ،اكتشفوا
ً
أنهم يعجزون عن إتمام ذلك ألن الحيوان ُم َح ّصن أصال ضد تلك
األورام .وعندما أجرى الباحثون تجارب إضافية في المختبر،
استنتجوا أن الديبروفوسيم يقوي التجاوب المناعي من خالل
حث جهاز المناعة على إنتاج خاليا دم بيضاء لتصريف الورم:
يهاجم هذا النوع من الخاليا األورام السرطانية ويتخلص منها.

سهولة فائقة
ً
ذكر بوغر وفريقه أيضا أن اللقاح المتزامن مع الديبروفوسيم
ً
يمكن أخذه بسهولة فائقة ،إذ ال داعي لحقنه مباشرة في الورم
السرطاني األساسي كي يعطي مفعوله .بل يمكن تلقي الحقنة
َ
داخل العضل ،على جرعتين تفصل بينهما سبعة أيام.
ً
يــريــد ال ـبــاح ـثــون مـسـتـقـبــا أن ي ـتــاب ـعــوا ال ـت ـج ــارب ع ـلــى هــذا
اللقاح ويتأكدوا من فاعليته عند أخذه إلى جانب أنواع أخرى
من عالجات السرطان .يتولى عالمان بــارزان ممن شاركوا في
ا لــدرا ســة األ خـيــرة إدارة شــر كــة { تــو لـبــر يــدج ثيرابوتيكس} التي
ً
ت ـجــري أب ـحــاثــا طـبـيــة وت ـح ـمــل بـ ــراء ة اخ ـت ــراع خــاصــة بـجــزيـئــة
الديبروفوسيم.
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sudoku

ً
مهنيا  :استفد من فرصة سانحة لتحسين
أوضاعك وتطويرها.
ً
عاطفيا :تقطف إيجابيات بعد موقفك الحازم
مع الحبيب.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـخـفــق ف ــي مـ ـ ّـد ال ـج ـس ــور بين
صديقين متخاصمين.
رقم الحظ.10 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تطرح تحديات وتخوض مفاوضات
لها طابع مالي.
ً
عــاطـفـيــا :تـتــوصــان إل ــى تــرتـيــب أمــوركـمــا
وطي صفحة الماضي.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ــواج ــه أش ـخ ــاص ــا مـنــاوئـيــن
وتختلف معهم.
رقم الحظ.9:

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :التجارب القاسية التي مررت بها
ّ
عزيمتك.
تقوي
ّ
ً
عــاط ـف ـيــا :تـخــلــص م ــن ال ـتــراك ـمــات في
عالقتك مع الشريك.
ً
اجتماعيا :يثير أحدهم غضبك ويرفع
وتيرة العدائية.
رقم الحظ.8 :

القوس
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كلمات متقاطعة

ضمنت.

للتخيير.

 -10سـ ـه ــو ل ــة (م) – قـلـيــل

 -4تهرب (م) – قاتلت (م).

 -7صعوبات (م) – حجب.

الحدوث.

 -5ا بـ ـت ــد ع ــت (م) – غ ـ ــزوة

 -8سايرت.

إسالمية (م).

 -9غ ـنــي – أ حـ ـك ــام تنطبق

كلمة السر

 -3ال ـ ـج ـ ـمـ ــع مـ ـ ــن «ق ـ ـ ـمـ ـ ــر» –

 -6ض ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــر م ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــل –

على الجميع.

نحاس

 -2بحارون.

7

 -1إلرشاد السفن.

5

ً
عموديا:

 21مايو  21 -يونيو

4

 -10يتجادل – دق (م).

7

 -9برز من بعيد – تبنى.

9

ضمير متصل.

5

 -8مـ ـ ــن أس ـ ـ ـمـ ـ ــاء الـ ـجـ ـن ــة –

6

 -7سكب – ظهر.

2

للتمني (م).

7

 -6أداة توكيد – قــادم (م) –

1

 -4أزال – وضحت (م).

8

 -5ضوء – دنو (م).

5

6

 -3عاتبتك – يقيك (مبعثرة).

4

5

ناس – قصر (م).

3

9

 -2أرض ال مـ ــاء ف ـي ـهــا وال

2

3

4

5

6

7

8

10 9

3

4

المدنية األميركي.

2

الجوزاء

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.

2

....... ( -1كنج) داعية الحقوق

3
8
1

الحلول

1
1

ً
مهنيا :حافظ على شجاعتك أمــام تجارب
تحتاج إلى قوة إرادة.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـصــل إل ــى مـبـتـغــاك م ــع الحبيب
بالتفاهم والكالم الجميل.
ً
ً
اجتماعيا :تكتسب شهرة أو نفوذا بفضل
ثقافتك الواسعة.
رقم الحظ.5 :

7
7 6 3
8
1
2
5

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

 21مارس  19 -أبريل

3

4

8

ذهب
تصنيع
معدن
خواص

جهاز
انتاج
مادة
لين

سفينة
مياه
قالب
مجموعة

6

الحمل

2

1

كلمة السر:

فلك

sudoku

من  4أحــرف وهــي اســم عنصر كيميائي يدخل في
تركيب العديد من السبائك .

١٩

تسالي

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـف ـي ــض حـ ـي ــوي ــة وت ـس ـي ـط ــر عـلــى
أوضاعك فتنجز مهماتك.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـتــوتــر عــاقـتــك م ــع الـحـبـيــب ألنــه
ً
يخفي سرا عنك.
ً
اجتماعيا :مسائل مالية متعلقة بالمنزل لم
ّ
تتطرق إليها بعد.
رقم الحظ.3 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تتصرف بمهارة فتسير األمور حسب
مشتهاك.
ً
ً
ً
ً
عــاطـفـيــا :اعـتـمــد أس ـلــوبــا لـ ّـيـنــا وه ــادئ ــا في
حوارك مع الشريك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ي ــزاح الـسـتــار عــن أم ــور عائلية
ّ
مخفية فتضطرب.
رقم الحظ.6 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تحصد بعض المكاسب اإلضافية إن
ّ
أحسنت التصرف.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـق ـل ـقــك ال ـم ــزاج ـي ــة ف ــي ت ـصــرف
الحبيب فصارحه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اعـتـمــد الـصـبــر فــي تعاملك مع
أفراد العائلة.
رقم الحظ.1 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :إذا ك ـنــت تـ ــدرس ال ـن ـف ـقــات ف ـحــاول
تحديد أولوياتك.
ً
عاطفيا :احــذر الـمـنــاورات والـهــواجــس ألن
الثقة مفقودة بينكما.
ً
اجتماعيا :عندما ّ
يقدم اآلخر خدمة اشكره
ّ
لتحفزه على تكرارها.
رقم الحظ.2 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :ينافسك الخصوم على موقع أو على
مشروع مرتقب.
ً
عاطفيا :حان الوقت لتنظر مع الشريك من
وجهة جديدة.
ً
اجتماعيا :تبحث عــن قــواســم مشتركة مع
األهل للتفاهم معهم.
رقم الحظ.19 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا  :تــا بــع تقديرك للزمالء ألن دعمهم
يخدم مشاريعك.
ً
عاطفيا :تدعوكما األفالك إلى أخذ عالقتكما
بجدية واهتمام.
ّ
ً
اجتماعيا :لتتمتع بالسعادة العائلية دع
ً
هموم عملك خارجا.
رقم الحظ.15 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً ّ
ً
مهنيا :تحقق إنجازا يهنئك عليه المسؤولون
والزمالء.
ً
عاطفيا :تخضعان لضغوط مــن األه ــل كي
ً
ً
تتخذا قرارا جديا.
ً
اجتماعيا :جد تسوية لمشاكلك مع األهل
قبل تفاقمها.
رقم الحظ.13 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـخ ــدم ــك ال ـم ـص ــادف ــات وت ــراع ــي
مصالحك كأنها على تواطؤ معك.
ً
عــاط ـف ـيــا :واجـ ــه ال ـث ـغــرات ف ــي عالقتكما
ّ
وسوها قبل اتساعها.
ً
ّ
اجـتـمــاعـيــا :ت ـصــرف مــع مـعــارفــك بصدق
وواقعية ومن دون عجرفة.
رقم الحظ.16 :

مجتمع

20
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افتتاح صالة عرض «كيتشن هاوس» الجديدة في الكويت
بحضور رئيس مجلس اإلدارة أيمن الشايع ،واإلدارة العليا لشركة
الشايع للمشاريع  -هنريك كريستيانسن (الرئيس التنفيذي) ،وهيو
هوجز ( ،)CFOونبيل كيالني (مدير العمليات) ،ومارك هوفمان (المدير
العام لـ "كيتشن هاوس") ،إضافة إلى ممثلين عن الصحافة التجارية،
افتتحت الشركة رسميا أول متجر رئيسي لـ "كيتشن هاوس" في
"األفنيوز مول" المرموق.
حضر الحفل ماثيوس كيود ،رئيس قسم التصدير ،ومايكل بيير ،مدير
مبيعات المناطق الدولية في نوبيليا ،كأحد الموردين االستراتيجيين
لـ"كيتشن هاوس".
وشرح مارك هوفمان ،المدير العام لـ"كيتشن هاوس" ،دور الفرع الجديد،
قائال" :منذ تأسيسها عام  ،2010جعلت كيتشن هاوس من مهمتها جلب
العمالء من الكويت ألحدث وأفضل حلول منتجات المطابخ وخزانات
المالبس من أوروبا".
الجدير بالذكر أن تصنيع مطابخ وخزانات المطبخ "كيتشن هاوس" يتم
من قبل أكبر مصنعي المطابخ واألثاث في ألمانيا وإيطاليا.
الشايع وكريستيانسن خالل قص شريط االفتتاح

الشيف محمد كلحة

صورة جماعية

واجهة «كيتشن هاوس» في «األفنيوز»

تصميم مميز ألحدث المطابخ

21
الفهد بأكاليل المحبة
إسماعيل
يؤبنون
المثقفون
ً
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مسك وعنبر

خالل أمسية احتضنها مركز جابر األحمد الثقافي تقديرا ووفاء لألديب الراحل

علي اليوحة

فضة المعيلي

تنوعت كلمات
المشاركين في ً
ً
أمسية التأبين تكريما وتقديرا
للدور الرائد للراحل إسماعيل
الفهد في تأسيس منهج متميز
لفن الرواية الكويتية.

إسماعيل
الفهد حالة
كويتية -عربية
استثنائية

علي اليوحة

تــوافــد جـمــع كبير مــن األدب ــاء
والمثقفين والمحبين في فعالية
أق ــام ـت ـه ــا م ـك ـت ـبــة «تـ ـك ــوي ــن» فــي
القاعة المستديرة بمركز الشيخ
ج ــاب ــر األح ـم ــد ال ـث ـقــافــي لـتــأبـيــن
ال ــروائ ــي ال ــراحــل إسـمــاعـيــل فهد
إسماعيل ،وشهدت إلقاء العديد
م ــن ال ـك ـل ـمــات الـ ــزاخـ ــرة بـمـنــاقــب
وسجايا الراحل واإلضــاء ة على
تجربته الثرية ،فضال عن معاني
التكريم والتقدير لدوره الرائد في
تأسيس منهج متميز لفن الرواية
الكويتية ،وفي أجواء غلب عليها
طابع الحزن واأللم.
أدارت الفعالية الروائية بثينة
ال ـع ـي ـســى ،وق ــدم ــت كـلـمــة مــؤثــرة
لـخـصــت مــن خــالـهــا الـكـثـيــر من
الصفات التي تمتع بها الراحل
ً
حيث قالت 78« :عاما يا إسماعيل
ً
وأكـثــر مــن  40مؤلفا فــي الــروايــة
والمسرح والنقد ،ثم تدير ظهرك
لـ ـلـ ـع ــال ــم وت ـ ــرح ـ ــل بـ ـك ــل ال ـ ـهـ ــدوء
ً
ً
ال ـم ـم ـك ــن ،ع ـش ــت قـ ــارئـ ــا ،ك ــات ـب ــا،
ً
ً
ً
صديقا ،محبا ،وارفا ،مثل نخلة،
ولم يخطر لنا أن ظلك الذي ترامى
من المحيط إلى الخليج سيغيب
ً
في يوم ،بدوت عصيا على الموت،
حتى مــا عــدنــا نفهم رحيلك ،ها
أنــت ترحل إسماعيل ،ولكنك لم
ت ـم ــت ،ألن ال ـك ــات ــب ال ـح ـق ـي ـقــي ال
ً
يموت أبدا».
بعدها عــرض فيلم تسجيلي
ت ـ ـ ـطـ ـ ــرق إل ـ ـ ـ ــى ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـمـ ــامـ ــح
اإلنـســانـيــة ال ـتــي مـ ّـيــزت الــراحــل،
إل ــى جــانــب االس ـت ـمــاع إل ــى آرائ ــه
الفلسفية فــي الـحـيــاة واإلبـ ــداع،
ً
واسـ ـت ــرج ــع ال ـف ـي ـل ــم ب ـع ـض ــا مــن
الذكريات المتعلقة بلقاء االثنين
الــذي ينظمه مركز الشيخ جابر
ً
الـثـقــافــي أسـبــوعـيــا وك ــان ضيفا
على إحــدى جلساته ،وحديثه –
رحمه الله -عن الكتابة والقراء ة
والمعرفة.

تأبين أدبي

أبو فهد كتب
 3ماليين
كلمة باقية
في الوجدان

فيصل خاجة

بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـع ــام
ل ـل ـم ـج ـل ــس ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة
والفنون واآلداب م .علي اليوحة:
«أحـيـيـكــم بــأجـمــل تحية فــي هــذا
التأبين األدب ــي ،ال ــذي يـقــام هذه
الـلـيـلــة فــي ه ــذا ال ـصــرح المميز،
م ــرك ــز ج ــاب ــر األحـ ـم ــد ال ـث ـقــافــي،
مــن خ ــال منصة مكتبة تكوين
ً
النابضة تقديرا للمبدع فقيدنا
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت والـ ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي
إسـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــل فـ ـ ـه ـ ــد إس ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــل،
وباسمي وباسم جميع العاملين
فـ ــي األم ـ ــان ـ ــة الـ ـع ــام ــة لـلـمـجـلــس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
أت ـ ـقـ ــدم لـ ـك ــم بـ ـخ ــال ــص ال ـت ـق ــدي ــر
وال ـعــرفــان ل ـلــدور ال ــذي ت ـقــوم به
منصة تكوين وجميع المكتبات
ودور النشر األخرى التي ساهمت
وتساهم في إثراء الحراك الثقافي
بالكويت وبما يليق بتاريخها
في هذا المجال».
واس ـت ــذك ــر ال ـي ــوح ــة ع ـ ــددا من
ً
أعماله األدبية ،مركزا على عمله
االول ،وقال ضمن هذا اإلطار« :ها
قد رحل إسماعيل فهد إسماعيل
ع ــن ال ــدن ـي ــا ،رحـ ــل (أب ـ ــو ال ــرواي ــة
الكويتية) ...لكنه رحيل نسبي...
أو رب ـم ــا ال رُح ـ ـيـ ــل ...فــالـحــاضــر
الغائب كان شغله الكلمة ،وبلورة
الـ ـم ــواق ــف ال ـم ـب ــدئ ـي ــة مـ ــن خ ــال
ال ـنــص والـكـلـمــة ال ـتــي ط ــارت في

ً
فيصل خاجة متحدثا عن الراحل أمام الجمهور
سماء الرواية العربية ،وذلك في
مـســافـ ــة زم ـن ـيــة بـ ــدأت بــ(الـبـقـعــة
الداكنة) عام  ،1963وانتهت قبل
وفاتـه بـ(صندوق أسود آخر) عام
 2018العام الذي ودعناه فيه».

صناع األدب
واستطرد اليوحة في الحديث
عن قدرة الراحل في توزيع نتاجه
في صنوف األدب والثقافة ،مؤكدا
فــرادتــه وتـمـيــزه ،وق ــال« :فــي كثير
م ــن الـمـجـتـمـعــات الـ ـي ــوم ،يـحـتــار
الـ ـن ــاس ف ــي م ـع ــرف ــة وت ـف ـس ـيــر مــا
يحيط بهم من أحــداث وتغيرات،
ربمـا بسبب تسارعها وتالحقها
ال ـ ــذي ي ـع ـجــز م ـعــه ع ـقــل االن ـس ــان
البسيط على استيعابها ،فيأتي
أصـحــاب الكلمة وصــانـعــو األدب
وا لـثـقــا فــة ليسهلوا عـلــى ماليين
الـبـشــر فـهــم مــا ي ــدور حــولـهــم من
خـ ـ ــال نـ ــافـ ــذة م ـح ـب ـب ــة لـلـجـمـيــع
وه ـ ــي ال ـك ـت ــاب ــة األدبـ ـ ـي ـ ــة ،وه ـك ــذا
ك ــان ــت ن ـص ــوص ونـ ـت ــاج ال ـغــائــب
الحاضر إسماعيل فهد إسماعيل
ف ــي الـ ــروايـ ــة وال ـن ـق ــد وال ـم ـس ــرح،
إسماعيل فهد ليس روائيا فقط...
إسماعيل حالة إنسانية متوقدة لم
تتوقف عن الكتابة ...اختزلت األمل
واألل ــم ،الـفــرح وال ـحــزن ،المعاناة
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ،إسـ ـم ــاعـ ـي ــل ح ـ ــاول
ً
جاهدا في تفسير معنى الحياة،
م ـع ـنــى الـ ـح ــق ،م ـع ـنــى ال ـك ـب ــري ــاء،
معنى اإلنسانية ...إسماعيل حالة
كويتية  -عربية استثنائية جاوزت
غ ــزارة اإلنـتــاج إلــى تأصيل معان
كثيرة حاول كل منا عبر سنوات
عمره أن يجد لها تفسيرا ومعنى».

مشاعر حزن
وت ــاب ــع ال ـي ــوح ــة« :ال أخـفـيـكــم
أنني أختزن مشاعر حزن كبيرة
وشديدة الوقع على نفسي بسبب
فقدان هذا الصديق القامة ،وربما
سيخف هذا الحزن مع مثابرتي
ل ــرد ج ــزء مــن جـمـيــل ه ــذا الــرجــل
وذلـ ـ ـ ــك م ـ ــن مـ ــوقـ ــع م ـس ــؤول ـي ـت ــي
كــأم ـيــن عـ ــام لـلـمـجـلــس الــوط ـنــي
للثقافة وا ل ـف ـنــون واآلداب ،و قــد
تــرجـمـنــا جـ ــزء ا م ــن ذل ــك بمنحه
ج ــوائ ــز ال ــدول ــة ال ـت ـقــديــريــة عـ ـ ــام
 ،2004والتشجيعية لعامي 1989
و ،2002فذلك أقل ما يمكن تقديمه
لهذا االنسان الفريد».
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــف

إقبال العثيمين

سعود السنعوسي

حمود الشايجي

الكاتب والمناضل الحقيقي
تحدث مدير مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي،
فيصل خاجة عن دور الــراحــل في إرســاء دعائم
الكثير من المشاريع الثقافية ،ليصفه بالكاتب
والمناضل الحقيقي في زمن فقد معناه الحقيقي،
موضحا أن إسماعيل كتب  3ماليين كلمة باقية،
والذي ظل إلى آخر لحظة من عمره معطاء.
وقال« :لم نقرأ عنه أي كلمة معيبة ،في مواقع
التواصل االجتماعي وغيرها ،فكل هذا الزخم 10
آالف تغريدة وتعابير مختلفة تمدحه وتذكره
بالخير ر غــم أ نــه لــم يكن سياسيا وال فنانا أو
رياضيا».
وأضاف« :بقدر األلم نرى األمل ،فالزخم الذي
ً
صـ َ
ـاحـ َـب رحـيــل إسماعيل كــان استثنائيا إذ لم
َ
يسبق ألديب في مجتمعنا حصد كل هذا الحب
ً
ال ـج ــارف وال ـص ــادق مــن الـجـمــاهـيــر مـتـمـثــا في
ت ـصــدر خـبــر وف ــات ــه لـ ـ (ت ــرن ــد) مـنـصــة الـتــواصــل
االجتماعي (تويتر) يوما كامال بآالف التعليقات
مختلفة الصياغة متفقة المشاعر».
وتـ ــابـ ــع «وال عـ ـج ــب ،ف ـع ـل ــى م ـ ــدى م ـس ـيــرتــه
ال ـش ـخ ـص ـيــة ،اس ـت ــذك ــر ال ـي ــوح ــة:
«لــن أستطيع مقاومة غيابه عن
م ـع ــرض ال ـك ــوي ــت ل ـل ـك ـت ــاب ،فـقــد
أصبح من المألوف أن أراه ونراه
ً
ج ـم ـي ـعــا ي ـت ـج ــول ب ـي ــن أجـنـحـتــه
ودور ال ـن ـش ــر ف ـي ــه وص ــال ــون ــات
الـقــراء ة المتناثرة بين أرجــائــه...
يلتقي فيها الشبان ا لــذ يــن للتو
بـ ـ ـ ــدأوا ي ــدخـ ـل ــون ع ــال ــم ال ـك ـتــابــة
الوعر والشائكُ ...يسدي النصح
ويصوب ويناقش ويتلقى منهم
الــرأي ...ويشجعهم رغم الهفوات
التي تالزم والدة األدباء الصغار
في أي مجتمع .كنت أتبادل الرأي
مع الفقيد إسماعيل عن الحراك
الـثـقــافــي الـشـبــابــي ف ــي الـكــويــت،

صرح محبة

الممتدة ألكثر من نصف قرن من الزمان انشغل
إسماعيل بنثر حبوب المحبة فــي كــل األرج ــاء،
فكان الحصاد يوم الحصاد ،أليس هو القائل إن
عالقتنا باألشياء مرهونة بمدى فهمنا لها ،لذا
كانت عالقته باإلنسان بمعزل عن كل تصنيفاته
هي عالقة حميمة انعكست على مشاعره تجاه
الـجـمـيــع ف ــي ال ـغ ـيــاب قـبــل ال ـح ـضــور ،فــالــوصــف
االع ـت ـي ــادي لـكــل شـخــص بـمـعــرض حــديـثــه عنه
ً
هو (الجميل) ،كان جميال فرأى الوجود بأكمله
ً
ً
جميال» .واستطرد قائال« :كاتبنا النوعي ،عذرا
إن لم تسعفني العبارات ،كيف لها أن تسعفني
ً
بعد أن كانت تأتمر بأمرك ناسجا منها حكايا
لـيـســت ك ـغ ـيــرهــا ،ك ـيــف ل ـهــا أن تـسـعـفـنــي وأن ــت
القائل ان عــرض الفكرة المكثفة ب ــدون اإلخــال
ً
ً
بالمضمون يتطلب تركيزا استثنائيا ،من أين لنا
بهذا التركيز في فقدك الموجع ،يا أيها الجميل
الحقيقي ،نبراتك ومفرداتك الخاصة بك ال تزال
تمأل كــل األرجـ ــاء ،تــداعـيــاتــك ،وح ــوارك مــع ظلك
يمآلن أرجاء الذاكرة».

