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الكويت ارتفع في «آسياد »2018
علم
ً
ً

محليات

٠٤

 40رياضيا كويتيا يشاركون في  4ألعاب بعد  3سنوات من اإليقاف

● «األولمبي اآلسيوي» :نأمل احترام الحكومة الكويتية خريطة الطريق المتفق عليها
● الكوريتان الشمالية والجنوبية تشاركان في الدورة تحت علم واحد
حازم ماهر

بعد إيقاف الرياضة الكويتية بقرار من اللجنة األولمبية الدولية
في  27أكتوبر عام  ،2015عاد علم دولة الكويت ليرفرف في المحافل
ً
الرياضية الدولية مجددا ،وذلك من خالل المشاركة في دورة األلعاب
ً
اآلسيوية الـ ،18التي انطلقت رسميا في العاصمة اإلندونيسية جاكرتا
ً
أمــس ،بوفد يضم  40رياضيا سيشاركون في  4لعبات ،هي الرماية
وألعاب القوى والسباحة والكاراتيه.
وخالل افتتاح "آسياد  ،"2018الذي جرت فعالياته على ملعب غيلورا
بونغ كارنو في جاكرتا ،حمل علم الكويت العــب المنتخب الوطني
أللعاب القوى عيسى الزنكوي ،وسط استقبال رائع من جمهور الدورة.
ورحــب المجلس األولمبي اآلسـيــوي برفع اإليـقــاف المشروط من
«األولمبية الدولية» عن الكويت ،والمفروض منذ ثالثة أعوام ،وهو ما
ّ
مكن الرياضيين الكويتيين من المشاركة في الدورة تحت علم بالدهم.
ً
وقال المدير العام للمجلس حسين المسلم" :نحن سعداء جدا للجنة
ً
األولمبية الكويتية وللرياضيين" ،مضيفا" :نأمل أال يتكرر هذا األمر
(اإليقاف) في المستقبل ،وأن تحترم الحكومة الكويتية خريطة الطريق
التي تم االتفاق عليها ،ليقود ذلك النتخابات جديدة ،ونظيفة ،وشفافة،
وديمقراطية (للهيئات الرياضية) ،قائمة على وضع كل منها بموافقة
الهيئات الدولية المعنية".
وأكملت الكويت عقد  45دولة مشاركة في "األلعاب اآلسيوية" ،يمثلها
نحو  18ألف رياضي وإداري ،رفعوا أعالم بالدهم خالل حفل االفتتاح،
الذي شهد إيقاد شعلة الدورة عبر أربع فقرات ،هي على الترتيب األرض
والماء والرياح والنار ،إذ صعد  6رياضيين حصلوا على ميداليات
أولمبية في الدورات السابقة ،اختارهم المجلس األولمبي اآلسيوي؛
إلشعال الشعلة التي وضعت على فوهة بركان.
ً
ً
بمشاركة
يتمثل
وش ـهــد حـفــل االف ـت ـتــاح حــدثــا تــاريـخـيــا
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تقرير «التنمية السنوية» ()٣

الحكومة :معوقات رقابية
أخرت مشروع األلياف
الضوئية بين المقاسم

محليات

٠٣
الكندري 8 :مدارس تدخل
الخدمة ...والتعاقدات
المحلية مستمرة

بطل ألعاب القوى عيسى الزنكوي يحمل علم الكويت في طابور عرض الدول المشاركة في «آسياد  »٢٠١٨أمس

(رويترز)

محليات

«السكنية» :ال تراجع عن الـ  400متر ٢للقسيمة «الشؤون» :الئحة «تبرعات الدية»
● الناشي :تحديد المساحة تم وفق سياسة الدولة للمشاريع اإلسكانية عقب إجازة «األضحى»

● تزايد اإلقبال على التخصيص في «جنوب صباح األحمد» بعد رفع األولوية «ننتظر رد الفتوى على قانونية جمع الجمعيات الخيرية لها»

●

يوسف العبدالله

أع ـل ــن ال ـم ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي لـلـمــؤسـســة
العامة للرعاية السكنية م .إبراهيم الناشي
تزايد إقبال المواطنين على التخصيص
على مشروع مدينة جنوب صباح األحمد،
ً
مـ ـش ــددا ع ـلــى أن ــه ال تـغـيـيــر ع ـلــى مـســاحــة
القسائم فيها المحددة بـ  400متر مربع.
و قــال الناشي ،لـ «الجريدة» ،إن سياسة
م ــؤسـ ـس ــات ال ـ ــدول ـ ــة ال ـم ـع ـن ـي ــة بــال ـق ـض ـيــة

اإلس ـك ــان ـي ــة ان ـت ـهــت إلـ ــى ت ـحــديــد مـســاحــة
القسيمة السكنية بـ  400متر مربع ،وهو
ما تم بالفعل في المشاريع األخيرة ،ومنها
م ــدن الـمـطــاع وال ــوف ــرة الـقــائــم والـخـيــران
الـقــائــم وجـنــوب عبدالله الـمـبــارك وشمال
ً
غــرب الصليبيخات ،ال فـتــا إ لــى أن مدينة
جـ ـن ــوب صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد تـ ــم ت ــوق ـي ــع عـقــد
تخطيطها في  2017لتوفير  25ألف وحدة.
وعـمــا تــم تــداولــه فــي وســائــل الـتــواصــل
حول فشل مشروع «جنوب صباح األحمد»،

ق ـ ــال إن بـ ــث م ـث ــل ه ـ ــذه اإلش ـ ــاع ـ ــات ح ــول
مشاريع المؤسسة يضر المواطنين ذاتهم
ً
ال المؤسسة ،مؤكدا أن المشاريع اإلسكانية
الحكومية ليست تجارية وال ربحية ،وعدم
رغبة البعض فيها ال يعني فشلها.
وأشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ق ـ ـ ــرار اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار رف ــع
أو لــو يــة التخصيص على المشروع خالل
الفترة المقبلة مرتبط برغبات تخصيص
المواطنين عليه.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ،أن صدور الئحة تنظيم جمع
ً
ً
التبرعات لمصلحة حل قضايا خالفات الثأر ّ
(الدية) بات قريبا جدا،
مؤكدة استمرار التنسيق بين وزارتي الشؤون االجتماعية والعمل
والداخلية إلصدارها عقب إجازة عيد األضحى المبارك.
وأوضـحــت الـمـصــادر ،أن «ال ـشــؤون» ،مــن منطلق حرصها على
القيام بدورها المنوط في الرقابة واإلشراف على العمل الخيري ،ال
تزال تنتظر رد إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء ،على مدى
قانونية جمع الجمعيات الخيرية للتبرعات لهذا الغرض02 .
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خامنئي يطلق يد متشددي القضاء
واإلصالحيون يدفعون الثمن

اقتصادايات
«الشال» :سد عجز الموازنة باالقتراض خطر
في ظل استمرار «االنفالت المالي»
١١
 2.62مليون دينار أرباح «المركز» في النصف األول من 2018
ً
البنوك جاهزة فنيا لتفعيل إخطار العمالء بنشاط
الحسابات المصرفية قبل  16سبتمبر
ً
إيقاف تمويل مشاريع صغيرة ال تحوي قيمة لالقتصاد مستقبال
«ستاندرد آند بورز» و«موديز» تخفضان
التصنيفات االئتمانية لتركيا
١٠

●

١٢

تجاهل فساد أصوليين ...وتوقيف ّ
مقربين من روحاني واستجوابه ألول مرة
●

١٠
١٠

طهران -فرزاد قاسمي

أطلق المرشد األعلى اإليراني
ع ـ ـل ـ ــي خـ ــام ـ ـن ـ ـئـ ــي يـ ـ ـ ــد الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
ال ـق ـضــائ ـيــة ،ال ـت ــي يـهـيـمــن عليها
المتشددون ،وسمح لها بمحاكمة
ال ـم ـت ـه ـم ـي ــن بـ ـ ـ «ج ـ ــرائ ـ ــم ال ـف ـس ــاد
االقتصادي» ،خارج إطار اإلجراءات
اإلداري ــة الروتينية ،وســط غضب
في أوساط التيار اإلصالحي ،الذي
اعـتـبــر أن ه ــدف ال ـخ ـطــوة تشويه
صورته وصورة المعتدلين.

ّ
«داعش» يشن أكبر هجوم على القوات
األميركية والفرنسية في دير الزور

ووفق رئيس السلطة القضائية
صـ ــادق الري ـج ــان ــي ،ف ــإن الـمــرشــد
أعـ ـ ـط ـ ــى الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء ،ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ق ـبــل
ً
ً
الماضي ،قرارا سياديا ،بناء على
طلب قدمه ،لمواجهة أي ضغوط
ق ـ ــد تـ ـم ــارسـ ـه ــا ت ـ ـي ـ ــارات أو كـتــل
سـيــاسـيــة أو بــرل ـمــان ـيــة ،للتأثير
على مجريات ملف أي قضية يتم
ال ـت ـعــامــل م ـع ـهــا ،ب ـش ــأن ال ـتــاعــب
االق ـت ـص ــادي أو اإلضـ ـ ــرار بمالية
ال ـ ــدول ـ ــة ،فـ ــي ظـ ــل االح ـت ـج ــاج ــات
والتقارير عن قيام مسؤولين كبار

وأس ــره ــم بـتـهــريــب م ـبــالــغ كـبـيــرة
من العملة الصعبة ،جــراء تدهور
سعر صرف التومان أمام الدوالر،
على وقع العقوبات األميركية التي
دخلت الحزمة األول ــى منها حيز
التنفيذ  11أغسطس الجاري.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر الري ـ ـجـ ــانـ ــي أن أح ــد
أسباب إطالة محاكمة األشخاص
الـ ـمـ ـتـ ـهـ ـمـ ـي ــن بـ ـ ـج ـ ــرائ ـ ــم الـ ـفـ ـس ــاد
االقـتـصــادي ،وعــدم وصولها إلى
نـتـيـجــة قــاط ـعــة ،ه ــو أن ال ـت ـيــارات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ت ـ ـتـ ــدخـ ــل وت ـس ـي ــس

المحاكمات واإلج ــراءات اإلداريــة،
وتؤخر وتعطل ،في بعض األحيان،
سير الملف القضائي.
وأث ـ ـ ـ ـ ـ ــار الري ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــي ح ـف ـي ـظ ــة
الـتـيــار اإلصــاحــي ،ورف ــض نــواب
إصالحيون الخطوة ،في مقدمتهم
نائب رئيس مجلس الشورى علي
مطهري ،وأكــدوا أن طلب السلطة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ه ــذا
ً
االمتياز من المرشد يمثل التفافا
ً
وتخطيا لـ «البرلمان» المخول سن
القوانين.
02

 4مقترحات لحماية الفلسطينيين
تشمل مراقبة مدنية وعسكرية

شعيب لـ ةديرجلا:.
سياسة جديدة للتعامل
مع «التعاونيات» المخالفة

ثقافات

١٤

محطات في تاريخ العملة
والنقود في الكويت

دوليات

١٨

الحجاج يبدأون
مناسكهم ...و 385ألف
ٍّ
مصل وطائف كل ساعة

إسرائيل ترفض ّ
وتحمل رام الله المسؤولية

أضخم تعزيزات إلدلب وتجهيز خنادق وسواتر
ً
بعد ساعات من إعالن التحالف الدولي البقاء في سورية استعدادا
للمرحلة األخيرة من القضاء على "داعش" ،باغت التنظيم ليل الجمعة
 السبت مركز ثقل القوات األميركية والفرنسية في دير الزور بعمليةهي األكبر من نوعها على المنطقة ،التي تتضمن أكبر حقول النفط
السورية.
وهاجم "داعــش" الجنود األميركيين والفرنسيين في حقل "العمر
النفطي" من  3محاور ،وحاول في هجومه األول عبر سيارة مفخخة
التقدم باتجاه مساكنهم ،إال أنه تعرض لقصف من مقاتالت التحالف
الدولي ،مما أسفر عن مقتل  7من عناصره ومدني يعمل في الحقل،
وإصابة  5مدنيين آخرين.
وعاد التنظيم ونفذ هجومين آخرين بشكل متزامن على المنطقة،
واشتبك خاللهما مع قوات سورية الديمقراطية (قسد) ،قبل أن ينسحب
من المنطقة عقب ساعات من االشتباكات.
02

جورج عاطف
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مـقــاتــان مــن «ص ـقــور ال ـشــام» على
جبهة إدلب أمس األول (أ ف ب)

في محاولة لتحسين وتعزيز حماية المدنيين الفلسطينيين
في األراضي المحتلةّ ،
قدم األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو
غوتيريس  4مقترحات تشمل نشر بعثة مراقبة مدنية ،وأخرى
أمنية أو عسكرية ،وزي ــادة الـمـســاعــدات اإلنسانية والتنموية،
وتعزيز الحضور الميداني للمنظمة الدولية.
وفي تقرير من  14صفحة ّ
أعده بناء على طلب الجمعية العامة
ً
بعد موجة عنف قتلت فيها تل أبيب  171فلسطينيا منذ مارس،
شـ ّـدد غوتيريس على أن تنفيذ الـخـيــارات األربـعــة بحاجة إلى
تعاون بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.
والمقترحات األربعة ،التي أوضح غوتيريس أنها ستؤدي إلى
ً
تحسين أمن المدنيين اإلسرائيليين أيضا ،هي "تعزيز الوجود
الميداني لألمم المتحدة" ،بما في ذلك رفدها بمراقبين لحقوق
ّ
اإلنـســان وآخــريــن للشؤون السياسية مكلفين تقييم األوضــاع
في األراضي المحتلة ،وزيادة المساعدات اإلنسانية والتنموية
من أجل "تأمين رفاهية السكان" ،وتشكيل بعثة مراقبة 02
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توجيهات األمير «خريطة طريق» تعزز دور الكويت اإلنساني

المساعدات أدخلت البهجة والفرحة على قلوب المحتاجين في العالم
رغ ـ ـ ــم أن ـ ـ ــه ال يـ ـم ــر أسـ ـ ـب ـ ــوع إال
ويشهد على جهود أيادي الكويت
البيضاء في العمل اإلنساني ،فإن
األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي ك ــان مـتـمـيــزا،
حيث سادته أجواء قرب االحتفال
بعيد األضـحــى الـمـبــارك ،لتعكس
الـ ـقـ ـيـ ـم ــة الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ل ـل ـم ـس ــاع ــدات
الكويتية اإلنسانية ،السيما أنها
تأتي بتوجيهات سامية من سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
فمع اقتراب عيد األضحى ،حيث
تتجلى جميع مـعــا نــي اإلنسانية

خ ــال أي ــام الـعـشــر مــن ذي الحجة
أدخ ـ ـلـ ــت الـ ـمـ ـس ــاع ــدات ال ـكــوي ـت ـيــة
الـ ـبـ ـهـ ـج ــة وال ـ ـفـ ــرحـ ــة عـ ـل ــى ق ـل ــوب
المحتاجين في شتى بقاع العالم،
وذلك انطالقا من دورها اإلنساني
الرائد وجريا على عادتها في مثل
هذه األيام المباركة من كل عام.
ون ـ ـبـ ــدأ ان ـط ــاق ـت ـن ــا مـ ــن ال ـي ـمــن
ال ـش ـق ـي ــق ،ح ـي ــث سـ ـي ــرت جـمـعـيــة
الـ ـه ــال األحـ ـم ــر ال ـك ــوي ـت ــي قــاف ـلــة
مساعدات غذائية ّ
برية مكونة من
 14شــاحـنــة تـحـمــل  10آالف سلة

أمير اإلنسانية حريص على أعمال الخير
يحرص سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
بصفة شخصية على أعمال الخير التي امتدت الى
معظم أرجاء األرض ،إضافة إلى الجهود اإلنسانية
التي تنظمها حكومة الكويت ،فضال عن مشاريع
الجمعيات الخيرية األهلية التي تستهدف أنحاء
مختلفة من العالم ،بهدف مساعدة المحتاجين
والمنكوبين.
وتعد الجمعيات الخيرية الكويتية عالمة بارزة
في ساحات العطاء اإلنساني بفضل تحركاتها

الميدانية السريعة في جميع المناطق وجهودها
التي تندرج كجزء من الواجب اإلنساني الذي ّ
يعبر
عنه الـمــوقــف الــرسـمــي للكويت قـيــادة وحكومة
وشعبا.
وتتنوع سبل العمل الخيري في الكويت ،حيث
تعمل الدولة جاهدة وكذلك المواطنون على تقديم
لكل مــن يحتاج إليها فــي أي مكان
الـمـســاعــدات ّ
حول العالم ،بغض النظر عن الدين أو الوطن أو
الجنس أو اللون.

غذائية بالتعاون مع مركز الملك
سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية
لمحافظة الحديدة اليمنية.
وسـتـتــوزع الـمـســاعــدات عـلــى 5
آالف أسرة محتاجة بواقع سلتين
ل ـكــل أس ـ ــرة ،وذلـ ــك ف ــي إطـ ــار عمل
مكتب تنسيق المساعدات اإلغاثية
واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ال ـم ـق ــدم ــة مـ ــن دول
مجلس التعاون لليمن.
وإلى بغداد حيث سلمت الكويت
لوزارة الموارد المائية في العراق
الشقيق  4وحــدات لتحلية المياه،
وذلك في اطار تقديم الدعم لألشقاء
في العراق ،وبناء على توجيهات
سامية من سمو أمير البالد.
ومـ ــع اق ـ ـتـ ــراب الـ ـع ــام ال ــدراس ــي
الـ ـج ــدي ــد ،وزع ـ ــت ج ـم ـع ـيــة ال ـه ــال
األحمر  2000حقيبة مدرسية على
أطفال األسر المحتاجة في الكويت
والمسجلين بكشوف الجمعية.

المشاريع التنموية
ك ـمــا يـتـضـمــن ال ـع ـمــل ال ـخ ـيــري
الكويتي إنشاء المشاريع التنموية
اإلنتاجية في المجتمعات الفقيرة
بـ ـغ ــرض تـمـكـيـنـهــا م ــن اس ـت ـث ـمــار

جانب من توزيع المساعدات على أطفال األسر المحتاجة
مـ ـ ــواردهـ ـ ــا الـ ـبـ ـش ــري ــة والـ ـم ــالـ ـي ــة
وثــروات ـهــا وتــوفـيــر ف ــرص الـعـمــل،
ليتمكن أفراد المجتمع من العيش
الكريم معتمدين على أنفسهم.
ويبرز عمل الجمعيات واللجان
ال ـخ ـي ــري ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة فـ ــي ال ـف ـت ــرة
األخيرة من خالل إغاثة الالجئين
الـســوريـيــن فــي دول ال ـج ــوار ،مثل

األردن ولبنان وتركيا ،إضافة إلى
إغــاثــة األشـقــاء فــي اليمن والـعــراق
وفلسطين وإقــامــة الـمـشــاريــع في
ال ــدول اإلفــريـقـيــة الـفـقـيــرة وبعض
الدول اآلسيوية.
وتحاول الجمعيات والمنظمات
الخيرية الكويتية إغاثة المنكوبين
ف ــي ح ـ ــاالت الـ ـ ـك ـ ــوارث وال ـن ـك ـب ــات

األرجنتين تمنح السفير المطیري وسام االستحقاق

محافظ حولي هنأ القيادة
السياسية بحلول «األضحى»

ً
تقدیرا لجهوده في تعزیز العالقات بین البلدین

ً
ً
أقامت وزارة الخارجیة األرجنتینیة حفال تكریمیا لسفیر الكویت
لدى األرجنتین صالح المطیري بمناسبة انتهاء فترة عمله ،حیث
ً
تم تقلیده "وسام االستحقاق  -مایو" الرئاسي تقدیرا لجهوده في
تعزیز العالقات بین البلدین.
ونقلت السفارة الكویتیة لدى األرجنتین في بیان تلقته "كونا"
أمس ،عن نائب وزیر خارجیة األرجنتین دانیال رایموندي إشادته
خــال الحفل نیابة عن رئیس األرجنتین ماوریسو ماكري بدور
الكویت ومساهماتها اإلنسانیة المختلفة.
ونوه رایموندي بتطور العالقات الكویتیة األرجنتینیة لما فیه
ً
مصلحة البلدین الصدیقین ،مستذكرا المساعدات والتبرعات التي
قدمتها الكویت لبالده ومنها تمویل مشروع توسعة مستشفى
"غاراهان" لعالج أمراض الدم واألورام السرطانیة.
وأشار إلى أن مستشفى "غاراهان" یعد أكبر مستشفى لألطفال
في أميركا الجنوبیة ،ویستقبل العدید من مرضى دول الجوار من
بولیفیا والباراغواي وبیرو وكولومبیا.
ً
ً
وأوض ــح أن مساعدات الكویت اإلنسانیة شملت أیـضــا تبرعا

لوالیة قرطبة األرجنتینیة تضمن خمس سیارات إسعاف مجهزة
ً
بأحدث المعدات الطبیة ،مشیدا في الوقت نفسه بدور الصندوق
ً
الكویتي للتنمیة العربیة ،الذي قدم قروضا میسرة طویلة األمد
إلى عدة والیات أخرى ،مما ساعدها على القیام بمشاریع إنمائیة
و تـطــو یــر بنیتها التحتیة وأدى إلــى تحسین ا لـحـیــاة المعیشیة
للمواطنین.
ً
ً
وكان الرئیس األرجنتیني أصدر مرسوما رئاسیا بمنح السفیر
المطیري وسام االستحقاق الذي یعد من أعلى األوسمة في البالد
ً
ویمنح للسفراء الذین یقومون بأعمال ممیزة معربا عن االمتنان
والعرفان بالجمیل لعمل السفیر المطیري الدؤوب وبذله الجهود
خــال فترة عمله من أجــل تعمیق العالقات الثنائیة بین البلدین
الصدیقین.
ی ــذك ــر أن ح ـفــل ال ـت ـكــریــم ش ـهــد ح ـض ــور عـ ــدد م ــن الـمـســؤولـیــن
األرجنتینیین إلــى جــانــب رایـمــونــدي ،ومنهم مــدیــر إدارة الشرق
األوسط وشمال إفریقیا في وزارة الخارجیة هیكتور كابیرا إضافة
إلى عدد من السفراء العرب واألجانب.

السفير المطيري عقب مراسم تقليده وسام االستحقاق

مركز عبدالله السالم :إعالء ثقافة االبتكار
وترسيخ قيم اإلبداع
ينظم مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي
كرنفاال لعيد األضحى المبارك يبدأ من ثاني
أيام عيد األضحى  22حتى  25الجاري.
وقــال المركز فــي بيان تلقته "كــونــا" أمس
ان الفعاليات ستكون متاحة لجميع األعمار
ولكل أ ف ــراد العائلة حيث ستبدأ الفعاليات
من الواحدة ظهرا حتى التاسعة مساء فيما
ستكون رس ــوم الــدخــول خــال فـتــرة العيد 5
دنانير.
وذكــر البيان ان المركز يهتم بالمبادرات
التعليمية ويـحــرص على انـشــاء ورش عمل
تعليمية تسهم في تعليم األطفال مواضيع
كثيرة تسلط الضوء على المجاالت الثقافية
والـتـعـلـيـمـيــة ال ـم ـت ـعــددة ال ـتــي يـعـمــل الـمــركــز
م ــن خــال ـهــا ع ـلــى ت ـعــزيــز مـ ـه ــارات الـتـفـكـيــر
الموضوعي لدى المشاركين مع إعالء ثقافة
االبتكار وترسيخ قيم التعاون واالبداع.

وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ان ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــز ي ـ ـن ـ ـظـ ــم ورشـ ـ ـ ــة
تعليمية للتعرف عـلــى عـلــم طـبـقــات األرض
(الجيولوجيا) والتعرف على أنواع الصخور
م ــن شـكـلـهــا ال ـخ ــارج ــي وورش ـ ــة ع ـمــل أخ ــرى
عــن الـبــراكـيــن واألعــاص ـيــر حـيــث ستتضمن
تجارب بسيطة باستخدام أدوات تحاكي هذه
الكوارث الطبيعية باالضافة الى ورش أخرى
عن الخلية النباتية والحيوانية وعلم عظام
الحيتان وعيون النحلة والسلسلة الغذائية
للحيوانات.
وأشــار البيان الــى تنظيم ألعاب (كرنفال)
للكبار والصغار وركن للتصوير ألخذ صور
تذكارية باالضافة الى عرض جديد وجميل
ع ـب ــارة ع ــن س ـيــرك دول ــي لـلـمـهــرجـيــن وال ــذي
سيعرض مرتين باليوم.
وأضــاف ان المركز ينظم عروضا مشوقة
منها عــرض ربــاعــي األب ـعــاد (مـغــامــرة داخــل

والحروب والمجاعات وأي ظروف
مشابهة إليوائهم وإعانتهم على
الـ ـت ــأقـ ـل ــم مـ ــع األوض ـ ـ ـ ـ ــاع وإنـ ـش ــاء
المشاريع التعليمية والتدريبية
المختلفة ،بهدف تنمية الطاقات
البشرية واستغاللها والعمل على
القضاء على األمية لفتح الطريق
أمام التقدم والتنمية.

ج ـســم االنـ ـس ــان) ل ـيــذهــب ب ـطــل ه ــذا ال ـعــرض
(ك ــاش ــف) ف ــي م ـغــامــرة داخ ــل جـســم االن ـســان
ويستكشف أعضاء الجسم المختلفة وكيفية
عملها في الحالة الطبيعية وخــال مكافحة
الجسم للميكروبات والفيروسات.
وقـ ــال ال ـب ـيــان ان ع ــرض ال ـق ـبــة الـسـمــاويــة
ستكون مدته  18دقيقة والذي يعرض تاريخ
الفلك والتعرف على أسماء االب ــراج العربية
موضحا كيفية تغيير منظر السماء الليلية
وبقائه نفسه على مدى آالف السنين وكيف
بنى علماء الفلك العرب في وقت مبكر ثقافة
التعلم والثروة من المعرفة الفلكية.
وأشـ ـ ــار الـ ــى عـ ــرض ج ــدي ــد ب ـش ــأن ال ـم ــادة
المظلمة موضحا ان هذه العروض لها رسوم
إضــافـيــة وسـعــرهــا دي ـنــاران حيث يتم شــراء
التذاكر من مكاتب االستقبال في المتاحف.

هنأ محافظ حولي الفريق أول م .الشيخ أحمد
الـنــواف ،سمو أمير الـبــاد الشيخ صباح األحمد
بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك.
وأعرب الشيخ أحمد النواف ،في برقية تهنئة إلى
سمو األمير عن أسمى آيات التهاني والتبريكات،
ً
داعـيــا العلي الـقــديــر أن يــديــم على الــوطــن الغالي
والمواطنين والمقيمين الكرام نعمة األمن واألمان
واالستقرار والرخاء في ظل قيادة سموه الحكيمة.
كما بعث ببرقيات تهنئة بالمناسبة إلى سمو
ولي العهد الشيخ نــواف األحمد ورئيس الحرس
الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونــائــب رئيس
ال ـحــرس الــوطـنــي الـشـيــخ مشعل األح ـمــد ورئـيــس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ،هنأهم
ً
فيها بالعيد المبارك ،آمال أن ينعم المولى سبحانه
وتعالى على الكويت الحبيبة بالمزيد من التقدم
والتطور واالزدهار.

علم الكويت ارتفع في «آسياد »2018
الكوريتين الجنوبية والشمالية بوفد مشترك ،حيث ســار رياضيو
ً
الدولتين معا ،ورفعت العبة كرة السلة الجنوبية ليم يونغ هوي العلم
الموحد ذا اللونين األبيض واألزرق ،وخلفها رياضيون من البلدين.
وكانت "األولمبية الدولية" قررت في  16الجاري رفع تعليق النشاط
ً
الرياضي "مؤقتا" عن الكويت ،بعد االجتماع الذي عقده مكتب اللجنة
ً
التنفيذي يومي األربـعــاء والخميس الماضيين ،غير أنــه كــان قــرارا
ً
مشروطا.
ً
ُ
ووف ـقــا لبيان اللجنة فــإن تلك ال ـشــروط تتضمن مـضــي الحكومة
ً
الكويتية قــدمــا فــي إج ــراء التعديالت الـتــي تضمن عــدم تدخلها في
ال ـحــركــة الــريــاض ـيــة ،إل ــى جــانــب إجـ ــراء ان ـت ـخــابــات لـجـمـيــع الـهـيـئــات
الرياضة ،إضافة إلى عدم التدخل في عمل اللجنة األولمبية الكويتية
بعد مباشرة مهامها.
٢٠

«الشؤون» :الئحة «تبرعات الدية»...
وأوضحت أن مخاطبة «الفتوى» بهذا الشأن تهدف إلى تنظيم
ً
هذا الموضوع ،ووضعه في إطــار قانوني ،خصوصا عقب رصد
دعــوات عدة ،خالل رمضان الماضي ،لجمع أمــوال التبرعات لهذا
الغرض.
وأشارت إلى أنه عقب رصد فرق التفتيش الميداني ،التي شكلتها
«ال ـشــؤون» لــرصــد وإزال ــة مخالفات جمع الـتـبــرعــات ،إعــانــات في
الشوارع وعبر مواقع التواصل االجتماعي ،تدعو إلى جمع التبرعات
لعتق رقاب أشخاص (مواطنين أو خليجيين) من القصاص متهمين
بالقتل ،ارتــأت ال ــوزارة إصــدار هــذه الالئحة ،إلــى حين وصــول رد
«الفتوى» حول مدى قانونيته.
ّ
«الدية» ،فإنه ال يوجد
يذكر أنه رغم اعتراف الدين اإلسالمي بـ
نص قانوني أو قرار صادر عن مجلس الوزراء أو قرار وزاري ،ينظم
هذه العملية أو يجيزها من بين القوانين والقرارات المنظمة لجمع
التبرعات للغرض العام في البالد.

خامنئي يطلق يد متشددي القضاء...
وأوضح نائب إصالحي ،أمس األول ،لـ «الجريدة» ،أن التيار ال يعارض
السعي لتمكين القضاء من مالحقة المتالعبين باالقتصاد ،في ظل الفساد
اإلداري المستشري ،لكنه يتحفظ عن منح سلطة مطلقة ،من دون سن
قانون يراعي جوانب وضمانات ،للحيلولة دون إصدار أحكام ،بناء على
للقضاة بحق المتهمين.
استنتاجات شخصية
ّ
ً
وتحدث النائب ،الذي فضل عدم ذكر اسمه ،عن اعتقال  150شخصا
على مقربة مــن الرئيس المعتدل حسن روحــانــي ،بتهم تتمحور حول
الفساد والتالعب باالقتصاد واحتكار البضائع ،في حين لم نر اعتقال
أي شخصية أصولية ،أو حتى قريبة من أسرهم ،رغــم تقديم الحكومة
وثائق تؤكد ضلوع العديد من األصوليين والموالين لـ «الحرس الثوري»
وأبنائهم في مشاكل البالد االقتصادية.
ً
ً
وقال إن السلطة القضائية أصــدرت أخيرا قــرارا يمنع خروج المئات
من الشخصيات السياسية الموالية لإلصالحيين ،على أساس أنه يتم
التحقيق في ضلوعهم بالفساد االقتصادي ،من دون توجيه أي الئحة
ً
اتهامات لهم ،مشيرا إلى أنهم يكتشفون منعهم من السفر عند ذهابهم
إلى المطار.
ولفت إلى أن «أحمد عراقجي ابن أخ نائب وزيــر الخارجية اإليرانية
عباس عراقجي ،متهم اليوم بالعمالة لالستخبارات اإلسرائيلية ،وهو
في سجن انفرادي ،وال يسمح ألحد بمقابلته لموقع عمه في المفاوضات
النووية».
وكانت السلطات القضائية أعلنت اعتقال أحمد عراقجي ،الــذي كان
يشغل منصب المدير العام لقسم الصرف األجنبي في المصرف المركزي،
بعد إقالة رئيس المصرف ،وتحميله مسؤولية انهيار العملة المحلية
للبالد.
وذكرت السلطات أنها رصدت اتصاالت بين عراقجي وأستاذ جامعي
إسرائيلي -فرنسي أشرف على رسالة دكتوراه ناقشها في باريس قبل
الثورة اإلسالمية.

سلة أخبار
محافظ الفروانية :للتعاونيات
دور إيجابي في المشاريع
استقبل محافظ الفروانية
الشيخ فيصل الحمود ،بمكتبه،
مدير جمعية الرحاب التعاونية
د .حسني الحمادي ،الذي أهداه
نسخة من رسالته للدكتوراه
في "علوم التصرف" تخصص
إدارة أعمال.
وأكد املحافظ أهمية العمل
التعاوني ودوره اإليجابي
في تنفيذ عدد من املشاريع
الحيوية ،التي تهدف إلي
االرتقاء بالخدمات املقدمة
ألبناء املنطقة.
وشدد على ضرورة تقديم
خدمات أفضل ،والعمل على
توحيد السلع والتطوير
والتحديث واالرتقاء إلى
األفضل لخدمة أهالي املحافظة،
مبديًا تقديم كل الدعم
والتعاون مع رؤساء الجمعيات
من أجل االرتقاء بخدماتها
والنهوض بأنشطتها.
كما استقبل املحافظ الحمود
عددًا من مديري الفنادق.
وأشار إلى ضرورة تقديم
أفضل الخدمات وتنوع
األنشطة السياحية لخدمة زوار
البالد خالل عطلة العيد.

«الزراعة» تنفي نشوب
مشاجرة مع بعض الصيادين
نفى نائب املدير لشؤون
الثروة السمكية في الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية مرزوق الهبي ما
تم تداوله في بعض وسائل
التواصل حول مشاجرة
وأعمال عنف تمت بني عدد
من العاملني بالهيئة وعدد من
الصيادين املخالفني ،مؤكدا
ان موظفي الهيئة ليس لهم
اي عالقة بالواقعة التي تم
تداولها ،وهم ملتزمون بنظم
ولوائح وقوانني الهيئة.
وأضاف الهبي ،في بيان ،أنه في
حال وقوع مثل هذه الحاالت
من املخالفات والتطاول على
موظفي الهيئة أثناء تأدية
األعمال املكلفني بها يتم اللجوء
للقضاء.

ومــن المقرر أن تكون محاكمة عراقجي ،الــذي يواجه عقوبة اإلعــدام
ُ
في حال إدانته ،أول محاكمة علنية ت َبث عبر التلفزيون اإليــرانــي ،بعد
قرار المرشد.
ً
وأكدت مصادر قضائية أن التحقيقات تجري حاليا مع عراقجي حول
ما إذا كان يحصل على معلومات ،عبر عمه ،عن مفاوضات االتفاق النووي
وتسريبها إلى إسرائيل أم ال.
ووســط ضغوط خصومه المحافظين لتغيير حكومته ،استدعى
البرلمان روحاني للمرة األولى للمثول أمامه يوم  28الجاري؛ للرد على
أسئلة النواب بشأن كيفية تعامله مع المصاعب االقتصادية وتراجع
الريال ،الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ أبريل الماضي ،إضافة إلى
ضعف النمو االقتصادي وارتفاع البطالة.

«داعش» ّ
يشن أكبر هجوم...
ووفــق المرصد السوري لحقوق اإلنـســان ،فــإن هجوم "داعــش" هو
األكـبــر مــن نــوعــه منذ تحويل الحقل النفطي الكبير لـقــاعــدة لقوات
ً
التحالف الدولي بقيادة واشنطن ،موضحا أن عناصر التنظيم تمكنوا
ً
فعال من اجتياحه عدة ساعات ،لكن القوات ذات األغلبية الكردية صدت
هجومهم على مباني الجنود الفرنسيين واألميركيين ،وسط عمليات
استنفار كبيرة بحقل العمر األهم في سورية.
ومع إرسال قوات النظام "تعزيزات هي األضخم في تاريخ الحرب
السورية" إلى إدلب ،التي تتهيأ فيها الظروف لتكون ساحة المعركة
الكبيرة المقبلة ،أخذت فصائل المعارضة الهجوم المرتقب على محمل
الجد ،وانهمك مقاتلوها في حفر الخنادق ووضع السواتر الترابية
على خطوط التماس.
ووفق محللين ،فإن النظام يستهدف مناطق عند األطــراف ،بينها
الممتدة بين جسر الشغور وسهل الغاب الواصلة بين إدلب وشمال
حماة ،وأخرى تقع على جانبي جزء من الطريق الدولي حلب  -دمشق.
(عواصم -وكاالت) ١٩

 4مقترحات لحماية الفلسطينيين تشمل...
مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب
ً
المستوطنات ،وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية ،وأخيرا
نشر قوة شرطية أو عسكرية بتفويض من األمم المتحدة لتوفير حماية
مادية للمدنيين الفلسطينيين.
ولكن تشكيل قــوة حماية أممية يحتاج إلــى قــرار يصدره مجلس
األمن ،وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل استعداد الواليات المتحدة
الستخدام "الفيتو" لعرقلة أي مشروع تعارضه إسرائيل.
وع ـلــى ال ـف ــور ،رف ــض م ـنــدوب إســرائ ـيــل ل ــدى األم ــم الـمـتـحــدة دانــي
ً
دانــون اقتراحات غوتيريس ،وقــال" :بــدال من اقتراح وسائل لحماية
الشعب الفلسطيني من إسرائيل ،على األمم المتحدة تحميل القيادة
الفلسطينية في رام الله مسؤولية االستمرار في تعريض حياة شعبها
للخطر".
وأضاف دانون أن "كل ما ستحققه االقتراحات الواردة في التقرير
هو مساعدة الفلسطينيين على مواصلة رفضهم" لدولة إسرائيل.
(عواصم -وكاالت)
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محليات
«السكنية» :إقبال متزايد على جنوب مدينة صباح األحمد
وراق يحقق احتياجات األسرة
الناشي لـ ةديرجلا :.قسائم المشروع تحظى بتصميم غير مسبوق ٍ
يوسف العبدالله

المشاريع
اإلسكانية
األخيرة وزعت
بمساحة 400
متر مربع
منها المطالع
والوفرة القائم
والخيران
القائم

كشف المتحدث الرسمي للمؤسسة
ال ـعــامــة ل ـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة م .إبــراه ـيــم
ال ـنــاشــي عــن ارت ـف ــاع إق ـبــال الـمــواطـنـيــن
الراغبين في التخصيص على مشروع
ج ـن ــوب مــدي ـنــة مــدي ـنــة ص ـب ــاح األح ـمــد
ً
ب ـعــد رفـ ــع أول ــوي ــة الـتـخـصـيــص أخ ـي ــرا
على المشروع ليشمل أصحاب الطلبات
اإلسكانية القائمة إلى نهاية  2012وما
قبل.
وقال الناشي لـ«الجريدة» ،إن مشروع
جـ ـن ــوب م ــدي ـن ــة صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد م ــدرج
ضمن مشاريع المؤسسة منذ عام 2015
وه ــو مــن الـمـشــاريــع الـتــي تمثل ضعف
مساحة مدينة صباح األحمد المجاورة
ً
لـهــا ب ـحــدود  11أل ــف قسيمة ،مبينا أن
المؤسسة طرحت المشروع فــي الوقت
ال ــراه ــن لـقــرب اكـتـمــال جميع الـخــدمــات
الـعــامــة فــي مــديـنــة صـبــاح األح ـمــد ،مما
سيساعد المواطنين في العيش الكريم
ً
بالمدينة الجديدة بكل يسر ،الفتا إلى
أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري
بدأت تنفيذ طرق رئيسية تخدم المدينة
للقضاء على العامل الزمني للوصول
إليها.

مساحة القسائم

إبراهيم الناشي

وعن إمكانية رفع المؤسسة لمساحة
قسائم المشروع في الوقت الراهن لجذب
الـمــواطـنـيــن لـلـمـشــروع ،أك ــد أن مساحة
قـســائــم م ـش ــروع ج ـنــوب مــديـنــة صـبــاح
األحـ ـم ــد ت ــم ت ـح ــدي ــده ــا ب ـم ـســاحــة 400
مـتــر م ــرب ــع ،وه ــو أم ــر ال يـمـكــن تغييره
لعدة أسباب ،أولها وأهمها أن سياسة
مؤسسات الــدولــة والجهات الحكومية
المعنية ومنها وزارة األشغال والكهرباء
وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء والـ ـبـ ـل ــدي ــة واألم ـ ــان ـ ــة ال ـع ــام ــة
للتخطيط «وهم ممثلون في مجلس إدارة
الـسـكـنـيــة» ،انـتـهــت إلــى تـحــديــد مساحة
القسائم السكنية بـ  400متر مربع ،وهو
ً
ما تم فعليا في المشاريع األخيرة ،ومنها
مدن المطالع والوفرة القائم والخيران

البلدية :رفع حالة الرقابة
إلى أعلى درجاتها
●

كشف مــراقــب الـعــاقــات الـعــامــة بــاإلنــابــة ،فيصل العصيمي ،عن
وضع خطة عمل شاملة بالتعاون مع األجهزة الرقابية بالمحافظات
استعدادا لعيد األضحي المبارك ،والتي تضمنت رفع حالة الرقابة
إلى أعلى درجاتها.
وأكـ ــد الـعـصـيـمــي ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي أمـ ــس ،أن ــه سـيـتــم رفــع
كافة اإلعالنات المخالفة بالتبريكات وبيع األضاحي من الشوارع
والميادين ،إلى جانب غسل كافة ساحات المساجد والشوارع وتبديل
الحاويات.
وتابع العصيمي أن مفتشي األجهزة الرقابية سيكثفون حمالت
التفتيش على المحالت للتأكد من تراخيص اإلعالنات واستغالل
المساحات ،إلــى جانب الكشف على المطاعم والمقاهي ومحالت
تراخيص األلعاب واألماكن التي تم إصدار تراخيص مؤقتة لها في
الساحات العامة ،السيما تراخيص األلعاب والمراجيح.
وأض ــاف أنــه سيتم متابعة كافة المنشآت غير المرخصة التي
تقام على أمالك الدولة ،أو بالقرب من المصليات المخصصة لصالة
العيد ،الفتا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية اتجاه هذه
المنشآت ،إلى جانب رفع كافة السيارات المهملة بمواقف المساجد
والساحات العامة ،وبــاألخــص الساحات الموجودة بجانب مطار
الكويت الدولي.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن توفير الدعم اللوجستي لكل المسالخ
التي رخصتها الجهات المعنية؛ سواء من عمالة أو الحاويات ،فضال
عن اآلليات الالزمة ،إلى جانب متابعة كافة المسالخ غير المرخصة،
واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيالها على الفور.

القائم وجنوب عبدالله المبارك وشمال
غرب الصليبيخات.
وذك ـ ــر أن ه ـ ــذا الـ ـت ــوج ــه م ـس ـت ـمــر فــي
ال ـم ـشــاريــع الـمـسـتـقـبـلـيــة ،وم ـن ـهــا ال ـيــوم
ً
جنوب مدينة صباح األحمد ،وثانيا أن
الـمــديـنــة تــم تــوقـيــع عـقــد تخطيطها في
 2017ل ـتــوف ـيــر  25أل ــف وح ـ ــدة سـكـنـيــة،
ً
مـشــددا على أن هــذا المشروع من ضمن
عدة مشاريع سبق أن عرضت في جلسة
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة فـ ــي أبـ ــريـ ــل  2017خ ــال
مناقشة القضية اإلسكانية.
وأش ــار إلــى تــزايــد إقـبــال المواطنين
بشكل ملحوظ على المشروع بعد رفع
أول ــوي ــة الـتـخـصـيــص بـشـكــل مـسـتـمــر،
ً
وهو األمر الطبيعي نظرا إلى كبر أعداد
قسائم المشروع بنحو  25ألف وحدة
سكنية ،السيما إقفال توزيع مشروع
ً
مدينة المطالع أخيرا على المواطنين
بــأولــويــة تخصيص انـتـهــت إل ــى مايو

 2013الذي يضم أكثر من  28ألف وحدة
سكنية.
وأضـ ــاف ال ـنــاشــي أن تـحــديــد مساحة
م ـش ــروع ج ـن ــوب مــدي ـنــة ص ـب ــاح األح ـمــد
بــ 400متر مربع في المشاريع الجنوبية
ً
غير مستغرب نظرا إلــى وجــود مشاريع
أخ ــرى م ـجــاورة لــه ب ــذات المساحة سبق
للمؤسسة االن ـت ـهــاء مــن تــوزيـعـهــا خــال
السنوات القريبة الماضية.
وعــن ت ــداول كثير مــن اإلشــاعــات حول
«ف ـشــل ال ـم ـشــروع» فــي وس ــائــل الـتــواصــل
االجـتـمــاعــي ،قــال إن بــث اإلشــاعــات حول
م ـش ــاري ــع ال ـمــؤس ـســة ي ـضــر ال ـمــواط ـن ـيــن
ً
ذاتهم ال المؤسسة ،مــؤكــدا أن المشاريع
اإلسكانية الحكومية ليست تجارية أو
ربحية ،وعدم رغبة البعض بها ال يعني
فشلها.
ولفت إلى أن قرار استمرار رفع أولوية
التخصيص على المشروع خالل الفترة

ال ـم ـق ـب ـل ــة م ــرت ـب ــط ب ــرغـ ـب ــات تـخـصـيــص
المواطنين على المشروع.
وعن استعدادات المؤسسة الستقبال
المواطنين الراغبين في التخصيص على
المشروع بعد رفــع أولــويــة التخصيص،
أف ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ب ـ ـ ــدأت اس ـت ـق ـب ــال
ال ـمــواط ـن ـيــن وفـ ــق أول ــوي ــة الـتـخـصـيــص
الحديثة ابتداء من أمس األول ،التي تشمل
أصحاب الطلبات اإلسكانية القائمة إلى
ً
 31ديـسـمـبــر  2012وم ــا ق ـبــل ،م ــؤك ــدا أن
المؤسسة تستقبل المواطنين في فرعها
الرئيسي بجنوب السرة وفروعها الثالثة
في ضاحية جابر العلي والحكومة مول
الجهراء وبرج التحرير خالل أوقات العمل
الرسمية.

قرعات التوزيع
وفـ ـيـ ـم ــا إذا ح ـ ـ ــددت الـ ـم ــؤسـ ـس ــة بـعــد

«الكهرباء» :االنتهاء من مجمع توزيع
المياه بحولي عام 2023
●

علي حسن

مخطط جنوب مدينة صباح األحمد

سيد القصاص

أدرجت وزارة الكهرباء والماء،
ضمن ميزانيتها الجارية ،مشروع
إن ـشــاء وإن ـجــاز وصـيــانــة تطوير
م ـج ـمــع ت ــوزي ــع ال ـم ـي ــاه ب ـحــولــي،
حيث سيتم االنتهاء منه ودخوله
الـخــدمــة ع ــام  ،2023بـعــد تحديد
مدة اإلنجاز بـ 101شهر.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت م ـ ـصـ ــادر مـطـلـعــة
أن الـ ـ ـ ـ ــوزارة وضـ ـع ــت ال ـب ــرن ــام ــج
التنفيذي للمشروع ،الذي يعتبر
م ــن ال ـم ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـمــويــة ال ـتــي
تنفذها ،لمواكبة الطلب المتزايد
على المياه ،السيما في المناطق
التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة
مثل حولي ،والمناطق المجاورة
لها.
وأش ــارت إلــى أن المشروع من
شــأنــه زيـ ــادة الـسـعــة التخزينية
بمقدار  66مليون غالون ،إضافة
إل ــى زيـ ــادة ق ــدرة ال ـضــخ لتصبح
 45.5ماليين غــالــون امبراطوري
ً
يوميا ،ما يؤهل الــوزارة للتغلب
على مشكلة ضعف وصول المياه
ا لــى المستهلكين ،السيما خالل

فصل الصيف ،الذي تزداد الحاجة
خالله إلى المياه ،فضال عن زيادة
قدرة ضخ المياه القليلة الملوحة
ل ـت ـص ـب ــح  23.5مـ ـلـ ـي ــون غ ــا ل ــون
ً
امبراطوري يوميا.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن
المشروع من المشاريع الجديدة
الـمــدرجــة على خطة الـ ــوزارة ،لذا
خ ـص ـص ــت لـ ــه  4م ــاي ـي ــن دي ـن ــار
كتكلفة تقديرية ،إلى حين طرحه
وت ــرسـ ـيـ ـت ــه عـ ـل ــى الـ ـش ــرك ــة ال ـت ــي
سـتـتـقــدم بــال ـع ـطــاء األف ـض ــل إلــى
ال ـج ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي لـلـمـنــاقـصــات
العامة المسؤول عن طرح وترسية
مشاريع الجهات الحكومية.
مــن جــانــب آخ ــر ،أعـلـنــت وزارة
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء ،أم ـ ــس ،ع ــودة
المياه العذبة إ لــى منطقة بيان،
ب ـعــد ان ـت ـهــائ ـهــا م ــن ربـ ــط جميع
ال ـخ ـط ــوط الـ ـج ــدي ــدة بــال ـخ ـطــوط
ال ـق ــائ ـم ــة ،ب ـه ــدف ت ـط ــوي ــر ش ــارع
الغوص بمنطقتي بيان ومشرف.
وقال الوكيل المساعد لتشغيل
وصيانة المياه بالوزارة م .خليفة
ال ـف ــري ــج ،ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي ،إن
«أعمال الربط التي تمت بالتنسيق

خليفة الفريج

مع الهيئة العامة للطرق والنقل
البري بدأت منذ مساء يوم أمس
األول ،وانتهت فجر أمس».
وذك ـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة وض ـع ــت
ً
ً
بــرنــامـجــا مـتـكــامــا للقطع شمل
تعاون عدة جهات ومراكز طوارئ،
ومـنـهــا مــركــز طـ ــوارئ السالمية،
مبينا أ نــه تمت متابعة ضغوط
الشبكة المائية حتى عادت المياه
الى وضعها المعتاد ،ووصولها
الى األماكن المقطوع عنها المياه.

