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إيران تحت أقسى العقوبات

محليات

٠٣

واشنطن« :الحزمة الثانية» تهدف إلى إجبار النظام على التخلي عن أنشطته المدمرة
● «الحرس الثوري» يتعهد بالمقاومة ...و«صيانة الدستور» يرفض اتفاقية اشترطتها أوروبا
● السعودية واإلمارات وكردستان مستعدة لزيادة إنتاج النفط ...ووفرة المعروض تحمي األسعار
تسود حالة من الترقب في األسواق العالمية واألوساط السياسية،
مــع دخــول المنطقة فــي مرحلة جــديــدة شــديــدة الحساسية ،بتفعيل
واشنطن منتصف ليل األحــد ـ ـ االثنين حزمة جــديــدة مــن العقوبات
االقتصادية ضد إيران وصفها الرئيس دونالد ترامب بـ «األكثر قسوة
في التاريخ».
ً
وبعد مضي  180يوما من انسحاب الواليات المتحدة من «االتفاق
النووي» ،دخلت حيز التنفيذ ،الحزمة الثانية من العقوبات التي تشمل
قـطــاعــات الـمــوانــئ والـطــاقــة والـمـصــارف والتأمين وت ـجــارة المعادن
النفيسة.
وأكد وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ،مساء أمس األول ،أن
ً
العقوبات الجديدة تستهدف النظام في طهران ال الشعب ،مشددا على
أن «هدفنا إلزام إيران التخلي عن أنشطتها التدميرية».
ً
وف ــي مــايــو الـمـنـصــرم ،وض ـعــت واش ـن ـطــن  12شــرطــا إليـ ــران لرفع
العقوبات عنها ،أبرزها وقف أنشطتها اإلقليمية التوسعية02 ،

مسك وعنبر
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السقاف :الموسم الثقافي
يحتفي بإسماعيل فهد

أبرز محاور العقوبات
تشمل الحزمة الثانية من العقوبات األميركية
ً
على إيران عددا من القطاعات أهمها:
● النفط وخاصة التعامالت المالية مع شركة النفط
الوطنية اإليرانية ( ،)NIOCوشركة النقل النفطي
اإليرانية ( ،)NITCوحظر شراء النفط ومنتجاته
أو المنتجات البتروكيماوية من طهران.
● الموانئ واألساطيل البحرية وإدارات بناء السفن،
بـمــا يشمل األس ـطــول اإلي ــران ــي ،وخ ــط أسـطــول

«ضمان الجابرية» يضيق
بزحمة المراجعين وشكوى
من تأخر المعامالت

جنوب إيران والشركات التابعة لهما.
● المعامالت االقتصادية للمؤسسات المالية األجنبية
مع البنك المركزي اإليراني وبعض المؤسسات
اإليرانية.

محليات

● خدمات التأمين.

● الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي اإليراني
والمؤسسات المالية اإليرانية.

● تجارة المعادن النفيسة.

اقتصاديات

«برقان» :الكويت
تشكل %60
من إيراداتنا
١٠

«المتحد» :نسبة مساهمة أي سوق
ال تزيد على %20
من صافي األرباح

الكويت تشيع فيصل الغانم
ببالغ الحزن واألسى شيعت الكويت أمس أحد
رجالها األبرار وصاحب مسيرة طويلة من الكفاح
والنجاح وأول قبطان بحري كويتي ،وهو فيصل
ثنيان بن الثنيان الغانم ،الــذي وافته المنية عن
ً
عمر ناهز  78عاما.
والفقيد من مواليد عام  1940في فريج القبلة،
وهو سليل عائلة تجارية عريقة ،وإسهاماته رفعت
اسم الكويت بالمحافل العالمية.
وح ـص ــل الـ ــراحـ ــل ع ـل ــى ال ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة مــن
اسكتلندا ،ودرس بالكلية البحرية البريطانية،
حيث حصل على شـهــادة رئـيــس ضـبــاط ،وعمل
على السفن البريطانية ،وكان أول كويتي 02

الصراع بين «القوى العاملة»
و«الهيكلة» :معلومات مضللة

إيرانيات خالل تظاهرات ضد أميركا وإسرائيل في طهران أمس (رويترز)

المطيري« :الوقود البيئي»
غير متعثر ونسبة
إنجازه %96.9
١١
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أزمة مناصب «التشريعية» تعمق خالفات أعضائها
الفضل لـ ةديرجلا :.منحنا الدالل منصب المقرر ورفض
●

فهد التركي ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

تـعـمـقــت أزمـ ــة لـجـنــة ال ـش ــؤون
التشريعية والقانونية البرلمانية
أمـ ـ ــس ،ب ـع ــد ف ـ ــوز الـ ـن ــائ ــب خــالــد
الشطي برئاستها على حساب
منافسه محمد ال ــدالل ،فــي وقت
تداولت أخبار عن اتجاه النائبين
م ـح ـمــد ه ــاي ــف وعـ ـ ــادل الــدم ـخــي
لالستقالة من اللجنة.

ً
وك ـمــا ك ــان م ـتــوق ـعــاُ ،حـ ِـسـمــت
رئ ــاس ــة ال ـل ـج ـنــة ،ال ـتــي اجتمعت
أمس بحضور جميع أعضائها،
بــاس ـت ـث ـنــاء ه ــاي ــف الـ ـ ــذي تـغـيــب
ً
ت ـم ـس ـكــا بــاس ـت ـقــال ـتــه ،لمصلحة
الشطي ،في حين فاز النائب خليل
عبدالله بمنصب المقرر بالتزكية.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا صـ ـ ـ ـ ــوت لـ ـلـ ـشـ ـط ــي،
ً
فضال عنه ،النواب أحمد الفضل
وخليل الصالح وخليل عبدالله،
حـ ـصـ ــل مـ ـن ــافـ ـس ــه ال ـ ـ ـ ـ ــدالل ع ـلــى

صوته وصــوت الدمخي .وشهد
االجتماع انسحاب األخير ،بعد
ً
إدالئ ـ ــه ب ـصــوتــه ،مـبـلـغــا اللجنة
باستقالته.
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال رئ ـي ــس الـلـجـنــة،
ال ـن ــائ ــب ال ـش ـط ــي ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة»:
ن ـحــن حــري ـصــون ع ـلــى أن تـكــون
اللجنة التشريعية فاعلة ومثمرة،
ً
موضحا أن «سياستنا الجديدة
ت ـص ـف ـي ــر جـ ـ ـ ــدول األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ق ــدر
المستطاع».
02

السيسي :من حق المواطن أن يعبد أو ال يعبد

٠٧
قانون إنشاء الديوان
الوطني لحقوق اإلنسان:
قراءة وتوقعات

سيارات

١٩

«المطوع والقاضي»
تكشف عن GS7
من GAC MOTOR

دوليات

انخفاض العمالة الوطنية يكشف عمق التناقض
● محمد الجاسم

٢١

ازدادت فــي اآلون ــة األخـيــرة
ح ــدة ال ـص ــراع بـيــن العاملين
في برنامج إعادة هيكلة القوى
الـعــامـلــة وال ـج ـهــاز التنفيذي
للدولة والمسؤولين في الهيئة
ا لـعــا مــة للقوى العاملة بشأن
الدمح بين الجهتين ،مما أدى
إلـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـ ـ ــداول ب ـعــض 02

كاليدونيا ترفض
االنفصال عن فرنسا

«التربية» :تقديم اختبارات
منتصف العام
●

فهد الرمضان

بعد اجـتـمــاع مــاراثــونــي تــرأســه وزي ــر التربية وزي ــر التعليم
ال ـعــالــي د .حــامــد ال ـع ــازم ــي ،بـحـضــور وكـ ــاء الـ ـ ــوزارة ومــديــري
المناطق التعليمية والموجهين ،ق ــررت وزارة التربية تقديم
مواعيد اختبارات منتصف العام لصفوف النقل من الخامس
حتى الحادي عشر.
وأكدت مصادر تربوية لـ «الجريدة» ،أن قرار تعديل المواعيد
سيصدر الـيــوم ،والــذي سيحدد مواعيد اختبارات المرحلتين
االبتدائية والمتوسطة لتبدأ  16ديسمبر المقبل وتنتهي  24من
الشهر نفسه ،على أن تبدأ اختبارات الصفين العاشر والحادي
ً
عشر  16ديسمبر أيضا وتنتهي  27من الشهر نفسه.
02

رياضة

السيسي خالل إحدى جلسات منتدى الشباب في شرم الشيخ أمس

●

شرم الشيخ  -رامي إبراهيم

فــي مــداخـلــة لــه بالمنتدى الــدولــي للشباب
المنعقد في شرم الشيخ ،أكد الرئيس المصري
عـبــدالـفـتــاح الـسـيـســي ال ـتــزامــه بــالـحـفــاظ على
حرية العبادة ،وأن "المواطن من حقه أن يعبد
ً
كما يشاء ،أو ال يعبد" ،مبينا أن الدولة كانت
حريصة في السابق على بناء المساجد فقط،
ً
أما اآلن فهي ملتزمة ببناء الكنائس أيضا.
وبعد يومين من هجوم دمــوي على حافلة
زوار أقباط في المنيا تبناه تنظيم داعش ،طالب

ً
السيسي بـ "تجديد الخطاب الديني" ،معتبرا أن
وجود مفاهيم ومصطلحات ّ
مر عليها أكثر من
ألف سنة يؤكد ضرورة التجديد ،و"إحنا مش
بنتكلم فى تغيير دين ،إحنا بنتكلم فى إيجاد
مفردات لخطاب ديني تتناسب مع عصرنا".
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ن ـش ــرت وزارة الــداخ ـل ـيــة
ً
المصرية صورا لقتلى من اإلرهابيين قالت إنهم
من مرتكبي الهجوم الذي أسفر عن  7ضحايا،
ً
معلنة ،في بيان ،أنها أوقعت  19قتيال في هجوم
نفذته الشرطة على مخبأ هؤالء اإلرهابيين في
منطقة جبلية قريبة.

في سياق منفصل ،أعلن الجيش المصري،
أم ــس ،انـطــاق م ـنــاورات "درع الـعــرب  ،"1التي
ت ـش ــارك فـيـهــا ق ــوات م ــن ال ـكــويــت والـسـعــوديــة
واإلمارات والبحرين واألردن ولبنان ،والمغرب
بصفة مراقب.
ي ــأت ــي ذل ـ ــك ف ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ت ـص ــاع ــد ال ـحــديــث
عــن تــأسـيــس حـلــف "نــاتــو" عــربــي يـضــم ال ــدول
المشاركة في هذه المناورات ،وإمكانية إعالن
تأسيس تحالف الشرق األوسط االستراتيجي
خالل القمة الخليجية ـ ـ األميركية المقررة في
يناير المقبل.
٠٤
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الشمري :جولتان
بـ «دوري ڤيڤا» قبل كأس
ولي العهد

ةديرجلا
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األمير يستقبل الغانم والمبارك ويهنئ تونغا ولي العهد يغادر البالد في إجازة خاصة
اس ـت ـق ـب ــل ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
البالد الشيخ صباح األحمد ،بقصر
السيف ،صباح أمس ،رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم ،ورئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
من جهة أخرى ،بعث سموه ببرقية
تهنئة إ لــى ملك مملكة تونغا توبو
السادسّ ،
عبر فيها سموه عن خالص
ت ـهــان ـيــه ب ـم ـنــاس ـبــة ال ـع ـيــد الــوط ـنــي
ً
لـ ـب ــاده ،مـتـمـنـيــا س ـم ــوه ل ــه مــوفــور
الصحة والـعــافـيــة ،وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار.
وب ـعــث سـمــو ول ــي الـعـهــد الشيخ
نواف األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك ببرقيتي
تهنئة مماثلتين.

غادر سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد ،صباح أمس ،أرض
الوطن في إجازة خاصة.
وكان في مقدمة مودعي سموه
على أرض المطار رئيس مجلس
األم ـ ــة مـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم ،ورئ ـيــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو الـشـيــخ
جابر المبارك ،وكبار المسؤولين
بالدولة.

ً
األمير مستقبال المبارك أمس

ولي العهد لدى مغادرته البالد أمس

العازمي :الكويت رائدة في رعاية العلوم ونشر المعرفة
«التقدم العلمي» تطلق مؤتمر الرواد العرب واألميركيين

دعم جهود
تحويل
االقتصاد
إلى قائم على
المعرفة

شهاب الدين

أكـ ــد وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة ووزيـ ــر
ا لـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ا ل ـ ـعـ ــا لـ ــي د .ح ــا م ــد
الـ ـع ــازم ــي ،أم ـ ــس ،أن ال ـكــويــت
رائ ـ ـ ـ ــدة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال اح ـت ـض ــان
ورع ـ ــاي ـ ــة الـ ـعـ ـل ــوم وال ـم ـع ــرف ــة
وت ـ ـب ـ ـنـ ــي ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
الرامية إلى تحويل االقتصاد
الكويتي إلى اقتصاد قائم على
المعرفة.
وق ــال ال ــوزي ــر ال ـعــازمــي ،في
كـلـمـتــه االف ـت ـتــاح ـيــة لـلـمــؤتـمــر
السادس لبرنامج الرواد العرب
واألميركيين في العلوم والطب
وال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة بـ ـمـ ـش ــارك ــة 100
م ــن الـبــاحـثـيــن والـمـهـنــدسـيــن
وعلماء الرياضيات الواعدين
مــن ال ــدول العربية والــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ،وأط ـل ـق ـتــه مــؤسـســة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ل ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــدم الـ ـعـ ـلـ ـم ــي
ويستمر ثالثة أيام ،إن الكويت
مـ ــاض ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ـس ــؤولـ ـيـ ـتـ ـه ــا

الوزير هنأ «اإلخالص»
بفوزها بجائزة تحدي القراءة
أع ــرب وزي ــر التربية وزي ــر التعليم العالي د .حامد الـعــازمــي عن
سعادته بفوز مدرسة اإلخــاص األهلية بالمركز األول في مسابقة
تحدي القراءة العربي التي أقيمت في دبــي ،متمنيا لها المزيد من
النجاح والتفوق وحصد األلقاب والجوائز على جميع ُّ
الص ُعد.
جاء ذلك خالل استقبال العازمي مدير مدارس اإلخالص األهلية
محمد الصايغ ومؤسسها عبدالله الصايغ في مكتبه بوزارة التربية
صباح امس .وأكد العازمي حرص الوزارة على الدعم المتواصل لجميع
قطاعات التربية ،السيما قطاعي التعليم العام والتعليم الخاص من
أجل تطوير التعليم وصقل المواهب الطالبية في جميع المستويات
الثقافية والعلمية والرياضية ،وحصد المراكز المتقدمة في المسابقات
العربية والخليجية والدولية.

بدعم مفاهيم العلم والمعرفة
ً
واأل بـحــاث تنفيذا لتوجيهات
ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد
الشيخ صباح األحمد السيما
رعاية الشباب من خالل العلوم
والـ ـت ــواص ــل وت ـ ـبـ ــادل األفـ ـك ــار
ب ـيــن ال ـم ـج ـت ـم ـعــات الـمـخـتـلـفــة
ً
وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ف ـ ــي الـ ـمـ ـج ــاالت
العلمية آ مــا خ ــروج المؤتمر
بالنتائج المرجوة منه.
ول ـفــت إل ــى أهـمـيــة الـتـعــاون
ف ــي م ـج ــال ال ـع ـلــوم واألب ـح ــاث
م ـ ــع الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى الـ ـش ــراك ــة
ا لــو ط ـيــدة بـيــن وزارة التعليم
العالي والمؤسسات العلمية
واألك ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
واألهلية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدور الـ ـ ــرائـ ـ ــد
لـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـت ـق ــدم
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ف ـ ـ ــي دع ـ ـ ـ ــم ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم
واأل ب ـحــاث وتشجيع التعاون
الـ ــدولـ ــي ع ـل ــى ن ـش ــر ال ـم ـعــرفــة
ً
العلمية والتكنولوجية ،مبينا
أن الـمــؤسـســة اسـتـطــاعــت عبر
مسيرتها الحافلة التي تزيد
ع ـلــى أر ب ـع ــة ع ـق ــود أن تعكس
اه ـت ـم ــام ال ـك ــوي ــت ال ـم ـتــواصــل
ب ــالـ ـعـ ـل ــم كـ ــونـ ــه الـ ـ ــدافـ ـ ــع ن ـحــو
التقدم والرقي بالبشرية على
مر العصور.

جهود وطنية
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر
العام لمؤسسة التقدم العلمي
د .ع ــدن ــان شـ ـه ــاب الـ ــديـ ــن ،إن
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة ب ــاس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا
ورعايتها لهذا المؤتمر تجدد
ال ـتــزام ـهــا بـ ــأداء دور رائ ــد في
دعم الجهود الوطنية الرامية

«الشؤون» إيقاف تراخيص الحضانات الجديدة
●

جورج عاطف

أعلنت الوكيلة المساعدة لشؤون
قطاع التنمية االجتماعية في وزارة
الشؤون االجتماعية هناء الهاجري
"إي ـ ـقـ ــاف ت ـس ـلــم ط ـل ـب ــات تــرخـيــص
حـضــانــات األط ـفــال ال ـجــديــدة ،منذ
مطلع الشهر الجاري ،الى حين عقد
االجتماع المرتقب لفريق عمل نقل
الحضانات من الوزارة إلى التربية".
وكشفت الهاجري ،في تصريح
أم ــس ،عــن "اجـتـمــاع مرتقب لفريق
ع ـمــل اقـ ـت ــراح ال ـه ـي ـكــل الـتـنـظـيـمــي
ل ـ ــادارة ال ـم ــراد اسـتـحــداثـهــا لــدور
ً
الـحـضــانــة ،خـصــوصــا عقب تأييد
إدارة الفتوى والتشريع في مجلس
الوزراء ،قرار نقل تبعية الحضانات
مــن وزارة ال ـش ــؤون إل ــى الـتــربـيــة"،

هناء الهاجري

الفتة إلى أن "االجتماع يضم ممثلي
وزارتــي الشؤون والتربية وديــوان
الخدمة المدنية".

إيران تحت أقسى العقوبات
ودعمها لحركات مسلحة بالمنطقة ،والسماح بتفتيش منشآتها،
وإيقاف برنامجها الصاروخي الباليستي.
وتطالب واشنطن طهران بالتوصل إلى اتفاق جديد ال يقتصر على
الشق النووي ،ويضع في عين االعتبار جميع الخالفات.
واستغلت السلطات اإليرانية تزامن قرار إعــادة فرض العقوبات
الـخــانـقــة مــع حـلــول ذك ــرى اقـتـحــام ط ــاب لمقر الـسـفــارة األميركية
في  1979وحشدت اآلالف في عــدة مــدن ،لالحتجاج ضد سياسات
واشنطن.
ّ
وتعهد قائد الحرس الثوري اإليراني اللواء محمد علي جعفري،
ّ
أمس ،بمقاومة ما سماها «الحرب النفسية» والعقوبات األميركية،
ً
مؤكدا أن بالده ستتغلب عليها.
ونـجــح إع ــان واشنطن منح استثناء مــؤقــت ل ـ  8دول لمواصلة
استيراد النفط من إيران ،ثالث أكبر مصدر للنفط بالعالم ،في تهدئة
األســواق التي شهدت وفــرة في المعروض مقابل انخفاض طلبات
الشراء أمس.
وعززت اإلمارات الحفاظ على استقرار السوق أمس بعد إشارات من
المملكة العربية السعودية الستعدادها لتعويض أي نقص قد ينتج
عن العقوبات التي يتوقع أن تخفض صادرات إيران التي تقدر بنحو
ً
ً
 2.5مليون برميل يوميا ،بمقدار مليون إلى مليوني برميل يوميا.
وقال ولي عهد إمارة أبوظبي عبر «تويتر» ،إن شركة بترول أبوظبي
الوطنية (أدن ــوك) تعتزم زي ــادة طاقة اإلنـتــاج إلــى  5ماليين برميل
ً
يوميا بحلول .2030
وم ــن جـهـتـهــا ،أع ـل ـنــت ح ـكــومــة إق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان الـ ـع ــراق ارت ـفــاع
ً
ً
صادراتها من النفط الخام إلى  400ألف برميل يوميا بزيادة  50ألفا.
ً
ومن المتوقع أن تعلن واشنطن اليوم رسميا هوية الدول الثماني
المعفاة من العقوبات بشرط تخفيض ملحوظ لصادراتها من النفط

وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن "ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف مــن
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع وضـ ـ ــع آل ـ ـيـ ــات ال ـن ـق ــل،
واتخاذ اإلج ــراءات الالزمة لتنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم ()2016/36
الصادر بهذا الشأن" ،مشيرة إلى أن
ً
"الجهات ذات العالقة تعكف حاليا
ع ـلــى اس ـت ـك ـمــال إج ـ ـ ـ ــراءات ال ـن ـقــل،
وتحرص على التأني في ذلك لتكون
سليمة وقانونية  100في المئة".
وذكرت أن "وزارة الشؤون ممثلة
بـ ــإدارة ال ـم ــرأة والـطـفــولــة ،تـمــارس
مهامها اإلشرافية على كل ما يخص
الحضانات الى حين إتمام النقل"،
مبينة أنــه "تــم إص ــدار ق ــرارات عدة
لتنظيم عمل الحضانات ،وأن تعديل
الئـحـتـهــا ال يـتـنــافــى أب ــدا وعملية
النقل ،خصوصا أنها تتبع الوزارة
حتى اآلن".

الجارالله يلتقي السفير األميركي
اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس ،مع سفير الواليات
المتحدة األميركية لدى الكويت السفير لورانس سيلفرمان ،وبحثا
ً
عــددا من أوجــه العالقات الثنائية بين البلدين إضافة إلــى تطورات
األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزيــر الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ووزيـ ــر الـخــارجـيــة الـسـفـيــر الـشـيــخ د .أح ـمــد ناصر
المحمد ،ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير
أيهم العمر ،ومساعد وزيــر الخارجية لـشــؤون األميركتين الــوزيــرة
المفوضة ريم الخالد.

«الهالل األحمر» تطلق حملة
«الشتاء الدافئ» لمساعدة السوريين
جانب من المشاركين في المؤتمر السادس لبرنامج الرواد العرب واألميركيين
إل ـ ــى ت ـح ــوي ــل االقـ ـتـ ـص ــاد إل ــى
اقتصاد قائم على المعرفة مع
عـ ـ ـ ـ ـ ــودة أنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج
ل ــان ـع ـق ــاد فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ال ـتــي
اح ـت ـض ـنــت ان ـط ــاق ـت ــه األول ـ ــى
وكانت شاهدة على والدة هذه
المبادرة العلمية المميزة.
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاب الـ ـ ــديـ ـ ــن
أن " ش ـ ـ ــرا كـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــع كـ ـثـ ـي ــر
مـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
واإلقـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة والـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
ت ـس ــا ع ــد ن ــا ف ــي أداء ر ســا ل ـت ـنــا
واالضـ ـ ـط ـ ــاع ب ـم ـســؤول ـيــات ـنــا
فـ ــي نـ ـش ــر ت ـط ـب ـي ـق ــات ال ـع ـل ــوم
والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا واالب ـ ـت ـ ـكـ ــار
لمصلحة المجتمع واألوساط
الـبـحـثـيــة وق ـطــاع األع ـم ــال في
الكويت والعالم بأسره".
و بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن أن ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــؤ س ـ ـ ـسـ ـ ــة
تستضيف وترعى هذا الحدث
ً
العلمي تــأ كـيــدا لمسؤوليتها
ً
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـجـ ــال وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذا
لتوجيهات سمو أمير البالد
رئيس مجلس إدارة المؤسسة،
"الذي لطالما شدد على أهمية
تـ ـمـ ـكـ ـي ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب مـ ـ ــن خـ ــال
الـ ـعـ ـل ــوم وال ـ ـتـ ــواصـ ــل وتـ ـب ــادل

األفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار ب ـ ـيـ ــن ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــة ،الس ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ف ــي
المجاالت العلمية التي باتت
ً
تشكل فــي يومنا هــذا أ ســا ســا
للتنمية واألمن والسالم حول
العالم".
وأش ـ ـ ــار شـ ـه ــاب ال ــدي ــن إل ــى
أن ف ـعــال ـيــات ال ـم ــؤت ـم ــر ،ال ـتــي

«التربية» :ال صحة لمنع
الدخول إلى المبنى الجديد
أكــد وكيل وزارة التربية بالتكليف وكيل قطاع المالية يوسف
النجار عــدم صحة مــا نشر عــن منع مراجعي "التربية" مــن دخــول
ً
مبناها الجديد ،مشيرا إلى انه خبر عار تماما من الصحة.
وقال النجار في بيان صحافي أمس ،إنه لم يتم انتقال الموظفين
الى المبنى الجديد لوزارة التربية حتى تاريخه ،وبالتالي لم تصدر
أي تعليمات مــن وزي ــر الـتــربـيــة د .حــامــد الـعــازمــي أو أي مـســؤول
بالوزارة في هذا الخصوص.
وأكد النجار حرص الوزارة على ترسيخ مبدأ الشفافية في التعامل
مع الجميع ،وتبسيط اإلجراءات الخاصة بمعامالت المراجعين كافة،
وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق األهداف المرجوة.

الهاجري يبحث التعاون مع رومانيا
بـحــث سـفـيــر ال ـكــويــت ل ــدى رومــان ـيــا ط ــال الـهــاجــري
ورئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانتشيال سبل تعزيز
التعاون الثنائي بين البلدين في المجاالت السياسية
واالقتصادية واالستثمارية والثقافية.
وقــال الـهــاجــري ،لــ"كــونــا" أمــس ،إن المباحثات عقدت
في مقر رئاسة الوزراء الرومانية أمس األول ،وقد أعربت
رئيسة الـ ــوزراء الــرومــانـيــة لــه عــن ارتياحها الكبير من
زيــارتـهــا األخ ـيــرة للكويت وم ــا أس ـفــرت عـنــه مــن نتائج
إيجابية مثمنة الديناميكية الكبيرة في العالقات الثنائية
بين البلدين.
وأش ــادت رئيسة الـ ــوزراء الــرومــانـيــة بالعالقات التي
تــربــط بــادهــا والـكــويــت ووصفتها بالمتميزة ،مؤكدة
رغبة الجانبين المشتركة في تطويرها وتقوية أواصرها
في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية
واالنسانية.

اإليراني .وأعلن العراق والهند أنهما ضمن الالئحة ،بينما رجحت
تركيا أن تكون مشمولة بها.
ً
حالة من الترقب َ
الح ِذر لما ستسفر
وشهدت األسواق اإليرانية أمس
عنه الحزمة الجديدة من عواقب بعد تسبب «األول ــى» ،التي دخلت
حيز التنفيذ في أغسطس الماضي ،في انهيار سعر صرف الريال
أمام الدوالر ،وارتفاع أسعار المواد األساسية واألغذية ،لكن االنتشار
َ
األمني المكثف للشرطة السرية حال دون تسجيل تحرك ُيذكر بأسعار
العمالت األجنبية في طهران.
في سياق متصلّ ،
وجه مجلس «صيانة الدستور» ضربة معنوية
لمساعي الرئيس حسن روحاني والتيار المعتدل للحصول على حوافز
وضـمــانــات اقتصادية لمواصلة االل ـتــزام بــاالتـفــاق ال ـنــووي ،ورفــض
مشروع قانون أقره البرلمان اإليراني بأكتوبر الماضي النضمام البالد
إلى معاهدة مكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال المعروفة بـ«»FAFT
التي اشترطت الدول األوروبية إقرارها لمنح الضمانات.
فارس)
(واشنطن ،طهران ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ ،إرنا،
٢١

الكويت تشيع فيصل الغانم
حصل على شهادة أعالي البحار.
ً
وفي الكويت ،عمل الغانم -رحمه الله -ضابطا على أول باخرة نقل
نفط كويتية (كاظمة) عام  ،1959وعلى باخرة «وربة» العربية عام ،1957
ً
وفي  1968عمل قبطانا على «العربية».
ً
والتحق الراحل بشركة نفط الكويت ،ثم عمل مشرفا على اإلدارة،
ً
ً
ً
وقبطانا على البواخر (القاطرة) ،ومرشدا وناظرا للميناء الجنوبي،
ً
ً
ثم ُع ّين ناظرا للعمليات البحرية ،فناظرا لتصدير وتخزين النفط،
ً
ً
ً
ً
ونــاظــرا عاما للتصدير ،ثم مديرا للتكرير والتصدير ومـســؤوال عن
مصنع التكرير ،ثم شغل منصب نائب العضو المنتدب لعمليات اإلنتاج
والحفر والتكرير والتصدير ،ونائب رئيس مجلس اإلدارة.

تـسـتـضـيـفـهــا مـكـتـبــة ال ـكــويــت
الوطنية تنظم باالشتراك مع
المؤسسة وأكاديميات العلوم
والهندسة والطب بدعم سخي
مــن مؤسسة ا لـعـلــوم الوطنية
وا لــو كــا لــة األ مـيــر كـيــة للتنمية
الدولية ووكالة ناسا.

●

عادل سامي

أك ـ ـ ــدت األمـ ـيـ ـن ــة الـ ـع ــام ــة فــي
ج ـم ـع ـي ــة ال ـ ـهـ ــال األح ـ ـمـ ــر مـهــا
البرجس إطــاق حملة "الشتاء
الدافئ" ،صباح أمس ،في مجمع
"األفـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــوز" لـ ـمـ ـس ــاع ــدة األسـ ــر
السورية والنازحين السوريين
في دول الجوار لسورية.
وقالت البرجس ،في تصريح
صحافي أمــس ،إن هــذه الحملة
سـ ـتـ ـس ــاه ــم بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر فــي
تخفيف معاناة األســر النازحة
ال ـتــي تـجــد صـعــوبــة فــي توفير
اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــا األسـ ــاس ـ ـيـ ــة مــن
ال ـ ـ ـغـ ـ ــذاء والـ ـمـ ـلـ ـب ــس ووسـ ــائـ ــل
التدفئة.
وأض ــاف ــت أن الـحـمـلــة تـهــدف
إلـ ــى تــوف ـيــر م ــا ي ـض ـفــي الـ ــدفء
عليهم من برد الشتاء القارس،
م ـش ـيــرة إلـ ــى أن ال ـح ـم ـلــة ،الـتــي
بـ ـ ــدأت أمـ ـ ــس ،وت ـس ـت ـم ــر سـبـعــة
أيـ ـ ـ ــام س ـت ـس ــاه ــم ف ـ ــي ع ـطــائ ـهــا
وم ـس ــاع ــدت ـه ــا لــاج ـئ ـيــن ط ــوال
فصل الشتاء.
وذك ــرت أن ه ــذه الحملة هي
ا م ـتــداد طبيعي للمواقف التي
ً
دائما بادرت الكويت بها لتقديم
المساعدات اإلنسانية واإلغاثية

مها البرجس

ل ـ ـلـ ــدول ال ـش ـق ـي ـق ــة وال ـص ــدي ـق ــة
فـ ــي أوقـ ـ ـ ــات ال ـم ـح ــن واألزمـ ـ ـ ــات
للتخفيف من معاناة المنكوبين
والمتضررين .وأش ــارت إلــى أن
الحملة ستوجد األسبوع المقبل
في مجمع آخر.
ودع ــت الـبــرجــس المواطنين
والـمـقـيـمـيــن وال ـمــؤس ـســات إلــى
دعم هذه الحملة اإلنسانية عن
ط ــري ــق أي وس ـي ـلــة م ــن وســائــل
التبرع التي خصصتها جمعية
الهالل األحمر سواء عبر الموقع
اإللكتروني للجمعية أو زيارتهم
في مجمع االفنيوز.

«هيئة الشباب» :مشاركتنا في منتدى
شرم الشيخ فرصة لعرض األفكار
أكــد المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري أهمية
منتدى شباب العالم ،بما يتيحه من فرصة أمام الشباب لعرض أفكارهم
وآرائهم وتطلعاتهم.
وقال المطيري ،لـ"كونا" ،على هامش ترؤسه وفد الكويت المشارك في
أعمال المنتدى ،إن هــذه الفعالية تتناول  3محاور رئيسية ،هي السالم
والتطوير واإلبداع ،مشيرا إلى مشاركة نحو  5000شاب وشابة في المنتدى
من دول العالم ،إضافة إلى نخبة كبيرة من المتخصصين واألكاديميين.
وشدد على حرص الكويت ،ممثلة في الهيئة العامة للشباب ،على إتاحة
الفرصة للشباب الكويتيين المبدعين والمتميزين ،للمشاركة في فعاليات
المنتدى ،لالستفادة من الموضوعات واألفكار التي سيناقشها ،إضافة إلى
تبادل الخبرات مع شباب العالم في هذا الشأن.
ويضم وفد "الهيئة" المشارك في منتدى شباب العالم في نسخته الثانية،
والذي انطلقت فعالياته بمدينة شرم الشيخ أمس األول ،تحت رعاية الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي ،سلطان الدوسري وعبدالله المفرح وجنان
القناعي وشيخة الماجد وضاري البليهيس وحنان دشتي وعمر القصاص.

و«الجريدة» إذ تعبر عن ألمها لفقدان الغانم ،تتقدم إلى ذويه بأحر
التعازي ،وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ،وأن يلهم أهله وذويه
الصبر والسلوان.

أزمة مناصب «التشريعية» تعمق...
وعن رأيه في توجه هايف والدمخي إلى االستقالة من اللجنة ،أجاب:
سمعت عن ذلك ،لكن إلى هذه اللحظة لم يتم تقديم شيء رسمي ،ونحن
نعتبرهما عضوين فيها حتى اآلن.
مــن جـهـتــه ،أوض ــح عـضــو «الـتـشــريـعـيــة» خليل الـصــالــح أن ــه تــرأس
ً
االجتماع بوصفه أكبر األعضاء سنا ،حيث انتخبت اللجنة رئيسها،
ً
مضيفا ،في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب خليل عبدالله :بعد
ً
التصويت على الرئاسة ،أعلن النائب الدمخي شفهيا عدم استمراره
ً
فيها ،وأكمل الشطي االجتماع بوصفه رئيسا.
وفي حين قال المقرر خليل عبدالله :كنا نأمل التعاون ،لكن ما حدث
ً
ليس تعاونا ،أعرب العضو النائب أحمد الفضل عن أسفه النسحاب
ً
الدمخي من االجتماع ،وعدم حضور هايف ،مؤكدا استمرار اللجنة في
ً
ابتداء من اليوم.
أعمالها
وقال الفضل لـ «الجريدة» :أثناء االجتماع دار حديث حول الرئاسة ،إذ
طلب الدمخي والدالل إسنادها إلى األخير ،لكن األعضاء فضلوا إجراء
ً
انتخابات ،وأكدنا إمكانية تزكية الدالل ليكون مقررا ،لكنهما رفضا،
فأجريت االنتخابات وفاز الشطي بالرئاسة بـ  4أصوات مقابل صوتين،
لينسحب بعدها الدمخي من االجتماع رغم تمسكنا به.
٠٤

الصراع بين «القوى العاملة»...
البيانات المضللة التي اتضح أنها تندرج في سياق حرب بين الطرفين.
ويشكل انخفاض أعداد العمالة الوطنية بالقطاع الخاص أحد أبرز

عبدالرحمن المطيري

أسلحة التجاذب بين الجانبين ،إذ أظهرت تقارير صادرة عن برنامج
إعــادة الهيكلة أن األسباب الرئيسية وراء انخفاض تلك األعــداد من
عام  2015إلى العام الحالي تكمن في اإلجراءات التي اتخذتها «القوى
العاملة» منذ تدخلها عبر إلزام المواطنين استخراج أذونــات العمل
ً
وتجديدها سنويا ،إضافة إلى بعض االشتراطات األخرى ،مما ساهم
في عزوف المواطنين عن العمل بـ «الخاص» واتجاههم نحو القطاع
الحكومي.
وردت «القوى العاملة» بهيكلها الجديد بأن هذا االنخفاض ما هو
إال رقم للعمالة الوهمية وتمت معالجته ،وتخفيض أعداد المستحقين
«لــدعــم الـعـمــالــة» مــن خ ــال مــا رصــدتــه لـجــان التفيتش عـلــى العمالة
الوطنية في الهيئة.
وقالت نائبة المدير العام لشؤون العمالة الوطنية بالهيئة إيمان
األنصاري ،إن انخفاض أعداد المعينين في «الخاص» يرجع إلى دور
البرنامج «الذي يهدف إلى السيطرة على التعيين الوهمي».
وأشارت األنصاري إلى أن انخفاض األعداد منذ عام  2015حتى اآلن
جاء نتيجة لإلجراء ات المتخذة للحد من التوظيف الوهمي ،إذ بلغ
عدد من تصرف لهم العالوة االجتماعية في عام  2014نحو  74ألف
ً
مواطن ،في حين بلغ عدد من تقاضاها في  2017حوالي  70ألفا ،بعد
أن قام البرنامج بدور مميز في الكشف عن المعينين بشكل وهمي.

«التربية» :تقديم اختبارات...
وأضــافــت أن اختبارات الثاني عشر ستجرى خــال الفترة من 30
ديسمبر المقبل حتى العاشر من يناير .2019
وعللت المصادر فصل مواعيد االختبارات بين المراحل التعليمية
بتخفيف الضغط على لجان المراقبة والكنترول.

ةديرجلا

•
العدد  / 3947االثنين  5نوفمبر 2018م  27 /صفر 1440هـ

local@aljarida●com

3

محليات
«ضمان الجابرية» يضيق بزحمة المراجعين
وشكوى من تأخر إنهاء المعامالت
 300معاملة أنجزت من أصل  3آالف خالل الفترة الصباحية
عادل سامي

كشفت مصادر مطلعة عن
إنجاز  300معاملة من ً أصل
أكثر من  3آالف صباحا في
«ضمان» بالجابرية.

شـهــد مــركــز خــدمــات الـشــركــات
في منطقة الجابرية ،المسؤول عن
إنجاز معامالت الضمان الصحي
ل ـلــوافــديــن ،أمـ ــس ،زح ــام ــا شــديــدا
ت ـس ـب ــب ف ـ ــي ح ـ ـ ـ ــدوث «ه ـ ــوش ـ ــات»
ب ـيــن ال ـمــراج ـع ـيــن ،بـسـبــب إي ـقــاف
التحصيل النقدي من جانب الشركة
التي تقدم الخدمة ،بناء على طلب
وزارة ال ـص ـحــة ب ـع ــدم التحصيل
النقدي ،وذلــك قبل تركيب أجهزة
«الكي نت» والطوابع اإللكترونية.

طوابع و«كي نت»

إنهاء ندب
مديرة إدارة
تفتيش
األدوية

وقــالــت مـصــادر صحية مطلعة
ل ـ ــ«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،إن «الـ ـم ــرك ــز شـهــد
ازدح ـ ــام ـ ــا خ ــان ـق ــا م ـن ــذ ال ـســاب ـعــة
والنصف من صباح أم ــس» ،الفتة
إلـ ــى أن ال ـ ـ ـ ــوزارة رك ـب ــت  3مـكــائــن
للطوابع اإللـكـتــرونـيــة و 20جهاز
«سكانر» ألجهزة الـ«كي نت» ،ولكنها
لم تؤد الدور المطلوب نتيجة أعداد
الـمــراجـعـيــن ال ـك ـب ـيــرة ,السـيـمــا أن
انجاز معامالت المراجع يستغرق
نحو  7دقائق كمتوسط وقت.
وأك ــدت الـمـصــادر أن تعليمات
ص ــدرت مــن وك ـيــل وزارة الصحة
د .مصطفى رضــا بوجود الوكيل
المساعد للشؤون القانونية محمد
السبيعي ،ومــديــر إدارة التأمين
الصحي ع ــادل جمعة فــي المركز
خالل الفترة المسائية من الرابعة
ح ـت ــى ال ـس ــاب ـع ــة مـ ـس ــاء ،ل ـح ــل أي
مشاكل تواجه المراجعين.
وأشــارت إلى أنه حتى الواحدة
والنصف ظهر أمــس ،وهــو موعد
إغالق المركز في الفترة الصباحية،
تم إنجاز  300معاملة من أصل أكثر
مــن  3آالف مــراجــع بــواقــع  10في

زحام شديد داخل مركز ضمان الجابرية أمس
المئة من أعداد المراجعين للمركز،
خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـص ـبــاح ـيــة ف ـقــط،
ومثلهم في الفترة المسائية التي
أغلقت أبوابها عند السابعة مساء.

تذمر وتأخر
وأوضحت أن بعض المراجعين
قاموا بشراء طوابع إلكترونية من
مكائن موجودة في أماكن مجاورة
ف ــي مـسـتـشـفــى مـ ـب ــارك ،أو بعض
المجمعات التجارية القريبة من
المركز ،ولكن فوجئوا بأن أجهزة
«الـسـكــانــر» ال تـقــرأ ه ــذه الـطــوابــع،
م ـمــا أدى إلـ ــى ت ــذم ــر ش ــدي ــد بين
المراجعين ،وتأخر معامالتهم.
وأكدت أن المركز ينجر من  6إلى
 8آالف معاملة أيام األحد واالثنين
والـ ـث ــاث ــاء ،بـيـنـمــا يـنـجــز  5آالف
يوم األربعاء ،ونحو  4آالف و500
معاملة يوم الخميس.
الجدير بالذكر أن الشركة التي
تـ ـق ــدم خ ــدم ــة الـ ـضـ ـم ــان ال ـص ـحــي

للوافدين أعلنت ،في كتاب رسمي،
ي ـ ــوم األرب ـ ـع ـ ــاء الـ ـم ــاض ــي ،إي ـقــافــا
فــوريــا للتحصيل الـنـقــدي بمركز
خـ ــدمـ ــات ال ـ ـشـ ــركـ ــات فـ ــي مـنـطـقــة
ال ـجــابــريــة ،ابـ ـت ــداء م ــن الـخـمـيــس،
حـتــى يـتــم تــوفـيــر أج ـه ــزة ك ــي نت
بمركز الشركات بناء على التنسيق
بين وزارة الصحة وشركة كي نت
المتعاقدة معها.
إلى ذلك ،أصـ ــدر وزي ـ ــر الصح ــة
د .ب ــاس ــل ال ـص ـب ــاح قـ ـ ــرارا وزاري ـ ــا
ب ــإن ـه ــاء نـ ــدب ال ـص ـيــدالن ـيــة م ــروة
ال ـج ـســار م ــن وظ ـي ـفــة مــديــر إدارة
تفتيش األدوية.
وج ـ ــاء ف ــي الـ ـ ـق ـ ــرار ،ال ـ ــذي حـمــل
ال ــرق ــم  290لـسـنــة  ،2018أن إنـهــاء
ندب المذكورة جاء بناء على كتاب
الــوكـيــل الـمـســاعــد ل ـشــؤون الــرقــابــة
الدوائية والغذائية المؤرخ في 10
أكتوبر  2018بشأن طلب إنهاء ندب
المذكورة ،لعدم تعاونها واعتذارها
عن عدم المشاركة في جميع اللجان
والفرق.

مــن جــانــب آخ ــر ،وتـحــت رعــايــة
وزيــر الصحة ،تستضيف الــوزارة
خالل الفترة من  5حتى  8الجاري،
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة
لتحديث الدليل واإلعداد لمناقصة
المستحضرات الصيدالنية لعام
 2019بدول مجلس التعاون.
و قـ ـ ـ ـ ــال و كـ ـ ـي ـ ــل وزارة ا ل ـص ـح ــة
المساعد لـشــؤون الرقابة الدوائية
والغذائية وعضو الهيئة التنفيذية
ب ــدول مجلس الـتـعــاون ،د .عبدالله
ال ـبــدر ،إن «ه ــذه اللجنة الخليجية
تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى ال ـت ـن ـس ـي ــق بـ ـي ــن دول
المجلس بقطاع األدويــة واألمصال
وال ـ ـل ـ ـق ـ ــاح ـ ــات» .وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ه ــذا
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ،ال ـ ـ ــذي س ـي ـن ـط ـل ــق فــي
التاسعة من صباح اليوم ،سيحضره
وفد من مجلس الصحة بدول مجلس
الـتـعــاون ،بحضور ممثلي قـيــادات
وم ـســؤول ـيــن م ــن ه ـي ـئــات ووزارات
الصحة بدول مجلس التعاون ،وهـي
إح ــدى ال ـل ـجــان الخليجية المهمة
المشتركة بدول المجلس.

«األشغال» 382 :مليون دينار
لتوسعة محطة أم الهيمان
وقعت وهيئة الشراكة وثيقة التزام مع المستثمر الفائز لتنفيذ المشروع
وقعت وزارة األشغال العامة
وهيئة مشروعات الشراكة بين
القطاعين الـعــام والـخــاص مع
المستثمر الفائز وثيقة التزام
ل ـ ـم ـ ـشـ ــروع ت ـن ـف ـي ــذ وت ــوسـ ـع ــة
مـحـطــة أم ا ل ـه ـي ـمــان لمعالجة
ال ـصــرف الـصـحــي بقيمة 382
مليون دينار.
وقالت وكيلة الوزارة عواطف
الغنيم فــي تصريح صحافي،
إن عقد المستثمر الفائز (وهو
تحالف شركتي دبليو.تي.اي
األل ـم ــان ـي ــة وإيـ ـف ــا ال ـكــوي ـت ـيــة)
ي ـق ــوم ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـش ــروع
بمدة تصل إلــى ثــاث سنوات
عن طريق تأسيس عقد شراكة
بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت الغنيم أن المشروع
الذي يمثل أحد خطط التنمية
ي ـق ــوم ع ـلــى م ـعــال ـجــة ال ـصــرف
الصحي في المنطقة الجنوبية
وتنفيذ أ كـبــر محطة للصرف
ال ـص ـح ــي بـ ـق ــدرة اسـتـيـعــابـيــة
تصل إلى  500ألف متر مكعب
من المياه في المرحلة األولى
وقابلة للتوسع حتى  700ألف
متر مكعب.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن الـ ـمـ ـش ــروع
يتيح معالجة الصرف الصحي
وتخضير المنطقة الجنوبية
بتوفير المياه إلى مزارع الوفرة
وتشجير المناطق الجنوبية
ً
عموما مما يساهم في عمليات
دعــم البيئة واع ــادة استخدام
المياه بشكل يخدم البالد.

الكوادر الوطنية
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال ال ـم ــدي ــر

جانب من توقيع وثيقة تنفيذ المشروع
العام لهيئة (مشروعات الشراكة)
م ـط ـل ــق ال ـ ـصـ ــانـ ــع ،ف ـ ــي ت ـصــريــح
صحافي ،إن توقيع وثيقة االلتزام
ً
يـمـثــل تــدعـيـمــا لـلـبـنـيــة التحتية
ً
واستقطابا للمستثمر االجنبي
والتكنولوجيا المتطورة للمرافق
الصحية والـخــدمـيــة اضــافــة الــى
توطين الخبرة وتدريب الكوادر
الوطنية.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان م ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذه
المشروعات الحيوية هــي بداية
شراكة مهمة بين القطاعين العام
الخاص من أجــل تدعيم التنمية
وجذب المستثمر االجنبي وخلق
ف ـ ـ ــرص اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ل ـل ـش ــرك ــات
ال ـم ـح ـل ـي ــة وك ـ ــذل ـ ــك ف ـ ـ ــرص ع ـمــل
للمواطنين.

مشروع حيوي
من جانبه ،قال مدير المبيعات
وال ـم ـن ــاق ـص ــات ل ـش ــرك ــة (دب ـل ـي ــو.
ت ــي.اي) االلـمــانـيــة ج ــورج كورنج

ً
إن هذا المشروع يعتبر حيويا
ً
وكبيرا باستخدامه تكنولوجيا
ً
م ـت ـقــدمــة م ــؤك ــدا أنـ ــه سـيـكــون
هناك عائد مهم للجميع.
وتبلغ مدة تنفيذ المشروع
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـقـ ـ ــوم ب ـ ـ ــه الـ ـتـ ـح ــال ــف
ال ـم ـكــون م ــن شــرك ـتــي (دب ـل ـيــو.
تي.اي) االلمانية وشركة (إيفا)
ال ـكــوي ـت ـيــة ثـ ــاث سـ ـن ــوات مــن
خالل تأسيس شركة مساهمة
م ـ ــوزع ـ ــة عـ ـل ــى أس ـ ـهـ ــم  50فــي
ال ـم ـئ ــة ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن و 10فــي
المئة للحكومة و 40في المئة
للمستثمر.
وتـ ـ ـص ـ ــل مـ ـ ـ ــدة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ً
ً
إلــى  25عاما شامال التشغيل
وال ـص ـي ــان ــة وت ـم ــدي ــد خ ـطــوط
الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــاه وانـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء ال ـ ـم ـ ـعـ ــدات
للمحطة تقوم وزارة األشغال
خــال تلك المدة بشراء المياه
مــن ال ـشــركــة بـقـيـمــة تـصــل إلــى
 922مـلـيــون دي ـنــار خ ــال تلك
المدة.
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ً
ً
الشطي رئيسا لـ «التشريعية» بـ  ٤أصوات وعبدالله مقررا بالتزكية
محيي عامر

ً
كما كــان متوقعا ،فــاز النائب
خ ــال ــد ال ـش ـط ــي ب ــرئ ــاس ــة لـجـنــة
الشؤون التشريعية والقانونية
البرلمانية ،خالل االجتماع الذي
ع ـقــدتــه أم ـ ــس ،ب ـح ـضــور جميع
أع ـض ــائ ـه ــا ،بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـنــائــب
محمد هــايــف ،الــذي تغيب عنه،
ً
اع ـت ــراض ــا عـلــى تـشـكـيـلـتـهــا ،في
وقــت فــاز النائب خليل عبدالله

بمنصب المقرر بالتزكية.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا صـ ـ ـ ــوت ل ـل ـش ـط ــي،
فضال عنه ،النواب أحمد الفضل
وخليل الصالح وخليل عبدالله،
حصل منافسه ا لـنــا ئــب محمد
ال ـ ـ ـ ــدالل عـ ـل ــى صـ ــوتـ ــه وصـ ــوت
النائب عادل الدمخي.
وش ـهــد االج ـت ـمــاع انـسـحــاب
ال ــدمـ ـخ ــي ،ب ـع ــد ت ـص ــوي ـت ــه فــي

الفضل لـ ةديرجلا :.منحنا الدالل مقرر اللجنة
بالتزكية ورفض ...والدمخي انسحب رغم تمسكنا به
●

فهد التركي

أع ــرب عـضــو الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة ال ـنــائــب أحمد
الفضل عــن أسـفــه النسحاب النائب عــادل الدمخي
مــن ا جـتـمــاع اللجنة التشريعية البرلمانية و عــدم
ً
حضور النائب محمد هايف ،مؤكدا استمرار اللجنة
بأعمالها ،ابتداء من اليوم الذي سيشهد االجتماع
العملي األول للجنة ،وستتم خالله مناقشة ما تبقى
من قضايا واقتراحات ومشاريع بقوانين من دور
االنعقاد الماضي.
وقال الفضل لـ «الجريدة»« :طلبت تأخير االجتماع
ألكثر من ربع ساعة ،حتى حضر النائب محمد الدالل،
ثم طلبت من األعضاء في اللجنة التأخير أكثر حتى
وصل النائب عادل الدمخي ،وعقدنا اجتماعنا قرابة
الواحدة والنصف ظهرا ،برئاسة رئيس السن خليل
الصالح».
وأضاف« :وأثناء االنعقاد دار حديث حول الرئاسة،
التي طلب الدمخي والدالل أن تسند إلى األخير ،لكن

اعضاء اللجنة فضلوا ان تجرى انتخابات ،ونحن
اكــدنــا أن مــن الـمـمـكــن ان تـتــم تــزكـيــة مـحـمــد ال ــدالل
لـيـكــون م ـقــررا للجنة ،لـكــن الــدمـخــي وال ــدالل رفضا
ذلك ،فأجريت االنتخابات لرئاسة التشريعية وفاز
النائب خالد الشطي برئاستها ،بـ  4أصوات مقابل
صوتين للنائب ال ــدالل ،لينسحب بعدها الدمخي
من االجتماع».
وت ــاب ــع« :ق ـب ــل االن ـس ـح ــاب ط ـل ـبــت شـخـصـيــا من
الدمخي البقاء فــي اللجنة ،وأخبرته بأنه سيكون
مكسبا لـهــا ،وسـنـتـعــاون جميعنا مــن اج ــل انـجــاز
التشريعات ،لكنه اصر على عدم االستمرار والتعاون،
وخرج منسحبا من االجتماع ولم يكمله ،بينما لم
يحضر محمد هايف االجتماع بتاتا ،وبعدها تمت
تزكية خليل عبدالله ليكون مقررا للجنة».
واستدرك الفضل« :لم نكن نريد ان يخرج الدمخي
من اللجنة منسحبا ،وحاولت ان أثنيه عن هذا القرار
بمعية الشطي ،لكن استمر في رفضه ،فنزلنا عند
رغبته وخرج من اللجنة».

انـتـخــابــات الــرئــاســة لمصلحة
الــدالل ،وخسارته االنتخابات،
ف ـ ــي وقـ ـ ــت ذكـ ـ ـ ــرت مـ ـ ـص ـ ــادر أن
ال ــدالل يفكر فــي االسـتـقــالــة من
الـلـجـنــة ،لكنه لــم يحسم أم ــره،
واكتفى بالقول ،ردا على أسئلة
الـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن ،عـ ـق ــب ان ـت ـه ــاء
االجتماع« :ال تعليق».
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
ال ـنــائــب ال ـش ـطــي ،ف ــي تـصــريــح
ل ـ «الـجــريــدة»« :نـحــن حريصون
عـ ـ ـل ـ ــى أن تـ ـ ـ ــوا صـ ـ ـ ــل ا لـ ـلـ ـجـ ـن ــة
الـتـشــريـعـيــة عـمـلـهــا ف ــي دوري
اال نـعـقــاد السابقين ،وستكون
لجنة فاعلة ومثمرة».
وأضاف« :سياستنا الجديدة
هي تصفير جدول األعمال قدر
ال ـم ـس ـت ـطــاع ،ب ـح ـيــث إن هـنــاك
مـ ـئ ــات االق ـ ـتـ ــراحـ ــات ب ـقــوان ـيــن
مـتـعـطـلــة ،رغـ ــم م ــا ت ــم إن ـج ــازه
ب ــال ــدوري ــن ال ـســاب ـق ـيــن ،ونـحــن
بحاجة ملحة إ لــى أخــذ جميع
اقتراحات النواب باالهتمام».
وس ـئ ــل ع ــن رأيـ ـ ــه ف ــي تــوجــه
عضوين لالستقالة من اللجنة
هما هايف والدمخي ،فأجاب:
«سمعت عن ذلــك ،لكن إلى اآلن
ل ــم ي ـت ــم ت ـق ــدي ــم ش ـ ــيء رس ـم ــي،
وهناك آلية معينة في الالئحة،
و ن ـحــن نعتبرهما أ ع ـضــاء في
هذه اللجنة حتى اآلن».
وأوضح عضو «التشريعية»
خليل الصالح أنه ترأس ،أمس،
اجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،ألنـ ـ ــه أك ـب ــر
ً
األعضاء سنا« ،وحضر اجتماع

«التشريعية» في اجتماعها أمس
اختيار الرئيس والمقرر ستة
أعـ ـ ـض ـ ــاء ،وهـ ـ ــم م ـح ـم ــد الـ ـ ــدالل
وعادل الدمخي وخالد الشطي
وخليل عبدالله وأحمد الفضل
ومحدثكم ،وغاب عن االجتماع
النائب محمد هايف».
وأضاف الصالح ،في مؤتمر
ص ـحــافــي م ـش ـتــرك م ــع الـنــائــب
خليل عبدالله« :ووفــق الالئحة
ترأست االجتماع ،وتم اختيار
رئيس اللجنة باالنتخاب ،وفاز
خــالــد الـشـطــي بـحـصــولــه على
 4أص ــوات وحـصــل ال ــدالل على
صوتين».
وقال إنه بعد التصويت على
رئ ــاس ــة ال ـل ـج ـنــة أع ـل ــن ال ـنــائــب

الدمخي شفهيا عدم استمراره
فـ ــي ال ـل ـج ـن ــة ،وأك ـ ـمـ ــل ال ـش ـطــي
االجتماع كونه رئيسا.
بـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال مـ ـق ــرر الـلـجـنــة
خليل عبدالله« :اجتمعت اللجنة
بحضور ستة اعـضــاء ،وغياب
النائب محمد هــايــف ،وترشح
لـ ـل ــرئ ــاس ــة الـ ـشـ ـط ــي والـ ـ ـ ـ ــدالل،
وانتهت بحصول الشطي على
أربـ ـع ــة أص ـ ـ ــوات والـ ـ ـ ــدالل عـلــى
ص ــوتـ ـي ــن ،وتـ ـسـ ـل ــم ال ــرئ ــاس ــة،
وتاليا أعلن الدمخي انسحابه
من اللجنة».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه« :ك ـن ــا
نأمل التعاون ،وما حدث ليس
تـعــاونــا ،وانـسـحــب مــن اللجنة

ثم عرض رئيس اللجنة الشطي
ان ـت ـخــاب ال ـم ـقــرر ،ول ــم يترشح
أحــد ،وتقدمت لألمر بعدما لم
يرغب أحد».
وتابع« :اتفقنا على اجتماع،
ك ــل اث ـن ـيــن ف ــي األسـ ـب ــوع ال ــذي
توجد به جلسة ،واجتماع كل
اث ـن ـي ــن وثـ ــاثـ ــاء ف ــي األسـ ـب ــوع
الـ ـ ـ ـ ــذي ال ت ـ ــوج ـ ــد بـ ـ ــه ج ـل ـس ــة،
وذلـ ـ ــك الس ـت ـع ـج ــال ال ـن ـظ ــر فــي
االقتراحات بقوانين والمشاريع
بـ ـقـ ــوانـ ـيـ ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــروضـ ــة ع ـلــى
ال ـل ـج ـنــة ،وسـنـسـتـعـجــل أيـضــا
االق ـ ـتـ ــراحـ ــات الـ ـخ ــاص ــة بـعـمــل
اللجنة».

majles@aljarida●com

الحويلة يشيد بافتتاح
فرع «االئتمان» بالرقة
أشـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـنـ ــائـ ــب د .م ـح ـمــد
الـحــويـلــة بـ ــإدارة بـنــك االئـتـمــان
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــي ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ت ـ ـجـ ــديـ ــد
واف ـت ـت ــاح ف ــرع لـلـبـنــك بمنطقة
ال ـ ــرق ـ ــة بـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة األح ـ ـمـ ــدي
وزي ـ ــادة ال ـط ــاق ــة االسـتـيـعــابـيــة
لــه لـيـخــدم أكـبــر عــدد ممكن من
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـقــديــم
اف ـ ـضـ ــل خـ ــدمـ ــة لـ ـه ــم فـ ــي بـيـئــة
ص ـح ـي ــة ت ـم ـك ـن ـه ــم م ـ ــن إنـ ـج ــاز
م ـع ــام ــات ـه ــم ب ـس ـهــولــة وي ـس ــر.
وق ـ ــال ال ـح ــوي ـل ــة :ن ـه ـنــئ أهــالــي
المحافظة بهذه المناسبة ،فهي
خ ـطــوة مـهـمــة ل ـخــدمــة شــريـحــة
كـبـيــرة مــن الـمــواطـنـيــن السيما
الخدمات المتطورة في الفرع من
وســائــل التكنولوجيا الحديثة
والمتطورة لتخفيف المعاناة
عن المواطنين من خالل تسهيل
إجراء وإنهاء معامالتهم.

الكندري يسأل العفاسي
عن «نزاهة»
وج ــه ال ـنــائــب د .عـبــدالـكــريــم
ال ـ ـك ـ ـن ـ ــدري سـ ـ ـ ـ ــؤاال إلـ ـ ـ ــى وزيـ ـ ــر
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــدل وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
د .ف ـه ــد الـ ـعـ ـف ــاس ــي ،ط ـل ــب فـيــه
ت ــزوي ــده بـتـقــريــر لـجـنــة تقصي
الحقائق بالهيئة العامة لمكافحة
الفساد «نزاهة» التي شكلها وزير
العدل السابق بقرار رقم  4لسنة
 ،2017واإلجراءات التي قامت بها
الوزارة حيال هذا التقرير.

ً
نواب عن «التقاعد المبكر» :إقراره قريبا ونحذر من المماطلة

ً
• الدقباسي :لست عاجزا عن التصعيد مع الحكومة • عبدالله :سنكون على موعد مع مساءلة الحجرف عن تجاوزات «التأمينات»
• الشاهين :التصويت على القانون باالسم ليعرف الشعب من يقف معه • المرداس 4 :آالف موظف ينتظرون إقراره

●

فهد التركي

طالب عدد من النواب بضرورة إقــرار قانون التقاعد
ً
المبكر م ـجــددا فــي دور االنـعـقــاد الـحــالــي بـعــدمــا ردتــه
الحكومة في الدور السابق.
وق ــال ه ــؤالء ال ـنــواب فــي ن ــدوة «خـفــض ســن التقاعد
مطلب شعبي» ،التي أقيمت أمس األول في ديوانية النائب
ً
علي الدقباسي ،إن نوابا قدموا اقتراحات إللغاء المادة
الــرابـعــة ،وإذا أرادت الحكومة أن تتعاون مــع المجلس
فعليها المبادرة بتقديم مشروع «التقاعد المبكر» الجديد،
وتأكيد التزامها وتوافقها مــع اللجنة المالية لتمرير
القانون الذي ينتظره الشعب الكويتي.
ودعا الدقباسي اللجنة المالية البرلمانية إلى إنهاء
ً
هذا القانون خالل الشهر الجاري ،مؤكدا أنه غير عاجز
عن التصعيد ضد الحكومة« ،ولكني أريــد المصلحة
العامة».
وأوض ــح الــدقـبــاســي أن العقلية القديمة يجب أن
تتغير ،فنصف الشعب الكويتي أعمارهم تحت 25
سنة ،ولذلك يجب تعديل بعض التشريعات من أجل

تطوير البالد ومصلحة المواطنين ،مستدركا بأن أي
دعوات من اللجنة المالية أو الحكومة لدراسة «التقاعد
المبكر» من جديد هي مماطلة وتعطيل للقانون الذي
يتفق عليه النواب.
وأضاف« :نمد يد التعاون مع الحكومة إلقرار هذا
القانون الذي سيوفر  10آالف فرصة عمل ،ولن يضر
ميزانية الــدولــة» ،موضحا أنــه بعد مضي عامين إال
شـهــرا ،تــم تقديم قــا نــون التقاعد المبكر والحكومة
وافقت مبدئيا عليه ،بعدما ُدرس في لجان المجلس،
وكــانــت هـنــاك شــركــة مـحــايــدة ،أتــت نتيجة دراستها
مطمئنة للجميع ،ومــع ذلــك ردت الحكومة القانون،
الف ـتــا إل ــى أن ال ـن ــواب أرادوا أن ت ـكــون ه ــذه القضية
مــوجــودة ،ولــذلــك نحشد لها ال ـنــدوات بـهــدف إطــاع
المواطنين على آخر مستجداتها.

الثالثة ثابتة
من جهته ،قال النائب اسامة الشاهين إن «الثالثة
ثــابـتــة» إلق ــرار هــذا ال ـقــانــون« ،وسـيـكــون اجتماعنا

ال ــراب ــع وال ـ ـقـ ــادم ف ــي دي ــوان ـي ــة ال ـن ــائ ــب الــدق ـبــاســي
للمباركة على تمريره» ،مطالبا بتصويت المجلس
على هذا القانون نداء باالسم حتى يعرف الشعب
الكويتي من هم النواب الذين يقفون مع المواطنين
ومصالحهم.
وأكــد الشاهين أن هذا القانون أشبع دراســة في
اللجان البرلمانية والشركة المحايدة ،وهذا مطلب
ً
لعدد كبير من الـنــواب ،مبينا أن «القانون وطني،
وفوجئنا كثيرا برد الحكومة له».

قوانين شعبوية
ب ــدوره ،أكــد النائب د .خليل عبدالله ضــرورة أن
يـكــون هـنــاك ضغط على الـنــواب والحكومة إلقــرار
القوانين التي تهم المواطنين ،مشيرا إ لــى تعطل
أعمال المجلس لمصلحة القوانين الشعبوية.
وأضاف عبدالله« :نحن على موعد مع الحكومة،
وتعديل قانون التأمينات االجتماعية من أولويات
الـنــواب ،وإذا كــان هناك ضغط ومساومة فذلك من

مصلحة الـشـعــب الـكــويـتــي» ،الفـتــا إل ــى أن الخدمة
الوحيدة التي تقدمها مؤسسة التأمينات هي رواتب
المتقاعدين فقط« ،و لــذ لــك سنكون على موعد مع
مساءلة وزير المالية على تجاوزات هذه المؤسسة».
وأكــد أن الحكومة غير ق ــادرة على توفير فرص
ً
ً
عمل للمواطنين« ،وهــي تعلم أن هناك عــددا كبيرا
مــن عيالنا ال يعملون» ،الفـتــا الــى ان القضية قبل
ان تكون شعبية هي مطلب علمي ومنطقي سليم
للتقاعد المبكر نظرا لوجود مشكلة كبيرة في البلد
وهي البطالة.

مستحقو التقاعد


بدوره ،قال النائب نايف المرداس« :إننا على يقين
مــن أن سمو األمـيــر سيبارك إق ــرار هــذا الـقــانــون؛ ألنه
يهم المواطنين» ،مشيرا الــى وجــود  4آالف مستحق
للتقاعد ،ولذلك فإن إقرار هذا القانون سيوفر وظائف
للمواطنين العاطلين عن العمل.
وأوضح المرداس أن الحكومة كانت دائما تتعذر،

ً
الدقباسي متحدثا في الندوة أمس
وإقــرار هذا القانون مطلب شعبي وعلى الحكومة أن
تقف مع الشعب ومصالحه« ،وإال فستكون مساءلتنا
للوزراء المعنيين حاضرة خالل األيام القادمة إذا لم
يقر القانون».

«البيئة» :فحص مخلفات األسلحة
واآلليات في معسكرات الجيش
أك ــدت الهيئة الـعــامــة للبيئة
ً
أن ـهــا ال تــالــو ج ـه ــدا ف ــي تنفيذ
ال ـم ـه ــام ال ـم ـس ـنــدة إل ـي ـهــا نحو
حـمــايــة الـبـيـئــة وال ـح ـفــاظ على
مـ ــواردهـ ــا الـطـبـيـعـيــة وح ـمــايــة
صحة اإلنسان.
جــاء ذلــك في رد الهيئة على
أسئلة برلمانية تقدم بها النائب
أس ــام ــة الـشــاهـيــن ب ـشــأن م ــا تم
تداوله عن وجود ردم للنفايات
النووية من القوات األميركية في
أحد المواقع الكويتية ،مشددة
عـلــى أن ــه ال تــوجــد ل ــدى الهيئة
أي بيانات أو معلومات عن ردم
تلك النفايات.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ب ـع ــزم ـه ــا
توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة
الدفاع تهدف إلى تشكيل لجنة
مشتركة من الطرفين للتعاون
فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال ال ـ ـت ـ ـلـ ــوث ال ـب ـي ـئ ــي
وفـ ـ ـح ـ ــص ال ـ ـتـ ــربـ ــة وم ـخ ـل ـف ــات
األسلحة واآلليات في معسكرات
الـ ـجـ ـي ــش ،ك ــذل ــك الـ ـتـ ـع ــاون فــي
مـ ـ ـج ـ ــاالت اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام وتـ ـ ـ ــداول
المواد الكيميائية واإلشعاعية
بـ ــال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات وال ـ ـت ـ ــدري ـ ـب ـ ــات
العسكرية.
وعن اإلجراءات التي اتخذتها
الهيئة لضمان مراعاة الصحة

ال ـع ــام ــة وال ـب ـي ـئ ــة ف ــي ال ـق ــواع ــد
األمـيــركـيــة فــي ال ـكــويــت ،أف ــادت
وزارة األش ـ ـغـ ــال بـ ــأن ال ـق ــواع ــد
األميركية تخضع لسلطة وزارة
الدفاع.
وفي حين استفسر الشاهين
ع ــن ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـب ـي ـئ ـيــة ال ـتــي
قـ ــدمـ ــت ح ـ ـ ــول سـ ــامـ ــة الـ ـت ــرب ــة
وال ـه ــواء فــي ال ـمــدن اإلسـكــانـيــة
الجديدة وعلى وجه الخصوص
(مدينة المطالع) ،أفادت الهيئة
بأن هناك دراسة شاملة قدمتها
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ــرع ــاي ــة
السكنية تمت الموافقة عليها
مــن قـبــل الهيئة الـعــامــة للبيئة
تـ ــؤكـ ــد سـ ــامـ ــة جـ ـ ـ ــودة ال ـ ـهـ ــواء
والتربة ،وأن المؤسسة مستمرة
ً
بتقديم تقاريرها دوريــا بشكل
ربـ ـ ـ ــع سـ ـ ـن ـ ــوي بـ ـ ـش ـ ــأن م ـن ـط ـقــة
المطالع.
كما أفــادت الهيئة بأن قد تم
إعداد وتقديم دراسات المردود
الـ ـبـ ـيـ ـئ ــي ل ـ ـل ـ ـمـ ــدن االسـ ـك ــانـ ـي ــة
ال ـج ــدي ــدة ع ـلــى ال ـن ـحــو ال ـتــالــي:
مـ ـش ــروع ج ـن ــوب ال ـم ـط ــاع فــي
د يـ ـسـ ـمـ ـب ــر  .2014و مـ ـ ـش ـ ــروع
المساكن المنخفضة التكاليف
يونيو  .2018ومشروع جنوب
عـبــدالـلــه الـمـبــارك يـنــايــر .2018

السويط :تسجيل العقار باسم الزوج
أو الزوجة عند وفاة أحدهما
قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة األولى من
المادة ( )32من القانون رقم ( )47لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية،
لتستبدل بالنص اآلتــي :عند وفــاة أي من الزوجين الكويتيين قبل
استكمال المدة المقررة لتملك العقار الحكومي يسجل العقار باسم
الزوج اآلخر وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر
ً
ً
قسط التمليك أو القرض قائما بعد تاريخ اإلصدار ووفقا للضوابط
التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة إدارة المؤسسة.

ومشروع غرب عبدالله المبارك
يناير  .2014ومشروع ضاحية
حصة الـمـبــارك نوفمبر .2017
ومـ ـ ـش ـ ــروع غ ـ ــرب ت ـي ـم ــاء مــايــو
 .2018وم ـش ــروع ج ـنــوب سعد
العبدالله سبتمبر .2018
وأك ـ ـ ـ ــدت أن قـ ــانـ ــون ح ـمــايــة
البيئة رقم  42لسنة  2014منح
الهيئة العامة للبيئة القيام بكل
اإلجــراء ات الكفيلة نحو حماية
ال ـم ـج ـت ـم ــع وص ـ ـحـ ــة اإلن ـ ـسـ ــان
وال ـك ــائ ـن ــات ال ـح ـيــة م ــن جميع
األنشطة واألعمال المضرة بها،
كـمــا أن ال ـمــادة  25مــن الـقــانــون
ذاته يحظر استيراد أو جلب أو
ردم أو إغراق أو تخزين النفايات
النووية في كامل إقليم الكويت
بأي شكل من األشكال.
وأكـ ــد ال ـنــائــب ال ـشــاه ـيــن أنــه
مـسـتـمــر ف ــي م ـتــاب ـعــة الـمـلـفــات
الـبـيـئـيــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،س ـ ــواء ما
يـتـعـلــق مـنـهــا ب ـت ـلــوث ال ـم ــاء او
الـهــواء أو التربة أو غيرها من
ً
مناحي الحياة ،قياما بواجبه
الدستوري بتمثيل األمة والدفاع
عـ ـ ــن ال ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـل ــوط ــن
والمواطنين.