وهو كما يبدو ،حراك منتشر في
أكثر من مجتمع عربي ،وتوافقنا
ف ــي أك ـث ــر م ــن مـنــاسـبـ ـ ــة ع ـلــى أن
م ــا ي ـح ــدث ج ـيــد وإي ـج ــاب ــي رغــم
ً
المطبات والـهـفــوات الـتــي دائـمــا
ما تكون متالزمة مع البدء بأي
م ـش ــروع ،فـمــا بــالـنــا إن ك ــان هــذا
ً
ال ـم ـش ــروع ص ـع ـب ــا ...م ـش ــروع أن
ً
ن ـك ـتــب ون ـن ـش ــر ون ـص ـن ــع ك ـتــابــا
ون ـب ـن ــي دور ن ـش ــر وم ـك ـت ـب ــات...
ات ـف ـق ـنــا ع ـلــى أه ـم ـيــة أن تستمر
م ـ ـن ـ ـصـ ــات الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث وال ـ ـ ـحـ ـ ــوار
والكتابة والتأليف بكل ما فيها
من صعوبات ونجاحات ،لكن أن
نبدأ هــذا هو األهــم ...ألن البداية
ً
تعني أن نعالج األخـطــاء الحقا،

خالد النصرالله

طالب الرفاعي

ونـ ـص ــوب الـ ـهـ ـف ــوات ل ـن ـصــل ال ــى
مرحلة مقبلة نتحدث فيها ربما
عن أدب رصين ،سيتشح معرض
الـكـتــاب المقبل بــالـســواد لغياب
ً
هذه القامة الكبيرة ،لكن وشاحا
أبيض سيكون أكـبــر ،وسيطغي
ً
عـلــى م ــا س ـ ــواه ..وش ــاح ــا يحمل
ً
ً
أكثر من  40عمال روائيا ونقديا
ً
ً
ونصا مسرحيا ،كانت وال تزال
مـصــدر إل ـهــام لكثير مــن الكتاب
واألدباء والمثقفين».

مبادرة رائعة
وي ـخ ـت ـتــم ال ـي ــوح ــة ح ــدي ـثــه ،ال
نـمـلــك س ــوى ال ـتــرحــم ع ـلــى روح

قــالــت الـكــاتـبــة د .إق ـبــال العثيمين« :ف ــي األس ـب ــوع الماضي
شاهدت فيديو إلسماعيل ،يتحدث فيه عن روايته السبيليات،
ً
قال فيه :إن دور الكاتب أو الروائي عموما ،ليس الكتابة فقط إنما
ً
هو أن يؤثر ويترك أثرا في النهاية! وأنا أشهد بأنه قد أدى هذا
الدور ،وبجدارة .وأكد فهد إسماعيل «نجل الراحل» ،أن من يريد
معرفة والده يقرأ له ،ومن يريد أن يتعرف على وجوده يقرأ له،
ً
ً
مؤكدا أنه لم يفهم والده الراحل إال حينما أصبح قارئا ألعماله،
ً
مؤكدا أن والده لم يرحل ولكنه موجود بيننا.
وق ـ ــال ال ـش ــاع ــر دخ ـي ــل ال ـخ ـل ـي ـفــة« :ل ـك ــل م ـنــا ح ـصــة ف ــي قلب
إسماعيل ،كما أن له حصة كبرى في قلوبنا ،وقــال« :كنا نراه
ً
ً
يمتلك قلب طفل يحب وال يكره» ،ثم قرأ نصا شعريا ،كتبه عام
 ،2010أثناء حضوره إحدى جلسات الملتقى الثقافي في بيت
طالب الرفاعي.
وبكلمات قليلة ومؤثر تغلبها العبرة والشجن ألقى الروائي
سعود السنعوسي كلمته التي يرثي فيها حاله وهــو ال يرى
ً
إسماعيل فهد إسماعيل جالسا في الصفوف األولى وهو يتحدث
من على المنصة ،وقال« :اكتشفت أننا بفقد إسماعيل قد أقمنا
صــرح محبة فــي أحــزانـنــا ،الـيــوم نحن نقيم هــذا الـصــرح الــذي
يليق بالراحل ،كما ال ينبغي أن نبكي ألنه لم يكن يحب البكاء».
ال ـف ـق ـي ــد الـ ـت ــي ذهـ ـب ــت ال ـ ــى عــالــم
االرتقاء والسمو ،كما ال يسعني
إال تقديم الشكر لكم فــي منصه
(تـ ـك ــوي ــن) ع ـل ــى ه ـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة
الرائعة لتأبين الفقيد اسماعيل
فهد اسماعيل.وعبر كلمات ذكر
الـ ـك ــات ــب م ـح ـم ــد ج ـ ـ ــواد م ـس ـيــرة
ال ــراح ــل وإص ــدارات ــه األدب ـي ــة من
خـ ـ ــال ك ـل ـم ــات ش ـع ــري ــة تـنـضــح
باأللم والمودة ،منها« :لقد أينعت
ّ
برحية إسماعيل السامقة وتدلت
عذوقها فكانت (البقعة الداكنة)،
أودعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا و رفـ ـ ـ ــع رأسـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ــرأى
ً
(السماء زرقاء) ،فاستراح مطوال
عـنــد (الـمـسـتـنـقـعــات الـضــوئـيــة)،
ً
ث ــم ش ــد (ال ـح ـب ــل) ل ـيــرحــل الح ـقــا

نحو (الضفاف األخرى) ،داهمته
الفجيعة فكتب (ملف الحادثة )67
وظل ينظر بقلبه النابه لما حل
َ
ب ـ (الشياح) ،لمل َم شتاته واشتاق
ل ـ (لــأقـفــاص واللغة المشتركة)
ثـ ــم ت ــوج ــه ل ـي ـس ـت ـع ـيــد ال ـمــاضــي
ً
ف ــوج ــد (الـ ـنـ ـي ــل يـ ـج ــري شـ ـم ــاال)
ببدايات السرد الطويل ،ثم حاكى
(النواطير على النيل)».

األدباء الشباب
ّ
وشبه الروائي طالب الرفاعي
ال ـ ــراح ـ ــل ب ــالـ ـب ــرتـ ـق ــال ــة ال ـ ـتـ ــي إن
ً
ع ـصــرت ـهــا ت ـح ـصــل ع ـلــى ش ــراب ــا
ً
ً
طازجا لذيذا ،وأن هذه البرتقالة
ت ـع ـطــي ع ـص ـيــرهــا ف ــي أي مـكــان
وج ـ ــدت ف ـيــه س ـ ــواء ف ــي ال ـكــويــت
أو ال ـعــراق أو مـصــر ،كـمــا ّ
شبهه
ب ــال ـب ـح ــر الـ ـ ـ ــذي تـ ـص ــب فـ ـي ــه كــل
األن ـ ـهـ ــار ب ـس ـبــب ت ــواضـ ـع ــه ،فـلــه
ال ـق ــدرة عـلــى اسـتـقـطــاب األن ـهــار
الـصـغـيــرة لـتـصــب ف ـيــه ،كـمــا أكــد
أن ــه كالنبتة الـتــي تـظــل خـضــراء
وت ـع ـط ــي ث ـم ــاره ــا ب ــا ان ـق ـط ــاع،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى إن ـت ــاج ــه ألك ـث ــر مــن
ً
 40مــؤل ـفــا واح ـت ـضــانــه لــأدبــاء
الشباب ،وصداقته الخالدة لليلى
العثمان.

أدوات الحب

ال ينبغي
أن نبكي ألن
الراحل لم يكن
يحب البكاء

سعود السنعوسي

جانب من الحضور في القاعة المستديرة

وب ـت ــأث ــر ش ــدي ــد رثـ ــى ال ـكــاتــب
حمود الشايجي الراحل ليشكره
على كل الذي تعلمه منه ،والعلم
الذي غرسه في نفسه ،ووعده بأن
يستمر فــي ابتكار أدوات للحب
مثل تلك التي علمه إياها ،وقال
ب ـحــزن تـسـبـقــه ال ـع ـب ــرات« :أبــونــا
راح» .وألقى الروائي خالد النصر
الله كلمة قال فيها« :ما من قارئ
واع يـسـتـطـيــع م ـقــاومــة دهـشـتــه
إزاء ن ـصــوصــه ،وم ــا م ــن إن ـســان
صادق بإمكانه إخفاء خجله إذا
ما تحدث إليه واقترب منه».

ةديرجلا

•

foreigndesk@aljarida●com
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دوليات

تضارب بشأن أمر خامنئي قطع المياه عن العراق
ً
• جاويش أوغلو يزور بغداد • عبدالمهدي يلتقي نوابا ويدعو إلى فتح المنطقة الخضراء

بينما يعيش العراق مرحلة
انتخاب برهم
بعد ً
انتقاليةً ،
صالح رئيسا جديدا للجمهورية،
وتكليف عادل عبدالمهدي
تشكيل حكومة جديدة ،أعلنت
إيران أنها ستقطع المياه عن
العراق بأمر من المرشد األعلى
علي خامنئي ،األمر الذي ًنفاهو
مسؤولون إيرانيون الحقا.

رئيس الحكومة
العراقية المكلف يقدم
ً
اقتراحا للتعاون
مع البرلمان

أع ـل ــن مـ ـع ــاون وزيـ ـ ــر ال ــزراع ــة
اإليراني علي مراد أكبري ،أمس،
قـ ـط ــع الـ ـمـ ـي ــاه ال ـ ـجـ ــاريـ ــة ص ــوب
األراضــي العراقية ،مما يزيد من
تفاقم مشكلة نقص وتلوث المياه
الـ ـت ــي ت ـعــان ـي ـهــا بــال ـف ـعــل بـعــض
ال ـم ــدن ال ـعــراق ـيــة ،وع ـلــى رأس ـهــا
البصرة.
وقال أكبري ،إن بالده ستقطع
نحو  7مليارات متر مكعب صوب
الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـغ ــرب ـي ــة وال ـش ـم ــال ـي ــة
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،بـ ــأمـ ــر مــن
المرشد اإليراني علي خامنئي.
وأك ـ ـ ــد أن ه ـ ــذه ال ـك ـم ـي ــات مــن
الـ ـمـ ـي ــاه س ـت ـس ـت ـخ ــدم فـ ــي ثــاثــة
مـشــاريــع رئـيـسـيــة عـلــى مساحة
 550أل ــف هـكـتــار فــي خــوزسـتــان
(جنوب غــرب الـبــاد) ،و 220ألف
ً
ه ـك ـت ــار ف ــي خ ــوزسـ ـت ــان أيـ ـض ــا،
وإيالم (غرب).
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــر ه ـ ــذه
الـمـشــاريــع عـلــى زي ــادة اسـتــدامــة
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـ ــزراعـ ـ ــي فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد،
مــوض ـحــا أن "ن ـ ــدرة ال ـم ـيــاه أحــد
الـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي
ت ــواج ـه ـن ــا ( )..ن ـف ـكــر فـ ــي حـلـهــا
والتحكم فيها".
ونـ ـق ــل م ــوق ــع "عـ ـص ــر إي ـ ـ ــران"
عــن أكـبــري قــولــه" :سنخصص 8
مـلـيــارات دوالر لـ ــوزارات الطاقة
والزراعة ،للتحكم بعملية حركة
المياه".
وكانت إيران قطعت المياه ،في
وق ــت ســابــق ،مــن معظم الــروافــد
الموجودة في أراضيها والمغذية
لنهر دجلة في العراق ،ما تتسبب
في انخفاض مناسيب المياه في
النهر بشكل كبير.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة إق ـ ـل ـ ـيـ ــم
ك ـ ــردسـ ـ ـت ـ ــان ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت س ــاب ــق،
أن إي ـ ـ ـ ــران "غ ـ ـيـ ــرت مـ ـج ــرى نـهــر
الـكــارون بالكامل ،وأقامت ثالثة
ســدود كبيرة على نهر الكرخة،
بعدما كان هذان النهران يمثالن
مصدرين رئيسيين لمياه اإلقليم
والعراق ككل".
وي ـ ـضـ ــع انـ ـخـ ـف ــاض م ـن ـســوب
ال ـ ـم ـ ـيـ ــاه ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق أمـ ـ ـ ــام م ـش ـك ـلــة
ً
حقيقية ،خصوصا بعد أن ظهر
ت ــأث ـي ــر ت ـح ــوي ــل إيـ ـ ـ ــران ل ـم ـجــرى
ال ــرواف ــد عـلــى ال ـم ــدن والـمـنــاطــق
المحيطة ،السيما البصرة التي
ش ـه ــدت تـ ـظ ــاه ــرات ع ــارم ــة مـنــذ
يوليو الماضي بسبب أزمة نقص
المياه وتلوثها وتردي الخدمات.
وأدى م ـع ــدل االن ـخ ـف ــاض في
مناسيب المياه من تركيا وايران
إلى مخاوف في العراق من نقص
كمية مياه نهر دجلة إلى نصف
ال ـك ـم ـي ــة ،ب ـع ــد أن ب ـ ـ ــدأت تــرك ـيــا

ً
ً
تونس تقر قانونا تاريخيا
يجرم «العنصرية»

صادق البرلمان التونسي،
أمس األول ،على أول قانون
للقضاء على جميع أشكال
التمييز العنصري بالبالد ،في
نص كان ُينتظر بترقب كبير،
واعتبرته منظمات مدافعة
ً
عن األقليات "تاريخيا" .وقال
رئيس المنتدى التونسي
للحقوق االقتصادية
واالجتماعية ،مسعود
الرمضاني ،إن القانون "نقطة
تحول مهمة في تونس،
يضاهي قرار إلغاء العبودية".
وألغت تونس العبودية عام
 1846خالل حكم البايات.
ويحدد القانون الجديد
عقوبات لإلدالء بكالم عنصري
أو التحريض على العنف
والكراهية والتفرقة والتمييز
العنصري.

رجل دين شيعي في شارع الحويش المعروف بمكتباته في النجف األشرف (أ ف ب)
بتشغيل سد إليسو الذي انتهت
من بنائه في يناير .2018
وم ـنــذ شـهــر يــونـيــو الـمــاضــي
ارت ـف ـعــت نـسـبــة الـمـلــوحــة "أو ما
يعرف بالمد الملحي" القادمة من
الخليج الـعــربــي إلــى شـمــال نهر
شط الـعــرب ،وهــو مصدر المياه
الوحيد لمحافظة البصرة.
ويتكون شط العرب من التقاء
ن ـه ــري دج ـل ــة وال ـ ـفـ ــرات شـمــالــي
محافظة البصرة ،ونتيجة لقراري
تركيا وإي ــران انخفض منسوب
المياه في النهر ،األمر الذي سمح
له بزيادة استقبال مياه الخليج
العربي المالحة.
وفـ ــي وقـ ــت الح ـ ــق ،قـ ــال نــائــب
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ف ـ ــي بـ ـغ ــداد
موسى طباطبائي ،بحسب وكالة
"ف ــارس" ،انــه "ال يمكن إلي ــران أن
ت ـق ـطــع ت ـل ــك ال ـك ـم ـيــة م ــن ال ـم ـيــاه
الحدودية عن العراق دون االتفاق
مع السلطات بهذا الشأن بحكم
االتفاقية الموقعة بين البلدين
بهذا الخصوص منذ عام ."1975
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه "تـ ــم تخصيص
م ـ ـل ـ ـيـ ــاري دوالر مـ ـ ــن صـ ـن ــدوق
االدخار االيراني لتحويل المياه
من األنهر الداخلية إلى محافظة

سيستان وبلوشستان (جنوب
شـ ــرق) ول ـيــس م ــن م ـيــاه االن ـهــار
الحدودية".
وأشار طباطبائي الى "حقيقة
م ــا ذكـ ــره مـســاعــد وزيـ ــر ال ــزراع ــة
اإلي ــران ــي ع ـلــي مـ ــراد أك ـب ــري في
مــؤت ـمــر دور ال ـث ـقــافــة ف ــي الــديــن
الفلسفي ،وهو ان المرشد االعلى
خصص مبلغا لنقل ا لـمـيــاه من
االن ـهــار الـمــركــزيــة الــى سيستان
وبـلــوشـسـتــان" ،عــازيــا مــا نقلته
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن وس ـ ــائ ـ ــل االعـ ـ ـ ـ ــام عــن
اكـ ـب ــري ،الـ ــى "ت ــرج ـم ــات خــاطـئــة
لحديث اكبري خالل المؤتمر".

أنقرة
وأعلنت أنقرة ،أمــس ،أن وزير
خ ــارجـ ـيـ ـتـ ـه ــا م ـ ــول ـ ــود ج ــاوي ــش
أوغ ـ ـلـ ــو س ـي ـق ــوم ال ـ ـيـ ــوم ب ــزي ــارة
رسمية إ لــى العاصمة العراقية.
وقــالــت الـخــارجـيــة فــي ب ـيــان ،إن
جاويش أوغلو سيعقد لقاءات مع
المسؤولين العراقيين في بغداد،
ويزور مدينة أربيل عاصمة إقليم
كردسان شمال العراق.
وأوضـ ـ ــح ال ـب ـي ــان ،أن ال ــزي ــارة
س ـت ـس ـت ـمــر ي ــومـ ـي ــن ،وسـيـلـتـقــي

خاللها جاويش أوغلو الرئيس
العراقي برهم صالح ،والرئيس
الـمـكـلــف تـشـكـيــل ح ـكــومــة ع ــادل
ع ـب ــدال ـم ـه ــدي وبـ ـع ــض ال ـســاســة
ال ـعــراق ـي ـيــن ،ومـمـثـلــي المجتمع
الـتــركـمــانــي .وف ــي مــديـنــة أربـيــل،
ً
سيعقد وزير الخارجية اجتماعا
مع مسؤولين رفيعي المستوى
في إقليم كردستان.
وم ـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن ي ـت ـن ــاول
ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو خـ ــال ل ـقــاءاتــه
م ـ ــع الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن الـ ـع ــراقـ ـيـ ـي ــن،
الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة وال ـت ـع ــاون
القائم بين الجانبين في العديد
من المجاالت ،إضافة إلى إعادة
إع ـ ـمـ ــار الـ ـ ـع ـ ــراق ،وأزمـ ـ ـ ــة ال ـم ـي ــاه
وم ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع وج ـ ـ ـ ــود م ـس ـل ـح ـيــن
أكــراد متمردين في جبال قنديل
الحدودية.
وك ــان رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراقـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد مـ ـحـ ـم ــد
ال ـح ـل ـب ــوس ــي أج ـ ـ ــرى فـ ــي تــرك ـيــا
عـ ـ ـل ـ ــى هـ ـ ــامـ ـ ــش مـ ـ ـش ـ ــاركـ ـ ـت ـ ــه ف ــي
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ل ـ ــرؤس ـ ــاء
البرلمانات األورآسيوية لقاء ات
مــع مسؤولين أت ــراك وإيرانيين
لمناقشة أزمة المياه.
ودعا رئيس كتلة منظمة بدر

واشنطن :طهران أنفقت  18مليار دوالر
ّ
في  8سنوات لتدمر العراق وسورية واليمن

«الحرس الثوري» يطالب خاتمي بكشف زيارته للسعودية
سلطت "الخارجية" األميركية الضوء على أنشطة إيران
فــي المنطقة ،وقــالــت فــي تقرير إن طـهــران أنفقت خالل
األعوام الـ  8الماضية  18مليار دوالر لـ "دعم اإلرهاب في
العراق وسورية واليمن".
وأكد التقرير الذي أعدته مجموعة العمل الخاصة بإيران
في "الخارجية" األميركية أن نظام طهران ،ومن خالل "فيلق
القدس" التابع لـ "الحرس الثوري" ،نقل هذه األموال بطرق
ملتوية إلى الميليشيات والجماعات التي تقاتل نيابة
عنه في دول المنطقة.
ويحتوي التقرير على "تفاصيل السلوك المدمر للنظام
اإليــرانــي" فــي المنطقة مــن خــال تمويل ودع ــم اإلره ــاب
وبرنامج الصواريخ وااللتفاف على العقوبات االقتصادية
األميركية والتهديدات البحرية واألمنية ،وانتهاكات حقوق
اإلنسان واألضرار البيئية.
كـمــا أش ــار إل ــى اس ـت ـمــرار إيـ ــواء إيـ ــران أع ـضــاء تنظيم
ّ
"القاعدة" وتأمين اإلقامة والمرور لهم ،ما مكن التنظيم
المتطرف من نقل المقاتلين واألموال إلى سورية ومناطق
في جنوب آسيا.
وصرح وزير الخارجية األميركي ،مايك بومبيو ،الذي
نشر التقرير أمس األول على موقع "تويتر"" :بينما يكافح
الشعب اإليراني ،فإن النظام الخارج عن القانون أهدر 18
مليار دوالر منذ عام  ،2012لدعم الرئيس السوري بشار
األسد ،وكذلك دعم شركائه اآلخرين ووكالئه في سورية
العراق واليمن".
وم ــع ق ــرب دخ ــول حــزمــة الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة األشــد
على طهران حيز التنفيذ ،أفاد السفير اإليراني لدى لندن
حمید بعیدي نجاد بأن إدارة الرئيس األميركي دونالد
ترامب منحت إعفاء لشركات بريطانية في حقل غاز تملك
إيران نصفه.
وأفاد بعیدي بأنه "في حال عدم إصدار اإلعفاء کانت
ستتوقف األنشطة العملیة للحقل الغازي قبل  10أیام".
ووفقا لوكالة "إسنا" اإليرانية فقد مدد مكتب مراقبة
األصول الخارجية األميركي ترخيصا لـ "سيريكا" و"بي
ب ــي" ،وكــذلــك سـمــح للكيانات األمـيــركـيــة والـمـمـلــوكــة أو
الخاضعة لسيطرة أميركية بأن تقدم خدماتها لحقل رهام
الــواقــع في بحر الشمال البريطاني ،والــذي تملك شركة
النفط اإليرانية الوطنية نصفه.

سلة أخبار

الدمار الذي سببته الحرب في مخيم اليرموك قرب دمشق (أ ف ب)
مــن جـهــة أخـ ــرى ،دخ ــل تـجــار وأص ـحــاب مـحــال في
إضراب شامل مع دخول إضراب سائقين بعشرات المدن
يومه العاشر أمس ،وسط احتجاجات ،بسبب تذبذب
سعر صرف العملة وتأخر الشركات في دفع الرواتب.
م ــن ج ـهــة ث ــان ـي ــة ،ذك ـ ــرت مـنـظـمــة ح ـق ــوق اإلن ـس ــان
اإليرانية في أحدث تقرير لها ،أن السلطات اإليرانية
أعدمت  207أشخاص منذ بداية العام الحالي ،بينهم
 5قاصرين.
وأصدرت المنظمة بيانا عشية اليوم الدولي لمنع
عقوبة اإلعــدام دعت خالله جميع منظمات المجتمع
الـمــدنــي والمواطنين اإليــرانـيـيــن إلــى االنـضـمــام إلى
الحركة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام.
كما حثت المجتمع الدولي على ُمطالبة السلطات
اإليرانية بإلغاء عقوبة اإلعدام ضد الق ّصر ،دون سن 18
ً
عاما ،وإنهاء ظاهرة اإلعدام على المأل وإطالق سراح
معتقلي الرأي.
وذكرت أنه على األمم المتحدة واالتحاد األوروبي
والمنظمات الدولية أن تطرح القضايا خالل المحادثات
مع الحكومة اإليرانية.
وقال المتحدث باسم المنظمة ،محمود أميري مقدم،
إن "عقوبة اإلعدام هي عقوبة ال إنسانية يستخدمها
الطغاة لترهيب المجتمع ومواصلة حكمهم".