جداول قرعات التوزيع للمشروع ،قال إن
المؤسسة تعكف على تجهيز ا لـجــداول
الزمنية المناسبة للمواطنين لتوزيع نحو
 12ألف وحدة سكنية في المشروع خالل
السنة المالية الجارية  2019/2018الذي
سيتم االنـتـهــاء منه بعد وصــول األعــداد
المناسبة للتخصيص على المشروع.
وحـ ــول ال ـم ـش ــروع ،أفـ ــاد ال ـنــاشــي بــأن
ق ـســائــم مـ ـش ــروع ج ـن ــوب مــدي ـنــة صـبــاح
االح ـم ــد يـحـظــى بـتـصـمـيــم غـيــر مـسـبــوق
وراق يحقق احتياجات األسرة الكويتية
ٍ
من خالل المساحات الخضراء وساحات
ً
ال ـم ـش ــاة وال ـ ـطـ ــرق ال ــواسـ ـع ــة ،م ـب ـي ـنــا أن
المشروع سيضم قسائم ذات موقع «رأس»
أي بالتصاق جهة مع جاره و»بطن وظهر»
أي التصاق بجهتين ،أكثر من «المردوف»
أي الـ ـتـ ـص ــاق مـ ــع ج ـ ــاره ب ـث ــاث ــة ج ـهــات
وبأرقام كبيرة مقارنة بالمشاريع األخرى
التي تم تخطيطها.

«األوقاف» :تجهيز  29مصلى
ألداء صالة عيد األضحى
أ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وزارة األو قـ ـ ـ ـ ـ ــاف
وال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،أم ــس
األول ،تـجـهـيــز  29مـصـلــى في
المحافظات الست ألداء صالة
عـ ـي ــد األضـ ـ ـح ـ ــى ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك فــي
الساحات وال ـمــدارس والمراكز
الرياضية.
وقال وكيل الوزارة المساعد
ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ا ل ـ ـم ـ ـسـ ــا جـ ــد م .داود
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـعـ ــوسـ ــي ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي ،إن هذه الخطوة ،التي
ج ـ ــاءت ب ــال ـت ـع ــاون والـتـنـسـيــق
مــع وزارت ــي الداخلية والتربية
وه ـي ـئ ـتــي ال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ــة
ً
تأتي حرصا من «األوقاف» على
إح ـيــاء الـسـنــة الـنـبــويــة وتــأديــة
ص ـ ـ ــاة الـ ـعـ ـي ــد ف ـ ــي الـ ـس ــاح ــات
الـ ـمـ ـكـ ـش ــوف ــة أسـ ـ ـ ــوة ب ـ ــاألع ـ ــوام
السابقة.
وأوضح العسعوسي أن قطاع
المساجد بالتعاون مع المناطق
التعليمية والمراكز الرياضية
خصص خمسة مصليات في كل
من محافظات العاصمة وحولي
والـفــروانـيــة ،فــي حين خصص

داود العسعوسي

سـتــة مـصـلـيــات فــي محافظتي
األحمدي والجهراء ومصليين
في محافظة مبارك الكبير.
وثمن دور وزير العدل ووزير
األوقـ ــاف وال ـش ــؤون اإلســامـيــة
ال ـم ـس ـت ـشــار د .ف ـهــد الـعـفــاســي
ووكيل «األوقاف» م .فريد عمادي
فــي التسهيالت والــدعــم الكبير
الـ ــذي ق ــدم ــاه إلع ـ ــادة مصليات
العيد في الساحات المكشوفة.

الكندري 8 :مدارس تدخل الخدمة والتعاقدات المحلية مستمرة
ً
أكدت لـ ةديرجلا .التعاقد مع  150معلما من فلسطين و 85من األردن و 71من تونس

قالت الوكيلة فاطمة الكندري
إن «التربية جهزت  8مدارس
لتدخل الخدمة نهاية الشهر
الجاري» ،مشيرة إلى أن
التعاقدات المحلية مستمرة إلى
حين توفير األعداد المطلوبة،
وفق التخصصات المعلنة.

●

فهد الرمضان

أعلنت الوكيلة المساعدة للتعليم العام
فــي وزارة الـتــربـيــة فــاطـمــة ال ـك ـنــدري قــرب
تشغيل  8مدارس جديدة ستدخل الخدمة
مع انطالقة العام الدراسي المقبل يوم 28
الجاري ،مشيرة إلى استمرار الــوزارة في
التعاقدات المحلية بالتوازي مع عمل لجان
التعاقدات الخارجية ،لتوفير االحتياجات
من الكوادر البشرية.
وقالت الكندري في تصريح لـ»الجريدة»،
إن «لجنة التعاقدات الخارجية ،التي أرسلت
إلى تونس ،تعاقدت مع  71معلما ومعلمة
ف ــي م ـج ــال ــي ال ـل ـغ ــة ال ـفــرن ـس ـيــة وال ـتــرب ـيــة
البدنية ،بواقع  40معلمة بدنية و 31معلم
لغة فرنسية» ،موضحة أن «لجنة التعاقدات
ال ـخ ــارج ـي ــة ،ال ـت ــي أرسـ ـل ــت إلـ ــى الـمـمـلـكــة
األردن ـيــة ،تعاقدت مــع  85معلما ومعلمة
في مواد العلوم بفروعها ،إضافة إلى اللغة
اإلنكليزية» ،مستدركة «إال أن األعداد لم تكن
بالشكل المطلوب».

وأض ــاف ــت« :ت ــم إرس ــال لجنة إل ــى دولــة
فلسطين إلت ـمــام الـتـعــاقــدات مــع معلمين
وم ـع ـل ـمــات ف ــي ت ـخ ـصــص ال ــري ــاض ـي ــات»،
م ـش ـي ــرة إل ـ ــى انـ ـتـ ـه ــاء ال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع 150
ً
معلما ومعلمة بواقع  75من الذكور و75
م ــن اإلن ـ ــاث» ،مـنــوهــة إل ــى أن «الـمـقــابــات
ال ـم ـح ـل ـي ــة م ـس ـت ـم ــرة فـ ــي ال ـت ـخ ـص ـص ــات
ال ـم ـط ـلــوبــة ،وس ـت ـظــل مـفـتــوحــة إل ــى حين
اسـتـيـفــاء األعـ ــداد الـمـطـلــوبــة فــي مختلف
ال ـت ـخ ـص ـصــات ال ـم ـع ـل ـنــة» .وأوضـ ـح ــت أن
الــوزارة التــزال تتابع عملية االستعدادات
الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد،
وان العمل جار للوقوف على مدى جاهزية
كل المناطق التعليمية ،الفتة إلى أنها أكدت
على مــديــري المناطق تجهيز ال ـمــدارس،
وتوفير االحتياجات الالزمة للعام الدراسي
الجديد ،على أن تتم مناقشة المستجدات
في االجتماعات المقبلة.
وذك ــرت أنــه تــم عقد لـقــاءات مــع مديري
عـمــوم ا لـمـنــا طــق التعليمية والموجهين
العموم والـقـيــام بـجــوالت ميدانية تشمل

كــل ا لـمـنــا طــق التعليمية فــي المحافظات
الست ،للوقوف على االستعدادات الخاصة
بهذا الشأن ،منوهة إلى أن العمل جار على
صيانة المرافق الصحية ،إلى جانب تناول
تــوف ـيــر ال ـش ـب ـكــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة ل ـعــدد من
المدارس في المناطق التعليمية ،فضال عن
توفير الكتب الدراسية ،ومستلزمات األثاث
التي يتم توفيرها للمدارس.
وبــالـعــودة إلــى الـمــدارس ال ــ 8الجديدة،
التي ستدخل الخدمة قالت الـكـنــدري ،إن
«المناطق التعليمية تعمل على االنتهاء
مــن تـجـهـيــزهــا وتــوف ـيــر احـتـيــاجــاتـهــا من
كوادر بشرية وأمور فنية ومعدات وأثاث»،
مــو ضـحــة أن «تعليمية الـعــا صـمــة انتهت
مــن تجهيز روضـتـيــن ومــدرســة ابتدائية
وأخ ـ ــرى م ـت ــوس ـط ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ان ـت ـهــاء
منطقة ا لـفــروا نـيــة التعليمية مــن تجهيز
مدرسة متوسطة ،وانتهاء منطقة الجهراء
التعليمية من تجهيز مدرسة.
ولـ ـفـ ـت ــت إل ـ ـ ــى أن م ـن ـط ـق ــة األح ـ ـمـ ــدي
ً
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ت ـع ـمــل ح ــال ـي ــا ع ـل ــى تـجـهـيــز

الكندري متحدثة إلى الزميل فهد الرمضان
مدرستين ،ليصبح إجمالي عدد المدارس
الـ ـت ــي س ـت ــدخ ــل الـ ـخ ــدم ــة  8فـ ــي مـخـتـلــف
المناطق التعليمية.
وأشارت إلى أن «التعليم العام» بانتظار
عقد اجتماع مع القطاع اإلداري لتحديد
أع ــداد المعلمين الــذيــن تــم التعاقد معهم

داخليا والتخصصات المطلوبة ،لتحديد
م ــدى االح ـت ـيــاجــات ،ووضـ ــع الـمـيــزانـيــات
الــازمــة للمدارس ،بحسب الــواقــع الفعلي
للمعلمين الذين تم التعاقد معهم محليا
وخارجيا ،منوهة إلى أن هذا األمر يحسم
قريبا.

سلة أخبار
نقابة «األشغال» إليقاف
التجاوزات في هيئة الطرق
طالب رئيس مجلس إدارة
نقابة العاملين بوزارة االشغال
العامة أنور العازمي ،وزير
االشغال العامة وزير الدولة
لشؤون البلدية حسام الرومي
بالتدخل الفوري إليقاف
التجاوزات في الهيئة العامة
ً
للطرق والنقل حفاظا على
ً
المال العام من الهدر ،واحتراما
لمبدأ سيادة القانون الذي
يتعين على الجميع احترامه
والعمل بما جاء به.
وقال العازمي ،في تصريح
صحافي ،إن أحد المسؤولين
بالهيئة يضرب بالقوانين
والقرارات واللوائح المعمول
بها عرض الحائط من خالل
عدم النظر في الشكاوى
المقدمة من موظفين يعملون
لديه بواسطة مجلس إدارة
النقابة ،مشيرا إلى ان هذه
الشكاوى تتعلق بمخالفات
وظيفية بحق موظفين
ً
تستوجب مساءلتهم تأديبيا
لخروجهم عن مقتضيات
الواجبات الوظيفية المناطة
بهم.
ولفت إلى إسناد مسؤوليات
إشرافية في مجال عمل هيئة
الطرق لموظفين غير مؤهلين
ً
ً
هندسيا واداريا للقيام بتلك
المسؤوليات الهامة.

«ايكويت» :إقرار الدرجة 14
وإعادة تقييم بدل العمل
زف مجلس ادارة نقابة
العاملين بشركة ايكويت
للبتروكيماويات التهاني
لموظفي الشركة بموافقة
مجلس االدارة على تحقيق
العديد من المطالب العادلة
ومن أهمها اقرار الدرجة 14
للموظفين من الدفعات االخيرة
واعادة تقييم بدل طبيعة عمل
لمشرفي الورديات.
ووجه نائب رئيس نقابة
العاملين بشركة ايكويت طارق
الفارس في تصريح صحافي
الشكر لمجلس ادارة الشركة
لتعاونها وتفهمها لمطالب
النقابة التي هي باألساس
مطالب عادلة ومشروعة للزمالء
أعضاء الجمعية العمومية
موظفي شركة ايكويت والتي
طال انتظارها لتحقيق العدالة
وتحفيز عمال الشركة على بذل
المزيد من الجهود.
وعلى صعيد متصل ،هنأ
الفارس كذلك موظفي شركة
ايكويت السابقين ممن انتهت
خدماتهم ما بين الفترة فبراير
 2010وحتى يوليو2017
بموافقة شركة ايكويت وانها
بصدد صرف االشتراكات
الشهرية المسددة للمؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية.
وتقدم الفارس بالشكر للرئيس
التنفيذي للبتروكيماويات
محمد الفرهود وادارة الشركة
على جهودهم الواضحة في
انجاز هذا القرار الذي يأتي
تطبيقا للقانون.

«كان» تزور األطفال المرضى
بمستشفى البنك الوطني

أعلنت الحملة الوطنية للتوعية
بمرض السرطان (كان) ،زيارة
فريق من متطوعي الحملة
لألطفال مرضى السرطان في
مستشفى بنك الكويت الوطني
التخصصي لألطفال بمنطقة
الصباح الطبية التخصصية،
وذلك لتقديم الدعم النفسي
لهم وبث البهجة والسرور
في نفوسهم ،وتوزيع الهدايا
عليهم بمناسبة قرب حلول عيد
األضحى المبارك .وقالت امينة
سر اللجنة التنفيذية في "كان"
د .مريم العتيبي ،إنه تم خالل
الزيارة تقديم الدعم النفسي
لألطفال المرضى بالسرطان
لبث السعادة والفرح في
نفوسهم ،خاصة الموجودين
في المستشفيات بشكل مستمر،
مشددة على حرص حملة
(كان) على تنويع أنشطتها
لتشمل كافة شرائح المجتمع
ً
الكويتي ،سعيا نحو نشر
التوعية الصحية عن األمراض
السرطانية.

محليات
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الحكومة :معوقات رقابية أخرت مشروع األلياف الضوئية بين المقاسم
• «اإلعالم» لم تذكر مبررات تأخير مشروع شبكة البث واألرشفة • تأجيل تطوير ميناءي الشويخ والشعيبة
فهد التركي

تتجه الحكومة إلى إنجاز
خطتها المتعلقة بالرعاية
السكنية للمواطنين من خالل
تخفيض قوائم االنتظار ومدة
الحصول على السكن رغم
كل التحديات والعقبات التي
تعترض طريقها نحو حل
المشكلة اإلسكانية ،وفي تقرير
المجلس األعلى للتخطيط للربع
األول في حلقته الثالثة ،تركز
الحكومة على تطوير الخدمات
مثل الرعاية السكنية والخدمات
الصحية والتعليمية وغيرها.

ً
ً
 19مشروعا صحيا
بكلفة  273.8مليون
دينار لزيادة
السعة السريرية
للمستشفيات
وإنشاء مدن طبية
في المحافظات

أك ــدت ال ـحـكــومــة ،فــي تـقــريــرهــا
ا ل ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ــوي ل ـ ـل ـ ــر ب ـ ــع األول م ــن
 ،2019/2018أنها جادة في توفير
ال ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة ل ـل ـمــواط ـن ـيــن،
وتخفيض المسجلين على قوائم
ان ـت ـظــار ال ــرع ــاي ــة الـسـكـنـيــة وم ــدة
تــوفـيــر الـمـسـكــن الـمــائــم لـهــم إلــى
أقل حد ممكن.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـتـ ـق ــري ــر إن ب ــرن ــام ــج
الرعاية السكنية يقوم على إنجاز
 5م ـ ـشـ ــروعـ ــات إنـ ـش ــائـ ـي ــة ك ـب ــرى
تنفذها المؤسسة العامة للرعاية
السكنية على المدى الطويل ،وهي
م ـشــروعــات إن ـشــاء م ــدن متكاملة
م ــرت ـب ـط ــة ب ـت ــوف ـي ــر ب ـن ـي ــة تـحـتـيــة
وإمدادات طاقة وخدمات ،أحد هذه
المشروعات وهو "جنوب عبدالله
الـ ـمـ ـب ــارك" مـ ـش ــروع ج ــدي ــد يــدخــل
الخطة ألول مرة.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن نـ ـس ــب اإلنـ ـ ـج ـ ــاز
تفاوتت في المشروعات الخمس؛
فـ ـمـ ـش ــروع ج ــاب ــر األح ـ ـمـ ــد وص ــل
لمراحل متقدمة (تجاوزت ،)%80
فــي حين م ــازال مـشــروعــا "جنوب
سعد العبدالله" و"جـنــوب صباح
األحمد" في مراحلهما التحضيرية،
ولم تتحرك نسب إنجازهما خالل
الربع األول دون مبرر يذكر .بينما
يعاني مشروع "جنوب المطالع"
من وجود بعض المعوقات الفنية
لم يتم حلها حتى اآلن ،تتمثل في
وجود مخلفات من الغزو العراقي،
وأي ـض ــا ي ـعــانــي م ـش ــروع "ج ـنــوب
عبدالله الـمـبــارك" مــن وجــود عدد
مــن الـمـعــوقــات تتمثل فــي وجــود
عوائق في موقع تنفيذ المشروع،
خ ــاص ــة ب ـكــل م ــن ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية،
وزارة ال ـك ـهــربــاء والـ ـم ــاء ،الـهـيـئــة
العامة للبيئة ،وأفادت الجهة بأنه
جار حل هذه المعوقات.
ٍ
وأش ـ ــار ال ـت ـقــريــر إل ــى أن نسب
اإلنـ ـ ـف ـ ــاق م ـ ــازال ـ ــت م ـت ــدن ـي ــة ،رغ ــم
ت ـج ــاوز االع ـت ـم ــادات المخصصة
للمشروعات الخمس للسنة المالية
 600مليون ديـنــار ،إذ إن اإلنـفــاق
بلغ  25مليون دينار بنسبة %4
ف ـقــط م ــن الـمـخـطــط إن ـفــاقــه خــال
العام.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وحول تكنولوجيا المعلومات
واالت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت ق ـ ـ ــال الـ ـتـ ـق ــري ــر إن
إدم ـ ــاج تـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات
واالت ـص ــاالت فــي البنية التحتية
ال ـح ـض ــري ــة ي ـع ــد أح ـ ــد ال ـع ـنــاصــر
الحيوية في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة.
في ضوء ذلك ،يهدف البرنامج
إل ـ ــى تـ ـح ــدي ــث وتـ ـط ــوي ــر ال ـب ـن ـيــة
التحتية لالتصاالت والمعلومات،

وتوفير بيئة تكنولوجية متقدمة
لـهــا ال ـقــدرة عـلــى مــواكـبــة التحول
ً
إل ــى االق ـت ـص ــاد ال ـم ـعــرفــي ،فـضــا
ع ـ ــن ت ـن ـم ـي ــة الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوادر ال ـب ـش ــري ــة
ورفـ ــع ق ــدرات ـه ــا ب ـمــا ي ـتــواك ــب مع
الـمـسـتـجــدات الـعــالـمـيــة وتـســريــع
وت ـيــرة الـنـفــاذ إل ــى تكنولوجيات
جديدة.
ويحتوي البرنامج على أربعة
مـ ـش ــروع ــات إن ـش ــائ ـي ــة م ـس ـت ـمــرة،
بــاع ـت ـمــادات س ـنــويــة ت ـقــدر بـ ـ 8.9
ماليين دي ـنــار ،أنـفــق منها %6.9
بنهاية الربع األول من سنة الخطة
 .2019/2018و ي ـش ـي ــر ا ل ـم ــو ق ــف
التنفيذي للمشروعات الى وجود
ثالثة مشروعات تقوم بتنفيذها
وزارة ال ـم ــواص ــات  -م ـشــروعــان
ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـت ـح ـض ـيــريــة ،ولــم
يحدث بهما أي تقدم ملحوظ منذ
الـخـطــة الـسـنــويــة  ،2017/2016إذ
أفادت الجهة بأن مشروع الشبكة
الضوئية الكبرى ( FTTHالمرحلة
الثالثة) كانت تعترضه معوقات
تتعلق بالموافقة على االعتمادات
ال ـمــال ـيــة ل ـل ـم ـشــروع وتـ ــم الـتـغـلــب
عليها ،أما مشروع شبكة األلياف
الضوئية بين المقاسم ،فإنه مازال
يواجه معوقات مالية تتمثل في
تأخر الميزانية المخصصة لتنفيذ
ً
الـ ـمـ ـش ــروع ،فـ ـض ــا ع ــن م ـعــوقــات
رقابية تتعلق بعدم موافقة ديوان
المحاسبة على الترسية.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،تـ ـش ــارك وزارة
اإلع ـ ـ ـ ــام بـ ـمـ ـش ــروع ش ـب ـك ــة ال ـب ــث
واألرشـفــة الرقمية ،وال ــذي مــا زال
في مرحلته التحضيرية ،بنسبة
إنـ ـج ــاز ك ـل ـيــة  ،%10.8ولـ ــم تــذكــر
الجهة مبررات التأخير .وقد يبرر
ذلك إلى كون المشروع في الخطط
السابقة ثالثة مشروعات مستقلة
ً
تم دمجها معا كمشروع رئيسي
ف ــي خ ـطــة  ،2019/2018و هـ ــو ما
ً
يـ ـب ــرر أي ـ ـضـ ــا ع ـ ــدم وج ـ ـ ــود نـســب
إنـجــاز سابقة لــه ،كما يتضح من
الجدول أدناه.