«التعليمية» تدعم
مالحقة المزورين
●

علي الصنيدح

أك ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـضـ ـ ــو ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
التعليمية د .خليل عبدالله
أن ا لـ ـلـ ـجـ ـن ــة ب ـت ـش ـك ـي ـل ـهــا
الـ ـح ــال ــي س ـت ـع ـط ــي وزي ـ ــر
الـ ـت ــربـ ـي ــة وزيـ ـ ـ ــر ال ـت ـع ـل ـيــم
الـعــالــي د .حــامــد العازمي
ال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة ال ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة فــي
مالحقة اصحاب الشهادات
الـ ــوه ـ ـم ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــادات
المزورة ومالحقتهم.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه ف ــي
ت ـصــريــح ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» أن
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة سـ ـتـ ـك ــون داعـ ـم ــه
لمساعي الــوزيــر العازمي
للتصدي ومالحقة اصحاب
ه ــذه ال ـش ـهــادات ،مستدرك
بالقول ،إال أن األمر يعد أمر
يخص السلطة التنفيذية
و لـيــس السلطة التشريعة
إال أن الـلـجـنــة لــن تـتـهــاون
في مالحقة هذه الشهادات.
ول ـف ــت ع ـبــدال ـلــه الـ ــى ان
ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة س ـ ـ ـ ــوف ت ـس ـع ــى
ل ــانـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن م ـش ــروع ــي
قـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــامـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس
ا ل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال دور
االنـعـقــاد الحالي لمجلس
األمة ألهميتهما.

محليات
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الجراح :الشراكة المجتمعية مهمة
لحماية الشباب من المخدرات

الجراح يستمع لشرح من الغضوري

●

محمد الشرهان ومحمد الجاسم

افـ ـتـ ـت ــح ال ــوكـ ـي ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـت ـع ـل ـيــم
والتدريب الـلــواء الشيخ مــازن الـجــراح ورشــة عمل
«االستراتيجية الوطنية للوقاية مــن الـمـخــدرات»،
التي أقيمت في بيت األمم المتحدة بمنطقة مشرف،
ب ـح ـضــور الــوك ـيــل ال ـم ـســاعــد ل ـش ــؤون الـمــؤسـســات
اإلصــاحـيــة وتنفيذ األحـكــام الـلــواء ف ــراج الزعبي،
والمدير العام لإلدارة العامة لألدلة الجنائية اللواء
ركن شهاب الشمري ،والمدير العام لإلدارة العامة
لمكافحة المخدرات العميد بدر الغضوري ،والمنسق
المقيم لألمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامجها
اإلنمائي بالكويت د .طــارق الشيخ ،واألمين العام
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية د .خالد مهدي،
والممثل اإلقليمي لمكتب األ مــم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون
الخليجي القاضي حاتم علي ،إلى جانب الوزارات
المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

ون ـقــل ال ـج ــراح لـلـحـضــور تـحـيــات نــائــب رئـيــس
مجلس الوزراء وزير الداخلية خالد الجراح ،ووكيل
ً
ال ـ ـ ــوزارة ال ـفــريــق ع ـصــام ال ـن ـه ــام ،م ـش ـيــدا بممثلي
ً
ال ـ ــوزارات ومــؤسـســات المجتمع الـمــدنــي ،ومــؤكــدا
أه ـم ـيــة ال ـش ــراك ــة الـمـجـتـمـعـيــة ان ـطــاقــا م ــن تنفيذ
حملة وطنية للوقاية من المخدرات لحماية شباب
الــوطــن ،بـمـشــاركــة كــل مــؤسـســات الــدولــة الرسمية
وغير الرسمية من خالل استراتيجية عمل موحدة
لمواجهة هذه اآلفة ،ونتيجة لذلك انطلق «المشروع
الوطني للوقاية من المخدرات».
ً
ب ــدوره ،قــدم العميد بــدر الـغـضــوري شــرحــا عن
مشكلة ال ـم ـخــدرات وأنــواع ـهــا والـكـمـيــات ال ـتــي تم
ً
ضبطها منذ عام  2013حتى  ،2017مبينا خطورة
هذه اآلفة على الشباب والمجتمع.
من جهته ،قال مهدي إن خطة التنمية لن تتحقق
بـعـمــل ق ـطــاع واحـ ــد ب ـم ـف ــرده ،سـ ــواء ال ـح ـكــومــي أو
ال ـخــاص أو منظمات أمـمـيــة ،بــل تتطلب الـتـعــاون
والشراكة بين جميع مؤسسات الدولة.

المكراد اطمأن على إطفائي
أصيب بحادث دهس
قــام المدير الـعــام ل ــإدارة العامة لإلطفاء الفريق خالد المكراد،
ومدير إدارة العالقات العامة واإلعــام العميد خليل األمير ،ومدير
المستشفى األميري د .علي العلندا ،أمس ،بزيارة الرقيب أول مهدي
أحمد شــاه مــن قسم تراخيص المحالت التجارية فــي إدارة وقاية
محافظة مبارك الكبير ،الذي يرقد في المستشفى األميري بعد تعرضه
لحادث دهس ،وذلك لالطمئنان على حالته الصحية ،ونقل تحيات
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس
الصالح ،وتمنياته له بالشفاء العاجل ،إذ سيغادر الرقيب البالد فجر
اليوم الستكمال رحلة العالج بالخارج في أحد مستشفيات فرنسا.
وشكر المكراد د .العلندا على حسن الرعاية واالهتمام الذي حظي
به الرقيب شاه من جانب الطاقم الطبي في المستشفى ،الذي أشرف
ً
على حالته طوال تلك الفترة ،مؤكدا في الوقت نفسه أن «اإلطفاء» ال
تتخلى عن منتسبيها الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل حماية
أرواح اآلخرين وممتلكاتهم.

إحباط محاولة تهريب مواد
تموينية بالسالمي
●

محمد الشرهان

أحبط رجال اإلدارة العامة للجمارك  -إدارة جمارك منفذ السالمي
الـحــدودي ،صباح أمــس ،محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد
التموينية المدعومة ،حــاول مسافر خليجي تهريبها إلــى دولة
مجاورة عن طريق إخفائها داخل شاحنة يستقلها هو ومرافق آخر.
في التفاصيل ،قال مصدر جمركي لـ»الجريدة» إن رجال الجمارك
فــي منفذ السالمي استوقفوا شاحنة قبل مغادرتها المنفذ في
طريقها إلى دولة مجاورة ،وتم إخضاعها لعملية تفتيش دقيقة
عثر خاللها رجال الجمارك على كميات كبيرة من المواد الغذائية
الـمــدعــومــة مــن الــدولــة وهــي عـبــارة عــن أزر وحليب وزي ــت وسكر
وغيرها من المواد الغذائية.

local@aljarida●com

مصرع عامل آسيوي وإصابة  5آخرين
في انفجار صهريج بميناء عبدالله
●

محمد الشرهان

ل ـقــي ع ــام ــل آس ـي ــوي مـصــرعــه
مساء أمس ،وأصيب  5آخرون في
حادث انفجار صهريج مخصص
لسحب الزيوت القابلة لالشتعال
أثـ ـ ـن ـ ــاء إجـ ـ ـ ـ ــراء صـ ـي ــان ــة دوري ـ ـ ــة
للصهريج ،كما أسفر الحادث عن
اندالع حريق في الورشة الواقعة
بمنطقة ميناء عبدالله.
في التفاصيل ،أفاد مدير إدارة
العالقات العامة واإلعالم باالدارة
ال ـعــامــة لــإط ـفــاء الـعـمـيــد خليل
األمير ،بأن غرفة عمليات اإلدارة
ً
تـلـقــت ب ــاغ ــا م ـســاء أمـ ــس ،يفيد
بوقوع انفجار صهريج واندالع
حــريــق فــي إح ــدى ورش صيانة
المعدات الثقيلة بمنطقة ميناء
ً
عبدالله ،مشيرا إلى أنه فور تلقي
الـبــاغ تــم تحريك مــركــزي إطفاء
ميناء عبدالله والفحيحيل بقيادة
المقدم أحمد العلي والرائد وليد
العجمي.
وأضــاف العميد األمير ،أن
رجال اإلطفاء وفور وصولهم
تبين لهم أن ا ل ـحــادث عبارة
عــن انفجار وقــع أثـنــاء إجــراء
عدد  6عمال صيانة لصهريج
يستخدم لشفط الزيوت القابلة
ً
لــاشـتـعــال ،وال ــذي كــان متوقفا
فــي ســاحــة ورش ــة تابعة إلحــدى
ا لـمـصــا نــع المخصصة لصيانة
ً
ال ـم ـعــدات الـثـقـيـلــة ،الف ـتــا إل ــى أن
االن ـف ـجــار أس ـفــر ع ــن حــالــة وف ــاة

الصهريج بعد االنفجار
الحـ ــد ال ـعــام ـل ـيــن م ــن الـجـنـسـيــة
اآلسيوية وإصابة  5عمال آخرين.
وذكر أن رجال اإلطفاء وعلى
الفور أخلوا الموقع من العاملين
وش ــرع ــوا ف ــي إخـ ـم ــاد ال ـحــريــق
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام مـ ــادتـ ــي ال ـ ـبـ ــودرة
والـ ـف ــوم ،ف ــي حـيــن تــولــى فــريــق
آخ ــر مــن رج ــال اإلط ـف ــاء عملية
إ ن ـق ــاذ ا لـمـصــا بـيــن وتسليمهم
إلى فنيي الطوارئ الطبية وتم
نقلهم إ ل ــى المستشفى لتلقي
ً
الـ ـع ــاج ،م ـش ـيــرا إل ــى أن رج ــال
اإلطفاء تمكنوا كذلك من انتشال
جثة العامل المتوفى وتسليمها
إلى رجال األدلة الجنائية الذين

أح ــال ــوه ــا بـ ــدورهـ ــم إلـ ــى إدارة
الطب الشرعي.
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـع ـم ـي ــد األم ـ ـيـ ــر أن
المعاينة األولـيــة للصهريج من
رئيس مركز إطفاء ميناء عبدالله
باإلنابة المقدم عبدالرحمن مال
الله ،دلت على أن الصهريج كان
ً
خــالـيــا مــن الــزيــوت أثـنــاء عملية
ال ـص ـي ــان ــة ،وأن أبـ ـخ ــرة ال ــزي ــوت
إضافة إلى عملية لحيم التي كان
يجريها العمال على الصهريج
ً
أدت إلى وقوع االنفجار ،الفتا إلى
أن ضباط وحدة تحقيق الحوادث
انتقلوا إلى موقع الحادث لبيان
أسباب وقوع االنفجار.

ةديرجلا
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محليات

دراسة

قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق اإلنسان :قراءة وتوقعات

د .ابتهال عبدالعزيز الخطيب

المطالبة
بلجنة
لـ «البدون» في
الديوان تؤكد
دوره الرقابي
في هذا الملف
وليس حل
القضية

ً
ليس مقبوال
لهيئة حكومية
العمل على
أساس
تمييز ديني
لفئة بسبب
توجهاتها
الشخصية
المتنافية مع
دين معين

دعيت للحديث والتعليق حول
إن ـش ــاء الـ ــديـ ــوان ال ــوط ـن ــي لـحـقــوق
اإلنـ ـس ــان وذلـ ــك ف ــي نـ ــدوة عقدتها
جمعية المحامين األربعاء الماضي
الموافق  31أكتوبر  ،2018وبعد نشر
ً
كلمتي المسجلة إعــامـيــا ،نشرت
معظم الـجــرائــد اإللـكـتــرونـيــة ودار
معظم الحديث عبر وسائل التواصل
االجـتـمــاعــي ح ــول الـنـقــاط الـتــي لم
تكن أساس موضوع الندوة ،وترك
المعظم مناقشة النقاط الرئيسية
التي حاولت إيصالها.
ال ـتــال ـيــة ه ــي ال ـن ـقــاط المحيطة
بقانون إنشاء الديوان أعيد نشرها
ُ
ً
ك ـتــاب ـيــا لــرب ـمــا ت ــوص ــل ال ـم ـخــاوف
والقلق الــذي أحمله أنا وغيري من
ً
الناشطين حقوقيا في الكويت تجاه
فكرة إنشاء هيئة إنسانية حكومية
في الكويت.
في نقطتي األولــى قلت إنــه رغم
وج ـ ــود ه ـي ـئــات ح ـكــوم ـيــة عــالـمـيــة
مـ ـخـ ـتـ ـص ــة فـ ـ ــي قـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا حـ ـق ــوق
اإلنـ ـس ــان ،إال أن ظـ ــروف منطقتنا
ً
وال ـت ـعــامــل ال ـح ـكــومــي ع ـمــومــا مع
قـضــايــا وت ـقــاريــر ونـشـطــاء حقوق
اإلن ـســان والحساسيات المرتفعة
والعنصريات المنتشرة في الشارع
العام والتي تستعملها الحكومات
الـشــرق أوسطية لكتم القضايا أو
لتخويف الناس من التعامل معها
أو م ــن م ـحــاولــة حـلـهــا كـلـهــا تــرفــع
نسبة المخاوف تجاه إنشاء جهة
إنـســانـيــة حـكــومـيــة ،وك ــذل ــك نسبة
التشكك حول نوعية الدور اإلنساني
المعارض الــذي يمكنها القيام به.
العمل اإلنساني بطبيعته هو عمل
م ـعــارض ثـ ــوري ،تــراقــب مــن خالله
المؤسسة المعنية األداء الحكومي
تـجــاه قضايا حـقــوق اإلن ـســان مما
يجعل كون هذه المؤسسة حكومية
ه ــو م ــوق ــع ت ـنــاقــض كـبـيــر يتطلب
ً
ً
ديموقراطية وأمنا سياسيا عاليين
لكي تنجح المؤسسة فــي عملها.
أشــرت كذلك الــى أن إنشاء الديوان
ً
الذي تأخر كثيرا أتى بتعديل سلبي

في القانون رقم  15لسنة  ،2018حيث
نــال التعديل المادة  4من القانون،
والتي كانت تنص على أنه "يصدر
بتعيين أعضاء المجلس ،مرسوم
أم ـي ــري ل ـمــدة أربـ ــع س ـن ــوات قابلة
لـلـتـجــديــد ل ـمــرة واح ـ ــدة ب ـنــاء على
ترشيح من مجلس الوزراء وموافقة
مجلس األمــة على تسمية الرئيس
ونــائـبــه" لـتـحــذف الجملة األخـيــرة
ً
ويصبح التعيين حكوميا فقط دون
تدخل من مجلس األمة ،وهو مؤشر
سلبي على الطريقة التي تفكر بها
الحكومة تجاه هذه الهيئة .فالحجة
التي تم الترويج لها من حيث إنه لن
ً
يستطيع مجلس األمــة ،دستوريا،
مراقبة جهة ساهم هو في تعيينها،
هــي ذات ركــاكــة واض ـحــة ،فهل هذا
يعني أن أي جهة يساهم مجلس
األمـ ـ ــة ف ــي إن ـشــائ ـهــا ل ــن يستطيع
مـحــاسـبـتـهــا؟ وه ــل ه ــذا يـعـنــي أن
الـ ــديـ ــوان ب ـحــد ذات ـ ــه ل ــن يستطيع
محاسبة الحكومة ألن الحكومة هي
التي شكلته؟

تلقي الشكاوى
كذلك تم تعديل البند الثالث من
الـمــادة  6التي كانت تنص على أن
"للديوان حق تلقي الشكاوي ورصد
ح ــاالت انتهاكات حـقــوق االنـســان،
ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها
وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها
إل ــى الـجـهــات المعنية والتنسيق
معها ومتابعتها ،وإرشــاد مقدمي
الشكوى إلــى االج ــراءات القانونية
الواجبة االتباع حيالها ومساعدتهم
في اتخاذها أو تسويتها وحلها مع
الجهات المعنية" ،حيث تــم حذف
الجملة األخ ـيــرة الـخــاصــة بــإرشــاد
مقدمي الشكوى ومساعدتهم .مرة
أخـ ــرى ،يــرمــي الـتـعــديــل الحكومي
للحد من صالحيات مجلس إدارة
الديوان ومن فاعليته ،إلى المساعدة
والـتــوجـيــه والـمـســانــدة اإلنسانية
والقانونية.

كذلك تنص النقطة السابعة من
الـمــادة  6على أن من اختصاصات
ال ـم ـج ـلــس "ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي إعـ ــداد
التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها
الــى هيئات ولـجــان األمــم المتحدة
وال ـم ـن ـظ ـمــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة بـمــوجــب
انضمامها لالتفاقيات والمعاهدات
الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان،
والرد على ما يصدر من تقارير من
المنظمات غير الحكومية والجهات
األجنبية" ،حيث تشير النقطة هنا
ً
الــى مــا يشبه كثيرا ال ــدور المنوط
بــال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة الـمـســؤولــة
ع ــن الـ ــرد عـلــى ت ـقــاريــر المنظمات
الحقوقية غير الحكومية ،والدفاع
ع ـ ــن مـ ــوقـ ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـ ـجـ ــاه مــا
ورد فــي هــذه التقارير .وهنا يبرز
الـســؤال ،هل سيكون الــديــوان جهة
رقابية على الحكومة تقدم التقارير
الحقيقية ح ــول أدائ ـه ــا اإلنـســانــي
أم جهة مدافعة عن الحكومة تقدم
التقارير التبريرية لها؟ كذلك تقول
الـمــادة  7من قانون إنشاء الديوان
إنه "تلتزم كافة الجهات الحكومية
بمختلف أنواعها وكــذلــك الجهات
غير الحكومية بمعاونة الــديــوان
ف ــي أداء م ـه ــام ــه واخ ـت ـصــاصــاتــه
وت ـي ـس ـيــر س ـبــل ح ـصــولــه ع ـلــى ما
يحتاجه من البيانات أو المعلومات
أو المستندات ذات الصلة بمجال
عمله والــرد على مكاتبات الديوان،
وف ــي ح ــال ع ــدم الـ ــرد أو التقاعس
تتخذ اإلجـ ـ ــراءات القانونية بحق
ال ـم ـخــال ـف ـيــن" وه ـ ــذه الـ ـم ــادة تـبــدو
ً
ت ـهــديــديــة ن ــوع ــا م ــا لـلـجـهــات غير
الـحـكــومـيــة ،ف ـهــذه ال ـج ـهــات إذا لم
تتفق وطريقة عمل الديوان أو ارتأت
م ـح ــاب ــاة ح ـكــوم ـيــة م ـن ــه ،م ــا ال ــذي
يحميها ومعلوماتها واستقالليتها
من الحكومة وإجراءاتها؟
اال أن ه ــذه الـمـحــاذيــر الخطيرة
فــي رأي ــي وال ـتــي أوردت ـه ــا وغيرها
فـ ــي ال ـ ـن ـ ــدوة لـ ــم تـ ـك ــن هـ ــي م ـحــور
مانشيتات ال ـجــرائــد ح ــول الـنــدوة
وال مـحــور حـ ــوارات المهتمين في
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وسائل التواصل .كانت هناك ثالث
نقاط رئيسية هي محور الحوارات
ً
سأتناولها هنا سريعا قدر اإلمكان.
ً
أوال :طــالـبــت أن ــا بــوجــود لجنة
دائمة للبدون في هذا الديوان ،حيث
رأى البعض أن المطالبة بإنشاء
لجان ما هو سوى تسويف للقضية،
إال أن مــا لــم ينتبه الـيــه ه ــؤالء هو
أن الــديــوان يفترض أن يكون جهة
حقوقية ال جهة تنفيذية ،هي جهة
ً
تراقب وترفع تقارير وتقترح حلوال
اال أنها ال تمتلك صالحيات أبعد
من ذلك .لذا ،فالمطالبة بإنشاء لجنة
للبدون فيها هي مطالبة تؤكد على
دور الــديــوان الرقابي في موضوع
البدون وليست مطالبة بحل القضية
من خالله ألنه ببساطة ال صالحيات
تنفيذ حلول لديه.
ً
ثانيا :اعترضت أنــا على جملة
"بما ال يتعارض مع المادة الثانية
من الدستور" ال ــواردة في الـمــادة 2
من قانون إنشاء الديوان والتي هي
ذات الجملة التي طالما استخدمتها
الحكومة ومجلس األم ــة لتعطيل
الكثير من المسائل الحقوقية ،حيث
كانت هذه الجزئية مستخدمة وعلى
زمن طويل لتعطيل حصول المرأة
على حقوقها السياسية ،واليوم هي
ذاتها ستقف حجر عثرة أمام العديد
من القضايا اإلنسانية المستجدة

«الكهرباء» :الربط الخليجي وصل إلى مرحلة متقدمة
بوشهري :تعليمات الرشيدي تقضي بحصول أهل المتوفى ومصاب «سلوى» على حقوقهما
●

سيد القصاص

أك ـ ــد وكـ ـي ــل وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء
والماء محمد بوشهري أن شبكة
ً
الــربــط الخليجي وصـلــت حاليا
إلــى مرحلة متقدمة ،وال تتوقف
ف ـقــط ع ـلــى ح ــال ــة ال ـ ـضـ ــرورة ،بل
هناك إمكانية للتبادل التجاري
بـيــن جـمـيــع ال ـ ــدول ،وه ـنــاك آلية
تنظم تبادل الطاقة ،الفتا إلى أن
دول الخليج جميعها استفادت
وأفادت من الربط الخليجي خالل
الصيف الماضي.
جاء ذلك في تصريح صحافي
على هامش المؤتمر الــذي عقد
صباح أمس ،لإلعالن عن مؤتمر
"ك ـه ــرب ــاء ال ـخ ـل ـيــج  "2018ال ــذي
تـسـتـضـيـفــه ال ـكــويــت ف ــي الـفـتــرة
بـيــن  11و  13نــوفـمـبــر ال ـجــاري
بـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــار ك ـ ــة  1200ش ـخ ـص ـي ــة
خ ـل ـي ـج ـي ــة وإقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ودول ـ ـيـ ــة
متخصصة في الكهرباء.
وقال بوشهري" :أصبح هناك
اآلن تـ ـب ــادل ط ــاق ــة م ـب ــاش ــر بـيــن

الكويت والبحرين وقد تم تزويد
البحرين بالكهرباء ،وقد استردت
الكويت تلك الطاقة مــرة أخــرى،
وتم تعزيز أكثر من حالة انقطاع
للكهرباء في دول المجلس".

حادث وفاة
وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص ح ـ ـ ــادث وفـ ــاة
أح ـ ــد ال ـم ـه ـنــدس ـيــن ال ـم ـصــري ـيــن
أثناء قيامه بعمله قال "رحم الله
المتوفى ونتمنى الشفاء العاجل
ً
لــآخــر" ،مـشــددا على أن ال ــوزارة
حريصة كل الحرص على سالمة
الموظفين العاملين لديها ،وعقب
الحادث تم تشكيل لجنة محايدة
للتحقيق في الـحــادث وأسبابه،
وكيف يمكن تجنب وقوعه مرة
أخ ــرى ،وهــي برئاسة المهندس
مطلق العتيبي.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ،ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة عـ ـق ــدت
ا جـ ـتـ ـم ــا عـ ـه ــا األول و مـ ـطـ ـل ــوب
منها وضــع الـشــروط المفروض
توافرها للعاملين في هذا المكان،

ً
بوشهري متوسطا الحضور عقب المؤتمر الصحافي
وب ـيــان الـخـلــل ال ــذي وق ــع وكيف
ً
نستطيع تفاديه ،مشيرا إلــى أن
ال ـ ـ ـ ــوزارة ح ــري ـص ــة ع ـل ــى ض ـمــان
حصول الموظفين على حقوقهم
بشكل كامل.
وقال بوشهري ،هناك تعليمات
مباشرة من وزير الكهرباء والماء

وزي ـ ــر ال ـن ـفــط ب ـخ ـيــت الــرش ـيــدي
ب ـخ ـص ــوص حـ ـص ــول ال ـم ـتــوفــى
وال ـم ـص ــاب ع ـلــى ك ــل حـقــوقـهـمــا،
وتــم االجـتـمــاع مــع الـشــركــة بهذا
ً
الخصوص ،ووفقا لشروط العقد
ال ـشــركــة م ـلــزمــة بــال ـتــأم ـيــن على
العاملين لديها في هذا المجال،

«األبحاث» :حماية البيئة من أضرار الحروب
نظم ورشة «تحسين الزراعة باستخدام تقنيات نووية»
أكدت المديرة العامة لمعهد الكويت لألبحاث
العلمية الدكتورة سميرة السيد عمر ضــرورة
االهتمام برفع الوعي لحماية البيئة من األضرار
السيما في أوقات الحروب منوهة بدور الكويت
في تسليط الضوء على هذا الموضوع ونجاح
الدبلوماسية الكويتية في جعله يوما عالميا.
جــاء ذلــك في بيان صحافي بمناسبة اليوم
الـعــالـمــي لـمـنــع اس ـت ـخــدام الـبـيـئــة فــي ال ـحــروب
والصراعات العسكرية الذي أقرته منظمة األمم
المتحدة في السادس من نوفمبر .2001
وأوضـحــت السيد عمر ان هــذا الـقــرار عكس
نـجــاح الدبلوماسية الكويتية فــي ذلــك الوقت

والتي جعلت من كارثة حرق آبــار النفط نقطة
تحول في مسألة حماية البيئة ما يحفظ للكويت
دورها المضيء في مجال حماية البيئة.
وأشادت باإلرادة الكويتية الصلبة والناجحة
التي أدت إلى إطفاء آبار النفط المحترقة بفعل
المحتل العراقي خالل  240يوما فقط محطمة
بذلك كــل التوقعات والــدراســات التي ادعــت أن
اآلبـ ــار لــن تـطـفــأ قـبــل ث ــاث س ـنــوات عـلــى األقــل
لـيـسـتـحــق أب ـن ــاء ال ـكــويــت أن ي ـكــونــوا ف ــي ذلــك
مضربا لألمثال في كل محفل.
ورأت أن حجم الــدمــار الــذي واجهته البيئة
الكويتية كان كبيرا وان آثاره ما تزال موجودة

ما يتطلب تعزيز التعاون على نطاق دولي.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،نـظــم مــركــز أب ـحــاث البيئة
وال ـع ـلــوم الـحـيــاتـيــة بمعهد الـكــويــت لــأبـحــاث
الـعـلـمـيــة أمــس ،ورش ــة ح ــول «تـحـسـيــن اإلنـتــاج
وك ـفــاءة اسـتـخــدام الـمـيــاه لمحاصيل األع ــاف
باستخدام تقنيات نووية بالتركيز على الشعير»
بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت رئيسة الورشة د .حبيبة المنيع في
كلمتها ،إن الورشة التي تستمر فعالياتها حتى
 15نوفمبر الجاري إحــدى القنوات التي يمكن
من خاللها نقل المعلومات التقنية للمهتمين
في مجال الزراعة والمياه.

«األرصاد» :موجة ً غبار وأمطار
رعدية اليوم وغدا

ً
ً
تشهد البالد طقسا غير مستقر ورياحا نشيطة
م ـث ـيــرة ل ـل ـغ ـبــار م ــع ف ــرص ــة ل ـه ـطــول أم ـط ــار رعــديــة
متفرقة ،وسط تحذيرات من جانب وزارة الداخلية،
ب ـضــرورة تــوخــي الحيطة وال ـحــذر بسبب تقلبات
األحوال الجوية.
وقال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة األرصاد
الجوية عبدالعزيز الـقــراوي ،في تصريح لـ "كونا"،
إن البالد تتأثر بحالة من عدم االستقرار بالطقس
إثر امتداد المنخفض السوداني الموسمي ،تزامنا
مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو
العليا ،مما يؤدي إلى تكاثر كميات السحب وأمطار
متفرقة قد تكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق.

وأشــار القراوي إلى نشاط في الرياح الجنوبية
ً
الشرقية قد تتجاوز سرعتها  50كيلومترا في الساعة
مثيرة للغبار ،متوقعا أن تبلغ هذه الحالة ذروتها
اليوم ،وتمتد حتى غد الثالثاء.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،دعــت وزارة الــداخـلـيــة ،أمــس،
الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن مـسـتـخــدمــي ال ـطــريــق إلــى
ضـ ــرورة تــوخــي الـحـيـطــة وال ـح ــذر بـسـبــب تقلبات
الطقس في بعض مناطق البالد وتوقع هطول بعض
األمطار الرعدية .وناشدت الوزارة ،في بيان صحافي،
المواطنين والمقيمين عــدم الـتــردد عند الضرورة
باالتصال على هاتف األمان رقم  112ألي مساعدات
إنسانية ومرورية وأمنية.

ً
مشيرا إلى أنه مطلوب من الوزارة
التحقق من حصول أهل المتوفى
والمصاب على كافة حقوقهم.

فــي عــالــم ال ـي ــوم .ويـفـتــرض أن أهــم
مــا يميز المنظمات اإلنسانية ،بل
أحد أهم واجباتها هو أنها ال تنظر
للدين كعنصر تقييمي في القضايا
اإلن ـســان ـيــة ،حـيــث إن الـتـعــامــل مع
ً
هذه القضايا يتطلب تجردا من كل
تعريف أو تحيز أو تأطير .بخالف
القضايا االستشكالية التي لن يتم
ً
تداولها مطلقا في الــديــوان بسبب
ه ــذا الـ ـش ــرط ،س ـت ـكــون الـ ـم ــرأة هي
الضحية األولى لهذه الجملة .فإدخال
الــديــن كعنصر تقييمي للقضايا
الحقوقية ينسف المبدأ الحقوقي من
أساسه والذي تنص عليه المادة 2
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
والمادة  29من الدستور الكويتي.
ً
ث ــال ـث ــا :ح ـيــث إن األسـ ـت ــاذ علي
ال ـب ـغ ـل ــي أشـ ـ ـ ــار ف ـ ــي ك ـل ـم ـت ــه ال ـت ــي
سبقت كلمتي الــى أهمية الشريعة
اإلس ــام ـي ــة كـعـنـصــر أس ــاس ــي في
ً
عمل الديوان ،وحيث إنه ضرب مثاال
ً
حول موضوع المثليين مؤكدا أنه
ً
ً
لــن يكون مــوضــوعــا مقبوال العمل
فـيــه بـسـبــب ش ــرط ع ــدم الـتـعــارض
م ـ ــع ال ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــة ،فـ ــإن ـ ـنـ ــي ،وخ ـ ــال
كلمتي ،أشرت الى أنه لن يكون من
ً
الـمـقـبــول لهيئة حـقــوقـيــة أيـ ــا كــان
مكان تأسيسها أو طبيعة الناس
القائمين عليها أن تعمل على أساس
تمييز ديني أو تناهض حقوق فئة
أو تـتـخـلــى ع ــن حـمــايـتـهــم بسبب
توجهاتهم الشخصية المتنافية
مع دين معين ولو كان دين األغلبية.
هنا يجب التأكيد على نقطة مهمة:
إن مساندة الجهات اإلنسانية للحق
اإلنساني في العيش الكريم وتحقيق
األمن والمحافظة على الكرامة إضافة
لبقية الحقوق اإلنسانية األساسية
ال يجب وال يمكن أن تكون مشروطة
ب ــاتـ ـف ــاق األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ـم ـع ـن ـي ـيــن
بالحماية مع أيديولوجية أو دين
أو أخــاق أو مبادئ القائمين على
الجهة اإلنسانية .بشكل مباشر ،ال
يمكن لألفراد العاملين في مؤسسة
إنسانية أن يـخـتــاروا مــن يحمون

ليكونوا فقط من بين هــؤالء الذين
يتفقون معهم في التوجه الديني أو
األخالقي أو السياسي ،بل إن العمل
ً
اإلنساني معني تحديدا بمساعدة
وم ـس ــان ــدة وح ـم ــاي ــة الـمـخـتـلـفـيــن،
الخارجين عن الصفوف ،المنفردين
والــذيــن يتعرضون للخطر بسبب
اختالفهم وتـفــردهــم .بشكل أبسط
ً
ً
إذا كنت ناشطا إنسانيا وتعتقد
أن "س ـي ــن" م ــن ال ـن ــاس ب ـكــل تأكيد
عاص لربه وسيكون مصيره جهنم
وبئس المصير ،فأنت ال تزال معني
بحمايته والدفاع عنه وعن حقه في
التعبير .الدفاع اإلنساني ال يحتمل
ً
أحكاما شخصية ،وال يقاس بمدى
االلتزام الديني لألفراد المحتاجين
للحماية ،الدفاع اإلنساني متجرد،
وه ـ ــو م ـ ــاذ الـ ـن ــاس ألن ـ ــه م ـت ـجــرد،
ألن ال ـك ــل يـمـكــن أن يـلـجــأ لــرحــابــه
مـهـمــا ك ــان اخ ـتــافــه أو "عـصـيــانــه
الديني" أو تمرده .ومن ال يستطيع
أن ي ـل ـتــزم ب ـه ــذا ال ـم ـب ــدأ ب ـصــورتــه
هــذه الخالصة الــواضـحــة القاسية
ال ـق ــوي ــة ،فـلـيــس ال ـع ـمــل اإلن ـســانــي
بالحقل المناسب لــه .هــذا ال يعني
ً
بالضرورة ،وخصوصا في عالمنا
العربي اإلسالمي ،المطالبة بحقوق
الزواج أو غيرها للمثليين مما يعد
ً
ً
غـيــر ممكن تشريعيا واجتماعيا
عندنا ،لكن الكالم يعني وبوضوح،
حماية حقوق المثليين وغيرهم من
األقليات االجتماعية أو السياسية
أو الجندرية أو غيرها في المحافظة
على كراماتهم اإلنسانية ،وأمنهم
الـ ـجـ ـس ــدي وال ـن ـف ـس ــي وح ـقــوق ـهــم
المواطنية الكاملة.

السمعة اإلنسانية
ولقد انتهت كلمتي قائلة :إن هذه
الهيئة ،حتى تكون فاعلة وتتخذ
السمعة الدفاعية اإلنسانية التي
يجب أن تكون لها ،البــد لها ليس
فـقــط أن ت ـكــون عـلــى أع ـلــى درج ــات
الحياد ،بل أن تكون منحازة بشكل

المنفوحي :تعزيز العمل البلدي
المشترك بـ «مجلس التعاون»
اجتماع خليجي لوزراء البلديات ينطلق الخميس
رحـ ـ ــب الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـب ـلــديــة
الكويت م .أحمد المنفوحي بكبار
م ـســؤولــي ال ـب ـلــديــات ف ــي مجلس
ال ـت ـعــاون لـ ــدول الـخـلـيــج الـعــربـيــة
الــذيــن يـعـقــدون اجـتـمــاعــا غــدا في
الـكــويــت ،وذل ــك تمهيدا الجتماع
الوزراء المعنيين بشؤون البلديات
في دول "التعاون" الخميس المقبل.
وق ــال المنفوحي ،فــي تصريح
أم ــس" :إن ـنــا نتطلع الــى أن يسفر
هذا االجتماع عن توصيات بشأن
ال ـم ــوض ــوع ــات ال ـت ــي سـيـنــاقـشـهــا
وزراء ال ـب ـل ــدي ــات الـخـلـيـجـيــة في
اج ـت ـمــاع ـهــم الـ ـح ــادي وال ـع ـشــريــن
ل ـت ـعــزيــز م ـس ـي ــرة ال ـع ـم ــل ال ـب ـلــدي
المشترك الذي حقق قفزات نوعية
خالل السنوات الماضية".
وعــن الموضوعات المطروحة
ع ـل ــى جـ ـ ــدول االجـ ـتـ ـم ــاع ،أوض ــح
الـمـنـفــوحــي أن ه ـنــاك الـعــديــد من
ال ـم ــوض ــوع ــات ال ـت ــي سيناقشها
ال ــوزراء مــن بينها قــرار المجلس
الوزاري بشأن التخطيط العمراني،
وك ــود الـبـنــاء الـخـلـيـجــي وقــواعــد

●

وافقت لجنة محافظة األحمدي التابعة للمجلس
ال ـب ـل ــدي ف ــي اج ـت ـم ــاع ـه ــا أم ـ ــس ع ـل ــى ط ـل ــب وزارة
األشغال ،التصريح بترخيص مصنع مؤقت بمنطقة
الـنــويـصـيــب لـشــركــة ال ـم ـقــاولــون ال ـع ــرب ،لتصميم
وتنفيذ وصـيــانــة تقاطعات وفـتـحــات على طريق
النويصيب.
ك ـم ــا وافـ ـق ــت ال ـل ـج ـنــة ع ـل ــى ال ـط ـل ــب الـ ـمـ ـق ـ َّـدم مــن
المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،بشأن ترخيص
خــاطــة مــركــزيــة مــؤقـتــة إلح ــدى ال ـشــركــات إلنـشــاء
وتـنـفـيــذ الـمـبــانــي الـعــامــة بـمـشــروع مــديـنــة صباح
َّ
وصدقت على طلب وزارة التربية بتوسعة
األحمد،
الموقع المخصص لمدرسة خاصة في المنقف.
وأق ـ َّـرت اللجنة طلب وزارة الــدفــاع ،بتخصيص

أحمد المنفوحي

الـمـعـلــومــات ال ـب ـلــديــة ،بــاإلضــافــة
ا لــى مناقشة استراتيجية العمل
ال ـب ـل ــدي ال ـم ـش ـت ــرك وغ ـي ــره ــا مــن
الموضوعات.
ولـ ـف ــت الـ ـ ــى أن ج ـ ـ ــدول أع ـم ــال
الوزراء يتضمن أيضا اإلعالن عن
جائزة مجلس التعاون لعام 2018
تحت اسم "أفضل التجارب البلدية
في مجال أنسنة المدن".

أرض كمعسكرات للقوة البرية بالوفرة ،فيما أحالت
إلــى اإلدارة كتاب جمعية المناير القرآنية ،بشأن
تخصيص أرض إلقامة مراكز قرآنية في الفنطاس
وأبوحليفة والمهبولة والرقة والعقيلة.
من جهتها ،أعادت لجنة محافظة العاصمة إلى
َّ
المقدم من العضو حسن كمال ،بشأن
اإلدارة االقتراح
إنشاء مضمار لرياضة العجالت الرباعية ،وتحديد
مناطق ترفيهية.
ً
َّ
المقد م من
فيما أحيطت اللجنة علما بالسؤال
األعضاء السابقين :منصور الخرينج وعلي الموسى
والرئيس أسامة العتيبي ،بشأن إغالق ساحة سوق
بيع الـحـيــوانــات األلـيـفــة والـطــائــرة بـســوق الطيور
في الري.

ً
«الالجئين» تطلق «معا لنعيد األمل لألطفال»
أطلقت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين لــدى الكويت مــع رواد القطاع الـخــاص في
ً
الـكــويــت ،حملة الـتــوعـيــة "م ـعــا لنعيد األم ــل لألطفال
الالجئين" ،بمشاركة نحو  20ألف طالب وطالبة.
وقالت المفوضية ،في بيان صحافي ،أمس األول،
إنـهــا "ت ـقــود الـحـمـلــة الـتــي تستمر إل ــى نـهــايــة مــارس
المقبل بالتعاون مع مجموعة الجري القابضة إلدارة
المشاريع التعليمية ،بمشاركة  20ألف طالب وطالبة
ضمن مدارس ومراكز المجموعة تتراوح أعمارهم من
ً
 12و 18عاما ،لتشجيعهم على التعبير الفني ،ومشاركة
األطفال الالجئين األمل والدعم".
ً
وأضــافــت أن "الحملة تعنى أيضا بــإبــراز القواسم
المشتركة بين األطـفــال الالجئين وغـيــرهــم ،والسبل
الممكنة لمساعدتهم في الشعور باألمان والترحيب
وال ـم ـشــاركــة بــاس ـت ـخــدام ف ــن ال ــرس ــم الــزي ـتــي ،أو عبر
قصاصات من مطبوعات أو مواد قابلة إلعادة التدوير".

«الغذاء» 561 :معاملة
تراخيص مركبات متنقلة
أعلن قطاع شؤون التفتيش
والرقابة التابع لهيئة العذاء
والتغذية عن إنجاز  561معاملة
تراخيص املركبات املتنقلة خالل
عام .2018
وأكد القطاع ،في إحصائية
أصدرها أمس ،أن إجمالي
الرخص الصحية بلغ 51
معاملة ،في حني بلغت املوافقات
املدئية  430معاملة و 80كتابًا
للتجارة.

ملتقى اإلعالم واالتصال
ينطلق غدًا

تخصيص أرض لمعسكرات «الدفاع» بالوفرة
علي حسن

واض ـ ــح ل ـل ـح ــاالت اإلن ـس ــان ـي ــة وأن
ً
ً
تـكــون مــدافـعــا شــرســا عــن الحقوق
وال ـ ـحـ ــريـ ــات .وعـ ـلـ ـي ــه ،ال ي ـج ــب أن
ي ـن ـح ـصــر دور ال ـه ـي ـئــة ه ـ ــذه على
ذكــر األوض ــاع اإليجابية في البلد،
ً
ولربما ال يجب أن تأتي مطلقا الى
ذكر اإليجابيات ،فالغرض من إنشاء
الهيئة ليس من المفترض أن يكون
كيل المديح للحكومة أو تحسين
ً
صورتها عالميا ،إنما الغرض كما
نـفـهـمــه م ــن صـيـغــة ق ــان ــون إن ـشــاء
ال ــدي ــوان ومــذكــرتــه التفسيرية هو
التعامل الحقيقي مع قضايا حقوق
اإلنسان كمؤسسة إنسانية مستقلة
ال كإدارة حكومية ،الغرض هو الدفاع
ع ــن ال ـن ــاس مـهـمــا كــانــت أصــولـهــم
أو أديــان ـهــم أو أعــراق ـهــم أو نوعية
مشاكلهم ال الــدفــاع عــن اإلج ــراءات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـقــائ ـمــة ف ــي مــواجـهــة
هذه المشاكل ،الغرض هو تحقيق
نـقـلــة نــوعـيــة ف ــي طـبـيـعــة الـتـعــامــل
مع مواضيع حقوق اإلنسان داخل
الكويت وإحــداث تغييرات إيجابية
حقيقية تجاه العديد من القضايا
ً
ً
الشائكة كقضية البدون أوال طبعا
وق ـضــايــا ح ـق ــوق الـ ـم ــرأة وقـضــايــا
العمالة وقضايا المقيمين والتحيز
القائم ضدهم وقضايا كل األقليات
اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،جـيـنـيــة،
اجتماعية ،عرقية ،جندرية أو غيرها،
ً
وقضايا الحريات خصوصا فيما
يتعلق بحرية الرأي وحرية العقيدة
وال ـت ـع ـب ــد وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـق ـضــايــا
الحقوقية القائمة في حياتنا اليوم.
ً
وانـطــاقــا مــن تجاربنا السابقة
ً
ونـ ـظ ــرا ل ــوج ــود حــالــة ش ــدي ــدة من
فقدان الثقة بين الـشــارع الحقوقي
ً
والحكومة لــأســف ،سيكون لزاما
على هــذه الهيئة أن تكون واضحة
وذات شفافية مرتفعة فــي العمل
وذات منهجية نــاقــدة صــارمــة غير
مجاملة تجاه القضايا الحقوقية
فــي البلد وذل ــك إذا مــا كانت ترمي
ألن تتحقق لها ثقة الشارع وكذلك
ثقة المجتمع الدولي.

وأوضحت أنها "تهدف كذلك إلى زيادة الوعي لدى
الطلبة بطريقة ثقافية وفنية مميزة عن طريق الرسم،
إلى جانب تعزيز فكرة التضامن لدى الطلبة والشباب،
بهدف تقبل األجيال الشبابية لالجئين ،وحثهم على
مساندتهم في المجاالت الفكرية والثقافية ،كما سيتم
تـكــريــم أص ـحــاب أفـضــل  5رســومــات فيها إل ــى جانب
فنانين تشكيليين معروفين من الكويت".
ً
وبـيـنــت أن الحملة تعمل أي ـضــا عـلــى نـشــر الــوعــي
بقضايا الالجئين فــي المجتمع ،خصوصا األطفال
الالجئين الذين يمثلون أكثر من  50في المئة من عدد
الالجئين حول العالم.
من جهته ،أشاد الجري بالشراكة مع مكتب مفوضية
شــؤون الالجئين ،تأكيدا للحرص على ضــرورة نشر
الوعي الخاص بقضية الالجئين لكل شرائح المجتمع،
وتقديم مختلف أشكال الدعم المعنوي والمادي لهم
على كل الصعد والمستويات.

تنطلق صباح غد فعاليات
ملتقى االعالم والتكنولوجيا
واالتصال في النسخة الثالثة،
واملقرر استمراره يومني،
بفندق جي دبليو ماريوت
الكويت ،بالتعاون مع وزارة
االعالم والجهاز املركزي
لتكنولوجيا املعلومات،
واملعهد العربي للتخطيط،
والجمعية الكويتية لالعالم
واالتصال ،وأكاديمية االعالم
املتكامل.
ويحمل امللتقى في اجندته
لهذا العام  8جلسات تدريب
تمزج ما بني اإلعالم بأدواته
املختلفة ،والتكنولوجيا
التي اصبحت مصدرا مهما
في صناعة اإلعالم وتطوره،
والتي تأتي على شكل برامج
تدريب مكثفة لها أهمية كبيرة
في تطوير إدراكنا ومفاهيمنا
وقدراتنا على التعامل مع
تلك املؤثرات الثالثة اإلعالم،
واالتصال ،والتكنولوجيا.

إصدار جديد لـ «التوجيه
المجتمعي»
أعلن مدير إدارة التوجيه
املجتمعي في وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية مشعل
العتيبي أن "اإلدارة بادرت
انطالقًا من الدور املنوط
بها من خالل تدعيم السلوك
اإليجابي بني أفراد املجتمع
لتعزيز القيم الدينية
واملجتمعية بتخصيص
أحد إصداراتها التوجيهية،
لتتناول بعض الواجبات
الواجب االلتزام بها خالل هذا
املوسم الحالي تحت عنوان
(معًا لوطن أجمل)".
وقال العتيبي في تصريح
صحافي ،إن "اإلصدار
تضمن الحفاظ على اآلداب
والسلوكيات الهامة ،وأهمية
االلتزام باللوائح والقوانني،
والحث على نظافة البيئة،
واالبتعاد عن أي سلوك من
شأنه اإلضرار بالنظام العام
أو البيئة أو مضايقة اآلخرين
انطالقا من تعاليم ديننا
الحنيف وما ورد بالسنة
النبوية من أحاديث تدعو إلى
مكارم األخالق".

زوايا ورؤى
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رياح وأوتاد :خطاب األمير
والخروج من حالة الفوضى
أحمد باقر
قد أكون أسعد الناس بسماع خطاب صاحب السمو في
ا فـتـتــاح دور اال نـعـقــاد لمجلس األ م ــة ،ألن ا لـخـطــاب اشتمل
على دعوة إلصالح اختالالت معينة جاهدت شخصيا في
شرحها و بـيــان أهميتها فــي ا لـنــدوات وا لـمـقــاالت ووسائل
االت ـص ــال الـمـخـتـلـفــة مـنــذ س ـن ــوات ،مـثــل خ ـطــورة الـقــوانـيــن
الشعبوية ،وأ هـمـيــة اال ل ـتــزام بــأ حـكــام ا لــد سـتــور والمحكمة
ً
الدستورية تجنبا للفوضى ،باإلضافة إلى الضرر الهائل
ا لــذي يسببه المسيئون والحسابات الوهمية في وسائل
االتصال للمجتمع والبالد بأسرها.
ً
ف ـجــاء ال ـخ ـطــاب م ـش ـيــرا وب ـص ــراح ــة ووضـ ــوح ال ــى هــذه
االختالالت ،ولنتأمل بعض عبارات هذا الخطاب:
 "ما زلنا نشهد ممارسات سلبية ومشاريع عبثية تسعىلتكسب انتخابي على حساب مصلحة الكويت تارة بطرح
ً
مشاريع براقة ترويجا لمكاسب شخصية وبطوالت وهمية".
 "ما قيمة أحكام الدستور والقوانين وقرارات المحكمةالدستورية إذا تم تجاوزها".
 وسائل التواصل االجتماعي تعج بالكتابات الوهميةا لـ ـمـ ـغ ــر ض ــة ،وأ صـ ـبـ ـح ــت أداة ل ـل ـف ـت ــن واال ب ـ ـ ـتـ ـ ــزاز وا ل ـ ـهـ ــدم
واالس ـتــرزاق الـمــدمــر ،وأدع ــو إلــى اإلس ــراع إلص ــدار تشريع
لضمان انضباط استخدامها".
ً
 "هناك جملة من التحديات الكبيرة محليا منها ،تعزيزاال سـتـقــرار ،وحماية ا لــو حــدة الوطنية ،وإ صــاح االقتصاد
الوطني".
في السابق كان كل من يدعو إلى هذه اإلصالحات التي
دع ــا إلـيـهــا األم ـيــر ال ـيــوم يـقــابــل بــالـهـجــوم مــن الـسـفـهــاء أو
اإلعراض والتجاهل.
وجاء ت دعوة صاحب السمو اآلن بعد أن بلغ الوضع في
المجلس بشقيه أقرب إلى الفوضى والمكاسب الشخصية
مـنــه إ لــى اإل ص ــاح وا لـعـمــل للمستقبل ،فـلــم يـقــر فــي دوري
االنـ ـعـ ـق ــاد ال ـم ــاض ـي ـي ــن أي ت ـش ــري ــع ي ـس ــاه ــم فـ ــي اإلص ـ ــاح
ً
ً
اال قـتـصــادي ،أو يــر تــب إ ي ــرادا جــد يــدا للميزانية ،أو يوقف
الهدر ،أو يوضع حد للفساد واإلجرام واإلسفاف في وسائل
التواصل ،أو توفر فرص جديدة لتوظيف األ عــداد الهائلة
من الشباب المقبلين على سوق العمل ،وكان الطرح النيابي
أ قــرب إ لــى الجعجعة دون إ نـتــاج الطحين ،وإ لــى الصفقات
الـمـكـشــوفــة ال ـتــي يـتـحــدث عـنـهــا الـشـعــب ال ــذي ك ــان ينتظر
ً
ً
اإل نـجــازات ،وأ يـضــا إ لــى الشعبوية الكاذبة بــدال من العمل
اإلصالحي الحقيقي المطلوب.
ً
مطروحا وهو :هل ُ
سيخرج خطاب األمير
ويبقى السؤال
السلطتين من حالة الفوضى وضياع البوصلة التشريعية
بعد أن عجزنا وعجز اآلخرون؟ وهل سيتوجه األعضاء إلى
العمل الفعلي لصياغة مستقبل أفضل؟
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عبثية دعوى تنقيح صحيح
البخاري

د .خولة مطر*

إنه زمنهم ...فلنرحل!
إن الذين رحلوا باآلالف
من بالدهم يرددون
سنترك البلد لكم ونرحل،
لم نعد نحتملكم فإما نحن
أو خذوا البلد وسنرحل
نحن إلى بقاع الكون ،وقفوا
عند الحدود المرسومة
بعناية المستعمر الجديد
الذي وصفهم بكل أصناف
الجرم ّ
وشبههم بدود
األرض!

خــرجــت الـجـمــاهـيــر مــن ذاك الـبـلــد الـبـعـيــد في
أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة أو الـجـنــوبـيــة ،رح ـلــوا ب ــاآلالف
يرددون سنترك البلد لكم ونرحل ،لم نعد نحتملكم
فإما نحن أو خذوا البلد وسنرحل نحن إلى بقاع
ال ـك ــون ،وق ـف ــوا عـنــد ال ـح ــدود ال ـمــرســومــة بعناية
المستعمر الجديد الذي وصفهم بكل أصناف الجرم
ّ
وشبههم بدود األرض!
أال تخافون أن تنتقل تلك العدوى فتقوم شعوبكم
الممتدة من البحر إلى النهر إلى المحيط بالزحف
خارج الحدود المصطنعة من "سايكس بيكو" حتى
آخ ــر ضــابــط إنـكـلـيــزي مـخــور يسير فــي صـحــارى
ً
الجزيرة يرسم خطا فوق الرمل فتصبح دولة!
ً
سيخرجون هم أيضا وهذه المرة ليس للميادين،
بل ربما إلى خارج األرض كلها ،وكأنهم كإخوتهم
فــي ال ـج ـنــوب األم ـيــركــي قــد تـعـبــوا مــن الـفــاســديــن
والـظــالـمـيــن والـمـغـتـصـبـيــن وال ـق ـت ـلــة ،أل ـيــس قطع
ً
ً
األرزاق ونحر الكرامة قتال أيضا؟!
ً
سـيــرحـلــون رب ـمــا يــومــا ويـقـتــاتــون عـلــى عشب
األرض حـتــى يـقـطـفــوا آخ ــر ورق ــة مــن آخ ــر شجرة
ً
صمدت من بعد جفاف كانوا هم أيضا سببه ،فلم
يتركوا البشر وال الشجر وال البحر وال األنهار وال
ً
اآلب ــار .لقد مــروا بها جميعا كلما أضــافــوا صفرا
ً
جديدا أمام حساباتهم البنكية أو خزنوا الماليين
في بنوك المدن المسترخية في حضن البحيرات
والجبال المرتدية البياض الناصع ،كلما فعلوا
ذلــك قــالــوا هــل مــن مــزيــد؟ فـكــان أن لــم يتبق سوى
هو .بعض مدخرات بسيطة ألولئك الباقين على
ً
هامش الهامش مــن الحياة ،وقـفــوا هناك طويال،
اقتسموا رغيف الخبز ،واستغنوا عن قطعة اللحمة
المستوردة ،ومن بعدها استعصت األسماك التي
كانت تمأل بحارهم وأنهارهم .لم يعد أمامهم إال
أن يعودوا إلى خبز التنور إن حصل قبل أن يصل
لــه أصـحــاب األص ـفــار المصطفة أم ــام الحسابات
البنكية المتعددة!
غمسوا الخبز في "الباجال" أو الفول وحبسوا
ً
جوعهم ،بعضهم سقط سهوا ككل ضحايا الغالء
البنكية المسهلة ،وآخرون قالوا
في شرك القروض ّ
"ابعد عن الشر" .لم يغنوا له طويال فلم تتركهم تلك
الشلة الصغيرة من الطفيليين زحفت حتى آخر
فلس بقي لهم ،فهم يسيرون على المثل "الفلس
األبيض في اليوم األس ــود" .كثرت األيــام السوداء
و عــض الجميع على جــو عــه وعطشه وانتهاكات
كــرامـتــه والـ ــذل الـمـغـمــس بــالـمـكــرمــات ،ول ــم يكتف
الصعاليك ألـيــس ه ــذا هــو زمـنـهــم؟ فــزحـفــوا أكثر

د .عبدالحميد األنصاري*
كلما سكتوا وشكروا واسترحموا وتوسلوا إلى
خالقهم وأكثروا من الصلوات والعبادة ،وتأمل ما
يحدث لهم وحولهم ،زحــف أولئك أكثر ،فــاألرض
ومــا عليها والبحر ومــا فيه من خيرات والسماء
ً
أيضا كلها لهم.
شحبت الــوجــوه من قلة الكرامة ال من الجوع،
وزاد الطين بلة أن محطاتهم وقنواتهم وإعالمهم
يزيد من استفزاز تلك األرواح المتعبة باألغاني
واالحتفاالت والتشدق باالقتراب من األخ األكبر،
واستفاق الجميع ذات صباح احتجبت فيه الشمس
خلف الغيوم السوداء خجال منهم أو من أفعالهم أو
ً
ً
ربما حدادا أو احتجاجا!! استفاقوا على افتتاحيات
نشرات األخبار في محطاتهم "العتيدة" على صور
الستقباالت لسياسيين وفرق رياضية من أرض
ً
الطهارة التي تغتصب كل يوم أمام أعينهم أيضا
من قبل هؤالء الــزوار المكرمين نفسهم ،أسقوهم
القهوة المعطرة بالهال و نـثــروا عليهم العطور
العربية وحرقوا البخور ،بل ألبسوا تلك الحاقدة
المغتصبة حجابهم!!
ّ
وترحم عليهم ،أما آخرون
تذكر البعض أجداده
فتساقط الــدمــع الـســاخــن وه ــم ي ـقــرؤون الفاتحة
على مقابر رجال وقفوا يوما نصرة ألرض الحق
فلسطين ،و قــد مــوا التضحيات حـتــى آ خ ــر قطرة
دم ،هم يخرجون من قبورهم ليعروا الحاضرين
اآلن الواقفين على المنابر والفخورين بالحديث
عــن الواقعية وإص ــاح أخـطــاء التاريخ مــن البعد
عن القومية "الرجعية بل المتخلفة" إلى التنكيل
باليسارية ،ورمي المتدينين بأبشع األلفاظ ،في
حـيــن هــم يمتطون الــديــن عـنــد ال ـض ــرورة لتبرير
أفعالهم ويصفون رجال الدين "األرجوزات" للدفاع
عنهم ،ويشهرون الدين في وجه المعارضين لهم
مـتــى شـ ـ ــاؤوا ،ويــرمــون ـهــم ب ــأوس ــخ األل ـف ــاظ متى
شاؤوا أيضا!!
هل سيذكرهم التاريخ في سرد لسقوط ممالك
لم تسد بل أبيدت عن بكرة أبيها؟ وهــل سيرسم
اس ـم ـهــم بـ ـح ــروف م ــن ح ــب ف ــي ق ـل ــوب الـ ـن ــاس أم
سيوضعون تحت عنوان عريض في فصل صغير
ً
ً
من كتاب للتاريخ يحمل وصفا دقيقا وهو "زمن
الصعاليك" ،حيث رحل الناس وأوصــدوا األبواب
فتركوا األوطان لهم بعد أن تعبت األرض والسماء
منهم وهرب البشر إلى المجهول الذي هو قد يكون
أرحم عليهم!!

ديفيد فروم*

قافلة المهاجرين تتحدى سالمة الحدود األميركية
عبر آالف األشخاص بالزوارق نهر سويشيات ،الــذي يفصل
غواتيماال عن المكسيك ،لكن المكسيك لم تعتقلهم أو تطردهم،
وسرعان ما عــادوا إلــى التحرك ،يبدو أن المنظمين يأملون أن
يخيف حجم القافلة السلطات المكسيكية واألميركية.
ً
تمتحن هــذه القافلة أيـضــا النظام السياسي األمـيــركــي ،في
حين يعمل ترامب على حض المحافظين األميركيين على تبني
خط متشدد بشأن الهجرة ،كان له تأثير معاكس في خصومه
السياسيين ،وال شــك أن مــن الجنون أن يشير الرئيس إلــى أن
الديمقراطيين "يقودون" القافلة ،كما فعل في تغريدة األسبوع
الماضي ،لكنه لم يخطئ بشعوره بأن الديمقراطيين مرتبكون
ً
جدا بسبب هذه القافلة.
ولكن علينا أن نفهم المخاطر :تعتبر النظرية وراء هذه القوافل
أن لسكان أميركا الوسطى مطالب محقة باللجوء إلى الواليات
ً
المتحدة نظرا إلى تفشي البطالة وأعمال العنف التي ترتكبها
ً
العصابات في بلدانهم .وإذا كان هذا االدعاء صحيحا ،فال يقتصر
ً
مؤيدوه على اآلالف في القافلة ،بل يشملون أيضا الماليين في
بلدانهم ،فقد كشف استطالع للرأي أجراه معهد بيو عام 2013
أن  58%من سكان السلفادور مستعدون لالنتقال إلى الواليات
يبلغ اليوم عدد سكان الدول السبع
المتحدة إذا استطاعوا ذلكً .
فــي أمـيــركــا الــوسـطــى مجتمعة نـحــو  45مـلـيــون نـسـمــة ،أي ما
ي ــوازي عــدد سكان المسكيك فــي عــام  1970حين بــدأت الهجرة
من تلك األمة.
ً
لكن التطورات تحدث بسرعة أكبر في العقد الحالي ،مقارنة
ّ
ً
بسبعينيات القرن الماضي .عندما علقت ألمانيا مؤقتا قواعدها
بشأن الحدود في شهر أغسطس عام  ،2015تدفق نحو مليون
مهاجر إلــى البلد خــال األشـهــر األربـعــة التالية .وتــواصــل هذا
التدفق خالل عام  .2016وما زالت تأثيراته السياسية تتفاعل حتى
ً
ً
اليوم ،فقد أدت هذه المسألة دورا مهما في تصويت بريطانيا
للخروج من االتحاد األوروبــي ،في انتخاب حكومة رجعية في
ً
بولندا ،في إعــادة إحياء فيكتور أوربــان سياسيا في هنغاريا،
وفي انهيار األحــزاب اليسارية الوسطية في فرنسا ،وإيطاليا،
والسويد ،وألمانيا.
عالوة على ذلك ،النتخاب ترامب عالقة بتدفق المهاجرين عبر
حدود الواليات المتحدة الجنوبية في صيف عام  ،2014فقد عبر
عشرات آالف النساء واألوالد الحدود في غضون بضعة أسابيع
فحسب .ومــا زال كثيرون ممن دخـلــوا عــام  2014يعيشون في
ً
الواليات المتحدة لغاية اليوم ،حتى بعدما جاء الحكم سلبيا
في قضاياهم ،فقد تجاهلوا أوامــر إخراجهم من البلد واختفوا
بين العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في
الواليات المتحدة.
ً
تـجــذب ســوق العمل األمـيــركـيــة الـقــويــة م ـجــددا عـمــال األجــور
المتدنية ،ففي عام  2018عادت عمليات عبور الحدود الجنوبية
 ،2017إلى االرتفاع إلى
غير الشرعية ،التي كانت قد انخفضت عام ً
المعدالت التي عهدناها في عام  ،2016متخطية بأشواط ما شهده
عام  .2015وإذا نجح آالف الناس في القافلة في عبور الحدود
ّ
وقدموا طلبات اللجوء وانتشروا في الواليات المتحدة بانتظار
الحكم في قضاياهم ،فال شك أن كثيرين آخرين سيحذون حذوهم.
َ
ولم ال؟ يعيش أكثر من  %60من سكان هندوراس في الفقر،
ً
وفق البنك الدولي ،شأنهم في ذلك شأن  %60تقريبا من سكان
غواتيماال ،ومع أن معدالت الجريمة والعنف تتراجع في كال هذين
ً
البلدين منذ عام  ،2014تبقى مرتفعة جدا وفق المعايير العالمية.
تـمـثــل الـقــافـلــة بــالـنـسـبــة إل ــى ت ــرام ــب فــرصــة سـيــاسـيــة ،فـهــذا
بــال ـت ـحــديــد نـ ــوع ال ـم ـســائــل ال ـ ــذي ي ـث ـيــر اه ـت ـم ــام عـ ــدد أك ـب ــر من
ّ
األميركيين المحافظين ويمكنه بصفته بطلهم العاصف الغاضب.
ً
أما بالنسبة إلى خصوم ترامب فتمثل هذه القافلة شركا ،هل
دفعهم ميل ترامب الشعوبي المتطرف إلى التطرف في االتجاه
المعاكس ،حتى إنهم باتوا يطبقون رسالة القافلة ضد أي نوع من
ضبط الحدود مهما كان؟ إذا صح ذلك ،فال يساعدون المهاجرين،
بــل يهمشون أنفسهم وستتبع الـسـيــاســات األمـيــركـيــة المسار
األوروب ــي الــذي سمح لــأحــزاب المناهضة للهجرة مــن اليمين
المتطرف بالقضاء على الوسط السياسي.
إذا أصر الليبراليون على أن الفاشيين وحدهم يدافعون عن
عندئذ إلى االستعانة بالفاشيين
الحدود ،فسيعمد الناخبون
ٍ
للقيام بعمل يرفضه الليبراليون ،وإ نـنــي أدق طبول التحذير
هذه منذ تسارع أزمــة الهجرة األوروبية في عام  ،2013ويصح
هذا التحذير اليوم أكثر من أي وقت مضى ،فقد بلغت المشكلة
عقر دارنا.
*«أتالنتيك»
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يستغرب المرء من دعــوى المحامي أحمد عبده ماهر إلــزام
شيخ األزهــر تنقيح كتاب "صحيح البخاري" لإلمام محمد بن
إسماعيل البخاري ( 256-194هجرية).
لكن ما المقصود بتنقيح وتنقية صحيح البخاري؟
يريد ماهر ،وهو محام بالنقض ومستشار قانوني وباحث في
التراث اإلسالمي ،من األزهر تنقية صحيح البخاري من األحاديث
المدسوسة والمنسوبة إلــى الــرســول ،صلى الـلــه تعالى عليه
وسلم ،وسبق أن رفع ثالث دعاوى على األزهر منذ سنوات ،أولها
دعوى تطالب بإلغاء ّتدريس صحيح البخاري ،وكتابة صحيح
آخر يكتبه علماء السنة ،والثانية ،تطالب بإلغاء تدريس كتب
الصحاح الستة ،ألنها بحسب ادعائه :تطعن في مصداقية القرآن
الكريم ،وتشكك فيه ،وتثير البلبلة في عقول ونفوس المسلمين
في دينهم وكتابهم المقدس ،والثالثة ،تطالب بإلغاء تدريس فقه
المذاهب األربعة! ألنه بحسب زعمه :دموي ،وعنصري ،ومليء
بالكراهية ضد غير المسلمين.
ولكن لماذا رفع الدعوى على األزهر بالذات ،وعلى شيخه؟
ألن األزهر ،هو الهيئة العلمية اإلسالمية الكبرى ،التي تقوم
على حفظ التراث اإلسالمي ودراسته وتجليته ونشره وتجديد
الثقافة اإلسالمية وتجريدها من الفضول والشوائب وتحقيق
التراث اإلسالمي ونشره ،األمر الذي لم يقم به شيخ األزهر منذ
توليه منصبه ،حيث لم يقم بتنقية األحاديث المنسوبة للرسول
ً
صلى الله تعالى عليه وسلم ،طبقا لقوله.
كانت محكمة القضاء اإلداري ،الدائرة األولى ،قد رفضت قبول
الدعوى ،النتفاء القرار اإلداري ،لكن المحامي ،طعن في الحكم أمام
ً
المحكمة اإلداريــة العليا ،وصدر حكمها ،بقبول الطعن (شكال)
فقط ،دون التطرق لموضوع القضية ،وقررت إعادتها إلى محكمة
القضاء اإلداري ،لنظرها أمام دائرة أخرى ،ألن الدائرة األولى لم
تعرضها على هيئة مفوضي الدولة المختصة بإعداد تقريرها
بالرأي القانوني.
ّ
فرح الطاعن بهذا القبول الشكلي ،وهلل المتعاطفون ،وتناقلوه
ً
عبر الوسائط االجتماعية ،وغرد الطاعن على حسابه ،منتشيا:
اإلدارية العليا تلزم األزهر بـ"تصحيح البخاري".
وهو غير صحيح ،وال قيمة له ،ألنه:
ً
أوال :التشكيك في صحيح البخاري ،وكتب الصحاح ،ورفع
دع ــوى قضائية بــإلــزام األزه ــر تنقيحها ،أم ــر عـبـثــي ،فقضايا
الخالف الفكري والديني ،ليست المحاكم ميدانها وساحتها،
الفكر يناقش بالفكر ،والخالف يدار بالحوار البناء بدون اتهام
أو إقصاء أو إلــزام :كيف غابت هذه األمور عن شخصية فكرية
محاورة كالمستشار أحمد ماهر؟!
ً
ثانيا :إن األمانة العلمية والتاريخية توجب علينا أن نحمد
ألئمة الحديث جهودهم المضنية ،في جمعهم للحديث وتوثيقه
ونـشــره وتيسيره للناس ،علينا تثمين عملهم ،والــدعــاء لهم،
كــونـهــم أف ـنــوا أعـمــارهــم فــي خــدمــة الـحــديــث ،لــوجــه الـلــه تعالى
ً
ً
خ ــال ـص ــا ،ال ي ـب ـتـغــون أجـ ـ ــرا وال ش ـه ــرة ،ف ـقــد ك ــان ــت األح ــادي ــث
المنتشرة ،فــي المرحلة الشفاهية ،قبل تــدويــن الـحــديــث ،تعد
ً
بالمليون ،طبقا للمفكر اإلســامــي ،جمال البنا ،وحسب أئمة
الحديث ،أنهم أنزلوها من المليون إلى بضعة آالف ،وذلك عمل
عظيم علينا أن ال نبخسه.
ثــالـثــا :وحـتــى نـقــدر فـعــل اإلمــامـيــن الـبـخــاري ومـسـلــم وأئـمــة
الحديث ،ونثمن فعلهم ،علينا التذكير ،بأن اإلمامين :البخاري
وم ـس ـلــم ،رحـمـهـمــا ال ـمــولــى ت ـعــالــى ،قــد انـتـقـيــا مــن ه ــذه اآلالف
المنتشرة ،ما صح عندهما ،بعد فحص دقيق ،وبشروط دقيقة،
ليوثقاه في كتابيهما ،البخاري انتقى من  600ألف حديث2761 ،
ً
ً
حديثا مسندا فقط ،ومسلم انتقى من  300ألف حديث 12 ،ألف
حديث صح عنده.
ً
تعالى إالَّ أن يكون الكمال لكتابه العزيز وحده
الله
أبى
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َ
ِّ
َ
َّ
َ
َ
ْ
ُ َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َّ َ ْ
ـافــظــون" ،وكــل عمل ابــن آدم،
ِ"إن ــا نــحــن نــزلــنــا الــذكـ َـر و ِإن ــا لــه لــحـ ِ
مهما بذل من جهد وإخالصّ ،يعتوره الضعف والنقصان ،وهذا
قانون عام ،لذلك استدرك ُ
الحفاظ القدامى والمعاصرون ،على
ً
الصحيحين ،عددا من األحاديث ،وبينوا ضعفها لعلل في المتن
خفيت على اإلمامين ،لكن ذلك لم ينتقص من مكانة الصحيحين
في نفوس المسلمين.
ً
رابعا :تتضح عبثية مطالبة األزهر بالتنقيح ،بأنه على فرض
قيامه بذلك ،فمن الذي يحكم على األحاديث ،إذا كان األزهر هو
المرجع ،فهل يرضى الطاعن بحكم األزهر المخالف لحكمه؟ وهل
تقبل بقية المؤسسات الدينية للمسلمين بتنقيح األزهر؟ وهل
صحيح البخاري ملك األزهر ،حتى يستأثر باألمر وحده أو هو
ً
ملك المسلمين جميعا  ،فال ينفرد جهة دينية بتنقيحه بدون
توافق كل المؤسسات الدينية؟
* كاتب قطري

جاي فيرهوفشتات*

السياسة األوروبية تتأثر بالخروج البريطاني
إن خروج بريطانيا من
االتحاد األوروبي ،وصعود
الشعبويين مثل الرئيس
األميركي دونالد ترامب،
والتغيرات العميقة التي
طرأت على الوسائط
التي يتفاعل الساسة من
خاللها مع الناخبين ،كل
هذا تسبب في جعل
الهويات السياسية
الراسخة أكثر تفتتا من أي
وقت مضى.