وأكدت المنظمة ،في بيانها ،أن العديد من النشطاء
والمدافعين عن حقوق اإلنسان يخضعون لالعتقال
التعسفي والمعاملة الالإنسانية أو المهينة وهم في
السجن.
ومــن بين هــؤالء الـسـيــدات ،أثينا دائـمــي ،ونرجس
ً
مـحـمــدي ،ونـســريــن س ـتــوده ،المحتجزات حــالـيــا في
جناح النساء في سجن "إيفين" فقط ،بسبب دفاعهن
عن حقوق اإلنسان والمرأة وحقوق معتقلي الرأي.
وأكــدت أن إيــران من بين البلدان القليلة في العالم
التي ال تزال تنفذ أحكام اإلعــدام على جرائم ارتكبها
أشخاص عندما كانوا في سن الطفولة ،ومنذ بداية
العام تم إعدام  5من األطفال المدانين.
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،طــالــب م ـســاعــد قــائــد "ال ـحــرس
الـثــوري" العميد محمد رضــا نقدي الرئيس السابق
وزعيم اإلصالحيين محمد خاتمي ،بالكشف عما دار
خالل اجتماعه عام  2009مع الملك السعودي الراحل
عبدالله بــن عبدالعزيز ،وذلــك وســط جــدل فــي البالد
بشأن اللقاء التاريخي ،إذ يدعي المتشددون أن التيار
اإلصالحي طلب مساعدة المملكة مقابل وعود بتقديم
تنازالت.
(طهران ـ فارس ،العربية ،أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

الـنـيــابـيــة حـســن الـكـعـبــي ،أم ــس،
إلــى تكثيف ال ـح ــوارات مــع وزيــر
الخارجية التركي بشأن المياه
والـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة التركية
المتكررة شمالي العراق.

عبدالمهدي
إل ــى ذل ــك ،ق ــدم رئـيــس ال ــوزراء
المكلف عادل عبدالمهدي ،أمس،
ً
اقتراحا إلى البرلمان يهدف إلى
تحقيق "التقارب واالنسجام بين
السلطة التشريعية والتنفيذية
وعدم عرقلة تشريع القوانين".
وق ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـبـ ــدال ـ ـم ـ ـهـ ــدي خـ ــال
اجتماع عـقــده أم ــس ،مــع النائب
األول ل ــرئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
ح ـس ــن ال ـك ـع ـب ــي ،ب ـح ـض ــور ع ــدد
مــن ال ـنــواب" ،يجب الـتـقــارب بين
السلطة التشريعية والتنفيذية"،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن "هـ ـن ــاك قــوان ـيــن
تـشــرع مــن مجلس ال ــوزراء ويتم
إرس ــالـ ـه ــا الـ ـ ــى م ـج ـل ــس شـ ــورى
الدولة وتدرسها اللجان النيابية
وق ـ ـ ـ ــد تـ ــرج ـ ـع ـ ـهـ ــا ،م ـ ـمـ ــا يـ ـع ــرق ــل
القوانين".
واض ــاف أن "هـنــاك قوانين لم
تـنـفــذ حـتــى الـلـحـظــة عـلــى الــرغــم

من وضعها في ال ــدورة االولــى"،
ً
مقترحا أن يكون لرئيس مجلس
الوزراء مقر داخل مجلس النواب
وأن يـكــون هـنــاك اجـتـمــاع دوري
في البرلمان مع النواب للتنسيق
ب ـ ـيـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـطـ ـتـ ـي ــن ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة
والتشريعية".
وشدد عبدالمهدي على "خلق
ً
االنسجام والعمل المشترك بدءا
مــن تشريع القوانين والجلوس
ب ـيــن م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وال ـل ـجــان
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة ل ـم ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب
لـتـشــريــع الـقــوانـيــن الـمـهـمــة دون
عرقلتها واإلسراع في تشريعها
دون الدخول في دوامــة إرسالها
وإرجاعها".
وفي إطــار مشاوراته لتشكيل
حكومة جديدة ،وصل عبدالمهدي
أمــس ،إلــى مبنى مجلس النواب
وعـ ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــات فـ ــي ال ـق ــاع ــة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة م ــع ن ـ ـ ــواب .وش ــدد
عـبــدالـمـهــدي خ ــال ال ــزي ــارة على
"فـتــح المنطقة ال ـخ ـضــراء وســط
بغداد أمام المواطنين" ،وأضاف:
"نطلب الدعم من مجلس النواب
لتنفيذ هذا المطلب لكسر الحاجز
بين المواطن والمسؤول".

«حماس» :تخفيف الحصار
بموافقة السلطة أو بدونها

أعلنت حركة حماس خطوات
قادمة لتخفيف الحصار
اإلسرائيلي عن قطاع غزة
بـ"موافقة السلطة الفلسطينية
أو بدونها" .وقال الناطق باسم
الحركة ،عبداللطيف القانوع،
أمس ،في تصريح ،إن إدخال
شاحنات وقود صناعي
لمحطة توليد كهرباء غزة
بتمويل قطري "خطوة أولى
للتخفيف من أزمات غزة".
وأضاف القانوع أن الخطوة
"ستتبعها خطوات أخرى،
سواء وافقت السلطة
الفلسطينية ،أو لم توافق".
وحث الناطق على أوسع
مشاركة شعبية في
احتجاجات مسيرات العودة
لـ"الضغط على إسرائيل،
وتحقيق مطالب رفع الحصار".

دمشق تحاول احتواء أزمة مختطفات السويداء
نتنياهو يتعهد بمواصلة الضربات في سورية رغم «»S300
مــع تـفــاعــل قضية المختطفات ال ــدرزي ــات مــن تنظيم
"داعـ ــش" ،أرس ــل الــرئـيــس ال ـســوري بـشــار األس ــد تعزيزات
عسكرية إلــى السويداء ،استقر قسم منها داخــل المدينة
وتوجه اآلخر إلى البادية.
وذكرت شبكة "السويداء  "24أن التعزيزات قدمت من درعا
ودمشق ،وهي تابعة للفرقة الرابعة و"قوات النمر" ،مشيرة
إلى احتمال نصب عدة حواجز في المحافظة.
كما زار وفد أمني من وزارة الداخلية المدينة .وأفادت
الوزارة عبر صفحتها في "فيسبوك" أن معاون الوزير اللواء
حسان معروف ،وقائد قوات حفظ األمن والنظام العميد
أحمد رفعت ديب ،وصال إلى المدينة وقاما بجولة تفقدية.
وعقب انتشار تسجيل مصور األسبوع الماضي يظهر
إعدام "داعش" لمختطفة من السويداء اسمها ثريا أبوعمار،
اعتصم أهالي المختطفات أمــام مبنى المحافظة ،طيلة
األسبوع الماضي ،قبل مطالبة الشيخ عبدالوهاب أبوفخر،
للمعتصمين بالعودة إلى منازلهم ،وأنهم سيتولون قضية
المفاوضات من أجل إعادة المختطفات.
لـكــن ق ــوات شـيــخ ال ـكــرامــة ،اعـتـبــرت أنـهــا وع ــود كــاذبــة
وه ــددت بــاحـتــال مبنى المحافظة فــي حــال لــم فــي حال
لم تحل قضية المختطفات ،رافق ذلك إطالق نار من قبل
عنصرين.
وبعد تــوعــده إلي ــران و"ح ــزب الـلــه" وتمسكه بالسيادة
على الـجــوالن ،أبلغ رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو نائب رئيس الــوزراء الروسي ماكسيم أكيموف
ّ
بأنه سيواصل ضــرب األهــداف المعادية في سورية رغم
قــرار موسكو تسليح دمشق بمنظومة " "S300المتطورة
للدفاع الجوي.
ّ
وقال نتنياهو ،خالل مؤتمر صحافي إنه أكد آلكيموف
ّ
ّ
تصديها لمحاوالت إيــران الرامية
أن إسرائيل ستواصل
لترسيخ وجودها العسكري في سورية وإرســال أسلحة
ً
ً
ّ
متطورة إلى "حزب الله" اللبناني ،مشددا على أنها انطالقا
مــن مـبــدأ الــدفــاع عــن الـنـفــس ،ملتزمة مــواصـلــة "نشاطها
المشروع في سورية ضد إيــران وأتباعها الذين ّ
يعبرون
عن نيتهم بتدمير إسرائيل".
ّ
ُ
وي ـع ـ ّـد ه ــذا أول ل ـقــاء ي ـتـ ّـم اإلعـ ــان عـنــه بـيــن نتنياهو
ومسؤول روسي بارز منذ أسقط الجيش السوري عن طريق
الخطأ في  17سبتمبر الماضي طائرة عسكرية روسية على
ً
جنديا أثناء ّ
تصديه لغارة جوية إسرائيلية على
متنها 15
الالذقية ،في حادث زاد من التوترات بين إسرائيل وروسيا.
ّ
وأك ـ ــد نـتــانـيــاهــو ،الـ ــذي الـتـقــى أك ـ ّي ـمــوف عـلــى هــامــش
اجتماعات لجنة اقتصادية ثنائية ،إنه يعتقد أن الخالف

ّ
ّ
الحالي مــع موسكو سيحل .وق ــال" :أعتقد أنــه بالمنطق
ّ
ّ
نتوصل إلى حل سيسمح
والنوايا الحسنة نستطيع أن
ب ـم ــواص ـل ــة ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـج ـ ّـي ــد ب ـي ــن ال ـج ـي ـش ـيــن ال ــروس ــي
واإلسرائيلي".
ً
وفي وقت سبق ،كشف نتنياهو ،خالل تدشينه كنيسا
فــي الموقع األث ــري بــالـجــوالن ،أنــه سيناقش مــع الرئيس
الروسي فالديمير بوتين خالل لقائهما المرتقب مواجهة
ً
إيران وحزب الله ،مشددا على أن "السيادة اإلسرائيلية في
ً
الجوالن تشكل ضمانا لالستقرار في المنطقة".
فــي الـمـقــابــل ،ح ــذر وزي ــر الـخــارجـيــة الــروســي سيرغي
الفــروف أمــس ،إسرائيل من االلتفاف على األمــم المتحدة
عبر تغيير وضع مرتفعات الجوالت بدون الرجوع لمجلس
ً
ً
ً
األمن ،مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكا مباشرا لالتفاقيات القائمة.
ول ــم يستبعد الفـ ــروف تــأخــر مــوعــد تشكيل المنطقة
المنزوعة السالح في إدلب ليوم أو يومين بعد  15أكتوبر،
ً
ً
ً
مؤكدا أن "األتراك يلعبون دورا رئيسيا في تنفيذ االتفاقيات
ويبذلون الجهود لكي تتعاون المجموعات المتواجدة
هناك مع هــذه المهمة ،والعملية تتقدم بشكل ثابت بما
فيه الكفاية".
ومع انتهاء الفصائل من عملية سحب السالح الثقيل
من المنطفة العازلة المتفق عليها بين روسيا وتركيا ،دخل
وفد من ائتالف المعارضة إلى إدلب ألول مرة منذ سنوات.
ً
ونشرت شبكة تابعة لفصيل "فيلق الشام" صورا لرئيس
االئـتــاف عبدالرحمن مصطفى والمتحدث باسمه أنس
الـعـبــدة ،بــاإلضــافــة إلــى مسؤولين آخــريــن خــال زيارتهم
للمنطقة منزوعة السالح المتفق عليها.
وانتقد قائد فصيل "صقور الشام" ،أحمد الشيخ الزيارة،
ً
ً
مؤكدا أن "نقاط الرباط ليست مزارا اللتقاط الصور حتى
تــرتــادهــا ال ـيــاقــات الـبـيـضــاء لتضع لمساتها عـلــى دمــاء
ً
الـشـهــداء الــزاكـيــة ،الـتــي أريـقــت فيها دفــاعــا عــن الـثــورة أو
ً
هجوما على الطواغيت".
فــي غـضــون ذل ــك ،نـفــى مجلس ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة،
ً
ذو األغلبية الكردية المدعومة أميركيا ،عقد أي لقاء مع
ً
مسؤولين في دمشق ،أمس األول ،موضحا أن "أسباب تعثر
الحوار واألطر الضيقة التي حددتها الحكومة للحوار ما
زالت قائمة".
ً
وكانت تقارير إعالمية أشــارت إلى أن وفــدا من الــذراع
السياسية لقوات سورية الديمقراطية (قسد) موجود في
دمشق الستئناف الحوار ،وأنه سيلتقي شخصيات حكومية
وأمنية بهدف بحث مستقبل مناطق شرق الفرات.
(عواصم -وكاالت)

ةديرجلا
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لبنان :الحريري في مواجهة باسيل وتشكيل الحكومة يتعثر
• بري :التأليف يحتاج إلى بعض الوقت • إبراهيم :ال يمكن استبعاد أي عمل إرهابي
بيروت  -ريان شربل

يبدو أن ملف تشكيل حكومة
جديدة في لبنان عاد إلى
الجمود ،بعد ظهور تباين بين
رئيس الحكومة المكلف سعد
الحريري ،ورئيس التيار الوطني
الحر جبران باسيل.

عــاد ملف تشكيل الحكومة في
لبنان إلى الثالجة من جديد ،رغم
كــل مــا يـشــاع مــن أج ــواء إيجابية،
بعد التباين المتصاعد بين رئيس
الحكومة المكلف سعد الحريري
ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير
ال ـخــارج ـيــة ف ــي ح ـكــومــة تـصــريــف
األعمال جبران باسيل.
ويبدو أن عقدة التشكيل باتت
ً
بين الحريري وباسيل ،خصوصا
ب ـع ــد اسـ ـتـ ـع ــداد م ـع ـظ ــم األط ـ ـ ــراف
المعنية بالتأليف لـلـتـنــازل ،كما
ح ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـح ـ ــزب ال ـت ـق ــدم ــي
االش ـتــراكــي الـنــائــب الـســابــق وليد
جنبالط.
وأتـ ـ ــى إعـ ـ ــان الـ ـح ــري ــري ،أم ــس
األول ،أن ــه "إذا ق ـ ـ ّـدم اعـ ـت ــذاره عن
ع ــدم ال ـتــأل ـيــف ،فـلــن يـقـبــل تكليفه
مرة ثانية" ،ويبدو أنه أراد من هذا
التصريح ال ــرد على باسيل الــذي
ً
ّلمح أخيرا إلى أنه "في حال اعتذار
الـحــريــري ،فــإن التكليف سيجري
بشروط جديدة".

بري
وع ــزز ه ــذا "ال ـج ــو" ك ــام رئيس
مجلس ال ـنــواب نبيه ب ــري ،أمــس،
ال ــذي اعتبر أن "الحكومة بحاجة
إلــى بعض الــوقــت لكن االتـصــاالت
ن ــاش ـط ــة ع ـل ــى خـ ــط ع ـي ــن ال ـت ـي ـنــة
بشأنها".
وشدد بري خالل لقاء "األربعاء
الـنـيــابــي" على "ض ــرورة التواضع
فــي الـحـصــص والـمـطــالــب لتبصر
ً ّ
الحكومة النور" ،مضيفا" :علمتني
هذه الحكومة أال أقول فول تيصير
بــالـمـكـيــول" .وخ ـتــم" :إذا لــم تشكل

ً
بري مجتمعا بكتلة التحرير والتنمية في عين التينة أمس (الوطنية)
الحكومة قبل نهاية الشهر فسأدعو
الى جلسة تشريعية".
وأوضح عضو تكتل "الجمهورية
ال ـق ــوي ــة" ال ـنــائــب إدي أب ــي الـلـمــع،
ّ
أمس ،أن "المعيار المعتمد لتشكيل
الحكومة هو نوع من فرض شروط
ً
ّعلى الرئيس الحريري" ،مشيرا إلى
أنه "عندما تفاءل الحريري ،نسف
ه ــذه اإليـجــابـيــة بــاسـيــل فــي الـيـ ّـوم
التالي" .وقال" :معيار باسيل تدخل
ّ
مباشر لعرقلة تشكيل الحكومة ألن
العملية السياسية أهم من المعايير
العددية في التشكيل".
كما رأى عضو كتلة "المستقبل"
الـ ـن ــائ ــب م ـح ـم ــد الـ ـحـ ـج ــار ،أمـ ــس،
أن "ب ــاس ـي ــل ص ـ ّـع ــب ال ـم ـه ـمــة على
ً
الحريري باقتراحه معيار أن وزيرا

إشكال طالبي قواتي  -عوني
مع عودة الطالب إلى الجامعات وبدء التحضير لالنتخابات الطالبية ،وقع إشكال ،بعد ظهر أمس،
داخل حرم الجامعة "اليسوعية – هوفالن" ،بين طالب من حزب "القوات اللبنانية" ،وطالب من "التيار
الوطني الحر" .وتدخلت إدارة الجامعة طالبة من الطالب الخروج من حرم الجامعة ،لكن اإلشكال
استمر بتدافع الطالب حتى حضور القوى األمنية ،التي عملت على تفريقهم.

ً
لكل  5ن ــواب" ،مضيفا" :كــل معيار
يـتـنــاقــض م ــع ال ــدس ـت ــور ي ـجــب أال
نتبعه لعدم فــرض أعــراف جديدة،
وال ـم ـع ـي ــار ي ـج ــب أن ي ـس ـت ـنــد إل ــى
الدستور" .وختم" :الرئيس المكلف
هو الذي يشكل الحكومة بالتعاون
مع رئيس الجمهورية".
وأش ـ ـ ــار ع ـض ــو ك ـت ـلــة "الـتـنـمـيــة
وال ـت ـحــريــر" الـنــائــب قــاســم هــاشــم،
أم ــس ،إل ــى ان "رئ ـيــس االشـتــراكــي
ً
(جنبالط) يبدي ليونة أخيرا ،أما
بالنسبة لعقدة القوات فليست على
طريق الحلحلة حتى اآلن".

إبراهيم
إلى ذلك ،أعلن المدير العام لألمن
العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم
في لقاء مع وكالة "كونا" ،أمس ،أن
"عدد الالجئين السوريين في لبنان
يبلغ نحو  1.3مليون شخص في
حين بلغ عدد الالجئين العائدين
إلى سورية حوالي  50ألف شخص".
وع ــن ال ــوض ــع األم ـن ــي الــداخـلــي
في لبنان ،أكد إبراهيم أنه "ال يمكن
الـحــديــث أن األم ــن تحت السيطرة
 100في المئة ،لكن ال شك أن الوضع

أصبح أفضل بكثير من السنوات
السابقة التي مر بها لبنان".
وأضـ ــاف" :عـلــى الــرغــم مــن ذلــك،
ً
العمل لم يتوقف يوما على صعيد
مكافحة اإلرهاب ،سواء من ناحية
مالحقة أو تفكيك الشبكات ألنه ال
يمكن استبعاد أي عمل إرهابي".
وكـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـش ــؤون
ال ـن ــازح ـي ــن ف ــي ح ـكــومــة تـصــريــف
األعـ ـم ــال م ـع ـيــن ال ـمــرع ـبــي كـشــف،
أم ــس ،أن "نـظــام الــرئـيــس الـســوري
بشار األسد يرفض عودة عدد من
الالجئين السوريين في لبنان ،على
أســس طائفية وذلــك فــي المناطق
التي جرى تغييرها ديموغرافيا".
وقـ ــال إن "ع ــائ ــات سـنـيــة رفـضــت
ال ـس ـل ـطــات ال ـس ــوري ــة عــودت ـهــا في
القلمون الغربي والقصير وريفها،
وأحلت مكانها عائالت من أماكن
أخرى".

عون إلى ارمينيا
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،وص ــل رئـيــس
الجمهورية الـعـمــاد ميشال عــون،
أم ـ ــس إل ـ ــى أرمـ ـيـ ـنـ ـي ــا ،ل ـل ـم ـشــاركــة
فــي أع ـمــال "الـقـمــة الفرانكوفونية

ال ـســاب ـعــة ع ـش ــرة" ال ـت ــي تـعـقــد في
ال ـع ــاص ـم ــة األرمـ ـنـ ـي ــة ي ــري ـف ــان فــي
ال ـح ــادي عـشــر وال ـثــانــي عـشــر من
أكتوبر الجاري .ومن المفترض أن
يجتمع عون وبالرئيس الفرنسي
إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ف ــي الـســاعــات
المقبلة على هــا مــش مشاركتهما
في القمة على أن يكون ملف تشكيل
الحكومة "الطبق" الرئيسي بينهما.

توقيف «داعشي»
فــي سـيــاق منفصل ،نـفــذت قوة
خ ــاص ــة مـ ــن ش ـع ـب ــة ال ـم ـع ـل ــوم ــات
ف ــي قـ ــوى األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي عملية
أمنية خاطفة تمكنت فــي خاللها
م ــن تــوق ـيــف أحـ ــد الـمـنـتـمـيــن إلــى
تنظيم "داعــش" والمتأثرين بفكره
اإلرهابي (أ .ض .مواليد عام ،)2002
ب ـعــد ت ــواف ــر م ـع ـلــومــات ع ــن إي ـعــاز
التنظيم ل ـهــؤالء بتنفيذ عمليات
إره ــاب ـي ــة ف ــي ال ـب ـل ــدان الـمـقـيـمـيــن
ف ـي ـهــا .وأع ـل ـنــت ال ـمــديــريــة الـعــامــة
لـ ـق ــوى األمـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ف ــي ب ـيــان
أم ــس ،أن "ال ـمــوقــوف انـتـســب منذ
ح ــوال ــي ث ـمــان ـيــة أش ـه ــر إلـ ــى ع ــدد
مــن المجموعات التابعة لتنظيم

داع ــش" ،مضيفة أنــه "لــم يستطلع
أي أه ـ ــداف مـ ـح ــددة ،ف ـق ــرر وضــع
عبوة على الطريق العام وتفجيرها
عن بعد لدى مرور دورية للجيش
اللبناني فــي المنطقة ا لـتــي يقيم
فيها".

«سيدة الجبل»
وعقد لقاء "سيدة الجبل" الذي
ً
يـضــم شـخـصـيــات نـشـطــت ســابـقــا
ً
في قوى " 14آذار" ،أمس ،اجتماعا
تـحــت ع ـن ــوان" :الـمـعــركــة الوطنية
لرفع الوصاية اإليرانية عن القرار
ً
ال ــوطـ ـن ــي ودف ـ ــاع ـ ــا ع ــن ال ــدس ـت ــور
ً
وحـفــاظــا عـلــى الـعـيــش الـمـشـتــرك".
وكــان مــن المقرر أن يتم عقد لقاء
م ــوس ــع يـ ـ ــوم األح ـ ـ ــد فـ ــي ال ـس ــاب ــع
م ــن أكـ ـت ــوب ــر ال ـ ـجـ ــاري ف ــي أوت ـي ــل
"البريستول" لطرح هذا المشروع
السياسي الجديد وشــرح أهدافه،
لكن إدارة الفندق البيروتي اعتذرت
عن عــدم استقبال اللقاء رغــم أنها
أع ـطــت مــواف ـقــة ســابـقــة عـلــى ذل ــك،
واتهم النائب السابق فارس سعيد
بعض الجهات األمنية وحزب الله
بالوقوف وراء المنع.