شبكة النقل
وأوضح التقرير أن توافر شبكة
ن ـق ــل ذات م ـس ـت ــوى م ـت ـط ــور هــو
أحــد محفزات االستثمار ودعائم
التنمية ،وعليه فإن من أهم أهداف
هــذا البرنامج العمل على تطوير
وتحديث البنية التحتية لقطاع
النقل البحري وأنشطته وخدماته
ورفع كفاءتها.
ويضم البرنامج  10مشروعات
بــاع ـت ـمــادات مــالـيــة سـنــويــة تبلغ
نحو  125.7مليون دينار ،لم ينفق
م ـن ـهــا س ـ ــوى  487.8أل ـ ــف دي ـن ــار
( )%0.4بـنـهــايــة ال ــرب ــع األول من
سنة الخطة  .2019/2018وتشارك

في تنفيذ تلك المشروعات ثالث
جهات؛ مؤسسة الموانئ الكويتية
لها سبعة مـشــروعــات إنشائية -
أحدها جديد ولــم يبدأ ،واألخــرى
بدأت مع الخطة السابقة ،إال أنها
لــم ي ـحــدث بـهــا ت ـقــدم م ـقــارنــة بما
ك ــان ــت ع ـل ـيــه ف ــي ال ــرب ــع ال ـســابــق-
ً
ً
ف ـض ــا ع ــن أن ـه ــا ج ـم ـي ـعــا ل ــم يتم
الصرف عليها خالل الربع الحالي
موضع التقرير.
وق ــد أرج ـع ــت الـجـهــة ذل ــك إلــى
وجـ ــود ع ــدد م ــن ال ـع ــوائ ــق الفنية
فــي مــوقــع تنفيذ مـشــروع تطوير
ال ـم ـنــاطــق ال ـت ـخــزي ـن ـيــة ،بــانـتـظــار
ً
ال ـ ـبـ ــت فـ ـيـ ـه ــا ،ف ـ ـضـ ــا عـ ــن وجـ ــود
ع ـ ــدد م ـ ــن الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـض ـخ ـمــة
ت ـقــوم بـتـنـفـيــذهــا وزارة األش ـغــال
حــول منطقة المشروع – لــم تنته
بعد – والـتــي بــدورهــا تــؤثــر على
تنفيذ ال ـم ـشــروع .بــاإلضــافــة إلــى
ان ـت ـظ ــار م ــواف ـق ــة ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للبيئة على تقرير المردود البيئي
لـلـمـشــروع .كــذلــك عــدم تخصيص
البلدية لبعض المواقع التي تمت
م ــواف ـق ــة م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء عـلـيـهــا
لتخصيصها لمؤسسة الموانئ،
لتحويلها لـمـنــا طــق لوجيستية.
ً
كل ذلك كان مبررا في أن المشروع
حتى حينه لم يحقق سوى % 0.1
فـقــط ،كنسبة إنـجــاز كلية إضافة
إل ــى ان ـع ــدام اإلن ـف ــاق .أم ــا مـشــروع
تـطــويــر الـنـقــع الـبـحــريــة ،ف ــإن عــدم
تخصيص بلدية الكويت لمواقع
النقع القائمة والمواقع المقترحة
لتنفيذ الـمـشــروع ،وكــذلــك انتظار
موافقة الهيئة العامة للبيئة على
دراســة المردود البيئي للمشروع
كانا أحد التحديات أمــام اإلنجاز
ف ـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ ال ـ ـم ـ ـش ـ ــروع .ب ـي ـن ـمــا
تــأخــر الـحـصــول عـلــى الـمــوافـقــات
الـ ــازمـ ــة م ــن ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة،
فضال عن صدور قرار من مجلس
إدارة ا لـمــؤ سـســة يقضي بتأجيل
ج ـم ـيــع ال ـت ـع ــاق ــدات االس ـت ـشــاريــة
لمشروعي تطوير موانئ الشويخ
والشعيبة ،لحين وضــوح الرؤية
المستقبلية لميناء مـبــارك ،وهو
ما أدى إلى تأخر اإلنجاز في تنفيذ
المشروعين.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ـ ــإن أح ــد
م ـعــوقــات م ـش ــروع إن ـش ــاء منطقة
ال ـصــادرات وال ــواردات والتفتيش
ال ـج ـمــركــي ف ــي مـنـطـقــة الـشـعـيـبــة
الـغــربـيــة ك ــان يـتـمـثــل ف ــي انـتـظــار
موافقة الهيئة العامة للبيئة على
دراسة المردود البيئي للمشروع،
ً
والتي جاءت مؤخرا.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،تـ ـش ــارك وزارة
الـمــواصــات بمشروعين كالهما
في المرحلة التحضيرية وبنسب
إنجاز ال تتفق ونهاية تنفيذهما،

مدينة صباح األحمد البحرية

مشروع «جنوب
المطالع» يعاني
وجود مخلفات
الغزو ...ومعوقات
فنية تعترض
«عبدالله المبارك»

ح ـيــث م ــن ال ـم ـتــوقــع االن ـت ـه ــاء من
تنفيذهما بنهاية م ــارس ،2020
وقــد ذكــرت الجهة وجــود عــدد من
المعوقات ،إال أنه تم التغلب عليها
منذ مارس  ،2016وهو األمر الذي
ً
ال يبرر التأخر في اإلنجاز فضال
عن عدم اإلنفاق.
ً
أخ ـي ــرا وزارة األش ـغ ــال لديها
مشروع ميناء مبارك الكبير ،الذي
بلغت نسبة إنجازه الكلية %51.6
وال ـم ـتــوقــع االن ـت ـهــاء مـنــه بنهاية
سبتمبر .2020

زيادة الطاقة

الحصول على
الكهرباء والماء
وخدمات الطاقة
المستدامة بتكلفة
ميسورة

وقال التقرير إن قطاع الكهرباء
والـ ـم ــاء م ــن ال ـق ـطــاعــات الـخــدمـيــة
الحيوية والـهــامــة ،إذ إن "ضمان
حصول الجميع بتكلفة ميسورة
ع ـل ــى خ ــدم ــات الـ ـط ــاق ــة ال ـحــدي ـثــة
الموثوقة والمستدامة" أحد أهداف
الـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة ،ل ــذا يـهــدف
بــرنــامــج ت ـطــويــر وزيـ ـ ــادة الـطــاقــة
اإلن ـت ــاج ـي ــة ل ـل ـطــاقــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة
والماء إلى تلبية الطلب المتزايد
عـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة مــن
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،س ـ ــواء
لــاس ـت ـهــاك أو ل ــإن ـت ــاج ،وكــذلــك
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى رفـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــزون
االسـتــراتـيـجــي مــن الـمـيــاه لتلبية
الطلب ا لـمـتــزا يــد نتيجة للتوسع
العمراني.
ويـ ـ ـ ـض ـ ـ ــم ال ـ ـ ـبـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج أرب ـ ـع ـ ــة
مـشــروعــات إنـشــائـيــة ومـسـتـمــرة -
تشارك بها وزارة الكهرباء والماء

«التأمينات» تنفذ «مدينة الكويت الطبية»
قــال التقرير إن المؤسسة العامة للتأمينات
االجـتـمــاعـيــة ت ـش ــارك ب ـم ـشــروع إن ـشــائــي جــديــد،
وهو "مدينة الكويت الطبية" ،حيث لم يبدأ بعد
منذ بداية سنة الخطة  ،2019/2018الفتا إلى ان
الجهة أف ــادت بــوجــود مـعــوق إداري يتعلق بأن
بلدية الكويت كانت لديها تحفظات بخصوص
مـ ـع ــدالت وب ـع ــض االس ـت ـع ـم ــاالت الـ ـم ــذك ــورة في
المخطط الهيكلي في المقترح ،والتي حالت دون
استمرار المشروع حسب الجدول الزمني المقدم.
وأضـ ـ ــاف ال ـت ـقــريــر ،ل ـكــن ال ـج ـهــة ت ــرى أن هــذه
االسـتـعـمــاالت ضــروريــة لتحقيق رؤي ــة وأه ــداف

مدينة الكويت الطبية ،وجعلها في مصاف المدن
ً
التي تم تنفيذها مؤخرا ،سواء على مستوى دول
الخليج العربي أو على المستوى العالمي.
وأوضح أن شركة مستشفيات الضمان الصحي
تشارك أيضا بمشروع تطويري جديد في المرحلة
الـتـنـفـيــذيــة وه ــو "ت ــأس ـي ــس وت ـش ـغ ـيــل مـنـظــومــة
ً
ضمان الرعاية الصحية" ،حيث حقق تقدما في
نسبة اإلنجاز الكلية لتصل  42.5في المئة وهي
نسبة كبيرة ،في حين لم ينفق المشروع أي مبالغ
بنهاية الربع األول من سنة الخطة ،إذ إنه ليس له
اعتماد مالي من وزارة المالية.

تحسين مخرجات التعليم ورفع كفاءة المعلم
أكد التقرير سعي الحكومة الحثيث الى تحسين
مستوى مخرجات التعليم العام ،وذلك من خالل
ت ـطــويــر ال ـم ـنــاهــج ال ــدراسـ ـي ــة ،وتـحـسـيــن الـبـيـئــة
المدرسية ،ورفــع مستوى كفاء ة المعلم من أجل
تطوير طرق التدريس نحو اكساب الطلبة الكفايات
الــازمــة لتنمية التفكير االبــداعــي وم ـهــارات حل
المشكالت ،وتنمية الميول العلمية وقيم العمل،
وتعزيز دور إدارة المؤسسات التعليمية في زيادة
فعالية استخدام المصادر التعليمية المتاحة.
ولـفــت الـتـقــريــر إل ــى أن الـبــرنــامــج يـضــم سبعة
مشروعات ،منها ستة تطويرية مستمرة ،رصد
لـهــا اع ـت ـم ــادات ت ـقــدر بـنـحــو  12.7مـلـيــون ديـنــار
خالل سنة الخطة ،لم ينفق منها أي مبالغ بنهاية
سنة الخطة  ،2019/2018وتشارك في تنفيذ هذه
المشروعات جهتان هي ،وزارة التربية ،والمركز
الوطني لتطوير التعليم.
وتـ ــابـ ــع أن "الـ ـت ــربـ ـي ــة" ت ـ ـشـ ــارك ب ـم ـشــروع ـيــن
تطويريين مستمرين في المرحلة التنفيذية لم
ينفق أي منهما أية مبالغ بنهاية الربع األول من
سنة الخطة  2019/2018أولهما ،مشروع "اكتشاف
ورعاية الطلبة الموهوبين ،وعلماء المستقبل"،
ً
حيث حقق تقدما في نسبة االنجاز الكلية بنسبة
زي ــادة  7فــي الـمـئــة بنهاية الــربــع األول مــن سنة
الخطة مقارنة بنسبة انجازه في العام السابق،
وثانيهما مشروع "المنظومة المتكاملة إلصالح
ً
الـتـعـلـيــم" ،حـيــث حـقــق تـقــدمــا فــي نسبة االنـجــاز
الكلية بنهاية الربع األول من سنة الخطة مقارنة
بنسبة انجازه في العام السابق ،وإن لم تتجاوز
 1.8في المئة ،ولم تسجل الجهة أي معوقات تواجه
المشروعين.

وأوض ــح أن الـمــركــز الــوطـنــي لتطوير التعليم
يشارك بخمسة مشروعات تطويرية مستمرة ،لم
ً
يحقق أي منها تقدما فــي نسبة االنـجــاز الكلية
بنهاية الربع األول من سنة الخطة 2019/2018
مـقــارنــة بنسبة ان ـجــازه فــي الـعــام الـســابــق ،منها
مـشــروع االخـتـبــارات الوطنية للقبول الجامعي
م ــازال فــي الـمــرحـلــة الـتـحـضـيــريــة ،وه ـنــاك أربـعــة
مشروعات في المرحلة التنفيذية.
وش ـ ـ ــدد ال ـت ـق ــري ــر ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة رف ـ ــع ال ـط ــاق ــة
االستيعابية للتعليم العالي والحد من االزدحام
الـطــابــي داخ ــل الـمــؤسـســات الـجــامـعـيــة ،بتوفير
أم ــاك ــن إض ــاف ـي ــة ت ـس ـتــوعــب األعـ ـ ـ ــداد ال ـم ـت ــزاي ــدة
مــن ط ــاب التعليم ال ـعــالــي ،ورف ــع نـسـبــة تغطية
احـ ـتـ ـي ــاج ــات سـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ،مـ ــن خـ ـ ــال ت ـنــويــع
التخصصات الجامعية حسب مــا يتناسب مع
هذه االحتياجات.
وب ـيــن أن بــرنــامــج رف ــع ال ـطــاقــة االسـتـيـعــابـيــة
للتعليم الـعــالــي يـحـتــوي عـلــى م ـشــروع إنشائي
م ـس ـت ـمــر ت ـح ــت م ـس ـم ــى م ــدي ـن ــة صـ ـب ــاح ال ـس ــال ــم
الجامعية ،تابع لجامعة الكويت ،ويتضمن اثني
عـشــر م ـشــروعــا فــرعـيــا يـشـمــل "الـبـنـيــة التحتية،
والمباني األكاديمية ،والحرم الطبي ،والمباني
اإلداريـ ـ ـ ــة ،وم ــرك ــز ال ـخ ــدم ــات ال ـطــاب ـيــة ،وكـلـيــات
الهندسة ،والعلوم اإلداري ــة والحياتية ،واآلداب
والتربية ،والعلوم ،والعمارة وهندسة الحاسوب،
والعلوم االجتماعية والحقوق والتربية ،والبنية
التحتية لشبكة المعلومات واالتصاالت".
وأوضـ ــح أن ــه رص ــد لـهــذا ال ـم ـشــروع اعـتـمــادات
تقدر بنحو  223مليون دينار خالل سنة الخطة
.2019/2018

 باعتمادات مالية سنوية تقدرب ـ  153مـلـيــون دي ـنــار ،أنـفــق منها
نحو  %27بنهاية الربع األول من
س ـنــة ال ـخ ـطــة  ،2019/2018وهــي
نسبة تعد األكـبــر -لـيــس فقط من
بين برامج الركيزة -إذا ما قورنت
ببقية برامج الخطة.
وي ـش ـي ــر الـ ـم ــوق ــف ال ـت ـن ـف ـيــذي
ً
للمشروعات إلى أنها جميعا في
مــراحــل الـتـنـفـيــذ ،وبـنـســب إنـجــاز
ق ــارب ــت  ،%50ب ــل تـ ـج ــاوزت ــه فــي
معظمها ،خاصة أنه من المتوقع
االن ـت ـهــاء مــن تنفيذها فـيـمــا بعد
الخطة اإلنمائية الثانية.
تطوير النقل الجوي
وتابع التقرير أن توافر شبكة
ن ـق ــل ذات م ـس ـت ــوى م ـت ـط ــور هــو
أحــد محفزات االستثمار ودعائم
التنمية ،وعليه فإن من أهم أهداف
هــذا البرنامج العمل على تطوير
وتحديث البنية التحتية لقطاع
النقل الجوي وأنشطته وخدماته
ورف ــع كـفــاء تـهــا .ويـضــم البرنامج
مشروعين إنشائيين باعتمادات
مالية سنوية تبلغ  232.5مليون
ديـنــار ،أنفق منها حــوالــي  14في
المئة بنهاية الربع األول من سنة
ا ل ـخ ـط ــة  ،2019/ 2018و تـ ـش ــارك
اإلدارة ال ـعــامــة لـلـطـيــران الـمــدنــي
بمشروع تطوير المدرج الشرقي
فــي الـمـطــار الــدولــي وال ـتــي بلغت
ن ـس ـبــة إن ـ ـجـ ــازه ال ـك ـل ـيــة  22.7فــي
المئة بزيادة قدرها  0.5في المئة
عــن الــربــع الـســابــق ،ومــن المتوقع
االنتهاء من تنفيذه بنهاية أكتوبر
.2020
كما تقوم وزارة األشغال العامة
بـتـنـفـيــذ مـ ـش ــروع تــوس ـعــة مـطــار
ال ـكــويــت مـبـنــى ال ــرك ــاب  2وال ـتــي
بلغت نسبة إن ـجــازه الكلية 26.1
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ووفـ ـ ــق إف ـ ـ ــادة الـجـهــة
ف ــإن الـمـشــروع تعترضه ع ــدد من
الـ ـمـ ـع ــوق ــات ال ـف ـن ـي ــة وال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بوجود عوائق في تنفيذ المشروع
جار العمل على حلها.

بيئة معيشية مستدامة
قـ ــال ال ـت ـق ــري ــر إن ركـ ـي ــزة بـيـئــة
معيشية مستدامة تعني ترشيد
اس ـ ـت ـ ـهـ ــاك الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوارد ال ـط ـب ـي ـع ـيــة
والتناغم مع البيئة بشكل يسمح
باستدامة هــذه ال ـمــوارد ،وخفض
نسب التلوث ألقل حد ممكن ،بما
يسمح بــرفــع ج ــودة الـحـيــاة ،وفي
نفس الــوقــت الـحـفــاظ على قاعدة
الموارد الالزمة لحاجات األجيال
القادمة.
وفي ضوء ذلك ،اشتملت ركيزة
ب ـي ـئ ــة م ـع ـي ـش ـيــة م ـس ـت ــدام ــة عـلــى
 4ب ــرام ــج ت ـن ـمــويــة ،ه ــي :بــرنــامــج
ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى س ـ ــام ـ ــة ال ـب ـي ـئ ــة
ال ـ ـهـ ــوائ ـ ـيـ ــة ،وبـ ــرنـ ــامـ ــج تـح ـسـيــن
كفاءة إدارة المخلفات والنفايات،
وبرنامج توفير الرعاية السكنية
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ،وب ــرن ــام ــج تــوظـيــف
الطاقات المتجددة .وتشتمل هذه
البرامج على حزمة من المشروعات
بلغت  17مشروعا تنمويا ،بهدف
تحسين الوضع البيئي في دولة
الـكــويــت عـبــر مــراقـبــة االنـبـعــاثــات
ومـ ـع ــالـ ـج ــة ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات ال ـص ـل ـب ــة
وم ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف الـ ـصـ ـح ــي
وتوفير الرعاية السكنية المالئمة
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن ،وك ــذل ــك اس ـت ـخ ــدام
مـ ـص ــادر ال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة ،مع
العمل على رفــع كـفــاء ة استخدام
الطاقة .وبلغت قيمة االعتمادات
المالية التي خصصت للركيزة في
العام المالي  2019/ 2018نحو 638
مليون دينار.
وأضـ ـ ــاف ال ـت ـقــريــر أن بــرنــامــج
توفير الرعاية السكنية للمواطنين
استحوذ على الجانب األكبر منها
بنسبة  97.2في المئة من إجمالي
االعتمادات المالية للركيزة .وقد
وصـ ــل إج ـم ــال ــي إنـ ـف ــاق م ـشــاريــع

الــرك ـيــزة بـنـهــايــة الــربــع األول من
السنة المالية  2019/ 2018نحو
 25.3مـلـيــون دي ـنــار بنسبة  4في
ال ـم ـئــة م ــن إج ـم ــال ــي االع ـت ـم ــادات
المالية.
وتنقسم مشروعات هذه الركيزة
إلــى  4مـشــروعــات تطويرية ،و11
ً
ً
م ـشــروعــا إن ـشــائ ـيــا ،ومـشــروعـيــن
ل ـل ـش ــراك ــة ب ـي ــن ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـع ــام
والخاص .أما فيما يتعلق بمراحل
المشروعات ،فيالحظ أنها تتوزع
ب ـ ـيـ ــن  7م ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات ل ـل ـم ــرح ـل ــة
الـتـحـضـيــريــة ،و 5م ـشــروعــات في
المرحلة التنفيذية ،كما يوجد 5
مشروعات لــم تبدأ بعد .وتتوزع
ه ــذه ال ـم ـشــروعــات عـلــى  8جـهــات
ً
مختلفة ،كما يوجد  13مشروعا
ً
مستمرا من خطة العام السابق و4
مشروعات جديدة.

رعاية صحية عالية الجودة
وق ــال التقرير إن ركـيــزة رعاية
صحية عالية الجودة تعني بناء
م ـج ـت ـم ــع صـ ـح ــي ي ـض ـم ــن ت ـم ـتــع
جـمـيــع أفـ ـ ــراده بــأن ـمــاط معيشية
ص ـ ـح ـ ـيـ ــة فـ ـ ـ ــي ج ـ ـم ـ ـيـ ــع األعـ ـ ـم ـ ــار
ب ــاع ـت ـب ــاره أحـ ــد أهـ ـ ــداف الـتـنـمـيــة
ال ـم ـس ـت ــدام ــة مـ ــن خ ـ ــال تـحـسـيــن
ج ــودة خــدمــات الــرعــايــة الصحية
ً
وفقا ألفضل المستويات العالمية
ف ــي ال ـق ـطــاع ـيــن الـ ـع ــام والـ ـخ ــاص،
وت ـط ــوي ــر ال ـ ـكـ ــوادر ال ــوط ـن ـي ــة فــي
نـظــام الــرعــايــة الـصـحـيــة ،وتعزيز
أنماط الحياة الصحية بين جميع
فـئــات الـمـجـتـمــع .وتتمثل أه ــداف
ت ـلــك ال ــرك ـي ــزة ف ــي ت ـع ــزيــز أن ـمــاط
الحياة الصحية بمشاركة جميع
قطاعات المجتمع ،وتحسين جودة
الخدمات الصحية ورفع كفاءتها،
وخاصة خدمات الرعاية الصحية
ال ـت ـخ ـص ـص ـيــة ،وت ـع ــزي ــز ال ـك ـفــاءة
واالسـتــدامــة في تمويل الخدمات
ال ـص ـح ـي ــة ،وتـ ـط ــوي ــر ال ـم ـن ـظــومــة
الصحية بالتركيز عـلــى الصحة
الــوقــائ ـيــة ورفـ ــع ال ــوع ــي الـصـحــي
بمخاطر األمراض المزمنة ،وتعزيز
دور ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،والـتــوســع
ً
في الخدمة الصحية وفقا للزيادة
السكانية والتوسع العمراني.
وفـ ـ ـ ــي ضـ ـ ـ ــوء ذلـ ـ ـ ـ ــك ،اش ـت ـم ـل ــت
رك ـ ـ ـيـ ـ ــزة رعـ ـ ــايـ ـ ــة صـ ـحـ ـي ــة ع ــال ـي ــة
الجودة على عدد  3برامج تشمل
حـ ــزمـ ــة م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات ت ـب ـلــغ
عـ ــددهـ ــا  19مـ ـش ــروع ــا ت ـن ـم ــوي ــا،
م ـن ـه ــا  8م ـ ـشـ ــروعـ ــات ت ـط ــوي ــري ــة
ً
ً
و 11مـ ـش ــروع ــا إنـ ـش ــائـ ـي ــا ،حـيــث
يستهدف برنامج جودة الخدمات
الـصـحـيــة االس ـت ـم ــرار ف ــي تطبيق
ن ـظ ــام االعـ ـت ــراف ال ــدول ــي ب ـجــودة
الرعاية الصحية من خالل تطبيق
الـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة لـ ـلـ ـج ــودة
ف ــي ج ـم ـيــع الـ ـخ ــدم ــات وال ـم ــراف ــق
الـصـحـيــة بــالـقـطــاعـيــن الـحـكــومــي
والخاص .وبلغت قيمة االعتمادات
ال ـم ـخ ـص ـص ــة لـ ـمـ ـش ــروع ــات ه ــذه
ال ــركـ ـي ــزة ح ــوال ــي  273.8مـلـيــون
دي ـن ــار ،مـنـهــا  96.1فــي الـمـئــة من
نصيب مشروعات برنامج زيادة
الـسـعــة الـســريــريــة للمستشفيات
ال ـعــامــة ،وم ــن حـيــث اإلن ـف ــاق على
مشروعات الركيزة فقد بلغت 0.3
فــي المئة بنهاية الــربــع األول من
 ،2019وي ـت ــرك ــز ك ــل ه ــذا اإلن ـف ــاق
ع ـلــى م ـش ــروع ــات ب ــرن ــام ــج زي ــادة
الـسـعــة الـســريــريــة للمستشفيات
العامة .ويشير الموقف التنفيذي
ل ـم ـشــروعــات الــرك ـيــزة إل ــى وج ــود
مـ ـ ـش ـ ــروع جـ ــديـ ــد ل ـ ــم ي ـ ـبـ ــدأ ب ـع ــد،
وه ـ ــو "م ـ ـشـ ــروع م ــدي ـن ــة ال ـك ــوي ــت
الطبية التابع للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية" ،في حين
يــوجــد  3مـشــروعــات فــي المرحلة
ال ـت ـح ـض ـي ــري ــة ،م ـن ـهــا م ـش ــروع ــان
تابعان لوزارة الصحة وواحد تابع
لوزارة األشغال ،في حين يوجد 15
ً
مشروعا في المرحلة التنفيذية.
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«مهلة قانونية لتالفي المخالفات وتعديل الوضع أو اتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها»
كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة
الشؤون االجتماعية ،عبدالعزيز شعيب ،أن هناك سياسة
جديدة ستتبعها الوزارة خالل الفترة المقبلة مع مجالس
إدارات الجمعيات التعاونية المخالفة ،تتمثل في االجتماع
بها قبل صدور أي قرار بالحل أو العزل ،ومواجهتها
بالمخالفات المكتشفة ،مع منحها مهلة قانونية لتالفيها.
وقال شعيب ،في حوار مع «الجريدة» ،إنه في حال عدم
القدرة على ذلك أو تعديل الوضع خالل المهلة ،فسيتم
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيالها ،مشيرا إلى أن
الوزارة بصدد تطبيق نظام الرقابة اآللي على التعاونيات،