بفضل قرار
الخروج
أصبحت
الحياة
السياسية
واالجتماعية
في بريطانيا
ً
أكثر انقساما

بعيدا عــن تسوية مسألة مستقبل المملكة المتحدة،
ت ـس ـبــب االس ـت ـف ـت ــاء ع ـلــى خ ـ ــروج بــري ـطــان ـيــا م ــن االت ـح ــاد
األوروب ـ ــي فــي ع ــام  2016وال ـم ـفــاوضــات الـتــي أعقبته مع
االتحاد في إشعال شرارة أزمة هوية وحرب ثقافية شاملة
في بريطانيا ،وبعد مرور عامين منذ صوت الناخبون في
المملكة المتحدة بنسبة  %52إلــى  %48لالنسحاب من
االتحاد األوروبي ،بات من المأمون أن نقول إن الحيلة التي
لجأ إليها رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون لتسوية
مناقشة دارت لفترة طويلة داخل أروقة حزب المحافظين
أدت إلى نتائج عكسية بامتياز.
فـبـفـضــل ق ـ ــرار الـ ـخ ــروج أص ـب ـحــت ال ـح ـي ــاة الـسـيــاسـيــة
ً
وقت مضى،
واالجتماعية في بريطانيا أكثر انقساما من أي ُ
وفي حين يــروج أنصار الخروج لخطاب داع للفرقة على
نحو متزايد -وعنيف في بعض األحيان -نظم مئات اآلالف
ً
من "أنصار البقاء" مؤخرا مسيرة حاشدة عبر مدينة لندن،
داعين إلى "تصويت شعبي" للموافقة على اتفاق الخروج
الذي تقترحه الحكومة.
وفقا لتقرير جديد صادر عن المركز الوطني للبحوث
االجتماعية في المملكة المتحدة ،أصبح دعم أو معارضة
خ ــروج بــريـطــانـيــا مــن االت ـحــاد األوروب ـ ــي بــديــا لالنتماء
العامل المحدد للهويات السياسية في
الحزبي بوصفه
ِ
بريطانيا .وعلى وجه التحديد وجد الباحثون أن ما يقرب
من تسعة من كل عشرة أعضاء في فريقنا قالوا إنهم إما
يناصرون "البقاء" أو "الخروج" ،في حين زعم أقل من ثلثيهم
أنهم ينتمون إلى حزب سياسي.
الواقع أن التعلق العاطفي المتزايد من جانب الناخبين
البريطانيين بمسألة الـبـقــاء أو ال ـخــروج يـفــرض تحديا
بالغ الخطورة على األحزاب السياسية الرئيسة في البالد،
وكل منها يعاني انقسامات داخلية حول قضية الخروج
من االتحاد األوروبــي .وكما أثبتت المظاهرة األخيرة في
ُ
لندن فــإن هــذه الـخــافــات لــن تـ َـحــل فــي أي وقــت قــريــب .من
ُ
َ
عجيب المفارقات أن المملكة المتحدة تــعــد اآلن موطنا
ل ــواح ــدة م ــن أك ـبــر ال ـحــركــات الـشـعـبـيــة ال ـمــؤيــدة لــاتـحــاد
األوروبي في أوروبا .وعلى هذا فحتى لو تمكنت حكومة
الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة م ــن إت ـم ــام م ـفــاوضــات االن ـس ـحــاب مع
االتـحــاد األوروب ــي في األسابيع المقبلة ،فــإن المناقشات
داخل بريطانيا حول طبيعة العالقة بين المملكة المتحدة
واالتحاد األوروبي في المستقبل ستظل حادة ومطولة.
تتلخص إحدى الطرق لسد الفجوة التي أحدثها االنقسام
وعالج السياسة البريطانية الممزقة في صياغة "اتفاقية
شــراكــة" وثيقة لكنها مــرنــة ،مــن ذلــك الـنــوع ال ــذي اقترحه

الـبــرلـمــان األوروبـ ــي .الــواقــع أن اتـفــاقـيــات الـشــراكــة طريقة
أثبتت فعاليتها فــي تسهيل الـتـعــاون عبر ال ـحــدود .وفي
حالة الخروج البريطاني ،ربما تحمي مثل هذه االتفاقية
"الخطوط الحمراء" التي وضعتها حكومة المملكة المتحدة
وسالمة عملية اتخاذ القرار في االتحاد األوروبي.
الــواقــع أن ق ــرار ال ـخــروج الـبــريـطــانــي خـلــف أث ــرا عميقا
على سياسة االتحاد األوروبي أيضا ،وقد وجد استطالع
للرأي أمر بإجرائه البرلمان األوروبي أن دعم العضوية في
االتحاد األوروبي كان في ازدياد كبير في مجمل األمر منذ
استفتاء الخروج ،ويبدو أن االنقسامات المتزايدة العمق
داخــل المملكة المتحدة وعملية الطالق المؤلمة أدت إلى
زيادة الوعي حول الفوائد المترتبة على عضوية االتحاد
األوروبي وتكاليف النزعة الشعبوية ،في حين ساعدت في
تحفيز كل أولئك الذين ظلوا يفضلون المجتمع المفتوح.
وي ـب ــدو أن ال ـت ـط ــورات الـسـيــاسـيــة األخ ـي ــرة تــدعــم هــذه
النتائج ،فعلى الرغم من تمكن الديمقراطيين السويديين
المتشككين فــي أوروب ـ ــا مــن تـحـقـيــق مـكــاســب كـبـيــرة في
االنتخابات العامة السويدية فــي سبتمبر ،فــإن األحــزاب
األك ـث ــر اعـ ـت ــداال أل ـح ـقــت ب ـهــم هــزي ـمــة م ـن ـكــرة ،وم ــع تــزايــد
الدعم لعضوية االتحاد األوروب ــي ،اضطر الديمقراطيون
السويديون إلى التراجع عن مناصرة الخروج الكامل من
االتحاد األوروبي .على نحو مماثل ،وعلى الرغم من تصعيد
الشعبويين في إيطاليا بقيادة زعيم حزب الرابطة اليميني
ماتيو سالفيني من دعايتهم ضد "بروكسل" ،فإنهم اضطروا
إلى التراجع عن موقفهم السابق في دعم الخروج اإليطالي
من االتحاد األوروبي أو منطقة اليورو.
ربـمــا تـبــدو ه ــذه األمـثـلــة وكــأنـهــا تشير إل ــى تـحــول في
الـتـشـكــك فــي أوروبـ ــا عـلــى الـمـسـتــوى ال ـق ــاري ،فـقــد تخلت
األحــزاب المناهضة لالتحاد األوروبــي عن الدعوة عالنية
إلى تدمير الكتلة وبدأت تركز بشكل أكبر على دفع أحزاب
يمين الوسط نحو التطرف الشعبوي والقومي.
إللحاق الهزيمة بهذه األحزاب ،يتعين على الوسطيين
والليبراليين والديمقراطيين أن يبذلوا المزيد من الجهد
في الدفاع عن الوضع الراهن .يجب عليهم أيضا أن يثبتوا
أن الشعبويين بمعارضتهم للحلول المقترحة للمشاكل
األوروب ـ ـيـ ــة ال ـم ـش ـتــركــة ي ـض ـعــون مـصــالـحـهــم الـشـخـصـيــة
والسياسية الضيقة قبل مصالح "الشعوب" ،وعلى نحو
أكثر مباشرة ،يتعين على مؤيدي أوروبا أن يقدموا حلوال
عملية لمخاوف الناخبين بشأن الهجرة والبطالة.
وقــد أبــرزت االنتخابات اإلقليمية األخـيــرة في بافاريا
وهيس ،وإعــان المستشارة األلمانية أنجيال ميركل عن

اعتزامها التقاعد ،األزمة التي تعيشها األحزاب التقليدية
من يسار الوسط ويمين الوسط ،ففي حين تناضل األحزاب
الرئيسية للتكيف مــع إ حـبــا طــات الناخبين واستقطاب
السياسة األوروب ـيــة فــي اآلون ــة األخـيــرة ،نجحت األحــزاب
األصغر حجما في توسيع نطاق انتشارها من خالل تقديم
رؤى أكثر إيجازا للتغيير.
لكن هذه األحزاب األصغر حجما ال تقتصر على الحركات
القومية الناشئة مثل حــزب الـبــديــل مــن أجــل ألمانيا في
ألمانيا ،فقد أظهرت االنتخابات البلدية األخيرة في بولندا
أن األح ــزاب الديمقراطية الليبرالية أكـثــر مــن ق ــادرة على
مقاومة الشعبوية .وعلى الرغم من تسييس حزب القانون
والعدالة اليميني الحاكم للصحافة ،فقد حقق المرشحون
المؤيدون ألوروبا مكاسب كبيرة.
الواقع أن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،وصعود
الشعبويين مثل الرئيس األميركي دونالد ترامب ،والتغيرات
العميقة التي طــرأت على الوسائط التي يتفاعل الساسة
من خاللها مع الناخبين ،كل هذا تسبب في جعل الهويات
السياسية الراسخة أكثر تفتتا من أي وقت مضى ،ولكن
كما ساعد هذا في إيجاد الفرصة للشعبويين ،فإنه يوفر
أيضا الفرص ألولئك الساعين إلى تشكيل حركات وطنية
وأوروبية جديدة تتمحور حول قيم االتحاد األوروبي.
من المؤكد أن شعوب أوروبــا متعطشة للتغيير ،واآلن
حان الوقت َالمناسب لكي يتحرك غالبية األوروبيين ،الذين
لــم يتوقفوا قــط عــن دعــم عضوية االتـحــاد األوروب ــي ،وأن
يجعلوا أصواتهم مسموعة.
* رئيس وزراء بلجيكا األسبق ،ورئيس مجموعة
تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا في
البرلمان األوروبي.
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق مع «الجريدة»

من المؤكد أن شعوب أوروبا
متعطشة للتغيير واآلن حان
وقت تحرك أغلبيتهم

ةديرجلا

•
العدد  / 3947االثنين  5نوفمبر 2018م  27 /صفر 1440هـ

academia@aljarida●com

عميد «التربية» لـ ةديرجلا  :ال تعيينات عشوائية لألساتذة
•

«تعاون مع الكليات لتغيير ومراجعة صحائف التخرج»
فيصل متعب

أكد عميد كلية التربية في جامعة
ً
الكويت د .بدر العمر ،أن هناك تأنيا
من إدارة الكلية في تعيينات أعضاء
الهيئة التدريسية في الكلية ،مشيرا
إ لـ ــى أن ا ل ـت ــر ب ـي ــة ح ــر ي ـص ــة ع ـل ــى أال
يكون هناك تعيين عشوائي لكوادر
التدريس« ،ألننا نبحث عن الجودة
والمستوى األكاديمي لكل من يرغب
في التدريس لدينا».
وك ـ ـ ـشـ ـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــر ،ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
ص ـحــافــي ،ل ــ»ال ـج ــري ــدة» ،عــن تـعــاون
ال ـك ـل ـيــة م ــع ك ـل ـي ــات ال ـج ــام ـع ــة ح ــول
تغيير ومراجعة صحائف التخرج،
ال فـتــا إ لــى أن ا لـصـحــا ئــف فــي الكلية
دائما يتم التعديل عليها بين وقت

وآخ ـ ــر ،ألن ك ـل ـيــة ال ـتــرب ـيــة تـسـتـقـبــل
ً
ً
سنويا أعدادا كبيرة.

المقررات الدراسية،
و تـ ـ ــا بـ ـ ــع ا لـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــر ،ان « صـ ـح ــا ئ ــف
التخرج تشمل المقررات الدراسية،
حـيــث تـتــم ا ل ـمــرا ج ـعــة عـلـيـهــا بشكل
ثـ ــابـ ــت ونـ ـسـ ـب ــي م ـ ــع مـ ـ ــراعـ ـ ــاة ال ـك ــم
وال ـك ـي ــف ب ـه ــا ،ألن ال ـت ـغ ـي ــرات ال ـتــي
تـخـضــع لـهــا سـتـكــون و فــق حاجتنا
وح ــاج ــة ال ـك ـل ـي ــات ال ـم ـح ـي ـطــة ب ـن ــا»،
مبينا ان هناك تخصصات وظيفية
ف ــي ك ـل ـيــة ال ـت ــرب ـي ــة ت ـح ـظــى ب ـث ـبــات،
وتشمل مـقــررات عــدة يحتاج إليها

سوق العمل ،وعلى هذا نراجع على
ما تحتويه من صحائف تخرج».
وحول وقف التحويل لتخصصات
كـلـيــة ا لـتــر بـيــة ،بـ ّـيــن ا لـعـمــر أن هناك
تـ ـخـ ـصـ ـص ــات ت ـ ــم ت ـخ ـف ـي ــف ش ـ ــروط
ا لـتـحــو يــل إ ل ـي ـهــا ،و لـتـسـهـيــل عملية
ان ـخــراط الـطـلـبــة بـهــا ،كـمــا ان هـنــاك
تخصصات تم رفع شروط التحويل
الـ ـيـ ـه ــا ،ل ـك ــون ـه ــا ال ت ـت ـم ــا ش ــى وف ــق
الحاجة لها.
و ب ـ ـيـ ــن أن « مـ ـ ــن ا ل ـ ـعـ ــوا قـ ــب ا ل ـت ــي
وجــدنــاهــا فــي رف ــع ال ـش ــروط ظـهــور
ب ـعــض ال ـم ـطــال ـبــات ال ـطــاب ـيــة بـعــدم
رفعها ،األمر الذي قد يخلق مشاكل
وعقبات أمام الكلية».

بدر العمر
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أكاديميا

النامي :زيادة الدعم المادي لصندوق
الطالب إلى  240ألف دينار
أشـ ــاد عـمـيــد شـ ــؤون الـطـلـبــة بجامعة
الكويت ،د .علي النامي ،بدور بيت الزكاة
َّ
المقدم من قبله
في زيــادة الدعم المادي
لـصـنــدوق الـطــالــب الجامعي بنحو 100
ألــف ديـنــار ،ليصبح مجموع الــدعــم 240
ألفا للعام الجامعي  ،2019 /2018ويقسم
ع ـلــى فـصـلـيــن دراس ـي ـي ــن ،بـسـبــب زي ــادة
عــدد الطلبة غير الكويتيين المقبولين
بالجامعة.
ج ــاء ذل ــك خ ــال ال ـل ـقــاء ال ــذي ُع ـقــد في
عـمــادة ش ــؤون الطلبة ،بحضور العميد
المساعد للخدمات الطالبية د .سلمان
العنزي ،وممثلي بيت الزكاة؛ نائب المدير
ال ـع ــام ل ـل ـخــدمــات االج ـت ـمــاع ـيــة د .مــاجــد
العازمي ،ومدير إدارة المشاريع والهيئات
الـ ـخـ ـي ــري ــة ال ـم ـح ـل ـي ــة مـ ــوسـ ــى ال ـج ـم ـع ــة،

وبحضور مدير إدارة الرعاية االجتماعية
بالعمادة وائــل العبيد .وتــم خــال اللقاء
االطالع على المقترحات المقدمة لخدمة
الطلبة في الجامعة ،منها توفير أجهزة
الب توب للمكفوفين ،والعمل على مشروع
إن ـ ـشـ ــاء «ت ـط ـب ـي ــق» خ ـ ــاص ع ـل ــى أج ـه ــزة
الهاتف المحمول لترجمة الكلمات إلى
لغة اإلش ــارة ،إضــافــة إلــى تقديم خدمات
متنوعة ،مثل إنـشــاء مختبرات وفصول
دراسية للطلبة ذوي اإلعاقة.
وت ـق ـ َّـدم ال ـنــامــي بــالـشـكــر لـبـيــت الــزكــاة
على جهودهم المتميزة في مجال العمل
الخيري واإلنساني بالكويت وخارجها،
مثنيا على القائمين عليه ،وعلى رأسهم
رئيس مجلس اإلدارة وزيــر الـعــدل وزيــر
األوقاف المستشار د .فهد العفاسي.

حملة توعوية بسرطان الثدي في «بوكسهل» الحمود ينتقد وضع ِّ
مدرسي اللغات « »KiLAWتقيم دورة «إعداد صحيفة الدعوى»
في مكاتب صغيرة بـ «الشدادية»

جانب من المشاركين في الحملة
أطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت فـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات ح ـم ـل ــة
«س ــرط ــان ال ـث ــدي» الـسـنــويــة في
قـ ـس ــم ش ـ ـ ـ ــؤون الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ب ـك ـل ـيــة
بوكسهل الـكــويــت ،خــال اليوم
ال ـ ـص ـ ـحـ ــي الـ ـتـ ـثـ ـقـ ـيـ ـف ــي ،وال ـ ـتـ ــي
تـ ـضـ ـمـ ـن ــت م ـ ـعـ ــرضـ ــا ت ــوع ــوي ــا
ب ـم ـش ــارك ــة م ـم ـي ــزة مـ ــن ج ـهــات
م ـت ـعــددة ،مـنـهــا فــريــق الـخـطــوة
األول ـ ــى لـلـكـشــف ع ــن األم ـ ــراض،
وشـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــاي ـ ــر الـ ـق ــابـ ـض ــة،
وم ـس ـت ـش ـف ــى ع ــالـ ـي ــة ال ـ ــدول ـ ــي،
وم ـس ـت ـش ـف ــى األحـ ـ ـم ـ ــدي ،KOC
ومستشفى الـمــواســاة الجديد،
ومجموعة من المراكز والعيادات

الطبية ومراكز التغذية والعناية
بجمال المرأة.
وتخلل هذا اليوم ندوة توعوية،
نـســق لـهــا فــريــق الـخـطــوة األول ــى
ل ـلــوقــايــة م ــن األم ـ ـ ــراض ،بــرئــاســة
ب ـ ــدر ال ـف ـض ـل ــي ،والـ ـت ــي تـضـمـنــت
محاضرة توعوية للمتعافية من
مرض سرطان الثدي ليلى جمال،
والمتعافية من سرطان الدم الهام
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــري ،حـ ـي ــث ت ـح ــدث ـت ــا عــن
تجربتهما الشخصية مع المرض،
وكيفية شفائهما منه وإعطائهما
بـ ـع ــض الـ ـت ــوصـ ـي ــات ل ـل ـط ــال ـب ــات
للحفاظ على حياتهما.

وقالت مسؤولة شؤون الطلبة
واألن ـش ـط ـ ـ ــة ف ــي ك ـل ـيــة بــوكـسـهــل
الكويت نــاديــا كـعــوش إن الكلية
حــرصــت عـلــى تنظيم ه ــذا الـيــوم
التوعوي الذي يشكل أهمية بالغة
للمجتمع النسائي الــذي تعيشه
الكلية كونها الوحيدة الخاصة
للبنات فقط.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ك ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــوش ع ـ ـلـ ــى
أهـمـيــة الـكـشــف الـمـبـكــر ومـعــرفــة
الـتـشـخـيــص وال ـع ــاج الـمـنــاســب
وال ــوق ــاي ــة م ــن ك ــل األمـ ـ ــراض ،ألن
ذلـ ــك م ــن أهـ ــم ال ــوس ــائ ــل الـفـعــالــة
للمحافظة على حياة المرأة.

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس ،د .إبراهيم الحمود،
أنه بعد توزيع إدارة الجامعة مخططات مبنى الشدادية ،وتسكين
أعضاء الهيئة التدريسية بمكاتبهم ،وعقب زيارة مواقع الكليات،
لوحظ أن ِّ
مدرسي اللغات والمدرسين المساعدين والمحاضرين
ُ
خـصـصــت لـهــم أمــاكــن للجلوس والـعـمــل فــي الـمـمــرات بشكل غير
الئق ،وال يفصل مكاتبهم سوى قواطع قصيرة مفتوحة من األعلى
واألسفل ،بما يسيء لهم.
وش ــدد على أن «ذل ــك أمــر خطير ج ــدا ،ال يمكن ترجمته إال بأن
الجامعة ال تحترم هذه الفئة من أعضاء الهيئة التدريسية ،وال ِّ
تقدر
أعمالهم ،وال تعيرهم أي اهتمام ،وفقا لمكانتهم العلمية والوظيفية».
وأضـ ــاف ال ـح ـمــود ،ف ــي تـصــريــح ص ـحــافــي ،أم ــس ،أن «م ـ ِّ
ـدرس ــي
اللغات يـ ِّ
ـدرســون الطلبة بجميع الكليات ،وبشكل مستقل تماما،
وليس سواهم ،ويتولون القيام باالمتحانات ،والتصحيح ،وإعالن
النتائج ،كما أن المدرسين المساعدين يقومون بالتدريس والتدريب
واإلشراف على االمتحانات والتصحيح».
وأكــد أن إدارة الجامعة تتعمد اإلســاء ة للمدرسين المساعدين
الــذيــن يــدرســون للسنتين األول ــى والـثــانـيــة ،وك ــذا الـقـيــام بأعمال
التدريب والتعليم لجميع المستويات الجامعية ،بــدء ا من السنة
األولى حتى الماجستير والدكتوراه ،كما يناط بهذه الفئة القيام
بــأعـمــال االمـتـحــانــات ،وتصحيحها ،وح ــل الـمـســائــل والـمـعــادالت
والتدريب.
وأك ــد أن الخصوصية فــي هــذه الـحــالــة مـســألــة مهمة ج ــدا ،لما
تحتويه مكاتبهم وأجهزتهم وأدواتهم من مسائل تتطلب السرية،
إذ إنهم يحتفظون باالمتحانات واألسئلة والمسائل والدرجات،
ومن ثم فإن العبث بها يترتب عليه مصائب كبيرة ،عالوة على ما
يحمله التالعب بهذه المعطيات من جرائم خطيرة تصل عقوباتها
إلى السجن لمدة تزيد على سبع سنوات.

رابطة «اإلدارية» الستعجال افتتاح كافتيريا الطلبة
●

فيصل متعب

طالب رئيس رابطة طلبة كلية العلوم اإلدارية
فــي جامعة الـكــويــت عـبــدالــوهــاب الـمـطــوع إدارة
التغذية باالستعجال في افتتاح كافتيريا الطلبة،
التي مضى على إغالقها سنتان ألعمال الصيانة،
التي كان من المفترض أن تنتهي في نهاية الفصل
الدراسي الثاني للعام الماضي .وأضاف المطوع،
في تصريح صحافي أمــس ،أن حاجة الطلبة لم

ـراع توفير مكان مؤقت بحجة وجود كافتيريا
تـ ِ
كلية العلوم االجتماعية ،والتي ال يتوافر فيها
الكميات الكافية بسبب الضغط المتزايد عليها
من ثالث كليات هي الحقوق والعلوم االجتماعية
والعلوم اإلداريــة ،والتي يصل عدد الطلبة فيها
إلى  3000طالب وطالبة تقريبا! ّ
وبين أن الرابطة
خاطبت اإلدارة بشأن عدم نظافة وسوء تحضير
الطعام في كافتيريا «العلوم االجتماعية» ،ووثقت
ذلــك بالصور وتــم إرفاقها في الخطاب الموجه

إلــى إدارة التغذية ،الفـتــا إلــى أن الــرابـطــة قدمت
مقترحا بــالـسـمــاح لـهــا بــإحـضــار شــركــات لبيع
المواد الغذائية طوال فترة إغالق الكافتيريا ،وتم
رفضه .وذكــر أن الرابطة تضطر لجلب المطاعم
مــن ميزانيتها وذل ــك بسبب ع ــدم س ـمــاح إدارة
التغذية للشركات بالبيع داخل الجامعة ،مبينا أن
اإلدارة لم تقم بطرح مزايدة في الجريدة الرسمية
الستغالل المساحات داخل الجامعة ولو بشكل
مؤقت ،فما ذنب الطلبة في هذا التأخير؟

«التقط صورك
االحترافية بهاتفك
النقال» في «»AOU
نظم مركز تــدريــب الجامعة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـف ـت ــوح ــة ()AOU
م ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــرة عـ ـ ــامـ ـ ــة ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان
«الـ ـتـ ـق ــط ص ـ ـ ــورك االح ـت ــراف ـي ــة
بهاتفك النقال» ،قدمها المدرب
والمصور المحترف في مجال
الـتـصــويــر االح ـتــرافــي مؤسس
ومـ ــالـ ــك م ــؤت ـم ــر ف ــوت ــوت ــوك ــس
ا لـسـنــوي للمصورين عبدالله
الشايجي .ويقام المؤتمر تحت
رعــايــة شــركــة ه ــواوي الكويت،
وبـحـضــور رئـيــس الـجــامـعــة د.
محمد الزكري ،وبدعم من مدير
الـجــامـعــة د .نــايــف الـمـطـيــري،
عـلــى مـســرح قتيبة الـغــانــم في
م ـق ــر ال ـج ــام ـع ــة ،والـ ـ ــذي شـهــد
ازدحاما من الطلبة والجمهور
ال ـخ ــارج ــي الـمـهـتـمـيــن بـمـجــال
الـ ـتـ ـص ــوي ــر .وق ـ ـ ــال ال ـم ـحــاضــر
ع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ـ ـ ـلـ ـ ــه ال ـ ـ ـشـ ـ ــاي ـ ـ ـجـ ـ ــي «إن
تكنولوجيا التصوير اصبحت
م ـت ـســارعــة ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ج ــدا،
في وجــود بيئة عمل تنافسية
بين الـشــركــات المصنعة ،مما
يتيح عدة خيارات للمستخدم،
إض ــاف ــة إلـ ــى ت ـن ــام ــي ال ـب ــرام ــج
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة فـ ـ ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة
ال ـت ـعــديــل ع ـلــى الـ ـص ــور ،وهــي
ج ـم ـي ـع ـهــا ن ـج ــده ــا فـ ــي مـنـتــج
واحــد ،ومقارنة بالماضي كان
ال ـم ـصــور يـحـمــل كــام ـيــرتــه مع
حـقـيـبــة ك ـب ـيــرة م ــن ال ـعــدســات
الـمـتـنــوعــة لـتـصــويــر فـعــالـيــات
ومناسبات بسيطة» .من جهته،
أعـلــن مــديــر مــركــز الـتــدريــب في
ال ـجــام ـعــة ال ـعــرب ـيــة الـمـفـتــوحــة
مـ ـحـ ـم ــد الـ ـعـ ـجـ ـم ــي م ــواصـ ـل ــة
الـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـت ــدري ـب ـي ــة وورش
الـعـمــل لـمـحــاضــرات التصوير
االحترافي مع عبدالله الشايجي
ع ـبــر م ــرك ــزن ــا ،وال ـت ــي سنعلن
قريبا أوقات التسجيل فيها.

الحويلة :نهدف إلى تدريب الطلبة للتعرف على صياغتها
نظمت كلية القانون الكويتية
العالمية ( )KiLAWدورة «كيفية
إعــداد صحيفة الدعوى اإلداريــة»،
بمشاركة أستاذ القانون العام في
الكلية د .خالد الحويلة ،وحضرها
ع ــدد كـبـيــر م ــن طـلـبــة ال ـك ـل ـيــة في
مختلف السنوات الدراسية.
وتضمنت الدورة أبرز العناصر
التي يجب أن تتضمنها صحيفة
الـ ــدعـ ــوى اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة ،أو صـحـيـفــة
االستئناف والمذكرات القانونية
الـ ـت ــي يـ ـج ــب ت ـق ــدي ـم ـه ــا مـ ــن قـبــل
مـحــامــي ال ــدف ــاع ،أو االدعـ ــاء أمــام
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاكـ ــم اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـم ـخ ـت ـلــف
درجاتها في الكويت ،وفقا لألسس
والقواعد القانونية.
وقال الحويلة إن الدورة تهدف
إل ــى ت ــدري ــب الـطـلـبــة الـمـشــاركـيــن
فيها على كيفية إ ع ــداد صحيفة
الــدعــوى اإلداريـ ــة ،عبر تطبيقات
ع ـم ـل ـيــة ،م ــن خ ــال ال ـت ـعــرف على
كيفية صياغة ديـبــاجــة الــدعــوى،
وال ــوق ــائ ــع والـ ــدفـ ــوع ال ـقــانــون ـيــة،
وانـ ـتـ ـه ــاء ب ــال ـط ـل ـب ــات ال ـخ ـتــام ـيــة
للدعوى.
وأش ــار إل ــى وج ــوب أن تشتمل
صحيفة ال ــدع ــوى عـلــى الـبـيــانــات
اآلتية :اسم المدعي ولقبه ومهنته

جانب من الحضور
أو وظـيـفـتــه وم ــوط ـن ــه ،واس ـ ــم من
يمثله ولقبه ومهنته ،أو وظيفته
وصـفـتــه ومــوطـنــه ،واس ــم المدعى
عليه ولـقـبــه ومـهـنـتــه ،أو وظيفته
وموطنه ،وتــاريــخ تقديم صحيفة
الدعوى ،واسم المحكمة المرفوعة
أم ــام ـه ــا ،وعـ ــرض وق ــائ ــع الــدعــوى
وطـ ـلـ ـب ــات الـ ـم ــدع ــي وأس ــان ـي ــده ــا
القانونية ،مع االستشهاد بوقائع
قانونية وأحكام سابقة متى أمكن
ذلك.
وتطرق الحويلة خالل الدورة إلى
كيفية إع ــداد صحيفة االستئناف
للطعن عـلــى األح ـك ــام االبـتــدائـيــة،
واألسلوب األمثل إلعداد المذكرات

القانونية أثناء تداول الدعوى ،للرد
على دفوع الخصم وتفنيدها.
وتضمنت الدورة كذلك تطبيقات
عملية ،ش ــارك فيها الطلبة الذين
أعدوا مجموعة من المذكرات التي
تحاكي حاالت واقعية فيما يخص
الـ ــدعـ ــاوى اإلداري ـ ـ ـ ــة أو ال ـم ــذك ــرات
القانونية لمجموعة من القضايا
المفترضة الـتــي يتم عرضها في
مختلف درجات المحاكمة بالكويت.
وفــي الختام ،قــام نائب العميد
لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـع ـل ـم ـي ــة أ .د .ي ـســري
العصار ،ود .خالد الحويلة بتوزيع
الشهادات على الطلبة المشاركين
في الدورة.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.072

السوق األول السوق الرئيسي

5.269

٤.715

2.535 2.887 3.288

«برقان» :الكويت تشكل  %60من إيراداتنا «المتحد» :نسبة مساهمة أي سوق ال تزيد
على  %20من صافي األرباح

الميزانية
قال رائد الهقهق إن ً
العمومية شهدت انخفاضا عن
التسعة أشهر الماضية ،وهذا
األمر يعود في الغالب إلى الليرة
التركية والشركة التركية التابعة
لبنك برقان ،والتسوية غير
المتوقعة لشركتين كبيرتين.

ك ـشــف ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
بالوكالة في بنك برقان رائد
الهقهق أن أعلى نسبة تعرض
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك لـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــروض ت ـ ـقـ ــع ف ــي
الكويت بـ 66في المئة ،مضيفا
ان الكويت تمثل  60في المئة
من مجمل اإليرادات.
وب ـيــن الـهـقـهــق ،فــي مؤتمر
الـمـحـلـلـيــن ال ـمــال ـي ـيــن لـلـبـنــك،
أ نــه جــرى انخفاض بنسبة 5
في المئة في حجم القروض،
نتيجة التسوية المبكرة غير
الـمـتــوقـعــة الثـنـيــن م ــن عـمــاء
الجملة ،إذ ارتفعت العائدات
 19في المئة ،بينما بلغ كفاية
رأس المال  16.5في المئة.

تكلفة المخاطر
وحـ ـ ـ ــول ت ـك ـل ـف ــة ال ـم ـخ ــاط ــر
ونـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة ت ـ ـغ ـ ـط ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــون
المتعثرة المرتفعة جدا ،قال:
«فيما يتعلق بنسبة التغطية
فإن ذلك مؤشر على القروض
المتعثرة الحالية التي لدينا
ويتم تأمينها ،وفيما يتعلق

بنسبة القروض المتعثرة فإن
البنك يتمتع بنسبة منخفضة
جدا بنسبة  1.5في المئة».

النشاط العالمي
وأوضح أن النشاط العالمي
للقروض المتعثرة ارتفع من
 5.1الى  6.9في المئة ،وهناك
ز يــادة في القروض المتعثرة
بــالـجــزائــر وتــرك ـيــا ،الفـتــا الــى
أن ت ــرك ـي ــا ت ـق ــف ح ــال ـي ــا عـنــد
مستوى قروض متعثرة يبلغ
 3.5ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،و هـ ـ ــو أد ن ـ ــى

مـسـتــوى لــه فــي الـقـطــاع ،وإذا
اسـتـمــر الــوضــع عـلــى األرج ــح
فإن نسبة القروض المتعثرة
سترتفع.
وأردف ا لـ ـهـ ـقـ ـه ــق « :ل ـك ـن ـنــا
نـ ـحـ ـت ــاج الـ ـ ــى الـ ـت ــركـ ـي ــز ع ـلــى
ت ـ ـغ ـ ـط ـ ـيـ ــة نـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــروض
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـع ـ ـثـ ــرة وق ـ ـ ـ ـ ـ ــدرة إع ـ ـ ـ ــادة
ال ـ ـت ـ ـس ـ ـع ـ ـيـ ــر فـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـحـ ـفـ ـظ ــة
الصحية ،علما أن تركيا حتى
مـ ــع ال ـ ـظ ـ ــروف ال ـح ــال ـي ــة تـظــل
كيانا مربحا يساهم بنسبة
 20في المئة من عائداتنا».
واشـ ـ ــار الـ ــى أن ال ـم ـيــزان ـيــة
ا لـعـمــو مـيــة شـهــدت انخفاضا
عــن التسعة أ شـهــر الماضية،
وهــذا األمــر يـعــود فــي الغالب
الــى الـلـيــرة الـتــركـيــة والـشــركــة
التركية التابعة لبنك برقان،
والـ ـتـ ـس ــوي ــة غـ ـي ــر ال ـم ـتــوق ـعــة
لشركتين كبيرتين.

انخفاض اإليرادات الناتجة من قطاعات الوساطة وإدارة األصول
قــال نــائــب الــرئـيــس التنفيذي
لـلـمـجـمــوعــة الـمــالـيــة والـتـطــويــر
االستراتيجي فــي البنك األهلي
المتحد سنجيف بايجال ،إن أداء
البنك يتسم في أعماله بالتنوع
والتدفقات المتعددة عبر الحدود
مــن خ ــال إدارة قــويــة للمخاطر
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـم ــاش ــى مـ ـ ــع أس ـ ــواق ـ ــه
التشغيلية.
وأوض ــح بــايـجــال ،فــي مؤتمر
المحللين الماليين ،الــذي عقده
البنك عبر اإلنترنت ،أن مجموعة
«األه ـ ـلـ ــي ال ـم ـت ـح ــد» ن ـج ـحــت فــي
ت ـن ـف ـيــذ اس ـتــرات ـي ـج ـت ـهــا بـنـجــاح
وف ـعــال ـيــة ل ـن ـمــوذج أع ـمــال ـهــا ،إذ
لم تــزد نسبة مساهمة أي سوق
مــن أس ــواق أعمالنا على  20في
المئة من صافي األرباح الموحدة
للمجموعة بعد الضريبة».

بنك «وربة» :االكتتاب في زيادة رأس المال  ٢٥الجاري
الغانم :نجحنا في تنفيذ العديد من الصفقات المهمة
أعلن بنك «وربة» فتح باب االكتتاب
ل ــزي ــادة رأس ـم ــال الـبـنــك ب ــواق ــع  50في
ً
ً
المئة ،بسعر  180فلسا ،شامال عالوة
اإلصدار بتاريخ  25نوفمبر الجاري إلى
ً
 27ديسمبر المقبل بعد حصوله رسميا
على كل الموافقات الرسمية.
ً
مــن جــانــب آخ ــر ،عقد البنك مؤتمرا
للمحللين المستثمرين عبر اإلنترنت،
بشأن نتائج األشهر التسعة المنتهية
ً
في  ،2018/9/30التزاما بقواعد بورصة
الكويت الخاصة بااللتزامات المستمرة
للسوق األول.
وشــارك في المؤتمر شاهين الغانم
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي ب ـنــك «ورب ـ ــة»
وخالد حافظ رئيس مجموعة الرقابة
المالية والتخطيط ،وأحمد صادق مدير
التخطيط والتحليل المالي في البنك،
الينا سانشيز من المجموعة المالية
هيرمس.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـغـ ــانـ ــم ،إن الـ ـنـ ـظ ــرة ت ـج ــاه
التوقعات االقتصادية الشاملة بدولة

الكويت تحسنت خالل السنة الماضية،
ً
الفتا إلى أن قيام الحكومة بصفة ثابتة
بعمليات توظيف إضــافــة إلــى ارتـفــاع
أسـعــار النفط قــد ساهما فــي تحسين
عملية اإلنـفــاق من األف ــراد وزي ــادة ثقة
ً
المستهلكين ،إذ شهد عام  2017نموا
بنسبة  3.3في المئة في القطاعات غير
الـنـفـطـيــة ،مـقــارنــة بنسبة  2فــي المئة
في العام السابق  ،وتعتبر إمكانيات
وفرص تنويع االقتصاد واعدة بالنسبة
للقطاع المصرفي ككل.

«أم القيوين» تكسب
 1.33مليون دينار
حققت شركة أم القيوين لالستثمارات العامة أرباحا بقيمة
 1.33مـلـيــون دي ـن ــار ،ب ــواق ــع  3.68ف ـلــوس لـلـسـهــم ف ــي الـفـتــرة
المنتهية في  ،2018/ 9/ 30مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة
 1.38مليون ،بمقدار  3.82فلوس للسهم في الفترة نفسها من
العام المنصرم.

ورأى أن ال ـت ــوق ـع ــات الـمـسـتـقـبـلـيــة
مـ ـش ــرف ــة ل ـل ـق ـط ــاع الـ ـمـ ـص ــرف ــي ،وس ــط
اسـتـمــرار إجمالي األص ــول المصرفية
في النمو في السنوات القليلة المقبلة
على خلفية مرونة االقتصاد.
وقـ ـ ــال إن ـ ــه بـ ـن ــاء ع ـل ــى خ ـط ــة ال ـب ـنــك
االستراتيجية ،تمكن البنك من تنفيذ
الـعــديــد مــن الـصـفـقــات الـهــامــة بنجاح
خ ـ ــال ال ـت ـس ـعــة أشـ ـه ــر ال ـم ـن ـت ـه ـيــة فــي
.2018/9/30
من جانبه ،أفــاد حافظ بــأن محفظة

ال ـت ـم ــوي ــل ت ـم ـثــل ال ـن ـش ــاط ال ـم ـصــرفــي
األس ــاس ــي وال ـم ـح ــرك الــرئ ـي ـســي لنمو
البنك ،إذ شهد التمويل المقدم للعمالء
ً
نموا بمقدار  230مليون دينار ،بمعدل
نمو  19في المئة على أساس سنوي.
وق ــال إن نـســب رسـمـلــة بـنــك «ورب ــة»
ً
قوية جدا ،إذ تبلغ  19.68في المئة ،إال
أن من المتوقع انخفاض هذه النسبة
نتيجة االستخدام األفضل لرأس المال
لتطبيق مـبــادرات النمو المستقبلية،
إذ يخطط بنك «وربة» لزيادة رأسماله
لتعزيز النسب الرأسمالية بشكل أكبر
وذل ــك بــزيــادة الـشــريـحــة األول ــى لــرأس
ال ـمــال مــع الــوضــع فــي االعـتـبــار خطط
النمو.

وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ـ ـ ـ ــه بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة
لمباحثات االنــدمــاج« ،قدمنا كل
اإلفـصــاحــات الـضــروريــة لكل من
بــورص ـتــي ال ـكــويــت وال ـب ـحــريــن،
ً
مــوض ـحــا أن ه ــذا ال ـمــؤت ـمــر «تــم
ً
أساسا لتقييم أدائنا عن األشهر
التسعة المنتهية في ،2018/9/30
ولن يكون من المناسب تقديم أي
إفـصــاحــات أخ ــرى قبل تقديمها
إلى الجهات الرقابية».
من جانبه ،قال نائب الرئيس

ً
صالح الصرعاوي وكيال
لـ «المالية» باألصالة

●

جراح الناصر

عـ ـ ـق ـ ــدت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
لتطوير ا لـمـشــرو عــات الصغيرة
جـمـعـيـتـهــا ال ـع ـمــوم ـيــة ال ـع ــادي ــة
وغـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـق ــر
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ــرع ــاي ــة
وتـنـمـيــة الـمـشــروعــات الصغيرة
والمتوسطة ،أمس ،وتمت مناقشة

ً ً
«فيفا» توقع اتفاقا أوليا
لشراء «كواليتي .نت»

أعلنت وزارة المالية ،أمس ،تعيين صالح الصرعاوي وكيال
لها باألصالة ،وفقا للمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء رقم
 ،2018 / 330بعد أن كان يشغل منصب الوكيل المساعد لقطاع
شؤون الميزانية العامة في الوزارة منذ عام .2013
وبهذه المناسبة ،قال وزير المالية د .نايف الحجرف« :باسمي
واسم (المالية) والعاملين فيها نهنئ الصرعاوي لتعيينه وكيال
للوزارة .اختياره لهذا المنصب ينم عن كونه أحد القيادات الفنية
التي ساهمت برفع كفاء ة اإلدارة المالية بــالــوزارة ،األمــر الذي
يعكس توجهات الوزارة في إبراز وتعزيز قدراتها الفنية للمراحل
المقبلة» ،متمنيا لــه ولجميع العاملين فــي ال ــوزارة المزيد من
التطور والنجاح.
ولدى الصرعاوي خبرة في القطاع المالي الحكومي ومجال
محاسبة الميزانيات الحكومية تمتد ألكثر من  25عاما .وامتدت
خبرته في قطاع الميزانية من خالل إشرافه على إعداد تقديرات
الميزانية العامة للدولة ،عبر دراسة مشاريع الميزانية المقدمة
من الوزارات والجهات الملحقة والمستقلة ،مع مراعاة السياسات
والـتــوجـهــات الـعــامــة لـلــدولــة ،إضــافــة إل ــى اإلشـ ــراف عـلــى إع ــداد
البيان السنوي لوزير المالية عن األوضاع االقتصادية والمالية
ومشروع الميزانية مع تحليلها ،كما يشرف على إعــداد قواعد
تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية ،إضافة إلى أنه حاصل على
بكالوريوس تجارة في تخصص االقتصاد من جامعة الكويت.

عمومية «المشروعات الصغيرة» توافق على استمراريتها
الـبـنــود الـ ــواردة بـجــدول األعـمــال
وال ـ ـم ـ ـصـ ــادقـ ــة عـ ـل ــى ال ـم ـي ــزان ـي ــة
الخاصة بالشركة والموافقة على
إقرار استمرارية الشركة.
وكشفت مـصــادر لــ«الـجــريــدة»،
أن الـقــائـمـيــن عـلــى الـشــركــة ق ــرروا
اسـ ـتـ ـم ــراري ــة أع ـ ـمـ ــال ال ـم ـش ــاري ــع
ال ـم ـمــولــة ،م ـف ـيــدة بــأنــه ت ـمــت نقل
ملكية الشركة الكويتية لتطوير

التنفيذي للمجموعة المخاطر
والـشــؤون القانونية واالمتثال
ف ــي الـبـنــك كـيــث غ ـيــل ،إن ــه ليس
هـنــاك تــدهــور حقيقي بالنسبة
لمحفظة الـقــروض ،إذ إن نسبة
الـ ـق ــروض غ ـيــر الـمـنـتـظـمــة لــدى
ً
البنك حــالـيــا تبلغ  2فــي المئة،
أي بما يزيد عن نهاية عام 2017
عندما بلغت  1.9في المئة.
بدوره ،أفاد رئيس المجموعة
الـمــالـيــة ســريـنـيـفــاســان راثـيـنــام

ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة م ــن
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لــاس ـت ـث ـمــار إلــى
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ــه التـ ـ ـ ـ ــزال
ت ـتــم دراسـ ـ ــة الـ ـخـ ـي ــارات الـمـتــاحــة
لـ ـمـ ـجـ ـل ــس إدارة ا لـ ـ ـش ـ ــر ك ـ ــة ،إذ
سـيـتــولــى إدارة ال ـشــركــة مجلس
إدارة من أعضاء يتم تعيينهم من

ق ـبــل ال ـص ـن ــدوق الــوط ـنــي لــرعــايــة
وتـنـمـيــة ال ـم ـش ــروع ــات الـصـغـيــرة
والمتوسطة .وذكرت المصادر أن
مــوظـفــي الـشــركــة تــم نقلهم تحت
مظلة الصندوق الوطني للمشاريع
الصغيرة ليتولى إدارة المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،التي ُمنحت
ً
تـمــويــا مــن الـشــركــة خــال عملها
السابق.

أن الـبـنــك اليـحـتــاج إل ــى تكوين
مـ ـخـ ـص ــص ن ـت ـي ـج ــة انـ ـخـ ـف ــاض
سعر الجنيه المصري ،ألن هذا
االستثمار ذو طابع دائ ــم ،وأي
إع ــادة تقييم فــي سعر الصرف
إنما يعكس فقط تحركات غير
محققة.
ولـفــت راث ـي ـنــام إل ــى أن نسبة
الحسابات الجارية وحسابات
التوفير في إجمالي الودائع كما
في  30سبتمبر  2018بلغت نحو
 36في المئة.
وأشــار إلــى أنــه على مستوى
العمليات المصرفية الرئيسية
استطاع البنك المحافظة على
نـ ـم ــو اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات مـ ــن الـ ــرسـ ــوم،
ً
واالنـخـفــاض ال ــذي نتج أســاســا
م ـ ــن ق ـ ـطـ ــاع الـ ــوسـ ــاطـ ــة وإدارة
األصول.

ّ
وقعت شركة االتصاالت الكويتية (فيفا)
اتفاقا أوليا مع شركة البحرين لالتصاالت
السلكية والالسكية وبنك الكويت الوطني
لشراء كامل رأسمال شركة «كواليتي .نت»
للتجارة العامة والمقاوالت.
وق ــال ــت «ف ـي ـفــا» ،ف ــي إف ـص ــاح لـهــا على
الموقع اإللكتروني لبورصة الكويت ،إن
السعر سيتم تقديره عند انتهاء عملية
نقل الملكية بشكل كــا مــل إليها «بشرط
تحقق شــروط محددة تم االتـفــاق عليها
بين األطراف في العقد األولي».
وأضافت أنه سيتم نقل الملكية إليها
بـعــد تــوقـيــع ات ـف ــاق بـيــع وشـ ــراء األسـهــم
النهائي والحصول على موافقة الجهات
الرقابية.
يذكر أن «فيفا» بــدأت عملها بالكويت
في ديسمبر عام  ،2008وهي تقدم خدمات
فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت واإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت،
أمــا شــركــة «كــوالـيـتــي .نــت» فأسست عام
 ،1998وتقدم خدمات في مجال االتصال
المعلوماتية ونقل البيانات ومزود لخدمة
اإلنترنت في الكويت.

«التمدين االستثمارية» تحقق
 7.84ماليين دينار
اعتمد مجلس إدارة شــر كــة التمدين االستثمارية البيانات
المالية للفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2018وحققت الشركة
ً
أرباحا بقيمة  7.84ماليين دينار بواقع  22.84فلسا للسهم ،مقابل
ً
ً
تحقيقها أرباحا بقيمة  8.28ماليين دينار ،بما يعادل  24.05فلسا
للسهم ،في الفترة نفسها من العام الماضي.

نهاية فوضى سوق «الجت» بعد إطالق منصة الشركات غير المدرجة  18الجاري

آالف الشركات ستتداول تحت أعين الرقابة وبنظام آلي يحفظ حقوق األطراف
نظام تداول األوراق المالية
غير ًالمدرجةً سيكون
نظاما جديدا تتم فيه جميع
إجراءات التداول وتنتج
عنها أرباح وخسائر ونقل
ملكيات تتم عن طريق مكاتب
وساطة مرخص لها.

خلق قنوات إيرادية
جديدة لشركات
الوساطة لقطاع
أضخم من السوق
الرسمي

●

محمد اإلتربي

ً
أخ ـ ـيـ ــرا وبـ ـع ــد ط ـ ــول ان ـت ـظ ــار
سيكون للشركات غير المدرجة
م ـن ـص ــة ل ـ ـل ـ ـتـ ــداول تـ ـح ــت مـظـلــة
رقابية منظمة ،فــي  18نوفمبر
الجاري وتحت أعين هيئة أسواق
المال وبورصة الكويت لتنتهي
فوضى استمرت سنوات طويلة
كانت تسمى «سوق الجت» إذ كان
ً
مرتعا للتعامالت على الشركات
غـيــر ال ـمــدرجــة والـمـشـطــوبــة من
البورصة بنظام» حيثما اتفق.
و مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــة ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ «  »OTCه ــو
ن ـظ ــام ع ـم ـلــت ب ــورص ــة ال ـكــويــت
عـ ـل ــى اب ـ ـت ـ ـكـ ــاره لـ ـيـ ـخ ــدم جـمـيــع
المتعاملين في األوراق المالية
غ ـ ـيـ ــر الـ ـ ـم ـ ــدرج ـ ــة بـ ـ ـه ـ ــدف خ ـلــق
ً
م ـن ـص ــة ت ـ ـ ـ ــداول م ـم ـي ـك ـنــة ك ـل ـيــا
ت ـت ـســم بــال ـم ـصــداق ـيــة وال ـع ــدال ــة
ب ـي ــن الـ ـب ــائ ــع وال ـم ـش ـت ــري عـلــى
صعيد تسعير ا لــور قــة المالية
والـشـفــافـيــة ،ال ـتــي ستتسم بها
عملية البيع والشراء واألكثر من
ذلك هو حصر األموال التي تدور
وتتداول في تلك السوق.
ومعروف أن توحيد عمليات
البيوع والشراء عبر سوق منظم
ً
سـيـفـتــح آف ــاق ــا إي ــرادي ــة جــديــدة
لـشــركــات الــوســاطــة الـعــامـلــة في
ال ـب ــورص ــة وال ـم ــرخ ــص ل ـهــا من
هيئة أســواق المال لقطاع يكاد

ل ـل ـش ــرك ــة الـ ـت ــى يـ ـ ـت ـ ــداول عـلــى
أسهمها.
ولــإشــارة فــإن مقترح ابتكار
م ـن ـص ــة لـ ـ ـت ـ ــداول األوراق غـيــر
المالية جاء نتيجة وجود آالف
ال ـش ــرك ــات غ ـيــر ال ـم ــدرج ــة الـتــي
ً
تتداول سنويا بمئات الماليين
خارج نظام الرقابة .وإذ تتصف
عـمـلـيــة ت ـ ــداول األوراق الـمــالـيــة
غير المدرجة والتي تتم بطريقة
ي ـ ـ ــدوي ـ ـ ــة ،بـ ــال ـ ـق ـ ـصـ ــور وت ـف ـت ـق ــر
لـلـشـفــافـيــة ،ع ــان ــى ال ـم ـتــداولــون
ج ــراء الـتـخــوف مــن م ــدى جدية
ع ـم ـل ـيــات ال ـب ـيــع وال ـ ـشـ ــراء ومــن
ح ـق ـي ـقــة ال ـس ـع ــر ال ـم ـت ـف ــق عـلـيــه
وصـ ـع ــوب ــة ت ـح ـص ـي ــل ال ـم ـب ــال ــغ
الناتجة عن البيع أو المدفوعة
للشراء.

نظام إلكتروني كامل

ي ـ ـكـ ــون ك ـ ـعـ ــدد وقـ ـيـ ـم ــة ض ـع ـفــي
ً
ال ـس ــوق الــرس ـمــي ح ــال ـي ــا ،ال ــذي
ال تـتـجــاوز شــركــاتــه  175شركة
ً
قـيــاســا إلــى آالف الـشــركــات غير
المدرجة مما سيسهل عمليات
نـ ـق ــل الـ ـمـ ـلـ ـكـ ـي ــات والـ ـتـ ـس ــوي ــات

الـخــاصــة بــالــديــون عـبــر الـســداد
العيني.

آليات وشروط التداول
نظام تداول األوراق المالية

ً
غير ا لـمــدر جــة سيكون نظاما
ً
جديدا تتم فيه جميع إجراءات
الـ ـت ــداول وت ـن ـتــج عـنـهــا أرب ــاح
وخ ـســائــر ون ـق ــل مـلـكـيــات تتم
ع ـ ــن طـ ــريـ ــق مـ ـك ــات ــب وس ــاط ــة
مــرخــص لـهــا .تخضع لقواعد

نظام تداول األوراق المالية غير
الـمــدرجــة ،ويتحمل المتعامل
وف ـ ــق ه ـ ــذا ال ـن ـظ ــام م ـســؤول ـيــة
الـمـخــاطــر الـنــاتـجــة عــن تنفيذ
هــذه الصفقات ،والتقصي عن
الـ ــوضـ ــع الـ ـم ــال ــي وال ـق ــان ــون ــي

اس ـت ـحــدثــت ب ــورص ــة الـكــويــت
هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام ل ـ ـت ـ ــداول األوراق
ال ـمــال ـيــة غ ـيــر ال ـم ــدرج ــة وإجـ ــراء
تعديالت شملت إدخــال الميكنة
الكاملة على هذا النظام ،وتطوير
آل ـيــة عـمـلــه وال ـض ــواب ــط والـنـظــم
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ـ ــه ،وس ـ ـ ــد الـ ـثـ ـغ ــرات
القانونية التي كانت تواجه اآللية
السابقة ،وأوجبت القواعد أن تتم
الـ ـت ــداوالت عــن طــريــق الــوسـطــاء
على غــرار الـســوق الرسمي ،وأن

تحتفظ كل الشركات بسجالت
مساهميها لدى وكالة مقاصة
مرخص لها.

مميزات النظام الجديد
تـ ـ ـت ـ ــم م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـن ـ ـظـ ــام
الجديد ،الذي وضعته بورصة
الكويت ،األمور التالية:
• ت ـس ـه ـيــل إجـ ـ ـ ـ ــراء ات بـيــع
وش ـ ــراء األوراق الـمــالـيــة غير
المدرجة.
• ا خـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــار ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
المستندية من خالل الميكنة
الكاملة.
• تسهيل عمليات التسوية
والتقاص بين المتعاملين من
خالل النظام.
• ا س ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــداث مـ ـ ــو قـ ـ ــع
إلكتروني مخصص باألوراق
المالية غير المدرجة.
• خـلــق نــافــذة اسـتـثـمــاريــة
ل ـت ــداول األوراق الـمــالـيــة غير
المدرجة تمنح
المستثمر حــر يــة أ ك ـبــر في
اتخاذ قراراته االستثمارية.
• توسعة المجال وتسهيل
االجــراء ات للشركات الجديدة
والمشاريع الصغيرة الراغبة
بطرح أوراقها المالية للتداول
وغ ـي ــر ال ـمــؤه ـلــة ل ـلــدخــول في
السوق الرسمي.
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ً
«كمية الفوالذ المستخدم في المشروع تكفي لبناء  17برجا مثل إيفل»
ذكر محمد المطيري أن ًمشروع
الوقود البيئي خلق فرصا
وظيفية للشباب الكويتيين،
ليتم استيعابهم وتدريبهم في
المشروع،
المراحل المختلفة من ً
إذ تم توظيف  537كويتيا
للمشروع حتى اآلن.

ك ـ ـشـ ــف ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لشركة البترول الوطنية الكويتية
المهندس محمد المطيري أن نسبة
اإلنجاز في مشروع الوقود البيئي
بلغت  96.9في المئة بنهاية أكتوبر
 ،2018و ه ــي نـسـبــة تـعــد متقدمة
ً
جدا ،وأن المشروع غير متعثر.
وق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،فـ ــي مــؤت ـمــر
صحافي عقده أمس خالل الجولة
التي قامت بها لجنة الشراء العليا
التابعة لمؤسسة البترول لمشروع
الوقود البيئي للوقوف على آخر
التطورات في المشروع ،إن حجم
المنصرف على المشروع حتى اآلن
بلغ  3.88مليارات دينار منها 890
ً
مليونا لدعم االقتصاد المحلي.
وأكـ ـ ـ ـ ــد أن ت ـ ـعـ ــامـ ــل «ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول
الوطنية» مع تأخر المشروع يتم
وفق العقود المبرمة مع المقاولين
وهــي أم ــور قانونية يتم التعامل
معها بـمــا ال يــؤثــر عـلــى اسـتـمــرار
انجاز المشروع.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن ت ـش ـغ ـي ــل وح ـ ــدة
إن ـتــاج الــديــزل منخفض الكبريت
في مصفاة ميناء عبدالله سيكون
فــي شـهــر ديسمبر المقبل بطاقة
ً
 73ألــف برميل يوميا وهــي تمثل
 40ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إنـ ـت ــاج ال ــدي ــزل
ً
الجديد من المشروع ،مشيرا إلى أن
«البترول» حققت  80مليون ساعة
عمل ب ــدون ح ــوادث فــي المشروع
وه ــو غـنـجــاز كـبـيــر ف ــي مـثــل هــذه
المشاريع العمالقة.
وأك ـ ــد أن «الـ ـبـ ـت ــرول الــوط ـن ـيــة»
حـ ــددت م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـم ـش ــروع 26
ً
ًَ
ً
ً
ع ـن ـصــرا خ ـط ـيــرا خ ــاص ــا مـتـنــوعــا
ب ـم ـش ــروع الـ ــوقـ ــود ال ـب ـي ـئ ــي ،وت ــم
وضــع خطط لمعالجتها واتـخــاذ
كــل االحتياطات الــازمــة للتعامل
معها سواء كانت فنية أو مالية او
بيئية أو غيرها.
وأشــار إلــى ضخامة المشروع،
وأن كمية الـفــوالذ المستخدم في
«الــوقــود الـبـيـئــي» تكفي لـبـنــاء 17

القيادات والعاملون في مشروع «الوقود البيئي»

الجزء الثاني من المشروع ...وحدات بأحدث المواصفات

التعامل مع المخاطر
أكـ ــد ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ف ــي ال ـشــركــة ع ـبــدال ـلــه الـعـجـمــي أن
هناك آليات مستمرة للتعامل مع
المخاطر والتصدي لها ،مثل خطر
انقطاع الكهرباء وإغالق المضايق
وغ ـ ـيـ ــره مـ ــن االم ـ ـ ـ ــور الـ ـت ــي تـشـكــل
مخاطر.
ً
ً
بــرجــا مـمــاثــا ل ـبــرج إي ـفــل ،وحجم
الكابالت المستخدمة تكفي للذهاب
إلـ ـ ــى ب ــانـ ـك ــوك والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة ،وح ـج ــم
خ ـط ــوط األن ــاب ـي ــب تـكـفــي لـلــذهــاب
والعودة من بودابست.
وذكر أن مشروع الوقود البيئي
ً
خـ ـل ــق فـ ــرصـ ــا وظ ـي ـف ـي ــة ل ـل ـش ـبــاب
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ،لـ ـيـ ـت ــم اس ـت ـي ـع ــاب ـه ــم
وتدريبهم فــي الـمــراحــل المختلفة
مــن الـمـشــروع ،إذ تــم توظيف 537
ً
كويتيا للمشروع فقط حتى اآلن في
الشركة ،مع مراعاة طبيعة المشروع

يـجــري العمل خــال الـجــزء الثاني مــن الـمـشــروع على بناء
ً
وحدات جديدة وفقا ألحدث المواصفات باستخدام تكنولوجيا
متطورة في مجال التكرير ،كما يلي:
 -1مصفاة ميناء عبد الله
ً
يجري حاليا بناء عــدد  22وحــدة جديدة ومــن أهمها بناء
وحدة تقطير النفط الخام الجديدة بطاقة تقدر  264ألف برميل
في اليوم .وبلغت نسبة اإلنجاز في حزمة ميناء عبدالله  1إلى

ً
بأنه إنشائي وليس خدميا.
ّ وأضاف المطيري ،أن المشروع
وف ــر فــرص عـمــل للقطاع الكويتي
ال ـخ ــاص م ــن م ـقــاول ـيــن وم ــوردي ــن
وم ـص ـن ـع ـيــن ومـ ـ ـ ــزودي ال ـخ ــدم ــات
ح ـســب اآلل ـي ــة الـمـتـبـعــة ف ــي تنفيذ
أعمال المشروع بنسبة بلغت 23.7
في المئة من قيمة عقود المشروع،
بما يعادل  890مليون دينار.
وأوضح أن هذه النسبة تجاوزت
المخطط لــه عند  20فــي المئة في
الـ ـعـ ـق ــود ،م ـم ــا أدى إلـ ــى ان ـت ـعــاش

الحركة االقتصادية داخل الكويت
ً
بشكل كبير جدا كاإلسكان والنقل
وال ـش ـحــن واالتـ ـص ــاالت والـتـغــذيــة
وغيرها ،باإلضافة الى فتح فرص
أعمال مستقبلية مثل توفير عقود
ال ـص ـي ــان ــة والـ ـخ ــدم ــات وم ـس ــان ــدة
التشغيل وتزويد الخدمات وقطع
ال ـ ـغ ـ ـيـ ــار بـ ـع ــد ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـمـ ـش ــروع
وتشغيل كافة مرافقه ،ومن المتوقع
وصول النسبة إلى  31.6في المئة
أي ما يعادل  1.18مليار دينار.
وحــول آخــر تـطــورات المشروع،

 96.1في المئة وحزمة ميناء عبدالله  2إلى  98.5في المئة.
 -2مصفاة ميناء األحمدي
ً
يجري حاليا بناء عــدد  17وحــدة جديدة ومــن أهمها بناء
وحــدة إنـتــاج الفحم الجديدة بطاقة تقدر  37ألــف برميل في
الـيــوم ،كذلك وحــدة إنتاج الغازولين الجديدة بطاقة  30ألف
ً
برميل يوميا ،وبلغت نسبة اإلنجاز في حزمة ميناء األحمدي
الى  94.9في المئة .
ذك ـ ـ ــر أن «ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــود الـ ـبـ ـيـ ـئ ــي» مــن
ً
الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـض ـخ ـم ــة ج ـ ـ ــدا عـلــى
مستوى العالم ،إذ تبلغ الميزانية
المعتمدة للمشروع  4.6مليارات
دينار (ما يعادل  15.2مليار دوالر).
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات
المتعلقة بتمويل المشروع ،أوضح
أن الـ ـق ــرض ال ـم ـح ـلــي ب ـق ـي ـمــة 1.2
مليار دينار ،فقد تم توقيعه في 28
ً
أبريل  2016وتم سحبه كامال في
مايو  ،2017أمــا بالنسبة للقرض
الـخــارجــي فقد تــم فــي مــايــو 2017

ما تم إنجازه في المشروع
يـتـضـمــن ن ـط ــاق ع ـمــل م ـش ــروع ال ــوق ــود
الـبـيـئــي جــزأيــن مـهـمـيــن ،ال ـجــزء األول من
ال ـم ـش ــروع يـتـمـثــل ف ــي ت ـحــديــث وت ـطــويــر
ال ــوح ــدات ال ـقــائ ـمــة ،وق ــد ت ــم تـشـغـيــل هــذا
الجزء المهم من المشروع بالكامل ،ويتم
من خالله تحديث وتطوير وحدات عديدة
في المصافي القائمة بحيث يتم تحديث
الوحدات القائمة حتى تستمر هذه الوحدات
في االستمرار باإلنتاج وزيادة االعتمادية
لها ،وعلى سبيل المثال ال الحصر الوحدات
الرئيسية التالية:

● مصفاة ميناء األحمدي

 -1ت ـحــديــث وت ـطــويــر وحـ ــدة التكسير
بــالـعــامــل الـحـفــاز الـمــائــع إلن ـتــاج منتجات

 -5تحديث وحدة التقطير الفراغي رقم 83
لزيادة الربحية عن طريق زيادة المنتجات
ذات الـقـيـمــة األع ـلــى وق ــد تــم تشغيل هــذه
الوحدة في مارس .2018
 -6بـنــاء وح ــدة جــديــدة لشعلة الـغــازات
الحمضية المعالجة وقــد تم تشغيل هذه
الوحدة الجديدة في فبراير .2018
 -7االنتهاء من مشروع وعمليات ربط
مشروع الوقود البيئي مع المصفاة القائمة
بحيث تم االنتهاء من ربط أكثر من 1900
نقطة ر بــط ميكانيكية بما يشكل  80في
المئة من مجمل نقاط الربط.

● مصفاة ميناء عبد الله

 -1تحديث وح ــدة تقطير النفط الخام

الرئيسية رق ــم  11بحيث تــم تـطــويــر بــرج
التقطير بالكامل وتركيب مبادالت حرارية
جديدة لتحسين المنتجات ،وتم االنتهاء
من التحديث في نوفمبر .2016
 -2تحديث كامل ألربع غرف تحكم فرعية
بحيث يتم التشغيل والتحكم من هذه الغرف
وتم االنتهاء من التحديث في نوفمبر .2016
 -3تحديث وحــدة إنـتــاج الفحم رقــم 20
بحيث تمت إضافة صمامات جديدة و48
نقطة ربط.
 -4االن ـت ـه ــاء م ــن أع ـم ــال رب ــط م ـشــروع
الــوقــود البيئي مــع الـمـصـفــاة الـقــائـمــة إذ
تم االنتهاء من أكثر من  1660نقطة ربط
ً
ميكانيكية بما يشكل  98في المئة تقريبا
من مجمل نقاط الربط.

 -5ت ـح ــدي ــث ج ـ ـ ــذري ل ـم ـب ـنــى ال ـت ـح ـكــم
الرئيسي في المصفاة وتم نقل العاملين
إ لــى مكاتبهم ا لـجــد يــدة تمهيدا لتشغيل
الوحدات.

● مرافق مصفاة الشعيبة

أغلقت المصفاة في أبريل  ،2017ويعتبر
ً
هذا القرار حتميا وسيرد بيانه فيما بعد،
بهدف إنجاز عمليات تجهيز وربط مرافق
مصفاة الشعيبة التخزينية والتصديرية
م ــع م ــراف ــق م ـش ــروع ال ــوق ــود ال ـب ـي ـئــي في
مصفاتي ميناء األحمدي وميناء عبدالله
إض ــاف ــة إل ــى ب ـعــض ال ـت ـعــديــات وتــركـيــب
م ـعــدات جــديــدة لـمــواكـبــة نـظــام التشغيل
الحديث في مشروع الوقود البيئي.

جنوب إفريقيا تحصد الجائزة العالمية الكبرى لترويج االستثمار
فازت جنوب إفريقيا بالجائزة
العالمية الكبرى في حفل جوائز
األمم المتحدة لترويج االستثمار،
ل ـت ـم ـي ــزه ــا فـ ــي تـ ـع ــزي ــز ق ـط ــاع ــات
االستثمار ذات الفوائد االجتماعية
واالقتصادية ،ومساعدة البلدان
عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق أه ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة
المستدامة (.)SDGs
وت ـكــرم ال ـجــوائــز ،الـتــي نظمها
مــؤتـمــر األم ــم الـمـتـحــدة لـلـتـجــارة
والـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ت ـ ــروي ـ ــج
االستثمار وحكوماتها بما حققته
مــن إن ـجــازات ،كما تـعــرض أفضل
الممارسات فــي جــذب االستثمار

قـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
للتخطيط والمالية في الشركة خالد
الخياط ،إنه تم تسديد  50مليون دوالر
ً
دي ــون ــا خــارج ـيــة فــي يــونـيــو الـمــاضــي
ً
دفعة أولــى ،الفتا إلى أن بداية السداد
الفعلي للجهات التمويلية الخارجية
ستبدأ من شهر ديسمبر المقبل.

الـتــوقـيــع عـلــى اتـفــاقـيــات التمويل
مع وكــاالت ائتمان الـصــادرات من
ع ــدة دول تـمـثــل ال ـيــابــان وكــوريــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة وإي ـط ــال ـي ــا وإن ـك ـل ـت ــرا
وهولندا ،حيث تبلغ قيمة القرض
 6.2مليارات دوالر ،وقــد تــم البدء
ب ـس ـحــب هـ ــذا الـ ـق ــرض ب ـعــد ان تم
التوقيع على اتفاقيات التسهيالت
مــع وك ــات ائـتـمــان ال ـصــادرات في
أغسطس  ،2017وذلك بعد استيفاء
ك ــاف ــة الـ ـش ــروط بــالـنـسـبــة لـلــدفـعــة
األول ــى ،إذ تــم سحب  5.5مليارات
دوالر حتى اآلن وباقي  700مليون
دوالر سيتم سحبها فــي القريب
العاجل.

تجنب تأخير المشروع

حديثة مــن أهمها وقــود الـسـيــارات وقــد تم
تشغيل الوحدة بعد التحديث في ديسمبر
.2015
 -2وحـ ـ ـ ـ ــدة إن ـ ـ ـتـ ـ ــاج وقـ ـ ـ ـ ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
(الغازولين) وحدة رقم  25وقد تم االنتهاء من
التحديث وتشغيل الوحدة في مايو .2017
 -3وح ـ ـ ـ ــدة إن ـ ـت ـ ــاج وق ـ ـ ـ ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
(الغازولين) وحدة رقم  26وقد تم االنتهاء
من التحديث وتشغيل الوحدة في مارس
.2018
 -4اس ـت ـب ــدال وح ـ ــدة ال ـش ـع ـلــة الـقــديـمــة
ً
بحيث تم بناء وحدة جديدة كليا لتواكب
المتطلبات الحديثة لمشروع الوقود البيئي
وتم تشغيل هذه الوحدة الجديدة في شهر
مايو .2017

إلى المشروعات المتعلقة بأهداف
التنمية المستدامة التي يمكن أن
تلهم ممارسي تعزيز االستثمار
في البلدان النامية والمتقدمة.
وت ــم تـقــديــم ال ـجــائــزة ف ــي حفل
ك ـب ـي ــر أقـ ـي ــم فـ ــي ق ــاع ــة الـجـمـعـيــة
بقصر األمم في جنيف -سويسرا،
في حفل افتتاح المنتدى العالمي
لــاس ـت ـث ـمــار مـ ــؤخـ ــرا .واخ ـت ـي ــرت
ً
ج ـنــوب إفــري ـق ـيــا م ــؤخ ــرا كــوجـهــة
عــالـمـيــة لـلـسـنــة ف ــي ح ـفــل تــوزيــع
جوائز االتحاد العالمي لمصادر
التوريد لعام  ،2018إلى جانب قمة
المصادر العالمية في كيب تاون.