ترامب يدرس تعيين باول في منصب هيلي

تحديد  4أماكن للقمة األميركية  -الكورية الشمالية الثانية

ترامب يحيي أنصاره في أيوا أمس األول (أ ف ب)

كشف الرئيس األميركي دونالد ترامب
أنه يدرس اختيار المصرية األصل دينا
بــاول ،المسؤولة التنفيذية السابقة في
ب ـن ــك غ ــول ــدم ــان س ــاك ــس ،وال ـم ـس ـت ـشــارة
السابقة بالبيت األبيض ،سفيرة جديدة
لـلــواليــات الـمـتـحــدة ل ــدى األم ــم المتحدة
بدال من نيكي هيلي ،التي قررت االستقالة
بشكل مفاجئ.
وبعد ساعات من إعالنه استقالة هيلي
بـحـلــول نـهــايــة ال ـعــام ،اعـتـبــر تــرامــب ،أمــس
ً
ّ
األول ،أن تعيين ابنتهّ إيفانكا خلفا لهيلي
ً
"سيكون رائعا" ،غير أنه سارع إلى التشديد
ّ
على أن االتهامات له بالمحسوبية ستعوق
عـلــى األرج ــح اخـتـيــارهــا ،حـتــى ان إيفانكا
نفسها نـفــت ه ــذا االح ـت ـمــال ،وكـتـبــت على
ً
ّ
"تويتر"" :أعرف أن الرئيس سيختار شخصا
ّ
ً
رائـ ـع ــا ل ـي ـحــل م ـك ــان ال ـس ـف ـيــرة ه ـي ـلــي .هــذا
الشخص لن يكون أنا".
وقبل سفره لحضور اجتماع في أيوا مع
اقتراب االنتخابات النصفية في السادس من

نوفمبر ،قال ترامب للصحافيين في البيت
األبيض" ،لدينا أسماء كثيرة" ،منها باول
السابقة في مجلس األمن القومي
المسؤولة
ّ
ّ
التابع" ،مضيفا انها "شخص سأفكر فيه".
وقـ ّـدمــت هيلي استقالتها ،أمــس األول،
لـتـكــون أح ــدث م ـســؤول ب ــارز ي ـغــادر فريق
تكشف أسباب
الرئيس لألمن القومي ،ولم ّ
استقالتها ،واكتفت بالقول إنــه "من المهم
ّ
أن يفهم المرء أن الوقت قد حان لالستقالة"
بعد سلسلة من الوظائف الصعبة.
ونقل اإلعالم األميركي عن مسؤولين في
ّ
اإلدارة قولهم فــي أوســاطـهــم الـخــاصــة ،إن
استقالة هيلي فاجأت حتى وزير الخارجية
مايك بومبيو.
وب ــذل تــرامــب وهـيـلــي كــل مــا بوسعهما
أثناء لقائهما في المكتب البيضاوى لتأكيد
أن االستقالة تجري بشكل ودي ،وهــو أمر
جديد على االستقاالت التي جرت خالل أول
عامين من رئاسته.
إلى ذلك ،أعلن ترامب حالة الطوارئ في

 35دائــرة من فلوريدا مع وصــول اإلعصار
"مايكل" ،الذي بات في الفئة الرابعة ،ويمكن
ً
أن يكون العاصفة "األكثر تدميرا منذ عقود"
في هذه الوالية.
وانتقل اإلعصار إلى الفئة الرابعة على
مقياس من  5فئات ،كما أعلن المركز الوطني
ً
لألعاصير صباح أمس ،واصفا هذا "الحدث
بأنه شديد الخطورة".
وترافق األعصار ريــاح بسرعة  210كلم
فــي الـســاعــة ،وات ـجــه إل ــى ســواحــل فـلــوريــدا
على خليج المكسيك قبل أن يصل اليابسة
خالل النهار.
وقال المركز الوطني "إنه حدث قد يؤدي
إلى سقوط قتلى في أقسام من شمال شرق
ً
ســاحــل خـلـيــج الـمـكـسـيــك" ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
مستوى أمــواج البحر قد يصل إلــى أربعة
أمتار في بعض المناطق.
وطلبت مصلحة األرصاد في تاالهاسي
عاصمة فلوريدا من السكان االلتزام بأوامر
اإلج ـ ــاء ،م ـحــذرة مــن أن "اإلع ـص ــار مايكل

مصر :توقيف نجل مرسي والعادلي يواجه «المعزول»
• إقبال قبطي كثيف على الحج بالقدس • بدء مناورات «تبوك  »4المصرية  -السعودية
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

أعلن أحمد ابــن الرئيس المصري
ال ـم ـعــزول مـحـمــد مــرســي أن الـشــرطــة
الـمـصــريــة اعـتـقـلــت شقيقه األص ـغــر،
عبدالله ،فجر أمس ،في منزله غربي
القاهرة ،بتهمة «نشر أخبار كاذبة»
تتصل بمقابلة أجــرتـهــا مـعــه وكــالــة
«أسوشيتد بــرس» لألنباء ،األسبوع
الماضي ،وتركزت على ظروف سجن
والده.
يذكر أن لدى مرسي  5أبناء ،وابنه
أسـ ــامـ ــة م ـس ـج ــون ض ـم ــن مـ ـئ ــات مــن
أعضاء وقياديي جماعة «اإلخوان».
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أدلـ ـ ـ ـ ــى وزيـ ـ ــر
الــداخـلـيــة األس ـب ــق ،حـبـيــب الـعــادلــي،
أم ــس ب ـش ـهــادتــه ف ــي قـضـيــة اقـتـحــام
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود الـ ـش ــرقـ ـي ــة والـ ـ ـ ـه ـ ـ ــروب مــن
ال ـ ـس ـ ـجـ ــون ،ال ـم ـت ـه ــم ف ـي ـه ــا ال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـم ـ ـعـ ــزول م ـح ـم ــد مـ ــرسـ ــي وب ـع ــض
قيادات جماعة «اإلخوان» ،أمام محكمة
جنايات القاهرة المنعقدة.
وت ـعــد ه ــذه الـمــواجـهــة األولـ ــى من
نــوعـهــا بـيــن ال ـعــادلــي وم ــرس ــي ،منذ
إقالة األول على خلفية أحــداث ثورة
 25يناير  ،2011والتي كان من المقرر
ل ـهــا أن ت ـك ــون بـجـلـســة  26سبتمبر
الماضي ،لكن تعطل أجهزة الصوت
بقاعة المحكمة والقفص ،حــال دون
ذلك ،ما دفع المحكمة للتأجيل لجلسة
أمس ،كما تضمن قرارها إحالة فني
الصوت إلى النيابة العامة للتحقيق

معه ،بعدما اتهمته المحكمة بإعاقتها
عن أداء عملها.
وكــان العادلي حضر أمــام المحكمة
أمس األول كمتهم في قضية االستيالء
على أمــوال وزارة الداخلية ،مع آخرين
وعلى رأسهم الشاعر نبيل خلف ،أحد
كبار موظفي الوزارة في عهد العادلي،
حيث استمعت محكمة جنايات الجيزة
لمرافعات دفاعهم.
من جهة أخــرى ،رسخت قمة ثالثية
ع ـق ــدت ف ــي ج ــزي ــرة ك ــري ــت ال ـيــونــان ـيــة،
أمس ،بين قادة مصر واليونان وقبرص،
ال ـت ـحــالــف االس ـت ــرات ـي ـج ــي ب ـيــن الـ ــدول
الثالث ،على أساس التعاون بينها في
استخراج ونقل الغاز الطبيعي من البحر
األبيض المتوسط ،رغــم االحتجاجات
التركية على اتـفــاقــات ترسيم الـحــدود
البحرية الـتــي تــم توقيعها بينها ،في
إطار آلية التعاون الثالثي التي انطلقت
بالقاهرة نوفمبر .2014
وس ـب ــق ال ـق ـمــة ال ـثــاث ـيــة اجـتـمــاعــان
ث ـنــائ ـيــان عـقــدهـمــا الــرئ ـيــس الـمـصــري
عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء
اليوناني أليكسيس تسيبراس والرئيس
القبرصي نيكوس أناستاسيادس.
إلى ذلك ،أعلنت شركات سياحية في
مصر استعداداتها لبدء تسيير رحالت
"الحج المسيحي" ،لــز يــارة القدس في
"عيد القيامة" ،وسط إقبال كثيف على
ال ـح ـجــوزات ،بـعــد تـصــريـحــات صــدرت
ل ـل ـمــرة األولـ ــى ع ــن ب ـطــريــرك الـكـنـيـســة
األرثوذكسية البابا تواضروس الثاني،

ً
تـسـيـبــراس مـتــوسـطــا الـسـيـســي وأنــاس ـتــاس ـيــادس خ ــال مؤتمر
صحافي عقب القمة الثالثية في كريت اليونانية أمس (أ ف ب)
سمحت بزيارة المدينة.
وفـيـمــا بــدا أن اإلق ـبــال الكثيف على
زي ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـق ـ ــدس سـ ـيـ ـع ــوض ش ــرك ــات
ال ـس ـيــاحــة ع ــن مــرح ـلــة ال ــرك ــود بـســوق
السياحة المصرية ،تسببت تصريحات
تواضروس الثاني في جدل ديني واسع،
نتيجة مخالفته موقف الكنيسة السابق
الذي منع زيارة القدس تحت االحتالل
اإلسرائيلي ،العتباره تطبيعا.
وتعتبر زي ــارة أقـبــاط مصر للقدس
"حلم العمر" ،للتبرك باألماكن المقدسة،
حيث يوجد قبر السيد المسيح بكنيسة

الـقـيــامــة ،بينما تنظم الــرحــات وســط
تـشــد يــدات وتعليمات كنسية وأمنية،
إذ تقتصر دائ ـمــا عـلــى األق ـب ــاط الــذيــن
ً
تتخطى أعمارهم األربعين عاما.
لـ ـك ــن ت ـع ـل ـي ـم ــات ج ـ ــدي ـ ــدة س ـم ـحــت
ل ـل ـشــركــات ب ـم ـشــاركــة م ــن ه ــم أقـ ــل مــن
 40عــامــا فــي ال ــرح ــات ،مـخــالـفــة بذلك
التعليمات الكنسية السابقة فــي عهد
ال ـب ـطــريــرك ال ــراح ــل لـلـكـنـيـســة ش ـنــودة
الثالث ،القاضية بالسماح لكبار السن
بالزيارة فقط.
ف ــي س ـيــاق مـنـفـصــل ،انـطـلـقــت أمــس

فعاليات التدريب المصري السعودي
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك "تـ ـ ـب ـ ــوك  ،"4الـ ـ ـ ــذي ت ـن ـفــذه
عناصر من القوات المسلحة المصرية
والسعودية ،ويستمر عدة أيام بنطاق
المنطقة الجنوبية العسكرية ،وكانت
عناصر مــن ال ـقــوات الـبــريــة السعودية
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـت ــدري ــب وص ـل ــت إلــى
مصر على مــدار األيــام الماضية ،حيث
انتهت إجراءات االستقبال ودمج القوات
المصرية والسعودية لتوحيد المفاهيم
العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة
بين الجانبين.

حدث غير مسبوق ،وال يمكن مقارنته بأي
من األحداث السابقة".
وأكد ترامب االستعداد الجيد لإلعصار
القوي ،داعيا السكان إلى االستعداد لألسوأ،
ثم حذر عبر "تويتر" من أنه يمكن أن يضرب
ً
أقساما من جورجيا وكاروالينا الشمالية
ً
والجنوبية مجددا ،بعدما تسبب "فلورنس"
قبل شهر بإعراقهما وقتل نحو أربعين مع
خسائر قدرت بمليارات الدوالرات.
على صعيد آخر ،أعلن الرئيس األميركي
ّأن االستعدادات لعقد ّ
قمة ثانية بينه وبين
الــزعـيــم ال ـكــوري الـشـمــالــي كـيــم جــونــغ-أون
ً
ّ
قطعت شوطا ،وأن البحث في مكان إجراء
الـلـقــاء انحصر اآلن ب ــ" 3أو  "4مــواقــع على
األراضي األميركية أو في كوريا الشمالية.
وأثناء زيارة له إلى والية آيوا ،لم ُي ّ
فوت
ّ
الحب المتبادل
ترامب الفرصة للتعبير عن
ً
ّ
بينه وبين كيم .وقالّ :
"أحبه كثيرا ويحبني
ً
كثيرا".
(عواصم -وكاالت)

ّ
ُعمان تعلق الدراسة
في ظفار مع اقتراب إعصار
أعلنت ُعمان تعليق الدراسة اليوم في
مـحــافـظــة ظ ـف ــار ،م ــع اق ـت ــراب إع ـص ــار من
المنطقة الواقعة جنوب العاصمة مسقط،
بـعــد نـحــو  5أش ـهــر مــن إع ـصــار أدى الــى
مقتل  11شخصا في السلطنة وفي اليمن
المجاور.
وقــالــت مــديــريــة الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم في
ظفار (نحو  950كلم جنوب مسقط) ،في
بـيــان أم ــس ،إن ال ـقــرار ج ــاء "حــرصــا على
سالمة الطالب والعاملين ( ،)...وفي إطار
تحديد عدد من مدارس المحافظة كمراكز
إيواء للمواطنين".
وتـسـتـعــد الـمـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة في
س ـل ـط ـنــة عـ ـم ــان ،وجـ ـ ــزر ي ـم ـن ـيــة ت ـق ــع فــي
المنطقة ذاتها بينها سقطرى ،للتعامل
مع إعصار "لبان" الذي يقترب من جنوب
الخليج العربي ،ويتوقع أن تبلغ سرعة
الساعة.
الرياح فيه  120كلم في ّ
وفي الوقت الحالي يصنف خبراء "لبان"
على أنــه إعصار من الدرجة األولــى .وفي
مايو الماضي ،أسفر اإلعصار "ميكونو"
ال ـ ــذي اجـ ـت ــاح ج ــزي ــرة س ـق ـطــرى الـيـمـنـيــة
وجنوب غرب سلطنة عمان ،عن وفاة 11
شخصا على األقل.
وتـسـبــب اإلع ـص ــار ف ــي ع ــزل أجـ ــزاء من
جــزيــرة سـقـطــرى فــي الـيـمــن ال ــذي يشهد
حــربــا مـنــذ س ـن ــوات ،مـمــا دف ــع الـسـلـطــات
المعترف بها دوليا الــى اعتبار الجزيرة
منطقة منكوبة.
(مسقط ـ ـ ـ أ ف ب)

دوليات
سلة أخبار
اليمن :الجيش يسيطر
على مخزن صواريخ حوثية

تمكنت قوات الجيش الوطني
اليمني ،بدعم من التحالف ،من
تحرير مواقع ومرتفعات في
مديرية نهم شرق العاصمة
صنعاء ،كما سيطر على مخزن
صواريخ حوثية في أحد كهوف
باقم بصعدة معقل املتمردين.
وقال مصدر عسكري ،إن قوات
الجيش تمكنت من تحرير آخر
قمة في سلسلة جبال املنصاع
االستراتيجية واملواقع املحيطة
بها في منطقة املجاوحة ،بعد
معارك عنيفة ضد امليليشيات
الحوثية االنقالبية لليوم الثاني
على التوالي.
وأكد املصدر سقوط العديد من
عناصر امليليشيات بني قتيل
وجريح في املعارك ،وسط فرار
جماعي للمتمردين باتجاه
مركز مديرية نهم.

ألمانيا توقف مشتبهًا
في قتل الصحافية البلغارية

ذكر مسؤولون في بلغاريا
أمس ،انه ألقي القبض على
مواطن بلغاري ،يدعى سيفيرين
كراسيميروف يبلغ من العمر
 21عاما ،في أملانيا واتهامه
باغتصاب وقتل الصحافية
التلفزيونية فيكتوريا مارينوفا،
 30عاما ،التي عثر على جثتها
السبت املاضي.
وفي آخر حلقة من برنامجها
التلفزيوني في  30سبتمبر
املاضي ،استضافت مارينوفا
صحافيني كانا يحققان في
شبهات فساد تتعلق بأموال
من االتحاد األوروبي ،ووعدت
بأن يقوم برنامجها «ديتيكتور»
بتتبع األمر.
وأغضب قتل الصحافية الكثير
من البلغاريني الذين يشعرون
باإلحباط بسبب الفساد ،وعدم
كفاءة السلطة القضائية التي
تنتقدها املفوضية األوروبية.

األرجنتين تعارض
مناورات بريطانية بفوكالند

احتجت األرجنتني رسميًا على
التدريبات العسكرية البريطانية
في جزر فوكالند ،حيث أكدت
الخارجية األرجنتينية في
خطاب لها أمس األول ،أن
األرجنتني ترفض التدريبات في
«مناطق السيادة األرجنتينية
التي تحتلها اململكة املتحدة
بشكل غير مشروع» .وأكدت
الخارجية أنها أبلغت في الوقت
ذاته األمني العام لألمم املتحدة،
واألمني العام للمنظمة البحرية
الدولية بذلك.
وهناك منذ عقود بالفعل نزاع
بشأن جزر فوكالند ،التي تبعد
عن السواحل األرجنتينية نحو
 400كيلومتر ،حيث توجد
الجزر منذ عام  1833تحت
اإلدارة البريطانية.

«الشباب» الصومالية تعدم
بريطانيًا و 3أميركيين

أعلنت حركة "الشباب"
الصومالية أنها أعدمت خمسة
أشخاص ،أمس األول ،بينهم
بريطاني و 3أميركيني بتهمة
التجسس.
وقالت الجماعة املتشددة ،عبر
محطتها اإلذاعية "األندلس"،
إنها نفذت حكم اإلعدام في
ساحة عامة في مدينة ِج ِلب
بمنطقة جوبا الوسطى.
ً
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"
البريطانية ،كشف السكان أن
الرجال الخمسة كانوا مقيدين
في أعمدة وتم إطالق النار
عليهم ،وفق محمد أبو عبدالله
حاكم ُ الحركة في جوبا ،الذي
قال" :قتل الخمسة علنًا رميًا
بالرصاص بعد اعترافهم
بالتجسس أمام املحكمة".

ةديرجلا
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رياضة

األزرق يستضيف منتخب لبنان اليوم
مواجهة ودية دولية ضمن «فيفا داي»
حازم ماهر

يستضيف منتخبنا الوطني
األول لكرة القدم شقيقه
اللبناني في الساعة  7.00مساء
اليوم ،على استاد نادي الكويت
ضمن «فيفا داي» ،وذلك في
إطار استعدادات المنتخبين
لالستحقاقات المقبلة.

جانب من التدريب األخير لألزرق
يلتقي منتخبنا الوطني األول
لـكــرة الـقــدم مــع شقيقه اللبناني
في السابعة من مساء اليوم على
استاد نادي الكويت ،وذلك ضمن
أيام الروزنامة الدولية (فيفا داي)،
على أن يخوض األزرق مباراته
الـمـقـبـلــة م ــع ن ـظ ـيــره األس ـتــرالــي
مساء االثنين المقبل على الملعب
ذاته.
وت ـ ـ ـ ــأت ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة ض ـم ــن
اس ـت ـع ــدادات الـمـنـتـخــب الــوطـنــي

لالستحقاقات المقبلة ،والمتمثلة
في التصفيات المؤهلة لنهائيات
ك ــأس ال ـعــالــم  ،2022وتـصـفـيــات
كأس آسيا  ،2023في حين يستعد
ال ـم ـن ـت ـخ ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ل ـخ ــوض
م ـن ــاف ـس ــات ك ـ ــأس آسـ ـي ــا ال ـم ـقــرر
إقامتها في دولة اإلمارات العربية
الشقيقة في يناير المقبل.
ً
ون ـظــرا إلقــامــة ال ـم ـبــاراة تحت
مظلة االتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) ،فإن التغييرات ستقتصر

عـلــى  6العـبـيــن فـقــط لـكــل فــريــق،
وهو األمر الذي تم االتفاق عليه
بين مسؤولي المنتخبين.

أهمية خاصة
وتمثل المباراة أهمية كبيرة
للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني
األول بـقـيــادة ال ـمــدرب الـكــرواتــي
روم ـ ـيـ ــو ج ـ ـ ـ ــوزاك ،خ ـص ــوص ــا أن
ج ـ ــوزاك يـسـعــى إل ــى ض ــرب عــدة

ع ـصــاف ـيــر ب ـح ـجــر واحـ ـ ــد ،أول ـهــا
تحقيق الفوز على المنافس بحثا
عن حصد النقاط في التصنيف
ال ـش ـه ــري الـ ـص ــادر ع ــن االت ـح ــاد
ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم (ف ـي ـف ــا) ،من
أجل ضمان الحلول في تصنيف
متقدم في التصفيات المونديالية
والقارية.
كما يسعى جوزاك إلى تحقيق
الـفــوز األول تحت قـيــادتــه ،وذلــك
ب ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األولـ ـ ــى

التي أقيمت في الشهر الماضي
بالكويت مــع المنتخب العراقي
الشقيق بــا لـتـعــادل بهدفين لكل
منهما.
وي ـ ــراه ـ ــن جـ ـ ـ ــوزاك ك ـث ـي ــرا فــي
مباراة اليوم على الروح المعنوية
لالعبين ،ال سيما ا لـجــدد منهم
أمثال علي عتيق وعمر الحبيتر
وغ ـيــره ـمــا م ــن الــاع ـب ـيــن الــذيــن
وقع عليهم االختيار في القائمة،
خ ـصــوصــا أن ه ـ ــؤالء الــاعـبـيــن

جوزاك :رغبتي ستصطدم بالواقع ...ميودراج :سأعتمد على الجدد

جوزاك

أكد مدرب منتخبنا الوطني ،الكرواتي روميو
جوزاك ،أن مدرب منتخب لبنان المونتينغري
مـ ـي ــودراج يـعـلــم الـكـثـيــر ع ــن األزرق والعـبـيــه،
مضيفا في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح
أم ــس بـمـقــر ات ـحــاد ال ـكــرة أن الـمـنــافــس األكـثــر
استقرارا وجاهزية واستمرارية في المشاركة في
المباريات ،وكذلك في تصنيف "فيفا".
وذكر أن هذه المباراة هي الثانية لألزرق تحت
ق ـيــادتــه ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه يـسـعــى ب ـقــوة إلــى
استغالل عامل الوقت في تجهيز الفريق
واالرتقاء بالمستوى من خالل المباريات
ال ـ ــودي ـ ــة وال ـ ـم ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــرات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
والداخلية ،اسـتـعــدادا لتصفيات كأس
آسيا  2023وتصفيات كأس العالم 2022
التي ستنطلق في سبتمبر المقبل.
وأشار جوزاك إلى أنه يرغب في منح
ال ـفــرصــة لــاعـبـيــن ال ـج ــدد ،وم ــن بينهم

مشاري العازمي في لقاء اليوم ،موضحا أن رغبته
ستصطدم بالواقع الذي يحتم عليه أمرا آخر ،وذلك
وفقا لمجريات المباراة وإمكانات المنافس.
العبي
إن
من ناحيته ،قال الالعب مشاري العازمي
ّ
األزرق جاهزون لخوض المباراة ،مؤكدا أنه بغض
النظر عن أن اللقاء ودي ،إال أن هناك رغبة كبيرة من
العبي المنتخبين في تحقيق الفوز ،خصوصا أنه
يقام تحت مظلة االتحاد الدولي لكرة القدم.