«الذي يمكننا من الرقابة المسبقة على مراكز الجمعيات المالية دينار ،في حين تخطى إجمالي المبيعات مليار دينار ،وهذا
على مدار الساعة ،والتفتيش على أموالها واالطالع على كل يدحض االتهامات التي تكال للوزارة بالتضييق على
البيانات الخاصة بها ،بما يضمن منع التالعبات والتجاوزات» .الجمعيات ،ومحاربة العمل التعاوني بهدف الخصخصة» ،أما
ولفت إلى أن نسبة العمالة الوطنية داخل كل «التعاونيات»
بشأن أعداد المساهمين فقد بلغت نحو نصف مليون مساهم
جاهدين إلى
تترواح بين  25و 30في المئة« ،كما نسعى
ومساهمة ،في « 73تعاونية».
ً
الوظائف داخل تلك الجمعيات ،خصوصا اإلشرافية وأشار شعيب إلى أن الوزارة أحالت  3جمعيات تعاونية إلى
تكويت
ً
منها» ،كاشفا أن «الوزارة طلبت من التعليم التطبيقي ،إرجاع النيابة واإلدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية منذ
مطلع العام الحالي ،فضال عن اتخاذها قرارا بعزل  3أعضاء
التعاونيات ،لزيادة الثقافة التعاونية ،غير أنه لن
تخصص ً
َ
في مجلسي تعاونيتين .وفيما يلي نص الحوار:
يكون شرطا يمنع الترشح لعضوية مجالس اإلدارة».
ّ
وبين أن «أرباح الجمعيات في  ،2017تجاوزت  50مليون

عبدالعزيز شعيب

جورج عاطف

ً
نعكف حاليا
على استحداث
وظائف
جديدة تحفز
المواطنين
على االنخراط
بالجمعيات

العمل
التعاوني
بخير ...وأكثر
من  %90من
الجمعيات
رائدة في
عملها

دراسة تثبيت
سعر بيع
المنتجات
النباتية على
مدار العام
مع مراعاة
المواسم

نسبة
المواطنين
العاملين
بالجمعيات
تتراوح بين
 25و%30
ونسعى
إلى تكويت
الوظائف
ً
وخصوصا
«اإلشرافية»

* ماذا عن اللجان المشكلة
ل ـمــراج ـعــة أعـ ـم ــال وح ـســابــات
"ا لـتـعــاو نـيــات" ،و هــل انتهيتم
من بعضها؟
 م ـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـط ـ ـلـ ــق ا لـ ـ ـح ـ ــرصع ـل ــى ض ـب ــط وت ـن ـظ ـي ــم ال ـع ـمــل
التعاوني ،تقوم الوزارة ،حال
تلقي شكوى على أي جمعية،
سواء من المراقبين الماليين
واإلداري ـ ـيـ ــن الـمـعـيـنـيــن داخ ــل
ال ـت ـعــاون ـيــات ،أو م ــن مـســاهــم
أو عـ ـض ــو ج ـم ـع ـي ــة ع ـمــو م ـيــة
أو م ـج ـلــس إدارة ،بــا لـتـحـقــق
م ـ ـ ــن صـ ـحـ ـتـ ـه ــا أوال ،و ح ـ ـ ــال
ثـبــوت المخالفة تشكل لجنة
ل ـمــراج ـعــة أعـ ـم ــال وح ـســابــات
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،ل ـ ـ ــذا ف ـ ـ ــإن ع ـم ـل ـيــة
تـ ـشـ ـكـ ـي ــل الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان م ـس ـت ـم ــرة
ومتواصلة على مدار العام.
أمـ ـ ــا ب ـ ـشـ ــأن نـ ـت ــائ ــج أعـ ـم ــال
بـعــض ا ل ـل ـجــان ا ل ـتــي انتهينا
منها ،فهي التي صدرت أخيرا
فـ ــي صـ ـ ــورة قـ ـ ـ ــرارات وزاري ـ ـ ــة،
وق ـضــت ب ـعــزل أع ـضــاء أو حل
مجالس إدارة ،أو إحالتها إلى
اإلدارة العامة للتحقيقات أو
إلى النيابة العامة.
و ن ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــر إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك
ت ـع ــاون ـي ـت ـي ــن كـ ــانـ ــت م ـشـ ّـك ـلــة
ب ـح ـق ـه ـم ــا ل ـج ـن ـت ــا م ــراجـ ـع ــة،
ون ـ ـحـ ــن ب ـ ـصـ ــدد ص ـ ـ ــدور قـ ــرار
بشأنهما ،ستؤول نتائجهما
إلــى اإلن ــذار فـقــط ،مــع ضــرورة
ت ـع ـه ــد م ـج ـل ـس ــي إدارتـ ـيـ ـهـ ـم ــا
بـتــا فــي مخالفتهما وتعديل
أوضـ ـ ــاع ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــا ،خ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة
قــانــون ـيــة مـ ـح ــددة ،خـصــوصــا
أن م ـخــال ـف ـت ـه ـمــا ل ــم تـ ــرق إل ــى
الجسيمة.
الظلم
من
أنه
الوزارة
وترى
ُ
اتخاذ قرار بحل مجلس إدارة
أو ع ـ ــزل ع ـض ــو أو أ ك ـ ـثـ ــر ،إذا
ك ــان ــت ال ـم ـخ ــال ـف ــات ال ـم ـح ــررة
بسيطة وعادية يمكن تالفيها،
و هـ ـ ـ ــذا يـ ــؤ كـ ــد أن ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال
ُت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادي مـ ـ ـج ـ ــا ل ـ ــس إدارات
ال ـت ـعــاون ـيــات ،ب ــل تـسـعــى إلــى
م ـســاعــدت ـهــا وتــوج ـي ـه ـهــا إلــى
التطبيق األمثل للقانون ،بما
يضمن المحافظة على مركزها
ال ـمــالــي ،وع ــدم ت ـعـ ّـرض أم ــوال
الـمـســاهـمـيــن ل ـل ـهــدر ،لـكــونـهــا
أمانة في عنقها.

قرارات الحل والعزل
* ما الخطوات واإلجــراء ات
ال ـتــي تـسـبــق ات ـخــاذ مـثــل هــذه
القرارات؟
 اإل جـ ـ ــراء ات ا ل ـتــي نتبعهاقبل صدور قرار بحل مجلس
إدارة أو عــزل بعض أعضائه،
هـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـش ـ ـ ـك ـ ـ ـيـ ـ ــل ل ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــة مـ ــن
المختصين لـمــرا جـعــة أ عـمــال
وح ـســابــات الـجـمـعـيــة ،وعـقــب
انتهاء اللجنة من أعمالها نعد
تقريرا بالمخالفات المرصودة
ف ــي الـجـمـعـيــة م ــؤي ــدة بــاألدلــة
والمستندات التي تؤكد صحة
كــل مـخــالـفــة عـلــى ح ــدة ،وهــذا
التقرير يكون مشفوعا بــرأي
اللجنة حيال تلك المخالفات
مـ ــن حـ ـي ــث ج ـس ــام ـت ـه ــا ،ال ـت ــي
تقترح أو توصي باإلجراء ات
الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ات ـ ـخـ ــاذهـ ــا ح ـي ــال
ال ـم ـت ـس ـب ــب فـ ــي ال ـم ـخ ــال ـف ــات،
بعد ذلك يعرض التقرير على
اللجنة العليا للبت في أعمال
لجنة الـمــراجـعــة ،والـتــأكــد من
صـحــة الـمـخــالـفــات قـبــل رفـعــه
إلى وزير الشؤون ،الذي يتخذ
بــدوره ا لـقــرار المناسب حيال
المخالفات.
وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك س ـ ـيـ ــاسـ ــة جـ ــديـ ــدة
س ـت ـت ـب ـع ـه ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،خـ ــال

ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،مــع مـجــالــس
اإلدارات المخالفة ،نظهر من
خاللها حسن النوايا ونخفف
العبء عن التعاونيات ،تتمثل
ف ـ ــي االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ب ــال ـم ـج ــال ــس
المخالفة ،قبل صدور أي قرار
بالحل أو العزل ،ومواجهتهم
بـ ــال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات الـ ـمـ ـكـ ـتـ ـشـ ـف ــة،
وم ـ ـن ـ ـح ـ ـهـ ــم م ـ ـه ـ ـلـ ــة ق ــان ــونـ ـي ــة
لتالفيها.
وفــي حــال عــدم الـقــدرة على
ذل ــك أو تـعــديــل الــوضــع خــال
المهلة ،سيتم اتخاذ اإلجراء ات
ال ـقــانــون ـيــة ال ــازم ــة حـيــال ـهــا،
والوزارة بصدد تطبيق نظام
الرقابة اآللي على التعاونيات،
الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـك ـن ـن ــا م ـ ــن ال ــرق ــاب ــة
السابقة على مراكز الجمعيات
ال ـم ــال ـي ــة ع ـل ــى م ـ ــدار ال ـس ــاع ــة،
وال ـ ـت ـ ـف ـ ـت ـ ـيـ ــش ع ـ ـلـ ــى أمـ ــوال ـ ـهـ ــا
واال ط ــاع على البيانات كافة
الخاصة بها ،بما يضمن منع
التالعبات والتجاوزات.

«تكويت» الجمعيات
* ماذا عن خطتكم لتكويت
وظائف "التعاونيات"؟
 إج ـم ــال ــي ن ـس ـبــة ال ـع ـمــالــةالــوط ـن ـيــة داخـ ــل ال ـت ـعــاون ـيــات
ك ــا ف ــة تـ ـ ـت ـ ــراوح ب ـي ــن  25و30
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
ا لـكــو يــت ،لــذا نسعى جاهدين
إل ــى ت ـكــويــت ال ــوظ ــائ ــف داخ ــل
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا
اإلشـ ــراف ـ ـيـ ــة م ـن ـه ــا ،مـ ــن خ ــال
ا لـ ـف ــر ي ــق ا ل ـم ـش ـ ّـك ــل مـ ــن وزارة
ال ـش ــؤون وات ـح ــاد الـجـمـعـيــات
ال ـت ـعــاون ـيــة ،وب ــرن ــام ــج إع ــادة
الـ ـهـ ـيـ ـكـ ـل ــة ،والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للقوى العاملة ،والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب،
إلفساح المجال أ مــام توظيف
الطلبة أو المتقاعدين من ذوي
ا لـخـبــرة فــي العمل التعاوني،
عبر نظام آلي مخصص لذلك،
كما هو معمول به في د يــوان
الخدمة ،كما يتم اآلن تصنيف
الوظائف إلى إشرافية وفنية
وإداري ــة وعــامــة ،مــع التشديد
على أن تكون اإلشرافية منها
خاصة بالمواطنين فقط.
ون ــؤك ــد أنـ ــه ال ي ــوج ــد ق ــرار
بوقف تعيين غير الكويتيين
داخ ـ ـ ــل "ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــات" ،غ ـيــر
أن األو ل ـ ـ ـ ــو ي ـ ـ ـ ــة واأل ف ـ ـض ـ ـل ـ ـيـ ــة
للمواطنين ،لذا نعكف حاليا
ع ـ ـلـ ــى ابـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار واسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــداث
وظـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــف جـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــدة داخـ ـ ـ ـ ــل
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــات ،تـ ـ ــرفـ ـ ــع س ـق ــف
ال ـق ـب ــول ،وت ـح ـفــز الـمــواطـنـيــن
عـ ـل ــى االن ـ ـ ـخـ ـ ــراط فـ ـيـ ـه ــا ،عـلــى
سـ ـبـ ـي ــل الـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــال اس ـ ـت ـ ـحـ ــداث
وظيفة مسؤول كاشير بدال من
كاشير ،ومسؤول أمن وحراسة

كشف شعيب أن «وزارة ال ـشــؤون ،ممثلة
في إدارة التنمية التعاونية ،تعتزم مراجعة
ال ـع ـق ــود ال ـم ـب ــرة ك ــاف ــة م ــن ق ـبــل الـجـمـعـيــات
ال ـت ـعــاون ـيــة ،خ ـصــوصــا الـمـتـعـلـقــة ب ــاألف ــرع
بدال من مشرف أمن وحراسة.

الخضراوات والفاكهة
* م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــزام
"ال ـت ـع ــاون ـي ــات" بـ ـق ــرار ال ـش ــراء
المباشر للخضار والفاكهة؟
 ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ف ــيتطبيق ق ــرار ال ـشــراء المباشر
لـ ـلـ ـخـ ـض ــراوات والـ ـف ــاكـ ـه ــة مــن
ال ـم ـنــافــذ ال ـم ـع ـت ـمــدة ،وجـمـيــع
الـجـمـعـيــات الـ ـص ــادرة بحقها
ق ــرارات حــل لمجالس إداراتـهــا
لــم تـكــن مـلـتــزمــة بــآلـيــة ال ـشــراء
المباشر ،وهي مخالفة جسيمة
ت ــرق ــى إلـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــل ،ف ـض ــا عــن
عدم وجود تنوع في الشركات
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوردة لـ ـ ـلـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراوات ،أو
س ـي ـطــرة ش ـخــص ع ـلــى بعض
الـ ـش ــرك ــات ،أو وجـ ـ ــود وس ـيــط
يورد الخضراوات.
ونـ ـ ـ ـش ـ ـ ــدد عـ ـ ـل ـ ــى أن أم ـ ـ ـ ــوال
المساهمين خط أحمر ،يحظر
ال ـ ـتـ ــاعـ ــب أو اإلضـ ـ ـ ـ ـ ــرار ب ـه ــا،
ونحن حريصون على أن تكون
الـمـنـتـجــاب ذات جـ ــودة عالية
وس ـ ـعـ ــر ت ـ ـعـ ــاونـ ــي ،خ ـصــوصــا
أن ال ـع ـمــل ال ـت ـعــاونــي تـطــوعــي
بــالــدرجــة األول ـ ــى ،وف ـك ــرة غير
ربـحـيــة ،ومــن يــرغــب فــي الربح
ع ـل ـي ــه االت ـ ـ ـجـ ـ ــاه إل ـ ـ ــى ال ـق ـط ــاع
الخاص.
إضافة إلى ما سبق ،نعكف
حاليا على إعادة النظر في آلية
الشراء المباشر ،من خالل عمل
دراس ــة موسعة ،للوقوف على
سـلـبـيــات الـتـطـبـيــق ،ومـحــاولــة
معالجتها بما يضمن تقريب
أسـعــار الـخـضــراوات والفاكهة
بين الجمعيات كافة.
كـمــا نــرا قــب عملية تطبيق
القرار ،من خالل فرق التفتيش
التابعة لـلــوزارة ،والتي توجد
ب ـص ـفــة ي ــوم ـي ــة فـ ــي ال ـ ـمـ ــزادات
ومنفذي بيع المنتج المحلي
(شركة وافر ،وشبرة األندلس)
بالتنسيق مع وزارة التجارة،
واإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة ل ـل ـج ـم ــارك،
والهيئة العامة للقوى العاملة،
ح ـت ــى ي ـت ـس ـنــى الـ ـقـ ـض ــاء عـلــى
الــوس ـطــاء ،والـتــأكــد مــن وجــود
مندوبي الجمعيات بالمزادات،
كما أننا نــدرس ،بالتعاون مع
ال ـج ـه ــات ال ـم ـخ ـت ـصــة ،تـثـبـيــت

ً
شعيب متحدثا إلى الزميل جورج عاطف

خصخصة «التعاونيات»
ع ــن رغ ـب ــة الـ ـ ــوزارة ف ــي «خـصـخـصــة»
الجمعيات التعاونية ،نفى شعيب «نية
أو توجه أو رغبة الوزارة في خصخصة
ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة» ،م ـش ـي ــرا إل ــى
أن «ه ـ ــذا م ــا صـ ــرح ب ــه ك ـب ــار م ـســؤولــي
وقياديي ا لــوزارة مرات عدة ،وفي أكثر
من مناسبة».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف شـ ـعـ ـي ــب أنـ ـ ـ ــه «ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن م ــا
ح ـ ـ ــدث فـ ـ ــي جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ــدس ـ ـمـ ــة وب ـن ـي ــد

مراجعة جميع عقود الجمعيات

الـ ـق ــار ال ـت ـع ــاون ـي ــة ،ف ـه ــو اس ـت ـث ـم ــار مــن
ش ــرك ــات ال ـت ـجــزئــة ال ـك ـبــرى ف ــي الـقـطــاع
الـ ـخ ــاص ،ول ـي ــس خ ـص ـخ ـصــة ،ول ـف ـتــرة
زمنية مـحــددة لحين تسوية األو ضــاع
ال ـم ــال ـي ــة ل ـل ـج ـم ـع ـيــة ،وكـ ـ ــان ل ــه ظ ــروف ــه
الخاصة» ،مؤكدا أن «ا لــوزارة إذا كانت
تدعم الخصخصة لما طالبت بإدخال
ت ـعــد يــات ع ـلــى ق ــا ن ــون ا ل ـت ـعــاون تمنح
الجمعيات صالحيات أوسع».

المستثمرة ،للوقوف على المخالف منها،
ومحاولة إيـجــاد حلول لها ،ســواء بالفسخ
أو التعديل».

أكثر من مليار
دينار إجمالي
المبيعات و50
ً
مليونا أرباح
2017

دراسة
مستفيضة
لمقترح إنشاء
شركة حكومية
لتوريد
الخضراوات
والفاكهة
لضمان نجاحه

إعادة النظر
في «الشراء
المباشر»
لتقريب أسعار
الخضراوات
بين جميع
«التعاونيات»

سعر بيع المنتجات النباتية
ع ـلــى م ـ ــدار الـ ـع ــام ،م ــع م ــراع ــاة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــواسـ ـ ــم ،مـ ـنـ ـع ــا ل ـل ـت ــاع ــب
ب ـ ــاألسـ ـ ـع ـ ــار ،ال ـ ـتـ ــي ب ـ ـ ـ ــدأت فــي
االنضباط.

شركة حكومية
* مـ ـ ــاذا عـ ــن م ـق ـت ــرح ات ـح ــاد
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات إنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء ش ــرك ــة
حـكــومـيــة لـلـخـضــار والـفــاكـهــة،
وأهميته؟
 مقترح مـمـتــاز ...واآلن هوط ـ ــور ال ـ ــدراس ـ ــة الـمـسـتـفـيـضــة
الـ ـمـ ـت ــأنـ ـي ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــادة ،ل ـض ـمــان
نجاحه وعدم فشله ،خصوصا
أنـ ــه ي ـح ـمــل ف ــي ط ـي ــات ــه ف ــائ ــدة
كـبـيــرة لـلـتـعــاونـيــات ،لكننا ال
ن ــري ــد أن ي ـف ـهــم م ـنــه م ـمــارســة
االح ـت ـكــار ،ال ــذي يـتـعــارض مع
قوانين وزارة التجارة ،بل نريد
جعله للراغبين من الجمعيات.
وهناك اجتماعات أسبوعية
ل ــدراس ــة ال ـم ـق ـتــرح ،م ــن جــانــب
ف ــري ــق م ـع ــال ـج ــة آلـ ـي ــة الـ ـش ــراء
الـمـبــاشــر لـلـخـضــار والـفــاكـهــة،
ال ـ ــذي ي ـضــم وزارت ـ ـ ــي ال ـش ــؤون
والتجارة ،واتحادي الجمعيات
والـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــزارعـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ،وش ـ ــركـ ـ ـت ـ ــي
ال ـم ـن ـت ـجــات ال ــزراعـ ـي ــة وواف ـ ــر،
وهيئتي القوى العاملة والغذاء،
واإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة ل ـل ـج ـم ــارك،
ل ـي ـكــون م ـش ــروع دولـ ــة تتبناه
الـجـهــات الحكومية كــافــة ذات
ال ـع ــاق ــة ،ن ـظ ــرا أله ـم ـيــة قـطــاع
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،ال ـ ـ ــذي يـ ـع ــد ح ـج ــرا
أســاس ـيــا فــي اق ـت ـصــاد الــدولــة،
أما بشأن أهمية تنفيذ المقترح
ف ـه ــو ي ـق ـضــي ت ـم ــام ــا ع ـل ــى كــل
الـمـخــالـفــات الـخــاصــة بــالـشــراء
الـمـبــاشــر لـلـخـضــار والـفــاكـهــة،
ويعمل على ضبط األسعار.

تدوير المراقبين
* مـ ـ ـ ـ ــا ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــوط
بالمراقبين الماليين واإلداريين
الـمـعـيـنـيــن م ــن ال ـ ـ ــوزارة داخ ــل
الجمعيات؟
 قـ ـ ـض ـ ــت ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادة  14م ــنا لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ن ـ ـ ــون ر قـ ـ ـ ـ ــم  118ل ـس ـن ــة
 ،2013ال ـم ـع ــدل ل ـب ـعــض م ــواد
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــوم بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــان ـ ـ ــون 124
ل ـس ـنــة  ،1979ال ـ ـصـ ــادر ب ـشــأن
الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة ،بقيام
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـت ـع ـي ـيــن م ــراق ـب ـي ــن،
م ــا ل ــي وإداري ،ل ـك ــل جـمـعـيــة
تعاونية استهالكية وإنتاجية
وزراع ـيــة واتـحــاداتـهــا ،ويكون
وج ــوده ـم ــا بـصـفــة يــوم ـيــة في
الجمعية ،لمتابعة جميع أعمال
وحـ ـس ــاب ــات ال ـج ـم ـع ـيــة ،مــالـيــا
وإداري ـ ـ ـ ـ ــا ،ف ـض ــا عـ ــن االط ـ ــاع
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـحـ ــاضـ ــر اجـ ـتـ ـم ــاع ــات
م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة و ط ـ ـل ـ ـبـ ــات
التوريد وحركة الشيكات عقب
الصرف ،وكذلك العمل على حل
المشكالت والـصـعــوبــات كافة
ال ـت ــي ت ــواج ــه ع ـمــل الـجـمـعـيــة،
وال ـع ـم ــل ع ـلــى ت ـط ـب ـيــق جميع
ال ـقــرارات والتعاميم الــوزاريــة،
ورفـ ـ ـ ـ ـ ــع ت ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــر أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــة
وش ـه ــري ــة ل ـ ـلـ ــوزارة ولـمـجـلــس
اإلدارة ،تتضمن ا لـمــا حـظــات

والتجاوزات التي رصدت.
وهـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاك ف ـ ـ ـ ـ ــرق م ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة
ت ـف ـت ـي ـش ـي ــة عـ ـل ــى ال ـج ـم ـع ـي ــات
وال ـم ـتــاجــر وال ـ ـمـ ــزادات لــرصــد
المخالفات وضبط العمل ،كما
أن إج ـمــالــي أع ـ ــداد الـمــراقـبـيــن
ب ـلــغ ق ــراب ــة  ،100ومـسـتـمــرون
في سياسة تدويرهم بصورة
سـنــويــة ،بــال ـتــوازي مــع توفير
الحماية القانونية لهم ،جراء أي
اعتداء ،كما حدث بحق مراقبين
تـ ـع ــرض ــا الع ـ ـ ـتـ ـ ــداء م ـ ــن عـضــو
مجلس إدارة معزول ،ورئيس
جمعية حالي ،واتخذت الوزارة
اإلجراءات القانونية كافة التي
تحفظ حقوقهم ،إضافة إلى ذلك
تم إقــرار تعديالت على الكادر
ال ـمــالــي ال ـخ ــاص بـهــم م ــن قبل
مجلس الخدمة المدنية.

القانون الجديد
* مــا أب ــرز ت ـعــديــات قــانــون
التعاون الجديد؟
 حرصت الوزارة على وضعتدرج للمخالفات في تعديالت
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
الـ ـج ــدي ــد ،وتـ ـح ــدي ــد وت ـعــريــف
"الجسيمة" منها ،إ ضــا فــة إلى
وضع تعديالت في صالحيات
المراقبين الماليين واإلداريين
داخ ـ ــل ال ـج ـم ـع ـيــات ،ومـجــالــس
اإلدارة والجمعيات العمومية،
وه ـ ـ ـ ــي جـ ـمـ ـيـ ـعـ ـه ــا ت ـ ـصـ ــب ف ــي
مـصـلـحــة الـ ـص ــرح ال ـت ـعــاونــي،
ونـشـيــر إل ــى أن ال ـ ــوزارة رفعت
هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـع ــدي ــات إلـ ـ ــى إدارة
الفتوى والتشريع ،لدراستها
مــن الناحية القانونية ،وحــال
إق ــراره ــا س ـتــرفــع إل ــى مجلس
الــوزراء العتمادها ،من ثم إلى
مجلس األمة.