سداد ديون

وكـ ـ ــانـ ـ ــت هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة هــي
المركز الخامس لجنوب إفريقيا
ً
منذ عام  ،2012وهي تمثل مزيدا
مــن الـتـقــديــر واالعـ ـت ــراف بالقيمة
الـ ـمـ ـق ـ ّـدم ــة م ـ ــن ج ـ ـنـ ــوب إف ــري ـق ـي ــا
وال ـ ـعـ ــروض الـ ـم ــوث ــوق ب ـه ــا ال ـتــي
ت ـج ـمــع ب ـيــن أف ـض ــل ال ـم ـمــارســات
العالمية ،ومجموعة عمل ماهرة
وق ـ ــابـ ـ ـل ـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـط ــوي ــر مـ ـ ــع الـ ــدعـ ــم
الحكومي لجذب أعمال االستعانة
بمصادر خارجية دولية في جنوب
إفريقيا.
وتشير هــذه الجائزة العالمية
المرموقة إلى أن التنمية الصناعية

في جنوب إفريقيا تلعب دورا مهما
ف ــي تـحـقـيــق نـمــوهــا االق ـت ـصــادي،
وب ـ ــدأت الـمـســاهـمــة االسـتـثـمــاريــة
بالفعل في تقديم مساهمة كبيرة
نـ ـح ــو ت ـح ـق ـي ــق أه ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة
المستدامة الخاصة بها.
وأصبحت شركة  Invest SAاآلن
ً
معترفا بها عالميا للتنافس في
مجال تشجيع االستثمار وتسهيل
االستثمارات على نطاق واسع.
وقال وزير التجارة والصناعة،
روب ديـفـيــز ،إنــه كـجــزء مــن حملة
الرئيس سيريل رامافوزا للتعبئة
مــن أجــل جــذب االسـتـثـمــارات ،فإن

هــذه الـجــوائــز العالمية تــدل على
أن ا ل ـح ـكــو مــة م ـل ـتــز مــة بتحسين
مناخها االستثماري وخدماتها
للمستثمرين.
وت ــم تـقــديــم ال ـجــائــزة العالمية
ا لـ ـم ــر م ــو ق ــة لـ ـش ــر ك ــة Invest SA
ل ــدوره ــا ف ــي تـسـهـيــل مـشــروعـيــن
رائـ ــديـ ــن إلع ـ ـ ــادة ت ــدوي ــر ن ـفــايــات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة ،ول ـت ـح ــوي ــل
ال ـن ـفــايــات ال ـع ـضــويــة إل ــى أع ــاف
حيوانية طبيعية مستدامة عالية
ال ـبــروت ـيــن .وس ـيــوفــر كــل مـشــروع
وظ ــائ ــف تـحـتــاجـهــا المجتمعات
المحلية.

«الصناعات» :مستمرون في تسديد
جميع االلتزامات في وقتها
ً
عقدت شركة الصناعات الوطنية مؤتمرا للمحللين  /المستثمرين عبر
ً
اإلنترنت ،بشأن نتائج الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2018التزاما
بقواعد بورصة الكويت الخاصة بااللتزامات المستمرة للسوق األول.
وشــارك في المؤتمر أحمد حسن الرئيس التنفيذي في بنك وربة
وفيصل النصار نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية واالداري ــة،
وأحمد أسيري مدير التحليل المالي  -إداري األسهم في الشرق األوسط
في شركة المركز المالي .واستهل أسيري المؤتمر بالتأكيد على أن
تقسيم السوق تجربة ناجحة وأن النتائج األولية للتقسيم والترقية
أدت إلى ارتفاع حجم سيولة البورصة ،وارتفاع التدفقات النقدية إلى
مليار دوالر عن طريق االستثمارات األجنبية بغية تفعيل االنضمام إلى
مؤشر فوتسي لألسواق الناشئة.
من جانبه قــال النصار ،إن الصناعات استمرت في تسديد جميع
ً
التزاماتها فــي وقـتـهــا ،مـشـيــدا ب ــدور بنك الـكــويــت الــركــزي فــي تعزيز
األجواء الداعمة للنمو االقتصادي ،إذ إن قرار اإلبقاء على سعر الخصم
دون تغيير واستخدام األدوات المالية المتاحة يحقق االستقرار المالي
لالقتصاد الكويتي ككل وللشركات خاصة.
وذكر النصار ،أن اداء شركة «إيكاروس» أصبح أفضل نتيجة لتحسن
سعر معظم الشركات البتروكيماوية األساسية خالل األشهر التسعة
ً
المنتهية في  30ستمبر  ،2018وقد عادت الشركة إلى الربحية ،مشيرا
إلى أن أسواق المال في الدول النفطية تتأثر بشكل ملموس بالتغيرات
في أسعار النففط العالمية .وحول تأخر صفقة كراتشي وأنها أحد اسباب
انهيار شركة أبراج  ،قال حسن ،إن المفاوضات وإجراءات البيع مازالت
جارية على أمل االنتهاء منها في أقرب وقت ممكن.

وب ـ ـ ّـي ـ ــن أن ه ـ ـنـ ــاك اج ـت ـم ــاع ــات
دوريــة مع المقاولين لحثهم على
اإلن ـجــاز حـســب ال ـجــدول المعتمد
وبــذل المزيد من الجهود لتفادي
التأخير على جميع المستويات
ً
ب ـ ـ ــدءا م ــن رؤس ـ ـ ــاء الـ ـف ــرق وم ــدي ــر
المشروع ونائب الرئيس التنفيذي
لـلـمـشــاريــع ،وكــذلــك عـلــى مستوى
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي إض ــاف ــة إل ــى
ال ـل ـج ــان الـمـخـتـلـفــة وم ـن ـهــا لجنة
ال ـم ـشــاريــع الـمـنـبـثـقــة م ــن مجلس
اإلدارة وبمتابعة مجلس اإلدارة
ل ـس ـي ــر الـ ـعـ ـم ــل .وت ــدخـ ـل ــت إدارة
الـ ـمـ ـش ــروع وإدارة الـ ـش ــرك ــة مـنــذ
بداية المشروع حين الحظت إدارة
الـمـشــروع تــأخــر بسيط فــي حزمة

م ـي ـنــاء األحـ ـم ــدي وت ـم ــت مـطــالـبــة
م ـقــاولــي ال ـم ـشــروع بـتـقــديــم خطة
استرجاع نسب اإلنجاز واستمرت
هذه المتابعة حتى هذه اللحظة.
كما قــامــت إدارة الـشــركــة ببناء
شبكة عــاقــات وثـيـقــة والـتــواصــل
مع مختلف الجهات الحكومية ذات
الصلة بتسهيل تنفيذ المشروع
على سبيل المثال وزارة األشغال
ال ـعــامــة ووزارة ال ـك ـهــربــاء وال ـمــاء
ووزارة الداخلية والهيئة العامة
ل ـل ـقــوى ال ـعــام ـلــة واإلدارة الـعــامــة
للجمارك ،كما قامت إدارة الشركة
بتذليل العقبات التي ظهرت منذ
ال ـل ـح ـظ ــات األول ـ ـ ــى ح ـي ــث وص ـلــت
الجهود الحثيثة لضمان سير عمل
المشروع.
ولــإشــارة فــإن مـشــروع الــوقــود
الـ ـبـ ـيـ ـئ ــي أحـ ـ ـ ــد أهـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـش ــاري ــع
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـشــركــة ال ـب ـتــرول
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،وي ـ ـهـ ــدف إل ـ ــى ت ـطــويــر
وتوسيع مصفاتي ميناء عبدالله
واألحمدي ودعم ربطهما ليصبح
ً
ً
ً
ً
مـجـمـعــا تـكــريــريــا مـتـكــامــا ق ــادرا
عـلــى اإلي ـفــاء بمتطلبات األس ــواق
العالمية والمحلية من المنتجات
البترولية عالية الجودة ،وستبلغ
الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء
األحـ ـم ــدي وم ـي ـن ــاء ع ـبــدال ـلــه بعد
اكتمال المشروع  800ألف برميل
ف ــي ال ـ ـيـ ــوم ،وت ـ ــم ال ـت ــوق ـي ــع لـلـبــدء
بالمشروع في أبريل  ،2014وبلغت
ن ـس ـب ــة اإلن ـ ـجـ ــاز  96.9فـ ــي ال ـم ـئــة
بنهاية أكتوبر .2018
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ملتقى التعاون المصري ـــ الكويتي األول في الكويت بعد ٍ
ةديرجلا
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القوني :حجم التبادل التجاري في المنتجات البترولية وغيرها دون الطموح
قال السفير المصري إن الملتقى
يعد نافذة مهمة للتعرف على
فرص االستثمار والتجارة في
كال البلدين ،بما يدعم الشراكة
القائمة بينهما.

يعقد ملتقى التعاون المصري
الكويتي األول فعالياته األربعاء
ال ـم ـق ـبــل ت ـح ــت عـ ـن ــوان "ال ـش ــراك ــة
والصداقة" ،بالتزامن مع االجتماع
ال ـثــالــث لـمـجـلــس ال ـت ـع ــاون ،ال ــذي
يضم نخبة من كبار الشخصيات
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة
والمصرفية.
ومن المقرر أن يسلط الملتقى
ال ـض ــوء عـلــى األب ـع ــاد الـسـيــاسـيــة
واالقتصادية واالجتماعية للعالقة
المتميزة التي تربط بين البلدين
ّ
الشقيقين ،وتشكل أرضية واعدة
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـه ــا عـ ـل ــى جـمـيــع
المستويات.
وأع ــرب السفير الـمـصــري لــدى
الكويت طارق القوني ،في تصريح
ص ـحــافــي ،ع ــن س ـعــادتــه بــانـعـقــاد
الملتقى ،ومــا يسبقه من اجتماع
لمجلس التعاون في دورته الثالثة،
والذي عقد اجتماعين سابقين في
مصر عامي  2015و.2016
وأش ــار السفير الـقــونــي إلــى أن
الملتقى يــأتــي عـقــب اإلصــاحــات
الـهـيـكـلـيــة ال ـتــي قــامــت بـهــا مصر
فــي مـجــال االق ـت ـصــاد ،والتحديث

طارق القوني
الـمـسـتـمــر ل ـكــل ال ـم ــراف ــق وال ـب ـنــى
التحتية وال ـخــدمــات ،إضــافــة إلى
إط ـ ـ ــاق ح ــزم ــة مـ ــن ال ـت ـش ــري ـع ــات
التي تهدف إلــى جــذب المزيد من
االستثمارات الخارجية.
ورأى أن الـمـلـتـقــى يـعــد نــافــذة
م ـ ـه ـ ـمـ ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـعـ ــرف عـ ـ ـل ـ ــى ف ـ ــرص
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة فـ ــي كــا
ال ـب ـل ــدي ــن ،وبـ ـم ــا ي ــدع ــم ال ـش ــراك ــة
القائمة بينهما.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه رغ ـ ــم ت ـج ــاوز

حـ ـج ــم ال ـ ـت ـ ـبـ ــادل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ب ـيــن
البلدين  3مليارات دوالر سنويا
في المنتجات البترولية وغيرها،
إضــافــة إلــى اعتبار الكويت ثالث
أكـبــر مستثمر عــربــي وراب ــع أكبر
مـسـتـثـمــر أج ـن ـبــي ف ــي م ـصــر فــإن
هذه األرقــام "ال تزال دون الطموح
ال ـم ـط ـلــوب ،وال تـعـكــس الـعــاقــات
السياسية المتميزة بين بالبلدين".
وأك ــد أن الملتقى يــوفــر فرصة
جيدة لعقد لقاءات مباشرة ما بين

انطالق بطولة الخطوط التركية للغولف

لقطة جماعية
انـطـلـقــت مـنــافـســات الـمــرحـلــة
ال ـســادســة م ــن بـطــولــة الـخـطــوط
ال ـ ـجـ ــويـ ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة ال ـم ـف ـت ــوح ــة
للغولف ،الخميس الماضي ،في
منتجع ريجنوم كــاريــا للغولف
والسبا في أنطاليا .وستتنافس
م ـج ـمــوعــة م ــن أف ـض ــل الــاعـبـيــن
ف ــي ال ـعــالــم ف ــي الـمـنـتـجــع ،ال ــذي
يستضيف البطولة للسنة الثالثة
على التوالي.
ويستعد اإلنكليزي جاستين
روز ،ا ل ـ ـ ـ ـ ــذي و ص ـ ـ ـ ــل إ ل ـ ـ ـ ــى ق ـم ــة
ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـع ــال ـم ــي الــرس ـمــي
لـ ـلـ ـغـ ــولـ ــف ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ف ــي
ً
سبتمبر ،الدفاع عن لقبه مجددا
في أنطاليا هذا األسبوع .وكانت
الخطوط الجوية التركية ،أكثر
شركة طيران تغطي وجهات في

العالم ،قد قدمت البطولة للمرة
األولى في عام .2013
وسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـحـ ـ ــدث
ً
المشهور عالميا ،والذي يأتي في
ً
موسمه الثالث واألخير ،أسبوعا
ً
حـ ــاس ـ ـمـ ــا ف ـ ــي تـ ـق ــوي ــم الـ ـج ــول ــة
األوروبية.
وق ـب ـي ــل انـ ـط ــاق ب ـط ــول ــة ه ــذا
الـعــامُ ،عقد مؤتمر صحافي في
أنطاليا بمشاركة وزير الشؤون
ال ـخ ــارج ـي ــة ب ـج ـم ـهــوريــة تــركـيــا
مولود تشاويش أوغلو ،والعب
الـ ـغ ــول ــف ال ـب ــري ـط ــان ــي جــاس ـتــن
روز ،وسـيــدا كاليونغو ،النائب
األول لــرئ ـيــس شـ ــؤون االت ـصــال
الـمــؤسـســي فــي شــركــة الخطوط
الجوية التركية ،ورئيس االتحاد
التركي للغولف أحمد آغا أوغلو.

وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق ت ـع ـل ـي ـق ــه ع ـلــى
ا ل ـ ـب ـ ـطـ ــو لـ ــة ،قـ ـ ـ ــال روز" :أ ش ـ ـعـ ــر
بالسعادة بــالـعــودة والمشاركة
ً
م ـجــددا لـلــدفــاع عــن الـلـقــب ،الــذي
أحـ ــرزتـ ــه ال ـ ـمـ ــرة الـ ـم ــاضـ ـي ــة .وال
شــك فــي أن الترحيب والضيافة
وال ـم ــأك ــوالت الـتــركـيــة والـشـمــس
المشرقة تجعل من هذه البطولة
فرصة رائعة بالنسبة لنا .نحن
فــي نهاية عــام طــويــل ،وه ــذا هو
المكان الذي نتطلع إلى المجيء
إليه".
وأضاف" :أمامي هذا األسبوع
فرصة للدفاع ،شيء لم يتحقق لي
من قبل في مسيرتي الرياضية،
وكذلك العودة إلى المركز األول
على مستوى العالم .إنني أبذل
ً
جهودا كبيرة للوصول إلى هذا

الهدف وتحقيق ما أتطلع إليه في
هذا األسبوع ،إن الدفاع عن اللقب
ً
ً
ً
يمنحني شعورا خاصا أيضا".
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـت ــرك ــي ،ال ـم ـعــروف
بحبه لــريــاضــة الـغــولــف ،مولود
ت ـش ــاوي ــش أوغ ـ ـلـ ــو" :إن تـنـظـيــم
ف ـع ــال ـي ــات وأحـ ـ ـ ــداث م ـه ـمــة مـثــل
بطولة الخطوط الجوية التركية
المفتوحة للغولف أسهم بشكل
كبير في توسيع نطاق االهتمام
برياضة الغولف في مجتمعنا،
إذ أصبحت لعبة أ كـثــر شعبية،
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا لـ ـ ـ ــدى ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
المراهقين".

أعضاء مجلس رجال التعاون بين
الجانبين ،إضــافــة إلــى االستماع
ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر م ــن ال ـم ـســؤول ـيــن
المعنيين حول فرص االستثمار،
وأب ــرز الـتـطــورات االقتصادية في
الجانبين.
يــذكــر أن الملتقى يــوفــر فرصة
للمهتمين وللمستثمرين ولكبرى
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات مـ ـ ــن كـ ـ ــا ال ــدولـ ـتـ ـي ــن
ل ـ ــاط ـ ــاع عـ ـل ــى بـ ـع ــض ال ــوق ــائ ــع
والتطورات واإلصالحات القانونية
واالقتصادية التي تصب في خانة
اهتماماتهم.
ويـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ــق الـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى مـ ـع ــرض
يسلط الـضــوء على أبــرز مجاالت
عمل ونشاطات الشركات الراعية
والجهات والمؤسسات الحكومية
والخاصة ذات الصلة ،إضافة إلى
عرض ألبرز الفرص االستثمارية
المتاحة.
ويـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
ال ـم ـص ــري ال ـك ــوي ـت ــي إلـ ــى تـفـعـيــل
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن ف ــي
إط ـ ـ ــار م ـن ـه ـجــي ي ـح ـق ــق األه ـ ـ ــداف
الموضوعية المحددة للعالقة بين
الدولتين الشقيقتين.

«المتحدة لصناعة الحديد» راع ماسي
لملتقى التعاون المصري الكويتي

الخالدي :فرصة حقيقية للمستثمرين من كال البلدين
أع ـل ـنــت ال ـشــركــة ال ـم ـت ـحــدة لـصـنــاعــة الـحــديــد
(حديد الكويت) رعايتها ملتقى التعاون المصري
الـكــويـتــي األول ،تـحــت ع ـنــوان "ش ــرك ــاء أش ـقــاء"،
والذي يعقد بعد غد ،في فندق شيراتون الكويت،
بــرعــايــة وحـضــور رئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك.
ويـتــزامــن هــذا الملتقى مــع االجـتـمــاع الثالث
ل ـل ـم ـج ـل ــس ،الـ ـ ـ ــذي يـ ـض ــم ن ـخ ـب ــة م ـ ــن ك ـب ــار
الشخصيات في شتى المجاالت ،وخاصة
االقتصادية واالستثمارية والمصرفية
في كال البلدين.
ورح ــب نــائــب الــرئـيــس التنفيذي
للشركة المتحدة لصناعة الحديد
فيصل الخالدي باستضافة الكويت
هذا الملتقى ،مؤكدا حرص واهتمام
الشركة المتحدة لصناعة الحديد بتقديم
رع ــاي ــة مــاس ـيــة ل ــدع ــم هــذا
ال ـم ـل ـت ـق ــى ال ـم ـه ــم وغ ـيــر
ال ـم ـس ـبــوق ،والـمـشــاركــة

بفعالية في كل نشاطاته ،حيث سيشكل فرصة
حقيقية للمستثمرين الكويتيين والمصريين،
لتبادل اآلراء والمعلومات ،واالطالع على فرص
االستثمار المتبادلة والمشتركة في كال البلدين.
وأف ــاد ب ــأن رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء ،برعايته
للملتقى وح ـضــوره شخصيا ،الــى جــانــب عدد
مـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء مـ ــن ال ـج ــان ـب ـي ــن ال ـم ـص ــري
والـكــويـتــي ،إضــافــة ال ــى ع ــدد كبير
م ــن الـشـخـصـيــات وك ـب ــار رج ــال
األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن
وم ـم ـث ـل ــي الـ ـبـ ـن ــوك مـ ــن كــا
البلدين ،يشكل إضافة كبيرة
للملتقى ،ويــؤشــر الــى مدى
االهـ ـتـ ـم ــام ال ـح ـك ــوم ــي وغ ـيــر
الـحـكــومــي بـتـعــزيــز الـعــاقــات
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
والسياسية بين
الكويت ومصر.

«بيتك» يستعرض فرص الشباب في «تمكين»

ً
شراكة البنك االستراتيجية للعام السابع تواليا تؤكد دوره الريادي في دعم الشباب
ي ـش ــارك ب ـيــت ال ـت ـمــويــل ال ـكــوي ـتــي (بـيـتــك)
فــي فـعــالـيــات مــؤتـمــر "تمكين  ،"2018ضمن
ش ــراك ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـل ـع ــام ال ـس ــاب ــع عـلــى
التوالي ،انطالقا من دوره الريادي والسباق
في المسؤولية االجتماعية ،وااللـتــزام بدعم
المبادرات التي تهتم بتطوير مهارات الشباب
ورفع كفاءاتهم وتعريفهم بخبرات وقصص
نجاح وطنية وعالمية ،وتوفير منصة إلشراك
أكبر عــدد ممكن منهم في برامج ومـبــادرات
تساهم في تفعيل دورهم بمسيرة التنمية.
وينطلق المؤتمر برعاية سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد على مدار يومين بدءا
من اليوم في فندق الفورسيزنز.

ويـشــارك مــن "بيتك" فــي الـيــوم الثاني من
المؤتمر ،فــي  6ال ـجــاري ،الرئيس التنفيذي
لشركة "بيتك -كابيتال" التابعة لمجموعة
"بيتك" ،عبدالعزيز المرزوق ،الذي يستعرض
أهمية الشركات الناشئة وفرص الشباب.
وي ـس ـت ـض ـيــف ال ـمــؤت ـمــر ش ـخ ـص ـيــات ذات
خبرات وتجارب عملية ومسؤولين تنفيذيين
مـ ــن بـ ـن ــوك وش ـ ــرك ـ ــات وم ــؤسـ ـس ــات مـحـلـيــة
وعالمية ناجحة ليقدموا وينقلوا خبراتهم
للشباب بما يشكل حافزا لتطوير قدراتهم،
وتمهيدا للدخول في مجال ريادة األعمال.
ويأتي دعم المبادرات الشبابية المختلفة
ضمن األولويات القصوى لدى "بيتك" بهدف

تمكين ال ـش ـبــاب ،إذ يـلـتــزم الـبـنــك بمواصلة
جهود دعم الشباب ،ويستثمر كل جهد ممكن
لدعمهم وتوفير منظومة متكاملة من الرعاية
والدعم لتمكين رواد األعمال وأصحاب األفكار
المبدعة والمخترعين والطلبة وغيرهم.
وقـ ـ ّـدم "بـيـتــك" عـلــى م ــدى الـع ـقــود األرب ـعــة
ال ـم ــاض ـي ــة م ـئ ــات الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـت ــي تـنـهــض
بالشباب وتـبــرز طــاقــاتـهــم ،ويــواصــل نهجه
في ذلــك للمحافظة على موقعه الــريــادي في
المسؤولية االجتماعية ودعم الشباب.
ويأخذ مؤتمر "تمكين" زخما كبيرا ،ويشهد
إقباال واسعا يعكس مدى نجاحه ومالء مته
لتطلعات الشباب.

 ...ويطلق خدمة «بيتك إكسبرس» لتحويل األموال
المسلم :أسعار تنافسية ومزايا السرعة واألمان
أع ـل ــن ب ـيــت ال ـت ـمــويــل ال ـكــوي ـتــي (ب ـي ـتــك)
إطالق خدمة "بيتك اكسبرس ""KFH Xpress
لتحويل األموال بشكل فوري وسريع وآمن
إلى معظم دول العالم مباشرة من حساب
العميل ،من خــال الخدمة المصرفية عبر
اإلنترنت  KFH Onlineأو تطبيق kfhonline
لـلـهــواتــف الــذكـيــة بحلته ال ـجــديــدة ،ضمن
ج ـه ــود ال ـب ـنــك ال ـم ـس ـت ـمــرة ل ـت ـقــديــم أفـضــل

«برقان» يعلن
أسماء الفائزين
بسحب حساب يومي

أعلن بنك برقان أسماء
الفائزين فــي السحوبات
ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب
يومي ،وقــد فــاز كل واحد
منهم بجائزة  5000دينار
كــوي ـتــي ،وك ــان ال ـحــظ في
ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــوب ـ ــات م ــن
نـ ـصـ ـي ــب :ن ــاص ــر حـسـيــن
ع ـلــي ال ـحــدي ـبــي ،وبـثـيـنــة
ح ـس ــن ع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـه ـنــا،
وخـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد راش ـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـبـ ــود
الهاجري ،ومحمد سلمى
جـ ــاد ال ـ ــرب ع ـب ـيــد ،وعـلــي
يوسف عبدالرضا جوهر.
وإض ــاف ــة إل ــى الـسـحــب
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ـ ـ ــي ،ي ـ ـ ــوف ـ ـ ــر ب ـن ــك
برقان سحبا ربع سنوي
ل ـح ـســاب "يـ ــومـ ــي" لـلـفــوز
ب ـ ـجـ ــائـ ــزة نـ ـق ــدي ــة بـقـيـمــة
 125000ديـنــار .وللتأهل
للسحوبات ر ب ــع سنوية
يـتـعـيــن ع ـلــى ال ـع ـمــاء أال
ي ـق ــل رص ـي ــده ــم ع ــن 500
د.ك مــدة شهرين كاملين
قـبــل تــاريــخ الـسـحــب كما
أن كل  10د.ك تمثل فرصة
واحـ ــدة ل ــدخ ــول الـسـحــب.
وإذا كان رصيد الحساب
 500ديـ ـن ــار كــوي ـتــي ومــا
ف ـ ــوق ،ف ـس ـي ـكــون صــاحــب
الحساب مؤهال للدخول
فـ ــي كـ ــل مـ ــن ال ـس ـح ــوب ــات
اليومية وربع السنوية.

ال ـخ ــدم ــات والـ ـم ــزاي ــا ل ـع ـمــائــه ،وتــوظ ـيــف
قدراته وامكاناته التقنية ،وانظمته وبرامجه
الـ ـمـ ـتـ ـط ــورة ،ل ـت ـع ــزي ــز م ـن ـظ ــوم ــة خ ــدم ــات ــه
اإللكترونية ،وحصته السوقية ،وتحقيق
أفضل خدمة مصرفية للعمالء.
وقــالــت ال ـمــديــرة الـتـنـفـيــذيــة للمنتجات
المصرفية واالستثمارية في "بيتك" نهال
المسلم ،إن " عـمــاء البنك يستطيعون من

خالل الخدمة الجديدة تحويل األموال الى
الـمـسـتـفـيــديــن ف ــي أي م ـكــان وف ــي أي وقــت
بشكل آمن وسريع ،مما يوفر الوقت والجهد،
ويساعد في تسهيل عملية تحويل األموال
ب ــأم ــان ،وم ــن خ ــال ع ــدة خ ـي ــارات للتسلم،
بأسعار تنافسية ،وبتغطية شاملة لكل دول
العالم تقريبا".

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا

•
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اقتصاد

األسواق الخليجية تتراجع وسط ضغوط بيع على النطاق العالمي
«كامكو» :بورصة قطر الوحيدة التي حققت مكاسب في أكتوبر بـ %5
ذكر تقرير «كامكو» أن تشاؤم
األسواق العالمية انعكس
على أداء أسواق دول مجلس
التعاون الخليجي ،إذ سجلت
بورصات
ست من أصل ًسبع ً
خليجية تراجعا شهريا.

السوق السعودي شهد
تقلبات شديدة خالل
ً
أكتوبر  2018متأثرا
باألداء الضعيف
ألسواق األسهم العالمية
التي تأثرت بالعوامل
الجيوسياسية
اإلقليمية

ق ــال تـقــريــر صـ ــادر م ــن شــركــة
«كامكو» لالستثمار ،إن أســواق
األوراق المالية العالمية شهدت
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات بـ ـي ــع م ــوسـ ـع ــة خ ــال
أك ـتــوبــر  2018نـتــج عـلــى أثــرهــا
ت ــراج ــع أغ ـل ـب ـيــة األس ـ ـ ــواق خــال
الشهر ،إذ سجل مؤشر مورغان
س ـتــان ـلــي ال ـعــال ـمــي أك ـب ــر مـعــدل
تــراجــع شـهــري منذ مــايــو 2012
بخسارته  7.5في المئة من قيمته
خالل الشهر على خلفية العديد
من العوامل ،بما في ذلك مخاوف
م ـت ـع ـل ـقــة ب ـت ـب ــاط ــؤ وت ـ ـيـ ــرة نـمــو
االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي ،واسـتـمــرار
ال ـ ـحـ ــرب الـ ـتـ ـج ــاري ــة وال ـت ـب ــاط ــؤ
االقتصادي في الصين وارتفاع
أسعار الفائدة األميركية.
ووفق التقرير ،ظلت األسواق
العالمية متقلبة منذ بداية العام
كـمــا يـظـهــر م ــن مــؤشــر مــورغــان
سـ ـت ــانـ ـل ــي الـ ـ ـ ـ ــذي المـ ـ ـ ــس أعـ ـل ــى
مستوى له على اإلطالق في يناير
مــن الـعــام الـحــالــي ،ثــم بلغ أدنــى
ً
مستوياته في  13شهرا الماضية
بنهاية شهر أكـتــوبــر .كما ظلت
أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط ت ـح ــت ال ـض ـغــط
بعد ثــاثــة أســابـيــع متتالية من
الـ ـت ــراج ــع ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ارتـ ـف ــاع
المخزونات األميركية وارتـفــاع
اإلن ـ ـت ـ ــاج ال ـن ـف ـط ــي ف ـ ــي روسـ ـي ــا
والدول األعضاء بمنظمة «أوبك».
في التفاصيل ،انعكس تشاؤم
األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة ع ـل ــى أداء
أس ـ ـ ــواق دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
الـخـلـيـجــي ،إذ سـجـلــت س ــت من
أص ــل سـبــع ب ــورص ــات خليجية
ً
ً
تــراج ـعــا ش ـهــريــا .وكـ ــان الـســوق
الـ ـقـ ـط ــري االسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ال ــوح ـي ــد
الذي سجل مكاسب قوية بلغت
نسبتها  5في المئة خالل الشهر.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،تــراجـعــت بقية
ال ـب ــورص ــات الـخـلـيـجـيــة بـمـعــدل

الـ ـس ــوق األول وم ــؤش ــر ال ـســوق
الـعــام محتفظين ب ــأداء إيجابي
بتسجيلهما مكاسب بنسبة 9.2
فــي الـمـئــة و 4.4فــي الـمـئــة ،على
ال ـتــوالــي ،فــي حـيــن أظـهــر مؤشر
ً
السوق الرئيسي تراجعا بنسبة
 2.8في المئة.

السعودية

أح ـ ـ ــادي ال ــرق ــم م ــع ف ـق ــد ال ـس ــوق
ال ـس ـعــودي نـسـبــة  1.2فــي المئة
م ـ ــن ق ـي ـم ـت ــه ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ت ــراج ــع
م ـ ــؤش ـ ــر س ـ ــوق ـ ــي دبـ ـ ـ ــي الـ ـم ــال ــي
وبــورصــة الـكــويــت بمعدل أعلى
بلغ  1.8في المئة و 1.7في المئة،
على الـتــوالــي .وقــد أدت األرب ــاح
والخسائر المسجلة إلى استقرار
المؤشر اإلجمالي لدول مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي دون تغير
يذكر.
وعلى صعيد األداء القطاعي،
واص ـلــت الـقـطــاعــات ذات القيمة
ال ـ ـسـ ــوق ـ ـيـ ــة الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى ت ـس ـج ـي ــل

أداء إ ي ـجــا بــي ،وإن ك ــان بنسبة
ه ــام ـش ـي ــة ،ل ـك ــن ع ــادلـ ـه ــا األداء
الـضـعـيــف الـ ــذي مـنـيــت ب ــه بقية
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات .وواص ـ ـ ـلـ ـ ــت أس ـه ــم
ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت أدائ ـ ـهـ ــا
ال ـم ـت ـف ــوق م ـق ــارن ــة بــال ـق ـطــاعــات
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وإن ك ـ ـ ــان ب ـم ـكــاســب
هــامـشـيــة بـلـغــت نـسـبـتـهــا  1في
المئة لهذا الشهر.
كما تـفــوق أداء قـطــاع البنوك
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ال ـن ـت ــائ ــج ال ـمــال ـيــة
ال ـج ـي ــدة ل ـف ـت ــرة ال ـت ـس ـعــة أش ـهــر
ال ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ــي س ـب ـت ـم ـبــر 2018
والتي أظهرت اتجاهات إيجابية

ب ـص ـفــة ع ــام ــة .م ــن ج ـهــة أخـ ــرى،
سجل قطاعا المرافق والخدمات
الـمــالـيــة الـمـتـنــوعــة أع ـلــى مـعــدل
تراجع بلغت نسبته  5في المئة
في أكتوبر .2018

الكويت
ولـ ـ ـ ـ ــم تـ ـسـ ـتـ ـث ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤشـ ـ ــرات
ال ـك ــوي ـت ـي ــة مـ ــن ع ـم ـل ـي ــات ال ـب ـيــع
الـ ـ ـم ـ ــوسـ ـ ـع ـ ــة ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي اج ـ ـتـ ــاحـ ــت
ال ـ ـ ـبـ ـ ــورصـ ـ ــات الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة فــي
أكتوبر  ،2018إذ تراجعت جميع
المؤشرات الثالثة خالل الشهر.

«زين» تشارك في تكريم الفائزين برالي الكويت الدولي
ضمن رعايتها الرئيسية للحدث الرياضي الذي أقيم في حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات
شاركت شركة زين في تكريم
المتسابقين الفائزين بالمراكز
األولــى في رالــي الكويت الدولي
 ،2018وال ـ ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ــه ال ـ ـنـ ــادي
الـ ــدولـ ــي ال ـك ــوي ـت ــي ل ـل ـس ـي ــارات،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
للرياضة ،ون ــادي بــاســل السالم
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ل ـ ـس ـ ـبـ ــاق ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
والدراجات من  1إلى  3الجاري،
في حلبة مدينة الكويت لرياضة
المحركات ،حيث جاءت مشاركة
زيــن في التكريم ضمن رعايتها
الرئيسية للرالي.
وذك ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،فـ ــي ب ـي ــان
صحافي ،أن رعايتها الرئيسية
لـ ــرالـ ــي الـ ـك ــوي ــت الـ ــدولـ ــي 2018
أت ــت م ــن مـنـطـلــق حــرص ـهــا على
تشجيع الجهود المختلفة التي
تساهم في تنمية قطاع الرياضة
والـشـبــاب فــي الـكــويــت ،فالشركة
تضع دعم الرياضة الكويتية في
طليعة أولويات استراتيجيتها
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
واالستدامة ،وأثمر دعمها للعديد
مــن أب ـطــال الـكــويــت فــي مختلف
الرياضات العديد من اإلنجازات
التي تفخر الشركة بها على مر
األعوام السابقة.
وأضـ ــافـ ــت أنـ ـه ــا ش ــارك ــت فــي
ت ـكــريــم ال ـم ـت ـســاب ـق ـيــن ال ـفــائــزيــن
بالمراكز األولى في رالي الكويت

ُ
«زين» تشارك في تكريم الفائزين
الدولي  ،2018خالل فعاليات حفل
الختام الذي أقيم في حلبة مدينة
ال ـك ــوي ــت ل ــري ــاض ــة ال ـم ـح ــرك ــات،
ويعتبر الرالي أول حدث رياضي
دول ــي أقـيــم داخ ــل الـحـلـبــة ،وهــو
األمر الذي تفخر به الشركة كونه
رف ــع ال ـشــأن الــريــاضــي الكويتي
في المحافل الرياضية العالمية.
وأك ـ ـ ــدت أنـ ـه ــا ت ــؤم ــن ب ــال ــدور
ال ـم ـهــم ال ـ ــذي تـلـعـبــه مــؤس ـســات
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص فـ ـ ــي ت ـن ـم ـيــة
قطاعي الشباب والرياضة داخل

الــدولــة ،حيث تـقــوم «زي ــن» بنقل
ه ــذا الـمـفـهــوم إل ــى أرض الــواقــع
م ــن خ ــال رع ــاي ــة ودعـ ــم الـعــديــد
من الفعاليات الرياضية الكبرى
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـك ــوي ــت ،ومـنـهــا
هذا الحدث العالمي ،إضافة إلى
رعايتها وتشجيعها عددا كبيرا
من الرياضيين الكويتيين الذين
ي ـم ـث ـلــون ال ـك ــوي ــت ف ــي الـمـحــافــل
المحلية واإلقليمية والعالمية
من خالل إنجازاتهم التي تفخر
الـشــركــة بـهــا ،ومنهم الكثير في

ريـ ــاضـ ــات سـ ـب ــاق ــات الـ ـسـ ـي ــارات
بأنواعها.
يذكر أن رالــي الكويت الدولي
 2018يعتبر الجولة الرابعة من
بطولة الشرق األوســط للراليات
لـعــام  ،2018وال ـتــي يـشــرف على
ت ـن ـظ ـي ـم ـه ــا االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي
لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ( ،)FIAو ت ـت ـض ـمــن
البطولة  5جوالت ،تقام في األردن
وقبرص ولبنان والكويت وقطر.
ويـشــارك فــي البطولة العديد
من أبطال رياضة السيارات في

الـشــرق األوس ــط ،ومنهم العديد
م ــن األب ـط ــال الـكــويـتـيـيــن ،ونـظــم
الــرالــي ال ـنــادي الــدولــي الكويتي
لـلـسـيــارات ،وهــو عضو االتـحــاد
الدولي للسيارات ( )FIAواالتحاد
الدولي للسياحة ( )AITواالتحاد
الــدولــي ل ـلــدراجــات اآلل ـيــة ()FIM
واالت ـح ــاد ال ــدول ــي للنقل الـبــري
( ،)IRUب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ال ـه ـي ـئــة
الـعــامــة لـلــريــاضــة ونـ ــادي باسل
السالم الصباح لسباق السيارات
والدراجات.

هـ ــذا وان ـخ ـف ــض م ــؤش ــر ال ـســوق
األول ،ال ــذي يـمـثــل األس ـهــم ذات
القيمة السوقية الكبرى ،بنسبة
 2.1ف ــي ال ـم ـئــة ح ـيــث سـجـلــت 4
ف ـق ــط م ــن أص ـ ــل  17أسـ ـه ــم ً
أداء
ً
إي ـج ــاب ـي ــا .وان ـع ـكــس ه ــذا األداء
ً
الضعيف أيضا على أداء مؤشر
ال ـ ـسـ ــوق ال ـ ـعـ ــام بـ ـت ــراج ــع بـلـغــت
نسبته  1.7في المئة بينما شهد
م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي أق ــل
مستويات التراجع بفقده نسبة
 0.9في المئة من قيمته .أما فيما
يتعلق ب ــاألداء منذ بــدايــة العام
ح ـت ــى ت ــاريـ ـخ ــه ،ال ي ـ ــزال مــؤشــر

وش ـ ـهـ ــد الـ ـ ـس ـ ــوق الـ ـسـ ـع ــودي
تـ ـقـ ـلـ ـب ــات ش ـ ــدي ـ ــدة خ ـ ـ ــال ش ـهــر
ً
أك ـت ــوب ــر  2018مـ ـت ــأث ــرا بـ ـ ــاألداء
ال ـ ـض ـ ـع ـ ـيـ ــف ألس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق األس ـ ـهـ ــم
العالمية التي تأثرت بالعوامل
الجيوسياسية اإلقليمية إضافة
إل ــى ارت ـف ــاع مـسـتــوى الـتــوقـعــات
في السوق .وخالل الشهر ،تراجع
مؤشر تداول إلى أدنى مستوياته
منذ بداية العام إذ بلغ مستوى
 7.266.6ن ـق ـط ــة ف ـ ــي مـنـتـصــف
الشهر ،بنمو بلغت نسبته 9.2
في المئة منذ بداية الشهر حتى
ت ــاري ـخ ــه ،ل ـك ـنــه ت ـعــافــى بـنـهــايــة
الشهر ليغلق على تراجع بنسبة
 1.2في المئة .وأثر التراجع الذي
س ـج ـلــه الـ ـس ــوق الـ ـسـ ـع ــودي فــي
أك ـتــوبــر  2018عـلــى أداء مــؤشــر
ال ـس ــوق م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام حتى
تاريخه ليصل إلى  9.4في المئة
بنهاية الشهر.
وظلت أربــاح األشهر التسعة
األول ــى مــن الـعــام إيجابية حتى
اآلن ،إذ سجلت أغلبية الشركات
ً
أربــاحــا .هــذا وسجلت الشركات
ً
أربـ ـ ــاحـ ـ ــا إج ـم ــال ـي ــة عـ ــن ال ـف ـت ــرة
ا لـمــا لـيــة المنتهية فــي سبتمبر
ً
 2018حتى نهاية أكتوبر نموا
ب ـن ـس ـبــة  17.5ف ــي ال ـم ـئ ــة .وب ـلــغ
صــافــي ربــح قـطــاع الـبـنــوك 37.7
م ـل ـي ــار ري ـ ــال س ـ ـعـ ــودي ،ب ــزي ــادة
قدرها  10في المئة على أساس

سنوي .وباستثناء البنك األول
وال ـب ـن ــك الـ ـسـ ـع ــودي ال ـفــرن ـســي،
سـجـلــت جـمـيــع ال ـب ـنــوك األخ ــرى
المدرجة في البورصة زيادة في
صــافــي الــربــح عــن فـتــرة التسعة
أشهر.

اإلمارات
وتراجع مؤشر سوق أبوظبي
لـ ـ ــأوراق الـمــالـيــة مـثـلــه ف ــي ذلــك
مثل بقية المؤشرات الخليجية
األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وإن كـ ـ ــان ب ـم ـس ـتــوى
هــام ـشــي بـلـغــت نـسـبـتــه  0.7في
ً
المئة مغلقا عن مستوى 4901.87
نقطة بنهاية أكتوبر  .2018ومال
م ـع ــام ــل انـ ـتـ ـش ــار ال ـ ـسـ ــوق نـحــو
األسـهــم المتراجعة بــارتـفــاع 10
ً
أسـهــم فـقــط وتــراجــع  33سهما.
ً
كما كان األداء القطاعي متراجعا
ه ــو اآلخ ـ ـ ــر .واسـ ـتـ ـق ــرت أن ـش ـطــة
الـ ـت ــداول ف ــي س ــوق دب ــي الـمــالــي
بصفة عامة ،إذ انخفضت قيمة
ً
األسـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـم ـ ـتـ ــداولـ ــة ه ــام ـش ـي ــا
بنسبة  0.1في المئة على أساس
شهري وبلغت  4.3مليارات درهم
إماراتي في أكتوبر .2018

قطر
وك ـ ـ ــان م ــؤش ــر بـ ــورصـ ــة قـطــر
األفـضــل أداء على مستوى دول
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي
والــوحـيــد ال ــذي تمكن مــن إنهاء
تداوالت شهر أكتوبر  2018على
ارت ـ ـفـ ــاع ،ك ـمــا ي ــواص ــل ال ـمــؤشــر
ريــادتــه مــن حيث أكـثــر األس ــواق
ً
ارتـفــاعــا فــي أدائ ــه مــن أول العام
حـتــى تــاري ـخــه .إذ ارت ـفــع مؤشر
قطر بنسبة  5.0في المئة وأغلق
عند مستوى  10300.92نقطة في
أكتوبر .2018

«التجاري» يعلن الفائزين بالسحب
األسبوعي والشهري لجوائز «النجمة»
أج ـ ـ ـ ــرى الـ ـبـ ـن ــك الـ ـتـ ـج ــاري
الكويتي السحب األسبوعي
وال ـش ـهــري لـحـســاب النجمة،
بحضور ممثل وزارة التجارة
وال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــة ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز
أش ـك ـنــانــي ،وجـ ــاءت الـنـتــائــج
على النحو التالي:
 - 1الرابح بجائزة السحب
الشهري بقيمة  20000دينار
 القاصر /زينب أحمد جاسمسبزالي.
 - 2الرابح بجائزة السحب
األسبوعي بقيمة  5000دينار
 غالية هويدي العازمي.وأوضـ ــح الـبـنــك أن جــوائــز
ح ـ ـسـ ــاب الـ ـنـ ـجـ ـم ــة أص ـب ـح ــت
مميزة بحجم مبالغ الجوائز
المقدمة ،إضافة إلى تنوعها
طــوال السنة ،وستكون هناك
جوائز أسبوعية بقيمة 5000
د.ك ،وشـهــريــة بقيمة 20000
د.ك ،ونصف سنوية وقدرها
نصف مليون ديـنــار ،إضافة
إلـ ــى الـ ـج ــائ ــزة ال ـك ـب ــرى ال ـتــي
س ـي ـق ــام ع ـل ـي ـهــا ال ـس ـح ــب فــي
يناير  2019وهــي 1500000
دينار ،وهي الجائزة النقدية
األكبر سنويا ليس فقط على
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـك ــوي ــت بـ ــل عـلــى
مستوى العالم.

وع ـ ـ ـ ـ ــن آلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ـت ــح
حـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـنـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــة
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأه ـ ـ ــل ل ـ ــدخ ـ ــول
ال ـس ـحــوبــات وال ـف ــوز
ب ــالـ ـج ــوائ ــز ال ـق ـي ـمــة،
كـ ـ ـش ـ ــف الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك أن ـ ــه
ي ـم ـكــن ف ـتــح حـســاب
النجمة فقط بإيداع
 100ديـنــار ،ويجب
أ ن يـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــو ن ف ـ ــي
ال ـح ـس ــاب م ـب ـلــغ ال
يقل عن  500دينار
ل ـ ـ ـ ــدخ ـ ـ ـ ــول جـ ـمـ ـي ــع
ال ـس ـح ــوب ــات على
كــل الـجــوائــز التي
يقدمها الحساب.
وبالنسبة لفرص
الفوز فإنه كلما زاد
المبلغ المحتفظ به في الحساب
زادت فــرص فــوز العميل ،حيث
إن ك ــل  25دي ـن ــارا تــوفــر فــرصــة
واحدة للفوز ،فضال عن المزايا
اإلضافية التي يوفرها الحساب،
إذ يحصل العميل على بطاقة
س ـح ــب آل ـ ـ ــي ،وبـ ـط ــاق ــة ائ ـت ـم ــان
بضمان الحساب ،وكل الخدمات
المصرفية من البنك التجاري.
ك ـم ــا ي ـم ـكــن ألي ع ـم ـيــل ل ــدى
«ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري» أن ي ـف ـت ــح ح ـســاب
ال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة ع ـ ـ ــن طـ ـ ــريـ ـ ــق خ ــدم ــة

التجاري «أون الين» ،والدخول
ف ــي جـمـيــع ال ـس ـح ــوب ــات ،وال
يـ ـج ــب عـ ـل ــى ال ـع ـم ـي ــل زيـ ـ ــارة
ال ـ ـفـ ــرع ،أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة لـغـيــر
ع ـ ـ ـمـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ف ــإنـ ـه ــم
يستطيعون تقديم طلب فتح
حساب من خالل موقع البنك
الرسمي ،وسيتم االتصال بهم
عــن طــريــق دائـ ــرة المبيعات،
وترتيب موعد لزيارة العميل
السـ ـتـ ـكـ ـم ــال إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ف ـتــح
الحساب.

«بوبيان» أفضل بنك إسالمي في العالم بمجال الخدمات المصرفية اإللكترونية

ً ً
التويجري :جائزة «غلوبل فاينانس» تأتي لتتوج عاما مميزا على مستوى الخدمات المصرفية
أكد التويجري «أن أبرز ما
يمثله الحصول على جائزة
(غلوبال فاينانس) انه وضع
بنك بوبيان كبنك عربي
إسالمي بين قائمة البنوك
الكبرى ،يضاف إلى المصارف
الكويتية والقطاع المصرفي
والمالي في البالد».

أضاف بنك بوبيان إنجازا جديدا إلى
سـلـسـلــة إن ـج ــازات ــه الـعــالـمـيــة بحصوله
لـلـعــام الــرابــع عـلــى الـتــوالــي عـلــى جــائــزة
أفضل بنك إسالمي في العالم ،في مجال
الخدمات المصرفية االلكترونية (الرقمية)
 DIGITAL BANKم ــن مــؤس ـســة غـلــوبــل
فاينانس العالمية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في البنك
عبدالله التويجري ،ان هذه الجائزة تأتي
لتتوج عاما مميزا على مستوى الخدمات
المصرفية اإللكترونية ،كما انها إضافة
الى سلسلة الجوائز التي حصدها البنك
في هذا المجال ،وهي جائزة أفضل بنك
إســامــي بــالـكــويــت فــي مـجــال الـخــدمــات
المصرفية اإللكترونية ،واألفضل أيضا
على مستوى الشرق األوسط ،وجميعها
من «غلوبل فاينانس».
وأكد التويجري «أن ابرز ما يمثله هذا
اإلنجاز انه وضع بنك بوبيان كبنك عربي
إسالمي بين قائمة البنوك الكبرى ،وهو
إنـجــاز جــديــد يـضــاف للبنوك الكويتية
والقطاع المصرفي والمالي في البالد».
وأوضح انه «قبل أربع سنوات حصلنا
على ذات الجائزة ،ومنذ ذلك الوقت كان

التحدي هو الحفاظ عليها عاما بعد عام،
ألنــه اذا كــان الــوصــول الــى القمة صعبا
فاألصعب الحفاظ عليها».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن «أبـ ـ ــرز م ــا ي ـم ـيــز هــذه
ال ـج ــائ ــزة ه ــو ان ـهــا جـ ــاءت م ــن مــؤسـســة
عـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة م ـ ـش ـ ـهـ ــود ل ـ ـهـ ــا ب ــالـ ـحـ ـي ــادي ــة
وال ـم ـصــداق ـيــة ،وه ــو م ــا يـمـثــل تتويجا
لجهود السنوات الماضية التي استثمر
ب ـ ـهـ ــا ال ـ ـب ـ ـنـ ــك فـ ـ ــي قـ ـ ـط ـ ــاع ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
اإللكترونية».
وأضــاف أن «بوبيان» كان من البنوك
الـقـلـيـلــة عـلــى مـسـتــوى الـمـنـطـقــة وربـمــا
في العالم التي استوفت شــروط التقدم
للجائزة ،حيث انطبقت جميع المعايير
ال ـتــي وضـعـتـهــا غـلــوبــل فــايـنــانــس على
تجربة البنك في السنوات االخيرة».

معايير
أش ــارت المؤسسة فــي تقريرها حول
معايير االختيار التي وضعتها لجنة من
المحكمين العالميين وهي:
 -مدى قوة االستراتيجية التي يضعها

البنك لجذب وخــدمــة العمالء الراغبين
ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـلــى خ ــدم ــات مـصــرفـيــة
إلكترونية.
 تحفيز وترغيب العمالء في التحولإل ـ ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
اإللكترونية.
 نـ ـ ـم ـ ــو قـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء ال ـ ــذي ـ ــنيـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــون ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
االل ـك ـتــرون ـيــة ب ـكــل ق ـنــوات ـهــا سـ ــواء عبر
االنترنت او الهواتف الذكية.
 اإلبداع واالبتكار في تقديم خدماتمـصــرفـيــة وغ ـيــر مـصــرفـيــة م ـم ـيــزة عبر
القنوات االلكترونية.

قاعدة العمالء اإللكترونية
من جانبه ،قال نائب المدير العام في
«بوبيان» سمير الشايجي ،الذي تسلم
الجائزة في حفل اقيم بهذه المناسبة
م ــؤخ ــرا ب ـل ـن ــدن ،إن االعـ ـ ـ ــوام االربـ ـع ــة
االخيرة شهدت ارتفاعا غير مسبوق في
قاعدة عمالء البنك الذين يستخدمون
الحلول المصرفية االلكترونية ،سواء
ع ـب ــر م ــوق ــع ال ـب ـن ــك اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي عـلــى

االنترنت أو من خالل خدمات بوبيان
موبايل بانكنج.
وأض ـ ـ ــاف ال ـش ــاي ـج ــي أن ذلـ ــك ارت ـب ــط
بالنمو الكبير في عدد العمالء ،وبالتالي
فإن عدد العمليات المصرفية باستخدام
ك ــل ال ـق ـنــوات تـضــاعــف خ ــال الـسـنــوات
االخـ ـي ــرة م ـق ــارن ــة بـنـســب ن ـمــو مـعـتــدلــة
للبنوك االخ ــرى وهــو تحد آخــر يضاف
الى التحديات التي واجهت البنك.
وأشار الى ان االدارة التنفيذية كانت
على دراية كاملة بهذه التحديات ،ولذلك
كان القرار باالستثمار بقوة في مختلف
الـقـنــوات المصرفية لتواكب التطورات
التي تشهدها الخدمات والمنتجات.
ولفت إلى ان «بوبيان» تصدر المشهد
المصرفي في السنوات االخيرة من خالل
طرحه ألكثر من خدمة ومنتج مصرفي
الول مرة في الكويت ،إذ باتت عبارة ألول
مرة في الكويت مرادفا إلنجازات بوبيان
االلكترونية.
وأوضــح أن العام الحالي شهد طرح
العديد مــن الخدمات والمنتجات التي
كان لـ «بوبيان» السبق في طرحها وهذا
ً
يأتي استمرارا لتربعه على عرش االول

في الكويت سعيا منه الى تميز عمالئه
ومنحهم تجارب مصرفية فريدة.
وذكر أن من أبرز هذه الخدمات كمثال
«خدمة مساعد» التي تمكن العمالء من
التعامل بـصــورة دائـمــة مــع حساباتهم
من خالل خدمة مميزة ،الى جانب «خدمة
المرابحة الرقمية» التي تنهي إجراء ات
الحصول على تمويل من خالل الهواتف
الذكية او الموقع االلكتروني.
وتـ ــابـ ــع أنـ ـ ــه أصـ ـب ــح ب ــإمـ ـك ــان ع ـمــاء
«بــوب ـيــان» ألول م ــرة فــي الـكــويــت تقديم
طلب للحصول على بطاقة ائتمانية في
أي وق ــت مــن خ ــال الـخــدمــة المصرفية
عبر اإلنترنت ،وذلك باستخدام التوقيع
االلكتروني المصادق لدى الهيئة العامة
للمعلومات المدنية .PACI
وت ـطــرق الـشــايـجــي ال ــى ال ـت ـعــاون مع
ال ـق ـط ــاع ال ـح ـك ــوم ــي ،ح ـي ــث وقـ ــع الـبـنــك
بـ ــروتـ ــوكـ ــول ت ـ ـعـ ــاون م ـش ـت ــرك مـ ــع بـنــك
االئتمان الكويتي بهدف تفعيل وطرح
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـخ ــدم ــات االل ـك ـتــرون ـيــة
الـ ـج ــدي ــدة ،والـ ـت ــي م ــن شــأن ـهــا تسهيل
ال ـم ـعــامــات ال ـم ـصــرف ـيــة ل ـع ـمــاء الـبـنــك
المتعاملين مع بنك االئتمان الكويتي.

عبدالله التويجري
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ً ً
خطة الميزانية السنوية في بريطانيا تريد خروجا سلسا من االتحاد األوروبي
ذكر تقرير "الوطني" أن الجنيه
البريطاني أنهى تراجعه الذي
دام ثالثة أسابيع بعد نبرة بنك
إنكلترا الصقورية في اجتماعه
األخير ،ففي حين أبقت لجنة
السياسة النقدية أسعار
الفائدة على حالها ،فإنها
أشارت إلى ارتفاع سوق العمل
بشكل متنام ،وإلى ثقة مرنة
للقطاع المنزلي ،وإلى زخم في
االستهالك المنزلي .ويتوقع
المحلي اإلجمالي
أن ينمو الناتج ً
بنسبة  %1.7سنويا في
السنوات القليلة المقبلة.

تبددت بعض
المخاوف التي كانت
تساور األسواق
بعد صدور تقارير
كشفت أن الرئيس
دونالد ترامب مهتم
بالتوصل إلى اتفاق
تجاري مع نظيره
الصيني

ق ـ ـ ــال تـ ـق ــري ــر لـ ـبـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
ً
ال ــوط ـن ــي ،إن ث ـمــة ارتـ ـي ــاح ــا من
بـ ـي ــان ــات ال ـت ــوظ ـي ــف والـ ـتـ ـج ــارة
األميركية بعد أن أعادت بيانات
العمل األميركية تأكيد خريطة
الطريق ا لـتــي اعتمدتها اللجنة
ال ـ ـفـ ــدرال ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـس ــوق ال ـم ـف ـت ــوح
بخصوص رفــع أسـعــار الفائدة،
بـعــد أن انـتـعــش نـمــو التوظيف
بحدة في أكتوبر المنصرم ،وبعد
أن سجلت األجـ ــور أكـبــر ارتـفــاع
سنوي في تسع سنوات.
ووفق التقرير ،ارتفعت الرواتب
غـيــر الــزراع ـيــة بـمـقــدار  250ألــف
وظ ـي ـفــة ف ــي أك ـتــوبــر م ــع ارت ـف ــاع
ال ـتــوظ ـيــف ف ــي ق ـطــاعــي الـتــرفـيــه
والـضـيــافــة بـعــد تــراجـعــه بسبب
اإلعصار فلورنس في سبتمبر،
ً
وارتفع أيضا أجر الساعة بنسبة
 0.2في المئة في أكتوبر ليصل
االرتفاع السنوي لألجور إلى 3.1
في المئة ،وهو أعلى ارتفاع منذ
أبريل .2009
أض ــف إل ــى ذل ــك ال ــدالئ ــل التي
تشير إلى تقييد في سوق العمل
ً
ومن األرجح أن يبقى ذلك داعما
لرفع مجلس االحتياطي ألسعار
الفائدة للمرة الرابعة هذه السنة
فــي ديـسـمـبــر ،فــي حـيــن ارتفعت
عوائد سندات الخزينة ذات مدة
 10س ـن ــوات وسـنـتـيــن ب ـعــد هــذا
التقرير.
ف ــي الـ ـتـ ـج ــارة ،تـ ـب ــددت بعض
الـ ـمـ ـخ ــاوف ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـس ــاور
األس ـ ـ ـ ــواق ب ـع ــد ص ـ ـ ــدور ت ـق ــاري ــر
كشفت أن الرئيس دونالد ترامب
مـ ـهـ ـت ــم ب ــالـ ـت ــوص ــل إل ـ ـ ــى اتـ ـف ــاق
تجاري مع نظيره الصيني شي
ج ـي ــن ب ـي ـنــغ خ ـ ــال م ــؤت ـم ــر قـمــة
دول م ـج ـمــوعــة ال ـع ـشــريــن ال ــذي
ً
سينعقد فــي األرجـنـتـيــن الحـقــا
ً
هذا الشهر .ويقال أيضا إن ترامب
أعطى تعليماته إلى المسؤولين
األم ـي ــرك ـي ـي ــن ل ـل ـب ــدء بـتـحـضـيــر
مسودة الشروط المحتملة التفاق
تجاري يرغب في اقتراحه.
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدث تـ ـ ــرامـ ـ ــب ونـ ـظـ ـي ــره
ً
الصيني هاتفيا يــوم الخميس
وأع ــرب ــا ع ــن ت ـفــاؤل ـه ـمــا ف ــي حل
ن ــزاع ـه ـم ــا الـ ـتـ ـج ــاري ،م ـم ــا أراح
األس ــواق العالمية بشكل هائل،
ً
إذ نقل عن ترامب أخيرا قوله ،إن
بكين ليست مستعدة إلبرام اتفاق
وإنـ ــه جــاهــز ل ـفــرض ال ـمــزيــد من
الــرســوم الجمركية على الصين
إذا لم يكن اجتماعه مع شي جين
ً
بينغ مثمرا.

بنك إنكلترا
وأنـ ـه ــى ال ـج ـن ـيــه ال ـبــري ـطــانــي
تراجعه الــذي دام ثالثة أسابيع
بعد نبرة بنك إنكلترا الصقورية

فــي اجتماعه األخ ـيــر .ففي حين
أب ـق ــت لـجـنــة ال ـس ـيــاســة الـنـقــديــة
أس ـ ـعـ ــار ال ـ ـفـ ــائـ ــدة ع ـل ــى ح ــال ـه ــا،
أش ــارت إلــى ارتـفــاع ســوق العمل
ب ـش ـكــل م ـت ـن ــام ،وإل ـ ــى ث ـقــة مــرنــة
للقطاع المنزلي ،وإلــى زخــم في
األستهالك المنزلي ،ويتوقع أن
ينمو الناتج المحلي اإلجمالي
ً
بنسبة  1.7في المئة سنويا في
السنوات القليلة القادمة.
وفي توجيهه النقدي ،قال بنك
إنـكـلـتــرا ،إن رفــع أسـعــار الفائدة
ً
سيكون تدريجيا ويجب أن يصل
إلــى  1.5فــي المئة فــي السنوات
ال ـث ــاث الـمـقـبـلــة م ــن أج ــل إب ـقــاء
الـتـضـخــم تـحــت الـسـيـطــرة .لكن
المحافظ مارك كارني ّ
شدد على
أن ه ــذه الـتــوقـعــات تعتمد على
افتراض أن خروج بريطانيا من
ً
االتحاد األوروبي سيكون سلسا.
ً
وأعــرب كارني أيضا عن تفاؤله
بـ ـخ ــروج م ـن ـظــم ل ـبــري ـطــان ـيــا من
ً
االتحاد األوروبــي ،قائال إن هذه
ً
هي «النتيجة األكثر احتماال».
ً
واع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدت أيـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــا خـ ـط ــة
الميزانية السنوية لوزير المالية
فيليب هاموند على خروج سلس

لبريطانيا من االتحاد األوروبي.
وأعـلــن هــامــونــد فــي هــذه الخطة
ع ــن تـخـفـيـضــات ضــري ـب ـيــة على
الـ ـع ــائ ــات وعـ ــن ت ـخ ـف ـيــف ق ـيــود
الرعاية االجتماعية عن العائالت
ً
العاملة األكـثــر فـقــرا ،لــذلــك شـ ّـدد
ً
أيـضــا على أهمية الـتــوصــل إلى
ً
اتفاق مع بروكسل ،قائال ،إن ذلك
سيزيل عدم اليقين الذي يضغط
على الشركات ،ويسمح له بإنفاق
أموال وضعت كاحتياط في حال
عدم التوصل إلى اتفاق .كما قال
المحافظ كارني ،إن زيادة اإلنفاق
سيزيد من دعم الطلب والتضخم،
ليدعم بذلك الحاجة لرفع أسعار
الفائدة.
وليس من المفاجئ ،مع كل هذا
االعتماد على التوصل إلى اتفاق
ل ـخ ــروج بــريـطــانـيــا م ــن االت ـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أن ي ــرت ـف ــع الـ ـي ــورو
والجنيه البريطاني على خلفية
األنباء المتفائلة.
ويـ ـط ــرح ال ـم ـت ـف ــاوض ــون على
ً
ً
ات ـفــاق ال ـخ ــروج اق ـتــراحــا مــؤقـتــا
ي ـهــدف إل ــى ت ـج ــاوز الـ ـن ــزاع بين
أحكام بند
لندن وبروكسل حول ّ
«االحتياط» من أجل تجنب حدود

متكاملة فــي أيــرلـنــدا .وبموجب
االتفاق ،تبقى أيرلندا الشمالية
خــاض ـعــة ل ـل ـقــوان ـيــن الـجـمــركـيــة
لالتحاد األوروب ــي ،فيما ترتبط
بريطانيا مع االتحاد األوروبــي
ً
بــاتـفــاق جـمــركــي أق ــل تـطـلـبــا ،ما
يسمح لبريطانيا بتفادي حدود
جمركية مــع إ يــر لـنــدا الشمالية.
ً
واألهـ ـ ــم م ــن ذلـ ــك أيـ ـض ــا أن هــذه
األح ـ ـكـ ــام س ـت ـك ــون م ــؤق ـت ــة فـقــط
مــن أجــل االل ـتــزام بموعد خــروج
بريطانيا من االتحاد األوروبــي
في  29مــارس .وبعد ذلــك ،يكون
ل ــدى الـطــرفـيــن وق ــت أوس ــع لحل
هذه المسألة.

تضخم منطقة اليورو
ُرصـ ـ ــد ال ـت ـض ـخ ــم ف ــي مـنـطـقــة
الـ ـي ــورو ع ـنــد  2.2ف ــي ال ـم ـئــة في
أكتوبر ،وهو المعدل األعلى منذ
ديـسـمـبــر  ،2012نتيجة ارت ـفــاع
أسعار الطاقة .إذ أفــادت بيانات
مكتب إحصاء ات منطقة اليورو
ب ـ ــأن مـ ـع ــدل ال ـت ـض ـخــم م ــن سـنــة
ألخ ــرى ارت ـفــع مــن  2.1فــي المئة
في الشهر السابق .وارتفع معدل

التضخم األساس ،الذي يستثني
األسعار المتقلبة للغذاء والطاقة
من  0.9في المئة إلى  1.1في المئة
ويعتبر المعدل األساس المؤشر
األفضل للضغوطات التضخمية
الطويلة المدى.
ويـ ـ ــدعـ ـ ــم ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع ال ـت ـض ـخ ــم
السلعي وتضخم أجــور العمالة
اع ـت ـقــاد رئ ـيــس ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي مـ ــاريـ ــو دراغـ ـ ـ ــي ب ــأن
ً
ً
ً
«ارتفاعا قويا نسبيا» يجري في
معدل التضخم .فضغوط األجور
ترتفع في أكبر اقتصاد أوروبي
واليورو قريب من أدنى مستوى
له مقابل الدوالر هذه السنة ،وهو
أم ــر يــدعــم الـ ـص ــادرات األلـمــانـيــة
ويزيد من ارتفاع التضخم .ويوفر
ارت ـف ــاع األس ـع ــار بـعــض الـغـطــاء
لدراغي إلنهاء برنامج التسهيل
الكمي لشراء السندات الذي يقوم
به البنك المركزي األوروبي ،وذلك
مع نهاية السنة كما هو مخطط.

بنك اليابان
وأبـقــى بنك الـيــابــان سياسته
ً
ع ـلــى حــال ـهــا ،ك ـمــا ك ــان مـتــوقـعــا

بـشـكــل كـبـيــر ،وخ ـفــض توقعاته
ال ـخــاصــة بــالـتـضـخــم ،إذ ّص ــوت
مـ ـجـ ـل ــس س ـ ـيـ ــاسـ ــة ال ـ ـب ـ ـنـ ــك يـ ــوم
األربعاء لمصلحة إبقاء سياساته
األس ــاس عـلــى حــالـهــا ،بـمــا فيها
أسـعــار الفائدة القصيرة المدى
ع ـن ــد  0.1 -ف ــي ال ـم ـئ ــة وال ـع ــائ ــد
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات
الحكومية اليابانية ذات مدة 10
سنوات عند حوالي الصفر .وكرر
البنك أنه سيبقي أسعار الفائدة
ً
المنخفضة «جــدا» لفترة ممتدة.
وأفــاد محافظ البنك هاروهيكو
ً
ً
كورودا أيضا بأن هناك احتماال
ل ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـس ـه ـيــل ب ـم ــا فـيــه
خ ـفــض أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة وزيـ ــادة
شراء األصول إذا ما بدأت عوامل
خ ـط ــر خـ ــارجـ ــي ب ــال ـت ــأث ـي ــر عـلــى
االقتصاد الياباني.
لكن حتى اآلن ،وجد استطالع
بنك الـيــابــان للشركات تأثيرات
مـ ـح ــدودة ل ـل ـن ــزاع ــات ال ـت ـجــاريــة
األميركية – الصينية ،على الرغم
من أنه يمكن لهذه التأثيرات أن
ً
تؤثر الحـقــا على الثقة وتزعزع
األس ــواق المالية .وقــال كــورودا
إنـ ـ ـ ــه «مـ ـ ـ ــع ت ـ ـنـ ــامـ ــي الـ ـتـ ـح ــرك ــات

الحمائية والنزاع التجاري بين
أميركا والصين ،فــإن ما يحظى
ّ
بجل اهتمامنا هو خطر التراجع
ّ
ال ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن أن يـ ـش ــك ــاه عـلــى
ً
بلديهما وأي ـض ــا عـلــى الـتـجــارة
العالمية واالقتصاد العالمي».
ومن المرجح أن تضر النزاعات
ا لـتـجــار يــة العالمية باالقتصاد
ال ـيــابــانــي وت ـخ ـفــض ال ـتــوق ـعــات
لتحقيق تضخمه المستهدف،
ما قد يرغم اليابان على تمديد
الـسـيــاســة الـنـقــديــة الـسـهـلــة .فقد
خفض البنك المركزي توقعاته
ال ـخــاصــة بــالـتـضـخــم وت ــوق ــع أن
يـبـلــغ م ـعــدل تـضـخــم المستهلك
األساس  1.5في المئة في السنة
المنتهية في مارس  ،2021وهو
ً
معدل ال يــزال بعيدا عن المعدل
المستهدف البالغ  2في المئة.

هل أسعار النفط في صعود أم نزول؟
ً
اآلراء الـ ـس ــائ ــدة ح ــال ـي ــا م ـت ـضــاربــة
َّ
وم ـت ـن ــاق ـض ــة ،ول ـك ــن ك ــل م ـن ـهــا ُمـ ـ َـدعـ ـ ٌـم
بتحليالت وأدلة جيدة ،مما يزيد شعور
االرتباك واإلحباط لدى الجمهور القلق
على مستقبله االقتصادي.

َمن يحدد أسعار النفط؟
تـحــدد أس ـعــار الـنـفــط فــي بــورصــات
الـ ـسـ ـل ــع مـ ــن خـ ـ ــال ع ـم ـل ـي ــات الـ ـع ــرض
والـطـلــب عـلــى الـعـقــود الـنـفــط الـفــوريــة
والمستقبلية .ولكن يشكل المضاربون
والـ ـمـ ـت ــداول ــون أه ـ ــم ع ـن ـصــر ف ــي ه ــذه
العمليات.
ويـعـمــل الـمـضــاربــون والـمـتــداولــون
على المدى القصير بشراء أو بيع عقود
النفط بـهــدف تحقيق ربــح والـتـخــارج
منها بسرعة .فهم ال يتعاملون للمدى
الطويل ،وعادة ليس لهم عالقة مباشرة
بالسلعة التي يتداولون بها.
ويتركز أسلوبهم في مراقبة السوق،
وتحليل اتجاهاته ومؤشراته ،اتخاذ
قــرارات البيع أو الـشــراء ،وثــم التخارج
الـســريــع بـعــد تحقيق رب ــح أو خـســارة
صـغـيــرة ،ثــم ال ـعــودة فــي ال ـيــوم التالي
لنفس العمل.
وبـ ـسـ ـب ــب ت ــركـ ـي ــزه ــم عـ ـل ــى الـ ـم ــدى
ال ـق ـص ـي ــر ،ف ـ ــإن ق ـ ـ ـ ــرارات ال ـم ـضــارب ـيــن
والمتداولين تتأثر باألخبار اليومية
ال ـم ـن ـش ــورة ف ــي وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ،مما
ي ـع ــرض ـه ــم لـ ـل ــوق ــوع فـ ــي فـ ــخ األخـ ـب ــار
ال ـم ــروج ــة وال ـمــدســوســة م ــن أص ـحــاب
المصالح السياسية أو االقتصادية .وال
شك في أنهم يتابعون كذلك المعلومات
األساسية المالية واالقتصادية ،ولكن
تصنف أهميتها كدرجة ثانية.