ميودراج :أعتز بعملي في الكويت
مــن جانبه ،أكــد مــدرب منتخب لبنان ،مـيــودراج
رادولوفيتش ،أنه يعتز بالفترة التي عمل فيها مع
فريقي كاظمة والجهراء ،معربا عن سعادته بالعودة
إلــى الكويت للمرة الثانية خــال قيادته للمنتخب
اللبناني.
ولفت ميودراج إلى أن لبنان سيفتقد في مباراة

ضعف اللياقة وغياب االنسجام أبرز سلبيات لقاءالبحرين
●

أحمد حامد

ق ــرر مـ ــدرب مـنـتـخـبـنــا الــوطـنــي
األولمبي الكرواتي راجيكو ماجيك
اسـتـمــرار الـتــدريـبــات دون تــوقــف،
ً
إلعـ ـ ــداد الــاع ـب ـيــن جـ ـي ــدا ل ـم ـبــاراة
المنتخب السعودي الثالثاء المقبل
فــي خـتــام دورة "ع ــودة األولـمـبــي"
ال ـتــي يـنـظـمـهــا ات ـح ــاد ال ـك ــرة على
استاد ثامر بنادي السالمية.
وباشر الالعبون تدريباتهم في
السابعة والنصف من مساء أمس،
ع ـلــى اس ـت ــاد ع ـلــي ص ـبــاح الـســالــم
ب ــالـ ـن ــادي الـ ـع ــرب ــي ،ب ـع ــد مـطــالـبــة
مسؤولي المنتخب السعودي بنقل
تدريباتهم إلى استاد ثامر.
وك ـ ــان الـمـنـتـخــب ق ــد خ ـســر في
افـتـتــاح ال ــدورة على يــد المنتخب
ال ـب ـح ــري ـن ــي ،مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول،
بهدفين مقابل هدف واحــد ،وعقد
ً
م ــاج ـي ــك اج ـت ـم ــاع ــا م ــع الــاع ـب ـيــن
ق ـب ــل انـ ـط ــاق ت ــدري ــب أمـ ـ ــس ،أك ــد
خالله أن المستوى سيتحسن من
ً
م ـب ــاراة ألخ ــرى مـطــالـبــا الالعبين
بـبــذل أقـصــى مـجـهــود لــديـهــم أمــام
ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ل ـل ـظ ـهــور
بالمستوى المأمول.
وحدد ماجيك والجهاز المعاون
لــه أب ــرز سـلـبـيــات األزرق فــي لقاء
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـب ـح ــري ـن ــي ،وتـمـثـلــت
في الوصول إلــى المستوى الفني

وال ـب ــدن ــي ال ـم ــأم ــول م ــن الــاعـبـيــن
ألن ـه ــم ف ــي ب ــداي ــة ال ـم ــوس ــم ،كــذلــك
غ ـيــاب االن ـس ـجــام وال ـت ـنــاغــم ال ــذي
ً
سيأتي مع توالي المباريات ،آمال
مشاركة جميع العبي المنتخب مع
أنديتهم في المرحلة المقبلة ،بعد
غ ـيــاب أغ ـلــب الــاعـبـيــن فــي الـفـتــرة
الماضية.
وق ـ ــرر مــاج ـيــك ح ـض ــور م ـب ــاراة
الـسـعــوديــة والـبـحــريــن الـمـقــرر لها
ً
غ ـ ــدا م ــن مـ ــدرجـ ــات اسـ ـت ــاد ث ــام ــر،
م ــن أجـ ــل الـ ــوقـ ــوف ع ـل ــى مـسـتــوى
األخضر ،وتحديد أبــرز السلبيات
واإليجابيات فيه.
ي ــذك ــر أن ال ـم ـن ـت ـخــب األول ـم ـبــي
يستعد لخوض منافسات تصفيات
كــأس آسـيــا تحت  23سـنــة ،والتي
يـتــأهــل أص ـحــاب ال ـمــراكــز األرب ـعــة
األولى فيها إلى أولمبياد طوكيو
.2020

مستوى متباين
وق ـ ــدم األزرق خ ـ ــال الـ ـمـ ـب ــاراة
ً
مستوى متباينا على مدار شوطي
مباراته مــع المنتخب البحريني،
ففي الـشــوط األول ظهر األولمبي
ً
بعيدا عن مستوى الطموح ،وسادت
الـعـشــوائـيــة أداء أغ ـلــب الــاعـبـيــن،
باستثناء ف ــواز عــايــض ال ــذي كان
أفضل العبي الفريق.

ندية وثارة

اليوم جهود  3العبين من أعمدته األساسية ،لكن
الفرصة ستكون متاحة أمام الوجوه الجديد التي
استدعاها للقاء ،وعليهم جميعا أن يثبتوا أنفسهم
وأحقيتهم بــارتــداء شعار المنتخب ،السيما أنه
يجدد ماء الفريق في الوقت الراهن.
وأشــار مـيــودراج إلــى أهمية مـبــاراة اليوم،
إذ إنها إحــدى المباريات الودية المهمة
ا لـتــي ستجهز منتخب لـبـنــان لخوض
منافسات كأس آسيا باإلمارات.
ب ــدوره ،أكــد الــاعــب علي حـمــام أن
منتخب الكويت لديه حافز كبير في
عــرقـلــة منتخب لـبـنــان ال ــذي خــاض
 16مـبــاراة رسمية وودي ــة متتالية
دون أن يتعرض للخسارة ،مشيدا
بحفاوة االستقبال وكرم الضيافة.

ً
«األولمبي» يتدرب بدون راحة استعدادا للسعودية

يسعون بقوة إلى االستمرار مع
األزرق في االستحقاقات المقبلة.
ومن المؤكد أن سلبيات مباراة
الـ ـع ــراق سـتـظــل عــال ـقــة ف ــي ذهــن
جـ ـ ــوزاك ،لـتــافـيـهــا ف ــي مــواجـهــة
ال ـي ــوم ،الـتــي ستحظى بحضور
جماهيري جيد سواء من جماهير
األزرق أو الجالية اللبنانية في
الكويت.
وتـبـقــى مـشــاركــة ط ــال فاضل
وفهد العنزي في اللقاء سواء في
التشكيل االساسي أو االحتياطي
فــي يــد ج ــوزاك ورفــاقــه ،إذ إنهما
جاهزان بدنيا وفنيا ،بعد تعافي
األول مــن اإلصــابــة ،والـثــانــي من
اإلرهاق ،وهو ما يعني أن األزرق
مكتمل الصفوف.

ميودراج

ورغـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـت ـ ـفـ ــوق الـ ـت ــاريـ ـخ ــي
ل ـ ــأزرق ع ـلــى ن ـظ ـيــره الـلـبـنــانــي،
فإن مباريات الفريقين في اآلونة
األخيرة اتسمت بالمتعة واإلثارة
وظـ ـل ــت ن ـتــائ ـج ـهــا م ـع ـل ـقــة حـتــى
ص ــاف ــرة ال ـح ـكــم األخ ـ ـيـ ــرة ،حيث
انتهت آخر مواجهتين رسميتين
جـمـعـتـهـمــا ف ــي ت ـص ـف ـيــات كــأس
آس ـيــا وال ـم ــون ــدي ــال خ ــال تــولــي
ال ـمــدرب الـتــونـســي نبيل معلول
ال ـم ـســؤول ـيــة ،ب ـف ــوز األزرق في
مـبــاراة الــذهــاب ببيروت بهدف
من دون رد أحرزه يوسف ناصر،
في حين فــرض التعادل السلبي
ن ـف ـســه ع ـل ــى لـ ـق ــاء اإلي ـ ـ ــاب وك ــان
األزرق ق ــري ـب ــا جـ ــدا م ــن ال ـتــأهــل

للبطولة اآلسيوية بشكل مباشر،
والـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـل ـت ـص ـف ـيــات
المونديالية ،لــوال ق ــرار اإليـقــاف
الـظــالــم وال ـجــائــر والـمـتـســرع من
"فيفا" في  16أكتوبر .2015

رغبة لبنانية في الفوز
وإذا ك ـ ـ ـ ــان ا لـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز ا لـ ـفـ ـن ــي
لـمـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي ي ــرغ ــب فــي
تحقيق الفوز ،فإن الجهاز الفني
ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ب ـق ـي ــادة
الـمــدرب المونتينغري ميودراج
رادول ــوف ـي ـت ــش يــرغــب أي ـضــا في
ت ـح ـق ـي ــق ف ـ ـ ــوز مـ ـعـ ـن ــوي ي ـس ـهــم
ف ــي االرتـ ـق ــاء ب ـمــركــز ال ـفــريــق في
التصنيف الشهري الـصــادر عن
"فيفا".
ويـعـلــم م ـي ــودراج ،ال ــذي تولى
م ــن قـبــل مـهـمــة ت ــدري ــب الـجـهــراء
وك ــاظ ـم ــة ،أن ال ـم ـه ـمــة ل ــن تـكــون
سـ ـهـ ـل ــة ،خـ ـص ــوص ــا انـ ـ ــه ي ــواج ــه
منتخبا قــو يــا يلعب على أر ضــه
ووسط جماهيره ومتعطشا إلى
تحقيق االنتصارات.
ويـفـتـقــد الـمـنـتـخــب الـلـبـنــانــي
إلى جهود العبيه حسن معتوق
وج ـ ــوان ال ـع ـمــري وع ـمــر شـعـبــان
بـ ـسـ ـب ــب اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة ،وه ـ ـ ــو األم ـ ــر
ال ـ ــذي ل ــم ي ـقــف ام ــام ــه مـ ـي ــودراج
ومساعدوه كثيرا في ظل عملهم
ع ـل ــى م ـن ــح ال ـف ــرص ــة ألك ـب ــر ع ــدد
من الالعبين في الفترة المقبلة،
ل ـ ــاس ـ ـت ـ ـق ـ ــرار عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــل
األسـ ــاسـ ــي الـ ـ ــذي س ـي ـخ ــوض بــه
البطولة القارية.

سالمات لفليطح
أجــرى المدير العام للهيئة العامة
ل ـلــريــاضــة د .ح ـم ــود فـلـيـطــح عملية
قسطرة للقلب في المستشفى الصدري
تكللت ،بحمدالله ،بالنجاح ،وقد عاده
الكثير مــن األ ص ــد ق ــاء والمحبين في
المستشفى أمس.
ا لـقـســم ا لــر يــا ضــي يتمنى لفليطح
الـشـفــاء ال ـعــاجــل ،وال ـع ــودة لمواصلة
ع ـم ـلــه ف ــي ال ـه ـي ـئــة م ــن جـ ــديـ ــد ...أج ــر
وعافية بوضاري وما تشوف شر.

ً
الكويت يهزم الجهراء برباعية وديا
●
حارس المنتخب البحريني يتصدى لفرصة خطيرة لألزرق
ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ظ ـ ـهـ ــر األح ـ ـمـ ــر
ً
ال ـب ـح ــري ـن ــي مـ ـنـ ـظـ ـم ــا ،ومـ ـت ــراب ــط
الـ ـخـ ـط ــوط ،ولـ ـ ــوال ب ــراع ــة ح ــارس
األزرق سـعــود الـحــوشــان ،النتهى
الشوط األول بأكثر من هدفين.
وفي الشوط الثاني ،بدا األزرق
أفضل بقليل ،بفضل تألق شبيب
الخالدي ،ونتيجة التغييرات التي
أجراها الجهاز الفني ،في حين بدأ
المنتخب البحريني تجربة بعض
ال ــا ع ـب ـي ــن ،ب ـعــد أن ح ـقــق نتيجة
إيجابية في الشوط األول ،لتنتهي
المباراة بهدفين مقابل هدف واحد.

غياب التصريحات
ب ـ ـ ــدون أس ـ ـبـ ــاب واض ـ ـحـ ــة أو م ـ ـبـ ــررات،
غابت تصريحات القائمين على المنتخب
األولمبي عقب الخسارة على يد البحرين
بهدفين لهدف ،رغــم أنها المباراة األولــى
للفريق في بطولة "عودة األولمبي".
ويتمثل الهدف من المباريات الودية في
الوقوف على المستويات الفنية والبدنية
لالعبين ،وأبرز السلبيات ،من أجل العمل

على تالفيها في المرحلة المقبلة ،بينما
تأتي النتائج في مرتبة متأخرة.
وك ـ ـ ـ ــان ي ـت ـع ـي ــن عـ ـل ــى أح ـ ـ ــد مـ ـس ــؤول ــي
المنتخب التصريح عــن المستوى الفني
لالعبين وأسباب الخسارة وفقا للمتعارف
عـلـيــه ،ب ــدال م ــن ع ــدم اإلدالء بتصريحات
لــوســائــل اإلعـ ــام ،خـصــوصــا أن الـخـســارة
ليست نهاية المطاف.

عبدالرحمن فوزان

فاز الفريق األول لكرة القدم بنادي
الكويت برباعية نظيفة على ضيفه
ال ـج ـه ــراء ف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ــودي ــة الـتــي
جمعت بينهما مساء أمس األول على
استاد نادي الكويت.
سجل أهداف األبيض راضي جمال
(ه ــدف ـي ــن) وم ـح ـمــد ال ـب ــذال ــي ومـشـعــل
خالد.
وتــأتــي ه ــذه ال ـم ـبــاراة التجريبية
ً
اسـتـغــاال مــن الفريقين لفترة توقف
ال ـم ـن ــاف ـس ــات ب ـس ـبــب "ف ـي ـف ــا دي" ،إذ
يستعد كل منهما الستئناف مباريات
الجولة السادسة من دوري فيفا 20
ال ـجــاري ،حيث سيلتقي الـكــويــت مع
الـنـصــر ،بينما يـحــل الـجـهــراء ضيفا
على العربي.

ول ــن ت ـكــون ه ــذه ال ـم ـب ــاراة الــوديــة
الــوحـيــدة للكويت خــال فـتــرة توقف
المنافسات الحالية ،إذ سيلعب مباراة
أخــرى مع العربي األحــد المقبل على
استاد صباح السالم ،في حين يبحث
الـ ـجـ ـه ــراء عـ ــن م ـ ـبـ ــاراة أخ ـ ـ ــرى خ ــال
األسبوع المقبل ،وبدأت إدارته إجراء
اتصاالتها مع بقية األندية المحلية.
إل ــى ذلـ ــك ،يـنـتـظــر ال ـج ـه ــراء ع ــودة
ن ـج ـمــه م ـح ـمــد س ـع ــد ال ـع ـج ـمــي بـعــد
انـقـطــاعــه مـنــذ بــدايــة ال ـمــوســم ،وذلــك
اع ـتــراضــا عـلــى رف ــض إعــارتــه لفريق
كاظمة.

ةديرجلا
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يد كاظمة تخطف الفوز من العربي وسط «أحداث مؤسفة»
محمد عبدالعزيز

ً ً
خطف كاظمة فوزا ثمينا من
األول،
العربي  ،19-20أمس ً
في مباراة شهدت أحداثا
مؤسفة وصلت إلى تسجيل
قضايا في المخفر ،ضمن الجولة
الرابعة من الدوري العام لكرة
اليد.

أح ــداث مؤسفة وغريبة على
الــريــاضــة الـكــويـتـيــة ،إذ اعـتــدى
ع ــدد م ــن الــاع ـب ـيــن ع ـلــى رج ــال
األمن ،ووصل األمر إلى تسجيل
قضايا في المخفر ،هذا ما آلت
إل ـيــه األمـ ــور داخ ــل صــالــة مركز
الـشـهـيــد فـهــد االح ـمــد بــالــدعـيــة،
خــال المباراة التي جــرت أمس
األول بين العربي وكاظمة ،ضمن
الجولة الرابعة من الدوري العام
لـكــرة ال ـيــد ،وال ـتــي انـتـهــت بفوز
األخـيــر بنتيجة (19-20ال ـش ــوط
االول  ،)9-11لينفرد البرتقالي
ب ـ ـصـ ــدارة ال ـت ــرت ـي ــب ب ــرص ـي ــد 8
ن ـقــاط ،فــي حـيــن تجمد العربي
عـنــد  6ن ـق ــاط ،وت ــراج ــع للمركز
الخامس.

رجال األمن في محاولة لفك التشابك
سيطر رجال االمن على الموقف
بــإدخــال الــاعـبـيــن غــرفــة تبديل
المالبس لفترة ،ومن ثم االكتفاء
باحتجاز احد العبي كاظمة في
سيارة الشرطة .ثم أطلق الحكم
الصافرة لتستكمل المباراة في
أجواء مشحونة.
ول ــم تـنـتــه االح ـ ــداث عـنــد هــذا
ال ـحــد ،بــل اسـتـمــر لـلـيــوم التالي
ب ـس ـب ــب ت ـس ـج ـي ــل رج ـ ـ ــال األمـ ــن
ق ـض ـيــة ض ــد ث ــاث ــة الع ـب ـيــن من
ـار اسـ ـت ــدع ــاؤه ــم.
ك ــاظـ ـم ــة ،وجـ ـ ـ ـ ٍ
وبدورهم ،يبذل رجاالت النادي
جهودا حثيثة الحتواء الموقف
وإنهاء المشكلة.

 6مباريات في دوري الناشئين اليوم
تقام اليوم  6مباريات ضمن الجولة الثالثة من
دوري الناشئين تحت  17سنة لكرة اليد ،حيث
ً
يلتقي فــي الــرابـعــة والـنـصــف عـصــرا الـقــريــن مع
الجهراء ،والتضامن مع السالمية.
وف ــي الـســاعــة  5:45م ـســاء ،يـلـعــب الـنـصــر مع

الفحيحيل واليرموك مع كاظمة ،على أن تختتم
مـنــافـســات ال ـيــوم فــي الـســابـعــة مـســاء بمباراتي
الـعــربــي مــع خيطان والصليبيخات مــع بــرقــان،
وتجرى جميع المباريات على مالعب االتحاد
بالدعية.

وب ــالـ ـع ــودة ل ـس ـيــر الـ ـمـ ـب ــاراة،
ج ــاءت ســريـعــة وقــويــة ،وتـبــادل
الفريقان السيطرة على مجريات
ال ـل ـعــب ح ـتــى مـنـتـصــف ال ـشــوط
االول ،بعدها تمكن العربي من
فــرض األفضلية وأنهى الشوط
لمصلحته.
واس ـت ـم ــر ان ـت ـف ــاض األخ ـضــر
حـ ـت ــى ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  7مـ ــن الـ ـش ــوط
الثاني بنتيجة  ،10-13عندها
توقفت المباراة لمدة  20دقيقة
ً
تقريبا ،بسبب أحداث الشغب ،ثم
استأنف اللعب لكن بشكل مغاير
للفريقين ،فالعربي تراجع بشكل
ملحوظ بعد خــروج العبيه من
أج ـ ــواء ال ـل ـق ــاء ،وع ــان ــى الـنـقــص
ال ـع ــددي لـفـتــرة طــوي ـلــة ،إضــافــة
لبعض االخطاء التحكيمية التي
ادت لتوقف المباراة أكثر من مرة
بسبب الـقــاء جماهير االخضر،
التي مألت المدرجات ،زجاجات
المياه على الحكام ،وكــان أبــرز
األخطاء في الدقيقة االخيرة بعد
طرد العب كاظمة مهدي القالف
ً
إع ـ ــادة ال ـك ــرة لـكــاظـمــة بـ ــدال من
احتساب رمية جزاء للعربي ،أو
حتى تحويل الهجمة لالخضر،

بينما البرتقالي تماسك وتمكن
م ــن ال ـع ــودة لـلـقــاء بـسـبــب وف ــرة
ال ـبــدالء ،حتى تمكن مــن انـتــزاع
الفوز في النهاية ،وأدار المباراة
الحكمان محمد بويابس وأحمد
الجيماز.

اجتماع لجنة الحكام
وعلى خلفية األحداث ،عقدت
لجنة الحكام باتحاد كــرة اليد
ً
اجتماعا ،مساء أمس ،لمناقشة
ت ـق ــري ــر حـ ـك ــام م ـ ـبـ ــاراة ال ـعــربــي
وكـ ــاظ ـ ـمـ ــة واتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذ الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات
المناسبة.
يذكر أن تقرير الحكام تضمن
م ـش ـك ـل ــة الع ـ ـ ــب ك ــاظـ ـم ــة س ــال ــم
عبدالسالم ،وتنص الالئحة في
مـثــل ه ــذه ال ـحــاالت عـلــى توقيع
عـقــوبــة أقـصــاهــا إي ـقــاف الــاعــب
 4م ـبــاريــات مــع رف ــع تـقــريــر إلــى
مجلس إدارة االتحاد.

الحكام دون مستوى المباراة

سجل السائق القطري ناصر العطية ،الفائز  6مرات
بلقب رالي الكويت الدولي ،والمدافع عن لقبه كبطل
الشرق األوسط للراليات ،اسمه كأول المشاركين
فــي النسخة الـخــامـســة والـعـشــريــن مــن رالــي
الكويت الــدولــي ،الجولة الرابعة من بطولة
الشرق األوسط للراليات "أم إي آر سي" ،الذي
سيقام بين  1و 3نوفمبر المقبل.
وي ـس ـع ــى ال ـع ـط ـيــة إلـ ــى ت ـح ـق ـيــق لـقـبــه
اإلقـلـيـمــي ال ــراب ــع ع ـشــر ،خ ــال مسيرته
فــي البطولة الـتــي تـعــود إلــى  28عاما،
وسـيـجـلــس إل ــى جــانـبــه مــاحــه الــدائــم
الـفــرنـســي مــاثـيــو بــومـيــل ،حـيــث جــاء
اسمهما في أعلى قائمة للمشاركين
ض ـمــت أس ـم ــاء م ــن ق ـطــر وال ـكــويــت
ولبنان واألردن وفرنسا وتشيكيا
وإيطاليا والبرتغال.
وي ـ ـ ـعـ ـ ــول ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــون ع ـلــى
س ــائـ ـقـ ـه ــم م ـ ـ ـشـ ـ ــاري ال ـظ ـف ـي ــري
ومالحه القطري ناصر الكواري،
وسيجلسان في سيارة ميتسوبيشي
النسر إيفوليوشن  ،10حيث سجل
الـظـفـيــري اس ـمــه عـلــى رأس قــائـمــة
المشاركين في سيارات (المجموعة

يـخـتـتــم ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـم ـص ــري الـ ـي ــوم اس ـت ـع ــدادات ــه لـمــواجـهــة
سوازيالند ،المقرر إقامتها غدا على استاد السالم ،في التصفيات
المؤهلة لبطولة كأس األمم اإلفريقية بالكاميرون .2019
كما يعقد خافيير أغيري ،المدير الفني للمنتخب المصري،
مؤتمرا صحافيا قبل مران اليوم ،للحديث عن مباراتي سوازيالند
وطموحاته الفترة المقبلة ،واخـتـيــارات الالعبين فــي المعسكر
الحالي.
واستقر الجهاز الفني للفراعنة على الدفع بأيمن أشــرف في
مركز المساك ،بجوار باهر المحمدي لغياب أحمد حجازي بسبب
الحصول على اإلنذار الثاني ،ومحمد حمدي ظهير أيسر ،وأحمد
المحمدي في مركز الظهير األيمن ،وفي الوسط علي غزال ومحمد
النني وط ــارق حــامــد ،أمامهم محمود حسن تريزيغيه ومحمد
ص ــاح ومـ ــروان مـحـســن ،ويـعــد مـحـمــود جـنــش األق ــرب لحراسة
المرمى حتى اآلن لرغبة الجهاز في منحه الفرصة للمشاركة ،بعد
االطمئنان على مستوى محمد الشناوي حارس األهلي.
وأبدى أغيري استياءه من كثرة إقامة مباريات كأس مصر على
ملعب السالم ،الــذي سيستضيف مباراة
المنتخب المصري وسوازيالند.
إل ــى ذل ـ ــك ،ح ــرص ه ــان ــي أب ــوري ــدة،
رئيس اتحاد الكرة المصري ،على عقد
جلسة خاصة مع الالعبين ،لتحفيزهم
قـ ـب ــل م ـ ـبـ ــاراتـ ــي س ـ ــوازي ـ ــان ـ ــد ،وعـ ــدم
االستهتار بالمنافس ،خاصة بعد فوز
تونس على سوازيالند بـعشرة
أهـ ـ ــداف دون رد ،مــؤكــدا
لـ ـ ـه ـ ــم أن ك ـ ــرة
الـ ـق ــدم خــادعــة
وال تعترف اال
ب ــال ـم ـج ـه ــود
داخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
الملعب.