«التعاون» ...بخير
* كيف تفسر كثرة مخالفات
مجالس "التعاونيات"؛ هل هي
ثقافة خاطئة أم غـيــاب ال ــرادع
القانوني؟
 ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــواد األعـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــم م ــنالـجـمـعـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة رائ ــدة
في عملها ،وملتزمة بالقانون
وال ـق ــرارات ال ــوزاري ــة واإلداريـ ــة
التي تصدر عن الوزارة ،فضال
ع ــن تـقــديـمـهــا خــدمــة مـتـمـيــزة؛
س ــواء للمستهلكين أو أهالي
وسـ ـك ــان ال ـم ـن ـط ـقــة ،ومـ ــن غـيــر
اإلن ـ ـ ـصـ ـ ــاف اخ ـ ـت ـ ـصـ ــار ال ـع ـم ــل
ال ـت ـعــاونــي ال ـج ـبــار ف ــي بعض
المخالفات المحررة ،أو وصفه
بالمعوج ،لصدور قــرارات حل
أو ع ـ ــزل أعـ ـض ــاء ب ـح ــق بـعــض
الـجـمـعـيــات ،ونــؤكــد أن العمل
التعاوني بخير ،وما يزيد على
 90فــي الـمـئــة مــن التعاونيات
هـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـثـ ـ ــال ي ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــذى ،وف ـ ــي
نـهــوض مـتــواصــل ،بــل خرجت
ع ـ ــن إط ـ ـ ــار الـ ـعـ ـم ــل ال ـت ـع ــاون ــي
إل ــى االج ـت ـمــاعــي ،ع ـلــى سبيل
المثال تطوير حدائق وممشى
الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ،وإتـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــة فـ ــرص
ال ـع ـمــل ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ،وإف ـس ــاح
ال ـم ـج ــال أم ـ ــام ال ـم ـب ــادري ــن من
أصحاب المشروعات الصغيرة
والـمـتــوسـطــة ،مـمــا ح ــدا بــدول
ع ـ ـ ــدة إل ـ ـ ــى ت ـط ـب ـي ــق ال ـت ـج ــرب ــة
ال ـت ـعــاون ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة لــدي ـهــا،
مما يؤكد نجاحها وريادتها،
أم ــا ال ـم ـخــال ـفــات ال ـتــي تـقـتــرف
مـ ــن ب ـع ــض م ـج ــا ل ــس اإلدارة،
نـ ـ ـظ ـ ــرا إلـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــوء اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
ال ـس ـل ـطــة ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان،
انطباعا
قد تترك لدى البعض
ً
س ـي ـئـ ًـا ع ــن ال ـع ـمــل ال ـت ـعــاونــي،
لـ ـ ــذا ط ــال ـب ـن ــا ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة

للتعليم التطبيقي والتدريب،
بإعادة تخصص التعاونيات،
لـ ــزيـ ــادة ال ـث ـق ــاف ــة ال ـت ـع ــاون ـي ــة،
غير أنــه لن يكون شرطا يمنع
الـ ـت ــرش ــح ل ـع ـض ــوي ــة م ـجــالــس
خصوصا أن ضوابط
اإلدارة،
ً
واش ـتــراطــات الـتــرشــح حــددهــا
قانون التعاون.

مليار دينار مبيعات
* ك ـ ـ ــم إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي إي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
ومـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــروف ـ ـ ـ ــات ومـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــات
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات؟ وإجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــي
المساهمين وأعداد الجمعيات؟
 تجاوزت أرباح الجمعياتن ـحــو  50م ـل ـيــون دي ـن ــار خــال
العام الماضي ،في حين تخطى
إجمالي المبيعات مليار دينار،
وهــذا يدحض االتهامات التي
تكال لـلــوزارة بالتضييق على
الـجـمـعـيــات ،وم ـحــاربــة العمل
التعاوني بهدف الخصخصة،
أمـ ـ ـ ــا بـ ـ ـش ـ ــأن إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي أعـ ـ ـ ــداد
المساهمين فبلغ قرابة نصف
مليون مساهم ومساهمة ،وعدد
الـجـمـعـيــات بـلــغ  73تـعــاونـيــة،
م ــوزع ــة عـلــى مـخـتـلــف مناطق
البالد ،ونؤكد جاهزية الوزارة
إلش ـه ــار جـمـعـيــات بــالـمـنــاطــق
الـجــديــدة الـتــي ستوفي بناها
التحتية وباتت آهلة للسكن.
* م ـ ـ ــاذا ع ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـح ــل
وال ـعــزل واإلح ــال ــة إل ــى النيابة
و"التحقيقات" التي صدرت منذ
بداية العام الحالي؟
 أح ــال ــت وزارة الـ ـش ــؤون 3جمعيات تعاونية إلى النيابة
واإلدارة ا ل ـعــا مــة للتحقيقات
في وزارة الداخلية منذ مطلع
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ال ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــي ،ف ـ ـضـ ــا عــن
اتخاذها قــرارا بعزل  3أعضاء
في مجلسي تعاونيتين.
* هناك تهمة تالحق الوزارة
دومـ ـ ــا ،وهـ ــي ك ـث ــرة خـســارتـهــا
ل ـل ـق ـضــايــا ال ـم ــرف ــوع ــة ضــدهــا،
السـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ـقـ ـط ــاع
التعاون ،ما ردكم؟
 هذا الكالم جانبه الصواب،ويـ ـفـ ـتـ ـق ــر إلـ ـ ـ ــى الـ ـمـ ـص ــداقـ ـي ــة،
خ ـصــوصــا أن ال ـ ـ ــوزارة تكسب
معظم القضايا المرفوعة منها
أو ض ــده ــا ،أم ــا ب ـشــأن قضايا
الجمعيات التعاونية ،فتشير
أحــدث إحصائية إلى أن نسبة
ال ــرب ــح فـيـهــا تـ ـج ــاوزت  84في
الـ ـمـ ـئ ــة ،وه ـ ــي ن ـس ـب ــة مــرت ـف ـعــة
تــدحــض أي ادعـ ـ ــاء ات ف ــي هــذا
الصدد.

الرواكد والتوالف
* ماذا عن البضائع الراكدة
لدى الجمعيات التعاونية؟
 البضائع الراكدة والتالفةداخل الجمعيات ،تعكس سوء
اإلدارة وا لـتـخـطـيــط ،وتكشف
عن وجود سياسة شرائية غير
سليمة وتنفيع وه ــدر ألم ــوال
المساهمين ،وهذا غير موجود
داخـ ـ ــل ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـم ـل ـتــزمــة
وال ـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ــدة ،والح ـ ـظ ـ ـنـ ــا خـ ــال
الـتـفـتـيــش عـلــى "الـتـعــاونـيــات"
إدخـ ـ ـ ــال ب ـع ـض ـهــا سـ ـلـ ـع ـ ًـا غـيــر
ضـ ـ ــروريـ ـ ــة وتـ ـخ ــزيـ ـنـ ـه ــا دون
أدنــى فائدة منها ،لذا حرصت
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،م ـت ـم ـث ـلــة فـ ــي ق ـطــاع
التعاون ،على التدخل وتوجيه
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات إل ـ ـ ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــة
ا لـشــرا ئـيــة السليمة للبضائع،
إضــافــة إلــى التشدد فــي اتخاذ
اإلجـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة الــازمــة
حيال مجالس إدارة الجمعيات
ال ـتــي تـحـتــوي تــوالــف ورواك ــد
زائدة عن المسموح.

الطاقة البديلة ...ورؤية سمو األمير ثقة الصبيح أنجحت «العمل التعاوني»
قال شعيب إن «الوزارة جادة في تنفيذ
مـشــروع الـطــاقــة البديلة (الشمسية) في
الجمعيات التعاونية ،خصوصا في ظل
نـجــاح ا لـتـجــر بــة فــي جمعيتي العديلية
والــزهــراء ،تنفيذا لتوجيهات سمو أمير
البالد بهذا الصدد».
ولفت إلــى أن «جمعية الــزهــراء تعتمد
على ا لـطــا قــة البديلة حــا لـيـ ًـا بما نسبته
متقدما بالشكر للجهات
 20في المئة»،
ً

ال ـح ـكــوم ـيــة الـ ـت ــي س ــاه ـم ــت ف ــي إن ـج ــاح
ال ـم ـشــروع ،مـثــل مـعـهــد األب ـح ــاث ومــركــز
ال ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـقــدم ال ـع ـل ـمــي ،مــوض ـحــا أن
«الوزارة في طور إدراج المشروع بالخطة
الـتـنـمــويــة ( )2020 /2019لـتــوفـيــر جــزء
كبير مــن اسـتـهــاك الـتـعــاونـيــات للتيار
الكهربائي على الدولة ،فضال عن توفير
المبالغ التي تدفع نظير االستهالك ،بما
يعود باإليجاب على صافي األرباح.

أ كــد شـعـيــب أن «ا لـثـقــة ا لـغــا لـيــة ،التي
وضعتها وزيرة الشؤون هند الصبيح،
فــي جميع مــو ظـفــي ا لـ ــوزارة ،خصوصا
ق ـط ــاع الـ ـتـ ـع ــاون ،ان ـع ـك ـســت ب ــاإلي ـج ــاب
على هذا الصرح الضخم ،والطرفة التي
يشهدها القطاع خالل السنوات األربع
ال ـم ــاض ـي ــة ،س ـ ــواء ع ـل ــى ص ـع ـيــد زيـ ــادة
نسب األر بــاح والمبيعات ،أو بالجانب
اإلداري ،خـيــر دلـيــل عـلــى ذل ــك» ،مـشــددا

ع ـلــى أن «ا ل ـص ـب ـيــح ت ـت ـعــا مــل بـمـسـطــرة
الـقــانــون واح ــدة مــع الـتـعــاونـيــات كــافــة،
وتقف على ذات المسافة من الجميع».
وشكر شعيب جميع موظفي القطاع
ع ـل ــى ج ـه ــوده ــم ال ـم ـض ـن ـيــة ف ــي إن ـج ــاز
العمل ،واالرتقاء بالجمعيات التعاونية،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــد ح ـ ـجـ ــزا أس ــاسـ ـي ــا فـ ــي دع ــم
االقتصاد الوطني واألمن الغذائي.
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نظمت دورة عن تأثيرها بالتعاون مع «تاكس هاوس» لالستشارات
نظمت «الجونكوين» الكندية
بالكويت دورة بعنوان «استعد
لضريبة القيمة المضافة!»
ً
مؤخرا ،بالتعاون مع «تاكس
هاوس» لالستشارات ،بحضور
مهتمين بتطبيق قانون ضريبة
القيمة المضافة في دول
الخليج.

عـ ـ ـق ـ ــدت كـ ـلـ ـي ــة الـ ـج ــونـ ـك ــوي ــن
الكندية في الكويت ،بالتعاون مع
"تاكس هاوس" لالستشارات دورة
تــدري ـب ـيــة ت ـحــت ع ـن ــوان "اسـتـعــد
لضريبة القيمة المضافة!" ،وذلك
ً
في حرم الكلية مؤخرا ،بحضور
عدد كبير من المهتمين بتطبيق
قانون ضريبة القيمة المضافة في
دول مجلس التعاون الخليجي.
ً
ويأتي عقد الــدورة إيمانا من
"الـجــونـكــويــن" ،و"تــاكــس هــاوس"
ً
بأهمية هــذا الـمــوضــوع ،وسعيا
منهما إل ث ــراء السوقين المحلي
والخليجي بالمعرفة والمهارات
الالزمة لتطبيق الضريبة ،ولتبني
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي
إقرار الضريبة ،واعتماد االتفاقية
الموحدة لضريبة القيمة المضافة

من قبل جميع الدول األعضاء في
المجلس في نوفمبر  ،2016وقيام
ب ـعــض دول ا ل ـم ـج ـلــس بتطبيق
ً
الضريبة اعتبارا من بداية .2018
وقـ ـ ـ ــدم ح ـ ـسـ ــان عـ ـب ــدال ــرحـ ـي ــم،
أح ــد الـمـتـخـصـصـيــن ف ــي ال ـشــأن
ال ـضــري ـبــي ،شــرحــا ع ــن ضريبة
ال ـق ـي ـم ــة ال ـم ـض ــاف ــة ع ـل ــى جـمـيــع
ال ـ ـج ـ ــوان ـ ــب ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة والـ ـفـ ـنـ ـي ــة
والقانونية المتعلقة بها ،الفتا
إلــى أنــه استهل الــدورة في اليوم
األول بإعطاء نبذة عن الضرائب
بشكل عــام وأنــواعـهــا المختلفة،
ثم تناول ضريبة القيمة المضافة
بكل أبعادها ومفهومها ونشأتها
وتـطــورهــا ،ودواع ــي إقــرارهــا في
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي
وإطارها القانوني.

وبين مزايا وعيوب هذا النوع
م ــن الـ ـض ــرائ ــب وال ـم ـص ـط ـل ـحــات
الفنية والقانونية ،التي تختص
بها ضريبة القيمة المضافة دون
غيرها مــن الـضــرائــب ،باإلضافة
إلى آلية عملها.
وأك ـمــل عـبــدالــرحـيــم مــواضـيــع
الـ ــدورة فــي ال ـيــوم الـثــانــي بشرح
م ـع ـم ــق لـ ـلـ ـج ــوان ــب األخ ـ ـ ـ ــرى مــن
ضــري ـبــة الـقـيـمــة ال ـم ـضــافــة ،مثل
ال ـس ـل ــع وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـخــاض ـعــة
لـ ـض ــريـ ـب ــة الـ ـقـ ـيـ ـم ــة الـ ـمـ ـض ــاف ــة،
وأحكام خصم ضريبة المدخالت،
ومـفـهــوم الـمـجـمــوعــة الضريبية
وتاريخ ومكان التوريد ،ثم شرح
وتـحـلـيــل أث ــر تـطـبـيــق الـضــريـبــة
عـ ـل ــى الـ ـقـ ـط ــاع ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
المختلفة ،وأثر تطبيق الضريبة

على األعمال ،وكيفية االستعداد
والتجهيز لتطبيق ضريبة القيمة
المضافة.
ً
وأخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرا تـ ـ ـن ـ ــاول ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــدورة
ال ـت ــدري ـب ـي ــة ب ـع ــض األمـ ـ ـ ــور ذات
ال ـط ـب ـي ـع ــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
ب ـ ـضـ ــري ـ ـبـ ــة ال ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــة الـ ـمـ ـض ــاف ــة
كــالـتـسـجـيــل ألغ ـ ــراض الـضــريـبــة
لدى السلطات ،واإلقرار الضريبي،
وت ـســديــد الـضــريـبــة المستحقة،
وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع ال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات
والغرامات المطبقة في حال عدم
االمتثال للوائح والقوانين ذات
الصلة.
وأث ـ ـنـ ــى الـ ـحـ ـض ــور ع ـل ــى ه ــذه
الدورة ،وما تناولته من مواضيع
مـهـمــة تـتـعـلــق بـتـطـبـيــق ضريبة
الـقـيـمــة ال ـم ـضــافــة ،وع ـلــى حسن

جانب من الدورة
تنظيم الــدورة من "الجونكوين"،
بــال ـت ـعــاون م ــع "ت ــاك ــس هـ ــاوس"،
وأخــذه ـمــا ال ـم ـب ــادرة ب ـطــرح هــذا
الموضوع المهم.

هذا ،وبعد النجاح الذي حققته
الدورة ،أكدت الكلية حرصها على
االس ـت ـمــرار فــي ط ــرح الـمــزيــد من
الدورات التدريبية ،بالتعاون مع

الجهات االستشارية المتخصصة
الستقطاب جميع شرائح مجتمع
ال ـم ــال واألع ـ ـمـ ــال ،الس ـي ـمــا فيما
يخص ضريبة القيمة المضافة.

«اتحاد بريطانيا» لـ ةديرجلا  :قدمنا مقترح سرعة
صرف مخصصات المستجدين إلى «التعليم العالي»
•

ً
«نعمل على تكثيف الدورات لدارسي الطب نظرا لعملهم الميداني في المستقبل»
قدم االتحاد الوطني لطلبة
الكويت  -فرع ًالمملكة
المتحدة مقترحا لوزارة
التعليم العالي والملحق
الثقافي الكويتي في
بريطانيا يعنى بسرعة صرف
المخصصات المالية للطلبة
المستجدين المقبولين في
خطة البعثات الخارجية للعام
الدراسي .2019/2018

●

فيصل متعب

ك ـ ـ ـشـ ـ ــف رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
الطالبية في االتـحــاد الوطني
لطلبة الكويت  -فــرع المملكة
المتحدة يوسف الظفيري ،عن
تقديم مقترح إلى وزارة التعليم
الـ ـع ــال ــي والـ ـمـ ـلـ ـح ــق ال ـث ـق ــاف ــي
الكويتي فــي بريطانيا بشأن
س ــرع ــة ص ـ ــرف ال ـم ـخ ـص ـصــات
ا لـمــا لـيــة للطلبة المستجدين
المقبولين فــي خطة البعثات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـل ـع ــام الـ ــدراسـ ــي
.2019/2018
وقــال الظفيري لـ"الجريدة"،
إن االتحاد قدم توصيات عليها
كي ال تكون هناك عوائق تقف
أم ـ ــام الـمـسـتـجــديــن ف ــي بــدايــة
ً
حياتهم الدراسية ،متمنيا من
الـمـســؤولـيــن الـقــائـمـيــن عليها
ســرعــة إن ـجــازهــا ب ــأق ــرب وقــت
ممكن.

إجراءات
التقديم على
تأشيرة الدراسة األوراق الرسمية
وأوضح أن إجراءات التقديم
«فيزا» للطلبة
عـلــى تــأشـيــرة ال ــدراس ــة "ف ـيــزا"
الكويتيين ال
للطلبة الكويتيين ال تستغرق
ً
ً
ً
وقتا طويال ،إال إذا كــان هناك
تستغرق وقتا
ً
نقص في تقديم بعض األوراق
طويال
ا لــر سـمـيــة المطلوبة مــن طلبة

 7تخصصات متاحة
للنقل بـ «الهيئة»
أعلن مكتب نائب المدير العام
لـلـتـخـطـيــط والـتـنـمـيــة ف ــي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
لمن يرغب من العاملين بالهيئة من
الكادر العام في االنتقال للعمل لدى
قطاع التخطيط والتنمية التقديم
في مكتب التخطيط والتنمية خالل
ا ل ـف ـت ــرة م ــن  9ح ـتــى  30سبتمبر
المقبل .وكشف المكتب في تصريح
صحافي أمــس ،عــن حاجة الهيئة
ل ـل ـت ـخ ـص ـصــات ال ـت ــال ـي ــة :اح ـص ــاء
"بـ ـك ــال ــوري ــوس" ،وم ـن ـس ــق إداري
م ـعــامــات وإدارة اع ـم ــال ومـ ــوارد
بشرية وتمويل وسكرتارية واعمال
مكتبة ،ومهندس مدني ،ومهندس
معماري.

يوسف الظفيري

ً
البعثات الخارجية ،الفتا إلى
أن "ال ـط ـل ـب ــة ح ــريـ ـص ــون عـلــى
ً
تقديم األوراق الالزمة مبدئيا
للحصول على الفيزا لتجنب
التأخير فيما بعد".
وذك ــر أن الـتـسـهـيــات ،التي
يقوم بها االتـحــاد تجاه طلبة
المملكة المتحدة
ال تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدرج ت ـ ـحـ ــت م ـس ـم ــى
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـسـ ــب االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــي ،ألن
االتحاد جهة محايدة ال عالقة
ً
ل ـهــا بــاالن ـت ـخــابــات ،مـبـيـنــا أن
"هذه التسهيالت واجب علينا
كـجـهــة رسـمـيــة وشــرعـيــة أمــام
طلبتنا الدارسين".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـظ ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــري ،أن

االتحاد يوسع جهوده في عمل
دورات لجميع التخصصات
ف ــي ك ــل الـ ـمـ ـج ــاالت" ،لـ ـك ــن مــن
األس ـ ـبـ ــاب ،ال ـت ــي ت ــدع ــون ــا إلــى
التركيز على تخصص الطب
هـ ــو ط ـب ـي ـع ــة الـ ـعـ ـم ــل فـ ــي ه ــذا
ال ـم ـجــال ت ـكــون مـيــدانـيــة األمــر
ً
الـ ـ ـ ــذي ي ـن ـع ـك ــس ت ـ ـمـ ــامـ ــا عـلــى
ال ـت ـخ ـص ـصــات األخ ـ ـ ــرى ،الـتــي
ً
ت ـع ـت ـم ــد غـ ــال ـ ـبـ ــا عـ ـل ــى ال ـع ـم ــل
ال ـن ـظ ــري أو ال ـك ـت ــاب ــي ،بحيث
ي ـس ـع ــى االتـ ـ ـح ـ ــاد إل ـ ــى تــوف ـيــر
دورات ل ـل ـط ـل ـبــة ا ل ـكــو ي ـت ـي ـيــن
الدارسين في مجال الطب في
بريطانيا".
جدير بالذكر ،أن االتحادات
الـخــارجـيــة فــي الــوقــت الحالي
ً
وخصوصا مع اقتراب موسم
ال ـ ــدارس ـ ــة فـ ــي دول االب ـت ـع ــاث
ً
ال ـخ ــارج ـي ــة وتـ ـح ــدي ــدا ال ـ ــدول
األج ـن ـب ـيــة تـعـكــف ع ـلــى تـقــديــم
ال ـ ـح ـ ـلـ ــول حـ ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـم ـشــاكــل وال ـم ـع ـضــات الـتــي
تـ ــواجـ ــه ش ــري ـح ــة واس ـ ـعـ ــة مــن
الطلبة ،بحيث بدأت المطالبات
ت ـت ــواف ــد ع ـلــى وزارة الـتـعـلـيــم
الـ ـع ــال ــي فـ ــي الـ ــوقـ ــت إلي ـض ــاح
كــل االحـتـيــاجــات الـتــي تخص
ً
الطلبة الدارسين خارجيا.
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ً
الكندري :تنسيق على مدار الساعة استعدادا لعطلة «األضحى»
قال المدير العام لإلدارة العامة للعالقات
واإلعــام األمني باإلنابة ،العميد توحيد
الكندري ،إن وزارة الداخلية اتخذت كافة
االستعدادات واإلجراء ات األمنية في جميع
القطاعات واألجـهــزة األمنية ،مع اكتمال
كافة التدابير األمنية الوقائية واالحترازية
والمرورية الالزمة بمناسبة عيد األضحى
المبارك.
وأضاف الكندري أن اإلجــراء ات األمنية
المتكاملة في هذا الشأن تهدف إلى تأمين

وتوفير التغطية األمنية ،وفرض السيطرة
المرورية على جميع الطرقات والتقاطعات
الرئيسة والـفــرعـيــة ،تجنبا لــازدحــامــات
ال ـمــروريــة الـمـتــوقـعــة خ ــال ال ـع ـيــد ،حيث
إن التنسيق مستمر عـلــى م ــدار ا لـســا عــة
بين جميع القطاعات األمنية الميدانية
المعنية ،الفتا إلى أن هناك تنسيقا بين
مديريات األمن واإلدارات ذات االختصاص
في تنفيذ الخطة األمنية.
وأ كـ ـ ـ ــد أن اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة ا لـ ـم ــر ك ــز ي ــة

مصرع وافد بسقوط «نساف»
من أعلى جسر

المركبة بعد الحادث

●

محمد الشرهان

لـ ـق ــي وافـ ـ ـ ــد آس ـ ـيـ ــوي م ـصــرعــه
ص ـب ــاح أم ــس األول ّ جـ ــراء ح ــادث
مـ ــروري مـ ــروع ،تـمــثــل فــي سقوط
الـشــاحـنــة ال ـتــي ك ــان ي ـقــودهــا من
أعلى جسر على طريق الملك فهد
السريع باتجاه النويصيب ،كما
أسـفــر الـحــادث عــن عرقلة الحركة
المرورية.
وفي التفاصيل التي رواها مدير
إدارة ال ـعــاقــات ال ـعــامــة واإلع ــام
بـ ــاإلدارة الـعــامــة لــإطـفــاء العميد
خ ـل ـيــل األمـ ـي ــر أن غ ــرف ــة عـمـلـيــات
اإلدارة تلقت بــاغــا صـبــاح أمــس
األول يـفـيــد ب ــوق ــوع ح ــادث م ــرور
ـى ط ــري ــق ال ـم ـل ــك فـهــد
خ ـط ـي ــر ع ـل ـ ّ
السريع ،وتمثل في سقوط «نساف»
من أعلى أحد الجسور ،وأن قائده
محشور في حطام النساف ،وفور

تلقي البالغ تم تحريك مركز إطفاء
النويصيب بقيادة المقدم جــراح
العازمي الى موقع البالغ.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـع ـم ـي ــد األمـ ـ ـي ـ ــر أن
رجال اإلطفاء حاولوا إنقاذ سائق
الـ ـنـ ـس ــاف ،ل ـك ــن ت ـب ـي ــن أن ـ ــه فـ ــارق
الحياة جراء اإلصابات الجسيمة
التي لحقت به ،وبمساعدة رجال
المرور عملوا على رفع النساف من
الطريق العام ،وإعادة حركة المرور
إلى وضعها الطبيعي.
وق ـ ـ ـ ـ ــال إن ض ـ ــاب ـ ــط ال ـ ـمـ ــوقـ ــع،
بالتعاون مع رجال المرور ،فتحوا
تـحـقـيـقــا ل ـم ـعــرفــة األسـ ـب ــاب الـتــي
ادت الى سقوط الشاحنة من أعلى
ال ـج ـس ــر ،وتـ ــم اس ـت ــدع ــاء الـخـبـيــر
الـفـنــي لـمـعــايـنــة ال ـمــوقــع وسـمــاع
شـ ـه ــود ال ـع ـي ــان ال ــذي ــن ش ــاه ــدوا
الحادث.