اآلراء الرئيسية السائدة
صعود أسعار النفط :يطرح مؤيدو
هذا االحتمال اآلراء التالية:

 فـقــد أفــزعــت الـعـقــوبــات األمـيــركـيــةعـ ـل ــى إي ـ ـ ـ ــران ال ـ ـسـ ــوق لـ ــدرجـ ــة ال ـه ـل ــع.
فـصـعــدت األس ـع ــار ب ـحــدة بـيــن يونيو
وأك ـتــوبــر  2018مـفـتــرضــة أن اإلن ـتــاج
ال ـعــال ـمــي لـلـنـفــط ل ــن ي ـع ــوض الـنـقــص
اإليراني المتوقع أن يصل إلى مليون
برميل في اليوم أو أكثر.
 تسارع العالم في تنفيذ العقوباتاألمـيــركـيــة وال ـتــوقــف عــن ش ــراء النفط
اإليراني.
 اسـتـمــرار اضـمـحــال إنـتــاج النفطالفنزويلي ،مما يفاقم النقص اإليراني
المتوقع.
 زيــادة قلق ّ وكالة الطاقة العالميةمــن حــدوث تعثرات أو توقفات طارئة
ف ــي إنـ ـت ــاج ال ـن ـف ــط ال ـع ــال ـم ــي م ــن دون
تــوافــر مـخــزون كــاف أو طاقة إنتاجية
احتياطية إضافية .لذلك تطالب «أوبك»
بزيادة طاقتها االحتياطية.
 بالرغم من موافقة «أوبك» الظاهريةعلى طلب أميركا لــزيــادة اإلنـتــاج ،فإن
البعض يعتقد أن األمر قد يتغير بعد
االنتخابات الفصلية األميركية ،حسبما
تظهر نتائج االنتخابات.
 رب ـ ـمـ ــا ت ـس ـت ـه ــدف «أوب ـ ـ ـ ـ ــك» أص ــاُ
مستوى  80دوالرا ،وت َع ِّي ُر إنتاجها على
هذا األساس.
 ظ ـهــور أخ ـب ــار أن «أوبـ ـ ــك» تخططلتقليص إنتاجها في  ،2019خصوصا
فــي حــال ع ــودة ظـهــور فــائــض العرض
على الطلب.

أسباب هبوط أسعار النفط ،نلخصها
فيما يلي:
 بعد وصول األسعار إلى قمتها في 3أكتوبر ،اقتنع المتداولون بأنه يمكن
تـعــويــض الـنـقــص اإلي ــران ــي ،وبالتالي
تــم خصمه عند تحديد األس ـعــار .فقد
صعدت األسعار عند إعالن العقوبات
األميركية ثم انحسرت ،وانعكس ذلك

في تقلص الفوارق السعرية بين المدد
الشهرية لعقود نفطي برنت وتكساس.
 تغير وتراجع التوقعات المتفائلةللنمو االقتصادي العالمي ،مما قلص
بدوره توقعات نمو الطلب على النفط.
 أث ــر ص ـعــود س ـعــر ص ــرف الـ ــدوالرً
سلبا على االقـتـصــادات النامية ،وزاد
كـلـفــة ش ــراء الـنـفــط ،كـمــا زاد مــن حجم
ه ــروب رؤوس األم ـ ــوال ل ـل ـخــارج ،مما
ّ
ب ــط ــأ ن ـمــوهــا االق ـت ـص ــادي وم ـع ــه نمو
طلبها للنفط.
 اتـفــاق «أوب ــك» وروسـيــا فــي يونيوالماضي على زيادة إنتاجهما بمقدار
مليون برميل فــي الـيــوم – بالرغم من
عدم تطبيقه كليا حتى اآلن.
 التقارير التي تشير إلى نمو إنتاجالنفط العالمي بمقدار  2.9مليون برميل
فــي الـيــوم خــال  ،2018ومعظمها من
خارج «أوبك» وأميركا.
 ال شــك فــي أن نمو مـخــزون النفطاألم ـي ــرك ــي لـخـمـســة أس ــاب ـيــع مـتـتــالـيــة
أثر سلبا على األسعار ،خصوصا إذا
اسـتـمــر وت ــوس ــع لـيـشـمــل دول منظمة
التعاون االقتصادي .OECD
وتـ ـشـ ـي ــر بـ ـع ــض الـ ـتـ ـق ــاري ــر إلـ ـ ــى أن
المخزون األميركي قد زاد حوالي 30
مـلـيــون بــرمـيــل خ ــال الـشـهــر الماضي
فقط .مع ذلك ،يبقى هذا رقم محاسبي
تقديري ال يمكن التأكد من صحته أو
الهدف من اإلعالن عنه اآلن.
 احتمال منح أميركا استثناءات منعقوباتها على إيران لبعض الدول مثل
الهند والصين وغيرها ،مما سيقلص
حجم التراجع الكلي في عرض النفط.
 رب ـم ــا أدت س ــرع ــة وح ـ ــدة صـعــودأسـ ـع ــار ال ـن ـفــط ب ـيــن يــون ـيــو وأك ـتــوبــر
 2018إلى ردة فعل تصحيحية نزولية
مــع تــزايــد الـمـخــاوف مــن ع ــودة فائض
العرض.
 ال شك في أن تصريح وزير النفطالسعودي بتوافر الـقــدرة االحتياطية

ل ــديـ ـه ــم ل ـت ـع ــوي ــض ت ـق ـل ــص اإلن ـ ـتـ ــاج
اإلي ــران ــي ق ــد ط ـم ــأن ال ـس ــوق وأض ـعــف
حركة صعود األسـعــار .لكن تصريحه
الـمـكـمــل بــأن ـهــم لـيـســت لــدي ـهــم ال ـق ــدرة
ع ـلــى ت ـعــويــض أي ت ـق ـلــص إنـ ـت ــاج في
دول أخرى لم يحظ باهتمام أو تغطية
إعالمية كبيرة.
 إعالن ليبيا نيتها زيادة إنتاجهاإل ــى  1.6مـلـيــون بــرمـيــل ف ــي ال ـي ــوم مع
نهاية .2019
 تشير منحنيات العائد الشهرية Yield Curvesلـ ـعـ ـق ــود نـ ـف ــط بــر نــت
الـمـسـتـقـبـلـيــة إلـ ــى أن ال ـس ـعــر الـحــالــي
مضخم.
 حسب وزير النفط السعودي ،فإنهناك فجوة زمنية بين زيادة نمو إنتاج
النفط وتغير أسعاره .وقد قدر مدة هذه
الفجوة بعدة أربــاع سنوية (من  6إلى
 12شهر؟) وحيث إن إنتاج النفط كان
في نمو طــوال  ،2018فمن المتوقع أن
ترتد أسعاره ألسفل في .2019
 هـنــاك ع ــادة تـضــاد فــي األداء بينبورصات األسهم وسوق النفط .ولكن
هــذه ا لـمــرة نجدها متفقة ومتماشية
معا في نفس االتجاه ،وهذا مقلق ألنه
إذا هبطت أسواق األسهم كذلك ستهبط
أسعار النفط.
 يـ ـب ــدو أن صـ ـن ــادي ــق االس ـت ـث ـم ــاروالتحوط وكذلك المضاربين قد بدأوا
بــالـتـحــول مــن ال ـش ــراء إل ــى الـبـيــع على
المكشوف  .Shortكما أن كثيرا منهم
قد ّ
سيل وبــاع عقود النفط عند القمة
لـســداد قــروض ســوق األسـهــم Margin
.Calls

التحليل الفني
ال ـت ـح ـل ـي ــل ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ،ك ـب ـق ـي ــة أدوات
التخطيط والتقدير ،مبني على األرقام
ال ـتــاري ـخ ـيــة وي ـف ـتــرض ب ــأن أي ات ـجــاه
م ـس ـت ـمــر إلـ ــى أن ت ـح ــدث ت ـغ ـي ــرات فــي

ال ـم ــؤش ــرات ال ـف ـن ـيــة .وق ــد أوضـ ــح أحــد
التحليالت الفنية التوقعات التالي:
المدى الطويل :ما زالــت الرسومات
الفنية الشهرية لنفط تكساس تشير
إلــى أن االتـجــاه السائد صـعــودي ،لكن
قوة الدفع بدأت تضمحل ،مما يشير إلى
احتمال استمرار التصحيح النزولي
لعدة أشهر .أما إذا هبط السعر واخترق
ح ــواج ــز ال ــدع ــم ع ـن ــد  63.57و61.62
و 56.40دوالرا ،ف ـقــد تـهـبــط األس ـعــار
حينئذ نحو  54.90دوالرا (وفــي أسوأ
ً
األحوال نظريا إلى  41.34دوالرا) .ولكن
إذا استمر االتجاه الصاعد الحالي فقد
يـسـتـهــدف مـسـتــوى  ،82.02ثــم 92.35
دوالرا.
الـ ـ ـم ـ ــدى الـ ـمـ ـت ــوس ــط :كـ ــذلـ ــك ت ـش ـيــر
ال ــرس ــوم ــات الـفـنـيــة األس ـبــوع ـيــة لنفط
تكساس بــأن االتـجــاه الـعــام صعودي.
ول ـكــن إذ ت ــم اخـ ـت ــراق م ـس ـتــوى 63.57
و 61.62دوالرا نزوال فقد يتغير االتجاه
العام إلى هبوط ،وعندئذ قد يهبط نحو
مستوى  59.10أو  54.90دوالرا.
ال ـ ـمـ ــدى ال ـق ـص ـي ــر :أم ـ ــا ال ــرس ــوم ــات
اليومية لنفط تكساس ،فتشير إلى أن
االتـجــاه الـعــام نــزولــي ،خصوصا بعد
اختراق في أكتوبر مستوى الدعم عند
 67.66وثم  66.58دوالرا .وللعودة إلى
االتجاه الصاعد ،يجب اختراق مستوى
المقاومة صعودا عند  70.21دوالرا.

االستنتاج
كـ ـ ــان سـ ـ ــوق الـ ـنـ ـف ــط ي ـس ـي ــر بـ ـه ــدوء
وان ـ ـت ـ ـظـ ــام خ ـ ـ ــال  2018وكـ ـ ـ ــان آخ ـ ــذا
ف ــي ت ـقــريــب الـ ـع ــرض وال ـط ـل ــب بـســام
وبــرضــا جميع األطـ ــراف مــن منتجين
ومستهلكين .ثم طــرأت عوامل جديدة
في الميدان ،فتبعثر االنتظام وتالشى
الهدوء.
وكـ ــانـ ــت هـ ـ ــذه ال ـ ـعـ ــوامـ ــل الـ ـج ــدي ــدة
سياسية الطابع ،فقلبت معادالت توازن

ال ـســوق .وق ــد ب ــدأت مـنــذ فـتــرة بتعثير
إن ـت ــاج ف ـنــزويــا ال ـن ـف ـطــي ،ث ــم تــدرجــت
نحو الـعـقــوبــات على النفط اإليــرانــي.
وإذا أضفنا إلى ذلك الحرب التجارية
الدائرة بين الصين وأميركا ،والتصعيد
السياسي والعسكري في بحر الصين
وســوريــة والـيـمــن وأوكــران ـيــا وروسـيــا
وغيرها ،فسنجد أن الوضع العالمي قد
أصبح متوترا وغير مستقر.
ويؤدي عدم االستقرار إلى ارتباكات
وه ـل ــع ،ي ــؤدي ــان ب ــدوره ـم ــا إل ــى زي ــادة
األخ ـطــاء فــي تــوزيــع ال ـم ــوارد ،والـهــدر،
ورف ـ ـ ــع ال ـت ـك ــال ـي ــف فـ ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات.
كـمــا أنـهــا قــد ت ــؤدي إل ــى ح ــروب تكون
ن ـت ــائ ـج ـه ــا ال ـس ـل ـب ـي ــة مـ ـش ــابـ ـه ــة ،لـكــن
بشكل مضخم .ومــن يستفيد مــن عدم
االس ـت ـقــرار؟ ال يــوجــد عــاقــل يبحث عن
ع ــدم االسـ ـتـ ـق ــرار ،إال م ــن ي ــري ــد تغيير
م ــواق ــع ح ـطــب ال ـش ـطــرنــج لـمـصـلـحـتــه
ولتحسين فرص فوزه.
أما على المدى الطويل ،فمن الصعب
ت ـصــور أن ا ل ـعــا لــم سيستمر بتجاهل
ال ـضــرر الـبـيـئــي مــن اس ـت ـخــدام الــوقــود
الهيدروكربوني .فعاجال أم آجال ،ال بد
أن نصل إ لــى قمة للطلب على النفط،
تهبط أسـعــاره .ولكن إلــى ذلك
ومــن ثم ّ
الحين (بـغــض النظر إن امـتــد إلــى 10
أو  30س ـنــة) ،عـلــى الـعــالــم الـتــأقـلــم مع
تـقـلـبــات وأزم ـ ــات أس ـعــار الـنـفــط ألنـهــا
ً
ستتكرر كثيرا.
نـصـيـحــة ل ـل ــدول الـعــربـيــة المنتجة
لـلـنـفــط :عليكم إدراك أن ق ــرار تحديد
أس ـع ــار ال ـن ـفــط ل ـيــس بــأيــدي ـكــم وكــذلــك
ق ـ ـ ــرارات اإلن ـ ـتـ ــاج .أن ـت ــم ع ـج ـلــة ف ــي آلــة
معقدة وضخمة يسيطر عليها األقوياء.
فأفضل ما يمكن عمله هو االستفادة
من طفرات األسعار واستثمار عائداتها
في التنمية الحقيقية والكف عن الهدر
بأنواعه ،ألنه سيأتي يوم تتالشى فيه
إلى األبد عائدات النفط وفوائضها.

مروان سالمة
msalamah@marsalpost.com

يعمل المضاربون
والمتداولون على
المدى القصير
بشراء أو بيع عقود
النفط بهدف تحقيق
ربح والتخارج
منها بسرعة فهم ال
يتعاملون للمدى
الطويل
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مسك وعنبر
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مسك وعنبر
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اإلعالمية ماغي فرح ترفض تسجل الفنانة هدى حمدان تواصل أكاديمية لوياك
الشاعرة اللبنانية ميريام
ً
ً
حضورا مؤثرا هذا العام في للفنون األدائية" البا" نشاطها
التعامي عن مسيرتها
البستاني تتحدث عن
الطويلة في البرامج السياسية الدراما الكويتية ،حيث تشارك الثقافي والفني باستقطاب
تجربتها الشعرية في
ديوانها الجديد {عند مفترق التلفزيونية واختصار عملها في« :سواها البخت» ،و«حضن الفرق الغنائية والموسيقية
واألنشطة الفنية .
الشوك».
كلمة} وعشقها للغة العربية .بتأليف كتب األبراج.
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 House of Cardsيعود من دون كيفن سبايسي

استبعد من المسلسل التهامه بارتكاب اعتداءات جنسية
بثت منصة "نتفليكس" عبر اإلنترنت الموسم
الـســادس واألخـيــر من مسلسل ""House of Cards
مع طغيان العنصر النسائي عليه في غياب كيفن
سبايسي الممثل الرئيسي ،ا لــذي استبعد بسبب
اتهامات بارتكابه اعتداء ات جنسية.
فـقــد ا تـهــم كيفن سبايسي ( 58عــا مــا) فــي نهاية
 ،2017بالتحرش واالعتداء على ممثلين قاصرين،
فضال عن عمليات تحرش في موقع تصوير مسلسل
"."House of Cards
وف ـ ــي م ـط ـلــع ن ــوف ـم ـب ــر الـ ـم ــاض ــي ف ـت ـحــت شــرطــة
سكوتالنديارد البريطانية تحقيقا يشمل اعتداء ين
جنسيين وحاالت تحرش عدة في مسرح "أولد فيك"
اللندني ،الــذي تولى كيفن سبايسي إدارتــه الفنية
بين عامي  2004و.2015
وبـعــدمــا أوق ــف المسلسل فــي أكـتــوبــر  ،2017إثر
كشف هذه االتهامات ،استؤنف إنتاج "House of
 "Cardsنهاية يناير من دون كيفن سبايسي الذي
استبعد نهائيا من المسلسل.
وكــان الموسم الخامس انتهى على قــرار خالفة
كلير ان ــدروود لزوجها الرئيس فرانك الــذي يؤدي
دوره كيفن سبايسي ،ما سهل مهمة كتاب السيناريو
في المسلسل.
فقبل أشهر من ورود االتهامات بشأن سبايسي
وضع مؤلفو السيناريو مشهدا أخيرا تلتفت فيه
كلير انــدروود التي تــؤدي دورهــا روبــن رايــت نحو
الكاميرا وتقول" :جاء دوري".

ويتبين فــي مطلع الموسم الـســادس الجديد أن
الرئيس فرانك توفي خالل نومه ،لتتولى زوجته كلير
خالفته في الرئاسة .وستحاول أن تطبع رئاستها
بهويتها الخاصة في بيئة معادية.
وفي هذا الموسم الجديد يهيمن العنصر النسائي
عـلــى المسلسل مــع كلير وعــدوتـهــا ال ـل ــدودة آنيت
شيبيرد (داي ــان الي ــن) ،وجــايــن ديفيس (باتريسيا
كالركسون).
واخرجت روبن رايت الحلقة األخيرة من المسلسل.
وقالت باتريسيا كالركسون لمجلة "بيبول" ،التي
تعنى بأخبار المشاهير" ،ثمة أدوار كبيرة للنساء
هذه السنة" في المسلسل.
واعـ ـتـ ـب ــرت أن ذل ـ ــك ي ـش ـكــل رسـ ــالـ ــة إل ـ ــى ال ـن ـخــب
السياسية الفعلية في البالد.
وطوى "نتفليكس" مع هذا الموسم األخير ،الذي
لم يلق استحسانا كبيرا في صفوف النقاد ،صفحة
مسلسل جعل منها طرفا اساسيا في عالم اإلنتاج
التلفزيوني.
وسمح هذا المسلسل لمنصة األعمال التلفزيونية
عبر اإلنترنت بحصد أولى جوائزها مع حصولها
على سبع جوائز "إيمي" ،وجائزتي "غولدن غلوب".
(أ ف ب)

كيفن سبايسي و روبن رايت

ً
المغنية األميركية كابيلو األوفر حظا لنيل
جوائز «إم تي في يوروب أواردز»

كابيلو األوفر

تعتبر المغنية األ مـيــر كـيــة كــا مـيــا كابيلو
صاحبة أغنية "هــافــانــا" الفنانة األوف ــر حظا
ل ـل ـفــوز ب ـجــوائــز "إم ت ــي ف ــي ي ـ ــوروب مـيــوزيــك
اواردز" في بيلباو (شمال إسبانيا)،
فالمغنية البالغة  21عاما والـمــولــودة في
ك ــوب ــا ،مــرش ـحــة ل ـل ـفــوز ب ـ ــ 6ج ــوائ ــز ف ــي فـئــات
رئيسية مثل أفضل أغنية وفيديو كليب وفنان.
وكان العام الحالي حافال بالنسبة لكاميال
التي تصدرت أغنيتها "هافانا" مع مغني الراب
يانغ ثاغ نهاية يناير المبيعات في الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ،فـيـمــا ت ــم االس ـت ـم ــاع إلـ ــى الـنـسـخــة
المسجلة ألغنيتها من دون الفيديو كليب أكثر
من  1.3مليار مرة عبر "يوتيوب".
وفازت المغنية في نهاية أغسطس الماضي
بجائزتين في حفل "ام تي في فيديو ميوزيك
اواردز" ،مكافأة عن األشرطة المصورة لألغاني
األكثر شعبية في الواليات المتحدة ،بحصولها

روزاموند بايك :الصحافيون يتعرضون
لتهديدات حقيقية

تواصل حملة ترويج فيلمها الجديد «»A Private War

على جائزة أفضل فنانة وأفضل فيديو كليب.
ومن المنافسين على جائزة أفضل فنان هذه
السنة األميركية أريانا غراندي ،ومغني الراب
بوست مالون ،ونظيره الكندي درايك ،والفنانة
البريطانية دوا ليبا.
ويتنافس على جائزة أفضل أغنية كابيلو،
أري ــان ــا غ ــران ــدي( ،ن ــو ت ـيــرز لـيـفــت ت ــو كـ ــراي)،
وبــوســت مــالــون (روك ـس ـت ــار) ،ودراي ـ ــك (غ ــودز
بالن) ،وبيبي ريكسا (منت تو بي).
وحصل كل من اريانا غراندي وبوست مالون
على  5ترشيحات ،فيما نال درايــك ودوا ليبا
أربعة ترشيحات.
وسـ ـ ـيـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــل ال ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض مـ ـنـ ـس ــق
االسطوانات الفرنسي دافيد غيتا ،والمغنية
األميركية نيكي ميناج ،وبيبي ريكسا وغيرهم.
(أ ف ب)

روزاموند بايك

إيمنيم

أكشاي كومار

بريانكا شوبرا

«فينوم» إليمنيم تتخطى طرح إعالن فيلم « »2.0بريانكا شوبرا سعيدة
بالتعاون مع «يونيسيف»
 100مليون مشاهدة للنجم أكشاي كومار
حققت أغنية نجم الراب العالمي ،إيمنيم ،التي تحمل
عـنــوان "فينوم" نجاحا كبيرا ،وهــي األغنية الدعائية
لفيلم الخيال العلمي الذي يحمل نفس االسم ،وتخطت
نسبة مشاهدتها على القناة الرسمية لنجم الراب على
"يوتيوب" حاجز الـ 100مليون مشاهدة في أقل من شهر
على طرحها.
ً
ً
كما يلقى فيلم "فينوم" نجاحا كبيرا بشباك التذاكر
العالمي ،وتدور أحداثه حول صحافي يدعى إيدي بروك،
يخوض أحد التحقيقات المشبوهة لتستحوذ عليه مادة
من الفضاء ،ويتعرض للعديد من المواقف التي تغير
ً
حياته رأسا على عقب.

طــر حــت ا لـشــر كــة المنتجة لفيلم " "2.0للنجم الهندي
أكشاي كومار "التريلر" الخاص بالعمل ،وذلك على قناة
اليوتيوب الخاصة بالشركة.
وسيشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أكشاي كومار
الممثلة البريطانية إيمي جاكسون بدور الروبوت ،والتي
ستكون خصما وندا لكومار في مجريات األحداث.
الفيلم من إخــراج شانكار ،ومن المقرر أن يطرح بدور
العرض يوم  29الجاري.
وآخــر أعمال كومار فيلم "غــولــد" ،الــذي جسد فيه دور
مدرب هوكي يحاول إقناع فريقه أن الهند تستطيع حصد
ميدالية ذهبية في األولمبياد.

ّ
عبرت النجمة العالمية بريانكا شوبرا عن سعادتها
بتعاونها مع منظمة األمــم المتحدة "يونيسيف" للعام
الـ ـ ــ 12عـلــى ال ـت ــوال ــي ،وت ـحــدثــت ع ــن تـغـيــرهــا خ ــال فـتــرة
عملها مــع المنظمة العالمية ،ولكونها سفيرة للنوايا
الحسنة للمنظمة ،ومدى تأثيرها على حياتها الشخصية
والعملية.
وق ــال ــت بــريــانـكــا إن "ال ــرح ــات الـمـيــدانـيــة ه ــي األكـثــر
ً
ـددا من األطفال
خصوصية بالنسبة إلــي ،ألنني أقابل عـ ّ
المذهلين الذين يريدون الحياة ،وان هذا مثل لي العديد
من اللحظات اإلنسانية التي ليس لها مثيل ،وقدرتي على
محاولة مساعدتهم ونقل معاناتهم للعالم".

حـضــرت النجمة العالمية روزام ــون ــد بــايــك في
مؤتمر خاص بلجنة حماية الصحافيين بمجلس
العالقات الخارجية ،في مدينة نيويورك ،لترويج
أحدث أعمالها السينمائية " ،"A Private Warالذي
تجسد خالله شخصية الصحافية األميركية ماري
كــولـفـيــن ،ال ـتــي تــوفـيــت خ ــال تغطيتها ل ـعــدد من
األحداث السياسية في سورية.
وقالت روزامــونــد ،خــال المؤتمر" ،الفيلم تدور
أح ــداث ــه حـ ــول م ــا ن ـعــان ـيــه ف ــي ح ـيــات ـنــا ال ـيــوم ـيــة،
ومواجهتنا للعديد مــن المواقف المؤسفة ،منها
ت ـعــرض الـصـحــافـيـيــن ل ـت ـهــديــدات حـقـيـقـيــة ،وك ــون
م ــاري صنعت تغييرا جــذريــا مــن خــال مسيرتها
الصحافية ،وتمكنت مــن جعل الصحافيين حول
العالم يشعرون باألمان ولو قليال ،لكونهم يمثلون
أهدافا محتملة".
وتم عرض الفيلم ألول مرة في فعاليات مهرجان
هــام ـب ـتــون الـسـيـنـمــائــي ال ــدول ــي أك ـتــوبــر الـمــاضــي
بـمــديـنــة ن ـي ــوي ــورك ،وصـ ــور الـفـيـلــم بــال ـكــامــل بين
الــواليــات المتحدة والمملكة المتحدة ،كما شارك
في فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي
بدورته األخيرة ،ومن المقرر عرض الفيلم تجاريا
الجمعة  16الجاري.
وت ـ ــدور أح ـ ــداث الـفـيـلــم ح ــول ح ـيــاة الـصـحــافـيــة
الراحلة ،وكونها امرأة ذات روح ثائرة ،والتي تندفع
وســط عــدد من الصراعات المحتدمة حــول العالم،

ف ــي م ـحــاولــة مـنـهــا لـلـتـحــدث بــاســم هـ ــؤالء مـمــن ال
يمتلكون صوتا.
يــذكــر أن روزام ــون ــد بــايــك ت ـش ــارك ف ــي ع ــدد من
البطوالت السينمائية خالل الفترة المقبلة ،منها
فيلم الجريمة "ثــاث ثــوان" ،والمقرر طرحه مارس
الـمـقـبــل ،إل ــى جــانــب فـيـلــم ال ـس ـيــرة الــذات ـيــة "رادي ــو
أكتيف" ،الذي تجسد خالله عالمة الفيزياء البولندية
مـ ــاري كـ ــوري ،ول ــم يـتــم حـتــى اآلن إعـ ــان الـمـيـعــاد
النهائي لطرحه.
وش ــارك ــت روزامـ ــونـ ــد ب ـيــك ف ــي عـ ــدد م ــن أنـجــح
األعمال السينمائية طوال مسيرتها ،منها فيلم "Die
 "Another Dayعام  ،2002وفيلم ""Pride& Prejudice
عام  ،2005كما شاركت النجم توم كروز بفيلمه "Jack
 "Reacherعام  ،2012وفيلم " "Gone Girlعام ،2014
والذي ترشحت من خالله لجائزة األوسكار كأفضل
ممثلة في دور رئيسي.
ونشأت الممثلة البريطانية روزاموند بايك في
أس ــرة فنية ،فــوالــدهــا المغني األوبــالــي المحترف
جوليان بايك ،ووالدتها الموسيقية عازفة الكمان
الشهيرة كــارولـيــن بــايــك ،كما أنـهــا تـعــزف البيانو
وال ـت ـش ـي ـلــو ،وت ـج ـيــد ال ـل ـغــة األل ـمــان ـيــة والـفــرنـسـيــة
وت ـخــرجــت ف ــي م ــدرس ــة بــري ـس ـتــول  -ان ـج ـل ـتــرا ،ثم
التحقت بكلية اكسفورد لــادب اإلنكليزي ،وتمت
خطبتها على جو رايــت عام  ،2007ثم انفصال عن
بعضهما عام .2008
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16

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3947االثنني  5نوفمبر 2018م  27 /صفر 1440هـ

culture@aljarida●com

ميريام البستاني :اللغة العربية حملتني إلى دفء ال ينطفئ
«الشعر هو المخرج األمثل للهروب من واقعنا القاسي»
كم من ظروف تتغير عند مفترق كلمة ،وكم من تجارب ّ
تتبدل عند مفترق كلمة ،وكم من طرق تعكس وجهتها عند مفترق
للحياة ،اختارت الشاعرة اللبنانية ميريام البستاني أن تعنون مجموعتها الشعرية األولى
مرادف ً
كلمة .ألن هذه الكلمة بالذات ً
ّ
«عند مفترق كلمة» ،وتضمنها بوحا صادقا ال تصنع فيه ،مجبوال بفرح وحزن ،بأمل وخوف ،بواقع وخيال ...وغلفت كل ذلك
بقلق وجودي ربما يشعر به كل شاعر لكنه عند ميريام البستاني يتخذ منحى آخر ويذهب باتجاه القلق من أن يحارب الواقع
أحالمنا.
بيروت  -منار علي حسن

ل ـم ــاذا اخ ـت ــرت ه ــذا الــوقــت
بالذات إلصدار ديوانك األول؟

ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف ...رسـ ـ ــم الـ ـ ـم ـ ــرأة بـمــا
يليق بها.

استغرق التحضير للديوان
حوالى ثالث سنوات انكببت
خاللها على تنقيح القصائد
واخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار م ـ ــا ارتـ ـ ــأيـ ـ ــت أن ــه
صــالــح لـلـنـشــر والـتــدقـيــق في
اللغة ،ذلك أن الديوان يتضمن
مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال بـ ـ ــأس بـ ـه ــا مــن
القصائد التي تتميز بغرارة
في التعبير.

م ــا ال ـعــاقــة ب ـيــن ال ـص ـحــراء
والمرأة؟

هـ ــل ت ـع ـت ـق ــد ي ــن أن ا ل ـك ـل ـمــة
ً
يمكن أن تكون مفترقا؟

{عند مفترق كلمة}
معركة مستمرة مع
ذاتي

طـبـعــا...الـكـلـمــة هــي مفترق
للحزن والسعادة ...كما يقال
ال ـكــام الـجـمـيــل يــدخــل القلب
و قــد ّ
يغير مــوا قــف كثيرة .من
هـ ـن ــا حـ ــرصـ ــت ع ـ ـلـ ــى ت ــوزي ــع
الـقـصــائــد عـلــى أق ـســام ثــاثــة:
«ك ـل ـمــة ع ـن ــي» وفـ ـي ــه قـصــائــد
عني وعن تجاربي بين الفرح
والغضب والتأمل« .كلمة عن
ال ــرج ــل» ال ــذي هــو أس ــاس في
حياة كل امرأة« .كلمات عامية»
وفـ ـي ــه ق ـص ــائ ــد ت ـ ـتـ ــراوح بـيــن
الغزل والوجد.
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
ت ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
وال ـ ـمـ ــرأة فــي
شعرك؟
أرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
الـ ـ ـح ـ ـ ّـب ك ـمــا
أش ـع ــر بـ ــه...
طـ ــاقـ ــة ح ـلــم
إيـ ـ ـج ـ ــاب ـ ـ ّـي ـ ــة
تـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ـ ـ ــل
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ـ ّـ ـ ــع
وتـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــذي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروح.
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــري
م ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــم
باألنوثة...
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
مـ ـفـ ـت ــاح ــي
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ال ـك ـتــابــة...
واستعين
ب ــالـ ـص ــور
ألص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ال ـ ـ ــى هـ ــذا

المرأة تجف من دون مــاء...
ً
إذا الصحراء هي موتها ...على
ال ــرج ــل والـمـجـتـمــع أن يــرويــا
المرأة باستمرار.

صراع وتجارب
ً
لماذا تبدو السعادة وهما
في مجموعتك؟ وهل تبحثين
عنها بين حنايا الكلمات؟
السعادة هي طريدة الشعراء
بـ ـشـ ـك ــل ع ـ ـ ـ ـ ــام ...وأنـ ـ ـ ــا أح ـ ـ ــاول
التقاطها و مــا ز ل ــت ...والكلمة
هي البوح المناسب لي حين ال
أجد هذا الفرح الضائع.
ً
العالم خذلنا جميعا ...وأنا
بين الجميع ...لذا الشعر هو
ال ـم ـخــرج األم ـث ــل ل ـل ـهــروب من
ً
واقعنا القاسي وأحيانا القدر
المعاكس ...لذا اكتب حين أريد
التحرر.
ما دور الحلم في شعرك؟
ال ـ ـح ـ ـلـ ــم مـ ــرت ـ ـبـ ــط بـ ــالـ ــواقـ ــع
ولـ ـي ــس ب ــالـ ـخـ ـي ــال ...ه ــو حـلــم
لواقع لم يتحقق.
يـبــدو فــي قـصــائــدك أنــك في
معركة مستمرة مع الذات ،فهل
مرد ذلك نقمة أم ثورة أم تمرد
على واقع معين؟
نعم هو صراع بين الماضي
والحاضر وبين الواقع والحلم
وبين الشباب والكبر ...وهذه
ال ـم ـعــركــة ق ــد وجـ ــدت ســامـهــا
الى حد ما.
إلى أي مدى تحمل قصائدك
تجاربك في الحياة؟
قـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــدي هـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــرآة
تجاربي...ألنني ،هكذا ،شفافة
وصــادقــة إلــى أبعد حــدود وال
أجيد األقنعة والتصنع.

تأمل وما ورائيات
يـجـمــع ش ـعــرك ب ـيــن نبض

«طائر الجمال»
فوزية شويش السالم
fawziyalsalem@hotmail.com

ا لـمـشــا عــر وا ل ـتــأ مــل والفلسفة
وال ـ ـ ــاه ـ ـ ــوت ،فـ ـه ــل ت ـق ـصــديــن
ً
تحميل القصيدة أبعادا تقيم
ً
توازنا بين العقل والروح؟
ط ـب ـع ــا ...ال ـق ـص ـيــدة ورائ ـي ــة
ومـ ـ ــاورائ ـ ـ ـيـ ـ ــة ...وأشـ ـ ـ ــدد عـلــى
م ـن ــاج ــاة ال ـل ــه وع ـل ــى األب ـع ــاد
الروحية ألنها تنقل المستمع
إلى عالم التأمل.
هل يعود ذلك إلى أن الفكرة
تـ ـحـ ـت ــل األولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة أكـ ـ ـث ـ ــر مــن
األسلوب؟
الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة ع ـ ـ ـنـ ـ ــدي أه ـ ـ ـ ــم م ــن
األس ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوب ...لـ ـك ــن ال ش ـ ــك أن
اإلي ـ ـقـ ــاع ال ــداخـ ـل ــي ال ـم ـن ـســاب
واألسلوب اإلنشائي يجب أن
يطغيا على الكتابة.
ف ـ ــي ش ـ ـعـ ــرك ح ـ ـ ــزن وخ ـ ــوف
و قـ ـ ـل ـ ــق مـ ـ ــن اال ن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــرار وراء
المشاعر ،ماذا وراء كل ذلك؟
هي تجربة الحياة والحذر
الـ ــذي أع ـي ـشــه م ــن ك ــل شـ ــيء...
الـ ـ ـخ ـ ــوف م ـ ــن فـ ـ ـق ـ ــدان ال ـ ـفـ ــرح.
فــي صــف الفلسفة سـكــن هــذا
الـمـثــل فــي ذه ـنــي{ ،م ــن علمك
ً
ً
حرفا صرت له عبدا} ،ورحت
أتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء ل :أن ـ ـ ــا ع ـ ـبـ ــدة م ـ ـ ــاذا؟
ه ــل أن ــا ع ـبــدة ال ـط ـفــولــة الـتــي
ً
ستنقضي يــو مــا م ــا؟ هــل أ نــا
ً
عـ ـب ــدة ال ـن ـف ــس ي ــوم ــا أج ــده ــا
ً
ويوما ال تجدني؟

نسيم األمل
م ـ ــا سـ ـب ــب ت ـع ـل ـق ــك بــال ـل ـغــة
العربية؟

الشاعرة ميريام البستاني

ح ـم ـل ـت ـنــي الـ ـلـ ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
إل ــى حـضــن آخ ــر حـيــث ال ــدفء
حاسة ال تنطفئ والتجربة لن
تعود .في لغتي وجدت انبالج
ف ـجــري وأش ـعــة شـمــس تـغــادر
غسق الليل إ لــى نسيم األ مــل.
في لغتي غربة لقيت موطنها
وصـ ــراع روض ــه صـمــت وقـلــب
اهتدى.
م ـ ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـل ــق رب ـم ــا
ع ـنــونــت دي ــوان ــك األول «عـنــد
مفترق كلمة»؟

ال ـم ـت ـن ـبــي وج ـ ـبـ ــران وم ـخــايــل
نعيمة وا ب ــن ا لــرو مــي وخليل
م ـ ـطـ ــران وسـ ـعـ ـي ــد عـ ـ ـق ـ ــل ...هــم
أدب ــاء لبنان والـعــالــم العربي،
يـ ـشـ ـق ــون س ـ ـتـ ــار ال ـ ـس ـ ـمـ ــاء كــل
يـ ــوم لـيـطـمـئـنــوا ع ـل ـي ـنــا ،على
قصائدهم ،على بوحنا .وها
أنا أبوح في هذا الكتاب بعض
ّ
وتكد س في ذهني
ما شعرت
م ـ ــن تـ ـح ــف أولـ ـ ـئ ـ ــك وجـ ــواهـ ــر
هؤالء.

«ع ـ ـنـ ــد مـ ـفـ ـت ــرق كـ ـلـ ـم ــة» هــو
والدة أ خـ ـ ــرى مـ ــن غ ـي ــر ر حـ ــم.
ول ــدت كلمة عـنــي ،عـنــك ،كلمة
عنكم ليكتمل القمر .إ نــه قمر

تآلف منذ الطفولة
من المؤكد أن عالقة الشاعرة ميريام البستاني باللغة العريية ليست بنت ظرف آني ،بل
نتيجة تراكم ثقافي ربما بدأته منذ الطفولة ،حول هذه النقطة بالذات توضح« :تآلفت والتعبير
الكتابي منذ سنوات طفولتي األولى ،وعشقت اللغة العربية ،ومع تقدم السنوات تعمقت في
ً
نتاج األدباء الكبار ونهلت من معينهم زادا ساعدني في ما بعد على تعميق الصور الشعرية
عندي .وبعد نيل الشهادة الثانوية تخصصت في اآلداب العربية ،فزادت ثقافتي وتطورت
موهبتي في الكتابة وصرت أكثر قدرة في التعبير عن تجاربي وعن التجارب التي أعايشها
في المجتمع من حولي.
تضيف« :في بداياتي تأثرت بالشعر الجاهلي ،بعد ذلك تأثرت بالشعراء اللبنانيين والعرب
منذ عصر النهضة وصوال إلى شعراء الحداثة ،فأغنيت تجربتي من معين هؤالء الكبار».
ً
حول الجديد الذي تعمل عليه راهنا تشير« :أحضر الكتاب الثاني وألبي دعوات ألمسيات
شعرية وندوات وتواقيع أصدقاء ...كذلك أقدم تواقيع ألصدقاء مهمين في الوسط الشعري».

ع ــدت م ــن مـلـتـقــى ال ـش ــارق ــة ل ـل ـســرد ف ــي مــدي ـنــة الــربــاط
بحصيلة مــن ال ــرواي ــات أغلبها كــان لـلـكــاتـبــات ،وبـمــا أن
الملتقى ضــم خـيــرة مبدعين و مـبــد عــات ا لــو طــن العربي،
فهذا يعني أن حصيلتي من الروايات مميزة ،وحتى تكون
قراء تي لها عادلة ،قررت أن أقسم وقت القراء ة والمقال ما
بين الكتابات الخليجية والكتابات العربية ،على أن يكون
كل أسبوع لواحد منهما.
وهذا المقال مخصص للكاتبة اإلماراتية فتحية النمر،
تعرفت عليها في الملتقى ،كانت ذات شخصية واضحة
ق ــوي ــة كـتـلــة م ــن ال ـن ـشــاط وال ـح ـي ــوي ــة ،تـجـلــس قــري ـبــة من
ً
المنصة ،وتركز تماما مع الندوة الدائرة ،ويكون لها حصة
ً
األسد بطرح األسئلة ،وغالبا أسئلتها تدور حول مسارات
العمل الروائي وكيفيته مما استغربته ،لكن عندما قرأت
روايتها "طائر الجمال" وجدتني أمام روائية متمكنة من
أدوا ت ـهــا ،وان لهفتها بطرح األسئلة حــول ماهية كتابة
الرواية ليست بمكانها ،وقلت في نفسي ربما هو زيادة
حرص منها لتتأكد من أدواتها.
أهدتني روايتي "طائر الجمال"" ،وفتنة الداعية" ،وبدأت
باألولى على أن يكون لي عودة إلى الثانية.
غــرابــة مــوضــوع ال ــرواي ــة هــو مــا شــدنــي إل ـي ـهــا ،فطائر
ال ـج ـمــال رج ــل يـحـلــم أن يـعـيــش م ــع امـ ــرأة جـمـيـلــة ،وه ــذا
جل اهتمامه في الحياة ،فال أوالده الكثيرون وال زوجته
وال ث ــروت ــه وال أي شـ ــيء آخـ ــر ح ـصــل ع ـل ـيــه ق ــد ح ـقــق له
السعادة وأنساه فكرة الحصول على امرأة جميلة بحسب
مواصفاته ،التي ال تمتلك زوجته أي شيء منها من وجهة
نظره ،وهي المرأة ذات الحسب المدبرة التي نمت وكبرت
ً
ثروته ،وكانت أ مــا ألوالده ور بــة بيت بامتياز ،لكنه كان
يــرا هــا ا م ــرأة مستبدة مسخت شخصيات أوالد هـ ــا ،و لــم
تمنحه أي ا هـتـمــام عــا طـفــي و ل ــم يـســره شـكـلـهــا ،فيتزوج
ً
عليها فتاة جميلة تصغره بـ 20عاما ،مما يستفز زوجته
فتهدم زوا جــه ،ويتزوج بأخرى من قرية بعيدة ،لكن في
هــذه ا ل ـمــرة يتغير حــال ا لــزو جــة ،فتهتم بنفسها وتغير
ً
شكلها ولبسها تماما  ،مما يجعله يقع في حبها وهي
ً
باتت تتجاهله تماما.
قصة اجتماعية عادية تحصل مع معظم الرجال العرب،
لكن الجديد فيها ،ا لــذي يشد ا لـقــارئ هو الغوص بعمق
وبجدارة بتحليل الموضوع من وجهة نظر الطرفين بشكل
مقنع حقيقي قوي يجعل القارئ يصدق قول الشخصيتين.
تنوع ســرد الكتاب هو ما يمنح لــذة ا لـقــراء ة ،وفتحية
ال ـن ـمــر تـمـتـلــك ق ـ ــدرة ب ـف ـهــم طـبـيـعــة ال ـح ـي ــاة االجـتـمــاعـيــة
وا لـتـعـمــق فــي إدراك شخصياتها و سـلــو كـيــا تـهــم وردود
أفعالهم المتولدة من روح مجتمعاتهم ،والقصة ممكن
اختصارها في عدة أسطر ،لكن قدرة الكاتبة على التحليل
النفسي االجتماعي لفهم تصرفات الشخصيات ومعاناتها
ً
بحياتها ،هو الذي خلق امتدادا لهذه الرواية ومنحها قوة
جاذبيتها ،وجعل القارئ في حيرة في إدراك حقيقة هذه
الشخصيات ،فكل منها يرى اآل خــر بشكل بشع ال يطاق:
"بكل صدق أقولها أيضا :ال ،فال أنا سعيد بأبنائي ،وال
أنا بسعيد بأمهم ،ولست سعيدا بأي شيء آخر۔ بصدق
لم أشعر بهذه الزوجة أبدا ،لم أشعر بها ،كزوجة تحقق
أحالمي."...
هذا من وجهة نظره في زوجته التي يسميها الغولة،
ويـ ـك ــاد ال ـ ـقـ ــارئ ي ـص ــدق م ـن ـط ـقــه وكـ ــل أح ــام ــه ورغ ـبــاتــه
األنانية ،ويتعاطف معه إلى أن يقرأ وجهة نظر زوجته
حين تكتشف زواجه بأخرى وتقتحم غرفتهما باألوتيل
وتقول للعروس" :أ لــم تستحي من نفسك ،وأ نــت تبيعين
نفسك وشبابك لهذا القبيح الذي ال يقل عن عمر والدك؟
ما الذي أعجبك فيه؟ ال تقولي أحببته ،هذا الكريه الذي
يقف أمــامــك ،لــم يستطع أن يكسب ود مــن هــي فــي عمره،
من بدأت حياتها معه ،فكيف بواحدة في عمرك؟ ألم تري
و جـهــه القبيح؟ أ لــم تنتبهي إ لــى فمه و كــأ نــه مـغــارة علي
بابا؟ ألم تغرقي في رشاشات المياه المتعفنة ،التي يغرق
بها كل من يمر أمامه؟ فضال عن محدثيه؟ ألم يخفك هذا
الفم العجيب؟ كيف رميت بنفسك تحت رجل ال يملك من
مواصفات ،وال خفة الدم ،فضال عن رجاحة العقل؟ لماذا
رميت بنفسك في معركة كهذه؟ ألم تسمعي بي؟ ألم يخبرك
أنه ال يساوي جناح بعوضة من دوني أنا؟ ألم يخبرك بأنه
لوال عقلي وحسن تدبيري لكان أعزل من كل شيء ،حتى
من لقمة الخبز"،
رواية اجتماعية بامتياز صالحة لقراء ة الجميع ،كما
أنها طرحت سؤاال مهما ،هل الحب حق لكل إنسان؟

إصدار

«بعد الرحيل»

ُ
تصدر دار «همسة للنشر» في القاهرة مجموعة قصصية
جــديــدة بـعـنــوان «بـعــد الــرحـيــل» ،للكاتبة إنـجــي الحسيني،
تـتـضـمــن  13ق ـصــة مـتـنــوعــة ب ـيــن اإلن ـس ــان ــي واالج ـت ـمــاعــي
والعاطفي.
في مقدمة المجموعة تقول المؤلفة إنها تكتب عن الحب،
ذل ــك ال ـش ـعــور الـ ــذي أصـبـحـنــا نـقـتـقــده ف ــي م ـع ـتــرك الـحـيــاة
المادية ،ذلك اإلحساس الذي يضيف إلى الحياة نكهة تقوينا
على م ــرارة الـحـيــاة .كــذلــك أش ــارت إلــى أنـهــا استلهمت تلك
المجموعات القصصية من واقع الحياة ومواقفها البسيطة
ً
التي ال ينتبه لها كثيرون ،إال أنها قد تسبب معاناة وضغطا
ً
نفسيا غير متوقع.
وأبرز عناوين القصص التي تضمنتها المجموعة« :ثمن
الحرية ،ولحظة حساب ،وموعد مع الحب ،وشلة األنس ،وبعد
الرحيل ،وبين أحضانه ،والغريمان ،وطريق الوصول ،وبعد
األوان ،والخائنة ،ورحلة العمر ،ولحظة االنتقام ،سميرة».

توابل ةديرجلا

•
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ً
اإلعالمية ماغي فرح :أحدثت تغييرا
في طريقة تقديم الحوارات السياسية

culture@aljarida●com

أخبار النجوم

مساري يزور مركز سرطان األطفال
زار م ـغ ـنــي الـ ـب ــوب ال ـعــال ـمــي
الـلـبـنــانــي األص ــل م ـســاري مركز
س ـ ــرط ـ ــان األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ف ـ ــي ل ـب ـن ــان،
وكــان في انتظاره األطفال الذين
تهافتوا لــرؤيـتــه ،ف ــزرع البسمة
على وجوههم وتعاطف معهم إذ
شاركهم الغناء واللعب بعفوية،
وأدى بعض األطفال دور المحاور
ّ
معه ومنهم من تولى التصوير.
وق ــد عـ ّـبــر م ـس ــاري ع ــن سـعــادتــه
بزيارة المركز الذي ّ
يؤمن العالج
ألكثر مــن  300طفل مــن مختلف
المناطق اللبنانية.

في ثمانينيات القرن الماضي ،خاضت اإلعالمية ماغي فرح مجال اإلعالم اإلذاعي ،فتنوعت تجربتها
بين البرامج السياسية والحوارات والمنوعات وكان لها تأثير مباشر على الجمهور باعتبار أن لبنان
كان في تلك الفترة في خضم حرب شعواءً ،وفي تسعينيات القرن الماضي وبداية األلفية الثالثة،
مع انتشار شاشات التلفزيون ،حققت حضورا فاعال في برامج اعتبرت في تلك الفترة جديدة من ً
ناحيتي الطرح والمضمون .بموازاة عملها اإلعالمي ،اهتمت ماغي فرح بعلم األبراج واصدرت كتبا
عدة في هذا المجال ،إال ان هذه الناحية ما لبثت أن طغت على مسيرتها المهنية بحيث بات جيل
واسع من الشباب ال يعرف عنها إال أنها مؤلفة كتب أبراج.
بيروت -ةديرجلا

•

حصري بتأليف
كتب األبراج
مجحف
بتاريخي في
تقديم البرامج
السياسية

اعتبرت اإلعالمية ماغي فرح أن
تحديد قطاع واســع مــن الجمهور
مسيرتها بكتب األ ب ــراج مجحف
بحقها هي التي كانت لها صوالت
وجـ ــوالت ف ــي ال ـبــرامــج السياسية
وكانت من أوائل اإلعالميين الذين
ً
أحــدثــوا تغييرا في طريقة تقديم
ال ـحــوارات السياسية واستقطبت
ً
ً
جمهورا واسعا.
ع ـ ـ ـ ــزت ف ـ ـ ـ ــرح ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـج ـ ـهـ ــل مــن
البعض إلــى غيابها عــن الشاشة
فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة ،وأوضـحــت
في لقاء ضمن سلسلة {مــؤثــرون}،
مــع زاف ـيــن عـلــى شــاشــة المستقبل
اللبنانية أن ابتعادها عــن تقديم
ً
بــرامــج سياسية راه ـنــا يـعــود إلى
أنها ال تحب تقديم برامج شبيهة
بتلك الـتــي كــانــت تـقــدمـهــا ،وال بد
من نمط جديد يليق بالخبرة التي
اكتسبتها ،الفتة إلى أنها لم تطرح
ن ـف ـس ـهــا كـمـحـلـلــة ع ـل ــى غ ـ ــرار كـثــر
تحفل بهم الشاشات ،ألن المحللين،
بــرأي ـهــا ،يــرتـبـطــون ع ــادة بــأجـهــزة
معينة ،أو لديهم مرجعية تعطيهم
معلومات.

كسر األساليب التقليدية
حـ ـ ـ ــول مـ ـسـ ـي ــرتـ ـه ــا اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة
لفتت مــاغــي فــرح إلــى أنـهــا كسرت
األساليب التقليدية عبر استعمال
الـلـغــة الـ ّعــامـيــة ال ــراق ـي ــة ،وأن ـه ــا لم
تكن تحضر برامجها في االذاعــة،
بل كانت ترتجل كثيرا ،واشتهرت
ب ـت ـل ـخ ـي ــص مـ ـ ــا يـ ـ ـ ــرد فـ ـ ــي ن ـه ــاي ــة
ك ــل ح ـل ـقــة ق ــدم ـت ـه ــا عـ ـل ــى شــاشــة
التلفزيون.
قدمت ماغي فرح برامج سياسية
ع ـل ــى م ـح ـط ــات ل ـب ـنــان ـيــة مـخـتـلـفــة
مــن بـيـنـهــا{ :الـمــؤسـســة اللبنانية
لإلرسال ،المستقبل ،أم تي في ،أو
تــي ف ــي} ،ح ــول أس ـبــاب مـغــادرتـهــا

هـ ــذه ال ـم ـح ـطــات أوضـ ـح ــت{ :رغ ــم
الـمـشـكـلــة م ــع الـمـسـتـقـبــل ل ــم تهن
اإلدارة كرامتي ،في ال ـ {أم تي في}
ً
أهانوا كرامتي وكتبوا أم ــورا ّفي
الصحف ليست صحيحة .تدخل
كثر إلصالح األمور بيننا ،لكن ما
قيل أصابني في الصميم ،ولم يكن
ذلك ممكنا}.
اع ـت ـب ــرت أن الـ ـص ــدق ل ــه ثـمـنــه،
{طالما أنت جاهز لدفع الثمن ،فال
شيء يقف في طريقك} ،كاشفة أنها
ً
أح ـيــانــا دف ـعــت الـثـمــن مــن عملها،
م ــن دوره ـ ــا كــإعــام ـيــة ،م ــن ضــرب
س ـم ـع ـت ـهــا وت ـص ــوي ــره ــا ب ــأن ـه ــا ال
ّ
تستمر فــي أي محطة فــي وقــت أن
الـمـحـطــات هــي ال ـتــي دفـعـتـهــا إلــى
الرحيل.
حول التغيير في أسلوب البرامج
الحوارية الذي تشهده الشاشات في
السنوات األخـيــرة قــالــت{ :التغيير
ً
يحصل دائما ،ونحن نتبع الغرب
فـ ــي ب ــرامـ ـجـ ـن ــا ،وال م ــان ــع طــال ـمــا
ً
ال ـت ـق ــدي ــم ي ـك ــون ج ـ ـيـ ــدا ،م ــن حـيــث
الشكل والمضمون ،ومدى تجاوب
الجمهور هو الذي يؤدي الى نجاح
المقدم}.
أض ــاف ــت{ :ال ـبــرنــامــج يـنـجــح اذا
كان المقدم أو الضيوف في الحلقة
قــري ـب ـيــن م ــن ال ـم ـشــاهــد .كــإعــامــي
يـجــب ان تجعل الـجـمـهــور يصعد
اليك ،أن تعطيه الكثير من الثقافة،
ال أن تنزل اليه}.

فلتان إعالمي
كشفت ماغي فرح أنها ال تتابع
البرامج التلفزيونية ،وأنها غالبا
ما تفضل قراءة الكتب .في السابق
ك ــان ــت ت ـتــابــع األخـ ـب ــار ،أم ــا ال ـيــوم
وم ـ ــع ان ـت ـش ــار وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي التي تنقل األخبار كافة
لحظة بلحظة ،لم يعد للخبر نكهة

17

مزاج

مساري مع األطفال

نادين نسيب نجيم تنتقد جنيفر لوبيز
مــن خــال منشور على صفحة
«عديلة» الساخرة انتقدت الممثلة
نـ ــاديـ ــن ن ـس ـي ــب ن ـج ـي ــم اإلطـ ــالـ ــة
ّ
العالمية جنيفر
الجريئة للنجمة
لوبيز على غــاف مجلة InStyle
 ،م ــا أثـ ــار ردود ف ـعــل سـلـبـيــة من
الـ ـبـ ـع ــض ال ـ ـ ــذي اع ـ ـت ـ ـبـ ــر ت ـع ـل ـيــق
نجيم بمثابة سخرية من النجمة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،مـ ــع ال ـع ـل ــم أن نـجـيــم
أعجبت بلون فستان لوبيز.
ماغي فرح
لمتابعته على شاشة التلفزيون،
على حد تعبيرها.
حـ ـ ـ ـ ــول نـ ـصـ ـيـ ـحـ ـتـ ـه ــا ل ـل ـج ـي ــل
اإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــد م ـ ـ ــن خ ـ ــال
خ ـبــرت ـهــا أوضـ ـح ــت« :الـ ـص ــدق هو
األه ـ ّـم .مطلوب مــن الجيل الجديد
تعميق المعرفة ألن بال معرفة ما
من إعالم».
ش ــددت عـلــى ض ــرورة أن يكون
للمشاهد رأيه ،وأن يرفض ما يقدم
من برامج بذيئة تخدش إحساسه،
وتابعت« :ال أعرف إذا كان الفلتان
األع ــام ــي مـطـلــوبــا م ــن سـيــاســات
عليا لـضــرب االجـيــال بالمخدرات
واألخـ ــاق .ال اع ــرف مــا ال ــذي يقف
وراء الفلتان العالمي ،إنسان يهدم

نفسه او تجارة تتحكم به أو وجود
قرار سياسي كبير».
فــي ه ــذا الـسـيــاق نــوهــت ماغي
فـ ـ ــرح ب ــال ـف ـن ــان ـي ــن ال ـك ــوم ـي ــدي ـي ــن
ســامــي خـيــاط وف ــادي رع ـيــدي« ،ال
يستعمالن كلمات بذيئة ويجعالن
الناس يضحكون ،فالبذاءة ليست
شرطا للضحك».

حرجا في الكالم على ذلك .واعتبرت
انه ليس معيبا الكالم على التجميل
ألنــه امــر طبيعي أن تفتش المرأة
عن تحسين مظهرها.

جراحات التجميل
ح ـ ـ ـ ـ ــول ج ـ ـ ـ ــراح ـ ـ ـ ــات الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـي ــل
ال ـم ـن ـت ـشــرة ب ـك ـث ــرة ف ــي ال ـس ـن ــوات
األخـ ـ ـي ـ ــرة ك ـش ـف ــت أنـ ـه ــا مـ ــن أولـ ــى
ال ـ ـس ـ ـيـ ــدات ال ـ ـلـ ــواتـ ــي لـ ـ ـج ـ ــأن إل ــى
جراحات التجميل من دون أن تجد

يجب أن يكون
للمشاهد رأيه
وأن يرفض ما
يقدم من برامج
بذيئة تخدش
إحساسه

امتداد لتاريخ تلفزيون لبنان
خالل الحلقة عرض تقرير حول مسيرة ماغي
ً
فرح ،التي تشكل امتدادا لتاريخ تلفزيون لبنان،
ذلك أن الحوار السياسي التلفزيوني في لبنان
ولد في الستينيات ،مع صحافيين رواد من أمثال
عــادل مالك وجــان خــوري وكميل منسى وايلي
صليبي وليلى رستم ،وتطور في الثمانينيات
م ــع ج ــاك واك ـي ــم وع ــرف ــات ح ـج ــازي .وف ــي بــدايــة
التسعينياتّ ،
حدثت ماغي فرح الحوار السياسي

اللبناني في لحظة تاريخية انتقالية ،بين الحرب
والسلم ،وبين الجمهورية األولى والثانية.
كذلك عــرض تقرير آخــر حــول مسيرة ماغي فرح
االعــامـيــة بعد انتقالها الــى محطة الـ ـ {أم تــي فــي}،
مــع الـبــرنــامــج المباشر {الـحـكــي بيناتنا} ال ــذي ّ
غير
مقاييس البرامج الحوارية اللبنانية ،وارسى قواعد
جديدة في إدارة البرامج الحوارية من ناحيتي الشكل
والمضمون.

نادين نسيب نجيم

ريم سعيدي تخفي صور طفلتها
عبر حسابها الخاص على مواقع
التواصل االجتماع ،نشرت عارضة
األزي ـ ـ ـ ــاء ال ـتــون ـس ـيــة ري ـ ــم سـعـيــدي
ص ــورة لها مــن طفولتها وهــي في
ّ
سن ثالثة أشهر ،كذلك نشرت صورة
لزوجها مقدم البرامجوسام بريدي
من طفولته .من جهة أخــرى تصر
سعيدي على إبقاء طفلتها بعيدة
عن األضواء وال تنشر صورة وجهها
أمــام عدسة الكاميرا أو عبر مواقع
التواصل االجتماعي.

ريم سعيدي

نوال الزغبي وألبوم جديد
تنكب النجمة نوال الزغبي على
االستماع إلى مجموعة من األغنيات
ً
التي اختارت بعضا منها لطرحها
في ألبومها الجديد.
كـ ـ ــان م ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن ي ـضـ ّـم
األلبوم ثماني أغنيات ،لكن الزغبي
أضــافــت أغنية جــديــدة وب ــات من
المقرر أن يضم تسع أغنيات منوعة
نوال الزغبي
بين اللهجتين اللبنانية واللهجة
المصرية.
فور اعالن الزغبي تقديم تسع أغنيات في ألبومها الجديد ،انهالت
عليها تعليقات مؤيدة عبر مواقع التواصل االجتماعي ،عبر فيها
المتابعون عن حماستهم ،باعتبار أن الرقم تسعة بمثابة خير وبركة.
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 8أحرف و هي أسم شركة سيارات إيطالية متخصصة في إنتاج سيارات السباق والسيارات الرياضية.
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املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي وعمودي.

3
5
8
4
1
9
6
2
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4
2
9
6
8
7
5
1
3
1
ا
ل
ش
ى
ط
ا
ن
ى
ع
ظ

3 2
ل ع
و س
ى
ى
ن ق
س ت
ط ر
ن ى
ى
ب ى

ا
س

6 5 4
ا ل م
ص و
ق ا ى
ل ف
ل ب
ع ا ر
س
ى
م ى
س

هـ
ا
ر
ل
و
7
ى
م
ر
ح

10
ا
ل
ا
م
ب
ر
ا
ط
و
ر

9 8
ن
ح
ت ل
س ا
ل ل
ا
هـ
ب
ع
ل

م
ا
د
ا

كلمات متقاطعة
مازيراتي

كلمة السر

 -4نـ ـ ــدر – (ال )...مــن
أس ـم ــاء ال ـل ــه الـحـسـنــى
(م).
 -5الحاجز (م).

 42 -6س ـ ــا ع ـ ــة (م) –
جماعة طيور (م) – رمز
جبري.
 -7ي ـ ـل ـ ـعـ ــب – ا ل ـ ــر ه ـ ــو

(مبعثرة).
 -8ف ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــم لـ ـنـ ـجـ ـي ــب
الريحاني (م).
 -9مباح شرعا – (ال )....

طعام يؤكل مع الخبز
(م).
 -١٠فـيـلــم ألح ـمــد زكــي
ورغدة.
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عموديا:
 -1قصة لألديب نجيب
محفوظ.
 -2ثـ ـن ــي – ي ـن ـب ـس ـطــن
(مبعثرة).
 -3طــاف ليال – يرتفع
(م).
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الحلول

1

 -1اس ــم يـشـمــل اإلن ــس
والجن والمالئكة.
 -2ع ـ ــا صـ ـ ـم ـ ــة ك ـ ــور ي ـ ــا
الجنوبية (م) – امتناع
عن األكل والشرب – فك.
 -3نضج على الفحم –
دواء السموم (م).
 -4يدور – سيف.
 -5يئس (م) – جوهر –
رطب بالماء (م).
 -6استرجعها.
 -7نمدح  -شاركا.
 -8خالف «يساري» (م)
– ما يربط به.
 -9عـجــز – ال ـم ـفــرد من
«األعداء».
 -١٠ريم – من مشتقات
البترول.
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ّ
ً
مهنيا :ما حصلت عليه بتعبك ال تتخل عنه
بسهولة.
ً
ً
عاطفيا :أخيرا تتفق مع الحبيب حول أسلوب
حياتكما.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـج ـت ـمــع م ــع أصـ ــدقـ ــاء وت ـب ــدو
اتصاالتك رائعة.
رقم الحظ.5 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـهـنـيــا :م ــؤش ــرات لـبــدايــة نــاجـحــة أو لثقة
كبيرة بالنفس.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـشـعــر بـضـغــوط ف ــي عالقتكما
ّ
والمطلوب التروي.
ً
اجتماعيا  :تحصل على معلومات تفيدك
وتدعم صداقاتك.
رقم الحظ.8 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ّ
وتتحرر
مهنيا :ينزل عن كاهلك عبء
من الضغوط.
ً
ّ
يتميز الحبيب بالجرأة على
عاطفيا:
الكالم والحوار بصراحة.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـكــون أكـثــر انـسـجــامــا مع
ذاتك وتنظر إلى الدنيا بتفاؤل.
رقم الحظ.1 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـ ـ ــراودك آم ـ ــال ك ـث ـيــرة ألنــك
متأكد من مهارتك وقدراتك.
ً
ً
عاطفيا  :تقضي مع الشريك أوقاتا
إلى عالقتكما.
ممتعة
وترتاح ّ
ً
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـح ــق ــق ح ـل ـم ــا جـمـيــا
ً
طالما راودك فتفرح كثيرا.
رقم الحظ.7 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ّ
معنوياتك تدفعك إ لــى العمل
مهنيا :
بجهد وبال كلل.
ً
عاطفيا :جد الوسيلة األفضل إلنقاذ
الوضع المتدهور بينكما.
ً
اجتماعيا :تناقش قضية إرث وتكون
لك حصة مهمة فيها.
رقم الحظ.2 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :فــرصــة مهمة للسفر وأرب ــاح
مادية في طريقهما إليك.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :تـحـمــل األف ـ ــاك إل ـيــك وجـهــا
ً
ً
محببا تعجب به كثيرا.
ً
اجتماعيا :حاذر حوادث طارئة خالل
ممارسة الرياضة.
رقم الحظ.17 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ت ـص ـحــح ب ـع ــض األخـ ـط ــاء
ّ
وتصوب اتجاهات بسرعة.
ً
عــاطـفـيــا :تأتيك مـســاعــدة مــاديــة عن
طريق الحبيب تنقذك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ابـتـعــد عــن األج ـ ــواء غير
ً
الصالحة تجنبا للمشاكل.
رقم الحظ.3 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا  :ال تبالغ فــي تقدير مهارتك
واحسب كل خطوة تخطوها.
ً
عاطفيا :وضعكما الراهن يشكو من
االنقباض.
بعض
ّ
ً
ّ
وعبر
اجتماعيا :تجنب االحتكاكات
عن أفكارك بهدوء.
رقم الحظ.12 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
مهنيا :تخدمك الظروف وتجد تعاونا
ً
مثمرا من الزمالء.
ً
عاطفيا :تواجه مشاكسات من الحبيب
ً
ألنك ال تمنحه وقتا.
ً
اجتماعيا :تتضح أمامك أمور عائلية
كانت غامضة.
رقم الحظ.10 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :يسير العمل بشكل واعد شرط
المواظبة على مجهودك.
ً
ً
عاطفيا  :تسوء عالقتكما قليال ألنك
أخرى.
منشغل
بأمور ّ
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـح ــق ــق ن ـ ـصـ ــرا فـ ــي أح ــد
الميادين الثقافية أو الرياضية.
رقم الحظ.14 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تسقط العوائق التي منعتك
من إنجاز أحد المشاريع.
ّ
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :إظ ـ ـهـ ــار غ ـي ــرت ــك وت ـمــل ـكــك
للحبيب يؤذيان مشاعره.
ً
اجتماعيا :سوء تفاهم حول بعض
الممتلكات المشتركة.
رقم الحظ.15 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تنجح في مشاريعك وتشعر
بالقوة في تنفيذ ما تريد.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ـ ّح ـب ـيــب ب ـق ــرب ــك دائـ ـم ــا
ليدعمك ويوفر الراحة لك.
ً
اجتماعيا  :انتبه إ لــى سالمتك من
األخطار وال تخالف النظام.
رقم الحظ.4 :
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سيارات

«المطوع والقاضي»
تكشف عن GS7
من GAC MOTOR
مجهزة بدفع رباعي ومحرك بقوة
 201حصان وأنظمة حديثة
يوسف العبدالله

في حفل الفت ،كشفت «المطوع والقاضي» ،الوكيل والموزع
لسيارات « »GAC MOTORبالكويت ،الستار عن GS7
المعتمد ً
الجديدة كليا ذات الدفع الرباعي ،بحضور ممثلي السفارة الصينية
بالبالد ،وممثلي الشركة من بكين« ...الجريدة» اليوم تسلط
الضوء على جديد مركباتها بعد خروجها بمواصفات مميزة لألمن
والسالمة وأنظمة حديثة.
أطلقت مجموعة "المطوع والقاضي"،
الــوكـيــل وال ـم ــوزع الـمـعـتـمــد لـسـيــارات
" "GAC MOTORفي الكويت ،المركبة
الجديدة كليا " "GS7في السوق المحلي،
ف ــي إط ـ ــار حــرص ـهــا ال ـم ـت ــواص ــل عـلــى
تعزيز حضورها في الكويت ،وتلبية
متطلبات عشاق القيادة الراغبين في
الحصول على أحدث التقنيات بالقطاع.
وأقامت "المطوع والقاضي" مؤتمرا
صـحــافـيــا الـجـمـعــة الـمــاضـيــة إلط ــاق
 GS7ال ـج ــدي ــدة ك ـل ـيــا ل ـع ــام  2019في
فندق المارينا ،بحضور شينغ يونغ
رو المستشار االقتصادي والتجاري
في السفارة الصينية بالكويت ،ووفد
رفيع المستوى من مجموعة "جي إيه
سي" ،على رأسهم الرئيس زنجو ممثال
عن "جي إيه سي موتور" ،والمدير العام
يو جو ،ومن "المطوع والقاضي" المدير
التنفيذي في المجموعة عمر سليمان
القاضي ،والمدير العام للمبيعات أحمد
أبوالهدى.

دفع رباعي
وتـتـمـيــز " "GS7 2019بــأفـضــل أداء
تحققه مـحــر كــا تـهــا ا لـقــو يــة بتقنيتها
الـمـتـطــورة ،وال ـتــي يـتــم إنـتــاجـهــا وفــق
أنظمة رقابة صارمة على الجودة ،بناء
على استراتيجية مجموعة " جــي إيه
سي موتور" ،والتي تضع المستهلكين
والعمالء في سلم أولوياتها.

وت ـع ـت ـبــر  GS7م ــن سـ ـي ــارات الــدفــع
الـ ــربـ ــاعـ ــي م ـت ــوس ـط ــة الـ ـحـ ـج ــم ،وه ــي
مصممة للمستهلكين الذين يبحثون
عــن تـجــربــة ق ـيــادة عـصــريــة ،كـمــا أنها
مزودة بمحرك  ،GACالذي يوفر طاقة
قصوى تبلغ  148كيلوواط بقوة 201
حصان عند معدل دوران يبلغ 1750
دورة في الدقيقة.

أنظمة حديثة
وت ـت ـم ـيــز ال ـس ـي ــارة ب ـن ـظــام مـتـطــور
وآم ــن للتعليق وال ـفــرامــل ،الــذاتــي في
حـ ـ ــاالت الـ ـ ـط ـ ــوارئ ،بــاس ـتــرات ـي ـج ـيــات
متعددة المستويات ،ونظام التحذير
من مغادرة الحارة ،والذي يفعل بشكل
تلقائي الكتشاف انحراف السيارة عن
مسارها من خالل التحذير الصوتي.
وع ـن ــد ت ـج ــاوز ال ـس ـي ــارة ســرعــة 30
كلم/ساعة يتم تفعيل نظام االصطدام
األمــامــي بشكل تلقائي ،اعـتـمــادا على
درجــات الخطورة المختلفة ،إذ زودت
بنظام تثبيت السرعة التكيفي للحفاظ
على مسافة آمنة بين المركبات في كل
األوقات.
كما تتضمن السيارة خاصية قوية
وت ـص ـم ـي ــم واجـ ـه ــة ج ــدي ــدة وت ـجــربــة
تـشـغـيــل وخ ــدم ــات م ــراق ـب ــة ع ــن بـعــد،
وخــدمــة األم ــن الــذكــي وخــدمــة اإلنـقــاذ
والطوارئ الجديدة والفريدة من نوعها،
والتي توفر التشغيل عن بعد بكفاء ة

عــالـيــة ،مــا يتيح التحكم فــي السيارة
بزر واحد.