خافيير أغيري

بولند ،اعـتــراضــه على مستوى
ً
ح ـكــام ال ـم ـب ــاراة ،ق ــائ ــا" :أطــالــب
االتـحــاد ولجنة الحكام بإعادة
ح ـس ــاب ــات ـه ــم ،ألن هـ ـ ــذه لـسـيــت
طــريـقــة تـعــامــل مــع فــريــق يعمل
ويـجـتـهــد ل ـل ـعــودة ب ـيــن ال ـك ـبــار،
والحكام تضيع هذا المجهود".
وأضـ ـ ــاف بــول ـنــد أن "ال ـفــريــق
خرج من أجــواء المباراة بسبب
ً
الـمـشـكـلــة ،وب ـ ــدال م ــن اسـتـكـمــال
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـفـ ــس ال ـ ـم ـ ـنـ ــوال
تــراجــع مـسـتــواه ،وسيتم تــدارك
ً
االخطاء والعودة مجددا لطريق
االنتصارات".

فوز برقان
وفي مباراة أخرى جرت ،أمس
األول ،ضمن نفس المرحلة ،فاز
برقان على خيطان  ،20-22ليرفع
رصيده إلــى  6نقاط في المركز
الرابع ،بينما ظل خيطان بنقطة
واحدة في المركز الرابع عشر.

من جانبه ،أبدي عضو مجلس
إدارة العربي مدير اللعبة سلمان

ناصر العطية يتصدر قائمة المشاركين
في رالي الكويت الدولي 2018

مؤتمر صحافي ألغيري لكشف
اختياراته لقائمة الفراعنة

سلة النصر تضم عبدالرزاق حسن

●

جابر الشريفي

نجحت إدارة نــادي النصر في ضم العــب الفريق األول لكرة
السلة بنادي الكويت عبدالرزاق حسن على سبيل اإلعارة لمدة
ث ــاث س ـن ــوات ،لـتــدعـيــم صـفــوف فــريـقـهــا اس ـت ـعــدادا لمنافسات
الموسم المقبل.
ويلعب حسن ( 1.89س ــم) ،ال ــذي استغنت ادارة الـكــويــت عن
خدماته لوجود عدة العبين خبرة في نفس المركز ،أسفل السلة،
ولــديــه الـعــديــد مــن ال ـم ـهــارات ،وصـعــد إل ــى ال ــدرج ــة االولـ ــى هــذا
الموسم ،حيث كان يلعب في دوري تحت  19الموسم الماضي.
ً
وكان النصر ظفر ايضا بخدمات الالعب عبدالرحمن الجمعة
من الكويت على سبيل االعارة لمدة موسم واحد.
على صعيد متصل ،فاز الكويت على النصر بنتيجة ،74 -107
خالل المباراة الودية التي جمعتهما أمس األول على صالة نادي
الـكــويــت ،وغ ــاب عــن صـفــوف العنابي فــي الـمـبــاراة عبدالرحمن
الـجـمـعــة وب ــدر العتيبي لـعــدم الـجــاهــزيــة ،بينما ب ــدت صفوف
االبيض مكتملة.
وسيخوض الفريقان بعد غد مـبــاراة تجريبية أخــرى ضمن
استعداداتهما النطالق منافسات الموسم المقبل.

أحداث الشغب
اندلعت شرارة األحداث عندما
اع ـ ـتـ ــرض العـ ـ ــب ك ــاظـ ـم ــة س ــال ــم
ع ـب ــدال ـس ــام ع ـل ــى قـ ـ ــرار الـحـكــم
مـحـمــد بــويــابــس فــي الــدقـيـقــة 7
مــن ال ـشــوط ال ـثــانــي ،والنتيجة
تـشـيــر ل ـت ـقــدم االخ ـض ــر ،10-13
محاوال االحتكاك بالحكم ،عندها
تــدخــل مــراقــب الـمـبــاراة مشاري
ارمـ ـي ــح ل ـي ـتــم طـ ــرد ع ـبــدال ـســام
بالبطاقة الحمراء ،بعدها حاول
ال ـت ـه ـجــم ،ل ـكــن ه ــذه ال ـم ــرة على
ال ـمــراقــب ارم ـي ــح ،لـيـتــدخــل أحــد
رجال االمن الموجوين ويمسك
بالالعب ،لكنه حــاول التخلص
مـ ـن ــه ف ــأ سـ ـقـ ـط ــه عـ ـل ــى األرض،
ل ـي ـنــدفــع رجـ ـ ــال االمـ ـ ــن لـحـمــايــة
زميلهم ،فاختلط الحابل بالنابل
وتـبــادل الطرفان الـضــرب ،حتى

٢٥

رياضة

"ن") ،ويتطلع للظفر بلقب الفئة الثانية "أم إي آر سي  "2للمرة
الرابعة في مسيرته ،علما أنه كان منافسا للعطية على لقب
البطولة نفسها العام الماضي.
وإلــى جانب الظفيري ،ضمت القائمة سائقين كويتيين
آخ ــري ــن ،مـنـهــم جــاســم الـمـقـهــوي وم ـب ــارك الـظـفـيــري وف ــارد
المطيري ومبارك الظفيري ،والقطري راشد النعيمي ،الفائز
بلقب رالي قطر الدولي الموسم الماضي ،والثنائي األردني
إي ـهــاب الـشــرفــا وخــالــد جـمـعــة ،الـفــائــز بـلـقــب بـطــولــة األردن
الــوطـنـيــة لـلــرالـيــات أعـ ــوام  2015و 2016و ،2018والـســائــق
العماني عبداللـه الرواحي ،المنافس الدائم في فئة "إم آر سي
 ،"2والـســائــق اللبناني هـنــري قــاعــي ،متصدر ترتيب الفئة
الثالثة "ام آر سي ."3
ويعود رالــي الكويت الدولي إلى جــدول جــوالت البطولة،
بـعــد ع ــام مــن ال ـغ ـيــاب ،حـيــث سـيـشــرف عـلــى تنظيمه نــادي
باسل سالم الصباح لرياضة السيارات ،برئاسة الشيخ عذبي
الجابر ،وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والنادي الدولي
الكويتي للسيارات.
وستبدأ إثــارة الــرالــي من خــال خــوض السائقين مرحلة
استعراضية خاصة ،خاضعة للتوقيت ،من أجل تحديد ترتيب
المنطلقين ،في الرابعة عصر الخميس 1 ،نوفمبر ،بعد حفل
االفتتاح ،على حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات.
إلــى ذلــك ،ال يــزال بــاب التسجيل أمــام السائقين الراغبين
بالمشاركة في رالي الكويت مفتوحا ،على أن يغلق بعد غد.

المطيري ثالث بطولة ملك
األمم العالمية لـ «الدرفت»
أحرز متسابق نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات
النارية ناصر المطيري المركز الثالث في بطولة ملك األمم العالمية
لسباقات (درفت).
وأعرب المطيرى عن سعادته بتحقيق هذا المركز للمرة الثالثة
على التوالي ،مبينا انه رغم تعرضه للعديد من األعطال الميكانيكية
فإنه تمكن من المحافظة على مركزه.
وذك ــر أن المنافسة فــي البطولة كــانــت مرتفعة الــوتـيــرة فــي ظل
مشاركة  155متسابقا عالميا محترفا من نحو  50دولة ،مؤكدا سعيه
إلى تحقيق مراكز متقدمة في االستحقاقات المقبلة ،وفي مختلف
البطوالت العالمية.
من جانبه ،أبدى مدير النادي سيف المطيري سعادته بهذا الفوز،
معربا عن فخر النادي بإنجازات متسابقيه الدولية.
وأشــار المطيري إلــى ان هــذه البطولة التي يشارك فيها النادي
للسنة الـثــالـثــة عـلــى ال ـتــوالــي تـمـتــاز بصعوبة جــوالتـهــا واش ـتــداد
الـمـنــافـســة فـيـهــا ،لـمــا يملكه الـمـشــاركــون فيها مــن ق ــوة وجــاهــزيــة
للسباقات.
ولفت الى أن النادي قام باالعداد للمشاركة في هذه البطولة منذ
العام الماضي في ظل ما تتطلبه منافساتها الشديدة من تحضير
واستعداد جيد.
وأوضح أن البطولة تتكون من سبع جوالت كانت انطالقتها في
االمــارات ،ثم انتقلت الى شرق آسيا في ماليزيا واليابان والفلبين
وصوال الى أوروبا في النمسا ،لتختتم في اليونان.
(كونا)

مقصيد اجتمع مع األمين العام لالتحاد
العربي للرياضة المدرسية
عقد رئيس االتحاد الكويتي للرياضة المدرسية والتعليم
العالي الوكيل المساعد للتنمية التربوية واألنشطة في وزارة
التربية فيصل مقصيد اجتماعا مثمرا أمــس ،مع األمين العام
لالتحاد العربي للرياضة المدرسية فتحي االدريسي ،على هامش
اجتماعات المجلس التنفيذي للدورة التاسعة والثالثين للمنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) المقامة حاليا
في العاصمة المغربية الرباط.
وقال مقصيد ،في تصريح صحافي ،إن االجتماع يأتي في إطار
توطيد العالقات الثنائية خالل المرحلة المقبلة على مستوى
الرياضة المدرسية ،حيث جرى شرح الوضع العام وحالة االتحاد
الكويتي للرياضة المدرسية والتعليم العالي بعد إشهاره رسميا
من قبل الهيئة العامة للرياضة.
وأك ــد مـقـصـيــد ،خ ــال االج ـت ـمــاع ،أهـمـيــة تكثيف الفعاليات
وال ــدورات التدريبية للمعلمين والمعلمات ،مــن خــال توجيه
التربية البدنية (بنين  -بنات) ،معلنا مشاركة االتحاد الكويتي
للرياضة المدرسية والتعليم العالي في الدورة العربية المقبلة،
التي ستقام مارس المقبل في مصر ،لمختلف المراحل التعليمية،
وسيتم تجهيز الفرق المشاركة في هذه البطولة خالل الفترة
المقبلة .وأضــاف" :طالبنا بتوفير مقاعد إلخواننا في توجيه
التربية البدنية من المعلمين والمعلمات ،لتكون لهم عضوية في
االتحاد العربي واللجان المختلفة المنبثقة من المكتب التنفيذي
لالتحاد العربي للرياضة المدرسية".
وأفاد بأنه تم االطالع على خارطة الطريق للرياضة المدرسية

مقصيد مع اإلدريسي
خــال الفترة المقبلة ،الفتا إلــى أن االتـحــاد الكويتي للرياضة
المدرسية واالتـحــاد العربي بصدد توقيع بــروتــوكــول تعاون
خــال األيــام القليلة المقبلة ،بعد االنتهاء مــن وضــع الخطوط
العريضة لالتفاقية.
من جانبه ،رحب فتحي االدريسي بأعضاء االتحاد الكويتي
للرياضة المدرسية ،وهنأهم بإشهار االتحاد رسميا من الهيئة
الـعــامــة للرياضة ،كما ب ــارك الـخـطــوات الـتــي يـقــوم بها مجلس
إدارة االتحاد الكويتي للرياضة المدرسية للنهوض باألنشطة
والرياضة بين الطلبة.

الزمالك في مهمة سهلة أمام منية سمنود بكأس مصر
تختتم اليوم منافسات دور
الـ 32لبطولة كأس مصر بإقامة
 5مواجهات ،إذ يلتقي الزمالك
مع منية سمنود ،ويلعب النجوم
مع حرس الحدود ،وسموحة مع
األلمنيوم ،وطالئع الجيش مع
القناة ،واالتحاد السكندري مع
بورتو السويس.
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ي ـف ـت ـتــح ال ــزم ــال ــك م ـ ـشـ ــواره فــي
مـ ـس ــابـ ـق ــة ك ـ ـ ــأس م ـ ـصـ ــر ،ح ـي ـن ـمــا
يلتقي مركز شباب منية سمنود
في العاشرة مساء اليوم ،بتوقيت
الكويت ،ضمن منافسات دور الـ32
للبطولة على ملعب بتروسبورت.
ويفتقد الزمالك ،خالل مواجهة
ال ـل ـي ـلــة ،الع ـب ـيــه ال ــدول ـي ـي ــن ،وهــم
ال ـث ــاث ــي م ـح ـمــود ج ـنــش وط ــارق
حامد ومحمود الونش ،للتواجد
فـ ـ ــي مـ ـعـ ـسـ ـك ــر الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب األول
لـمــواجـهــة ســوازيــانــد بتصفيات
أمـ ــم إف ــري ـق ـي ــا ،وال ـث ــاث ــي يــوســف
أحمد كماتشو وأحمد فتوح وعمر
صالح ،الموجودون مع المنتخب
األول ـي ـم ـب ــي ،وال ـت ــون ـس ــي ح ـمــدي
النقاز لوجوده مع منتخب بالده
ف ــي مــواج ـهــة الـنـيـجــر بتصفيات
األمم اإلفريقية.
ع ـلــى ال ـجــانــب اآلخ ـ ــر ،يـخــوض
فريق مركز شباب منية سمنود،
الذي ينافس بدوري القسم الثالث،
م ـبــاراة الــزمــالــك أم ــا فــي صناعة
تـ ــاريـ ــخ ج ــدي ــد ب ـت ـح ـق ـيــق ف ـ ــوز ال
ينسى وإقصاء المارد األبيض من
البطولة مبكرا.
وصعد منية سمنود الــى دور
ال ـ ـ ــ 32ب ــال ـك ــأس ع ـقــب الـ ـف ــوز على
طلخا بثالثية ،والفوز على مركز
شـ ـب ــاب األمـ ـي ــر بـ ـه ــدف ،وإقـ ـص ــاء
ف ـ ــاق ـ ــوس ب ـ ـهـ ــدف خ ـ ـ ــال األدوار
التمهيدية.
وعلى استاد المقاولون العرب

فرحة العبي الزمالك في مباراة السوبر
يستضيف النجوم نظيره حرس
ال ـح ــدود فــي الــراب ـعــة ع ـصــرا ،كما
يـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف س ـ ـمـ ــوحـ ــة نـ ـظـ ـي ــره
األلمنيوم على استاد برج العرب
باإلسكندرية فــي نفس التوقيت،
ويلتقي طالئع الجيش مع القناة
عـ ـل ــى اس ـ ـ ـتـ ـ ــاد جـ ـ ـه ـ ــاز ال ــريـ ــاضـ ــة
ال ـع ـس ـك ــري ف ــي ال ـس ــاب ـع ــة م ـس ــاء،
ويـ ـسـ ـت ــدرج االتـ ـح ــاد ال ـس ـك ـنــدري
نـ ـظـ ـي ــره بـ ــورتـ ــو الـ ـس ــوي ــس عـلــى
اس ـتــاد االسـكـنــدريــة فــي السابعة
ً
مساء ايضا.

وكان فريق بيراميدز نجح في
الـتــأهــل ل ــدور الـ ــ 16للبطولة بعد
فـ ــوزه عـلــى نـظـيــره طـنـطــا بثالثة
أهــداف لهدفين ،في المباراة التي
جمعتهما أمس األول على استاد
الدفاع الجوي ضمن مباريات دور
ال ــ ،32وتـقــدم محمد السيد شيكا
بهدف التقدم لطنطا في الدقيقة
الثالثة بعد انفراد بأحمد الشناوي
العائد من جديد بعد تعافيه من
اإلصابة.
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادل كـ ـيـ ـن ــو لـ ـبـ ـي ــرامـ ـي ــدز

ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  ،41ب ـع ــد ت ـســديــدة
صـ ــاروخ ـ ـيـ ــة ،ثـ ــم أض ـ ـ ــاف ال ـه ــدف
الثاني بنفس الطريقة في الدقيقة
 ،54وبـعــدهــا بـثــاث دقــائــق أحــرز
طـنـطــا ه ــدف ال ـت ـعــادل م ــن ضــربــة
جـ ـ ـ ــزاء ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
عبدالخالق ،وأحرز محمد مجدي
"أفـشــة" فــي الدقيقة  71مــن ضربة
جزاء أيضا هدف الفوز لبيراميدز
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ص ـ ـعـ ــد ب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـن ـت ـي ـج ــة
لمالقاة الفائز مــن مـبــاراة األهلي
والترسانة.

كما تأهل بتروجيت لدور الـ16
عقب فوزه الكبير على مركز شباب
ت ــا ب ـس ــداس ـي ــة ن ـظ ـي ـفــة ،لـيـنـتـظــر
الفائز من المصري البورسعيدي
والجزيرة المطروحي.
وصعد إنبي لنفس الــدور بعد
ف ــوزه عـلــى شـبــان المسلمين قنا
بثالثية نظيفة ،ليضرب موعدا مع
المنصورة الذي تأهل على حساب
الداخلية.

26
رياضة
مئوية ليفاندوفسكي دون
مبارزة مع رونالدو
ةديرجلا
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ضمن المجموعة الثالثة من
المستوى األول لدوري األمم
األوروبية في كرة القدم،
يخوض الهداف روبرت
ليفاندوفسكي مباراته الدولية
المئة عندما تواجه بولندا
ضيفتها البرتغال.

يـ ـ ـخ ـ ــوض الـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــداف روبـ ـ ـ ـ ــرت
ليفاندوفسكي مـبــاراتــه الــدولـيــة
الـ ـمـ ـئ ــة عـ ـن ــدم ــا ت ـ ــواج ـ ــه ب ــول ـن ــدا
ضيفتها البرتغال "المحرومة" من
نجمها كريستيانو رونالدو ،في
شورزوف ضمن المجموعة الثالثة
من المستوى األول لــدوري األمم
األوروبية في كرة القدم.
ويـعــد ليفاندوفسكي مــن أبــرز
المهاجمين في القارة العجوز ،إذ
ً
سجل  55هــدفــا مــع ب ــاده فــي 99
ً
مـبــاراة ،و 53هــدفــا فــي  98مباراة
ً
بالمسابقات األوروبية و 287هدفا
ف ــي  439م ـب ــاراة ف ــي الـمـســابـقــات
المحلية.
وستكون المباراة صعبة على
ه ــداف ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ األلـمــانــي
ورف ـ ــاق ـ ــه ،ب ـع ــد الـ ـب ــداي ــة ال ـج ـي ــدة
للبرتغال وفــوزهــا على إيطاليا،
والذكرى السيئة التي يحملونها
من ربع نهائي كأس أوروبا 2016
إذ ودع ـ ــوا أم ـ ــام ال ـب ــرت ـغ ــال ال ـتــي
ً
أحرزت اللقب الحقا.
واستهلت بولندا مشوارها في
دوري األم ــم بـتـعــادل مــع إيطاليا
 1-1بـ ـع ــد ت ــوديـ ـعـ ـه ــا م ــون ــدي ــال
روس ـي ــا م ــن الـ ــدور األول وحـلــول
ً
المدرب يرزي برزنتشيك خلفا آلدم
نــافــالـكــا .وتـقــدمــت بــولـنــدا بهدف
بـيــوتــر زيـلـنـسـكــي حـتــى الــدقـيـقــة
 78إذ ت ـل ـقــت هـ ــدف ال ـت ـع ــادل من
ركلة جزاء.
وقال مدرب بولندا برزنتشيك،
"سنقاتل للحصول على نتيجة.