للعمليات تعمل حلقة و ص ــل مــع جميع
الـجـهــات األمـنـيــة الـمـشــاركــة والـمـســاعــدة
والـ ـمـ ـس ــان ــدة ،ح ـيــث إن ه ــات ــف الـ ـط ــوارئ
( )112يتلقى جميع الـبــاغــات على مــدار
الساعة ،مشيرا إلــى أن قطاع شــؤون أمن
المنافذ له دور بارز في اإلجراء ات األمنية
لتسهيل إجراء ات السفر؛ سواء للمغادرين
أو القادمين في مطار الكويت الدولي أو
الـمـنــافــذ الـبــريــة أو الـبـحــريــة ،إضــافــة إلــى
دور اإلدارة العامة للمرور واإلدارة العامة

لشرطة النجدة ،موضحا أن مهام اإلدارة
العامة للمرور تسيير الدوريات المرورية
وتكثيفها في الطرق والتقاطعات الرئيسة
والفرعية والتحكم في اإلشارات الضوئية
عــن طــريــق غــرفــة الـتـحـكــم ال ـمــركــزيــة ،وأن
اإلدارة العامة لشرطة النجدة تنفذ الخطط
التفصيلية ا لـخــا صــة بالسيطرة األمنية
على المداخل والمخارج ،مع تقديم العون
وال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ل ـل ـمــواط ـن ـيــن
والمقيمين.

محليات

وأوضح الكندري أن قطاع خفر السواحل
سيقوم بحماية المياه اإلقليمية مــن أي
تهريب أو تسلل ،والقيام بأعمال البحث
واإلنـ ـق ــاذ وتــأم ـيــن رواد الـبـحــر مــن خــال
دوريات بحرية على مدار الساعة ،وتنفيذ
ال ـخ ـط ــط ال ـخ ــاص ــة بــال ـس ـي ـطــرة األم ـن ـي ــة،
وتقديم المساعدات لمن يحتاج إليها.
توحيد الكندري
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زوايا ورؤى
مسألة الشعور باألمان
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الخروج من االنقسام

مايكل بارون*

إما يفي ترامب بوعوده االقتصادية أو يحالفه الحظ

مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com

لم ِنع خطورة موت مليون إنسان في حرب العراق وإيران حتى
اليوم ،وأكثر من  100ألف قتيل بسبب غزو الكويت ،وأكثر من 150
ألف قتيل في حرب غزو العراق.
أول العمود
م ــاذا لــو اعـتـمــدت مــؤسـســات الــدولــة فـكــرة إه ــداء كتاب
للمتدربين في الدورات لديها بدال من الدروع التي نعرف
مصيرها بعد ساعة أين تكون.
***
إذا اعتبرنا أن عام  1980هو عام انطالق الحروب المدمرة
في الخليج العربي ،والتي ُدشنت بحرب عراقية إيرانية
دام ــت  8سـنــوات وانتهت عــام  ،1988ومــا تــاهــا مــن غزو
العراق للكويت  1990وحرب تحريرها عام  ،1991وصوال
إلى الغزو األميركي للعراق واحتالله وسقوط صدام حسين
ع ــام  2003وانـتـهــاء االح ـتــال رسـمـيــا فــي  2011فسنجد
المحصلة التالية:
أن منطقة الخليج تتصف بشيئين رئيسين هما :الغنى
الكبير بالبترول مقابل ضعف اآلليات اإلقليمية الضابطة
لألمن فيها ،ورغــم كل الـكــوارث البشرية التي أنبأت بها
نتائج تلك الحروب فإن أي تكتل في المنطقة لم يتخذ رد
فعل يساهم في تنمية فرص العيش في سالم بين دوله.
فهذه المنطقة بلغت من خطورة العيش فيها مبلغا ربما
لم نعد قادرين على تمييزه بشكل جيد ،بسبب االنشغاالت
اآلنية في إطفاء الحرائق الصغيرة بين دولــه ،أو بسبب
التدخالت الدولية فيه.
نع خطورة موت مليون إنسان في حرب العراق
نحن لم ِ
وإيــران حتى اليوم ،وأكثر من  100ألف قتيل بسبب غزو
الكويت ،وأكثر من  150ألــف قتيل في حــرب غــزو العراق،
والتدمير البيئي الذي طال الكائنات وصحة البشر ،ومئات
مليارات الــدوالرات التي صرفت على الحروب واألسلحة
(مثال  1300مليار دوالر فقط على غزو العراق عام .)2003
ما يجعلنا مخدوعين بالسلم المؤقت هو ضبابية الرؤية
لدينا ،تماما كما كنا نعتقد أن صدام حسين ال يمكن أن
يغامر باحتالل دولة مستقلة ،لكن حدث أنه احتل الكويت
أمام المأل وبدم بارد.
الـســؤال هنا :من يضمن أال يحدث عندنا ما حــدث من
كـ ــوارث بـشــريــة واق ـت ـتــال م ــرة أخ ــرى كـمــا حـصــل فــي دول
إفــري ـق ـيــة ،وأوروبـ ـي ــة شــرق ـيــة ،وأف ـغــان ـس ـتــان وغ ـيــرهــا من
المناطق ،ومن يراهن على أن البترول ضامن لألمن؟ وهو لم
يكن في يوم كذلك بدليل أن  31عاما ( )2011–1980تخللتها
 3حروب طاحنة كان النفط أحد مسبباتها!
ن ـحــن ف ــي حــالــة ح ــرب حـقـيـقـيــة مــؤج ـلــة رب ـمــا ف ــي هــذه
المنطقة بسبب اللعب بالطائفة والسالح وتحفيز منصات
الـبـغــض والـكــراهـيــة بـيــن شـعــوب الـمـنـطـقــة ،ويـ ــوازي ذلــك
خطورة أن دول المنطقة الثماني لم تقتنع أن ثمة ضرورة
لتحفيز السالم فيما بينها ،ومــن ذلــك اعتماد التفاوض
الحقيقي ونبذ مسببات الحروب ومعالجة آثار الكوارث
ً
الثالث التي ذكرناها آنفا ،وال نستثني هنا األوضاع في
اليمن الشقيق أيضا والتي كان إليران يد طولى في زراعتها
ورعايتها حتى اليوم ،وما نتمناه أن تتكرر جهود السالم
من جميع األطراف لوقف نزيف إخواننا هناك.
تخيلوا معي أن أي دولــة على ضفتي الخليج ال تملك
مــركــزا ل ــدراس ــات ال ـســام بـعــد م ــوت كــل ه ــؤالء الـبـشــر في
الحادي والثالثين عاما التي حددنا زمنها.

يمكننا تقديم أد ل ــة كثيرة على أ نــه يفي
بوعوده االقتصادية باالستناد إلــى بعض
الـ ـتـ ـط ــورات االق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ـفــاج ـئــة وغـيــر
ً
عموماّ .
عبر نائب الرئيس مايك
المتوقعة
ً
بانس عن هــذا الواقع بإيجاز قائال" :األدلــة
واضحة :عادت الواليات المتحدة" ،وأضاف:
"لم يحدث ذلك مصادفة".
يـشـيــر ب ـنــس وغ ـي ــره م ــن م ــؤي ــدي تــرامــب
إلــى ارت ـفــاع نمو االقـتـصــاد الـكـلــي ،فقد بلغ
ً
ً
نمو الناتج المحلي اإلجمالي معدال سنويا
ً
ً
عــالـيــا ج ــدا مــع  %4.1خ ــال الــربــع الـثــانــي،
ً
علما أنه نما هذه السنة بأكثر من  ،%3في
المقابل تراجعت البطالة إلى  %3.9في شهر
يوليو ،كذلك ازداد مؤشر األسهم S&P500
بنسبة  %6خالل عهد ترامب فيما تراجعت
أس ــواق األسـهــم األخ ــرى حــول العالم بنحو
 ،%6وال شــك أن هــذه أرق ــام تتفاخر بها أي
إدارة حديثة.
ً
لكن األكثر ب ــروزا الميول اإليجابية بين
ً
مجموعات فرعية ما كانت تحقق أداء جيدا
قبل استالم ترامب زمام السلطة ،يذكر كبير
المستشارين االقتصاديين في إدارة أوباما
جايسون فورمان أن "نمو األجــور األخير...
عند الـطــرف األدن ــى مــن معيار األج ــور كان
األقـ ــوى" ،خــال الـسـنــوات الـثــاث الماضية،
مقارنة بــاألجــور األعـلــى .على نحو مماثل،
يشير كونور سين ،صحافي في بلومبيرغ
ومدير محافظ ،إلى نقطة أن نمو الوظائف
ك ــان أك ـبــر بـيــن "ال ـع ـمــال الـمـنـتـجـيــن للسلع
ً
والعمال األقل تعليما".
ً
ي ــوض ــح س ـيــن أيـ ـض ــا أن م ـع ــدل الـبـطــالــة

بين شبان األلفية الجديدة َ(من لم يتخطوا
الخامسة والعشرين من العمر) يبلغ %5.1
ً
فقط ،علما أن هــذه هــي النسبة الدنيا منذ
بــدأت الحكومة بقياس هذا المعدل في عام
ً
 ،1994وداعا لكنبة األهل في الطابق السفلي!
كذلك تراجعت البطالة بين السود إلى %6.5
وب ـيــن الـمـتـحــدريــن مــن أص ــول التـيـنـيــة إلــى
 %4.6فــي شهر يــونـيــو ،وهــاتــان النسبتان
ً
األكثر انخفاضا من عــام  ،1994حين بدأت
الحكومة بتتبع هذه األرقام.
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،تـتــوســع ال ـقــوة العاملة
مــع  600أل ــف واف ــد جــديــد فــي شـهــر يونيو،
ح ـس ـب ـم ــا ي ــذك ــر ال ـخ ـب ـي ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي فــي
الجامعة األميركية إيفان كرافت ،وفي الوقت
عينه بدأت أعداد المسجلين في جداول َمن
يعانون إعاقة تتراجع ،ويسعى أرباب العمل
ال ــذي ــن يـمـلـكــون وظ ــائ ــف ي ــدوي ــة بـجــد لـمــلء
ا ل ـشــوا غــر ،متخلين عــن متطلبات التعليم
ومتبعين نصيحة السياسيين الليبراليين
والمحافظين بـشــأن منح فــر صــة للسجناء
السابقين الذين أنهوا مدة حبسهم ،كما يؤكد
آرون رين من معهد مانهاتن.
ً
تاريخيا ،اعتاد المرشحون الديمقراطيون
التعهد بتأمين فــرص العمل لألقل حظوة،
ً
وخصوصا األقليات العرقية َ
ومــن ينتمون
إلــى أســر تفتقر إلــى التعليم الجامعي ،لكن
ّ
آخر الرؤساء الديمقراطيين ركزوا ،على غرار
آخر الرؤساء الجمهوريين ،النمو االقتصادي
ً
بين الميسورين ،األ كـثــر تعليما  ،واألفضل
ً
وضعا.
صحيح أن دعوة المرشح ترامب إلى "جعل

داني رودريك*

واجهت جامعة فيرجينيا مؤخرا عاصفة
م ــن االح ـت ـجــاجــات بـعــد أن ق ــام مــركــز ميلر
لـلـشــؤون الـعــامــة الـتــابــع لـهــا بتعيين مــارك
شورت ،مدير الشؤون التشريعية السابق في
حكومة الرئيس دونالد ترامب ،في منصب
لـعــام واح ــد ككبير زم ــاء ،وعـقــب ذل ــك قطع
اثنان من أعضاء هيئة التدريس العالقات مع
المركز ،وجمع التماس إللغاء القرار ما يقرب
من  4000توقيع ،واندلع احتجاج مماثل في
مؤسستي األصلية في العام الماضي ،عندما
جرى تعيين كوري ليفاندوفسكي ،الذي كان
مــديــرا لحملة تــرامــب االنتخابية ذات يــوم،
زميال في معهد هارفارد للسياسة.
الــواقــع أن إدارة تــرامــب تضع الجامعات
أم ــام معضلة خـطـيــرة ،فـمــن نــاحـيــة الب ــد أن
ت ـكــون ال ـجــام ـعــات مـفـتــوحــة لــوج ـهــات نظر
متنوعة ،بما في ذلك تلك التي تتعارض مع
الرأي السائد أو التي قد تبدو وكأنها تمثل
تهديدا لمجموعات بعينها ،وينبغي للطالب
وأع ـض ــاء هيئة ال ـتــدريــس الــذيــن يـشــاركــون
ت ــرام ــب وج ـه ــة ن ـظ ــره أن ي ـت ـم ـت ـعــوا بـحــريــة
الكالم دون رقابة ،ويتعين على الجامعات أن
تبقى منتديات لالستفسار الحر والمناقشة
والـ ـمـ ـن ــاظ ــرة ،ف ـض ــا ع ــن ذلـ ــك ي ـت ـع ـيــن عـلــى
الـمــدارس ومعاهد الـشــؤون العامة أن تقدم
لـلـطــاب وأع ـض ــاء هـيـئــة ال ـتــدريــس الـفــرص
للتواصل مع صانعي السياسات الحاليين.
مــن ناحية أخ ــرى هـنــاك خطر تطبيع ما
ال يمكن وصفه إال باعتباره رئاسة بغيضة
وإضـفــاء الشرعية عليه ،والــواقــع أن ترامب
ينتهك على أساس يومي المعايير التي تقوم
عليها الديمقراطية الليبرالية ،وهو يقوض
حــريــة اإلع ـ ــام واس ـت ـق ــال ال ـق ـض ــاء ،ويــدعــم
العنصرية والطائفية ،ويشجع التحيز ،وهو
يـشـعــر بــال ـســرور واالب ـت ـه ــاج عـنــدمــا ينطق
بالتصريح الكاذب تلو اآلخر.
وأولـ ـئ ــك ال ــذي ــن ي ـخ ــدم ــون م ـعــه م ـلــوثــون
بــال ـت ـجــربــة بـ ــال ـ ـضـ ــرورة ،إذ ي ـع ـمــل ش ــرك ــاء
تــرامــب الـمـقــربــون والمعينون السياسيون
عـلــى تمكينه ،بـصــرف ا لـنـظــر عــن مناقبهم
الشخصية وإل ــى أي م ــدى يـحــاولــون فصل
أنفسهم عــن تصريحات تــرامــب .ويـبــدو أن

ً
الواليات المتحدة عظيمة مجددا" بدت غير
ُ
ً
محددة ،إال أنها اعتبرت وعدا لتقديم نتائج
مختلفة أ فـضــل لـطـبـقــات المجتمع ا لــد نـيــا،
وهــذا كــان الـهــدف منها ،فقد تحدث ترامب
ً
مطوال عن إعادة فتح المصانع ،وتعزيز قطاع
التصنيع ،وتشجيع نمو الوظائف اليدوية.
كــاسـتــراتـيـجـيــة اق ـت ـصــاديــة ،ب ــدا أن هــذه
الـخـطــوة تتجاهل بـهــذا الـشـكــل الـتـقــرب من
األق ـل ـي ــات وت ـع ـت ـمــد ع ـلــى ج ــزء م ــن ال ـقــاعــدة
الناخبة ُيتقلص ال محالة ،لكنه لم يتقلص
كـفــايــة (وأسـ ـ ــيء تـقــديــر حـجـمــه بــاسـتـمــرار،
كما برهن نات كون من صحيفة "نيويورك
تايمز") ليمنع ترامب من سلب أوباما مئة
صوت انتخابي في فلوريدا ،وبنسيلفانيا،
وأوهايو ،وميشيغان ،وويسكونسن ،وأيوا،
وماين.
يبدو اليوم أن ترامب يبني االقتصاد الذي
وعد به مع توجيه النمو نحو الطبقات الدنيا
(بمن فيهم البيض والمتحدرون من أصول
التينية) ال العليا ،مع تراجع عدم المساواة
االقتصادية ،ومع امتداد النمو إلى مناطق
ً
لــم تـ َـر نـمــوا ُيــذكــر منذ عـقــود .هــل تتذكر أي
وسيلة إعالم رئيسة أو اقتصادية ليبرالية
توقع نتائج مماثلة؟
ً
إذا ،قد ال يكون ما نشهده محاولة للوفاء
بالوعود بل مجرد ضربة حظ ،وال شك أنك
تستطيع قول المثل (مجرد ضربة حظ) عن
األصــوات المئة االنتخابية التي استهدفها
ترامب وفــاز بها ،ولكن بعد فترة ،ال يسعك
إال أن تتوقف وتتساءل.
* «ذي إكزامينر»

د .مصطفى البرغوثي*
مــن نــافــل الـقــول شــرح مخاطر اسـتـمــرار االنـقـســام الــداخـلــي في
الساحة الفلسطينية ،وبعد أن صار واضحا اتجاه ضربة الحركة
الصهيونية وحكومة إسرائيل الموجهة نحو تصفية كل مكونات
القضية الفلسطينية ،وكل أهداف حركة التحرر الوطني الفلسطينية،
وبعد أن غدا واضحا أن المقصد الرئيس لما يسمى "صفقة القرن"
هو مساعدة الحركة الصهيونية في تحقيق أهدافها ،لم يبق صديق
للشعب الفلسطيني إال حاول إسداء النصح بضرورة إنهاء االنقسام
الــداخـلــي ،ولــم يبق عــدو للشعب الفلسطيني إال ح ــاول استغالل
مدع إال حاول التذرع
االنقسام إللحاق الضرر بنا ،ولم يبق منافق أو ٍ
باالنقسام لتبرير تقاعسه عن دعم الشعب الفلسطيني ،أو المشاركة
في نضاله ،ولم ّ
تفوت إسرائيل فرصة االنقسام ،بل عملت على خلق
حالة تفرد بالضفة من جانب ،وبغزة وأهلها من جانب آخر.
تستطيع األط ــراف المتنازعة أن تــواصــل ال ــدوران فــي الحلقات
المفرغة ،حول التمكين ،والتوظيف ،وتقاسم فتات السلطة المحكومة
باالحتالل ،ويمكن أن يستمر إغالق األبواب أمام إنشاء قيادة وطنية
موحدة للشعب الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية،
غير أنه في حين يستمر كل ذلك يتسع االستيطان وتتسرب األرض
من إيدينا كما يتسرب الماء من بين األصابع.
لم وال توجد وصفات سحرية لحل المشاكل ،ولكن هناك وصفة
أثبتت الحياة صحتها لحل مشكلة االنقسام الداخلي الفلسطيني،
وهــي الـقـبــول بمبدأين ال غنى عــن أي منهما ،الـشــراكــة الحقيقة،
وااللتزام بالديمقراطية الداخلية ،من خالل االحتكام للشعب.
وإذا ترجمنا هذين المبدأين إلى خطوات عملية فسيتشكل أمامنا
برنامج واضح إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة يتمثل في:
 .1تشكيل حكومة و ح ــدة وطنية بمشاركة كــل ا لـقــوى الفاعلة
والمستقلين الوطنيين ،تتولى فورا إدارة جميع مؤسسات السلطة
في الضفة والقطاع ،بما في ذلــك إدارة األمــن الداخلي ،والـمــوارد،
وتنفذ خطة طوارئ عاجلة إلنهاء كل ظاهرة االنقسام ،ولصياغة
مــوازنــة سياسية واقـتـصــاديــة عنوانها تعزيز الـصـمــود الوطني
وبقاء الشعب الفلسطيني ،ومواجهة مخاطر صفقة القرن ،وقانون
التهويد والتمييز العنصري اإلسرائيلي ،وبمشاركة كل القوى في
حكومة وحدة وطنية لن تبقى ذريعة ألحد لتعطيل توليها كامل
مسؤولياتها وصالحياتها.
 .2تـحــديــد مــوعــد إلجـ ــراء االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة والتشريعية
وللمجلس الوطني ،ال يتجاوز فترة ستة أشهر إلى سنة ،على أن
تعد الحكومة ولجنة االنتخابات كل ما يلزم لضمان إجراء انتخابات
نزيهة بالكامل.
 .3دخول حركتي حماس والجهاد اإلسالمي إلى منظمة التحرير
الفلسطينية وتمثيلها فــي مؤسساتها ،وإ ع ــادة تشكيل لجنتها
التنفيذية ،بحيث تمثل فيها كل القوى ،لتصبح اإلطــار الوطني،
الموحد والجامع ،والقيادة الموحدة المخولة باتخاذ كل القرارات
الكفاحية والسياسية ،دون السماح ألي طرف بالتفرد في أي منهما.
وكضمانة الحترام نتائج االنتخابات الديمقراطية ،ولنجاح كل ما
ذكر من خطوات ،وللحيلولة دون تفرد أي طرف حتى لو حصل على
األغلبية يجب االتفاق على أن كل حكومة ستتشكل بعد االنتخابات
ستكون حكومة وحدة وطنية تمثل فيها كل األطراف حسب نتائج
االنـتـخــابــات ،وبــذلــك نضمن جمعا ناجحا بين نتائج الـخـيــارات
الديمقراطية حسب ما يقررها الشعب ،وبين انضواء الجميع في
جبهة وطنية موحدة تكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة
التي تواجه الشعب الفلسطيني.
لــم تتعرض فلسطين منذ نكبة عــام  1948لمخاطر مثل التي
تمثلها صفقة القرن وقانون التهويد العنصري ،ولم تتوافر لها
فرصة كالتي يمكن أن نصنعها بوحدتنا إلفشال مؤامرة تصفية
القضية الفلسطينية ،فهل نلتقط معا هذه الفرصة؟
وكل عام وأنتم وشعبنا بألف خير.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

ياسر عبد العزيز*

ال لتطبيع ترامب أكاديميا
ينبغي للجامعات أن تتمسك بحرية
التحقيق واالستيضاح واالستجواب،
وأن تعلي قيم الديمقراطية الليبرالية،
ويتطلب تعزيز هذه الحرية التبادل
والتفاعل بال عوائق مع وجهات نظر
ترامب ،في حين يتطلب إعالء قيم
الديمقراطية الليبرالية معايرة المشاركة
بعناية.