مكونات أصلية
من مزودين
عالميين

األمن والسالمة
وتـ ـتـ ـمـ ـي ــز ال ـ ـس ـ ـيـ ــارة ب ـت ـفــاص ـي ـل ـهــا
ال ـم ـتــوازنــة ،ال ـتــي تـفـســر روح الـحــريــة
واالنطالق ،والكشافات األمامية التي
تمكن السائق من الرؤية على مسافة
اتساق ضوء  600متر وعرض إضاء ة
 56مـ ـت ــرا ب ـق ــال ــب وشـ ـك ــل مـسـتـطـيـلــي
وحـســاسـيــة قــابـلــة لـلـتـعــديــل ،لضمان
قيادة آمنة بشكل أكبر وبما يظهر بريق
التكنولوجيا المتطورة.
وج ـ ــاءت ال ـس ـي ــارة رح ـب ــة وواس ـع ــة
مـ ــن الـ ـ ــداخـ ـ ــل ،فـ ـه ــي م ـ ـ ـ ــزودة ب ـم ـقــاعــد
واسعة ومريحة ،مع خاصية الضبط
الكهربائي ،ومنفذ لتكييف الهواء ،مع
مئات األزرار الذكية التي تعيد تعريف
ً
قمرة القيادة الفاخرة ،وتخلق طريقا
للقلب الــداخ ـلــي بـمــا يـلـبــي متطلبات
السفر للعائالت الكبيرة.
كـمــا تـتـمـيــز "ج ــي إس  "7الـجــديــدة
كليا بمواصفات عالية جــدا ،إذ يأتي
تكييف الهواء مستقال بثالثة أماكن مع
نظام تنظيف الهواء باأليون السالب،
مما يوفر الراحة بتقنية التوجيه على
األف ـ ــراد لـيـتـمـكــن ال ــرك ــاب م ــن الـشـعــور
بالمتعة والراحة أثناء الرحلة.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،أش ـ ــاد ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
فــي "جــي إيــه ســي" يــو جــون بالشراكة

جانب من حفل اإلطالق (تصوير نوفل إبراهيم)
الــوثـيـقــة ال ـتــي تــربــط ال ـعــامــة بشركة
"الـمـطــوع والـقــاضــي" ،معربا عــن ثقته
ب ــأن ا لـفـتــرة المقبلة ستشهد تحقيق
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ـنـ ـج ــاح ــات ل ـل ـطــرف ـيــن،
وســط سعيهما لتعزيز رضــا العمالء
بالموديالت الجديدة التي يتم إطالقها
من "جي إيه سي" ،والتي ترضي أذواق
جميع العمالء.
ول ـف ــت ي ــو جـ ــون إلـ ــى أن "ال ـم ـطــوع

والـ ـ ـق ـ ــاض ـ ــي" نـ ـجـ ـح ــت خ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
الـمــاضـيــة ف ــي تـحـقـيــق إنـ ـج ــازات عــدة
في بيع سيارات " "GACداخل الكويت،
معربا عن ثقته بأن المركبة الجديدة
ً
كليا " "GS7موديل  2019تأتي لتعزيز
حضور العالمة في الكويت ،وستشهد
نـجــاحــا مـنـقـطــع الـنـظـيــر ،ن ـظــرا ألنـهــا
تتيح التمتع بقيادة ال مثيل لها على
جميع الطرقات.
وأكـ ــد أن ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ستشهد
تـعــزيــز الـعــاقــة بـيــن ""GAC MOTOR
و"الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــوع وال ـ ـق ـ ــاض ـ ــي" ،م ـ ــن خ ــال
توفير المزيد مــن ال ـطــرازات الجديدة
أمــام العمالء في الكويت ،موضحا أن
سيارات العالمة باتت تحظى باهتمام
كبير من العمالء.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام
لـلـمـبـيـعــات ف ــي "ال ـم ـط ــوع وال ـقــاضــي"
أحـمــد أبــوال ـهــدى أن الـشــركــة حريصة
على توفير أفضل األسعار والخدمات
ً
فــي الـســوق المحلي ،مشيرا إلــى أنها
تنفرد بتقديم أفضل خــدمــات مــا بعد
البيع في الكويت.
وأوضــح أبوالهدى أن الشركة تقدم
الباقة الذهبية إلرضاء العمالء ،والتي

عمر القاضي :مركباتنا تتحمل طقس الكويت الحار
كـشــف ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي ل ــدى "الـمـطــوع
وال ـ ـقـ ــاضـ ــي" عـ ـم ــر س ـل ـي ـم ــان الـ ـق ــاض ــي أن
"مــركـبــاتـنــا مـجـهــزة لتحمل طـقــس الكويت
الـحــار ،وج ــاك مــوتــور حــرصــت على تجربة
جميع مركباتها بالكويت وفي شهر اغسطس
ً
الحار جدا" ،مبينا أن أبرز األمور التي تمت
تـجــربـتـهــا لـتـنــاســب الـطـقــس الـكــويـتــي هي
التكييف وعزم المركبة وحرارتها واالجزاء
الداخلية ،فضال عن حرارة االطارات وغيرها
من التفاصيل االخ ــرى ،مشيرا الــى حضور
نـحــو  20مهندسا ال ـعــام ال ـجــاري للحرص
على تقديم افضل المواصفات الالزمة للسوق
الكويتي.
وقال القاضي ،في مؤتمر صحافي عقدته

الشركة بحضور ممثلي "جــاك مــوتــور" من
الصين ،لــإعــان عــن استعداداتهم لتوفير
الصيانة الــازمــة لعمالئها في الكويت ،إن
الشركة حريصة على رضا عمالئها وتقديم
أفضل الخدمات لهم ،كتبديل الزيت والفلتر
عـلــى سبيل الـمـثــال ،اذ ال يــوجــد أي مركبة
صينية في السوق يتم تبديل الزيت والفلتر
لها كل  10آالف كلم ،الى جانب قطع الغيار
التي نلتزم بتوفيرها.
وعــن مقارنة  GAC Motorمع المركبات
الصينية األخرى ،أضاف" :شهادتي مجروحة
وكل المركبات الصينية في جهة ومركباتنا
في جهة أخــرى" ،مبينا أن السوق الصيني
ضخم ومبيعاتهم في العام تعادل مبيعات

من أجواء حفل اإلطالق

الكويت في  200عام ،وخبراتهم بالسيارات
ضخمة ،ســواء كانت المانية او اميركية او
اوروبية وعندهم الخبرات كاملة.
وو ص ـ ـ ـ ــف مـ ــر ك ـ ـبـ ــات  GAC Motorبـ ــ5
نجوم ،مؤكدا انه لم ير حتى اآلن أي شركة
قريبة منها بــذات المستوى ،معبرا بقوله:
"ال ـم ـس ـت ـق ـبــل واض ـ ــح وس ـي ـص ـب ــح لـلـمـنـتــج
الصيني".
وف ــي كـلـمــة ال ـقــاهــا خ ــال حـفــل االطـ ــاق،
أكــد ان "جــي إيــه ســي" حريصة على تعزيز
حضورها في الكويت ،بالتعاون مع "المطوع
والقاضي" ،من خالل توفير أفضل األسعار
وخدمات ما بعد البيع أمام الجميع.
وأش ــار إل ــى أن الـفـتــرة الـمــاضـيــة شهدت

ت ـح ـق ـي ــق "ج ـ ـ ــي إي ـ ـ ــه س ـ ـ ــي" ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
النجاحات في جميع أنحاء العالم ،وهو
ما تجلى من خالل حصدها العديد من
الجوائز الدولية ،نتيجة تطبيقها أعلى
المعايير العالمية في تصنيع السيارات،
واه ـ ـت ـ ـمـ ــام ـ ـهـ ــا الـ ـكـ ـبـ ـي ــر بـ ـع ــوام ــل
األم ـ ـ ــان والـ ـس ــام ــة الـمـخـتـلـفــة
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق ـ ـ ــات ل ـ ـلـ ــركـ ــاب
ولمستخدمي الطرق ،الفتا
إلـ ــى أن ال ـف ـت ــرة الـمـقـبـلــة
ستشهد تقديم المزيد
م ــن ال ـط ــرازات
الجديدة.

ً
ً
ً
تشمل تأمينا ذهبيا شــا مــا ،وخدمة
ال ـص ـي ــان ــة ل ـ ــ 5س ـ ـنـ ــوات أو  100أل ــف
كلم ،وكفالة لمدة  11سنة متواصلة،
وتسجيل المرور مجانا ،وتأمينا ضد
الغير مجانا ،وتظليال حراريا للسيارة،
فـ ـض ــا ع ـ ــن مـ ـن ــح ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء األس ـ ـعـ ــار
االسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي تــرضـيـهــم ،والـتــي
تجعل "المطوع والقاضي" وسيارات
" "GAC MOTORالخيار األفـضــل لهم
للتميز على جميع الطرقات.
وذكر أن "المطوع والقاضي" حققت
مبيعات قياسية فــي الفترة األخـيــرة،
وحصدت لقب أفضل وكيل لـ "جي إيه
س ــي" فــي ع ــام  ،2017مبينا أن ""GS7
ً
الـجــديــدة كليا تــأتــي لتكمل مجموعة
"جـ ــي إيـ ــه سـ ــي" ال ـت ــي ت ـنــاســب جميع
الفئات واألعمار في السوق المحلي.
ودع ــت "الـمـطــوع والـقــاضــي" جميع
الـ ـعـ ـم ــاء إل ـ ــى زيـ ـ ـ ــارة م ـع ــارض ـه ــا فــي
الشويخ ،مجمع التالل ،والري الدائري
الـ ـ ــرابـ ـ ــع ،ل ـل ـت ـع ــرف عـ ـل ــى الـ ـم ــودي ــات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة وال ـ ـمـ ــواص ـ ـفـ ــات وت ـج ــرب ــة
قيادتها.

أكـ ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـمـبـيـعــات
ف ــي "الـ ـمـ ـط ــوع والـ ـق ــاض ــي" أح ـمــد
أ ب ــوا لـ ـه ــدى أن ""GAC MOTOR
تستخدم مكونات أصلية مختلفة
لسياراتها مــن مــزوديــن عالميين
وب ـج ــودة عــال ـيــة ،وتـشـمــل بــرامــج
ال ـ ـث ـ ـبـ ــات اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي وأنـ ـظـ ـم ــة
إدارة ال ـم ـح ــرك م ــن ش ــرك ــة بــوش
األلـ ـم ــانـ ـي ــة ،والـ ـك ــواب ــح األم ــام ـي ــة
مــن شــركــة كونتننتال األلـمــانـيــة،
والــدعــام ـيــات األمــامـيــة والخلفية
م ــن شــركــة فـيـسـتـيــون األمـيــركـيــة،
ونـ ـ ــاقـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــركـ ــة ذا ال ـ ـسـ ــرعـ ــات
الـمـتـعــددة ( 6ســرعــات) مــن شركة
ايسين اليابانية ،وال ــذي يــوفــر 5
أنماط للقيادة مع اختبار التحمل
ال ـم ـت ــراك ــم ألك ـث ــر م ــن  10مــايـيــن
ك ـي ـل ــوم ـت ــر بـ ـكـ ـف ــاءة ع ــال ـي ــة وأقـ ــل
استهالك للوقود ،ليكون األفضل
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـع ــال ــم ،وتـكـيـيــف
الهواء من شركة دينسو اليابانية،
وأحزمة األمان والوسائد الهوائية
وال ـك ــواب ــح الـخـلـفـيــة ومـنـظــومــات
القوة الهيدروليكية من شركة تي
آر دبليو األميركية.
ورأى أن م ــا سـبــق ذك ــره يــؤكــد
المكانة المرموقة التي باتت تتمتع
بها "جي إيه سي" بين نظيراتها
م ــن ش ــرك ــات ص ـن ــاع ــة ال ـس ـي ــارات
ف ــي ال ـع ــال ــم ع ـمــومــا وفـ ــي الـصـيــن
ً
خصوصا ،حيث إنها األكثر نموا،
وت ــأت ــي ف ــي ال ـمــرت ـبــة األول ـ ــى بين
السيارات الصينية بالنسبة لثقة
ال ـع ـمــاء ورض ــاه ــم بمواصفاتها
الـتـقـنـيــة ال ـعــال ـيــة الـمـبـتـكــرة الـتــي
تتمتع بـهــا ،وال ـتــي تــم تطويرها
وفق األداء األوروبي المتطور.

السفارة الصينية تشيد
بـ «المطوع والقاضي»
أش ــاد الـمـسـتـشــار االقـتـصــادي
والتجاري في السفارة الصينية
شـيـنــغ يــونــغ رو ب ــال ــدور الكبير
الــذي تلعبه "المطوع والقاضي"
ف ــي الـ ـت ــروي ــج ل ـع ــام ــة "GAC
 "MOTORفي الكويت.
وأكد رو أن السفارة تفخر
بوجود العالمات الصينية
التي تحظى بإقبال العمالء
م ــن جـمـيــع األع ـم ــار داخ ــل
الـ ـك ــوي ــت ،آمـ ــا أن تـشـهــد
ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ال ـمــزيــد

مــن الـنـجــاحــات لـعــامــة "ج ــي إيــه
ســي" و"الـمـطــوع والـقــاضــي" على
الصعد كافة.
وث ـمــن ال ـع ــاق ــات االق ـت ـصــاديــة
المميزة التي تربط بين الكويت
وال ـص ـيــن ،ف ــي جـمـيــع ال ـم ـجــاالت،
ً
مــؤكــدا حــرص السفارة الصينية
على تعزيز الروابط بين البلدين،
ومساعدة الشركات الكويتية على
االطـ ـ ــاع ع ـلــى ال ـم ـع ـلــومــات كــافــة
حــول المؤشرات االقتصادية في
الكويت.

مسك وعنبر
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حمدان« :فاشنستا» في «سواها البخت» وأستعد لـ «حضن الشوك»
أعربت عن سعادتها بوجودها في الكويت وثمنت تعاونها مع هيا الشعيبي
محمد جمعة

الفنانة هدى حمدان
تسجل ً
ً
حضورا مؤثرا هذا العام في
الدراما الكويتية ،حيث تشارك
في  3أعمال هي« :سواها
البخت» ،و«حضن الشوك»،
و«بين األمس واليوم».

انتهت من تصوير
دورها في مسلسل
األطفال «بين األمس
واليوم»

ت ـ ــواص ـ ــل الـ ـفـ ـن ــان ــة األردنـ ـ ـي ـ ــة
هدى حمدان تصوير دورهــا في
مسلسل «سواها البخت» بمعية
نـخـبــة م ــن الـفـنــانـيــن ،وم ــن جهة
أخـ ـ ــرى ت ـس ـت ـعــد ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
مسلسل «حضن الشوك» ...حمدان
تحدثت فــي تصريحات خاصة
لـ»الجريدة» عن تجربتها الدرامية
فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وال ـ ـجـ ــديـ ــد الـ ــذي
تـحـضــر ل ــه ،فـضــا عــن تفاصيل
مـسـلـســل األطـ ـف ــال «ب ـي ــن األم ــس
واليوم» الذي صورته قبل فترة.
استهلت هــدى حديثها قائلة
ً
«اس ـ ـت ـ ـقـ ــر ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ح ــالـ ـي ــا
لتصوير أحداث مسلسل «سواها
ال ـب ـخ ــت» ،الـ ــذي يـمـثــل تـجــربـتــي
األول ــى فــي عــالــم الكوميديا ،مع
نخبة مــن نجوم الساحة الفنية
الكويتية الذين يتمتعون بخفة
دم ال مـثـيــل ل ـهــا ،مـنـهــم الـفـنــانــة
ه ـي ــا ال ـش ـع ـي ـبــي الـ ـت ــي تــأســرنــي
ب ـ ـ ـ ــاألداء ال ـم ـم ـي ــز ،ل ــدرج ــة أن ـنــي
أجلس في بعض األحـيــان خلف
الكاميرات وأراقــب كيف تتعامل
مع الشخصية ،وتضفي بروحها
الجميلة مسحة مــن الكوميديا
على اللوكيشن .هيا منذ اليوم

مؤتمر صحافي ألسرة فيلم
«إيكاروس» مساء غد
●

محمد جمعة

األول لي في التصوير احتوتني
وتـعــامـلــت مـعــي مـثــل شقيقتها،
وبالفعل المشاركة في هذا العمل
ً
تجربة مهمة ،وأعتز بها كثيرا».
وحـ ـ ـ ــول ط ـب ـي ـع ــة دورهـ ـ ـ ـ ــا فــي
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ،ق ـ ــال ـ ــت هـ ـ ـ ــدى «أج ـ ـسـ ــد
شـخـصـيــة مـخـتـلـفــة ت ـمــامــا عما
سبق أن قدمته ،إذ أمثل دور فتاة
من المؤثرات في مواقع التواصل
االجتماعي بطريقة مختلفة على
صعيد األداء وطريقة الكالم ،ما
تطلب مني تغيير «الـلــوك» الذي
أظـهــر بــه ،وهــذا مــا سيلمسه كل
من يشاهد العمل ،بهدف كشف
زيف حياة بعض «الفاشنستات»،
وت ـمــر تـلــك ال ـف ـتــاة ب ــأح ــداث عــدة
سواء مع أهلها أو صديقاتها.
أمــا عــن تعاطيها مــع اللهجة
الكويتية بمهارة فأوضحت هدى
«انا من مواليد الكويت ،ورحلت
عنها خــال فـتــرة ال ـغــزو ،وعــدت
ً
ح ــال ـي ــا ،وال ش ــك أن ن ـشــأتــي في
الكويت ،والفترة التي عشتها في
اإلمارات السبب في إتقان اللهجة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة .ن ـع ــم ق ــد أسـ ـق ــط فــي
بعض األخ ـطــاء خــال التصوير
وي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدارك ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج الـ ـم ــوق ــف

ويصحح لي النطق ،ولكن بمرور
الوقت سأتمكن من اللهجة.

عمل للطفل
وكشفت الفنانة األردن ـيــة عن
االن ـت ـه ــاء م ــن ت ـصــويــر مسلسل
األطفال «ما بين األمــس واليوم»
للكاتب ضيف الله زيد ،ويشارك
فــي بطولته نخبة مــن الفنانين
م ـن ـه ــم غ ــدي ــر ال ـس ـب ـت ــي وأح ـم ــد
إيـ ـ ــراج ،الف ـتــة إل ــى أن المسلسل
تــربــوي ،حيث ترصد أحــداثــه ما
ً
كان موجودا في الماضي من قيم
ومبادئ ومقارنته بما تبقى اآلن.
وقالت هدى انها كانت تعمل
م ــذي ـع ــة ف ــي قـ ـن ــاة «سـ ـم ــا دب ـ ــي»،
وان انطالقتها فــي عالم اإلعــام
والفن والشهرة كانت من خاللها،
حتى تحولت إ لــى التمثيل منذ
ع ــام  ،2011وق ــدم ــت ال ـعــديــد من
الشخصيات ،مــؤكــدة انها ترفع
شعار التنويع.

شخصية مختلفة

حديثها «استعد لتصوير دوري
في مسلسل «حضن الشوك» مع
شركة كنوز الخليج ،بمعية نخبة
من الفنانين منهم إلهام الفضالة،
وإبـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم الـ ـ ـح ـ ــرب ـ ــي ،وخـ ــالـ ــد
ال ـبــري ـكــي ،وع ـب ـيــر أح ـم ــد ،وهـيــا
الشعيبي ،مؤكدة أن شخصيتها
ً
في هذا العمل مختلفة تماما.
ي ــذك ــر أن م ـس ـل ـس ــل «س ــواه ــا
الـ ـ ـبـ ـ ـخ ـ ــت» م ـ ـ ــن تـ ــأل ـ ـيـ ــف م ـح ـم ــد
ال ـك ـن ــدري ،وم ــن إن ـت ــاج مؤسسة
ال ـف ـهــد ل ــإن ـت ــاج ال ـف ـن ــي ،ومـنـتــج
م ـ ـن ـ ـفـ ــذ ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة الـ ـفـ ـنـ ـي ــة،
ويتصدى إلخــراجــه حسين أبل،
ح ـي ــث ي ـج ـمــع ال ـع ـم ــل ن ـخ ـبــة مــن
ال ـن ـجــوم بـيـنـهــم هـيــا الشعيبي،
وأحـمــد الـعــونــان ،وفـهــد البناي،
ومـ ـحـ ـم ــد الـ ـصـ ـي ــرف ــي ،وشـ ـه ــاب
حاجيه ،وفخرية خميس ،وهدى
ح ـم ــدان ،وش ـيــاء س ـبــت ،وب ــدور
ع ـب ــدال ـل ــه ،ك ـمــا ي ـت ـن ــاول ال ـعــديــد
من المشكالت االجتماعية التي
تواجه األســر الكويتية في قالب
كوميدي خفيف.

هدى حمدان

وأش ـ ـ ـ ــارت ح ـ ـمـ ــدان فـ ــي خ ـتــام

السقاف :الموسم الثقافي يحتفي بإسماعيل فهد
إلى جانب مهرجان «التراث المعاصر» ومشاركة «البا» في «»Arabs got talent

تعقد أسرة فيلم «إيكاروس» مؤتمرا صحافيا مساء غد ،في
مجمع  ،360بمناسبة بدء عرض الفيلم جماهيريا ،و»إيكاروس»
عمل سينمائي كوميدي ال يخلو من القضايا االجتماعية ،فيه من
المتعة البصرية جانب والمتعة الفكرية جانب آخر.
ويتصدى لبطولة العمل الفنان القدير محمد جابر ،وتشاركه
الفنانة العراقية ميس كمر ،والفنان مبارك سلطان ،ومحمد باش
وجراح العونان وهبة العبسي ،ونجوم السوشيال ميديا بوطالل
المزيون ونــواف السيد ،وغيرهم ،بينما يتولى مهمة اإلخــراج
محمد البكر وصاغ احداثه فالح مطر.
وصورت أحداث الفيلم بين مصر والكويت ،وتحديدا في جزيرة
فيلكا ،ويحمل بين طياته العديد من القضايا المهمة التي تقدم
في قالب كوميدي ،ولعل أبرز الخطوط الدرامية في العمل أهمية
الحفاظ على اآلثار لما تمثله من قيمة وإرث كبير للشعوب.

●

فرقة كروم األميركية

فضة المعيلي

كشفت رئيسة مجلس إدارة أكاديمية
لوياك للفنون األدائية (البا) عن استمرار
فــاعـلـيــات الـمــوســم الـثـقــافــي ،ال ــذي انطلق
بمهرجان «السالم» ،بالتعاون مع حديقة
الشهيد.
وأك ـ ـ ـ ــدت الـ ـسـ ـق ــاف أن «الب ـ ـ ـ ــا» ت ــواص ــل
ن ـش ــاط ـه ــا الـ ـثـ ـق ــاف ــي والـ ـفـ ـنـ ــي م ـ ــن خ ــال
االستمرار في استقطاب الفرق الغنائية
والموسيقية واألنشطة الفنية ،إذ تنطلق
فــي  8الـجــاري فاعليات مهرجان «الـتــراث
المعاصر» بالتعاون مع حديقة الشهيد،
وتتضمن مجموعة من الحفالت الغنائية
واألمسيات الموسيقية الهادفة إلى تعريف

الجيل الجديد على تراثه وتقدمه بأسلوب
معاصر.
ّ
وبينت أنه من المزمع أن تدشن أولى
ح ـفــات ال ـم ـهــرجــان الـمـطــربــة اللبنانية
ع ـ ــزي ـ ــزة ،الـ ـت ــي ت ـع ــد واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن أج ـمــل
األصـ ــوات العربية الـتــي تـقــدم األغنيات
الطربية والفلكلور اللبناني ،إلى جانب
مواكبتها لألغنية المعاصرة بإيقاعاتها
المختلفة ،على أن يحيي ثاني الحفالت
الـ ـغـ ـن ــائـ ـي ــة الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــرب ال ـ ـ ـشـ ـ ــاب مـ ـط ــرف
المطرف في  11الجاري ،وترافقه فرقته
الموسيقية ،فــي حين تحيي الجزائرية
سعاد ماسي وفرقتها فــي  24مــن نفس
الـشـهــر األمـسـيــة الـثــالـثــة مــن الـمـهــرجــان،
وه ــي مغنية مـحـتــرفــة وع ــازف ــة للغيتار

اشتهرت بكتابة وتلحين أغنياتها ،أما 30
الجاري فسيكون مسك ختام المهرجان
مع أمسية موسيقية تحييها فرقة «كرو
األميركية».
وأوضحت أن أكاديمية «لوياك» تسعى
إلــى استثمار اإلنـســان في صناعة فنان
حقيقي محترف ومــوهــوب باستطاعته
صناعة المستقبل بمختلف ألوان وأنواع
الفنون المتاحة ،مشيرة إلى أن أهم أهداف
األكاديمية يتمثل في إيجاد فرص عمل
مستحقة للشباب وتأهيلهم قياديا في
عملية متكاملة مهنيا وفكريا.
ولـفـتــت ال ـس ـقــاف إل ــى أن «البـ ــا» تفخر
بتسمية أول مدرب رقص صريح ومحترف
في الكويت ،مشددة على منح الراقصين

واالستعراضيين من أعضاء األكاديمية
المكانة التي يستحقونها كمحترفين.
وزف ـ ـ ــت بـ ـش ــرى اخـ ـتـ ـي ــار ف ــري ــق «البـ ـ ــا»
للمشاركة في التصفيات األولى لبرنامج
المواهب « ،»Arabs got talentإذ سيسافر
ال ـف ــري ــق ف ــي  11الـ ـج ــاري إلـ ــى الـعــاصـمــة
اللبنانية بيروت ،معلنة االنتهاء من إعداد
ورش ـ ــة لـلـكـتــابــة ال ـم ـســرح ـيــة تـحـمــل اســم
«إسماعيل فهد إسماعيل» تحت إشــراف
الكاتب والناقد المسرحي عالء الجابر.
يذكر أن «البا» افتتحت موسمها الثقافي
بمهرجان السالم ،الذي شارك فيه مجموعة
مــن الـفــرق العربية واألجنبية منها فرقة
ال ـســارة الـنــوبـيــة ،وفــرقــة كــايــرو ستيبس
األلمانية ،وفرقة فايا يونان.

«أيام قرطاج» السينمائية ينطلق وسط إجراءات أمنية مشددة
تضم المسابقة الرسمية
قرطاج
لمهرجان أيام ً
بينها
السينمائية ً 44فيلما ،من ً
ً
 13روائيا ًطويال ،و 12قصيرا،
و 11وثائقيا ،وهي تتنافس
للفوز بجائزة «التانيت الذهبي».

المخرج رضا الباهي يتوسط نخبة من ضيوف المهرجان

 200فيلم
من العالم بأسره
تعرض خالل
المهرجان

توفي عازف البوق األميركي
روي هارغروف ،وهو من
رواد مهرجانات الجاز
األوروبية ،عن  49عاما ،على
ما جاء في صفحته الخاصة
على «فيسبوك».
وكتب على الصفحة «بحزن
عميق نعلن وفاة روي
هارغروف في نوفمبر عن 49
عاما».
وكان روي هارغروف برز في
سن مبكرة جدا في نهاية
الثمانينيات ،وأصبح أحد
أبرز وجوه حركة «نيوبوب»،
وهو نوع من الجاز بإيقاع
كبير ،وغالبا ما يستلهم منه
فنانو «أر أند بي» ،و»الهيب
هوب».
وقال وكيل أعماله الري
كلوثر لإلذاعة الوطنية
العامة ،إن الفنان أصيب
بأزمة قلبية إثر إدخاله
المستشفى بسبب مشاكل
في الكليتين ،ويخضع حاليا
لعمليات غسل كلى منذ
سنوات.
وفاز الفنان بجائزتي غرامي
في  1998و ،2003لتعاونه
مع عازف البيانو هيربي
هانكوك.
(أ ف ب)

قلب العاصمة تونس ،ولم تتبن
أي جهة التفجير حتى الساعة.
وغــداة هذا االعتداء ،األول من
نــوعــه مـنــذ قــرابــة ث ــاث سـنــوات،
ان ـه ـمــك مـنـظـمــو ال ـم ـه ــرج ــان في
تزيين شــارع الحبيب بورقيبة،
ورف ـ ـعـ ــت ال ــافـ ـت ــات م ـع ـل ـنــة ه ــذا
الـ ـ ـح ـ ــدث ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي ال ـع ــرب ــي
االفريقي ،الذي دأبت تونس على
تنظيمه منذ .1966
ك ـمــا أق ــام ــت ف ــرق م ــن الـفـنــون
ال ـش ـع ـب ـي ــة م ـ ــع ع ــازفـ ـي ــن ش ـب ــان
فـ ـع ــالـ ـي ــات فـ ــي ش ـ ـ ــارع ال ـح ـب ـيــب
بورقيبة أمام جمهور غفير.

ليلى علوي
وق ــال يــوســف الـشــاهــد رئيس
الحكومة التونسية ،في تصريح
ل ـ «فــرانــس ب ــرس» قبيل االفتتاح
« ه ــذه األ يـ ــام السينمائية مهمة
أردنا من خاللها القول ان الحياة
تستمر فــي تونس الـتــي تواجه
آفة اإلرهاب ،ليس فقط بالوسائل
األمنية ،بل من خالل الثقافة».
وتابع «أردنا أن نبرز غداة هذا
االعتداء ،وعلى بعد خطوات من
مكان ارتكاب هذه العملية التي
تم إحباطها ،أن تونس تعيش.»...
وأضـ ـ ـ ـ ــاف «أردنـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـح ـض ــور
الـيــوم لــدعــم السينما التونسية

والـفـنــانـيــن وال ـم ـبــدع ـيــن ،وبـعــث
رس ــال ــة س ـ ــام وتـ ـس ــام ــح ،وب ــأن
تـ ـ ــونـ ـ ــس تـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـسـ ــار
الــدي ـم ـقــراطــي م ــن خ ــال الـثـقــافــة
أيضا التي نود االستثمار فيها
من أجل مكافحة هذه اآلفة».
والسبت وضعت الحواجز على
امتداد شــارع الحبيب بورقيبة،
وانتشر رجــال األمــن امــام الطرق
المؤدية لــه ،كما قاموا بتفتيش
حقائب المارة.
وأ م ــام مجمع مدينة الثقافة،
حيث جرى حفل االفتتاح ،انتشر
أيـ ـض ــا رجـ ـ ــال األمـ ـ ـ ــن ،ووض ـع ــت

الـ ـح ــواج ــز ،وأخـ ـض ــع ال ـح ـضــور
لتفتيش دقيق.
وفي السياق ذاتــه ،قال نجيب
ع ـي ــاد م ــدي ــر ال ـم ـهــرجــان لــوكــالــة
ف ـ ــرن ـ ــس بـ ـ ـ ــرس «ه ـ ـ ـ ــذا االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء
ال ـخ ـس ـيــس ال ي ــزي ــدن ــا إال عــزمــا
وحماسا إلنجاح المهرجان الذي
انطلق قبل  52عاما».
وأض ـ ــاف «ال ـم ـه ــرج ــان ص ــورة
عاكسة للحرية والتسامح ضد
ح ــام ـل ــي ال ـم ـش ــاري ــع ال ـظ ــام ـي ــة،
وال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة ه ـ ــي ال ـ ـسـ ــد ال ـم ـن ـي ــع
وال ــوحـ ـي ــد ض ــد ال ـج ـه ــل وأع ـ ــداء
الحياة».

نجح فيلم السيرة الذاتية
«بوهيمين رابسودي»،
للنجم العالمي رامي مالك،
في التربع على عرش شباك
التذاكر األميركي ،بعد يوم
واحد من عرضه ،بإيرادات
بلغت  18.400مليون دوالر،
متفوقا على أحدث إنتاجات
شركة ديزني «ذا نت كراكر
والعوالم األربعة» ،الذي حقق
إيرادات بلغت  5.619ماليين
دوالر.
وجاء في المركز الثالث فيلم
الكوميديا «نو باديز فول»
بـ 5.800ماليين دوالر ،واحتل
المركز الرابع فيلم الرعب
«هالوين» بـ 3.313ماليين
بإجمالي إيرادات وصلت إلى
 142مليونا بأسبوع عرضه
الثالث ،وفي المركز الخامس
فيلم الموسيقى والرومانسية
«والدة نجم» بـ 3.150ماليين،
بإجمالي إيرادات  157مليونا
بأسبوع عرضه الخامس.
وتدور أحداث فيلم «بوهيمين
رابسودي» حول السيرة
الذاتية ألحد أهم الموسيقيين
في تاريخ بريطانيا ،فريدي
ميركوري ،وفرقته الموسيقية
الشهيرة «كوين».

طرح التريللر الثاني لـ «The
»Hidden World

«بدون مواطن» للمخرجة المغربية نرجس نجار افتتح فعاليات الدورة الجديدة

اف ـت ـت ـح ــت الـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـت ــاس ـع ــة
وال ـ ـع ـ ـشـ ــرون مـ ــن «أيـ ـ ـ ــام ق ــرط ــاج
السينمائية» ،مساء أمس األول،
وس ــط إج ـ ـ ــراءات أم ـن ـيــة م ـشــددة
بعد أيام على االعتداء االنتحاري،
الـ ـ ــذي وق ـ ــع ف ــي ق ـل ــب ال ـعــاص ـمــة
تونس ،وأسفر عن سقوط عشرين
جريحا بينهم  15شرطيا.
وق ـضــت ان ـت ـحــاريــة ف ــي العقد
ال ـ ـثـ ــالـ ــث مـ ـ ــن ع ـ ـمـ ــرهـ ــا االثـ ـنـ ـي ــن
الـمــاضــي ،بعد أن فجرت شحنة
ن ــاسـ ـف ــة كـ ــانـ ــت ت ـح ـم ـل ـه ــا أم ـ ــام
دوريــة أمنية في شــارع الحبيب
بورقيبة ،الشريان الرئيسي في

وفاة العازف األميركي ً روي
هارغروف عن  49عاما

«بوهيمين رابسودي» يتصدر
شباك التذاكر األميركي

فارعة السقاف

محمد جابر

خبريات

وحــول امكانية عــزوف بعض
الضيوف عــن الـقــدوم للمشاركة
فــي الفعاليات ،أج ــاب عـيــاد «كل
ال ـ ـض ـ ـيـ ــوف أكـ ـ ـ ـ ـ ــدوا حـ ـض ــوره ــم
مساندة للمهرجان الــذي يشكل
م ـن ــاس ـب ــة لـ ـلـ ـف ــرح ل ـل ـتــون ـس ـي ـيــن
وللضيوف».
وم ـشــى ض ـيــوف الـ ــدورة ال ــ29
م ــن سـيـنـمــائـيـيــن أف ــارق ــة وع ــرب
وأوروبـيـيــن وسياسيين ،فضال
عــن نـجــوم فــي السينما العربية
عـ ـل ــى ال ـ ـس ـ ـجـ ــادة ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء قـبــل
الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى م ـج ـم ــع م ــدي ـن ــة
الـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي أحـ ـ ــد أه ــم
األحياء وسط العاصمة.
واف ـت ـت ــح ف ـي ـلــم «ابـ ــاتـ ــريـ ــد» أو
«ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدون مـ ـ ـ ــواطـ ـ ـ ــن» ل ـل ـم ـخ ــرج ــة
المغربية نرجس نجار فعاليات
الدورة الجديدة في قاعة األوبرا
بمدينة الثقافة.
وي ـل ـق ــي ال ـف ـي ـلــم الـ ـض ــوء عـلــى
قضية المغاربة الذين طردوا من
الجزائر سنة .1975
وت ـض ــم ال ـم ـســاب ـقــة الــرس ـم ـيــة
ال ـم ـك ــرس ــة ل ـل ـم ـخــرج ـيــن ال ـع ــرب
واالفارقة  44فيلما ،من بينها 13
فيلما روائيا طويال ،و 12قصيرا،
و 11وث ــائ ـق ـي ــا ،وه ـ ــي تـتـنــافــس
للفوز بجائزة «التانيت الذهبي».
وي ـس ـت ـم ــر الـ ـمـ ـه ــرج ــان حـتــى
ال ـع ــاش ــر م ــن نــوف ـم ـبــر الـ ـج ــاري،
وسيعرض خالله أكثر مــن 200
فيلم من العالم بأسره.
(أ ف ب)

طرحت شركة ،Dreamworks
المنتجة لفيلم األنيميشن
 ،The Hidden Worldثاني
تريللر رسمي للفيلم المقرر
عرضه في  22فبراير 2019
بالواليات المتحدة.
وتدور أحداث الجزء الجديد
من الفيلم عن الوقت الذي
يحقق فيه هيكوب حلمه
بإنشاء يوتوبيا تنعم
بالسالم ،حتى يواجه بطل
الفيلم مخاطر عدة تضطره
التخاذ مجموعة من القرارات
الحاسمة إلنقاذ قريته.
والفيلم يقوم باألداء الصوتي
لشخصياته نخبة من النجوم،
منهم :تي.جي .ميلر ،كيت
بالنشيت ،كريستين ويغ،
كيت هارينغتون ،جونا هيل،
جاي باروخيل ،أميركا فيريرا،
ودجيمون هونسو ،ومن
إخراج وتأليف دين ديبلواز.
والعمل مستوحى من سلسلة
كتب تحمل اسم How to
.Train Your Dragon

ةديرجلا

•
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دوليات

ّ
واشنطن تفعل الحزمة الثانية من العقوبات ضد طهران

سلة أخبار

• بومبيو :هدفنا إلزام إيران التخلي عن أنشطتها التدميرية ...وال نستهدف الشعب
• «الحرس الثوري» :أميركا ستفشل في إسقاط النظام وسنقاوم العقوبات والحرب النفسية

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن
حمد ،أمس ،األمر األميري رقم
 7لسنة  2018بتعديل تشكيلة
مجلس وزراء البالد.
وعين عيسى بن سعد الجفالي
النعيمي وزيرا للعدل ،والقائم
بأعمال وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء ،كما عين عبدالله
السبيعي بمنصب وزير البلدية
والبيئة ،وعلي أحمد الكواري
بمنصب وزير التجارة والصناعة،
ويوسف فخرو بمنصب وزير
التنمية اإلدارية والعمل والشؤون
االجتماعية ،وسعد الكعبي
بمنصب وزير الدولة لشؤون
الطاقة بمرتبة عضو في مجلس
الوزراء .وعلي أحمد الكواري كان
يشغل منصب الرئيس التنفيذي
لبنك قطر الوطني ،أكبر بنك في
الشرق األوسط من حيث األصول،
وهو مملوك بنسبة  50في المئة
لجهاز قطر لالستثمار ،صندوق
الثروة السيادي .وأفادت األوامر
الرسمية يإعادة تشكيل مجلسي
إدارة شركة الطاقة الوطنية
العمالقة قطر للبترول ،وصندوق
الثروة السيادي للبالد جهاز قطر
لالستثمار.

إيرانيون يتظاهرون ضد العقوبات بذكرى «اقتحام السفارة األميركية» في طهران أمس (إرنا)

فعلت الواليات المتحدة حزمة
عقوبات اقتصادية خانقة على
إيران ،وصفت بأنها األكثر
قسوة في التاريخ ،بحلول
منتصف ليل األحد  -االثنين،
بينما أكد "الحرس الثوري"
أنه سيقاوم ويحبط الضغوط
األميركية ،متهما واشنطن
بالسعي إلى إسقاط النظام
اإلسالمي.

وسـ ـ ـ ــط ت ـ ــرق ـ ــب ل ـ ـمـ ــا وصـ ـف ــه
الرئيس األميركي دونالد ترامب
بـ «أكثر العقوبات االقتصادية
قـ ـس ــوة فـ ــي ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ» ،دخ ـلــت
ال ـح ــزم ــة ال ـثــان ـيــة األخـ ـي ــرة من
العقوبات األميركية ضد إيران
حيز التنفيذ بعد منتصف ليل
األحد  -االثنين ،بعد مضي 180
ي ــوم ــا م ــن ان ـس ـح ــاب واشـن ـطــن
األحــادي من «االتـفــاق النووي»
الــدولــي بـشــأن بــرنــامــج طهران
النووي.
وت ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــدف الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــوب ـ ــات
الـجــديــدة مــوانــئ إي ــران وقطاع
الـطــاقــة وال ـح ــواالت المصرفية
المرتبطة بالنفط ومشتقاته،
والحواالت المصرفية األجنبية
م ـ ـ ــع ب ـ ـنـ ــك إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي،
وخ ـ ــدم ـ ــات الـ ــرسـ ــائـ ــل ال ـمــال ـيــة
ال ـخــاصــة ،وخ ــدم ــات االكـتـتــاب
وت ـ ـجـ ــارة الـ ـمـ ـع ــادن ال ـن ـف ـي ـســة،
بحيث يصبح أي طرف يحصل
ع ـلــى ال ـن ـفــط م ــن إي ـ ــران عــرضــة
إلج ــراء ات مــن جانب الحكومة
األميركية.
وجـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــد سـ ــريـ ــان
الـحــزمــة األول ــى مــن العقوبات
في أغسطس الماضي ،وهو ما
تسبب في انهيار سعر صرف
الــريــال أم ــام الـ ــدوالر ،وارت ـفــاع
أس ـ ـ ـعـ ـ ــار الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواد األسـ ــاس ـ ـيـ ــة

واألغـ ــذيـ ــة ،وزيـ ـ ــادة الـضـغــوط
عـ ـ ـل ـ ــى االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي
المتردي.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
األميركي مايك بومبيو ،مساء
أ م ـ ـ ــس األول ،أن ا لـ ـعـ ـق ــو ب ــات
الجديدة تستهدف النظام في
طهران وليس الشعب اإليراني،
وقـ ـ ــال ب ــوم ـب ـي ــو ،فـ ــي ت ـغــريــدة
عـبــر «تــوي ـتــر»« ،ف ــي  5نوفمبر
سـ ـنـ ـف ــرض ع ـ ـقـ ــوبـ ــات ق ــاس ـي ــة
على النظام الحاكم في إيران»،
م ـشــددا عـلــى «أن هــدفـنــا إل ــزام
إي ــران بالتخلي عــن أنشطتها
التدميرية».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــوبـ ـ ــات
س ـت ـس ـت ـه ــدف الـ ـنـ ـظ ــام ول ـيــس
الـشـعــب الـ ــذي عــانــى م ــن ســوء
إدارة حكومته ومــن السرقات
والــوحـشـيــة» .وح ــدد فــي مايو
السابق  12طلبا أمام إيران تعد
شروطا الستمرار واشنطن في
االتفاق النووي.

مقاومة وإحباط
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ت ـع ـه ــد ق ــائ ــد
الحرس الثوري اإليراني ،اللواء
محمد جعفري ،أمس ،بمقاومة
مــا اسماها «الـحــرب النفسية»
والـ ـعـ ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة عـلــى

ً
«الحرس» :لن نبقى طويال في سورية وال خالف مع موسكو

يـ ـ ــزور أل ـك ـس ـن ــدر الف ــري ـن ـت ـي ــف ال ـم ـب ـعــوث
الـخــاص للرئيس الــروســي فالديمير بوتين
إلــى ســوريــة طـهــران الـيــوم إلج ــراء محادثات
حول أحدث المستجدات على صعيد األزمة
السورية.
وقــال السفير الــروســي لــدى طهران ليفان
جاجاريان إن الفرينتيف سيجري محادثات
ال ـق ـط ــاع ال ـن ـف ـطــي ،مـضـيـفــا ان
بالده ستتغلب عليها.
وقال جعفري ،خالل مظاهرات
شـهــدتـهــا ال ـي ــوم ط ـه ــران وم ــدن
أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة الـ ـ ــذكـ ـ ــرى
الـ ـسـ ـن ــوي ــة القـ ـتـ ـح ــام الـ ـسـ ـف ــارة
األم ـيــريــة ،واح ـت ـجــاز العاملين
فيها ورفضا للعقوبات« ،أميركا
م ـن ـي ــت بـ ـه ــزائ ــم م ـت ــوال ـي ــة مـنــذ
انتصار الثورة اإليرانية قبل 40
عــا مــا ،وستتعرض لهزيمة في
حربها االقتصادية التي تشنها
على إيران».
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر قـ ــائـ ــد الـ ـ ـح ـ ــرس أن
«تهديد واشنطن بإسقاط النظام
اإلي ـ ــران ـ ــي ض ـ ــرب مـ ــن ال ـج ـن ــون
وم ـجــرد ح ـمــاقــة» ،وق ــال مشيدا
بقرار اقتحام السفارة واحتجاز

م ــع أم ـي ــن ال ـم ـجـلــس األع ـل ــى ل ــأم ــن الـقــومــي
اإليراني علي شمخاني.
وبينما تكثف إسرائيل والواليات المتحدة
ضغوطهما الحتواء النفوذ اإليراني بسورية،
أك ــد نــائــب الـقــائــد ال ـعــام ل ــ«ال ـحــرس ال ـثــوري»
العميد حسين سالمي ،أن بالده ليس لديها
أي خطة للبقاء في سورية على المدى البعيد.

الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فـ ـيـ ـه ــا« :ل ـ ـ ــو ب ـق ـيــت
السفارة األميركية في طهران لما
صمدت الثورة اإليرانية ألربعين
عاما» ،ورأى أن أميركا تعرضت
لخسارة مدوية في سورية.
وت ــأت ــي الـتـصــريـحــات بينما
عمت إي ــران مظاهرات يسيرها
النظام ضد الواليات المتحدة،
بمناسبة «ي ــوم الـطــالــب» ،حيث
قام عدد من الطالب المتشددين
ب ــاقـ ـتـ ـح ــام سـ ـ ـف ـ ــارة أم ـ ـيـ ــركـ ــا 4
نوفمبر  ،1979ما أدى إلى قطع
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة مــع
واشنطن.

تظاهرات شعبية
واحتشد إيرانيون في طهران

«صيانة الدستور» يرفض «مكافحة تمويل اإلرهاب»
مـنـيــت ج ـهــود الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي ح ـســن روحــانــي
والـتـيــار الـمـعـتــدل لالستجابة ل ـشــروط أوروب ـي ــة من
أجل الحصول على حزمة حوافز لالستمرار باالتفاق
النووي بعد انسحاب واشنطن منه وإعــادة فرضها
عقوبات على طهران بانتكاسة أمس بعدما قرر مجلس
«صيانة الدستور» رفض مشروع قانون مكافحة تمويل
اإلرهاب الذي أقره البرلمان قبل شهر.
وذكر المتحدث باسم «صيانة الدستور» ،عباس
ً
علي كــدخــدائــي ،أن المجلس سجل  20اعتراضا
على مشروع انضمام البالد إلى معاهدة مكافحة

تمويل اإلرهاب الدولية المعروفة بـ « .»CFTوأضاف
كدخدائي ،في لقاء مع وكالة «فارس» ،أن رفض «صيانة
الدستور» ،سببه «الغموض ،والتناقض بين مشروع
القانون» والشريعة اإلسالمية والدستور.
يذكر أن قــانــون مكافحة تمويل اإلره ــاب ،وقانون
مـكــافـحــة غـســل األم ـ ــوال ضـمــن أرب ـع ــة ب ـنــود تشترط
مجموعة الـعـمــل الـمــالــي الــدولـيــة « ،»FATFالموافقة
عليها حـتــى ال ت ــدرج إي ــران عـلــى قائمتها ال ـســوداء،
لكن البنود األربعة للمجموعة ،وخاصة االتفاقيتين
المتعلقتين بغسل األموال ،ومكافحة تمويل اإلرهاب،

شغلت الساحة السياسية اإليرانية على مدى األشهر
الماضية .وانتهى األمر في البرلمان بموافقة الحكومة
واإلصالحيين الموالين لها ،ورفض المتشددين.
وعقب موافقة البرلمان على مشروع القانون ،وقبل
إرساله إلــى «صيانة الدستور» ،خــرج علي شيرازي،
نائب المرشد اإليراني علي خامنئي ،في «فيلق القدس»
ال ـتــابــع لـ ـ «ال ـح ــرس الـ ـث ــوري» ،وط ــال ــب بــرفــض «»CFT
باعتبارها أداة لعرقلة وتكبيل يد النظام اإليراني عن
منح مساعدات لميليشيات تعمل بالعراق وسورية
واليمن ولبنان.

الجيش اليمني يقترب من «ميناء الحديدة»
• عشرات القتلى بصفوف الحوثيين • األمم المتحدة :اليمن «جحيم حي»
أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزت ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات ال ـي ـم ـن ـي ــة
الحكومية بإسناد من «التحالف
ا لـعــر بــي» تقدما ميدانيا باتجاه
اس ـت ـع ــادة ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى مـيـنــاء
مــدي ـنــة ال ـح ــدي ــدة االس ـتــرات ـي ـجــي
بـ ـع ــدم ــا ت ـم ـك ــن «ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء ال ـث ــان ــي
عـ ـم ــالـ ـق ــة» مـ ـ ــن اق ـ ـت ـ ـحـ ــام م ــدي ـن ــة
الصالح التي تبعد  3كيلومترات
عــن الميناء البحري المطل على
ساحل البحر األحمر ،والذي تدخل
منه أغلب إمدادات الغذاء والدواء
للبالد.
وأفـ ــادت قـنــاة «الـعــربـيــة» أمــس
بـ ـ ـ ــأن الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــواء ال ـ ـتـ ــابـ ــع ل ـل ـج ـي ــش،
يخوض معارك عنيفة مع عناصر
الميليشيات الحوثية المدعومة
م ــن إيـ ـ ـ ــران ،ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـصــالــح
بعدما نجح في التقدم عبر منطقة
كيلو  16شرق الحديدة.

وأف ـ ــادت قـ ــوات ال ـج ـيــش ،أم ــس،
ب ـم ـق ـت ــل وإص ـ ــاب ـ ــة ال ـ ـع ـ ـشـ ــرات مــن
مسلحي الميليشيات الحوثية التي
فقدت تمركزها في معارك الحديدة.
وق ــال ــت قـ ــوات «ال ـع ـم ــال ـق ــة» ،في
ب ـي ــان إن «الـ ـعـ ـش ــرات م ــن عـنــاصــر
الميليشيات الحوثية لقوا حتفهم
وأص ـيــب الـمـئــات فــي ع ــدة مناطق
خالل المعارك».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أكـ ـ ــد ق ــائ ــد م ـحــور
ت ـ ـح ـ ــري ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدة ،الـ ـعـ ـمـ ـي ــد
عبدالرحمن المحرمي أنه سيواصل
عملياته التي تشارك بها وحدات
االقتحامات والمدفعية والقناصة
ومـكــافـحــة الـقـنــاصــة حـتــى تطهير
المدينة والميناء من المتمردين.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ق ــوات ــه تمكنت
مــن السيطرة على كلية الهندسة
بـجــامـعــة ال ـح ــدي ــدة ،واق ـتــربــت من

السيطرة على مدينة الصالح في
ذات المدينة.
وأطـ ـ ـل ـ ــع الـ ـمـ ـح ــرم ــي ،ال ــرئ ـي ــس
ال ـي ـم ـنــي ع ـبــدربــه م ـن ـصــور ه ــادي
على تطورات المعارك في الحديدة،
عبر اتصال هاتفي ،في ثاني أيام
العملية العسكرية الستعادة مدينة
وميناء الحديدة االستراتيجي.
من جهته ،تعهد هادي ،بإسقاط
«علم الحوثي -إيران ،كما سقط علم
االستعمار البريطاني في مثل هذه
األي ــام فــي شـهــر نوفمبر العظيم،
وسيرتفع علم الجمهورية اليمنية
ف ــوق قـمــم جـبــال م ــران» بمحافظة
ص ـعــدة مـعـقــل الـمـتـمــرديــن شـمــال
البالد .وقال إن النصر قريب.
إلى ذلك ،وصفت األمم المتحدة
ال ـي ـم ــن ب ــ«ج ـح ـي ــم ح ـ ــي» ،مـطــالـبــة
أطـ ــراف ال ـن ــزاع بــوقــف ال ـحــرب في

الـبـلــد ال ــذي يـشـهــد م ــوت طـفــل كل
عشر دقائق و 30ألف طفل سنويا.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ـ ـ ــر اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي
لــ«يــونـيـســف» فــي ال ـشــرق األوس ــط
وشمال إفريقيا ،خيرت كاباالري،
خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي فــي عمان
إنه «ليس جحيما فقط لـ 50أو 60
فــي الـمـئــة مــن األط ـفــال فــي اليمن،
ب ــل جـحـيــم ح ــي ل ـكــل ول ــد أو بنت
في البلد».
وأض ـ ــاف كـ ــابـ ــاالري أن «ه ـنــاك
 400ألف طفل تحت سن الخامسة
يعانون اليوم سوء التغذية الحاد
الوخيم ،و 30ألــف طفل تحت سن
الخامسة يموتون كل عام نتيجة
أمراض كان يمكن منعها».
(الرياض ،صنعاء ـ مأرب برس،
العربية ،د ب أ)

تعديل وزاري
في قطر

ونـقـلــت وكــالــة «ف ـ ــارس» أم ــس عــن سالمي
القول إن «وجود إيران في سورية كان بطلب
من الحكومة السورية ،وليس لدينا أي خطة
بعيدة األمد للبقاء هناك».
وشدد أنه ال توجد خالفات مع الروس في
ســوريــة ،ووصــف ما «تسوقه وسائل اإلعــام
بأنه مفبرك ويتعارض مع الواقع».

للتنديد باستئناف ا لــوال يــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ع ـ ـقـ ــوبـ ــات ـ ـهـ ــا ب ـع ــد
المهلة التي منحتها للشركات
لالنسحاب من السوق اإليراني
ع ـن ــد إع ــان ـه ــا االنـ ـسـ ـح ــاب مــن
االتـفــاق الـنــووي رغــم معارضة
األطراف األخرى الموقعة عليه،
ال ـص ـيــن وروسـ ـي ــا وبــريـطــانـيــا
وأل ـمــان ـيــا وفــرن ـســا إل ــى جــانــب
إيران.
وردد المشاركون في التجمع
الحاشد ،الذي نظمته الحكومة
بــال ـعــاص ـمــة وب ـث ــه ال ـت ـل ـفــزيــون
الرسمي على ال ـهــواء ،هتافات
معادية للواليات المتحدة ،منها
«الموت ألميركا» ،وأحرق اآلالف
مــن الـطــاب األع ــام األميركية،
ومـجـسـمــا لـلـعــم س ــام ،وص ــورا
للرئيس دونــالــد تــرامــب خــارج
المجمع الذي كان يضم ذات يوم
السفارة األميركية.
وذكرت وسائل إعالم إيرانية
أن الماليين خرجوا للمشاركة
فـ ــي مـ ـسـ ـي ــرات وت ـج ـم ـع ــات فــي
م ـع ـظ ــم ال ـ ـمـ ــدن وال ـ ـب ـ ـلـ ــدات فــي
أنـحــاء ال ـبــاد ،مـجــدديــن الــوالء
للمؤسسة الدينية ،وعلى رأسها
المرشد األعلى علي خامنئي.
فـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،ق ـ ــال رئ ـيــس
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـشـ ـ ــورى اإلسـ ــامـ ــي
«الـ ـب ــرلـ ـم ــان» ع ـل ــي الري ـج ــان ــي،
أمس« :الشعب اإليراني أقوى من
أن يستطيع ترامب إرغامه على
ال ــرك ــوع واالن ـص ـي ــاع» ،مضيفا
أن «ال ـش ـعــوب سـئـمــت الهيمنة

األميركية وتسعى إلى الخالص
منها».
وع ـل ــى صـعـيــد ردود الـفـعــل
الــدول ـيــة م ــع ت ـجــدد الـمــواجـهــة
بين الواليات المتحدة وإيران،
وجه رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو الشكر إلى
الرئيس األميركي على فرضه
العقوبات االقتصادية مجددا
على طهران.
وقال نتنياهو« :طالبت منذ
أعوام بفرض العقوبات الكاملة
ثــان ـيــة ع ـلــى ال ـن ـظــام اإلره ــاب ــي
ال ـقــاتــل ف ــي إيـ ـ ــران ،الـ ــذي يـهــدد
العالم كله» ،في إشارة إلى إعادة
العقوبات التي رفعت بموجب
االتـفــاق الـنــووي الــذي ابــرم في
 ،2015مضيفا« :إن أثر العقوبات
الـ ـ ـت ـ ــي طـ ـبـ ـق ــت ب ــالـ ـفـ ـع ــل صـ ــار
ملموسا ،فالريال اإليراني هبط
واالق ـت ـصــاد تــراجــع ،والنتائج
ظاهرة للعيان».
(طهران ،واشنطن  -د ب أ،
رويترز ،أ ف ب)

المنامة :المؤبد لسلمان
بتهم التخابر

حكمت محكمة االستئناف
العليا في البحرين على زعيم
«حركة الوفاق» الشيعية الشيخ
ّ
المؤبد
علي سلمان بالسجن
بتهم «التخابر مع قطر وتسليم
أسرار دفاعية».
وتمت إدانة علي سلمان بتهم
«التخابر مع دولة قطر ،وإفشاء
وتسليم أسرار دفاعية ،وقبول
مبالغ مالية من دولة أجنبية
مقابل إمدادها بأسرار عسكرية
ومعلومات تتعلق باألوضاع
الداخلية للبالد ،وإذاعة أخبار
وشائعات كاذبة ومغرضة في
الخارج من شأنها النيل من
هيبة المملكة واعتبارها».

ملك األردن يقبل استقالة
وزيري السياحة والتعليم

قبل الملك عبدالله الثاني
استقالة وزيرين ،على خلفية
حادث البحر الميت الذي وقع
الشهر الماضي ،وأسفر عن
مقتل  21شخصا ،معظمهم من
الطلبة.
وكانت وزيرة السياحة واآلثار
لينا عناب ،ووزير التربية
والتعليم والبحث العلمي عزمي
محافظة ،قدما استقالتيهما
األسبوع الماضي ،وسط دعوات
لحجب الثقة عنهما ،التهامهما
بالتقصير بشأن بالحادث.

كاليدونيا ترفض االنفصال عن فرنسا
ماكرون يرحب بالنتيجة ...وحرق سيارات في عاصمة األرخبيل
في استفتاء كان يمكن أن يجعل األرخبيل
الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ
أحــدث دولــة في العالم ،صـ ّـوت سكان جزيرة
كاليدونيا الجديدة ،أمــس ،بـ «ال» لالستقالل
عن فرنسا.
ف ـب ـع ــد ت ـص ــوي ــت اس ـت ـم ــر ع ـش ــر س ــاع ــات،
وش ــارك فيه  175ألــف شخص مــن أصــل 280
ً
ألـفــا يعيشون فــي األرخـبـيــل ،ذكــرت قناة «إن
سي البرميير» التلفزيونية المحلية و«هيئة
اإلذاع ــة» في كاليدونيا الجديدة أن نحو 60
في المئة من األصوات ،التي تم فرزها عارضت
االن ـف ـص ــال ،م ـقــابــل  41ف ــي ال ـم ـئــة ل ــأص ــوات
المؤيدة.
وتباينت النتائج بشدة في الجزيرة متعددة
العرقيات ،إذ بلغت نسبة من صوتوا بـ«نعم»
ل ــان ـف ـص ــال ع ــن ف ــرن ـس ــا ف ــي ال ـم ـن ــاط ــق ال ـتــي
تقطنها أغلبية من السكان األصليين المؤيدين
لالستقالل والمعروفين باسم «الكاناك»90 ،

في المئة ،بينما ّ
صوتت مجتمعات أخرى ذات
غالبية أوروبية بقوة بـ«ال».
كما نقلت «هيئة اإلذاعــة» عن الشرطة ،إنه
تم رشق بعض السيارات بالحجارة وإضرام
النار في سيارات أخرى في بعض المناطق في
نوميا عاصمة الجزيرة ،ما أسفر عن تشويه
صورة االستفتاء التي كانت سلمية.
ً
ووفقا لمسؤولي الحكومة في نوميا ،بلغت
نسبة اإلقبال على التصويت قبل ساعة واحدة
من انتهائه نحو  74في المئة من الناخبين ،ما
يزيد بنسبة  15المئة على نسبة اإلقبال في
االنتخابات اإلقليمية عام .2014
ً
ويأتي االستفتاء بعد  165عاما من بداية
استعمار فرنسا للجزيرة.
ُ
وطلب من سكان كاليدونيا في االستفتاء
اإلجابة بـ«نعم» أو «ال» على سؤال واحد« :هل
تــريــد أن تـحـصــل كــالـيــدونـيــا ال ـجــديــدة على
السيادة الكاملة وتصبح مستقلة؟».

وجرى االستفتاء بموجب اتفاق تم توقيعه
عـ ــام  1998ب ـيــن فــرن ـســا وال ـ ـقـ ــوات الـمـحـلـيــة
الــرئـيـسـيــة الـتــي استكملت ات ـفــاق س ــام عــام
.1988
وهذا أول تصويت في شأن تقرير المصير
تشهده أرض فرنسية منذ تصويت جيبوتي
باالستقالل عام .1977
ً
ً
وتشهد المنطقة تــو تــرا عميقا منذ فترة
طويلة بين «الـكــانــاك» وأحـفــاد المستوطنين
االستعماريين الذين مازالوا موالين لباريس.
وفي أول رد فعل ،أشــاد الرئيس الفرنسي
إيـ ـم ــان ــوي ــل م ـ ــاك ـ ــرون «ب ــالـ ـسـ ـل ــوك ال ـس ـل ـمــي
والمحترم الذي شهده االستفتاء» .أضاف ،أن
«الناخبين تمكنوا مــن عمل اختيار سيادي
ومستنير للعالقة بين كاليدونيا الجديدة
وفــرن ـســا ،لـقــد ق ــررت األغـلـبـيــة أن كاليدونيا
الجديدة البد أن تظل فرنسية».
(باريس  -رويترز ،أ ف ب ،د ب أ)
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السيسي يؤكد حرية العبادة ويطالب بتصحيح الخطاب الديني
• األمن يصفي  19من مرتكبي «هجوم المنيا» • «درع العرب» تتمرن على تطهير قرى حدودية
القاهرة – رامي إبراهيم

خطا الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي خطوة غير مسبوقة
باإلعالن عن ًحياد الدولة تجاه
األديان جميعا بتأكيده أن
حكومته ملتزمة ببناء الكنائس
مثل التزامها تجاه المساجد،
وأن حق المواطن أن يعبد كما
يشاء أو ال يعبد .وفي غضون
أنها
ذلك أعلنت وزارة الداخلية ً
تمكنت من تصفية  19إرهابيا
من المشاركين في الهجوم على
زائري دير مسيحي في المنيا
بالصعيد قبل يومين.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي
على احترام مصر لحرية العبادة،
وق ـ ــال ف ــي ج ـل ـســة أم ـ ــس بـمـنـتــدى
شباب العالم« :تجربتنا ان التآخي
والعيش المشترك والتعامل بشكل
متساو مع كل المجتمع أحد عناصر
ٍ
بناء السالم االجتماعي الحقيقي،
والحادثة اللي حصلت أول امبارح
وهـ ـ ــي االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء عـ ـل ــى أش ـق ــائ ـن ــا
ومواطنينا المصريين ،إحـنــا في
مصر مش بنميز بالدين أو بنقول
ده مسلم وده مسيحي ،لكن إحنا
بنقول دلــوقـتــي هــو مـصــري ،ولما
ً
يسقط المصري أيا ما كان هو مين
بـيــؤلـمـنــا وب ـيــؤلــم ك ــل الـمـصــريــن».
ً
مشددا على أن رؤية قيادات الدولة
هــي أنـهــا «تـتـعــامــل مــع مواطنيها
ب ــدون تـمـيـيــز ،ال تمييز بـيــن رجــل
وام ــرأة وال تمييز بين ديــن وديــن،
والكل سواء».
وأض ــاف السيسي« :عندنا هنا
قــوان ـيــن ق ـع ــدت  150س ـنــة بتنظم
البناء الموحد ولــم تخرج للنور...
وكان من ضمنها بناء الكنائس فى
مصر  ..والقانون ده إحنا خرجناه
حتى نحدث استقرار في هذا األمر،
ً
وننهيه ،وقبل كده مكنش فيه أبدا
دولــة بتفكر ...أنــا بتكلم عن مصر،
مكنش فيه دولــة بتفكر إنها تبنى
دور عبادة لمواطنين غير المساجد،
دلــوقـتــي أل ...الــدولــة معنية بإنها
تبني في كل مجتمع جديد الكنائس
لـمــواطـنـيـهــا ألن ـهــم لـهــم ال ـحــق في
ال ـع ـبــادة كـمــا يـعـبــد الـجـمـيــع ،ولــو
إحنا عندنا في مصر هنا ديانات
أخ ــرى نحن كنا سنبنى لهم دور
عبادة لهم ،ولو عندنا يهود هانبني
لهم ،ألنه حق المواطن إنه يعبد كما
يشاء أو ال يعبد ،ألن ده موضوع
إحنا مندخلش فيه».
وجدد الرئيس المصري مطالبته
ً
بتصحيح الخطاب الديني معتبرا
أن وجـ ــود مـفــاهـيــم ومـصـطـلـحــات
ّ
مر عليها أكثر من ألف سنة تؤكد
ضـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـج ــدي ــد« .م ـ ــش مـمـكــن
يـكــون م ـف ــردات وآل ـي ــات وأف ـك ــار تم
التعامل بها من  1000سنة وكانت
صالحة فــى عصرها ون ـقــول إنها

واشنطن تسير دوريات
بمناطق األكراد شمال سورية
ّ
سيرت القوات األميركية أمس دوريات في شمال شرق سورية ،قرب
الحدود مع تركيا ،في خطوة تأتي بعد أيام من تعرض هذه المنطقة،
الواقعة تحت سيطرة «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) المدعومة
ً
أميركيا ،لقصف تركي وتهديد بشن هجوم عليها.
وشاهد مراسل وكالة فرانس برس ،في بلدة الدرباسية الحدودية
مع تركيا في أقصى محافظة الحسكة ،دوريــة مؤلفة من  3مركبات
مــدرعــة ،على متن كــل منها  4جنود أميركيين بلباسهم العسكري
وعليها العلم األميركي.
وأكد المتحدث باسم التحالف الدولي شون راين تسيير «دوريات
أميركية» في المنطقة بشكل «غير منتظم» ،ترتبط وتيرتها بتطور
«الظروف» الميدانية ،وهذه الدورية هي الثانية التي يتم تسييرها في
المنطقة منذ الجمعة ،وفق المصدر ذاته.
ومن المقرر أن تسير هذه الدوريات على طول الشريط الحدودي،
وصوال حتى مدينة كوباني ،التي تقع على بعد  50كيلومترا غرب
الدرباسية ،حسبما أوضــح الناطق الرسمي باسم «قسد» مصطفى
بالي ،الذي قال إن تسيير «الدوريات متعلق مباشرة بهذه التهديدات،
وهدفها دعوة تركيا إلى الكف عن عدوانها».
إلى ذلك ،قتل  12عنصرا على األقل من «قسد» في هجوم شنه تنظيم
داعش على أحد مواقعها بين بلدتي البحرة وهجين ،في المنطقة التي
تشكل آخر جيب للجهاديين في دير الزور شرق سورية.
(الدرباسية  -أ ف ب)

تبقى صالحة في عصرنا ..ال يمكن
هــذا ،إحنا مــش بنتكلم فــى تغيير
ً
دي ــن ،ولـكــن ده أم ــر مهم ج ــدا إزاي
انــت تقنع أصحاب العقول والــرأي
والمعنيين بهذا األمر إنه فيه عنده
مشكلة حقيقية في خطابه وفهمه
للدين الـلــي بيتعامل بيه فــي هذا
ال ـع ـصــر ،إح ـنــا بنتكلم ف ــى إيـجــاد
مـ ـف ــردات لـخـطــاب دي ـنــي تتناسب
مع عصرنا ،وبعد  50سنة هنبقى
م ـح ـتــاج ـيــن كـ ـم ــان إنـ ـن ــا ن ـطــورهــا
بتطور المجتمعات».
وأشـ ــار الـسـيـســي ،خ ــال جلسة
«دور قادة العالم في بناء واستدامة
السالم» ،إلى أن رؤية الرئيس الراحل
أن ـ ــور ال ـ ـسـ ــادات ف ــي ال ـس ــام كــانــت
مبنية عن تجربة الـصــراع وآث ــاره،
حيث اختار الـســادات هــذا التوجه
في بناء السالم ،حتى أصبح السالم
ً
جــزءا من قناعات المصريين اآلن،
الذين أصبحوا ثلث سكان المنطقة
العربية».

ألمانيا SPD :يبحث
أسباب تراجع شعبيته
عنصر أمني مصري في محيط كنيسة األمير تادرس في المنيا أمس األول
الـمـشــاركــة لنقل وت ـبــادل الـخـبــرات
الـتــدريـبـيــة ،وأل ـقــى مـســاعــد رئيس
هيئة ال ـتــدريــب لـلـقــوات المسلحة
كـلـمــة أك ــدت عـلــى أن تــدريــب «درع
ً
ال ـ ـعـ ــرب  1ي ـع ــد واحـ ـ ـ ـ ــدا مـ ــن أرقـ ــى
التدريبات التي ستتم على مستوى
الــوطــن ال ـعــربــي ،وذل ــك السـتـخــدام
ك ــل ح ــدي ــث وج ــدي ــد م ــن األسـل ـحــة
والـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــدات ذات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
المتطورة التي تــؤدي إلــى تحقيق
أق ـص ــى اس ـت ـف ــادة مـمـكـنــة لـلـقــوات
المشاركة».
وأشـ ـ ـ ــار م ـس ــاع ــد رئـ ـي ــس هـيـئــة
التدريب إلى أن «درع العرب  1يعد
أول تدريب عربي مشترك خالص
يجري على أرض مصر.
وي ـه ــدف ال ـت ــدري ــب إل ــى تـطــويــر
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك بـ ـي ــن ال ـ ـقـ ــوات
المشاركة ،باإلضافة إلى التخطيط

وإدارة أعـ ـم ــال ق ـت ــال الـ ـق ــوات بين
مختلف األسلحة البحرية والجوية
وال ـب ــري ــة وقـ ـ ــوات ال ــدف ــاع ال ـج ــوي،
وتـ ـب ــادل ال ـخ ـب ــرات الـمـكـتـسـبــة في
مجال أعمال القتال .وتابع :يشتمل
التمرين على عدد من العمليات في
مـجــال مكافحة اإلرهـ ــاب وتطهير
القرى الحدودية وتأمينها وطرق
مكافحة العبوات الناسفة والتدريب
ع ـل ــى اإلنـ ـ ـ ــزال ال ـب ـح ــري وال ـم ـظ ـلــي
وتأمين الـســواحــل البحرية وعــدد
من العمليات والفرضيات القتالية
الجوية».

سقوط إرهابيي المنيا
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ت ـم ـك ـن ــت األجـ ـ ـه ـ ــزة
األمنية من كشف تمركز للعناصر
اإلرهــابـيــة الخطيرة المتورطة في

(رويترز)

تنفيذ عمليات عدائية ،وكان آخرها
ال ـه ـج ــوم ع ـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن أث ـنــاء
عودتهم من دير األنبا صموئيل فى
المنيا .وأكد بيان لــوزارة الداخلية
ظ ـه ــر أم ـ ـ ــس ،أن ـ ــه تـ ــم ع ـق ــب وقـ ــوع
ال ـح ــادث تشكيل مـجـمــوعــات عمل
ميدانية وفنية بمشاركة قطاعات
الوزارة المعنية ،ووضع خطة بحث
اع ـت ـم ــدت ع ـلــى ج ـمــع الـمـعـلــومــات
وت ـت ـبــع خ ــط س ـيــر ه ـ ــروب الـجـنــاة
واالستعانة في ذلك بوسائل التقنية
ال ـحــدي ـثــة ،وتـمـشـيــط أم ــاك ــن ت ــردد
وتمركز العناصر المشتبه فيها،
ً
خصوصا الواقعة بالمناطق النائية
وال ـت ــي يـتـخــذهــا هـ ــؤالء الـعـنــاصــر
ً
مــاذا لالختفاء واالنـطــاق لتنفيذ
مخططاتهم العدائية.
وكشفت معلومات قطاع األمــن
الــوطـنــي عــن تـمــركــز مـجـمــوعــة من

ال ـع ـنــاصــر اإلره ــاب ـي ــة ال ـه ــارب ــة من
المالحقات األمنية ،وهم من عناصر
الخلية المنفذة للحادث المشار إليه
بإحدى المناطق الجبلية بالظهير
ال ـ ـص ـ ـحـ ــراوي الـ ـغ ــرب ــي لـمـحــافـظــة
ً
المنيا ،واتخاذها مأوى لهم بعيدا
عن الرصد األمني.
وتمت مداهمة المنطقة المشار
إليها ،وحال اتخاذ إجراءات حصار
المنطقة قامت العناصر اإلرهابية
بإطالق النيران تجاه القوات؛ مما
دفعها للتعامل مع مصدر النيران،
وعـقــب انـتـهــاء الـمــواجـهــة القتالية
تبين أنها أسفرت عن مقتل  19من
العناصر اإلرهابية (جار تحديدهم)،
كـمــا عـثــر بـحــوزتـهــم عـلــى ع ــدد من
األسلحة المختلفة ووسائل إعاشة،
وب ـعــض األوراق التنظيمية ،وتــم
اتخاذ اإلجراءات القانونية.