ن ـ ــدرك أن ال ـب ــرت ـغ ــال ق ـ ـ ــادرة عـلــى
االس ـت ـف ــادة م ــن أي خـطــأ صغير.
هــو فــريــق منظم يمكنه الـخــروج
بـمــرتــدات ســريـعــة .أعـتـقــد أن هــذا
الـفــريــق تـطــور مـنــذ ك ــأس أوروب ــا
وأصبح يلعب بشكل هجومي".
ل ـ ـكـ ــن الـ ـ ـب ـ ــرتـ ـ ـغ ـ ــال سـ ـتـ ـخ ــوض
مواجهة جــديــدة مــن دون نجمها
األول رون ــال ــدو ،أفـضــل الع ــب في
العالم خمس مرات ،بعد غيابه عن
لقاء ين فــي سبتمبر .وسيفتقده
ً
زمـ ـ ـ ـ ــاؤه أيـ ـ ـض ـ ــا ف ـ ــي م ــواج ـه ـت ــي
إيطاليا فــي  17نوفمبر وبولندا
ف ــي  20مـ ـن ــه ،إض ــاف ــة ال ـ ــى ودي ــة
ضــد أسكتلندا فــي  14مــن الشهر
الحالي.
وكان رونالدو طلب إعفاءه من
ا لـمـبــارا تـيــن السابقتين للتركيز
ع ـل ــى أدائـ ـ ـ ــه مـ ــع نـ ــاديـ ــه ال ـج ــدي ــد
يوفنتوس الذي انضم إلى صفوفه
ص ـي ــف الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي م ــن ري ــال
مدريد اإلسباني مقابل نحو 100
مليون يورو.
وقال المدرب فرناندو سانتوس
م ـط ـلــع ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ،إن ق ــرار
غياب رونالدو تقرر بعد محادثة
بينهما بمشاركة رئيس االتحاد
ً
البرتغالي ،مضيفا أن الالعب "لن
ً
ي ـكــون م ـت ــواف ــرا ل ـهــذا االس ـتــدعــاء
واالسـ ـت ــدع ــاء ال ـم ـق ـب ــل" .وأوضـ ــح
"لـ ــن أك ـش ــف ت ـفــاص ـيــل ال ـم ـحــادثــة
ً
التي جرت بيننا" ،وذلك ردا على
استفسارات من الصحافيين عن
أسباب غياب رونالدو.
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جانب من تدريبات منتخب بولندا
ويعيش رونــالــدو فترة حرجة
فــي ظــل إع ــادة تفاعل قضية تهم
االغـ ـتـ ـص ــاب ال ـم ــوج ـه ــة إلـ ـي ــه مــن
عارضة األزياء األميركية السابقة
كــاثــريــن مــايــورغــا ع ــام  2009في
الس فيغاس.
وعـلــى الــرغــم مــن غـيــاب النجم
السابق لــريــال مــدريــد اإلسباني،
ف ـ ــإن الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ت ـم ـت ـل ــك نــوع ـيــة
الفـ ـت ــة فـ ــي ص ـف ــوف ـه ــا ع ـل ــى غـ ــرار
مهاجم إشبيلية اإلسباني أندريه
سـيـلـفــا والع ــب وس ــط مانشستر

سيتي اإلنكليزي برناردو سيلفا
الـمـتــألـقـيــن راه ـن ــا ،وه ــي نجحت
بالتسجيل في  16من مبارياتها
الـ 18األخيرة.
وق ـ ـ ــال ب ـ ـ ــدرو م ـن ــدي ــش م ــداف ــع
مونبلييه الفرنسي لموقع االتحاد
البرتغالي "هدفنا في دوري األمم
هو الوجود بين األربعة األوائــل.
نملك العبين من نوعية رائعة".
بدوره ،قال جناح ولفرهامبتون
اإلن ـك ـل ـيــزي ه ـل ــدر ك ــوس ـت ــا ،ال ــذي
اس ـ ـتـ ــدعـ ــي ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى إلـ ــى

غياب رويس وغوندوغان عن تشكيلة ألمانيا
ح ـ ـضـ ــر ز هـ ـ ـ ـ ــاء  5آالف ش ـخــص
ا لـتــدر يــب المفتوح األول للمنتخب
األل ـمــانــي ل ـكــرة ال ـقــدم عـلــى الملعب
األولـمـبــي فــي بــرلـيــن ،لـلـمــرة األول ــى
منذ نكسة مونديال  ،2018في غياب
مــاركــو رويــس وإيلكاي غوندوغان
اللذين سيغيبان عن المشاركة في
المباراتين ضد هولندا وفرنسا في
 13أكتوبر ،و 16منه في دوري األمم
األوروبية.
ويعاني رويس مهاجم بوروسيا
دورتموند المتصدر الحالي للدوري
األل ـم ــان ــي "ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا" ،إصــابــة
في ركبته ،فيما تعرض غوندوغان
إلصابة في فخذه في مباراة فريقه
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي اإلن ـك ـل ـي ــزي مــع
هوفنهايم األلماني في دوري أبطال
أوروبـ ـ ـ ـ ــا األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي (فـ ــاز
مانشستر سيتي .)1-2
بدوره ،لم يشارك ليون غوريتسكا
الع ـ ــب وس ـ ــط ب ــاي ــرن م ـي ــون ـي ــخ ،فــي
التجمع الخاص بالالعبين الثالثاء.
وهــو يعاني مشاكل فــي العضالت،

رويس
وقـ ــد ب ـق ــي ف ــي م ـيــون ـيــخ لـلـخـضــوع
ل ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ـفـ ـح ــوص .ول ـ ــم يـعـلــن
االتـحــاد األلماني لكرة الـقــدم ،أمس

االول ،مــا اذا كــان الــاعــب سيلتحق
بالمنتخب أم ال.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك غ ـ ـ ـ ــاب م ـ ـ ــداف ـ ـ ــع ت ـش ـل ـس ــي

اإلنكليزي أنطونيو روديغر إلصابة
ف ــي فـ ـخ ــذه ،م ـثــل الع ـب ـيــن جــديــديــن
اثنين تمت دعوتهما لالنضمام الى
المنتخب :العب الوسط الواعد كاي
هافيرتز ،الــذي تعرض لكدمات في
ركبته السبت في الــدوري مع فريقه
باير ليفركوزن ،والعب الوسط لفريق
فرايبورغ نيلز بيترسن (مصاب في
كتفه).
ك ـم ــا غ ـ ــاب ع ــن ال ـت ـم ــري ــن ح ــارس
مرمى اينتراخت فرانكفورت كيفن
تـ ــراب وظـهـيــر فــريــق كــولــن يــونــاس
هكتور ،وخـلــدا للراحة فــي الفندق.
وت ــرت ــدي ال ـم ـبــاراتــان أهـمـيــة كبيرة
بالنسبة ا لــى ألمانيا التي تعادلت
سلبا مع فرنسا في الجولة األولى.
ويسعى المانشافت بطل العالم
 ،2014بقيادة المدرب يواكيم لوف،
الى تخطي خيبة الخروج المذل من
الدور األول لمونديال روسيا ،2018
بعد فــوز على السويد وخسارتين
أمام المكسيك وكوريا الجنوبية.

هنري على أعتاب تدريب موناكو
ذكرت تقارير صحافية أن نادي موناكو الفرنسي يستعد لتعيين
االسطورة الفرنسي السابق تييري هنري مدربا جديدا له.
ووفقا لشبكة "اي اس بي ان" فإن موناكو على أعتاب إقالة مدربه
ليوناردو جارديم.
وأشــارت شبكة "اي اس بي ان" إلى أن البديل في موناكو سيكون
هنري الذي فاز مع الفريق بلقب الــدوري الفرنسي كالعب في موسم
.1997/1996
وبات جارديم على أعتاب اإلقالة بسبب المسيرة الكارثية لموناكو
في الموسم الحالي ،إذ يحتل المركز الثامن عشر برصيد ست نقاط
بعد مرور تسع جوالت من عمر الموسم.
ولم يحقق موناكو أي انتصار على مستوى جميع المسابقات منذ
فوزه على ملعب نانت  1/3في الجولة األولى من الدوري الفرنسي في
 11اغسطس الماضي.
وخسر موناكو على ملعبه أمــام ريــن األحــد  2/1ليتلقى الهزيمة
الرابعة على التوالي ويفشل في تحقيق أي انتصار على مــدار عشر
مباريات متتالية.
ويتولى هنري حاليا منصب المدرب المساعد لمنتخب بلجيكا
تحت قيادة المدير الفني اإلسباني روبرتو مارتينيز.

ال ـم ـن ـت ـخــب "ال ت ــوج ــد م ـب ــاري ــات
ً
سهلة .نتوقع مباراة صعبة جدا،
لكننا نريد الفوز بالنقاط".
وال ـت ـق ــى ال ـم ـن ـت ـخ ـبــان  11م ــرة
ً
ســابـقــا ،فـفــازت البرتغال  4مــرات
وبــول ـنــدا  3مـ ــرات وت ـع ــادال ف ــي 4
مواجهات.
وتعد المواجهة األخيرة األهم
ب ـي ـن ـه ـمــا فـ ــي رب ـ ــع ن ـه ــائ ــي ك ــأس
أوروبـ ـ ــا  ،2016ع ـنــدمــا احـتــاجــت
ال ـب ــرت ـغ ــال إلـ ــى رك ـ ــات الـتــرجـيــح
للتأهل بـعــد تعادلهما  .1-1كما

فـ ــازت ال ـبــرت ـغــال بـنـتـيـجــة كـبـيــرة
-4صـ ـف ــر ف ــي كـ ــأس ال ـع ــال ــم 2002
ب ـثــاث ـيــة حـمـلــت تــوق ـيــع ال ـه ــداف
الـســابــق بــاولـيـتــا ،فــي حين فــازت
بولندا في مونديال  1986بهدف
يتيم.
وتشارك في المسابقة الحديثة
الـ ـعـ ـه ــد ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات ال ــوط ـن ـي ــة
األوروبية الـ ،55موزعة على أربعة
م ـس ـتــويــات ي ـضــم ك ــل مـنـهــا أرب ــع
مـجـمــوعــات مــن ثــاثــة منتخبات
على األقل.

يتأهل متصدر كــل مجموعة
م ـ ــن الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات األربـ ـ ـ ـ ــع فــي
ال ـم ـس ـتــوى األول ال ــى نـهــائـيــات
ت ـقــام ب ـيــن ال ـخــامــس م ــن يــونـيــو
المقبل والتاسع منه .وتخوض
ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات األربـ ـع ــة م ـبــاراتــي
نصف نهائي ،ويتأهل الفائزان
لـخــوض م ـب ــاراة نـهــائـيــة ،بينما
يلتقي المنتخبان الخاسران في
مباراة لتحديد المركز الثالث.

منتخب الديوك أغلق أبوابه
ً
نهائيا أمام بنزيمة
أكد رئيس االتحاد الفرنسي لكرة القدم ،نويل لو جريه ،أن منتخب
بالده األول للكرة أغلق أبوابه نهائيا أمام مهاجم ريال مدريد ،كريم
بنزيمة.
وقال لو جريه ،في مقابلة مع صحيفة كويست فرانس الفرنسية:
"المنتخب الفرنسي انتهى بالنسبة لبنزيمة".
وأضــاف" :ال أحمل أي ضغينة ضده .لقد كان دائما
ما يتصرف بشكل جيد ،لكن أعتقد أن المنتخب انتهى
بالنسبة له ،وخاصة أنه كان يعاني تراجع المستوى
الفني خالل فترة ما".
ُيــذكــر أن بنزيمة ت ــورط منذ بضع سـنــوات فــي قضية
ابتزاز ضد زميله في "الديوك" ماثيو فالبوينا ،ما أبعده عن صفوف
المنتخب الفرنسي ،الذي خاض آخر مبارياته معه في  8أكتوبر 2015
أمام أرمينيا ،حيث سجل هدفين.
وكــان المدير الفني للمنتخب الفرنسي ،ديدييه ديشان ،سبق لو
جريه في وضع نهاية لمشوار بنزيمة مع "الديوك" ،عندما قال" :لقد
قمت بتحليل األمور ،ليس من منظور فردي ،لكن من منظور جماعي.
الفريق دائما كان هو المقدم على ما عداه ،وبعد ذلك اخترت َمن أعتقد
أنه سيكون مفيدا بالنسبة للمنتخب الفرنسي .تصرفت بهذا الشكل
َّ
(د ب أ)
وأتحمل مسؤولية قراري".
دائما .لقد قررت،

بنزيمة

كييفو يتعاقد مع فنتورا

هنري
وأثيرت تكهنات حول سعي استون فيال اإلنكليزي للتعاقد مع هنري
لكن يبدو أن النجم الفرنسي رفض المنصب.
وتتبقى بعض التفاصيل البسيطة قبل اإلعالن الرسمي عن تولي
هنري منصب المدير الفني لموناكو.
(د ب أ)

ُعين مدرب منتخب إيطاليا السابق جانبييرو
ً
فنتورا مدربا لنادي كييفو خلفا للمقال لورنتسو
ّ
دانــا ،بحسب ما ذكــر الفريق المشارك في الــدوري
اإليطالي لكرة القدم.
وك ــان ف ـن ـتــورا مــن دون وظـيـفــة بـعــد اقــال ـتــه من
تــدريــب "س ـكــوادرا أت ـســورا" ،بعد فشله فــي التأهل
لكأس العالم للمرة األولى في  60عاما.
وذكــر الـنــادي فــي بيان "جانبييرو هــو المدرب
الجديد لكييفو" ،متمنيا للمدرب المخضرم "حظا
جيدا في عمله".
ووقع المدرب البالغ  70عاما عقدا مدة سنتين
مع نادي مدينة فيرونا ،الذي يحتل المركز األخير
في الدوري المحلي ،ورصيده السلبي نقطة واحدة
تـحــت الـصـفــر بـعــد حـســم ث ــاث نـقــاط مــن مـشــواره
المتواضع الشهر الماضي ألخطاء في حساباته
المالية.

ويملك فنتورا رصـيــدا كبيرا مــن تــدريــب األنــديــة
المحلية على غــرار نابولي ،سمبدوريا ،أودينيزي
وفيرونا.
وبنى سمعته في خمس سنوات مع تورينو ،عندما
أعاد الفريق إلى الدرجة األولــى ،وساهم في مسيرة
الهداف تشيرو إيموبيلي ،وذلك قبل تعيينه المفاجئ
على رأس المنتخب اإليطاللي في .2016
وستكون مباراته األولى على أرضه ضد أتاالنتا
أكتوبر بعد وقفة المباريات الدولية.
في 21
ّ
وأقيل دانا ،قائد كييفو السابق الذي حل بدال من
روالندو ماران في أبريل الماضي ،بعد الخسارة ضد
ميالن  3-1األحــد على ملعب سان سيرو ،ليتعرض
لخسارة سادسة في ثماني مباريات.
فريقه
ّ
وساعد دانا فريقه للحلول في المركز الثالث عشر
الموسم الماضي وتفادي الهبوط بثالثة انتصارات
تواليا في نهاية الموسم.

فنتورا

تحقيق بـ «فساد» العرض لشراء ويمبلي
أكــد االتـحــاد اإلنكليزي لكرة
القدم ،أنه يتحقق من اتهامات
ب ــ"ف ـس ــاد مـمـهـنــج" ف ــي ال ـعــرض
َّ
المقدم من مالك
المثير للجدل
نـ ـ ــادي ف ــولـ ـه ــام ،رجـ ــل األع ـم ــال
األميركي  -الباكستاني ،شهيد
خـ ـ ــان ،لـ ـش ــراء م ـل ـعــب ويـمـبـلــي
الشهير في لندن.
ويــأتــي ذل ــك فــي أع ـقــاب نشر
م ـس ــؤول س ــاب ــق ب ــال ـن ــادي عبر
"تــويـتــر" ،تـغــريــدات يــدعــو فيها
االت ـ ـحـ ــاد إل ـ ــى رف ـ ــض الـ ـع ــرض،
البالغة قيمته  600مليون جنيه
إسترليني ( 800مليون دوالر).
وكان مجلس االتحاد أعطى في
أواخر سبتمبر الضوء األخضر
لبحث هذا العرض أمام جمعيته
العمومية التي تنعقد اليوم.
وأت ـ ـ ــت االت ـ ـهـ ــامـ ــات مـ ــن قـبــل
مساعد مدير عمليات كرة القدم
السابق في النادي غريغ كالين،

وهو صديق لطوني ،نجل خان.
وأقـ ـي ــل ك ــاي ــن الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
م ـ ــن م ـن ـص ـب ــه ،بـ ـع ــدم ــا س ـ ــاءت
عــاقـتــه مــع مـســؤولـيــن بــارزيــن
في النادي.
وأوضح كالين عبر "تويتر"،
أن فــي حــوزتــه "أدلـ ــة مهمة عن
فساد ممنهج يرتبط بتصويت
وي ـم ـب ـلــي أرغ ـ ــب ف ــي تـقــديـمـهــا.
رجـ ــاء اط ـل ـبــوا (ف ــي إش ـ ــارة إلــى
االت ـ ـحـ ــاد اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،وأي ـض ــا
أع ـ ـضـ ــاء فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـع ـم ــوم
ووسائل اإلعالم وغيرهم) هذه
المعلومات مني".
وفــي بيان لمتحدث باسمه،
أفـ ــاد االتـ ـح ــاد اإلن ـك ـل ـيــزي بــأنــه
"ت ــم أخ ـيــرا ال ـتــواصــل مـعـنــا من
ق ـبــل ك ــري ــغ ك ــاي ــن ،ال ـ ــذي أدل ــى
ب ـس ـل ـس ـلــة مـ ــزاعـ ــم حـ ـ ــول نـ ــادي
فولهام لكرة القدم .نحن حاليا
نقوم بالتحقق من هذه المزاعم".

م ــن ج ـه ـتــه ،رف ــض خـ ــان ،في
بيان صادر عن متحدث باسمه،
االت ـه ــام ــات بــال ـف ـســاد ،مـعـتـبــرا
أن ما أورده كالين ليس سوى
"ه ــراء مــن مــوظــف ســابــق غــادر
الـنــادي عــام  .2017ال يوجد ما
يستحق أي رد إضافي".
وتـخـلـلــت ال ـف ـتــرة ال ـتــي عمل
فيها كالين في النادي ،خالفات
م ـ ــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـف ــري ــق
ومسؤولين آخرين .وبعد انتهاء
العالقة بينه وبين فولهام ،نشر
ك ــاي ــن ات ـه ــام ــات ب ـحــق زمــائــه
الـ ـس ــابـ ـقـ ـي ــن ،وصـ ـل ــت إلـ ـ ــى حــد
الحديث عن "تنمر" و"عنصرية".
إال أن ال ـش ــرط ــة اع ـت ـب ــرت ه ــذه
االت ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات غ ـ ـيـ ــر ص ـح ـي ـح ــة،
واضطر كالين مــرارا إلى مسح
تـغــريــدات أورد فيها مـثــل هــذه
االتهامات.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،اع ـت ـبــر ال ـم ـســؤول

ستاد ويمبلي
الـمــالــي فــي االت ـحــاد اإلنكليزي
م ــارك بـ ــاروز ،أن ال ـعــرض الــذي
تقدم به خان ( 600مليون جنيه

استرليني) ،المالك أيضا لنادي
كــرة الـقــدم األميركية جــاغــوارز
ج ــاكـ ـس ــونـ ـفـ ـي ــل ،هـ ـ ــو األفـ ـض ــل

لــوي ـم ـب ـلــي ،ال ـ ــذي ُي ـع ــد بـمـثــابــة
"الملعب الوطني" فــي إنكلترا،
وأعـيــد افتتاحه فــي  2007بعد

عمليات تجديد ا مـتــدت سبعة
أعوام ،وكلفت  757مليون جنيه.
وقــال بــاروز أمــام أعضاء في

االتحاد" :هذا عرض جدي ،وذو
مصداقية ،وهو أفضل بأشواط
من أي صفقة قد ننالها".

ةديرجلا
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ً
بوغبا :نجوم فرنسا أكثر استحقاقا للكرة الذهبية
تحدث بوغبا عن عودته الى
المالعب بعد كأس العالم،
وتجربة المنتخب خالل
النهائيات الروسية ،واعتبر
أن مواطنيه أنطوان غريزمان
وكيليان مبابي ورافايل فاران
يستحقون الجائزة أكثر منه.

اعـتـبــر الـفــرنـســي ب ــول بــوغـبــا أن
مواطنيه أنطوان غريزمان وكيليان
مبابي ورافايل فاران يستحقون أكثر
منه نيل جائزة الكرة الذهبية ألفضل
الع ــب ك ــرة ق ــدم ف ــي ال ـع ــال ــم ،وال ـتــي
تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".
وت ـح ــدث بــوغـبــا ع ــن ع ــودت ــه الــى
المالعب بعد كأس العالم ،وتجربة
المنتخب خالل النهائيات الروسية.
لـ ـك ــن ف ــريـ ـق ــه اإلع ـ ــام ـ ــي لـ ــم يـشــأ
أن يـتــم ال ـت ـطــرق خ ــال ال ـح ــوار إلــى
الـتــوتــر ال ــذي يـشــوب مــؤخــرا عالقة
الالعب بمدربه في نادي مانشستر
يونايتد اإلنكليزي البرتغالي جوزيه
مورينيو.
وع ــن زم ــائ ــه الـمــرشـحـيــن للكرة
الذهبية ،قال بوغبا" :ال يمكنني أن
أسمي أحدا منهم.
لـكــن آم ــل م ــن ك ــل قـلـبــي أن يـكــون
(الـ ـف ــائ ــز) أحـ ــد ه ـ ــؤالء الـ ـث ــاث ــة" ،أي
غــريــزمــان وف ــاران ومـبــابــي ،معتبرا
أن مواطنه نغولو كانتي يستحقها
أيضا.
ووردت أسماء  6العبين فرنسيين
من التشكيلة التي أحرزت لقب كأس
الـ ـع ــال ــم  2018ف ــي روس ـ ـيـ ــا ،ضـمــن
المرشحين الـثــاثـيــن ألب ــرز جــائــزة
فــرديــة فــي اللعبة الشعبية األول ــى
عالميا ،والـتــي مــن المقرر أن تعلن
المجلة اسم الفائز بها في  3ديسمبر
المقبل.
وإض ــاف ــة ال ــى بــوغـبــا وغــريــزمــان
(مهاجم أتلتيكو مدريد اإلسباني)
وكانتي (العــب خط وســط تشلسي
اإلنكليزي) ومبابي (مهاجم باريس

سرقة جائزة جيرانت توماس
في برمنغهام

جائزة جيرانت
أعلن فريق سكاي ان الجائزة الخاصة بالبريطاني جيراينت توماس
بطل طواف فرنسا  2018للدراجات الهوائية ،تعرضت للسرقة في نهاية
سبتمبر الماضي اثناء معرض أقيم في دورة برمنغهام.
وكان فريق سكاي أعار مورده للدراجات الهوائية "بيرانيلو" ثالث جوائز
فاز بها كل من توماس (طواف فرنسا) وزميله ومواطنه كريستوفر فروم
(الفويلتا االسبانية والجيرو اإليطالية) والتي تم احرازها بين سبتمبر
 2017ويوليو  ،2018للمشاركة في المعرض على هامش سباق برمنغهام.
وقال توماس "إنه من المحزن للغاية حدوث ذلك .وغني عن القول ان
الكأس لديها قيمة محدودة فقط لمن أخذها ،لكنها ذو قيمة كبيرة بالنسبة
لي وللفريق" .وتابع" :آمل ان يكون من أخذها لطيفا بما يكفي إلعادتها.
الجائزة مهمة ،لكن األهم هي الذكريات الرائعة لهذا الصيف المذهل ،والتي
لن يستطيع أحد محوها".
وبحسب الفريق ،حصلت السرقة وقت االنتهاء من المعرض وتجهيز
الكأس .وأخطرت الشرطة باألمر وفتحت تحقيقا.
وقال المدير التنفيذي لبيرانيلو في بريطانيا ريتشارد هيمينغتون:
نأسف بالطبع ،ونتحمل المسؤولية كاملة ،وقدمنا اعتذارنا الى جيراينت
(توماس).

 9أعضاء جدد في «األولمبية الدولية»
انتخبت اللجنة األولمبية الدولية
في جمعيتها العمومية الـ  133في
بوينس آيــرس ،تسعة أعضاء جدد
بينهم األفـغــانـيــة سميرة أصغري
ً
صاحبة الـ 24ربيعا.
وق ــال رئ ـيــس الـلـجـنــة األولـمـبـيــة
الدولية األلماني توماس بــاخ ،في
تصريح أمس ،إن أصغري العضوة
فــي المجلس األول ـم ـبــي اآلس ـيــوي،
سيدة شابة "تقوم بعمل رائع لدعم
الرياضة النسائية في أفغانستان،
ً
ً
ونحن نعرف جيدا أن هذا ليس سهال
في هذا البلد ألسباب عدة" .وانتخبت
ً
سيدتان أخــريــان أيـضــا هما داينا
غودزينيفيسيوت رئيسة اللجنة
األولمبية الليتوانية ،وفيليسيت
رويماريكا النائبة األول ــى لرئيس
اللجنة األولمبية الرواندية.
ومن بين األعضاء الجدد األمير
ً
جيغيال أوجيين وانغشوك ( 34عاما)
رئيس اللجنة األولمبية في بوتان،
وال ـي ــاب ــان ــي م ــوريـ ـن ــاري وات ــان ــاب ــي
رئ ـيــس االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي للجمباز

والبرازيلي أندرو بارسونس رئيس
اللجنة الدولية البارلمبية .كما انضم
اإليـطــالــي جوفاني مــاالغــو ،رئيس
اللجنة األولمبية الوطنية في بالده،
إل ــى الـلـجـنــة ال ــدول ـي ــة .وال ـع ـضــوان
اآلخ ــران هما كاميلو بيريز لوبيز
موريرا رئيس اللجنة األولمبية في
الـبــاراغــواي ،ووليام فريدريك بليك
رئيس اللجنة األولمبية األوغندية.
وباتت األولمبية الدولية تضم 104
ً
ً
أعضاء بدال من  95عضوا قبل هذه
االنتخابات.
وف ـ ــي ح ـي ــن ش ـغ ــل ال ـســوي ـســري
جــوزيــف بــاتــر والـسـنـغــالــي المين
ديـ ــاك ع ـضــويــة الـلـجـنــة األولـمـبـيــة
الدولية فترة طويلة قبل أن تتلطخ
سمعتهما بفضائح الفساد ،يغيب
خليفاهما اإليـطــالــي-الـســويـســري
جــانــي إنفانتينو (رئ ـيــس االتـحــاد
الدولي لكرة القدم فيفا) والبريطاني
سيباستيان كــو (االت ـح ــاد الــدولــي
أللعاب القوى) ،عن عضوية الهيئة
األولمبية الدولية.