«حزب الله» لـ «المستقبل» :حل العقدة السنية بيدكم
الحريري ينوي زيارة عون لتحريك المياه الحكومية الراكدة
●
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في محاولة على ما يبدو من «حزب الله»
إلظهار أنه ال يضغط على رئيس الجمهورية
اللبنانية ميشال عــون ،في موضوع العقدة
السنية الـتــي بــاتــت تـعــرقــل تشكيل حكومة
جديدة ،شدد النائب نواف الموسوي ،عضو
كتلة «الــوفــاء للمقاومة» التابعة لحزب الله،
أمس ،على أن تيار «المستقبل» هو المسؤول
عن حل العقدة السنية ،ملمحا إلى ضرورة أن
يوافق التيار ،الذي يتزعمه رئيس الحكومة
المكلف سعد الحريري ،على التنازل عن وزير
من حصته لتسمية وزير سني من المستقلين
السنة المعارضين له.
وق ـ ــال الـ ـم ــوس ــوي« :ال ـم ـط ـل ــوب الـ ـي ــوم أن
نخرج من جو اإلقصاء واالستبعاد ،فالذي
وجــد الـحــل للعقدة الــدرزيــة باستطاعته أن
يجد حــا للعقدة السنية ،وال ــذي وجــد حال
للعقدة المسيحية باستطاعته أن يجد حال
للعقدة السنية ،ولذلك كفاكم تضييعا للوقت،
ول ـي ـصــرف ه ــذا ال ـج ـهــد م ــن أج ــل ال ـت ـفــاوض

للوصول إلى حل لهذه العقدة ،وفي اعتقادنا
أن األســاس في هــذا الحل يقوم على أساس
تسليم ح ــزب المستقبل بـتـعــدد يــة التمثيل
السياسي للطائفة السنية ،وعدم حصر هذا
التمثيل بنواب المستقبل».
وأضـ ـ ـ ــاف« :االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي ل ـب ـن ــان ،وحــل
األزم ـ ــات ف ـيــه ي ـق ــوم ع ـلــى ت ـعــدديــة الـتـمـثـيــل
الـطــوائـفــي ،ولــذلــك نـحــن ننصح اإلخ ــوة في
تيار المستقبل ،أال يتعاملوا بعناد أو تعنت
مع مسألة التعددية السياسية أو التعددية
الحزبية في الطائفة السنية».
ومـ ــع ع ـ ــودة ال ــرئ ـي ــس ال ـل ـب ـنــانــي الـمـكـلــف
ت ـش ـك ـي ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري مــن
فــرن ـســا ،يـتــوقــع أن ت ـبــدأ بـعــض االت ـص ــاالت
الخجولة لتحريك المياه الحكومية الراكدة
م ـن ــذ أي ـ ـ ــام ،ح ـي ــث ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر مـتــابـعــة
لـ ـ ــ«الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،أم ـ ــس ،أنـ ـ ــه س ـ ـيـ ــزور رئ ـيــس
الـجـمـهــوريــة الـلـبـنــانـيــة مـيـشــال ع ــون خــال
اليومين المقبلين.
ويـ ـسـ ـع ــى ال ـ ـحـ ــريـ ــري إل ـ ـ ــى ردم «ال ـ ـهـ ــوة
الحكومية» التي مددت أمد التعطيل الى أجل

ً
يـ ـ ــدلـ ـ ــي األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون ،غـ ـ ـ ـ ــدا،
بأصواتهم في انتخابات منتصف
الـ ــواليـ ــة ،وهـ ــي سـلـسـلــة عـمـلـيــات
اق ـتــراع على المستويين الوطني
ُ
والـمـحـلــي ،تـنـظــم بـعــد عــامـيــن من
ً
االنتخابات الرئاسية ،وغالبا ما
تتحول إلى استفتاء حول الرئيس.
وهـنــاك كثير مــن االه ــداف التي
يسعى المرشحون إلى تحقيقها من
وراء الفوز في انتخابات التجديد
الـنـصـفــي ل ـل ـكــون ـغــرس ،بـغــرفـتـيــه،
مجلس النواب ومجلس الشيوخ،
والـتــي تــأتــي تقريبا فــي منتصف
الـفـتــرة الــرئــاسـيــة األول ــى للرئيس
دونــالــد تــرامــب ،وال ـتــي ب ــدأت منذ
قــدومــه إلــى البيت االبـيــض فــي 20
يناير .2016
ويـ ــرى ك ـث ـيــرون فـيـهــا اخ ـت ـبــارا
حقيقيا لـسـيــاســات الــرئـيــس على
مدار نحو  20شهرا .ومن المتوقع
أن تـ ــؤدي االن ـت ـخ ــاب ــات النصفية
إلى تغير في موازين القوى داخل
ُ
غــرفـتــي الـكــونـغــرس ،ورب ـمــا تلقي
بالرئيس في أتون ظروف قاسية.

آلية االنتخابات
ُي ـع ــاد ان ـت ـخــاب جـمـيــع أع ـضــاء
مجلس النواب البالغ عددهم 435
نائبا ،وتسيطر على المجلس حاليا
غالبية جمهورية مريحة مع 236
مقعدا مقابل  193للديمقراطيين
و 6مقاعد شاغرة.
وم ــن أج ــل اس ـت ـعــادة الـسـيـطــرة

ع ـل ــى ال ـم ـج ـل ــس ،ي ـج ــب أن ي ـفــوز
ً
الديمقراطيون بـ 23مقعدا إضافيا،
ويبدو االنتصار في متناولهم رغم
أن المنافسة على نحو  30مقعدا
شــديــدة ج ــدا ،حـســب استطالعات
الــرأي ،وسيبدأ المنتخبون الجدد
واليتهم التي تستمر سنتين في
بداية يناير  ،2019ويضم مجلس
الشيوخ  100مقعد ،ويتم تجديد
ثـلـثـهــا ك ــل عــام ـيــن ،أي  35مـقـعــدا
هذا العام.
ويملك الجمهوريون الغالبية
حـ ــال ـ ـيـ ــا مـ ـ ــع  51م ـ ـق ـ ـعـ ــدا م ـق ــاب ــل
 49دي ـم ـق ــراط ـي ــا ،ل ـك ــن ال ـخــري ـطــة
االنتخابية لمجلس الشيوخ غير
مؤاتية بالنسبة إلى الديمقراطيين،
ً
ألن عليهم ال ــدف ــاع عــن  26مـقـعــدا
(ب ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــا  6م ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــددة) م ـ ـقـ ــابـ ــل 6
للجمهوريين.
ُ
وينتخب أعضاء مجلس الشيوخ
لـســت س ـنــوات ،وي ـب ــدأون واليتهم
أيضا في بداية يناير.
عمليا ،يتم تجديد كل المجالس
ال ـم ـح ـل ـيــة (ال ـت ـشــري ـع ـيــة وش ـي ــوخ
الـ ــواليـ ــات) ،إض ــاف ــة إل ــى ح ـكــام 36
واليـ ــة م ــن أص ــل  ،50وال ـعــديــد من
المناصب األخرى (رؤساء بلديات
وم ـقــاط ـعــات ،ق ـضــاة م ـح ـل ـيــون،)...
وسيصوت الناخبون أيضا على
العديد من المبادرات المحلية.
وقد تكون وطأة هذه االنتخابات
هائلة ،ألنه منذ أكثر من  150عاما
ن ـ ــادرا م ــا ن ـجــا الـ ـح ــزب الــرئــاســي
مـ ــن ت ـص ــوي ــت عـ ـق ــاب ــي ،وي ـخ ـشــى

مجلس الشيوخ
أمـ ــا ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ فمن
المقرر إجراء االنتخابات النصفية
على ثلث المقاعد 35 ،من إجمالي
 100مقعد.
ويـتـمـتــع ال ـج ـم ـهــوريــون حــالـيــا
ب ـغــال ـب ـيــة ض ـئ ـي ـلــة ف ــي ال ـم ـج ـلــس،

مـكـنـتـهــم ،عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،من
تــأك ـيــد مــرش ـح ـيــن اث ـن ـيــن لـتــرامــب
لعضوية «المحكمة العليا للواليات
المتحدة» .ويـتــوق الديمقراطيون
بلهفة إل ــى ان ـتــزاع الغالبية داخــل
الغرفة األعلى من الكونغرس ،رغم
تشكيك نتائج استطالعات الرأي في
تمكن الحزب من تحقيق هذا الهدف.
وإن تـمـكــن الــدي ـم ـقــراط ـيــون من
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ
ف ـقــد ي ـع ـم ـلــون ع ـلــى إع ــاق ــة جميع
تعيينات تــرامــب س ــواء للمحكمة
العليا أو النظام القضائي الفدرالي
أو المناصب التنفيذية في اإلدارة ،إذ
إن مجلس الشيوخ له الكلمة الفصل
في هذه الخيارات الرئاسية.
ووف ـقــا لـتـقــديــرات مــوقــع «،»853
ال ـم ـت ـخ ـصــص ف ــي ت ـح ـل ـيــل نـتــائــج
اسـ ـتـ ـط ــاع ــات ال ـ ـ ـ ـ ــرأي ،س ـي ـحــافــظ
الجمهوريون على الغالبية التي
يحظون بها فــي مجلس الشيوخ
خالل انتخابات التجديد النصفي.
وتتخذ االنتخابات التشريعية
شكل استفتاء على تــرامــب ،ورغــم
أن اس ــم الــرئ ـيــس غـيــر مـ ــدرج على
بطاقات التصويت ،فإن العديد من
األميركيين يعتبرون أن انتخابات
 6نوفمبر ستكون بمنزلة استفتاء
عليه.
وف ــي ال ــوالي ــات الـمـحــافـظــة مثل
ك ـن ـســاس وك ــاروالي ـن ــا الـجـنــوبـيــة،
لـيــس ه ـنــاك مــا يــدعــو المرشحين
الجمهوريين إلــى النأي بأنفسهم
عن ترامب ،بل يمكنهم االستناد إلى

غير مسمى ،بعد التباين بشأن عقدة «السنة
الـمـسـتـقـلـيــن» ،ودع ــم الــرئ ـيــس ع ــون لموقف
الرئيس الحريري على حساب مطلب الحزب
بتوزير سني معارض ،األمر الذي صعب مهمة
التشكيل أكثر فأكثر ،عشية فــرض الواليات
المتحدة األمـيــركـيــة عـقــوبــات غير مسبوقة
على طـهــران ،مع كل ما تحمله من تداعيات
على الوضعين اللبناني الداخلي واإلقليمي.

الراعي
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،حــذر ال ـب ـطــريــرك ال ـمــارونــي
ال ـكــاردي ـنــال م ــار ب ـشــارة بـطــرس ال ــراع ــي في
ق ــداس األح ــد بكنيسة ال ـس ـيــدة ف ــي الـصــرح
البطريركي في بكركي ،أمس« ،من االنقسامات
والنزاعات المذهبية التي قد يعمل البعض
عـلــى تــأجـيــج ن ــاره ــا ،بـعــدمــا خـمــدت عندنا،
والحمد لله ،فتزيد من عرقلة تأليف الحكومة».
وأض ـ ــاف« :ف ــا يـمـكــن تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة،
بحسب ما يتفق عليه السياسيون النافذون،
بل بحسب ما يقتضيه الدستور والميثاق.

وال ـح ـق ـي ـق ــة ه ــي أن الـ ـه ــدف األسـ ــاسـ ــي مــن
وجود الدولة والسلطة السياسية فيها هو
الخير العام الــذي منه خير كل مواطن وكل
المواطنين».
إلى ذلك ،أكد رئيس «التيار الوطني الحر»
وزير الخارجية في حكومة تصريف األعمال
جبران باسيل خالل افتتاحه جلسة انتخاب
الـمـجـلــس الـسـيــاســي فــي «ال ـت ـيــار» أم ــس ،أن
«إحــدى اهم ركائز نظامنا هو الديمقراطية
ونعيشها بشكل غير مسبوق ،في أي تيار
أو حزب سياسي في لبنان ،والتيار الوطني
الـحــر اعـتـمــد الـفـصــل بـيــن الـعـمــل التنفيذي
والعمل الرقابي والتشريعي وأرسى معيار
الديمقراطية بوجوهه كافة».
ول ـف ــت بــاس ـيــل الـ ــى ان «مـ ــا ي ـح ـصــل في
الحكومة يؤكد صوابية رؤيتنا ومواقفنا،
وال ـيــوم يـعــود الجميع الــى فـكــرة المعايير،
وال ـت ـي ــار ق ـ ــوي ،وال ـت ـح ــدي كـبـيــر لـلـسـنــوات
ً
األربع المقبلة» ،مؤكدا على ضرورة ان «نكون
منتجين وأق ــوي ــاء مــن الــداخــل لننطلق الــى
الخارج ونحن ثابتون واقوياء».

يمثل الخميس المقبل
الصحافيان الجزائريان عبدو
سيمار ،رئيس تحرير موقع
«الجزائر بارت» اإلخباري،
ومعاونه مروان بودياب،
ً
وهما موقوفان احتياطيا
أمام المحكمة بتهمة التشهير
واالعتداء على الحياة الخاصة
ألنيس رحماني رئيس مجلس
إدارة «مجموعة النهار» ،أبرز
مجموعة إعالمية جزائرية
خاصة .وقد يحكم عليهما في
حال إدانتهما بالسجن مدة قد
تصل الى  5سنوات.
(الجزائر  -أ ف ب)

تحذير من «انهيار»
الحكومة اإليطالية

الفتة مناهضة لترامب في لوس أنجلس أمس
شعبيته الكبيرة بين المحافظين.
لكن مــع اش ـتــداد المنافسة بين
الجمهوريين والديمقراطيين في
ع ــدد مــن ال ــدوائ ــر ،ف ــإن الـتـقــرب من
ترامب قد يضر بحظوظ المرشحين،
ما يحمل الجمهوريين على تركيز
حملتهم عـلــى الـنـمــو االق ـت ـصــادي
المتين ،بينما يعمد الديمقراطيون
فــي الـمـقــابــل إل ــى تــذكـيــر الناخبين
باستمرار بسياساته المثيرة للجدل
ف ــي م ــواض ـي ــع ال ـه ـج ــرة وال ـص ـحــة
والتجارة.
ُ
وت ـظ ـهــر اس ـت ـطــاعــات الـ ــرأي أن
انتخابات منتصف الوالية ال تجذب
الـنــاخـبـيــن .وح ـســب اإلحـ ـص ــاءات،
مـ ـ ــارس  41.9ف ــي ال ـم ـئ ــة ف ـق ــط مــن
الناخبين حقهم المدني عام ،2014

اجتمعت اللجنة التنفيذية
لـ «الحزب االشتراكي
الديمقراطي» ( )SPDفي ألمانيا،
أمس ،لبحث أسباب تراجع
شعبية الحزب ومستقبل
التحالف مع الكتلة المحافظة
بقيادة المستشارة أنجيال
ميركل .وعانى  SPDانخفاض
شعبيته بنحو  10نقاط مئوية
في االنتخابات التي جرت
الشهر الماضي في واليتي
بافاريا وهيسن ،إذ سجل
أسوأ نتائج على اإلطالق،
مثل «االتحاد المسيحي
الديمقراطي» ( )CDUبزعامة
ميركل ،وكذلك الشقيق األصغر
«الحزب المسيحي االجتماعي»
( )CSUبوالية بافاريا.
(برلين  -د ب أ)

الجزائر :محاكمة
صحافيين بتهمة التشهير

االنتخابات النصفية استفتاء على سياسات ترامب
الجمهوريون خسارة السيطرة على
الكونغرس.
وفي حال انتزاع الغالبية في هذه
االنتخابات ،يستطيع الديمقراطيون
بدء إجراءات حجب الثقة عن ترامب،
فمجلس النواب فقط هو الذي يملك
صالحية اإلقدام على هذه الخطوة.
وع ــاوة على ذل ــك ،إذا سيطرت
ال ـم ـعــارضــة ع ـلــى مـجـلــس ال ـن ــواب
فسيخوض الجمهوريون صراعات
م ـ ــري ـ ــرة ف ـ ــي م ـس ــاع ـي ـه ــم ل ـض ـمــان
ال ـمــواف ـقــة عـلــى إصـ ــدار تـشــريـعــات
جديدة ،مثل تلك المتعلقة بإصالح
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـض ــريـ ـب ــي أو ال ــرع ــاي ــة
الصحية أو الهجرة.
ك ـمــا أن الـتـحـقـيـقــات سـتـتــزايــد
في الكونغرس بحق إدارة ترامب،
السيما بشأن الشبهات حول تواطؤ
ف ــري ــق ح ـم ـلــة ت ــرام ــب م ــع روس ـي ــا
ف ــي ان ـت ـخــابــات  ،2016وسـيـتــولــى
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون رئـ ــاسـ ــة ال ـل ـجــان
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ف ــي م ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
م ــا سـيـعـطـيـهــم إم ـك ــان ـي ــة تــوجـيــه
استدعاءات لمثول شهود يــودون
االستماع إلى إفاداتهم تحت القسم.

 18ألف ياباني يتظاهرون
ضد تعديل الدستور

تم تنظيم مسيرة حاشدة شارك
فيها  18ألف شخص ،تعارض
جهود إدارة رئيس الوزراء
الياباني شينزو آبي لتعديل
الدستور ،أمام مبنى البرلمان
الياباني «الدايت» في طوكيو،
لمناسبة الذكرى الـ  72إلصدار
الدستور.
وردد المتظاهرون شعارات
«إننا ضد تعديل الدستور»
و»دعونا نوقف تعديل الدستور
بجميع الوسائل» ،جنبا إلى
جنب مع مشرعين من أحزاب
المعارضة وخبراء دستوريين.
(طوكيو  -د ب أ)

درع العرب
فــي غـضــون ذل ــك ،أعـلــن الجيش
ال ـم ـص ــري ،ص ـب ــاح أم ـ ــس ،ان ـطــاق
مـ ـن ــاورات «درع ال ـعــرب  ،»1 -التي
تشارك فيها أيضا قوات من الكويت
والسعودية واإلمـ ــارات والبحرين
واألردن.
وق ــال الـمـتـحــدث بــاســم الجيش
ال ـم ـص ــري ،إن ف ـعــال ـيــات ال ـتــدريــب
المشترك «درع العرب  »1 -ستستمر
حتى  16نوفمبر الـجــاري بقاعدة
محمد نجيب العسكرية .كما ستقام
ال ـم ـنــاورات فــي «م ـيــاديــن الـتــدريــب
القتالي بنطاق المنطقة الشمالية
ال ـع ـس ـكــريــة وم ـن ــاط ــق ال ـتــدري ـبــات
الجوية والبحرية المشتركة بالبحر
ال ـم ـت ــوس ــط» .وأوض ـ ـ ــح الـمـتـحــدث
أن ــه «اكـتـمــل خ ــال األي ــام الماضية
وصول كافة القوات والمعدات للدول
المشاركة» من «السعودية واإلمارات
والبحرين واألردن والـكــويــت عبر
القواعد الجوية والمنافذ البحرية».
وأش ــار إلــى أنــه تــم عقد «مؤتمر
ت ـن ـس ـيــق ب ـي ــن ق ـ ــادة ق ـ ــوات ال ـ ــدول

سلة أخبار

(أ ف ب)

مـقــابــل  61.4فــي الـمـئــة ع ــام ،2016
عندما كانت انتخابات الكونغرس
متزامنة مع االنتخابات الرئاسية.
لـ ـك ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ،ق ـ ــد ت ـس ـجــل
ً
الـمـشــاركــة أرق ــام ــا قياسية بسبب
التعبئة الكبيرة لمعارضي ترامب،
وخصوصا الشباب.

حكام الواليات
وف ـ ــي سـ ـب ــاق حـ ـك ــام الـ ــواليـ ــات،
ي ـت ـع ـيــن ع ـل ــى ال ـن ــاخ ــب االم ـي ــرك ــي
اخ ـت ـي ــار حـ ـك ــام ج ـ ــدد ل ـ ـ ــ 36والي ـ ــة،
ويتضمن ه ــؤالء حــالـيــا  26حاكم
واليــة جمهوريا ،و 9ديمقراطيين،
وحاكما واحدا مستقال.
وال ت ـح ـظــى ان ـت ـخ ــاب ــات ح ـكــام

ال ــوالي ــات بـنـفــس درجـ ــة االه ـت ـمــام
والمتابعة التي تلقاها انتخابات
ال ـكــون ـغــرس ،إال أن ـهــا ذات أهمية
قصوى ،ليس فقط ألن كل والية من
الواليات الخمسين تستطيع وضع
قــوان ـيــن محلية خــاصــة ب ـهــا ،مثل
تلك الـتــي تتعلق ب ــزواج المثليين
أو حمل السالح أو قواعد تعاطي
ال ـم ــاري ـغ ــوان ــا ،ول ـك ــن ألن ـه ــا أيـضــا
تـضــع ال ـحــدود الـخــاصــة بــالــدوائــر
االنتخابية ،بما ينطوي عليه ذلك
مــن تأثير مباشر على انتخابات
مجلس النواب .ويتوقع أن يحتفظ
ال ـج ـم ـهــوريــون بـغــالـبـيــة مـنــاصــب
حكام الــواليــات ،حتى في حــال فاز
الديمقراطيون التي تمثل الغالبية.
(واشنطن  -أ ف ب ،د ب أ)

ارتفعت حدة التوتر داخل
الحكومة اإليطالية بعدما
أظهر استطالع للرأي ارتفاع
نسبة التأييد لحزب «الرابطة»
ّ
المتطرف المناهض
اليميني
للمسلمين والهجرة ،مقارنة
بشريكه في االئتالف الحكومي.
وأعلن جيانكارلو جورجيتي،
العضو في «الرابطة» ومساعد
زعيمه ووزير الداخلية
ماتيو سالفيني ،التحذير
من أن الحكومة قد تواجه
خطر االنهيار في حال
تركيز األحزاب على نتائج
استطالعات الرأي فقط.
وقال جورجيتي ،إن سالفيني
مع ذلك ال يسعى الستغالل
شعبية الحزب من خالل
السعي لشغل منصب رئيس
الوزراء ،في وقت أعلن زعيم
حركة « 5نجوم» لويجي
دي مايو ،أن بعض أعضاء
الحكومة يقوضون محاولته
لزيادة المنافع.
(روما  -د ب أ)

ةديرجلا

•
العدد  / 3947االثنني  5نوفمبر 2018م  27 /صفر 1440هـ

foreigndesk@aljarida●com

يمين أوروبا يختار زعيمه ...وانقسام على أوربان
يجتمع الـيـمـيــن االوروب ـ ــي األرب ـع ــاء والخميس
الـمـقـبـلـيــن ،فــي هلسنكي الخـتـيــار زعـيـمــه تمهيدا
لــانـتـخــابــات االوروب ـي ــة ،وعـلــى وق ــع انـقـســام حــول
وجود الشعبوي المجري فيكتور أوربان في صفوفه.
وس ـي ـصــوت الـ ـن ــواب ال ـ ـ  758م ــن ال ـح ــزب الـشـعـبــي
األوروبـ ــي -الــذي يعد حاليا أول قــوة فــي البرلمان
األوروب ــي ويـضــم فــي صفوفه «االت ـحــاد المسيحي
الديمقراطي» ( )CDUبزعامة المستشارة األلمانية
أن ـج ـيــا م ـيــركــل وحـ ــزب ال ـج ـم ـهــوري ـيــن ال ـفــرن ـســي-
الخميس في اقتراع سري لالختيار بين المرشحين.
والفائز قــد يصبح الرئيس الجديد للمفوضية
االوروبية خلفا لجان كلود يونكر .وهذا المنصب

سيكون موضع مساومة بعد االنتخابات االوروبية
فــي  26مــايــو ،إضــافــة إل ــى رئــاســة مـجـلــس اوروب ــا
وال ـبــرل ـمــان االوروب ـ ــي والـبـنــك ال ـمــركــزي االوروبـ ــي
وال ـم ـم ـث ــل األعـ ـل ــى ل ــات ـح ــاد االوروب ـ ـ ـ ــي لـلـسـيــاســة
الخارجية .وهي مساومة يفترض أن يضطلع فيها
الحزب الشعبي االوروبي بدور أساسي.
وسـيـتـنــافــس عـلــى ه ــذا الـمـنـصــب فــي هلسنكي،
ال ـب ــاف ــاري م ــان ـف ــرد وي ـب ــر ( 46ع ــام ــا) ،ال ـخ ـب ـيــر في
ال ـمــؤس ـســات االوروب ـ ـيـ ــة وال ـ ــذي يـفـتـقــر إل ــى خـبــرة
حكومية فــي ألمانيا ،والفنلندي الكسندر ستوب
( 50عاما) ،الذي تولى أرفع المناصب السياسية في
بــاده .ويتوقع أن يفوز ويبر ،العضو في «االتحاد

الـمـسـيـحــي االش ـت ــراك ــي» فــي بــافــاريــا عـلــى سـتــوب،
العضو في الحزب المحافظ والليبرالي الفنلندي.
وت ـل ـقــى األل ـم ــان ــي وي ـبــر زع ـيــم ال ـح ــزب الـشـعـبــي
االوروب ـ ـ ـ ــي ف ــي ال ـب ــرل ـم ــان االوروب ـ ـ ـ ــي دعـ ــم مـيــركــل
والمستشار النمساوي سيباستيان كورز ورئيس
الوزراء المجري فيكتور أوربان.
ومــوقــع أورب ـ ــان وحــزبــه داخ ــل ال ـحــزب الشعبي
االوروبـ ـ ــي ف ــي ظ ــل اتـهــامـهـمــا ب ـعــدم اح ـت ــرام القيم
االوروب ـي ــة ،خصوصا حــول استقبال المهاجرين،
س ـي ـكــون أح ــد مــواض ـيــع ال ـمــداخ ـلــة ال ــوح ـي ــدة بين
المتنافسين مساء األربعاء.
(بروكسل  -أ ف ب)

٢٣

دوليات

ً
أفغانستان 43 :قتيال بين «طالبان» والهزارة
ّ
المستمرة منذ أسبوع بين حركة «طالبان»
أثارت االشتباكات
ومسلحين موالين لقيادي من أقلية الهزارة الشيعية ،مخاوف من
تنامي خطر اندالع موجة جديدة من العنف العرقي في أفغانستان.
وأسـفــرت االشتباكات في إقليم ارزك ــان وســط البالد عن مقتل
العشرات ،وسلطت الضوء على مخاوف من أن الهزارة ،وهم أقلية
شيعية تتحدث الفارسية استهدفها تنظيم «داعــش» في األعــوام
الماضية ربما يحملون السالح بسبب إحباطهم من عــدم تحرك
الحكومة لحمايتهم.
وقــال أمير محمد باريكزاي ،رئيس المجلس المحلي« :القتال
م ـح ـتــدم جـ ــدا وي ـت ـح ــول اآلن ل ـم ـســألــة ع ـنــف ع ــرق ــي ب ـيــن الـ ـه ــزارة
والـبـشـتــون ،وعـلــى الحكومة أن تــرتــب هــدنــة بينهما وإال فستقع
مذبحة».

وذكر مسؤولون محليون أن أعمال العنف األخيرة بدأت عندما
شن مسلحون من «طالبان» هجوما على مجموعة من قرى الهزارة
النائية في إقليم ارزكان بعد أن رفضوا دفع ضرائب للمسلحين.
ويواجه قائد الهزارة حكيم شجاعي ،والذي كان قائدا سابقا لقوة
شرطة محلية تمولها الواليات المتحدة ،اتهامات بارتكاب انتهاكات
لحقوق اإلنسان وصدرت بحقه مذكرة اعتقال من الحكومة المركزية.
وأكد أسد الله سيد ،حاكم اإلقليم أن القتال اندلع بين جماعتين
مسلحتين في ثالث قرى األسبوع الماضي وأن القوات الحكومية
انتشرت لوقف العنف .وقدر أن عدد القتلى هو  ،21لكن مسؤوال
أمنيا قال إن  43شخصا قتلوا حتى اآلن من الجانبين ،وأصيب عدد
أكبر بكثير واضطرت نحو  300أسرة للفرار من المنطقة.
(أفغانستان  -رويترز)
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رياضة
الشمري :جولتان بـ «دوري ڤيڤا» قبل كأس ولي العهد
«ندعم األندية المشاركة في البطوالت القارية»
ً
قال الشمري إن هناك توجها بإقامة
جولتين أو ثالث في «دوري ڤيڤا»،
النشاط الشهر
بعد استئناف ً
الجاري ،وتحديدا بعد يوم
 23منه ،على أن تقام هذه
الجوالت قبل انطالق كأس
سمو ولي العهد.

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس
لجنة الـمـســابـقــات خــالــد الـشـمــري ،أن النية
تتجه إلقامة جولتين في القسم الثاني من
"دوري ڤيڤا" للدرجة الممتازة قبل انطالق
بطولة كأس سمو ولي العهد ،عقب استئناف
النشاط ،الذي سيتوقف خالل الشهر الجاري،
بسبب "الڤيڤا داي".
وأضاف الشمري ،في تصريح لـ"الجريدة":
"نواجه ضغطا في المباريات ،بسبب كثرة
التوقفات الخارجة عن إرادة الجميع ،وهذا
ما دفعنا إلى إقامة جولتين أو ثالث بعد 23
الجاري ،حتى موعد بداية بطولة كأس سمو
ولي العهد ،التي ستنطلق أحد يومي  4أو 5
ديسمبر المقبل".
و تــا بــع" :سيتوقف النشاط مجددا أواخــر
دي ـس ـم ـب ــر الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،السـ ـتـ ـض ــاف ــة اإلم ـ ـ ـ ــارات
بطولة كأس آسيا ،وهناك توجه الستئناف

دهيليس دشن عمله
باجتماع مع الالعبين
●

يواصل الفريق األول لكرة القدم بنادي
الـفـحـيـحـيــل تــدري ـبــاتــه الـيــومـيــة اس ـت ـعــدادا
لمواجهته مع العربي ،المحدد لها الخميس
المقبل على استاد ثامر ،في إطــار الجولة
التاسعة من منافسات دوري ڤيڤا للدرجة
الممتازة.
ويقود التدريب المدرب الوطني محمد
دهيليس ،الذي تم إسناد المهمة له من قبل
رئيس مجلس إدارة النادي حمد الدبوس
حتى انتهاء الموسم الجاري ،خلفا للمدرب
السوري ماهر بحري الذي قاد الفريق في 7
جوالت حقق خاللها نقطة يتيمة.
وكان دهيليس تولى المهمة رسميا مساء
أمس األول ،حيث دشن مهمته بعقد اجتماع
مــع الالعبين قبل انـطــاق الـتــدريـبــات ،أكد
خالله ضرورة استعادة الروح القتالية لهم،
والتي غابت عن الجوالت الثماني الماضية.
وام ـتــدح دهيليس الــاعـبـيــن ،حـيــث أكــد
لهم أنهم يمتلكون مواهب حقيقية في كرة
القدم ،سواء المحليون أو المحترفون ،لذلك
فإن المركز الذي يحتلونه حاليا غير الئق
بهم أو بالنادي.

دهيليس :مسؤولية صعبة
وأكد دهيليس أن المسؤولية الملقاة على
عاتقه صعبة جدا ،مضيفا أنه يثق بقدرات
الــاعـبـيــن فــي تحقيق الـنـتــائــج اإليـجــابـيــة
تباعا في الفترة المقبلة ،إضافة إلــى دعم
ومساندة مجلس اإلدارة لالعبين.
وأكـ ــد أن ــه ل ــم ي ـت ــردد ف ــي ق ـب ــول الـمـهـمــة،
خصوصا أنه أحد أبناء النادي ،والذي شهد

أعرب المتسابق الكويتي مشاري الظفيري عن فخره
واعتزازه بتحقيق أول إنجاز يسجل باسمه كمتسابق
كويتي على أرض مدينة الكويت لرياضة المحركات
(كويت موتر تاون).
وقال الظفيري لـ "كونا" أمس ،إن رالي الكويت الخامس
والـعـشــريــن ال ــذي اختتم مـســاء أمــس األول كــان مميزا
مــن شتى النواحي التنظيمية وال ـجــوالت ،مشيرا الى
صعوبة وحدة المنافسة فيه ،نظرا إلى وجود العديد من
السائقين المتميزين على المستوى المحلي والعالمي.
وأض ــاف أنــه حــرص على تقديم أفـضــل مــا لــديــه في
هــذه البطولة "التي كنت أطمح الــى تحقيق الفوز بها
استكماال إلنجاز والــدي أحمد الظفيري الــذي ال يزال
السائق الكويتي الوحيد الذي فاز بلقب رالي الكويت
في ."1981
وأع ــرب عــن تطلعه الــى تحقيق الـمــزيــد مــن األلـقــاب
والـنـتــائــج اإليـجــابـيــة فــي مختلف الـبـطــوالت الـقــادمــة،
معتبرا هــذه البطولة دافـعــا لــه لتحقيق االفـضــل على
مختلف الصعد المحلية واإلقليمية والعالمية.
وأش ــاد الظفيري بالدعم الكبير الــذي حظي بــه من
ن ــادي بــاســل الـصـبــاح لــريــاضــة ال ـس ـيــارات وال ــدراج ــات
النارية "ال ــذي كــان وم ــازال أحــد أهــم أسـبــاب مواصلته
تقديم أفضل المستويات".
وثمن الجهود التي بذلت من النادي لتنظيم الرالي
"التي كانت سببا رئيسيا في نجاحه على مر السنوات
الماضية واعتماده لمرحلة رئيسية من مراحل رالي
الشرق األوسط للسيارات".
وكان السائق الكويتي مشاري الظفيري حل مع مالحه
القطري ناصر الكواري في المركز الثاني بالترتيب العام
لرالي الكويت الخامس والعشرين -الجولة الرابعة من
بطولة الشرق األوسط للراليات المعترف بها من االتحاد
الدولي للسيارات (فيا) ،فضال عن تحقيقه لقبه الرابع
في فئة "أم إي آر سي ."2

ولفت الشمري إلى أن "المسابقات" تضع
في اعتبارها مشاركة ثالثة أندية ببطوالت
خارجية ،وتحديدا البطوالت القارية (دوري
أب ـط ــال آس ـيــا لـلـمـحـتــرفـيــن ،وكـ ــأس االت ـحــاد
اآل س ـيــوي) ،مـشــددا على أن اللجنة ستعمل
ع ـل ــى م ـن ــح الـ ـف ــرص ــة ل ــأن ــدي ــة ل ــاس ـت ـع ــداد
للبطولة قــدر المستطاع ،خصوصا أنها ال

العنزي :انطالقة جديدة للجهراء ستشهد تغييرات عديدة
●

مـيــاده كالعب وكـمــدرب ،الفتا إلــى أن
الفريق مكتظ بعدد وافر من الالعبين
األك ـفــاء الــذيــن تـعــاقــد معهم مجلس
اإلدارة قبل انطالق الموسم الثاني،
وهم بحاجة فقط للعمل واستعادة
الثقة بالنفس والروح القتالية.
وت ــاب ــع" :الـمـهـمــة ت ـبــدأ بـمــواجـهــة
فريق العربي ،الذي يقدم مستويات
ج ـي ــدة جـ ــدا ،ح ـيــث يـتـمـيــز الع ـبــوه
ب ــال ـم ــوه ـب ــة وال ـ ـ ـ ـ ــروح ال ـم ـع ـن ــوي ــة
ال ـم ــرت ـف ـع ــة ،والـ ـتـ ــي ح ـس ـمــت لـهــم
آخ ــر  3م ـبــاريــات ظـلــت نتيجتها
معلقة حتى النهاية ،لكن العبي
الفحيحيل سـيـقــاتـلــون مــن أجــل
تحقيق نتيجة مرضية للجميع".
وأردف" :من الصعوبة بمكان
ال ـح ــدي ــث ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي
عـ ــن دعـ ـ ــم الـ ـف ــري ــق فـ ــي ف ـت ــرة
االنتقاالت الشتوية المقبلة،
لكن متى احتاج الفريق إلى
العبين في بعض المراكز
فإن مجلس اإلدارة لن يألو
جهدا في هذا الشأن".
وتوجه بالشكر الى مجلس
إدارة الـ ـ ـن ـ ــادي بـ ـقـ ـي ــادة حـمــد
الدبوس ،بعد منحه الثقة كاملة
فــي قـيــادة األحـمــر حتى انتهاء
الموسم الجاري ،مشددا على أن
مهمته األولــى هي إبقاء الفريق
في دوري ڤيڤا للدرجة الممتازة،
وعـ ــدم ال ـه ـبــوط ل ـ ــدوري ال ــدرج ــة
األولى.

الظفيري :فخور بأول إنجاز
على أرض «مدينة المحركات»

جدول البطوالت القارية

عبدالكريم :ثقتي بالالعبين
كبيرة ونحتاج للعمل والصبر

طالبهم باستعادة الروح القتالية وأشاد بقدراتهم
حازم ماهر

ال ـن ـشــاط م ــرة أخـ ــرى ف ــي  20ي ـنــايــر الـمـقـبــل،
ف ــي حـ ــال عـ ــدم م ـش ــارك ــة الع ـب ـيــن مـحـتــرفـيــن
فــي األ نــد يــة الكويتية مــع منتخبات بالدهم
اآلسيوية والخليجية والعربية بالبطولة،
وهو األمر الذي سيتضح عقب انتهاء الدور
األول للبطولة القارية ،ومن ثم اتخاذ القرار
النهائي في هذا الشأن".

تمثل نفسها ،بــل ا لـكــو يــت وا لـكــرة الكويتية
في هذه البطوالت.
وأوضـ ــح أن "ال ـم ـســاب ـقــات" تـنـتـظــر جــدول
مشاركة األندية في البطوالت القارية خالل
األ ي ــام القليلة المقبلة ،و" بـنــاء على تحديد
الـمــواعـيــد سـيـتــم وض ــع (ال ــرت ــوش) األخ ـيــرة
للدوري الثاني لدوري ڤيڤا للدرجة الممتازة".
وأع ـ ــرب ال ـش ـم ــري ع ــن أم ـن ـي ـتــه بــالـتــوفـيــق
لــأنــديــة الـثــاثــة فــي الـبـطــوالت الـقــاريــة ،وأن
تـكــون خـيــر سفير لـلـكــرة الـكــويـتـيــة ،السيما
أن مشاركاتها تأتي بعد توقف استمر ثالث
سنوات.

عبدالرحمن فوزان

أعلن نائب رئيس نادي الجهراء مدير
جهاز الكرة رشيد العنزي الدعم اإلداري
الكامل لـمــدرب الفريق األول لكرة القدم
بالنادي الوطني أحمد عبدالكريم ،الذي
تولى إدارة الجهاز الفني خلفا للمدرب
الفرنسي محمد د جـبــور ،ا لــذي أقيل من
مـنـصـبــه م ـســاء أم ــس األول فــي اجـتـمــاع
مجلس االدارة ،وتمت تسوية عقده بعد
تــواضــع نتائج أبـنــاء القصر االحـمــر في
دوري ڤـيـڤــا ال ـم ـم ـتــاز ،إذ يـحـتــل الـمــركــز
االخير برصيد نقطة واحدة.
وقال العنزي ،لـ"الجريدة" ،إن اختيار
عبدالكريم لهذه المهمة جاء بعد دراسة
متأنية لعدد من أسماء المدربين ،مؤكدا
أن عبدالكريم يحظى بثقة ودعم مجلس
اإلدارة الذي يرى فيه الشخص المناسب
لهذه المهمة ،لما يملكه من معلومات
وخبرة كافية عن الفريق ،في ظل عمله
ً
لسنوات عديدة معه تحديدا كمساعد
مدرب.
وأضـ ـ ـ ــاف" :ن ـت ـم ـن ــى ون ـع ـم ــل عـلــى
أن تـكــون انـطــاقــة جــديــدة للجهراء
بقيادة عبدالكريم ،وسنوفر له كل
ع ــوام ــل ال ـن ـجــاح ،وه ــو أم ــر منتظر
م ـ ـ ـنـ ـ ــه ،وس ـ ـت ـ ـح ـ ـظـ ــى ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة
بتغييرات عديدة ايجابية ،منها ما
يتعلق بملف المحترفين الذي سيتم
تعديله خــال يناير ،خصوصا أنهم
لــم يظهروا بمستوى يلبي طموحات
الجهراء".
يذكر أن مساعد مدرب الفريق السابق
نــواف جابر أبلغ إدارة الفريق عن نيته

عــدم االسـتـمــرار فــي منصبه ،إذا لــم يتم
اتخاذ القرار النهائي حول ذلك حتى اآلن.

مهمة صعبة
من جانبه ،ثمن المدرب الوطني أحمد
عـبــدا لـكــر يــم ثـقــة مجلس اإلدارة بإسناد
م ـه ـم ــة اإلش ـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى تـ ــدريـ ــب ال ـف ــري ــق
ل ــه ،مـعــربــا عــن أمـلــه الـنـجــاح فــي قيادته
وتحقيق المراد منه.
وتــابــع" :الـفــريــق يعاني بشكل واضــح
وك ـب ـي ــر وم ـه ـم ـت ـنــا ص ـع ـب ــة ،ل ـك ــن ذلـ ــك ال
يـمـنـعـنــا م ــن ال ـع ـمــل ث ــم ال ـع ـمــل لتحقيق
ال ـن ـج ــاح والـ ــوصـ ــول ل ـل ـهــدف ال ـم ـن ـشــود،
وهــو قـيــادة الفريق إلــى مــراكــز أعلى في
سلم الترتيب ،وإبعاده عن شبح الهبوط
الى مصاف أندية دوري الدرجة األولى".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :الـ ـتـ ــركـ ــة ث ـق ـي ـلــة وال ـم ـه ـمــة
صعبة ،لكن ثقتي بالالعبين كبيرة جدا،
فأنا أعرفهم عن قرب ،وأثق بإمكاناتهم،
ف ـ ـهـ ــم م ـ ـم ـ ـيـ ــزون وعـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ف ـنــي
ع ــال ،وق ـ ــادرون ومــؤه ـلــون لـلـتـعــاون مع
ا لـ ـجـ ـه ــاز ي ــن ا ل ـف ـن ــي واالداري لـتـحـقـيــق
انطالقة جديدة للفريق".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :ال ـ ـطـ ــريـ ــق ال يـ ـ ـ ــزال ط ــوي ــا،
ونـحـتــاج الــى الـعـمــل والـتــركـيــز والصبر
والتعاون ،الى جانب دعم مجلس االدارة
وجميعها عوامل النجاح ومتواجدة في
الفريق".

خيطان يوقف اليرموك ...والساحل ينتزع الوصافة
ف ـشــل ال ـي ــرم ــوك ف ــي مــواص ـلــة
سـ ـلـ ـسـ ـل ــة ان ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاراتـ ـ ــه ض ـم ــن
منافسات دوري الدرجة األولى،
عـ ـن ــدم ــا وقـ ـ ــع فـ ــي فـ ــخ الـ ـتـ ـع ــادل
الـسـلـبــي مــع ضيفه خـيـطــان في
ال ـم ـب ــاراة ال ـتــي جـمـعــت بينهما
م ـس ــاء أمـ ــس األول ع ـلــى اس ـتــاد
عبدالله الخليفة ،في إطار الجولة
الثامنة من المسابقة.
ورفـ ــع ال ـي ــرم ــوك رص ـي ــده إلــى
 16نقطة متصدرا الترتيب ،في
حين حصل خيطان على نقطته
الثانية ،وبقي بالمركز األخير.
جاءت المباراة بمستوى دون
المتوسط ،وخال الشوط األول من
الخطورة ،بعدما انحصر اللعب
في وسط الملعب أغلب األوقات.
وف ــي ال ـشــوط الـثــانــي ،تحسن
مـ ـ ــردود ال ـفــري ـق ـيــن م ــع أفـضـلـيــة
لخيطان ،ولكن دون نجاح في هز
الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل
السلبي.

انتصار مهم
وعلى اسـتــاد مساعد الشنفا
ب ـن ــادي ال ـت ـضــامــن ف ــي ال ـم ـبــاراة
الثانية التي جمعت بين الساحل
ّ
وبـ ـ ــرقـ ـ ــان ،تـ ـم ــك ــن الـ ـس ــاح ــل مــن
تحقيق انتصار مهم على برقان
بـهــدف نظيف ان ـتــزع مــن خالله
المركز الثاني بعدما رفع رصيده
إلى  13نقطة ،في حين بقي برقان
على رصـيــده السابق  12نقطة،
ً
متراجعا للمركز الثالث.

انـتـهــى ال ـش ــوط األول سلبيا
على مستوى النتيجة ،وجــاء ت
بدايته بأفضلية واضحة لبرقان
بامتالك الكرة وتهديد المرمى،
ف ــي ح ـيــن دخ ــل ال ـســاحــل أج ــواء
ً
المباراة تدريجيا.
وف ـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوط الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،ب ــدأ
ال ـس ــاح ــل بـشـكــل أف ـض ــل ق ـبــل أن
تميل الكفة لمصلحة برقان الذي
كــان أكـثــر خـطــورة على المرمى
وأقـ ـ ـ ـ ــرب ل ـل ـت ـس ـج ـي ــل ،وح ــرم ـت ــه
الـعــارضــة مــن افـتـتــاح التسجيل
بعد تصديها لرأسية الموريتاني
المتألق محمد سالم ،الذي أضاع
فرصة أخرى على فريقه الفتتاح
التسجيل بعد انفراده بالحارس
بدر الصعنون ،لكنه سدد الكرة
في جسم الحارس (.)69
وواجه الساحل أفضلية برقان
ب ــروح قتالية وإصـ ــرار ،وهــو ما
ّ
م ــك ـن ــه مـ ــن خ ـط ــف ه ـ ــدف ال ـف ــوز
ف ــي ال ــدق ــائ ــق األخـ ـي ــرة ب ـعــد كــرة
عرضية وصـلــت إلــى السنغالي
ش ـيــخ دي ـ ــوب ،الـ ــذي حــول ـهــا في
ال ـم ــرم ــى ق ـبــل وص ـ ــول ال ـح ــارس
نايف المطيري إليها ،ليهدي إلى
فريقه انتصارا غاليا يعد أبرز ما
في الجولة.

العتيبي :الساحل
يستحضر روح العربي
بعد نهاية اللقاء ،أشاد مدرب
ال ـســاحــل الــوط ـنــي عـبــدالــرحـمــن
العتيبي بـ ــأداء العـبـيــه وال ــروح

جانب من لقاء خيطان واليرموك (تصوير جورج رجي)
القتالية التي ظهروا عليها من
خــال تقديمهم أداء قويا رافقه
إصرار كبير على تحقيق الفوز.
وقـ ــال الـعـتـيـبــي ،ف ــي تصريح
لإلعالم" :استفدنا واستحضرنا

روح الـنــادي العربي الــذي يقدم
م ـس ـت ــوي ــات م ـم ـي ــزة ب ـ ـ ــأداء ق ــوي
وروح عالية في الدوري الممتاز
رغم ظروفه الصعبة وحرمانه من
ً
التعاقدات هذا الموسم" ،مؤكدا

ّ
أن "ال ـس ــاح ــل وفـ ــق ف ــي الـظـهــور
بنفس الرتم رغم لعبه بمحترفين
اثنين فقط".

ً
ً
 35جوادا وفرسا
في افتتاح موسم
نادي الصيد
ينطلق فــي الثالثة بعد
عصر اليوم موسم سباقات
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــل بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي الـ ـصـ ـي ــد
والـ ـف ــروسـ ـي ــة ب ــاالج ـت ـم ــاع
األول ،الـ ـ ــذي ق ـي ــد ف ـي ــه 35
جــوادا وفرسا من مختلف
الدرجات.
ويتنافس 15
جـ ــوادا وفــرســا
مــن الـجـيــاد المبتدئة على
مسافة 1400م للفوز بكأس
االفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح ،كـ ـم ــا ي ـت ـض ـمــن
اال جـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع األول ُ أر ب ـ ـعـ ــة
أش ـ ـ ـ ــواط أخ ـ ـ ـ ــرى؛ خ ـص ــص
الشوط األول للتكافؤ على
مسافة 1200م ،وقيد
فيه ستة
جـ ـ ـي ـ ــاد،
والثاني
مختلط
للنتاج المحلي ع ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــى
مـســافــة 1200م ،وق ـيــد فيه
أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة ج ـ ـ ـيـ ـ ــاد ،وال ـ ـثـ ــالـ ــث
للتكافؤ على مسافة 1600م،
وقيد فيه ثالثة جياد ،فيما
خـ ـص ــص الـ ـ ـش ـ ــوط الـ ــرابـ ــع
للتكافؤ من  ،75-55وقيدت
فيه ستة جياد.

ةديرجلا
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التنافس على  4ميداليات بالبطولة
اآلسيوية للرماية اليوم
يتنافس الرماة والراميات
المشاركون في بطولة آسيا
لرماية األطباق الطائرة على
أربع ميداليات ،ورحب راعي
البطولة الشيخ سلمان الحمود
بالوفود المشاركة ،في حين قال
رئيس اللجنة المنظمة العليا
دعيج العتيبي إن مشاركة 600
رام ورامية ستساهم في نجاح
ٍ
البطولة.

ت ـش ـه ــد الـ ـبـ ـط ــول ــة اآلسـ ـي ــوي ــة
الثامنة لرماية األطباق الطائرة،
وا لـحادية عشرة لرماية أسلحة
الرصاص وضغط الهواء توزيع
 4ميداليات اليوم ،بواقع اثنتين
فــي مـنــافـســات االط ـب ــاق الـطــائــرة
(السكيت للسيدات والناشئات)،
واألخرى في اسلحة ضغط الهواء
(الـبـنــدقـيــة  10أم ـت ــار للناشئين
والناشئات).
وت ـ ـج ـ ــري مـ ـن ــافـ ـس ــات رم ــاي ــة
م ـســاب ـق ـتــي ال ـس ـك ـي ــت ل ـل ـس ـيــدات
والناشئات ،اعتبارا من الساعة
الـ ـ ـت ـ ــاسـ ـ ـع ـ ــة ص ـ ـ ـبـ ـ ــاحـ ـ ــا ،وتـ ـ ـب ـ ــدأ
بــالـتـصـفـيــات إلصــابــة  50طبقا،
ثم تجري المرحلة النهائية لكل
منهما.
ك ـمــا ت ـق ــام ت ـص ـف ـيــات ال ـجــولــة
األولى من رماية السكيت للرجال
والناشئين إلصابة  75طبقا ،في
حـيــن ت ـجــري تـصـفـيــات مسابقة
البندقية  10أمتار للناشئين من
ال ـســاعــة الـتــاسـعــة ال ــى الـعــاشــرة
والــربــع صباحا ،وتليها الجولة
النهائية في الثانية عشرة ظهرا.
ك ـمــا ت ـقــام تـصـفـيــات مـســابـقــة
البندقية  10أمتار للناشئات من
الساعة الـحــاديــة عـشــرة صباحا
الــى الثانية عشرة والربع ظهرا،
وت ـل ـي ـه ــا الـ ـج ــول ــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة فــي
الواحدة و 45دقيقة ظهرا.
وتنطلق التدريبات الرسمية
لـمـســابـقـتــي الـبـنــدقـيــة  10أم ـتــار
ل ـل ــزوج ــي ال ـم ـخ ـت ـلــط لـلـعـمــومــي

وال ـنــاش ـئ ـيــن ،فـتـقــام م ــن الـســاعــة
الثانية ظهرا الــى الثالثة عصرا
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـف ـئــة االولـ ـ ـ ـ ــى ،وم ــن
ال ـثــال ـثــة وال ـن ـص ــف الـ ــى الــراب ـعــة
والنصف عصرا بالنسبة للثانية.
وكانت البطولة ،التي تستمر
ح ـتــى  12نــوف ـم ـبــر ال ـ ـجـ ــاري ،قد
انطلقت مـســاء أمــس األول ،على
م ـج ـمــع م ـي ــادي ــن ال ـش ـيــخ صـبــاح
األحمد األولمبي في نادي الرماية
الكويتي ،بمشاركة واسعة لرماة
وراميات يمثلون  35دولة.
ورح ــب راع ــي الـبـطــولــة رئيس
الشرف للنادي الكويتي للرماية
الـ ـشـ ـي ــخ سـ ـلـ ـم ــان ال ـ ـح ـ ـمـ ــود ،فــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ع ـقــب
االفـ ـتـ ـت ــاح ،ب ــال ـض ـي ــوف األش ـق ــاء
واألصــدقــاء مــن ال ــدول اآلسيوية
في بلدهم الثاني الكويت.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ـمـ ــود إن الـ ــرمـ ــايـ ــة
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة ت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ت ـح ـق ـي ــق
اإلن ـجــازات ،بفضل الــدعــم الكبير
ال ــذي تـحـظــى ب ــه م ــن سـمــو أمـيــر
ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـم ــد
وسمو ولــي العهد الشيخ نواف
األحمد ،معربا عن الشكر للعمل
الـمـمـيــز ل ـن ــادي الــرمــايــة ف ــي هــذا
الصدد.
من جانبه ،قال رئيس االتحاد
اآلسيوي للرماية الشيخ علي آل
خـلـيـفــة ،فــي تـصــريــح مـمــاثــل ،إن
إلقامة هــذه البطولة في الكويت
دورا مهما في تطور رماة القارة
ووصــول ـهــم إل ــى مـسـتــوى مميز،

األهلي يلحق بالنصر الخسارة األولى
في الدوري السعودي
أل ـحــق األه ـلــي ال ـخ ـســارة األولـ ــى بمضيفه
النصر هذا الموسم عندما تغلب عليه -2صفر،
على استاد األمير فيصل بن فهد بالرياض في
قمة المرحلة الثامنة مــن ال ــدوري السعودي
لكرة القدم.
ورف ـ ــع األهـ ـل ــي رصـ ـي ــده إلـ ــى  19نـقـطــة في
ال ـمــركــز ال ـثــانــي مـتـقــدمــا عـلــى الـنـصــر بـفــارق
األهداف المسجلة ،وبفارق نقطتين وراء الهالل
المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة.
وتعرض حارس النصر األسترالي الدولي
ب ـ ــراد ج ــون ــز ( 36ع ــام ــا) إلص ــاب ــة ق ــوي ــة على
مستوى الرأس بعد اصطدامه بزميله المدافع
البرازيلي برونو أوفيني ،ولم يكمل على إثرها
المباراة حيث تم نقله للمستشفى عبر سيارة
االسعاف.
ورغم الحذر الذي سيطر على معظم فترات
الشوط األول ،إال أن األهلي كان الطرف األفضل
واألخ ـ ـطـ ــر ،ومـ ــن أول ف ــرص ــة لـل ـنـصــر وق ـفــت

العارضة بالمرصاد عندما تصدت لرأسية
المغربي عبدالرزاق حمدالله (.)31
والحـ ــت فــرصــة أخـ ــرى لــأه ـلــي ول ـكــن كــرة
دج ــان ـي ـن ــي ت ـف ــاري ــس ال ـم ـح ـت ــرف م ــن ال ـ ــرأس
األخضر مرت بجوار القائم (.)38
ومــع انطالقة الشوط الثاني أهــدر النصر
ف ــرص ــة س ــان ـح ــة ل ـل ـت ـس ـج ـيــل ع ـن ــدم ــا ت ـبــاطــأ
عبدالرزاق حمدالله في تصويب الكرة ليبعدها
الدفاع لركنية (.)46
ومن هجمة مرتدة سريعة ،انطلق تفاريس
ب ـكــرة مــن منتصف الـمـلـعــب قـبــل أن يمررها
للسوري عمر السومة الذي لعبها بكل سهولة
داخل المرمى الخالي (.)75
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع تحصل
األهلي على ركلة جــزاء تصدى لها تفاريس
ول ـعــب ال ـكــرة قــويــة ال ــى يـمـيــن ول ـيــد عبدالله
(.)3+90

الحمود يتوسط كبار الحضور في حفل االفتتاح
مـثـمـنــا ج ـهــود الـلـجـنــة المنظمة
لـلـبـطــولــة ب ـق ـيــادة مـجـلــس إدارة
النادي الكويتي للرماية.
وأع ـ ــرب آل خـلـيـفــة ع ــن تـقــديــر
اتحاده لحرص نظيره الكويتي
على تنظيم مثل هــذه البطوالت
ال ـك ـب ـي ــرة ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،مـتــوقـعــا
أن ت ـظ ـه ــر م ـن ــاف ـس ــات ال ـب ـطــولــة
بمستوى فني عال ،وسط مشاركة
أه ــم رمـ ــاة الـ ـق ــارة اآلس ـي ــوي ــة في
رمـ ـ ــايـ ـ ــة ال ـ ـ ــرص ـ ـ ــاص واألط ـ ـ ـبـ ـ ــاق
الطائرة.
من جانبه ،أكد رئيس اللجنة
المنظمة للبطولة رئيس النادي
الكويتي للرماية دعيج العتيبي
إن مشاركة أكثر من  600مشارك

م ــا بـيــن ري ــاض ــي وإداري وحـكــم
من  35دولة آسيوية في البطولة
سيساهم في ظهور المنافسات
بصورة مميزة.
حـضــر افـتـتــاح الـبـطــولــة نائب
رئـيــس االت ـحــاد الــدولــي للرماية
اإلي ـ ـط ـ ــال ـ ــي لـ ــوت ـ ـشـ ــانـ ــو روسـ ـ ــي
وال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة
لـ ـل ــري ــاض ــة ب ــال ــوك ــال ــة د .ص ـقــر
الـمــا وع ــدد مــن أعـضــاء االتـحــاد
اآلس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوي ورؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ــوف ـ ــود
ال ـم ـشــاركــة والـ ــرمـ ــاة وال ــرام ـي ــات
المشاركين في البطولة.
(كونا)
إحدى لوحات حفل افتتاح

«يد» برقان في اختبار صعب أمام اليرموك
كاظمة والسالمية يواجهان القرين والشباب في افتتاح الجولة 8
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س ـي ـك ــون ف ــري ــق نـ ـ ــادي بـ ــرقـ ــان أمـ ــام
اخـ ـتـ ـب ــار صـ ـع ــب ،ع ـن ــدم ــا ي ـل ـت ـق ــي ،فــي
الرابعة والنصف من مساء اليوم ،نظيره
اليرموك ،على صالة مركز الشهيد فهد
األحمد بالدعية ،في افتتاح منافسات
الجولة الثامنة من الــدوري العام لكرة
الـيــد ،ويـلــي ذل ــك ،فــي الـســادســة مساء،
مباراة أخرى لن تقل أهمية بين القرين
وكاظمة ،على أن تختتم المباريات ،في
السابعة والنصف مساء ،باللقاء الذي
يجمع بين السالمية والشباب.
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى يـتـطـلــع بــرقــان
الـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس بـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارق األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف خ ـل ــف
السالمية والـعــربــي ورصـيــد واح ــد 10
ن ـ ـقـ ــاط ،ل ـم ــواص ـل ــة ص ـح ــوت ــه األخـ ـي ــرة
للمحافظة على موقعه بين الخمسة

الـكـبــار ،مــن دون مـفــاجــآت ،وذل ــك على
ح ـســاب ال ـيــرمــوك ال ـس ــادس بـ ــ 9نـقــاط،
والطامع كذلك في االرتقاء ،ولو خطوة
بين الكبار.
ويدرك مدرب برقان الجزائري محمد
مسعودان أنه أمام مهمة صعبة ،نظرا
لطموح اليرموك وأسلوب لعب الفريقين
المتشابه ،والذي يعتمد على جماعية
األداء والـهـجــوم الـســريــع ،ل ــذا سيعمل
ج ــاه ــدا ع ـلــى اس ـت ـغــال جـمـيــع أوراقـ ــه
الرابحة في اللقاء ،خاصة خبرة سعد
سالم وحسين كــرم وال ـحــارس المميز
محمد بويابس.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،س ـ ـي ـ ـحـ ــاول م ـ ــدرب
ال ـي ــرم ــوك ال ــوط ـن ــي خـ ـل ــدون الـخـشـتــي
التصدي لقوة برقان بالدفاع الصلب
والهجوم المنظم ،معتمدا على خبرة
صانع األلعاب فواز الشمري في قيادة

ه ـج ـمــات ال ـفــريــق وت ـصــوي ـبــات محمد
عامر وحسين هاني.

غربي مــدرب البرتقالي االستمرار بنفس
النهج وحصد نقطتي اللقاء ،مرتكزا على
تألق معظم العبيه فــي مقدمتهم حــارس
المرمى عبدالعزيز الظفيري.

وف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ت ـص ـطــدم آم ــال
الـ ـق ــري ــن الـ ـس ــاب ــع ب ـ ـ ــ 6ن ـ ـقـ ــاط ،والـ ـس ــاع ــي
لتعويض خسارته أمام برقان في الجولة
الماضية ،بقوة وطموح كاظمة المتصدر
ب ــ 14نقطة ،للمحافظة على قمة الترتيب
وسلسلة انتصاراته في المسابقة.
وسيعمل مدرب القرين الجزائري رشيد
شريح على تصحيح أخطاء فريقه السابقة،
وإي ـجــاد حـلــول هجومية جـيــدة لخلخلة
دفــاع كاظمة ،معتمدا في ذلــك على خبرة
المخضرم عبدالعزيز نجيب وبخيت جميل
ومحمد الجدي وباسل المطيري.
وعلى الجانب اآلخر ،يأمل مواطنه رابح

السالمية والشباب

القرين وكاظمة

وي ـن ـط ـبــق الـ ـش ــيء ذات ـ ــه ع ـلــى ال ـم ـب ــاراة
الثالثة التي يطمح من خاللها السماوي
الثالث بـ 10نقاط في المحافظة على موقعه
وتعميق جراح الشباب العاشر بـ 4نقاط،
والساعي كذلك للتمسك ببصيص اآلمل
لـلـمـنــافـســة ع ـلــى ال ـص ـعــود رغ ــم صـعــوبــة
اللقاء.
ً
وسـيـخــوض الـسـمــاوي الـلـقــاء معتمدا
على مجموعة من العبيه الشباب ،بينما
سيكون تركيز الشباب على خبرة سعد
الحيدري في قيادة هجمات الفريق.

الزمالك يستدرج حرس الحدود للحفاظ على صدارة الدوري
ي ـخ ــوض ف ــري ــق ال ــزم ــال ــك م ــواج ـه ــة سهلة
ن ـس ـب ـيــا ،حـيـنـمــا يـسـتـضـيــف ن ـظ ـيــره حــرس
ال ـح ــدود ،فــي الـثــامـنــة م ـســاء ال ـيــوم بتوقيت
ال ـك ــوي ــت ،ع ـلــى مـلـعــب ب ـت ــروس ـب ــورت ،ضمن
مباريات األسبوع الـ  13للدوري المصري.
ويـ ـسـ ـع ــى ال ـ ــزم ـ ــال ـ ــك لـ ـم ــواصـ ـل ــة م ـس ـي ــرة
االنتصارات بالدوري ،بعد فوزه األخير على
وادي دجـلــة برباعية ،ليحافظ على صــدارة
ال ـم ـس ــاب ـق ــة ،وخ ــاص ــة ب ـع ــد تـ ـع ــادل اإلنـ ـت ــاج
الحربي األخير مع سموحة ،ليبتعد نسبيا
عن المنافسة ،حيث يحتل "األبيض" المركز

األول حاليا ،بعد خوض  9مباريات ،برصيد
 20نقطة.
وح ــرص الـســويـســري كريستيان غــروس،
المدير الفني لـ"األبيض" ،على عقد جلسات
مستمرة مع العبيه قبل مباراة اليوم ،مطالبا
بضرورة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثالث،
لــاب ـت ـعــاد ب ــالـ ـص ــدارة ،لـحـيــن عـ ــودة الـغــريــم
التقليدي ،النادي األهلي ،لخوض مبارياته،
وانتظار تعثره في أي مواجهة ،حيث إنه في
حالة فــوزه بجميع مؤجالته سيتساوى مع
"األبيض" في عدد النقاط.

مصر ّ
تتوج بـ «عربية الطائرة»
على حساب البحرين

منتخب مصر على منصة التتويج
حصد منتخب مصر للكرة الطائرة ،بقيادة مديره الفني حسام
عبدالعزيز لقب البطولة العربية للمنتخبات ،التي استضافتها
صالة استاد القاهرة بعد الفوز على نظيره البحريني بنتيجة
 1/ 3في المباراة النهائية.
وحصل المنتخب المصري على مبلغ  10آالف دوالر ،في حين
حصل منتخب البحرين صاحب المركز الثاني على مبلغ  5آالف
ّ
دوالر ،وحل المنتخب العماني في المركز الثالث وحصل على
 3آالف دوالر.
وكــان منتخب مصر حقق العالمة الكاملة بالفوز في جميع
مبارياته على منتخبات كل من األردن والجزائر والعراق بنفس
النتيجة  -3صفر على التوالي ،قبل أن يهزم فلسطين ثم عمان .1-3
يذكر أن البطولة أقيمت بنظام المجموعة الــواحــدة ،ويلعب
ً
خاللها كل فريق  6مباريات ويتوج باللقب األكثر حصوال على
النقاط.

في المقابل ،يخوض حرس الحدود مباراة
ال ــزم ــال ــك أم ــا ف ــي تـصـحـيــح األوض ـ ـ ــاع ،بعد
احتالله المركز الـ  17بجدول ترتيب الدوري،
برصيد  9نقاط ،جمعها من  11مباراة.
وي ـس ـعــى طـ ــارق ال ـع ـش ــري ،ال ـمــديــر الـفـنــي
للفريق العسكري ،إلى تحقيق الفوز ،لالبتعاد
عــن منطقة الخطر بـجــدول ال ــدوري ،وطالب
العبيه بمواصلة تقديم عروض جيدة داخل
المستطيل األخـضــر ،وخــاصــة أن الفريق لم
يتعرض للخسارة خالل آخر  3مباريات.

تعادل اإلسماعيلي والمصري في «ديربي القناة»
اك ـت ـف ــى ال ـ ـنـ ــادي اإلس ـم ــاع ـي ـل ــي ب ــال ـت ـع ــادل
السلبي مع ضيفه المصري البورسعيدي في
الـمـبــاراة ،التي أقيمت ضمن األسـبــوع الثاني
عشر مــن مسابقة ال ــدوري المصري الممتاز،
ليستمر فريق الــدراويــش فــي المركز الحادي

عشر برصيد  13نقطة ،ومــازال لديه مباراتان
مؤجلتان أمام المقاولون العرب والزمالك.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أص ـبــح رص ـيــد ال ـم ـصــري 11
نقطة ليصبح فــي الـمــركــز الـثــالــث عـشــر ،لكن
الفريق الساحلي لديه أربع مباريات مؤجلة في

المسابقة حتى اآلن .وتعتبر مباراة اإلسماعيلي
هــي األول ــى لميمي ع ـبــدالــرازق الـمــديــر الفني
الجديد للمصري ،الــذي تولى القيادة الفنية
أخيرا كبديل لحسام حسن الذي رحل لتدريب
فريق بيراميدز.

األهلي يطلب حماية مشددة في تونس قبل موقعة الترجي
أكد مسؤولو األهلي انه من
الوارد أن يتم توقيع عقوبة مالية
ضد المغربي وليد أزارو مهاجم
الفريق بالخصم من مستحقاته
المالية بعدما مزق قميصه.

●

القاهرة  -ةديرجلا

•

قرر مجلس إدارة النادي األهلي،
برئاسة محمود الخطيب ،مخاطبة
االتحاد اإلفريقي لكرة القدم (كاف)،
وال ـس ـف ــارة الـمـصــريــة ف ــي تــونــس،
للمطالبة بتوفير أكبر حماية لوفد
الفريق األول خــال وج ــوده بداية
من الغد ،إلى حين االنتهاء تماما
مــن م ـب ــاراة الـتــرجــي ي ــوم الجمعة
ال ـم ـق ـبــل ف ــي إي ـ ــاب ن ـه ــائ ــي دوري
األبطال اإلفريقي.
تــأتــي مـطــالـبــة األهـ ـل ــي ،بسبب
التصريحات النارية للجهاز الفني
لفريق الـتــرجــي ،بحجة تعرضهم
للمضايقات خ ــال لـقــاء الــذهــاب،
الــذي أقيم على ملعب بــرج العرب
الـجـمـعــة ال ـمــاضــي ،والـ ــذي انتهى
بفوز األحمر بثالثة أهداف لهدف،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ـ ـعـ ــرض ال ـف ــرن ـس ــي
باتريس كارتيرون ،المدير الفني
للفريق ،للضرب عقب المباراة من
أحد العبي الترجي.
ويـسـعــى مـجـلــس إدارة األهـلــي
للحصول على ضمانات في أسرع
وقــت ممكن ،لتأمين الــوفــد بشكل
ج ـيــد وآم ـ ــن ،سـ ــواء ع ـلــى مـسـتــوى
ال ـف ــري ــق أو ال ـب ـع ـثــة اإلع ــام ـي ــة أو
الجمهور.

فـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ـ ــر ،خ ـ ــرج أح ـمــد
ف ـت ـحــي ،ظـهـيــر أي ـمــن ال ـف ــري ــق ،من
حسابات الجهاز الفني تماما في
مـبــاراة الـعــودة ،ليتأكد غيابه عن
السفر إلى تونس ،بسبب اإلصابة
التي يعانيها.
وق ـ ـ ــال خ ــال ــد مـ ـحـ ـم ــود ،طـبـيــب
األه ـل ــي ،إن فـتـحــي يـعــانــي تمزقا
في العضلة األمامية ،ما سيجعله
خ ــارج الـلـقــاء الـمـقـبــل ،مـشـيــرا إلــى
أن الـ ــاعـ ــب س ـي ـخ ـضــع ل ـبــرنــامــج
عالجي من أجل تجهيزه للمباريات
المقبلة.
على جانب آخــر ،أكــد مسؤولو
األهلي أنه من الوارد أن يتم توقيع
عقوبة مالية ضــد المغربي وليد
أزارو م ـهــاجــم ال ـف ــري ــق ،بالخصم
من مستحقاته المالية ،بعدما قام
بتمزيق قميصه في مباراة الترجي
التونسي.
وأوض ــح مـســؤولــو ال ـنــادي ،أنه
س ـي ـتــم ال ـت ــأك ــد أوال م ــن ال ـف ـيــديــو
الـمـنـتـشــر ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،وال ـ ــذي ُي ـظ ـهــر قـيــام
الالعب المغربي بتمزيق قميصه
ل ـخ ــداع ح ـكــم الـ ـمـ ـب ــاراة ،وإي ـهــامــه
بـتـعــرضــه ل ـل ـجــذب ب ـق ــوة م ــن أحــد
مدافعي الترجي ،وفي حالة التأكد
منه سيتم النظر في نوع العقوبة.