شتوتغارت ِّ
يعين فينتسييرل
أعـلــن ن ــادي شـتــوتـغــارت ،ال ــذي يحتل الـمــركــز األخ ـيــر فــي ال ــدوري
األل ـم ــان ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،تـعـيـيــن الـ ـم ــدرب ال ـســابــق لـشــالـكــه م ــارك ــوس
مديرا فنيا جديدا لفريقه ،خلفا للتركي األلماني طيفون
فينتسييرلُ ،
كوكورت ،الذي أقيل من منصبه األحد.
ناد منذ يونيو  ،2017عندما ترك
وكان فينتسييرل ( 43عاما) دون ٍ
اإلدارة الفنية لشالكه ،بعد موسم واحد معه.
ووقع فينتسييرل عقدا مع شتوتغارت حتى .2020
وحقق شتوتغارت فــوزا واح ــدا في  7مباريات حتى اآلن بــالــدوري،
مع تعادلين وأربع هزائم ،آخرها أمام مضيفه هانوفر  1-3السبت ،فقرر
االستغناء عن مدربه كوكورت ،الذي بات أول ُ
المقالين في "البوندسليغا".
وقال فينتسييرل في تصريح للموقع الرسمي للنادي" :شتوتغارت
فريق كبير يمر حاليا بمرحلة رياضية صعبة" ،مضيفا" :لكنني مقتنع
بإمكانات الفريق والنادي".
وعاد شتوتغارت ،بطل الدوري  5مرات ،آخرها عام  ،2007إلى دوري
األضواء الموسم الماضي ،وأنهاه في المركز السابع.

سان جرمان) ورافايل فاران (مدافع
ري ــال مــدريــد اإلس ـب ــان ــي) ،ي ــرد اســم
هـ ــوغـ ــو ل ـ ــوري ـ ــس قـ ــائـ ــد ال ـم ـن ـت ـخــب
الـفــرنـســي وحـ ــارس مــرمــاه ومــرمــى
توتنهام هوتسبر اإلنكليزي.
وأضاف الالعب ،البالغ  25عاما،
وال ــذي خــاض  62مـبــاراة دولـيــة مع
مـنـتـخــب بـ ـ ــاده" ،ه ـ ــذا ك ــل م ــا آمـلــه
في أي حال (نيل أحد زمالئه الكرة
الذهبية) ألن الكثيرين يستحقونها.
أنا ال أضع نفسي في هذه الخانة".
وي ـ ـ ـبـ ـ ــرز اس ـ ـ ــم ال ـ ـ ـكـ ـ ــرواتـ ـ ــي ل ــوك ــا
مــودري ـتــش ،الع ــب خــط وس ــط ريــال
مدريد ،كاألبرز بين المرشحين لنيل
الكرة الذهبية ،بعدما اختير أفضل
الع ــب ف ــي مــونــديــال روس ـي ــا ،حيث
ساهم في قيادة منتخب بالده إلى
المباراة النهائية للمرة األولــى في
تــاري ـخــه (خ ـســر أمـ ــام فــرنـســا ،)2-4
وأيضا العب العام من قبل االتحاد
الـ ــدولـ ــي ل ـل ـع ـبــة (فـ ـيـ ـف ــا) واالت ـ ـحـ ــاد
األوروبي (ويفا).
ومن المرشحين أيضا البرتغالي
كـ ــري ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــانـ ــو رونـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــدو ،الع ـ ــب
يوفنتوس اإليـطــالــي حاليا وريــال
م ــدري ــد ســاب ـقــا ،وال ـم ـص ــري محمد
صالح العب ليفربول اإلنكليزي،
ع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــا أنـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـك ـ ـ ــا م ــع
مودريتش ،الالئحة النهائية
ل ـل ـمــرش ـح ـيــن ل ـجــائــزتــي
االتـ ـح ــادي ــن األوروبـ ـ ــي
والدولي.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد بـ ــوغ ـ ـبـ ــا،
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي أص ـ ـ ـبـ ـ ــح ف ــي
ص ـيــف  2016أغـلــى

العب في العالم ،بعد انضمامه إلى
يونايتد مــن يوفنتوس اإليـطــالــي،
مقابل  105ماليين ي ــورو ،على أن
ال ـع ــودة ال ــى ال ـمــاعــب بـعــد تجربة
المونديال لم تكن سهلة.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف ص ـع ــب،
للتركيز ،لـلـعــودة مـبــاشــرة وتقديم
أداء قــوي .لقد المسنا النجوم (في
الـمــونــديــال) ،وه ــذا أكـبــر مــا يمكنك
أن تفوز به .اآلن ثمة أهــداف أخرى.
على سبيل المثال ،أنا لم أفز مطلقا
بلقب الدوري اإلنكليزي الممتاز .هذا
هدف ،ثمة دائما تحديات قد تدفعك
الى العمل".
وحول اعتبار زميله في المنتخب
عـ ــادل رامـ ــي أن بــوغـبــا ه ــو "الـقــائــد
ال ـج ــدي ــد" لـلـتـشـكـيـلــة ،قـ ــال العــب
خ ــط ال ــوس ــط" :سـ ـ ــررت فعال
لسماع عادل يقول ذلك .لن
أق ــول أب ــدا انـنــي كذلك،
ال ـم ـج ـم ــوع ــة (ك ــل
ال ــاع ـب ـي ــن)
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وضـعـتـنــي أي ـضــا فــي ه ــذا الـمــوقــع،
أتاحت لي حرية التعبير ،منحتني
الثقة أيـضــا" ،مضيفا" :حاليا لدي
 25عاما ،وأنــا بين فئتين :القدامى
وال ـش ـبــاب .ه ــذا يسمح لــي بتمرير
الرسائل وأن يتم االستماع اليها".

بوغبا

ةديرجلا

•
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

آمال

أجمل نكتة
رسمية

«الطليعة» ...وأزمة
الصحافة الكويتية

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

عـلــى م ــدار ال ـســاعــة ،تنهمر الـنـكــات
ع ـلــى رؤوسـ ـن ــا ال ـكــري ـمــة ،ف ــي وســائــل
اإلعـ ــام الــرسـمـيــة ،ون ـش ــرات األخ ـبــار،
وم ــن خ ــال ت ـصــري ـحــات الـمـســؤولـيــن
ا ل ـ ـعـ ــرب ،وزراء كـ ــا نـ ــوا أو س ـ ـفـ ــراء أو
قياديين على مستويات أعلى .وهنا
سأدرج بعضها ،لعلنا ننتقي أجملها
ُ ً
وأكثرها ظرفا:
*ن ـك ـت ــة "م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب" ،ال ـتــي
يطبقها العديد مــن األنظمة العربية
ال ـحــاك ـمــة .واإلره ـ ـ ــاب ه ـنــا الـمـقـصــود
بــه الـ ــرأي ال ـحــر ،وال ـمــوقــف السياسي
ال ـم ـعــارض لـ ـق ــرارات تـلــك الـحـكــومــات،
ومطالبة الحكومات باحترام حقوق
اإلنسان ،وغير ذلك الكثير.
*نكتة "الحكومة تشكل لجنة لحقوق
ً
اإلنسان" ،وغالبا ما تضم تلك اللجنة
مجموعة من العنصريين والطبالين
وعبيد المناصب والنفوذ .وتكون هذه
اللجنة ،ويا للمصادفات ،هي المعنية
بمحاربة حقوق الضعفاء ،والمعنية
بانتهاك كراماتهم .واألهم ،تكون هي
المعنية بالظهور في المحافل الدولية
ل ـت ـك ــذي ــب ش ـ ـكـ ــاوى ه ـ ـ ــؤالء ال ـض ـع ـفــاء
وتفريغها مــن مـحـتــوا هــا ،باعتبارها
تدافع عن حقوق اإلنسان ،لكن هؤالء
الضعفاء ليسوا من البشر.
*نـ ـكـ ـت ــة "تـ ـشـ ـكـ ـي ــل لـ ـجـ ـن ــة م ـك ــاف ـح ــة
الفساد" ،والمضحك أكثر عندما تضم
تلك اللجنة الجميلة لصوص الساللم،
ّ
وسراق حبل الغسيل الكبار ،فيكتشف
ً
ا لـنــاس ال حـقــا أن اللجنة هــي عاصمة
الفساد في جمهورية الفساد العظمى.
*نكتة "تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص"،
ً
المفضلة
وه ــذه ت ـحــديـ
ـدا هــي الـنـكـتــة ّ
ّ
السراق وبناتهم ،يعلقونها
ألبناء كبار
على مكاتبهم وجدران غرف نومهم ،إذ
لها الفضل في وصولهم إلى مناصبهم
التي يشغلونها اليوم ،والصفقات التي
حصلوا عليها.
هذا ،وفي الجعبة نكت أخرى متفرقة
سأنشرها في هذا العمود الهزيل.

«طاقة الرياح» تتعب القلب واألوعية الدموية
ذكـ ـ ــرت م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ف ــي م ـب ــادئ
توجيهية جديدة ألوروب ــا ،أمــس ،أن مــولــدات طاقة
ال ــري ــاح (تــورب ـي ـنــات ال ــري ــاح) يـمـكــن أن تتسبب في
ً
م ـش ــاك ــل ص ـح ـيــة إذا م ــا ك ــان ــت س ـب ـب ــا ف ــي ت ـعــرض
األشخاص لمستويات عالية من الضجيج.
وكتبت المنظمة التابعة لألمم المتحدة ،ومقرها
جنيف ،في المبادئ التوجيهية التي وضعتها نيابة
عن االتحاد األوروبي ،أنه يجب أال يتجاوز التعرض
ً
لتوربينات الرياح  45ديسيبال خالل اليوم.
وقــالــت ســوزانــا جــاكــاب ،رئيسة منظمة الصحة
العالمية بــأوروبــا ،في بيان ،إن صانعي السياسة
األوروبيين يجب أن يلتزموا بالتوجيه.
وأض ــاف ــت" :ب ـخ ــاف كــون ـهــا م ـصــدر إزعـ ـ ــاج ،فــإن
الضوضاء المفرطة (الناتجة عن التوربينات) ،من
المخاطر الصحية ،مما يؤدي إلى اإلصابة بأمراض
القلب واألوعية الدموية ،على سبيل المثال".
وتوصي السلطات األلمانية في الوقت الحالي بأال
يتجاوز الحد األقصى للتعرض لضجيج التوربينات
ً
 55ديسيبال خالل اليوم.
ُ
وبـهــذا تـضــاف تــوربـيـنــات الــريــاح إلــى الـطــائــرات
وال ـس ـك ــك ال ـح ــدي ــدي ــة وح ــرك ــة الـ ـم ــرور ع ـلــى ال ـطــرق
كمصادر خطر صحي محتملة.
(د ب أ)

أفضل حلوانية في العالم ...فرنسية
أصبحت الفرنسية كريستيل بروا أول امرأة تتوج
أفضل حلوانية بمطعم في العالم من جمعية الموائد
ً
الكبيرة التي تضم  174مطعما في دول مختلفة.
ً
وتـ ـعـ ـم ــل ك ــري ـس ـت ـي ــل بـ ـ ـ ــروا ( 41ع ـ ــام ـ ــا) ك ـب ـيــرة
الحلوانيين بمطعم بري كاتاالن في باريس الحاصل
على  3نجوم من دليل "ميشالن".
وقال رئيس جمعية الموائد الكبيرة في العالم،
دافيد سينابيان ،خالل المؤتمر الرابع والستين لها
في مراكش" :نجحت بروا في استحداث هوية قوية

لها تبرز من بين اآلالف ،وتشكل مصدر إلهام لجيل
كامل من الحلوانيين".
وخالل الــدورة نفسها ،اختير الطاهي الفرنسي
ً
بول باريه ( 54عاما) ،الذي أسس عام  2012مطعم
ألترافيوليه في شانغهاي ،أفضل صاحب مطعم.
(أ ف ب)

ً
رحلت صحيفة "الطليعة" ،بكل سجلها المهني والنضالي ،تاركة تاريخا
َّ
المميز ،من كفاح لترسيخ الديمقراطية والحريات ،ودفاع
من العمل الوطني
عن حقوق الشعب ومكتسباته ،وكذلك بسجل ناصع لرجال قادوا مسيرتها
ً
ِّ
سيمجدهم تاريخ الكويت عندما ُيكتب بإنصاف وضمير حـ ٍّـي ،بعيدا عن
األهواء الشخصية وضغوط أصحاب المصالح.
ورغم أنني تلميذ من تالمذة مدرسة "الطليعة" ،وعملت لسنوات طويلة
مع رجاالتها المحترمين؛ الناشر المرحوم سامي المنيس ،وأحمد النفيسي،
ُ
لست فــي معرض ســرد تــاريــخ تلك الصحيفة
وأحـمــد الديين ،فإنني الـيــوم
ً
العريقة ،التي قفلت أبوابها أخيرا ،ومعروضة ممتلكاتها للبيع في المزاد
العلني ،بل ألستعرض أزمة تشمل الصحافة الكويتية ككل.
ففي السنوات األخيرة ،وبعد انتشار وسائل التواصل االجتماعي واإلعالم
وتسيد أج ــواء الـتـ ُّ
ُّ
ـزمــت ،شهدت
اإللـكـتــرونــي ،وتــراجــع الـحــريــات فــي الـبــاد،
ً
َّ
الصحافة الكويتية التقليدية (الورقية) أزمات مالية شديدة ،أدت تدريجيا
إلى ُّ
ونقل عن مواقع إلكترونية
تحولها من صحافة مهنية إلى صحافة هواة
ٍ
ووكاالت.
وفــي ش ــارع الصحافة هـنــاك الـعــديــد مــن الـهـمــس ،بــأن أكـثــر مــن صحيفة
كويتية ستغلق أبــوابـهــا قبل نهاية العقد الـحــالــي ،بــل أصـبــح دفــع رواتــب
ُ
ِّ
المتدرجين في العمل الصحافي أحد الكماليات التي
لكتاب الرأي المهنيين
ُ
َ
يجب االستغناء عنها في الصحافة الكويتية لمصلحة كتاب هــواة ،أو من
يسعون لترويج أنفسهم لالنتخابات ،بجميع أنواعها ،أو المناصب العامة،
أو المتقاعدين الذين يشغلون فراغهم بكتابة مواضيع رأي دون أي تأهيل
أو خبرة صحافية.
ً
تـصـ َّـوروا أن جامعة نيويورك يونيفرستي ،وتـحــديــدا كلية الطب فيها،
ُ
َّ
ستتحمل تكاليف جميع الطلبة ،والتي تبلغ
والتي تعد من أجود الكليات،
ً
ً
 220ألف دوالر للطالب الواحد ،نتيجة أن محسنين أوقفوا مشروعا تجاريا
ً
شخصيا عندما ُز ُ
رت فــي عــام  200٢أهــم معهد
للصرف على الكلية .وأنــا
ً
ُ
للصحافة في جامعة أيــوا األميركية ،اكتشفت أن رجــا وزوجـتــه ،من أكبر
ُمــاك األراضــي الزراعية هناك ،بسبب حبهما للصحافة أنشآ ذلك المعهد،
ً
ً
وأوقفا قطعة أرض زراعية كبيرة ومصنعا لألغذية لتكون أرباحهما مصدرا
ً
للصرف على هذا المعهد منذ  75عاما ،بل إن وكالة أسوشيتدبرس لألنباء
ً
العريقة هي مؤسسة غير ربحية ،وهناك أيضا العديد من وكاالت الصحافة
االستقصائية غير ربحية.
ً
في الكويت ،التي يجب أن يكون وجودها انعكاسا لسماتها الديمقراطية،
وصورة لتميز مبادرات آبائها المؤسسين ،المرتبطة بحرية الرأي واإلعالم
ً
ً
وأجواء االنفتاح ،ال يمكن أن تترك الصحافة الكويتية لتندثر شيئا فشيئا،
ُّ
وتصبح صفحات للهواة والباحثين عن الشهرة ،وخاصة في ظل رغبة السلطة
في ترويض كل منابر اإلعــام وتجييرها للترويج لها ،وطمس أخطائها،
بينما في دول أخرى بالشرق والغرب تقدم مساعدات لوسائل إعالم ناقدة
لها ،حتى ال يختفي الصوت اآلخر.
لذا ،فإن المجتمع الكويتي ،الذي يمتلك طيف واسع من أفراده قدرات مالية
هائلة ،وله باع في العمل التطوعي والعمل العام ،قادر؛ بعضه أو كله ،على
إنشاء مؤسسة صحافية وطنية غير ربحية ،عن طريق وقف مجموعة عقارات
أو مجمع تجاري كبير تصرف أرباحه على صحيفة بمهنية عالية ،ودون أن
يشغلها هاجس الربح والخسارة ،حتى تحافظ الكويت على ريادتها في هذا
ً
ً
المجال ،وتكون رافدا يؤازر المؤسسات الصحافية المحترمة القائمة حاليا،
َ
والتي تعارك من أجل البقاء وخدمة وطنها وقرائها ،ومن سيتبنى مثل هذه
المبادرة سيكون هو رمز الصحافة الكويتية والخليجية على ِّ
مر التاريخ.

 %52من الفلبينيين ...فقراء الذاكرة تتعرف على  5000وجه
أفاد استطالع للرأي أجرته
م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة سـ ـ ــوش ـ ـ ـيـ ـ ــال وي ـ ـ ــذر
ستيشنز الفلبينية لألبحاث،
ونقلت نتائجه وكالة بلومبرغ
اإلخ ـ ـبـ ــاريـ ــة ،أمـ ـ ــس ،ب ـ ــأن نـحــو
 52فــي ا لـمـئــة مــن الفلبينيين
يعتبرون أنفسهم فقراء.
وذكــر أن مـعــدل الفقر ارتفع
 4نقاط مئوية من  48في المئة

في يونيو الماضي ،وأشار إلى
أن هذا هو أعلى مستوى منذ
ديسمبر .2014
وأجـ ــري االس ـت ـطــاع مــن 15
إلـ ـ ــى  23س ـب ـت ـم ـبــر الـ ـم ــاض ــي،
وشمل عينة من  1500شخص.
(د ب أ)

أظهرت دراسة أولى من نوعها ،أن البشر قادرون
على التعرف على خمسة آالف وجه في المعدل ،سواء
ألفــراد من العائلة أو أصــدقــاء أو غرباء يصادفهم
المرء في الشارع أو شخصيات تلفزيونية.
وخ ــال الـجــزء األكـبــر مــن الـتــاريــخ ،عــاش البشر
ضمن مجموعات صغيرة ال يتعدى عــدد أفرادها
م ـئــة فـ ــرد ،وه ــو م ـســار ت ـغـ َّـيــر بـشـكــل جـ ــذري خــال
القرون األخيرة.
وتـظـهــر ه ــذه ال ــدراس ــة ،الـتــي أجــراهــا عـلـمــاء في

الحالل في «شينغيانغ الصيني» حرام!

عبدالله خليفة الدرباس

 63عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،مقبرة صبحان ،الرجال:
مبارك الكبير ،ق ،6ش ،10م ،39النساء :القرين ،ق ،3ش ،4م ،16ت:
65555158 ،97893937

فهد عبدالكريم محمد فهد األمير

 60عاما ،شيع ،الرجال :ديوان األمير ،الجهراء القديمة ،ق ،2ش،9
ج ،1النساء :الجهراء القديمة ،ش مبارك العيار ،ق ،2ش ،9م،43
ت99755944 ،99676943 :

شبيب حسن عبيد العازمي

 83عــامــا ،شيع ،الــرجــال :جابر العلي ،ق ،2ش ،14م ،32النساء:
عبدالله المبارك ،ق ،6ش ،626م ،38ت99077854 ،99456774 :

يوسف يعقوب يوسف الصرعاوي

 67عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :كيفان ،ق،4
شارع القدس ،م ،4ديوان الصرعاوي ،النساء :كيفان ،ق ،2شارع
صالح زيد النمش ،م ،21ت24812746 ،24811452 :

ندى سعد محمد السويلم

 57عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :الزهراء ،ق،3
ش ،300م ،18دي ــوان العصيمي ،الـنـســاء :العديلية ،ق ،2شــارع
عبدالله النوري ،ج ،26م ،7ت94981143 ،60300002 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

ُ
جامعة يورك البريطانية ،ونشرت نتائجها في مجلة
"بروسيدينغز أوف ذي رويال سوسايتي ب" ،أمس،
أن قدرات البشر في التعرف على الوجوه تتيح لهم
ً
التعامل يوميا مع آالف الوجوه التي يصادفونها في
أماكن يرتادها كثر ،أو يرونها عبر شاشات الهواتف
الذكية أو التلفزيون.
(أ ف ب)

وفيات

دش ـن ــت أورومـ ـتـ ـش ــي ،عــاص ـمــة إقـلـيــم
شينغيانغ الصيني ا لــذي تسكنه أقلية
الويغور المسلمة ،حملة ضد المنتجات
ال ـح ــال لـمـنــع اإلس ـ ــام م ــن الـتـسـلــل إلــى
الحياة العلمانية وتغذية "التطرف".
وأف ـ ـ ـ ـ ــادت م ـ ــذك ـ ــرة نـ ـش ــره ــا ال ـح ـس ــاب
الـ ــرس ـ ـمـ ــي ل ـل ـم ــدي ـن ــة عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــع "وي
تشات" ،أشهر مواقع التراسل في الصين
أم ــس ،بــأن زعـمــاء الـحــزب الشيوعي في
أوروم ـت ـشــي قـ ــادوا ك ـ ــوادره للقسم على
"خـ ــوض م ـعــركــة حــاس ـمــة ض ــد األطـعـمــة
الحالل".
وتـ ــواجـ ــه ال ـص ـي ــن انـ ـتـ ـق ــادات ش ــدي ــدة
مــن الـجـمــاعــات الـحـقــوقـيــة والـحـكــومــات
األج ـن ـب ـيــة ،وس ــط ت ـقــاريــر ع ــن إج ـ ــراءات
عقابية صــارمــة شهدت احتجاز مليون
شخص معظمهم من الويغور المسلمين
في شينغيانغ.
وتنفي الصين أنها ترتكب انتهاكات
ممنهجة لـحـقــوق مسلمي شينغيانغ،
قائلة إنها تتخذ فقط إج ــراء ات صارمة
ض ــد "ال ـت ـط ــرف" و"ال ـن ــزع ــة االنـفـصــالـيــة"
في اإلقليم.
كما قال زعماء الحزب الشيوعي إنهم
سيلزمون مسؤولي الحكومة وأعضاء
الحزب باعتناق الفكر الماركسي اللينيني
وبالتحدث لغة الماندرين الصينية في
العلن.
وي ـت ـم ـت ــع ال ـص ـي ـن ـي ــون مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة
النظرية ّ
بحرية ممارسة أي دين ،لكنهم
يخضعون لمستويات متزايدة من الرقابة
م ــع م ـحــاولــة ال ـح ـكــومــة وض ــع الـشـعــائــر
الدينية تحت سيطرة الدولة الصارمة.
(رويترز)

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 :

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

04:28

العظمى

36

الشروق

05:47

الصغرى

21

الظهر

11:35

العصر

02:54

المغرب

05:23

ً
أعلى مد  12:50صب ــاحـ ـ ــا
ً
 01:27ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  07:23صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:39

 07:38م 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 :