وليد أزارو يعرض قميصه الممزق

26
رياضة
برشلونة يقلب تخلفه ضد رايو
فايكانو في الوقت القاتل
ةديرجلا
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سجل عثمان ديمبلي ولويس
سواريز هدفين قرب النهاية،
لينتفض برشلونة حامل اللقب
ويحول تأخره إلى فوز 2-3
في ضيافة رايو فايكانو ،ليعزز
تصدره لدوري الدرجة األولى
اإلسباني لكرة القدم أمس
األول.

تخلف برشلونة أمام مضيفه
ال ـم ـتــواضــع راي ـ ــو فــاي ـكــانــو 2-1
حتى الدقيقة  ،87قبل ان يسجل
له الفرنسي عثمان ديمبيلي ،ثم
األوروغ ــوي ــان ــي لــويــس ســواريــز
هـ ــدف ـ ـيـ ــن م ـ ـتـ ــأخـ ــريـ ــن ل ـي ـم ـن ـح ــا
الفوز لفريقهما الــذي ابتعد في
صدارة الدوري االسباني بفارق
اربـ ـ ـ ــع ن ـ ـقـ ــاط ،م ـس ـت ـغ ــا س ـق ــوط
اتلتيكو مــدريــد فــي فــخ التعادل
مــع ليغانيس  1-1فــي المرحلة
ال ـ ـح ـ ــادي ـ ــة عـ ـ ـش ـ ــرة مـ ـ ــن ب ـط ــول ــة
اسـ ـب ــانـ ـي ــا ،الـ ـتـ ــي ش ـ ـهـ ــدت فـ ــوزا
متأخرا ايضا لريال مدريد.
كــان رايــو فايكانو فــي طريقه
لـتـحـقـيــق م ـف ــاج ــأة م ــدوي ــة على
حساب الفريق الكاتالوني الذي
ت ـقــدم مـبـكــرا عـبــر س ــواري ــز ،بعد
مرور  10دقائق مستغال تمريرة
عــرضـيــة .لـكــن راي ــو فــايـكــانــو رد
التحية بأفضل منها بتسجيله
هـ ـ ــدف ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل أوال ب ــواس ـط ــة
خ ــوس ـي ــه ب ــوت ـس ــو ( )35ق ـب ــل ان
يتقدم بهدف الفارو غارسيا الذي
تابع كرة مرتدة من القائم (.)57
وكـ ـ ــان ب ــرش ـل ــون ــة ف ــي طــريـقــه
ل ـخ ـس ــارة مـ ـب ــاراة م ـب ــاش ــرة بعد
حسمه الكالسيكو ،للمرة األولى
م ـن ــذ ع ـ ــام  ،2000ع ـن ــدم ــا سـقــط
أم ـ ــام م ــاي ــورك ــا ،ل ـك ـنــه ن ـجــح في
تعديل النتيجة ثم حسم المباراة
لصالحه.
وضـغــط برشلونة فــي نصف
الـســاعــة األخ ـي ــر ،واشـ ــرك مــدربــه

ق ــال ال ـمــديــر الـفـنــي لـبــرشـلــونــة،
إرنستو فالفيردي ،عقب انتصارهم
الصعب على رايو فاييكانو (،)٢-٣
أمــس األول ،إن الـفــريــق فــاز "بشق
األنـ ـ ـف ـ ــس" ب ـه ــدف ـي ــن فـ ــي ال ــدق ــائ ــق
الخمس األخيرة .بينما َّ
أقر بأنهم
خشوا من "تكرار سيناريو ملعب

بوتاركي" ،في إشارة للخسارة أمام
ليغانيس منذ شهر ونصف الشهر.
وذكر فالفيردي ،في تصريحات
عقب اللقاء ال ــذي احتضنه ملعب
ب ــايـ ـيـ ـك ــاس ،أن "الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة بـ ــدأت
بسيطرة تــامــة مــن جانبنا ،لكننا
تراجعنا بعد ذلــك للخلف ،ووفقا

ً ً
فالفيردي :حققنا فوزا صعبا

فالفيردي

sports@aljarida●com

ارن ـ ـس ـ ـتـ ــو فـ ــال ـ ـف ـ ـيـ ــردي ورق ـت ـي ــن
هـجــومـتـيــن تـمـثـلـتــا بــالـفــرنـســي
ع ـث ـمــان دي ـم ـب ـي ـلــي ،واالس ـب ــان ــي
ال ــدول ــي ال ـم ـغــربــي األصـ ــل منير
ال ـ ـحـ ــدادي ،وق ــد ن ـجــح األول من
ادراك الـتـعــادل مستغال كــرة من
جيرار بيكيه قبل نهاية المباراة
بـ ـث ــاث دقـ ــائـ ــق ،ق ـب ــل ان يـنـتــزع
ســواريــز نـقــاط الـمـبــاراة الـثــاث،
ع ـن ــدم ــا ت ــاب ــع ك ـ ــرة ع ـن ــد ال ـقــائــم
البعيد داخل الشباك في الدقيقة
األخيرة ،لينفرد بصدارة ترتيب
الهدافين مع تسعة أهداف.

انتصار ثمين للريال
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،اب ـت ـس ـم ــت
ال ــدق ــائ ــق األخـ ـي ــرة اي ـض ــا لــريــال
مــدريــد فــي مـبــاراتــه وضيفه بلد
الوليد ،ولمدربه المؤقت للنادي
الملكي األرجنتيني سانتياغو
س ــوالري ،فــي أول اختبار لــه في
ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي ل ـكــرة ال ـقــدم،
ومكنته من الفوز 2-صفر.
وص ـن ــع ال ـم ـهــاجــم ال ـبــرازي ـلــي
فينيسيوس جونيور ( 18عاما)
الفارق بالنسبة الى بطل أوروبا
ف ــي ال ـم ــواس ــم ال ـثــاثــة األخ ـي ــرة،
اذ دخـ ـ ــل الـ ــاعـ ــب ال ـم ـن ـت ـق ــل فــي
صيف العام الحالي من فالمنغو
البرازيلي مقابل  45مليون يورو،
في الشوط الثاني بدال من ماركو
أسنسيو والتعادل السلبي سيد
الموقف (.)73

ً
سواريز نجم برشلونة يحرز هدفا في مرمى رايو فايكانو
لـ ـك ــن ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ق ـ ـ ــاد ري ـ ــال
الفتتاح التسجيل في الدقيقة 83
بعد مجهود فردي وتسديدة من
داخــل منطقة الـجــزاء ،ارتــدت من
مدافع بلد الوليد كيكو أوليفاس
الـ ـ ــى شـ ـب ــاك الـ ـ ـح ـ ــارس جـ ـ ــوردي
ماسيب ،ليحتسب الهدف خطأ
في مرمى فريقه.
وأض ــاف قائد ريــال سيرخيو
راموس الهدف الثاني في الدقيقة

 ،88من ركلة جــزاء حصل عليها
المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.
وهـ ـ ــو ال ـ ـفـ ــوز الـ ـث ــان ــي ل ــري ــال
بعد إقالة مدربه السابق جولن
لوبيتيغي مطلع األ س ـبــوع ا ثــر
سـلـسـلــة م ــن ال ـن ـتــائــج الـسـيـئــة.
وعين ســوالري الفريق الرديف،
لتولي مهام مدرب الفريق األول
مــوق ـتــا ،وح ـقــق فـ ــوزه األول في
مـ ـب ــارات ــه األولـ ـ ـ ــى ع ـل ــى ح ـســاب

سواريز يتفهم غضب المدرب
لـسـيــر ال ـل ـقــاء اس ـت ـحــوذنــا لـفـتــرات
كـبـيــرة عـلـيــه ،لكننا لــم نـصــل إلــى
مناطق الخصم".
وأضـ ـ ــاف" :راي ـ ــو ي ـج ـيــد الـلـعــب
في منطقة الخصم .الهدف المبكر
ت ـس ـب ــب ف ـ ــي صـ ــدمـ ــة ل ـ ـهـ ــم ،ورغ ـ ــم
اسـتـحــواذنــا على ال ـكــرة ،لكن عدم
تهديد مرمى المنافس جعل األمور
سيئة".
وأق ـ ـ َّـر الـ ـم ــدرب ال ـب ــاس ـك ــي ،بــأن
"شبح الخسارة أمام ليغانيس كان
موجودا في جميع أرجاء الملعب،
لـكـنـنــا حـقـقـنــا االن ـت ـص ــار بــإجـبــار
الـمـنــافــس عـلــى الـتــراجــع لمناطقه
وال ـل ـعــب بـشـكــل م ـبــاشــر .ل ـقــد قــدم
رايــو مـبــاراة كبيرة ،ونحن قاتلنا
وضغطنا حتى النهاية .حققنا فوزا
صعبا ،وأعتقد أنه كان مستحقا".
وان ـت ـق ــد مـ ـ ــدرب "الـ ـب ــاوغ ــران ــا"
"غياب االستمرارية والشراسة" لدى
العـبـيــه ،مشيرا إلــى أن "االنـتـصــار
دائما يجعلك سعيدا ،حتى إن لم
يكن األداء جيدا".

أكد األوروغواياني لويس سواريز ،مهاجم برشلونة ،الذي أحرز هدفين
في المباراة التي فاز بها فريقه على مضيفه رايو فايكانو بنتيجة  ،2-3أنه
يتفهم غضب المدرب إرنستو فالفيردي من الالعبين لما حدث في اللقاء.
ونجا برشلونة ،أمس األول ،من الهزيمة ،بفضل هدفين لعثمان ديمبيلي
وسواريز في آخر خمس دقائق من الوقت األصلي للمباراة ،بعدما كان
"البرشا" متأخرا (.)2-١
وعن هذا ،قال سواريز" :من الطبيعي أن يكون المدرب غاضبا منا.
نخسر الليغا في مباريات مثل هــذه ،لم يحدث األمــر هنا ،لكنه كان
قريبا".
وأضاف" :سيطرنا جيدا في البداية ،وسجلنا هدفا ،وشعرنا بالراحة،
لكنهم تعادلوا في عشر دقائق ،وبعد االستراحة تقدموا ،واألمور تعقدت
أمامنا ،لكننا تمكنا من االنتصار".
وتابع" :ال يجب علينا االستهانة برايو ،لكننا تمكنا من قلب النتيجة.
علينا أن نفكر بأنهم شغلوا المساحات بشكل جيد للغاية ،وصعبوا
علينا األمور".
من جانبه ،أعرب جوردي ألبا ،الظهير األيسر لبرشلونة ،عن أمله أن يتم
استدعاؤه لقائمة منتخب إسبانيا ،مبرزا أنه يبذل أقصى جهد لتحقيق
ذلك ،رغم أن األمر يعتمد على مدرب الفريق.
وقال ألبا ،عقب فوز فريقه على مضيفه رايو فايكانو« :أنا أقوم باألمور
على نحو جيد ،وأبذل الجهد من أجل فريقي أوال ،وكذلك ألحظى بفرصة
المشاركة مع المنتخب ،لكن هذا ال يعتمد َّ
علي».
وتابع« :أفعل كل ما في وسعي الستمر على الطريق الذي أسير به منذ
مشاركتي األولى مع المنتخب .هدفي هو اللعب مع المنتخب».
(إفي)

مليلية (درج ــة ثــالـثــة) األرب ـعــاء
في ذهاب دور الـ 32من مسابقة
الكأس المحلية.
وكــانــت الخسارة األخـيــرة في
ع ـه ــد لــوب ـي ـت ـي ـغــي أمـ ـ ــام ال ـغــريــم
ب ــرش ـل ــون ــة ع ـل ــى م ـل ـعــب األخ ـي ــر
كامب نو في المرحلة الماضية،
وبنتيجة قاسية  .5-1وكان الفوز
األخـيــر لــريــال فــي ال ــدوري يعود
ا ل ــى  22سبتمبر ،عـنــد مــا تغلب

فيدال :راضون عن النتيجة
أبدى العب وسط برشلونة ،التشيلي أرتــورو فيدال ،رضــاء ه عن الفوز
الــذي حققه فريقه على مضيفه رايــو فايكانو ( )٢-٣في الجولة ال ــ 11من
الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وقال فيدال ،عقب انتهاء المباراة التي أقيمت أمس األول ،على
ملعب تيريزا ريفيرو ،وشارك فيها العب الوسط التشيلي من
الشوط الثاني" ،كانت مباراة صعبة للغاية .حين تقدموا
علينا أصبحنا مجبرين على القيام بكل شيء .نحن سعداء
وراضون عن النتيجة".
وأضــاف" :كــان هناك حديث خالل فترة االستراحة
بين الشوطين ،واألم ــر يتعلق بــإدارة
األم ــور بشكل أف ـضــل .مــع التغييرات
ال ـتــي ق ــام بـهــا ال ـم ــدرب أص ـبــح لدينا
ثــاثــة العـبـيــن ف ــي ال ـم ـقــدمــة" ،مشيرا
َّ
إلى أن فريقه تمكن من حصد النقاط
الثالث للحفاظ على االنفراد بالصدارة.
كما تحدث الالعب عن وضعه بين صفوف الفريق الكتالوني،
وأكد أنه يعيش حالة من الثقة ،الفتا إلى أن "الهدف الذي سجلته
أمــام ريــال مدريد (فــي كالسيكو الليغا الــذي فــاز به البرشا 1-5
على الكامب نو) منحني ثقة ألظل خيارا أمام المدرب" إرنستو
فالفيردي.
(إفي)

كورتوا :يجب أن نمتلك الحظ في كرة القدم
أكد البلجيكي تيبو كورتوا ،حارس مرمى
ري ــال مــدريــد ،مــن المنطقة المختلطة ،عقب
انتهاء مباراة فريقه أمام بلد الوليد ( ،)0-2أنه
"يجب أن نمتلك الحظ في كرة القدم" ،في إشارة
منه إلى هدف زميله فينيسيوس جونيور في
مرمى الخصم.
وصــرح الـحــارس" :هــذا ما قاله لوبيتيغي
(م ـ ــدرب ريـ ــال م ــدري ــد ال ـســابــق) وه ــو أن كــرة
الـقــدم ستعيد الحظ إلينا مــرة أخ ــرى ،يجب
أن نمتلك حظا في كرة القدم ،فهي الكثير من
الثقة والتركيز ،وأحيانا يحدث هذا في النتائج
السيئة ،يجب أن نــواصــل العمل والتحسن
ومشاهدة أخطائنا لتداركها مستقبال".
وأض ــاف كــورتــوا حــول فينيسيوس" :أرى
في فينيسيوس شابا يريد العمل ،ولديه آمال
كبيرة ألنه في ريال مدريد ،فهو لديه موهبة
كبيرة وإذا كنت مكانه لم أكن ألقــرأ كثيرا ما

يكتب في الصحافة ،فكل شخص باستطاعته
انتقاد نفسه ورؤية إيجابياته وسلبياته".
وح ــول إقــالــة لوبيتيغي ق ــال" :لـقــد مــررت
بمثل هــذه التجربة ســواء خــال عامي األول
مــع أتلتيكو مــدريــد بتغيير مــانــزانــو أو في
تشيلسي مع مورينيو ،ففي مثل هذه المواقف
يدفع المدرب الثمن ،لكننا جميعا مسؤولون
عن هذا وتحديدا الالعبين ،لكن أحيانا تسير
األمـ ــور بـشـكــل س ـيــئ ،وي ـكــون وقـتـهــا تغيير
ال ـم ــدرب أس ـهــل مــن تغيير الــاعـبـيــن ،لكننا
مستمرون في بذل أقصى جهدنا داخل أرضية
الملعب لتحقيق الفوز" .وحول الشائعات التي
ظهرت مؤخرا بتولي روبرتو مارتينيز ،مدرب
المنتخب البلجيكي ،مسؤولية تدريب الفريق
الملكي ،قال كورتوا" :ال اعتقد أنني من يحدد
مــن سيكون الـمــدرب ،ولــم يتحدث معي أحد
مطلقا حول هذا األمر ،مارتينيز مدرب كبير

وأقدره كثيرا في المنتخب الوطني ،فهو يؤدي
عمال جيدا هناك وسنرى ما سيحدث".

راموس :الفوز سيعيد لنا الثقة
شدد سرخيو رامــوس ،قائد ومدافع ريال
مدريد ،على أهمية الفوز الــذي حققه الفريق
على بلد الوليد بثنائية نظيفة في الجولة الـ11
لليغا ،بعد سلسلة النتائج السلبية وتغيير
المدرب ،من أجل استعادة الثقة من جديد.
وق ــال رام ــوس فــي تصريحات تلفزيونية
عـقــب الـلـقــاء ال ــذي ش ـهــده ملعب سانتياغو
برنابيو« :حــالــة الشك التي تحدث عندما ال
تسجل تجعل األمــور أكثر صعوبة .الدقائق
تمر وال تسجل واألمور تتعقد .هنا يأتي دور
الكبرياء الموجود داخل الفريق .لكننا حققنا
أخيرا نتيجة إيجابية تعيد لنا الثقة».

وأش ــار إلــى أن «الفريق يقاتل مــع المدرب
الـمــوجــود .وسـنـحــاول حصد النقاط تباعا،
لوضع سلسلة النتائج السلبية طي النسيان».
وشدد المدافع الدولي على ضرورة
التحلي بالهدوء خــال هــذه المرحلة
الحرجة التي يمر بها الفريق ،في الوقت
الذي أقر بزيادة الضغوط والشكوك مع
مرور الوقت مع غياب التسجيل.
وأكد رامــوس ،الذي َّ
تعرض لصافرات
استهجان من جماهير البرنابيو مع بداية
اللقاءُّ ،
تحمله مسؤولية الفريق ،كونه القائد.
«لم أالحظ أي صافرات استهجان ،لكن علينا
تـحـ ُّـمــل مـســؤولـيــة ه ــذا الـ ــدور ب ـمــرور الــوقــت
وال ـس ـن ــوات .أن ــا قــائــد الـفــريــق وم ــن عـلـيــه أن
يكون دائما في واجهة األحداث ،وأنا سعيد
بالمسؤولية الملقاة على عاتقي».

على إسبانيول الجار الكاتالوني
لبرشلونة -1صفر.
وعلى رغم فوزه ،بدا ريال غير
مقنع أم ــام فــريــق تـعــود ملكيته
ل ـم ـهــاج ـمــه ال ـس ــاب ــق ال ـب ــرازي ـل ــي
رونالدو ،علما أن بلد الوليد هو
صاحب ثالث أفضل سجل دفاعي
فــي ال ــدوري (تلقى مــرمــاه تسعة
أهداف هذا الموسم).
وينتقل ريــال مدريد األربعاء

ال ـ ــى ت ـش ـي ـك ـيــا ل ـي ـل ـعــب بـضـيــافــة
فـ ـيـ ـكـ ـت ــوري ــا ب ـ ـلـ ــزن ف ـ ــي ال ـج ــول ــة
الرابعة من المجموعة السابعة
ف ــي دور ال ـم ـج ـم ــوع ــات ل ـ ــدوري
أبطال أوروبــا ،والتي يتصدرها
بالتساوي فــي النقاط مــع رومــا
اإليطالي.
وانتزع ليغانيس نقطة ثمينة
م ـ ــن ضـ ـيـ ـف ــه أت ـل ـت ـي ـك ــو مـ ــدريـ ــد،
بتعادله وإياه .1-1

سوالري :كنت أريد الفوز ٠-٧

كورتوا

أثنى المدير الفني لريال مدريد األرجنتيني سانتياغو سوالري على
الـمـبــاراة التي قدمها الــاعـبــون ،إزاء ض ــرورة تحقيق الـفــوز ووضــع حد
لسلسلة النتائج السلبية في الليغا ،بينما أقر بأنه كان "يريد الفوز ،0-7
لكن كرة القدم لها أحكام أخرى".
وأشــار ســوالري ،خالل المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي احتضنه
ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة " ،11بالطبع كنا نحتاج للفوز.
ال يمكنك الخروج فائزا بكل سهولة في األوقات الصعبة ،هذا تفكير رائع.
المباراة كانت متكافئة جــدا أمــام فريق صلب يجيد الهجمات المرتدة.
قدمنا مباراة جادة ومباشرة وقوية".
وأضاف المدرب المؤقت ،خلفا للمقال جولين لوبيتيغي" ،كنت أريد
الفوز  0-7بثالثة أهداف من مقصية ،لكن كرة القدم لها أحكام أخرى،
صعبة ،أحيانا تكون األمــور رائـعــة ،مع أفــراح ولحظات سعيدة
كثيرة ،وأحيانا أخرى األمور تصبح أكثر صعوبة ،ويجب أن تكون
هناك روح تنافسية إيجابية .لقد حدث هذا اليوم ،وحققنا الفوز".
وهـنــأ الع ــب الميرينغي ســابـقــا العـبـيــه بـهــذا االن ـت ـصــار ،مــؤكــدا أنهم
أصحاب الفضل األكبر فيه" ،أشعر بحالة طيبة جدا ،ومعتاد على األجواء
داخل هذا الملعب .بالطبع هذا المنصب يتطلب مسؤوليات كبيرة ،ال أعلم
هل تستمر لساعات أو أليام أو لشهور ،لكن لست غريبا .األجواء لم تكن
غريبة بالنسبة لي بعد سنوات داخل هذا النادي".

يوفنتوس يستعد لمانشستر يونايتد بثالثية في كالياري

فرحة العبي يوفنتوس بعد إحراز الهدف األول في مرمى كالياري

مـضــى يــوفـنـتــوس ،المتصدر
وح ـ ــام ـ ــل الـ ـلـ ـق ــب ف ـ ــي الـ ـم ــواس ــم
الـسـبـعــة ال ـمــاض ـيــة ،ف ــي تحقيق
النتائج القوية ،وفاز أمس األول
على ضيفه كالياري .1-3
واحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــظ ف ـ ــري ـ ــق "ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة
ال ـ ـع ـ ـجـ ــوز" ب ـس ـج ـل ــه ن ـظ ـي ـف ــا مــن
الخسارة بعد المرحلة الحادية
عـشــرة مــن بطولة إيطاليا لكرة
الـ ـق ــدم ،وب ـ ــدا أنـ ــه اس ـت ـعــد جـيــدا
ل ـم ـب ــاراة اإليـ ـ ــاب م ــع مــانـشـسـتــر
ي ــون ــاي ـت ــد اإلن ـك ـل ـي ــزي ب ـع ــد غ ــد،
في المرحلة الرابعة للمجموعة
الثامنة من دوري أبطال أوروبا.
ورفــع يوفنتوس رصيده إلى
 31نقطة ،بفارق  6نقاط عن كل
من إنتر ونابولي.
واسـتـهــل يوفنتوس الـمـبــاراة
بـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوة ،وافـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــح ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم
األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي بـ ـ ــاولـ ـ ــو دي ـ ـبـ ــاال
ال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي الــدق ـي ـقــة األولـ ــى
بتسديدة إلــى الــزاويــة األرضـيــة
اليسرى لمرمى الحارس اليسيو
كرانيو ،إثــر تمريرة حاسمة من

الع ـ ــب الـ ــوسـ ــط األوروغـ ــويـ ــانـ ــي
رودريغو بينتانكور.
وف ــي الــدقـيـقــة  18لـجــأ الحكم
ماوريتسيو مارياني الى تقنية
المساعدة بالفيديو في التحكيم
(ف ــي اي ــه آر) لحسم ق ــراره بشأن
لمسة يد على مدافع يوفنتوس
الـمـغــربــي مـهــدي بنعطية داخــل
المنطقة ،واحـتـســب ال ـكــرة ركلة
ركنية بــدعــوى أن لمسة الـيــد لم
ت ـكــن م ـق ـص ــودة ولـ ــم ت ــؤث ــر على
مسار اللعبة.
ل ـك ــن رد العـ ـب ــي ك ــالـ ـي ــاري لــم
يتأخر بعد مثابرة على الوصول
ال ــى مــرمــى الـ ـح ــارس الـبــولـنــدي
فــوي ـت ـشــي ت ـش ـي ـس ـنــي ،إذ سجل
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ج ـ ـ ــواو ب ـ ـ ــدرو ه ــدف
التعادل بكرة أرضية سددها من
خارج منطقة الجزاء الى الزاوية
اليمنى البعيدة (.)36
لكن فرحة العبي كالياري لم
تــدم ،إذ سجل المدافع الكرواتي
فيليب براداريتش خطأ في مرماه
ه ــدف الـتـقــدم لـيــوفـنـتــوس اثـنــاء

مـحــاولـتــه تشتيت ك ــرة عرضية
من البرازيلي دوغــاس كوستا،
فـحــولـهــا ال ــى ال ــزاوي ــة األرض ـي ــة
اليمنى لمرمى الحارس كرانيو
(.)38
وم ــرة جــديــدة استعان الحكم
مـ ــاريـ ــانـ ــي ب ـت ـق ـن ـيــة ال ـم ـس ــاع ــدة
بالفيديو في التحكيم في الدقيقة
 ،42للبت في كرة ارتطمت بذراع
بــراداري ـتــش ،اال انــه لــم يحتسب
ركلة جزاء.
وختم البرتغالي كريستيانو
رونالدو الشوط األول بتسديدة
مــن دا خ ــل المنطقة ،إال أن كرته
ارتـ ـ ـ ــدت مـ ــن الـ ـق ــائ ــم األي ـ ـسـ ــر فــي
ال ــدقـ ـيـ ـق ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة م ـ ــن ال ــوق ــت
المحتسب بدل ضائع (.)3+45
وفي بداية الشوط الثاني ،دفع
مــدرب يوفنتوس ماسيميليانو
أل ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــري ب ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــط
الكولومبي خوان كوادرادو بدال
من البرازيلي كوستا ،اال ان لعب
الفريقين اتسم بالحذر فــي هذا
الشوط ،فغابت الفرص الحقيقية،

عدا واحــدة لرونالدو الــذي سدد
الكرة من زاوية ضيقة وأخرجها
الدفاع الى ركنية (.)83
وقـبــل الـنـهــايــة بـثــاث دقــائــق،
وم ـ ـ ـ ــن ه ـ ـج ـ ـمـ ــة م ـ ـ ــرت ـ ـ ــدة قـ ــادهـ ــا
كـ ـ ـ ـ ـ ــوادرادو ،م ـ ــرر رون ـ ــال ـ ــدو ك ــرة
خالصة الى الكولومبي الذي لم
يـجــد صـعــوبــة فــي ايــداعـهــا على
يمين الـحــارس كــرانـيــو ،مسجال
الهدف الثالث (.)87
وعلى ملعب ارتيميو فرانكي
في فلورنسا ،تعادل فيورنتينا
السادس مع ضيفه روما السابع
 ،1-1س ـجــل ل ـف ـيــورن ـت ـي ـنــا العــب
الوسط الفرنسي جوردان فيريتو
من ركلة جزاء ( ،)32وعادل لروما
ال ـ ـمـ ــدافـ ــع ال ـ ــدول ـ ــي الـ ـيـ ـس ــان ــدرو
فلورنتسي (.)85
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رياضة

إثارة أرسنال وليفربول تنتهي بالتعادل اإليجابي
أحرز ألكسندر الكازيت هدفا
متأخرا ،ليمنح أرسنال التعادل
 1-1مع ليفربول أمس
األول ،ويحرم الفريق الزائر
من االنفراد بصدارة الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم
بفارق ثالث نقاط.

انتهت مباراة القمة بين أرسنال
وليفربول بتعادل إيجابي مثير
 ،1-1ا م ـ ــس األول ،ف ــي ا ل ـمــر ح ـلــة
الحادية عشرة من بطولة إنكلترا
لكرة القدم.
على ملعب اإلمــارات في شمال
لـ ـن ــدن ،ق ـ ــدم أرس ـ ـنـ ــال ول ـي ـف ــرب ــول
إحـ ــدى أج ـم ــل م ـب ــاري ــات الـمــوســم
حتى اآلن من خالل كرة هجومية
فائقة السرعة على مدى  90دقيقة،
تـ ـق ــدم ف ـي ـه ــا ل ـي ـف ــرب ــول ب ــواس ـط ــة
الع ــب وس ـطــه الـمـخـضــرم جيمس
ميلنر ( ،)61قبل أن يدرك الفرنسي
الكسندر الكازيت التعادل ألرسنال
(.)82
دخـ ـ ـ ـ ـ ــل أرس ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة
بـمـعـنــويــات عــالـيــة مــن ج ــراء عــدم
خسارته في  13مباراة تواليا في
مـخـتـلــف الـمـســابـقــات ،وذل ــك بعد
بداية سيئة في الدوري اإلنكليزي
الممتاز ،حيث سقط في مباراتيه
األول ـي ـيــن أم ــام مانشستر سيتي
ثم تشلسي.
ب ــدأ ال ـفــري ـقــان ال ـم ـب ــاراة ب ـقــوة،
وك ـ ـ ــان أرسـ ـ ـن ـ ــال األخ ـ ـطـ ــر بـفـضــل
تحركات مهاجميه الغابوني بيار
ايمريك أوباميانغ والكــازيــت ،في
حين اعتمد ليفربول على الهجمات
المرتدة السريعة بواسطة ثالثي
المقدمة المصري محمد صــاح،
وال ـب ــرازي ـل ــي روب ــرت ــو فـيــرمـيـنــو،
والسنغالي ساديو ماني.
وت ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل حـ ـ ـ ـ ـ ــارس لـ ـيـ ـف ــرب ــول
الـبــرازيـلــي الـيـســون فــي الـتـصــدي
لـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة الكـ ـ ـ ـ ــازيـ ـ ـ ـ ــت ،ثـ ـ ـ ــم ف ــي
محاولة رأسية لالرميني هنريك
مخيتاريان في مطلع المباراة.
وألغى الحكم هدفا سجله ماني
بعد لعبة مشتركة رائعة وصلت
فـيـهــا ال ـك ــرة داخ ــل الـمـنـطـقــة ام ــام
ف ـيــرم ـي ـنــو ،الـ ــذي س ــدد ال ـك ــرة في
العارضة وارتدت امام ماني الذي
تــاب ـع ـهــا ف ــي ال ـش ـب ــاك م ــن مـســافــة
قصيرة ،لكن فرحته لم تكتمل ألنه
كان متسلال.
وسنحت فرصتان ذهبيتان امام

مدافع ليفربول الهولندي العمالق
فـيــرجـيــل ف ــان داي ـ ــك ،ل ـكــن ح ــارس
ارسنال األلماني برند لينو تصدى
النفراده ،ثم تدخل القائم للتصدي
لكرة رأسية له.
وف ـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي واصـ ــل
أر س ـنــال افضليته ،لـكــن ليفربول
افتتح التسجيل خالفا لمجريات
الـ ـلـ ـع ــب ،ع ـن ــدم ــا رف ـ ــع م ــان ــي ك ــرة
عــرضـيــة داخ ــل الـمـنـطـقــة ابـعــدهــا
لـيـنــو فـتـهـيــأت أمـ ــام مـيـلـنــر ال ــذي
أط ـل ـق ـهــا ق ــوي ــة م ــن حـ ـ ــدود نـقـطــة
الجزاء داخل الشباك (.)61
ورمى مدرب أرسنال اإلسباني
أون ـ ـ ـ ــاي إي ـ ـمـ ــري ب ـج ـم ـيــع أوراق ـ ـ ــه
الهجومية ،فأشرك أرون رامسي،
ثــم دان ــي ويـلـبـيــك ل ــزي ــادة فعالية
خط المقدمة ،ومن إحدى الهجمات
خـ ــرج ح ـ ــارس ل ـي ـفــربــول ألـيـســون
ف ــي تــوقـيــت خــاطــئ لـتـعــود الـكــرة
ال ــى الك ــازي ــت ال ــذي تــاعــب بــأحــد
الـمــدافـعـيــن وســددهــا فــي الــزاويــة
الـبـعـيــدة م ــدرك ــا ال ـت ـعــادل لفريقه
(.)82
وح ــاول كــا الفريقين الـخــروج
بنقاط المباراة الثالث في الدقائق
األخيرة من دون جدوى.

توتنهام يهزم ولفرهامبتون
وبعد خسارته أمــام مانشستر
سـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــي ،عـ ـ ـ ـ ــاد ت ـ ــوتـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــام ال ـ ــى
ط ــري ــق الـ ـف ــوز بـتـخـطـيــه مـضـيـفــه
ولـفــرهــامـبـتــون  ،2-3لـيــرفــع فريق
ال ـمــدرب األرجـنـتـيـنــي ماوريسيو
بوكيتينو رصـيــده الــى  24نقطة
بــال ـت ـســاوي م ــع تـشـلـســي الـثــالــث،
وب ـف ــارق نـقـطــة عــن ارس ـن ــال الــذي
تراجع الى المركز الخامس.
تقدم فريق شمال لندن بثالثية
لــأرجـنـتـيـنــي أريـ ــك الم ـي ــا (،)27
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي لـ ــوكـ ــاس م ـ ـ ــورا ()30
وه ـ ـ ــاري ك ــاي ــن ( ،)62ل ـك ــن ع ــودة
المضيف لم تكن كافية في الدقائق
األخـ ـي ــرة ب ــرغ ــم تـسـجـيـلــه هــدفـيــن
للبرتغالي روبين نيفيش ( 68من

صالح نجم ليفربول في محاولة الستخالص الكرة من العبي أرسنال
رك ـلــة جـ ــزاء) والـمـكـسـيـكــي راوول
خيمينيز ( 79من ركلة جزاء).

نتائج باقي المباريات
وقدم ليستر سيتي تحية عاطفية
إل ـ ــى م ــال ـك ــه ال ـت ــاي ـل ـن ــدي فـيـتـشــاي
سريفادانابرابا ،الذي لقي مصرعه
ف ــي ح ـ ــادث ت ـح ـطــم ط ــائ ــرت ــه بعيد
اقــاع ـهــا م ــن مـلـعــب ن ــادي ــه السبت
الـ ـم ــاض ــي مـ ــن خـ ـ ــال ال ـ ـفـ ــوز عـلــى
كارديف سيتي -1صفر السبت.
وكان رجل األعمال الثري من بين

خمسة أفـ ــراد لـقــوا مصرعهم بعد
لحظات مــن اق ــاع طــائــرة مروحية
يملكها رئيس النادي ،بعد تحطمها
في احدى جنبات ملعب "كينغ باور"
بعد انـتـهــاء م ـبــاراة ليستر سيتي
ووست هام.
وفــي الوقت الــذي كــان يدفن فيه
سريفادانابرابا في تايلند ،توجه
اف ــراد الفريق الــى كــارديــف لخوض
مباراة في الدوري االنكليزي الممتاز،
وك ــان ــت مـنــاسـبــة لـتــوجـيــه التحية
لرئيس النادي.
وإذا ك ــان ــت ال ـن ـت ـي ـجــة ال تعني

بالميراس يحسم «كالسيكو» ساو باولو

إيقاف مدرب ريفرباليت  4مباريات
قرر االتحاد األميركي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) إيقاف مدرب
ريفر باليت األرجنتيني مارسيلو غاياردو  4مباريات ،لعدم احترامه تنفيذ
عقوبة سابقة بحقه ،وبالتالي لن يتمكن من قيادة فريقه في الدور النهائي
من نهائي كأس ليتادوريس األميركية الجنوبية في المواجهة المرتقبة
ضد غريمه التقليدي بوكا جونيورز.
ً
وفرض االتحاد القاري أيضا غرامة مالية بحق غاياردو مقدارها  50ألف
دوالر ،باإلضافة إلى المباريات األربع ،لعدم احترامه تنفيذ عقوبة سابقة
بحقه من خالل دخوله غرفة المالبس بين شوطي المباراة ضد غريميو
البرازيلي في إياب نصف نهائي البطولة القارية الثالثاء الماضي.
وعلل غــايــاردو دخــولــه الــى غــرف المالبس بقوله "لــم يكن األم ــر عمال

استفزازيا من قبلي بل مجرد رد فعل عاطفي ومندفع".
وك ــان غريميو تـقــدم باحتجاج ل ــدى االت ـحــاد ال ـق ــاري ،مطالبا
إياه بمنحه الفوز -3صفر في المباراة (خسرها  ،)2-1لكن االتحاد
األميركي الجنوبي رفض طلبه.
وكان غاياردو ممنوعا من دخول غرف المالبس في مباراة اإلياب ضد
غريميو ،بعد أن تأخر فريقه في العودة الى أرضية الملعب في مطلع الشوط
الثاني من مباراة الذهاب .وبموجب قرار االتحاد األميركي الجنوبي للعبة،
لن يتمكن غاياردو بالتالي من دخول ملعب بونبونيرا خالل ذهاب الدور
النهائي في  10نوفمبر ،وال ملعب مونومونتال الخاص بفريقه في مباراة
اإلياب في  24منه.

مولر

انتقدت زوجــة مهاجم بايرن ميونيخ األلماني توماس مولر مدرب
الفريق الـكــرواتــي نيكو كوفاتش ،إلبـقــاء زوجـهــا على مقاعد البدالء
 70دقيقة خالل تعادل الفريق البافاري السبت مع فرايبورغ  1-1في
الدوري المحلي.
وكتبت ليزا مولر على موقع "انستغرام" ،في إشارة الى المدرب الذي
يتعرض النتقادات كبيرة راهنا ،ويبعد مولر ( 29عاما) عن تشكيلته
األساسية" ،أكثر من  70دقيقة حتى يحصل على الهام فجائي".
وبعد مشاهدته تعليق زوجته ،قــال مولر لشبكة "سكاي"
األلمانية "ليس رائعا .هذا بسبب العاطفة .تحبني ،ماذا
يمكنني أن أفعل؟".
ورفض كوفاتش التعليق على ما جرى.
ولــم ينجح مــولــر بعد دخــولــه مــن الــوصــول الى
مــرمــى الـخـصــم ،فــافـتـتــح زمـيـلــه س ـيــرج غـنــابــري
الـتـسـجـيــل ب ـهــدف شـخـصــي أول م ــع ب ــاي ــرن في
الــدوري ،قبل أن يعادل لوكاس هولر لفرايبورغ
غي الدقيقة .89
وب ـت ـعــادلــه أم ــس األول ،اب ـت ـعــد ب ــاي ــرن ب ـفــارق
 4نـقــاط عــن بــوروسـيــا دورت ـمــونــد الـمـتـصــدر قبل
مواجهتهما السبت المقبل في قمة البوندسليغا.

ف ــاز بــال ـم ـيــراس ع ـلــى ضـيـفــه ســان ـتــوس ( )2-3في
"كــاس ـي ـكــو" س ــاو ب ــاول ــو بــالـجــولــة الـ ـ ــ 32م ــن الـ ــدوري
البرازيلي لكرة القدم ،ليعزز انفراده بصدارة الترتيب.
وافتتح أصحاب األرض التسجيل عبر دودو (ق،)14
ثم تقدم بهدف ثان من توقيع إدو دراسينا (ق.)40
وفــي بداية الشوط الثاني ،قلص سانتوس الفارق
حين سجل جوناثان كوبيتي أول هدف لفريقه (ق،)55
قـبــل أن ي ــدرك الـتـعــادل (ق )65عـبــر دودوه ،لـكــن العــب
بالميراس فيكتور لويس حسم الفوز لفريقه بهدف ثالث
(ق ،)71لتنتهي المباراة بفوز أصحاب األرض (.)2-3
وبــذلــك ،رف ــع بــالـمـيــراس رص ـيــده إل ــى  66نقطة في
صدارة الترتيب ،مبتعدا عن فالمنغو الوصيف بسبع

غاياردو

بوكا يهزم تيغري

زوجة مولر تنتقد كوفاتش

الـكـثـيــر ف ــي خ ـضــم ال ـم ــأس ــاة الـتــي
يعيشها ال ـن ــادي ال ــذي ت ــوج بطال
إلنكلترا عــام  ،2016ضــاربــا جميع
التوقعات عرض الحائط ،فإنها كان
بـمـنــزلــة الـبـلـســم ل ـجــراحــات مدينة
ليستر سيتي والعبي الفريق بفضل
الهدف الــذي سجله ديماراي غراي
في الشوط الثاني.
وارت ـ ـ ــدى الع ـب ــو لـيـسـتــر سيتي
قمصانا كتب عليها على صدورهم
ع ـب ــارة الــرئ ـيــس "ذي بـ ــوس" خــال
حصة التحمية قبل انطالق المباراة،
فــي حين كتب على ظهرها "خــون

فـيـتـشــاي ،ستبقى فــي قلوبنا الــى
األبد".
ووقف الالعبون والجمهور دقيقة
صمت في الوقت الذي ظهرت صورة
فيتشاي على شاشة الملعب ُ
ورفع
عـلـمــان ضـخـمــان ،تـكــريـمــا لرئيس
النادي تناقلها جمهور الفريقين.
ي ــذك ــر أن مـعـظــم الع ـب ــي ليستر
سيتي سيتوجهون مساء السبت
ال ــى تــايـلـنــد لـتـقــديــم واج ــب ال ـعــزاء
برئيسهم.
وحقق نيوكاسل اول فوز له هذا
الـمــوســم اث ــر تغلبه عـلــى وات ـفــورد

-1ص ـف ــر سـجـلــه اإلس ـبــان ــي اي ــوزي
بيريز في الدقيقة .65
وك ــان ــت ال ـم ـب ــاراة مــواج ـهــة بين
مدربين إسبانيين :رافايل بينيتيز
في نيوكاسل ،وخافي غارسيا في
واتفورد.
وتغلب ايـفــرتــون على برايتون
 1-3ب ـف ـض ــل ث ـن ــائ ـي ــة ل ـل ـب ــرازي ـل ــي
ريتشارليسون ( 26و )77وااليرلندي
الشمالي شيموس كولمان ( ،)50في
حـيــن سـجــل لــويــس دان ــك للخاسر
( .)33وتغلب وست هام على بيرنلي
ً
 2-4أيضا.

استعاد بوكا جونيورز نغمة االنتصارات
فــي ال ــدوري األرجنتيني الممتاز لـكــرة الـقــدم،
بتغلبه على ضيفه تيغري  1-4في الجولة الـ11
من البطولة .بينما خسر ريفر بليت أمام مضيفه
استوديانتس بـهــدف نظيف ،فــي آخــر مـبــاراة
لكل منهما قبل مواجهتهما المرتقبة السبت
المقبل في ذهــاب نهائي كأس ليبرتادوريس،
ب ــأول ســوبــر كالسيكو أرجنتيني فــي نهائي
البطولة القارية.
وجـ ـ ــاءت ربــاع ـيــة ب ــوك ــا ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـتــي
أقيمت أمس األول عبر كارلوس تيفيز ( 26و)73
وإدوين كاردونا ( )69وخوليو بوفاريني (،)88
فيما جاء هدف تيغري الوحيد عبر فيدريكو
غونزاليس (.)11
وبهذا الفوز يعود بوكا لطريق االنتصارات
في الدوري ،بعد خسارته مرة وتعادله مرتين في
آخر ثالث جوالت ،ويرفع رصيده إلى  18نقطة
في المرتبة السادسة بفارق خمس نقاط عن
راسينغ المتصدر ،الذي لم يخض بعد مباراته
بالجولة .وسقط ريفر بليت بهدف نظيف أمام
مضيفه استوديانتس ،ليتجمد رصيده عند 16
نقطة في المركز التاسع.

نـقــاط ،علما بــأن هــذا األخـيــر سيحل ضيفا على ساو
باولو الليلة ضمن منافسات نفس الجولة ،في حين
تجمد رصيد سانتوس عند  46نقطة في المركز السابع.
من جانبه ،فاز جريميو على مضيفه أتلتيكو مينيرو
بهدف دون رد سجله جيروميل (ق ،)3ليرفع الفريق
رصيده إلى  55نقطة في المركز الخامس ،بينما تجمد
رصيد أصحاب األرض عند  46نقطة في المركز السادس.
وب ـه ــدف نـظـيــف أي ـض ــا ،ف ــاز فــاسـكــو دا جــامــا على
مضيفه فلومينينزي بفضل ركلة جزاء سجلها ماكسي
لوبيز (ق ،)59ليصبح رصيد الضيوف  39نقطة في
المركز الـ 12مقابل  40نقطة ألصحاب األرض في المركز
العاشر.

ماركيز يستغل سقوط روسي ليتوج في ماليزيا
استغل اإلسـبــانــي م ــارك مــاركـيــز (هــونــدا) ،ال ــذي تــوج بطال للعالم
للدراجات النارية في فئة موتو جي بي قبل أسبوعين ،سقوط منافسه
اإليـطــالــي المخضرم فالنتينو روس ــي (يــامــاهــا) ،عندما كــان األخير
مـتـصــدرا ،لينتزع الـفــوز فــي سباق جــائــزة ماليزيا الـكـبــرى ،المرحلة
الثامنة عشرة من بطولة العالم على حلبة سيبانغ.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــل ثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــا اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي
أليكس ريـنــس (ســوزوكــي)
والفرنسي يوهان زاركو
(ياماها تيك.)3
وبعد أن حقق أسرع
ت ــوق ـي ــت فـ ــي ال ـت ـج ــارب
الرسمية أمس األول ،قرر
منظمو الـسـبــاق ارج ــاع
مـ ــارك ـ ـيـ ــز س ـ ـتـ ــة مـ ــراكـ ــز
بسبب ح ــادث خ ــال تلك
الحصة.
وان ـ ـت ـ ــزع روسـ ـ ـ ــي ص ــاح ــب
الرقم القياسي من االنتصارات
فـ ــي م ــال ـي ــزي ــا ( 6م ـ ــرات أع ـ ــوام
2008 ،2006 ،2004 ،2003 ،2001

و ،)2010المركز األول عند االنـطــاق قبل ان يرتكب خطأ قبل نهاية
السباق بخمس لفات بعد ضغط متواصل من ماركيز.
وحل روسي في المركز الثامن عشر واألخير ،ليبقى في المركز الثالث
في بطولة العالم متخلفا بفارق  25نقطة عن مواطنه أندريا دوفيزيوزو
مع تبقي سباق واحد يقام في فالنسيا في  18نوفمبر الحالي.
وفي فئة موتو  ،2توج الــدراج اإليطالي الشاب فرانشيسكو
بانيايا ( كــا لـيـكــس) بطال للعالم بحلوله ثالثا وراء منافسه
البرتغالي ميغيل اوليفيرا (كاي تي ام) ،ليبقى متقدما عليه
بـفــارق  32نقطة قبل جولة واح ــدة مــن اختتام بطولة العالم
وبالتالي لم يعد باستطاعة األخير اللحاق به حسابيا.
وكان الفوز في هذه الفئة ،من نصيب اإليطالي
لوكا ماريني ،محققا باكورة انتصاراته في
مسيرته.
وف ـ ــي ف ـئ ــة م ــوت ــو  ،3ض ــرب
اإلسباني خورخي مارتن
(هـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــدا) عـ ـصـ ـف ــوري ــن
بـحـجــر واحـ ــد م ــن خــال
فوزه بالسباق وتتويجه
بطال للعالم بعمر العشرين
عاما.

ماركيز

ليكرز يفك عقدته المستعصية ويسقط بورتالند
فـ ـ ـ ــك ل ـ ـ ـ ـ ــوس أن ـ ـج ـ ـل ـ ــس ل ـ ـي ـ ـك ـ ــرز عـ ـق ــدت ــه
المستعصية المتمثلة بفريق بورتالند ترايل
باليزرز ،فبعد خسارته أمامه في  16مباراة
تواليا ،هزمه  111-114في عقر داره ضمن
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
ً
وكان باليزرز حقق  16فوزا على التوالي
على ليكرز منذ ديسمبر عام .2014
وسجل ليبروس جيمس  28نقطة ،ونجح
ف ــي  7ت ـم ــري ــرات حــاس ـمــة ،واض ـ ــاف راج ــون
روندو الذي شارك احتياطيا 17 ،نقطة و10
تمريرات حاسمة لليكرز الــذي تقدم بفارق
 17نقطة في الربع الثالث .في حين لم تنفع
الـنـقــاط ال ـ ــ 30ال ـتــي سجلها كــل مــن دام ـيــان
لـ ـي ــارد وسـ ــي جـ ــاي مــال ـكــولــم ف ــي صـفــوف
بورتالند إلبعاد الهزيمة عن فريقهما.
وكاد ليكرز يفرط بهذا التقدم في آواخر
المباراة ،فبعد أن سجل  16نقطة من دون
رد لمنافسه في الربع الثالث ،رد باليزرز
في الربع األخير مسجال  22نقطة مقابل
 8لليكرز قبل نهاية المباراة بثالث دقائق

و 34ثــان ـيــة م ــن دون أن يـتـمـكــن م ــن قلب
النتيجة إلى مصلحته.
وت ـع ـت ـب ــر ال ـن ـت ـي ـجــة جـ ـي ــدة ل ـل ـي ـك ــرز ،ألن
ب ــورت ــان ــد ه ــو م ـنــافــس م ـبــاشــر ل ــه لـبـلــوغ
البالي أوف.

ثالثية حاسمه ألوالديبو
في المقابل ،سجل فيكتور أوالديبو رمية
ثالثية قبل ثالث ثوان من نهاية مباراة فريقه
إن ــدي ــان ــا ب ـي ـســرز ض ــد بــوس ـطــن سلتيكس،
ليمنحه فوزا دراماتيكيا .101-102
وتألق أوالديبو في المباراة وسجل فيها
 24نقطة و 12مـتــابـعــة لـبـيـســرز ،ال ــذي كــان
متخلفا بفارق أربع نقاط قبل نهاية المباراة
بـ ــ 37ثــانـيــة ،عـنــدمــا سـجــل كــايــري ايرفينغ
ثــاث ـيــة ل ـبــوس ـطــن ،ل ـكــن اوالدي ـ ـبـ ــو تـعــرض
لمخالفة قبل ان ينجح في تسجيل رميتين
حرتين مقلصا النتيجة ا لــى  ،101-99قبل
ان يتمكن بمجهود فــردي رائــع من تسجيل

ثــاث ـيــة حــاس ـمــة رغ ــم ت ــدخ ــل الع ــب ارت ـك ــاز
بوسطن آل هورفورد ،لينتزع الفوز لفريقه
في الرمق األخير.
وكان ماركوس موريس افضل مسجل في
صفوف سلتيكس ( 23نقطة و 6متابعات).
والفوز هو الثالث إلنديانا تواليا ،فارتقى
الــى المركز الثالث فــي المجموعة الشرقية
بــرصـيــد  7ان ـت ـصــارات مـقــابــل  3هــزائــم منذ
مطلع الموسم الحالي على حساب بوسطن،
الذي تراجع الى المركز الرابع ( 6انتصارات
مقابل  3هزائم).

روكتس يهزم بولز
وعاد جيمس هاردن الى صفوف هيوستن
روكتس بعد غيابه عن مباريات فريقه الثالث
األخ ـيــرة بــداعــي االصــابــة فــي عضلة الفخذ
الخلفية ،وقاده الى الفوز على شيكاغو بولز
 88-96بتسجيله  25نقطة بينها  11نقطة
تواليا ،عندما سجل فريقه  15نقطة مقابل

ال شيء لمنافسه في الربع الثالث ،فأما نجم
الفريق المخضرم كارميلو انطوني فسجل
 17نقطة ،وأما في صفوف الخاسر فكان زاك
الفين أفضل المسجلين مع  21نقطة.
وكــان هــاردن تعرض لالصابة ضد يوتا
جاز في  24أكتوبر الماضي.
وفي فيالدلفيا ،تابع الكاميروني جويل
إمبييد تألقه بتسجيله  39نقطة ونجاحه
في  17متابعة ليقود فريقه فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز إلى الفوز على ديترويت بيستونز
.99-109
و س ــا ه ــم د يـ ـم ــار دي روزان ( 26نـقـطــة)
والماركوس الدريدج ( 22نقطة و 12متابعة)
ف ــي ف ــوز س ــان ان ـتــون ـيــو س ـب ـيــرز ع ـلــى نيو
أورليانز بيليكانز .95 109-
وفـ ــي ال ـم ـب ــاري ــات األخـ ـ ــرى ،فـ ــاز أتــان ـتــا
هـ ــو كـ ــس عـ ـل ــى مـ ـي ــا م ــي هـ ـي ــت ،118-123
وتشارلوت هورنتس على كليفالند كافالييرز
 ،94-126ودنـ ـف ــر نــاغ ـتــس ع ـلــى ي ــوت ــا جــاز
.88-103
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

حوار عبثي استمر
ً
قرنا من الزمان

أ .د .غانم النجار

في يوم الخميس  1نوفمبر  2018جرى الحوار التالي:
سؤال :قتل اإلسرائيليون األحد الماضي  3أطفال فلسطينيين في غزة ،وأمس
أعلنوا أنهم قتلوهم بالخطأ.
ألم يحن الوقت إليقاف ذلك؟ ...اإلسرائيليون يقتلون فلسطينيين ألنهم يصنفون
كل شيء يقومون به ،حتى في أحيائهم ،أنه أنشطة مشبوهة .أال يفترض أن يكون
ً
ذلك األمر مأساويا؟ ربما كنتم ستشعرون بأنه أمر مأساوي لو حدث في مكان آخر؟
ً
جواب :بالنسبة لي كأب ،ذلك المكان خطير جدا ،وكذلك كأب ،فإنه ال يوجد أي
تبرير للتهور الــذي تقوم به "حماس" في التحريض على العنف الــذي يعرضهم
لهذا النوع من الخطر.
سؤال :ولكن هؤالء األطفال لم يكونوا يشاركون في أي مظاهرة ،كانوا فقط
يلعبون في حيهم ،ومع ذلك استهدفهم اإلسرائيليون ألنهم قرروا أنهم يقومون
بأعمال مشبوهة ،ألم يحن الوقت ليتوقف اإلسرائيليون عن االستخدام المفرط
للقوة؟
جواب :من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها ،بينما "حماس" مستمرة في إعاقة
السالم وزيادة المعاناة.
سؤال :وما عالقة ذلك بأطفال يلعبون؟ لم أتمكن من إيجاد أي رابط بين أطفال
يلعبون وبين "حماس" ،كما لم أفهم لماذا بدأت إجابتك بوصف نفسك "أنا كأب"،
فهل تعني أنك ّ
تحمل آباء األطفال خطيئة السماح لهم باللعب؟
جــواب :ما أقوله هو أن الوضع خطير ،والسماح لألطفال باللعب في منطقة
خطيرة يدل على االستهتار.
ً
سؤال :إذا أنت ترى أن قتل أطفال يلعبون هو خطأ اآلبــاء ،ال ألن اإلسرائيليين
قتلوهم؟
جواب :نحن نطالب "حماس" بأن تضع مصلحة وسالمة سكان غزة كأولوية.
ســؤال :أكــرر أنك ذكــرت بشكل واضــح في بداية ردك "أنــا كــأب" ،فما موقفك ضد
اآلباء الفلسطينيين؟
جواب :إنه وضع خطير ،وال يوجد أي مبرر لتحريض الناس على استخدام العنف
في هذه المناطق الخطيرة ،مما يعرضهم لهذه المخاطرة الكبيرة.
سؤال :فهل هناك تبرير لذلك؟
جواب :إنه وضع خطير ،وذلك يعرضهم للمخاطرة.
سؤال :أكرر ،هل هناك أي تبرير؟ هل هناك مبرر لحدوث ذلك في أي مكان بالعالم؟
أي تبرير لقتل أطفال يلعبون؟
جواب :من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ،وهذا وضع خطير.
ً
سؤال :تحل علينا غدا الذكرى الــ 101إلعالن بلفور ،والفلسطينيون على مدى
 101سنة يعانون االحتالل ومعاناته ،أمــا آن األوان لحصولهم على االستقالل،
ً
ربما بمساعدتكم؟ أعني أنكم دائما تقودون حقوق اإلنسان واالستقالل والحق في
السيادة وغير ذلك؟
ً
جواب :سيحدث ذلك في الوقت المناسب ،فحكومتنا ستتقدم بخطة سالم قريبا،
والشعب الفلسطيني يستحق قيادة تتيح له الفرصة إلنهاء هذا النزاع.
ً
ً
حوار الطرشان السياسي هذا لم يكن متخيال ،لكنني ترجمته حرفيا للقاء في
وزارة الخارجية األميركية.
األسئلة من صحافي أميركي ،واألجوبة من روبرت باالدينو ،نائب الناطق الرسمي
للخارجية األميركية .بمحض المصادفة جرى ذلك النقاش في ذكرى مرور 101
سنة على إعالن بلفور .كأننا أمام مسرحية عبثية لصامويل بيكيت ينتظر غودو.
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ً
شكرا على هذا الحماس
لنكن صريحين ونترك عنا "التسطيح والتسفيه"
لما جاء في خطاب سمو رئيس الــوزراء الشيخ جابر
ً
المبارك ...فسموه أبدى شفهيا شجاعة في كالمه حول
ّ
الفساد ،وأنه بال ضراوة سيحمل قيادات الدولة ،حتى
وزراءها ،مسؤولية التصدي للفساد ...عندما قال :من
ال يستطع ذلك فليترك المنصب ...أليس هذا ما نطالب
به من سنين؟!
تبون كالم أوضح وأصرح من "جذي"!
ً
خ ـصــوص ــا أن صـحـيـفــة "ال ـ ـ ــراي" م ــا ق ـص ــرت ثــانــي
يوم بتاريخ  2018/ 10/ 30بمانشيتها العريض على
الصفحة األول ــى ،وهــو "تجميد حسابات أســد حولي
ومنعه من السفر ،"...وهي تعني الشيخ أحمد الخليفة
كما يعلم الـبـعــض ...يعني الـحــديــدة حامية ،وقضية
"ضـيــافــة الــداخـلـيــة" سيتم فيها ـ ـ ب ــإذن الـلــه ـ ـ معاقبة
المسيء وتبرئة البريء...

د .ناجي سعود الزيد
بعد هذه الديباجة التي سيعتقد البعض أنها ليست
ّ
جديدة والكل يعرفها ...أود أن أذكر سمو رئيس الوزراء
أن الضيافة وسرقة أموال الدولة من خاللها ،تمت في
فـتــرة وج ــود الشيخ محمد الـخــالــد كــوزيــر للداخلية،
ومع ذلك لم نسمع أي خبر منه ،أو تعليق أو تفسير
من سمو رئيس الوزراء ،وهذا ال يعني البتة أنه شارك
في أي فساد أو له دخل فيه ،ولكن استدعاءه لالستماع
ً
ألقواله مهم جدا ،حتى من خالل محكمة الوزراء؛ ألنه
ً
سيوضح بال شك أمورا كثيرة ،أهمها ...ماذا كان دوره؟
وما إذا كانت هناك معلومات حول السرقات تمت دون
علمه ...وهل كان هناك تعمد في إخفاء المعلومات عنه؟!
ولكي ال يذهب حماس سمو رئيس ال ــوزراء هباء،
نود أن نعرف رده الكافي والشافي حول هذا الموضوع
ً
الـ ـحـ ـس ــاس ...وشـ ـك ــرا ع ـلــى ال ـح ـم ــاس الـ ــذي أب ـ ــداه في
موضوع الفساد ومنعه!

في وداع العم
النوخذة «بومساعد»
المرحوم خالد حسين العلي

يوسف الجاسم
yousef@6ala6.com

مليء بالطيبة ،معجون بالحكمة والبصيرة واالعـتــدال ،جــاء من زمــن المؤسسين ممن
غمسوا خبزهم بعرقهم ،ليسدوا رمقهم ،ويكفوا حاجة أهلهم ،ويرعوا أطفالهم حتى يكبروا.
َّ
قاسى ُ
ليتحول الشاب اليافع في جسده وعقله وإرادته إلى عمالق تراه يطوي
اليتم المبكر،
البحار على هواه ،كما روته مذكرات بحار محمد الفايز.
ً ً
ارتوى من الحياة مالمسا قرنا من الزمان ،ولم يختلف مع أحد ،ولم ينازعه أحد ،وكان األب
واألخ والمعين لكل قريب منه وبعيد ،وظلل بهدوئه رحاب بيته ،وغمرت سكينته محيطاته
األسرية واالجتماعية ،فنثر من حوله المحبة ،وزهت روحه عند بارئها ُ
بحسن العمل والخاتمة
بين يدي مليك مقتدر.
نعزي أهله وأنفسنا ومحبيه ورفيقة دربه عبر ما يزيد على السبعة عقود؛ العمة "أم مساعد"،
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
وودعناه كبيرا ،مثلما عاش بيننا أبا رحوما وصدرا رحبا مألنا بالحنان والمحبة .كان وداعه
ً
مهيبا ،بقدر مهابته كإنسان كبير ببساطته وتاريخه العريق.
لن يفارق العم "بومساعد" ذاكرة أبنائه وأهله ومحبيه بحجم اإلرث الكبير من القيم التي
زرعها في نفوسهم رحمه الله.
كتب الباحث في التراث البحري الكويتي األستاذ الدكتور يعقوب يوسف الحجي في العم
النوخذة خالد حسين العلي (بومساعد) كواحد من نواخذة السفر الشراعي المشهود لهم
بالتميز ،ما يلي:
ُولد عام 1923م ،ودخل مدرسة األيام لشمالن آل سيف ،وكان أحمد الخميس مدرسه لمدة
 4سنوات ،ثم دخل المباركية لمدة عام ،وكان من مدرسيه سيد عمر ،وعبدالوهاب الفارس.
ثم درس الفلك عند المال عبدالرحمن الحجي ،واللغة اإلنكليزية عند هاشم البدر ،ثم عمل
بالسوق (في دكان) عدة سنوات ،قبل أن يركب البحر مع النوخذة راشد المبارك ،وظل أربع
سنوات مع النوخذة راشد يتعلم في بوم محمد ثنيان الغانم ،المعروف باسم "نايف" .وكان
معهم "معلم" (يقيس مواقع السفينة في عرض البحر) النوخذة محمود العصفور ،قبل أن
َّ
يتسلم قيادة إحدى السفن .وهو الذي علم النوخذة خالد العلي أصول القياس والمالحة حين
كان على البوم "نايف" معهم.
ثم ركب النوخذة خالد مع النوخذة حمد صالح المطر (أخوه من جهة األم) مساعد نوخذة
(نوخذة شراع) لمدة عام واحد ،بعدها أصبح نوخذة على البوم "أسعيد" عام  ،1937وقد كان
في األصل بتيل الغوص التابع لراشد بن أحمد الرومي لمدة عام واحد.
ثم ركب نوخذة في بوم المزيدي (حمولة  1500طن) ،وفاجأتهم عاصفة أدت إلى غرق هذا
البوم .ثم تسلم قيادة بوم لخالد الداود المرزوق واسمه "سمحان" لمدة عام واحد ،وبعدها
سافر نوخذة في بوم أحمد الغانم لمدة عشر سنوات ،ثم ركب نوخذة في لنج اسمه "سحاب"،
أي بوم مزود بماكينة وشراع ،ألحمد الغانم لمدة  4سنوات ،وكانت سفراته إلى الهند.
وفي عام  1956ترك النوخذة خالد السفر ،وعمل في وظيفة مراقب مسؤول عن مناطق
القبلة ،وكانت الشؤون ،آنذاك ،تحت رئاسة المرحوم حمد الرجيب .وظل يعمل في هذه الوظيفة
مدة عشر سنوات حتى تقاعد .ومازال يتذكر باعتزاز حرفة النوخذة التي قام بها في شبابه.
وقد ذكر النوخذة عيسى العثمان في رزنامته ،أنه شاهد النوخذة خالد العلي وقد وصل
ً
لتوه إلى بندر الكويت عائدا من رحلة سفر عام 1942م ،كما ذكره في الموسم السابق (عام
1941م) حين وصل النوخذة خالد إلى بندر كراجي في رحلة أخرى إلى بنادر الساحل الهندي
ً
في ذلك العام – إحدى سنوات الحرب العالمية الثانية .كذلك كان النوخذة خالد عائدا من رحلة
سفر في بوم أحمد الغانم (نمر) عام 1947م حين َّ
تعرضت له سفينة خفر السواحل اإليرانية
وضايقته ،فرفع النوخذة شكوى إلى الشيخ أحمد الجابر – حاكم الكويت آنذاك ،الذي بعث
برسالة شكوى إلى المعتمد البريطاني بالكويت يحضه فيها على التدخل لمنع مثل هذه
المضايقات للسفن الكويتية العائدة إلى الكويت من الهند أو اليمن.
ترك النوخذة خالد قيادة السفن الشراعية عام َّ 1956
وتفرغ للتجارة ،وظل يتذكر سنوات
شبابه ،ويعتز بها وببحارته األوفياء ،حتى وفاته يوم السبت  27أكتوبر .2018

صالح القالب

«التهدئة» في غزة ...ماذا تعني؟!
ً
وفقا لتجارب أكثر من عشرة أعوام ماضية،
فــإنــه ال يـمـكــن أن ت ـكــون ه ـنــاك ثـقــة ب ــأن اتـفــاق
الـتـهــدئــة بـيــن حــركــة حـمــاس وإســرائ ـيــل ،الــذي
يفترض أن تكون المصادقة عليه بين الطرفين
ٍّ
قد تمت أمس األحد ،ليس في اتجاه حل سياسي
على أســاس "صفقة القرن" ،الــذي كان وعد بها
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،م ــن وراء
ظهر منظمة التحرير الفلسطينية ،التي هناك
مخاوف جدية من أن تكون مقاطعة الجبهتين
(ال ـش ـق ـي ـق ـت ـي ــن) ،ال ـش ـع ـب ـيــة وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة،
الجتماعات المجلس المركزي األخـيــر خطوة
فعلية للطالق التنظيمي معها واالنضمام إلى
مشروع اإلخوان المسلمين ،الذي تدعمه إيران
وتموله جهات عربية.
ً
وخ ــاف ــا لبعض الـتــأكـيــدات غـيــر الـمــوثــوقــة
وغير المضمونة بأن هذا االتفاق الذي وقع بين
ٌّ
وأولي ،إلى
إسرائيل و"حماس" هو إجراء مؤقت
حين إبــرام اتفاق مصالحة بين "فتح" وحركة
المقاومة اإلسالمية ،ليجري بعد ذلك اتفاق هدنة
رسمية "طويل األمد"؛ فإن هذا غير مضمون على
اإلطالق ،مادام هناك العبون كثر ،وأموال عربية،
ً
وربـمــا أيـضــا غير عربية ،فــي اتـجــاه "القطاع"،

كاتب وسياسي أردني

بحجة دفــع روات ــب أعـضــاء هــذه الـحــركــة ،التي
عندما قامت بانقالبها الدموي في عــام 2007
ً
على السلطة الوطنية فإنه كــان واضـحــا أنها
تريد إقــامــة الــدولــة "اإلخــوانـيــة" فــي هــذا الجزء
من فلسطين ،باالتفاق مع الدولة اإلسرائيلية،
وبمباركة بعض العرب وبعض الدول اإلسالمية.
ّ
وهـنــا ،فإنه ال شــك فــي أن مصر ،التي ذاقــت
األم ــري ــن فــي تـجــاربـهــا الـســابـقــة والــاح ـقــة مع
اإلخوان المسلمين ،ال يمكن أن تقبل بهذا الحل
ال ــذي ك ــان ج ــرى وال ي ــزال يـجــري تـحــت عـنــوان
"التهدئة" ،وال يمكن أن "تسكت" عن إقامة مثل
هذه الدولة "اإلخوانية" عند خاصرتها الشمالية،
ً
وهي ال تزال تخوض حربا فعلية مع "إرهابيي"
اإلخ ــوان في شبه جزيرة سيناء ،وفــي مناطق
أخرى في مصر ،وحيث كان استهداف "األقباط"
األخير التأكيد على أن "هــؤالء" -أي "اإلخــوان"-
مصرون على مواصلة حربهم ضد أرض الكنانة
وضد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظامه ،ولو
باستخدام اسم "داعش" ،الذي غدت تستخدمه
جهات متعددة وكثيرة.
ل ـقــد ت ــأخ ــر ال ـت ـح ــاق "اإلخـ ـ ـ ــوان الـمـسـلـمـيــن"
بالكفاح الفلسطيني المسلح أكثر من عشرين

وفيات
فاطمة حسين محمد الخميس

ً
ع ــام ــا ،ول ـعــل مــا يــؤكــد أن ـهــم قــد أطـلـقــوا حركة
ح ـمــاس فــي ع ــام  1987لـتـكــون الـبــديــل لحركة
فـتــح ولمنظمة الـتـحــريــر ،عـلــى أس ــاس أن ــه "لــم
يبق في الميدان إال حميدان" ،وأنه بعد اجتياح
اإلسرائيليين لبيروت فــي عــام  1982وانتقال
أبوعمار ومن معه إلى تونس أصبحت الظروف
مهيأة لهم ولحركة المقاومة اإلسالمية هذه التي
بقيت تصر على عدم االلتحاق بمسيرة الشعب
الفلسطيني وبالثورة الفلسطينية ،التي كانت
انطلقت في عام  ،1965وأنها البديل "الشرعي"
لكل الفصائل والتنظيمات السابقة والالحقة.
وعليه ،فإن مع الرئيس أبومازن وحركة فتح
الـحــق كله فــي كــل هــذه الـمـخــاوف مــن أن يكون
اتفاق "التهدئة" هذا بين "حماس" واإلسرائيليين
هو الخطوة األولى لتنفيذ "صفقة القرن" ،التي
كــان أعـلــن عنها تــرامــب وال ي ــزال يصر عليها،
والتي هي ،كما هو واضح ،تحظى بدعم بعض
العرب ،والدليل هو "إفراج" بنيامين نتنياهو عن
األموال العربية الموجهة ،ليس إلى قطاع غزة
بل إلى حركة المقاومة اإلسالمية.

الثقافة هذا المساء
الفعالية:

مـ ـع ــرض ا ل ـف ـن ــان

أرملة محمد نجف نوبخت
ً
 74عاما ،شيعت ،الرجال :بيان ،مسجد الحسن ،النساء :الرميثية،
ق ،8شارع أسامة بن زيد ،م ،23ت66554566 ،99811180 :

وليد عبيد
الوقت :الساعة السابعة مساء
المكان :قاعة بوشهري للفنون

زوجة أحمد عبدالمحسن عبدالقادر الحمود
ً
 55عاما ،شيعت ،الروضة ،ق ،3ش ،34م ،20ديــوان الحمود ،ت:
99609609

الفعالية:

وندي آن ستافورد

فرحان خزعل سلمان الضويحي

ً
 74عاما ،شيع ،الرجال :الجهراء ،مقابل الصناعية ،على الطريق
ال ـ ـسـ ــادس ،ال ـن ـس ــاء :ال ـع ـي ــون ،ق ،4ش ،7م ،85ت،55227407 :
99259929

حصة حجي ربيعة بن شداد

أرملة عبداللطيف رمضان الجابر
ً
 88عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :العديلية ،ق،2
ش ،29م ،5ديــوان الجابر ،النساء :العديلية ،ق ،2ش ،29م ،5ت:
97751777 ،99254440

دينه براك مبرك العتيبي

أرملة خلف مبارك العتيبي
ً
 78عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،بمقبرة صبحان ،الرجال:
الفنطاس ،ق ،4ش ،6م ،465النساء :الصباحية ،ق ،3ش ،11م،911
ت99322555 :

نورة محمد سميرة الصعب

أرملة فالح حزام الهاجري
ً
 82عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :العزاء بالمقبرة
فقط ،ت66060456 :

حديث االثنين مع
د .محمد قاسم
الوقت :الساعة السابعة مساء
المكان :مركز جابر األحمد الثقافي
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