opinion@aljarida●com

صفات مثل "الذكاء" ،و"الفعالية" ،و"النزاهة"،
و"الــزمــالــة" -وهــي الكلمات التي استخدمها
ويليام جيه .أنثولز ،مدير مركز ميلر ،لتبرير
تعيين شورت -ال تحكم تصرفاتهم إال قليال
ُ
خدمون لتعزيز أجندة سياسية
عندما ي َ
ست َ
غير ليبرالية.
تمتد الوصمة إلى ما هو أبعد من النشطاء
ال ـس ـيــاس ـي ـيــن وت ـغ ـطــي ص ـن ــاع ال ـس ـيــاســات
االقتصادية أيضا ،إذ يتقاسم أعضاء مجلس
وزراء ترامب والمعينون رفيعو المستوى
المسؤولية الجمعية عن دعم هذه الرئاسة
المشينة ،وهــم يستحقون الـخــزي والـهــوان
ل ـي ــس ف ـق ــط ألن ـه ــم ي ـح ـم ـلــون وجـ ـه ــات نـظــر
منحرفة ،ولنقل بـشــأن العجز الـتـجــاري أو
الـعــاقــات الـتـجــاريــة مــع الـصـيــن ،بــل أيـضــا،
وهو األمر األكثر أهمية ،ألن استمرارهم في
الخدمة يجعلهم متواطئين بشكل كامل مع
سلوك ترامب.
ولهذا ،يتعين على المؤسسات األكاديمية
أن تسلك مسارا ضيقا ،فال يمكنها أن تدير
ظهرها لترامب وحاشيته ،وال أن تتجاهل
وج ـهــات نـظــرهــم ،ألنـهــا خــافــا لــذلــك تخنق
المناقشة وال ـحــوار ،وهــذا يتعارض مــع كل
الـقـيــم ال ـتــي تمثلها ال ـجــام ـعــات ،وكـمـســألــة
براغماتية ،فإن هذا من شأنه أيضا أن يعطي
ن ـتــائــج عـكـسـيــة ،م ــن خ ــال إع ـط ــاء معسكر
ترامب فرصة أخرى لتشويه سمعة "النخبة
الليبرالية".
لكن قواعد االشتباك الواضحة ضرورية،
والمبدأ األكثر أهمية الذي يجب التمسك به
هو التمييز بين سماع شخص ما وتكريمه،
وي ـن ـب ـغــي أن ت ـك ــون دائـ ـ ــرة ت ــرام ــب الـمـقــربــة
وكبار المعينين من ِق َبله موضع ترحيب في
المناقشة والحوار ،والبد من التعامل معهم
بطريقة متحضرة إذا ظهروا ،ولكن ال ينبغي
منحهم تلك الدرجة من االحترام أو االهتمام
الـ ـت ــي ت ـس ـت ـح ـق ـهــا أق ــدم ـي ـت ـه ــم وم ـنــاص ـب ـهــم
الحكومية ع ــادة ،فنحن فــي نهاية المطاف
لسنا أمام إدارة طبيعية تستحق التكريم.
وه ــذا يعني ع ــدم منحهم ألـقــابــا شرفية
(مثل زميل ،أو كبير زمــاء) ،أو السماح لهم
بإلقاء محاضرات منتظمة ،أو خطبا رئيسة
تعنون لمؤتمرات أو أحداث ،ورغم أن أعضاء
هيئة التدريس كأفراد والمجموعات الطالبية
ينبغي لها أن تتمتع بحرية دعوة المعينين
من ترامب للتحدث داخــل الحرم الجامعي،
ف ــإن مـثــل ه ــذه ال ــدع ــوات ك ـقــاعــدة ال ينبغي
أن تصدر عن مسؤولين كبار في الجامعة.
كما ينبغي للمحاضرات واال سـتـعــرا ضــات
أن توفر دائما الفرصة للمساءلة والمناقشة
واالستجواب بقوة.
فـ ــي غـ ـي ــاب ال ـت ـف ــاع ــل ال ـث ـن ــائ ــي االت ـ ـجـ ــاه،
ال وج ـ ــود لـلـتـعـلــم أو ال ـف ـه ــم؛ ب ــل ال يتبقى
غ ـي ــر الـ ــوعـ ــظ ،وال ي ـن ـب ـغــي أبـ ـ ــدا ال ـتــرح ـيــب
ب ــال ـم ـس ــؤول ـي ــن اإلداري ـ ـي ـ ــن ال ــذي ــن ي ــري ــدون

كثير من الوهم ...قليل من العمل
بـ ـبـ ـس ــا ط ــة اإلدالء ب ـ ـب ـ ـيـ ــان وا لـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــرب مــن
االستجواب البحثي.
ربما يرى الطالب وأعضاء هيئة التدريس
المتعاطفون مع ترامب مثل هذه الممارسات
على أنها تمييزية ،ولكن ال يوجد تعارض
بين تشجيع حرية التعبير وتـبــادل اآلراء،
وهو ما تهدف هذه القواعد إلى دعمه ،وبين
حرص الجامعة على عرض قيمها الخاصة
بوضوح.
تتمتع الجامعات ،مثلها كمثل المؤسسات
األخــرى ،بحق تقرير ممارساتها بما يتفق
مع قيمها ،وربما تتباعد هــذه الممارسات
عما ترغب مجموعات فرعية معينة داخلها
في رؤيته ،إما ألنها قيم متنافسة أو بسبب
وج ــود اخ ـتــافــات ح ــول ال ـجــوانــب العملية
المتصلة بكيفية تحقيقها.
عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،رب ـمــا يعتقد بعض
الـ ـط ــاب أن ال ـم ـت ـط ـل ـبــات الـ ـخ ــاص ــة ب ـ ــدورة
دراس ـيــة بعينها صــارمــة أكـثــر مـمــا ينبغي
أو أن االمتحانات مضيعة للوقت ،وتسمح
ال ـج ــام ـع ــات بــال ـم ـنــاق ـشــة الـ ـح ــرة حـ ــول مثل
ه ـ ــذه األم ـ ـ ـ ــور .ل ـك ـن ـهــا ت ـح ـت ـفــظ ب ــال ـح ــق فــي
وضـ ــع ال ـق ــواع ــد ب ـش ــأن مـتـطـلـبــات الـتــركـيــز
واالمـ ـتـ ـح ــان ــات ،وف ـ ــي ال ـق ـي ــام ب ــذل ــك تــرســل
الجامعات إشارة مهمة لبقية المجتمع حول
فلسفة التعليم والقيم التربوية ،وال يختلف
عن ذلك السماح بالمناقشة الكاملة لرئاسة
ترامب ،مع رفض تكريمها في الوقت ذاته.
و يـنـبـغــي لـلـجــا مـعــات أن تتمسك بحرية
التحقيق واالستيضاح واالسـتـجــواب ،وأن
تعلي قيم الديمقراطية الليبرالية ،ويتطلب
تـعــزيــز ه ــذه الـحــريــة ال ـت ـبــادل والـتـفــاعــل بال
عــوائــق مــع وج ـهــات نـظــر ت ــرام ــب ،فــي حين
يتطلب إ ع ــاء قيم الديمقراطية الليبرالية
م ـعــايــرة الـمـشــاركــة بـعـنــايــة ،ول ـكــن مــع عــدم
إظهار أي قدر من التكريم أو االعتراف بمن
يخدمون إدارة تنتهك بشكل صارخ معايير
الديمقراطية الليبرالية.
* أستاذ االقتصاد السياسي الدولي في
كلية جون ف .كينيدي في جامعة هارفارد،
وهو مؤلف كتاب "حديث صريح عن
التجارة :أفكار من أجل
اقتصاد عالمي عاقل".
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

ما الذي يجعل من جماعة بشرية ما
دولة؟ يجب أن يكون هناك أرض،
وسيادة ،وشعبً ،وسلطة ...وشيء رابع
ال يقل أهمية أبدا عن هذه المكونات
الصلبة الملموسة ذات األثر المادي...
وهو الفكرة.
الفيلم اسـمــه "ال ـعــدو عـلــى ُاألب ـ ــواب" ،أو
 ،Enemy at the Gatesوقــد أنتج في عام
 ،2001ليحكي قـصــة عـلــى هــا مــش معركة
ستالينغراد الشهيرة ،ا لـتــي انكسر فيها
الـغــزو األلـمــانــي لالتحاد السوفياتي ،في
الحرب العالمية الثانية.
ويحكي الفيلم في مستهله عن المعاناة
الكبيرة التي عاشها سكان ستالينغراد
تحت وطأة الهجوم النازي الكاسح ،وقلة
أعداد الجنود المدربين ،وفقر تسلحهم ،في
مواجهة القوة الغازية العاتية.
ت ـش ـيــر األحـ ـ ـ ــداث إل ـ ــى ت ـض ـع ـضــع إرادة
البعض ،وتفكير جنود وقــادة في الهرب،
ّ
وتسلل اليأس إلى النفوس؛ وهو األمر الذي
استفز كبار المسؤولين ،الذين تلقوا األوامر
باتخاذ كل اإلجراء ات الالزمة ،مهما كانت
قـســوتـهــا ،مــن أج ــل ال ـح ـفــاظ عـلــى تماسك
القوات النظامية والحاضنة السكانية ،بما
يمكنهم من كسر الغزو ،ألن عواقب سقوط
المدينة أكبر من أن تحتمل ،إذ سيعني ذلك
سقوط الدولة ،وخسارة الحلفاء المعركة،
وهو األمر الذي كان سيعيد تشكيل نتيجة
الحرب ،ومعها شكل العالم الذي نعرفه.
في أحد المشاهد الفارقة يخطب القائد
ً
ال ـع ـس ـكــري ال ـم ـس ــؤول ف ــي رج ــال ــه م ـه ــددا:
"ه ــؤالء الــذيــن ف ــروا مــن ال ـم ـيــدان ،يـجــب أن
نفضحهم في وسائل إعالمنا ،وأن نقتلهم
ً
علنا في الميادين ،وأن نشرد عائالتهم ،وأن
نلحق بهم العار".
لكن الـمـســؤول السياسي "ديـنـلــوف" لم
ً
يوافق على ما أتى به القائد المفوض ،وبدال
من تلك الخطة الصارمة ،راح يشرح للقائد
أنهم يجب أن يتصرفوا بطريقة مغايرة؛
وهـ ــو م ــا ي ـم ـكــن تـلـخـيـصــه ف ـي ـمــا ي ـل ــي" :ال
فضائح ،وال ترويع ،وال إعدامات ميدانية،
وال تشريد لعائالتهم ،علينا أن نركز على
بــث الـتـفــاؤل وزرع الـثـقــة ،علينا أن نخلق
ً
أبطاال ،وأن نعالج تضعضع اإلرادة وتراجع
الهمة بتنمية الشعور باالعتداد والفخر
واإليمان ،علينا أن نخلق قدوة ،وأن نصنع
ً
إلهاما ،وأن نبث األمل".
لـقــد تــم إقـ ــرار مـقـتــرح الـقــائــد "ديـنـلــوف"
ً
ً
بــالـفـعــل ،فــانـتـقــى ق ـنــاصــا م ـغ ـمــورا يــدعــى
ً
ً
"زايتسيف" ،وجعل منه بطال قوميا عبر

تـطــويــر قـ ــدرات الـقـنــص لــديــه ،حـتــى صــار
ً
ً
رقما مهما في المعركة ،وأيقونة سوفياتية
أسـهـمــت بـجــاء فــي رف ــع ال ــروح المعنوية
ً
لجنود الجيش األحمر ،وصوال إلى تحقيق
النصر.
مــا ال ــذي يـجـعــل مــن جـمــاعــة بـشــريــة ما
دولة؟
يـجــب أن ي ـكــون ه ـنــاك أرض ،وس ـي ــادة،
وشعب ،وسلطة ...وشيء رابع ال يقل أهمية
ً
أبدا عن هذه المكونات الصلبة الملموسة
ذات األثر المادي ...وهو الفكرة.
ال يمكن أن يتماسك المجتمع ،وينتظم
في سياق دولة ،من دون القبول واالمتثال؛
ً
وم ـ ــن ال ـج ــائ ــز ط ـب ـع ــا أن ي ـت ـح ـقــق ال ـق ـبــول
واالم ـت ـثــال عبر "ال ـج ـبــر" ،ومــن األف ـضــل أن
ً
يكون صادرا عن التفهم والرضا.
ال ينشأ التفهم والرضا من دون بعض
ال ـم ـش ــاع ــر وال ـم ـف ــاه ـي ــم الـ ـت ــي ع ـب ــر عـنـهــا
المسؤول السياسي "دينلوف" في خطته
لترميم حالة رجال الجيش األحمر والحفاظ
على قدرتهم على صد الغزو النازي؛ وهي
ً
مشاعر ال يمكن تعيينها ماديا أو قياسها
بمعيار.
ت ـن ــدرج خ ـطــة "دي ـن ـل ــوف" ض ـمــن بعض
آليات ومفاهيم الضبط االجتماعي ،التي
مــن دونـهــا ال يمكن الـحـفــاظ على تماسك
ا لـجـمــا عــة ،وال صيانة الشكل االجتماعي
والسياسي الذي تبلورت فيه.
م ــن دون ال ـض ـب ــط االج ـت ـم ــاع ــي ت ـحــدث
الـفــوضــى ويـســود ال ـخــراب ،وال تمتلك أي
سلطة ق ــدرة على مخاطبة الجمهور ،وال
يمكنها الحصول على القبول أو الرضا أو
التمتع باالمتثال ،فتنهار السلطة ،ومعها
الدولة.
يعد ابن خلدون أول من أشار إلى مفهوم
الضبط االجتماعي بــوضــوح ،بقوله" :إن
االجـتـمــاع للبشر ض ــروري والب ــد لهم في
االجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه...
وإن اإلن ـســان بحاجة إلــى سلطة ضابطة
ل ـس ـلــوكــه االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وت ـت ـم ـثــل وس ــائ ــل
الضبط التي تحقق هذه الغاية في :الدين،
وال ـ ـقـ ــانـ ــون ،واآلداب الـ ـع ــام ــة ،واألعـ ـ ـ ــراف،
والعادات ،والتقاليد".
ال يمكن إن ـكــار فـضــل اب ــن خ ـلــدون على
علم االجتماع ،وال كونه أول من أشار إلى
مفهوم الضبط االجتماعي ،لكن هذا العالم
البارع كان يطور نظريته من واقع تجربته
الـخــاصــة والـسـيــاق الـتــاريـخــي ال ــذي عاش
فيه ،والــذي كــان المكون اإلســامــي حاسم
األثر فيه.
ً
لكن علماء آخرين أتــوا الحقا وحاولوا
ت ـ ـطـ ــويـ ــر ن ـ ـظـ ــريـ ــة ال ـ ـض ـ ـبـ ــط االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
واستكشاف عناصره وآلياته؛ ومنهم عالم
االجتماع "روس" ،الذي حدد وسائل الضبط
االجتماعي في خمس عشرة وسيلة مرتبة

كما يلي :الرأي العام -التقاليد -الشخصية-
القانون -دين الجماعة -التراث -المعتقدات-
المثل العليا -القيم االجتماعية -اإليحاء
االجتماعي -الشعائر والطقوس -األساطير
واألوهام -التربية والفن -األخالق.
لدي تقدير كبير لما توصل إليه "روس"
في هذا الصدد ،ولدي تقدير أكبر لشجاعته؛
إذ يشير بوضوح إلى أن وجــود الطقوس
واألساطير واألوهــام بين وسائل الضبط
االجتماعي الخمس عشرة.
كنا في دولة أوروبية غنية ،حين التقينا
ً
ً
أستاذا مرموقا لإلعالم ،ليحدثنا عن حالة
حرية اإلع ــام التي يضرب بها المثل في
بالده؛ حيث جرى بيننا هذا الحوار:
 أال يوجد مسكوت عنه لديكم؟ً
ً
 طبعا هناك أمــور نعرفها جميعا والنتحدث فيها.
 مثل ماذا؟ م ـثــل أن ال ـم ـل ـكــة لــدي ـهــا مـ ــرض ســرقــةاألشياء البسيطة  ،Kleptomaniaوزوجها
لديه ميول جنسية مثلية.
 ولماذا ال يكتب الصحافيون عن هذهاألشياء في صحافتكم الحرة؟
 يجب أن نحافظ على قدر مناسب منالوهم بخصوص السلطة .وعبر هذا فقط
يمكن أن يبقى النظام الذي يحقق لنا األمن
واالستقرار والرفاهية.
إن وجـ ــود ق ــدر م ــن ال ــوه ــم ع ــن سماتنا
كـمــواطـنـيــن ،وأخـ ــاق حـكــامـنــا ومناقبهم
ال بــأس بــه ،إذا اقترن هــذا بجهد ملموس،
واح ـت ــرام ال ـقــانــون ،ووجـ ــود الـمـثــل العليا
الحقيقية.
ال يختلف ما صنعه "دينلوف" عما يقوله
هــذا العالم األوروبـ ــي ،وكالهما يطبق ما
ً
ً
أورده صريحا وواضحا "روس" :شيء من
الوهم واألساطير يجب أن يبقى لكي ُننجح
في الحفاظ على تماسك الجماعة ،ون ّ
فعل
وســائــل ضبطها ،ومــن دون ذلــك يمكن أن
تـنـهــار ال ــرم ــوز ،وتـتـفـكــك ال ــدول ــة ،وينجح
األع ـ ــداء فــي إدراك غــايــاتـهــم ،لـكــن بجانب
ذلك يجب أن يكون هناك قانون ومثل عليا
وعمل جاد حقيقي.
ً
ما المشكلة إذا؟
الـمـشـكـلــة ف ــي عــالـمـنــا ال ـع ــرب ــي ،ألن ــه لم
يختر مــن وســائــل "روس" الخمس عشرة
سوى األوهام واألساطير والتصور الديني
والشعائر والطقوس ،وسعى إلى تكريسها
ً
كآلية للضبط االجتماعي ،متجاهال القانون
وال ـم ـثــل الـعـلـيــا واألخ ـ ــاق وال ـع ـمــل الـجــاد
الحقيقي.
* كاتب مصري
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.208

السوق األول السوق الرئيسي

5.381

4.894

2.580 2.873 3.289

البنوك جاهزة إلخطار العمالء بنشاط الحسابات قبل  16سبتمبر

أبلغت «المركزي» بإجراءات مكافحة تمرير البطاقات المصرفية في المتاجر
محمد اإلتربي

ُبعد نظر «المركزي»
يحمي المصارف
وسمعتها من
مخاطر االحتيال

كشفت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" ،أن البنوك
سـتـكــون ج ــاه ــزة لتنفيذ تـعـلـيـمــات بـنــك الـكــويــت
ال ـم ــرك ــزي ال ـخــاصــة بــإش ـعــار ال ـع ـمــاء ب ــأي تغير
يـطــرأ عـلــى حـســاب الـعـمـيــل قـبــل الـمــوعــد المحدد
من "المركزي" في  16سبتمبر المقبل ،مضيفة أن
ً
البنوك أساسا كانت تقدم الخدمة للعمالء الراغبين
ً
في تلقي تلك الخدمة عبر رسوم بسيطة سنويا.
وقالت المصادر ،إن البنوك ستعمم تلك الخدمة
ً
عـلــى كــل الـحـســابــات والـعـمــاء مـجــانــا فــي الــوقــت
الراهن ،كما ستخطر العمالء بأنه في حال رغبتهم
فــي تـحــديــد وسـيـلــة م ـحــددة عليهم تــزويــد البنك
ومراجعته وإخطارة باآللية المناسبة.
وف ـس ــرت ال ـم ـصــادر م ـب ــادرة "ال ـم ــرك ــزي" بأنها
تنطوي على بعد نظر طويل األجل ،إذ يحمل القرار
ً
أب ـعــادا اقتصادية واجتماعية ويمثل حــزام أمــان
وحماية لسمعة القطاع المصرفي من أي خروقات
أو احتياالت سواء من الخارج أو الداخل.
وبينت أن البنك المركزي أجــرى دراســة شاملة
ودقـيـقــة ،حــول ذلــك الملف ،مشيرة إلــى أن تفعيل
ذلك اإلجراء ومكاسبه وانعكاساته اإليجابية تفوق
بكثير أي عوائد أو عموالت كانت تتقاضاها البنوك.
ً
وتفصيال ،أوضـحــت الـمـصــادر أن ثمة مشاكل
كانت تنشأ بسبب استخدمات حسابات األفــراد
داخل األسرة الواحدة على سبيل المثال.

ً
أيضا ثمة احتياالت تكنولوجية وعمليات تهكير
تأتي من الخارج كانت تتصدى لها أنظمة البنوك
ً
بفاعلية ،فضال عن وبعض االحتياالت والخروقات
الداخلية سواء من محتالين داخليين أو في السوق
المحلي.
وكــل هــذه الخروقات تمثل كلفة ومخاطر على
ً
المصرف وسمعته وتحمله أكالفا أكبر بكثير من
كلفة االلتزام بإشعار العميل بالمتغيرات ،التي تمت
ً
على الحساب فورا لتدارك أي عملية غير مشروعة.
ً
وفنيا ،أفادت مصادر بأن البنوك لديها األنظمة
ً
ّ
أساسا وهو نظام تكنولوجي مبرمج آليا سيفعل،
ً
ً
مؤكدا أنه ال أكالف تذكر ،كما ال خسائر تذكر أيضا،
ً
السيما أن كلفة الخدمة أساسا كانت  10دنانير
للعام وكــانــت شريحة ضئيلة هــي التي تستفيد
منها.

منع تسريب المعلومات
من جانب آخر ،وبناء على تعليمات سابقة من
بنك الـكــويــت الـمــركــزي ،أخـطــرت الـبـنــوك المحلية
"المركزي" يوم الخميس الماضي باإلجراءات ،التي
اتخذتها بـشــأن حماية ومـنــع تسريب معلومات
العمالء من ثغرة مسح البطاقات المصرفية على
أجهزة المتاجر في األسواق المحلية.

ً
البرميل الكويتي يرتفع  74سنتا

إيقاف تمويل مشاريع صغيرة ال تنطوي على قيمة

النفط ينهي األسبوع على خسارة بفعل المخاوف بشأن التجارة
ارت ـ ـ ـفـ ـ ــع س ـ ـعـ ــر بـ ــرم ـ ـيـ ــل ال ـن ـف ــط
ً
ال ـكــوي ـتــي  74سـنـتــا ف ــي ت ـ ــداوالت،
أمس ،ليبلغ
ً
 69.77دوالرا للبرميل ،مقارنة
مع تداوالت ،أمس األول ،التي بلغت
ً
ً
 69.03دوالرا وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وارت ـف ـعــت أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،أمــس
األول ،لكنها تنهي األسـبــوع على
ه ـب ــوط بـفـعــل م ـخ ــاوف م ــن تــزايــد
إمدادات الخام األميركي وتوقعات
ب ــأن ال ـنــزاعــات الـتـجــاريــة وتباطؤ
ال ـ ـن ـ ـمـ ــو االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي الـ ـع ــالـ ـم ــي

ً
سـيــؤ ثــران سلبا على الطلب على
النفط.
وواصل الخام األميركي الهبوط
لـســابــع أس ـبــوع عـلــى ال ـتــوالــي ،في
حين تراجع خام القياس العالمي
مزيج برنت لثالث أسبوع.
وقـ ـ ــال م ـح ـل ـل ــون ،إن أح ـ ــد أك ـبــر
ع ــوام ــل ال ـق ـلــق يـتـمـثــل ف ــي تــراجــع
أرقام الطلب الصيني على النفط إذا
تباطأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي
في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأن ـ ـ ـهـ ـ ــت عـ ـ ـق ـ ــود ب ـ ــرن ـ ــت ج ـل ـســة
ً
ال ـتــداول مرتفعة  40سنتا ،أو 0.6

وأبـلـغــت الـبـنــوك "ال ـمــركــزي" بــأنــه تــم الـتــواصــل
مع العمالء المعنيين من شركات القطاع الخاص
المالكة للمتاجر واألســواق ،وتم القيام بإجراءات
توعية مباشرة للعمالء ،مضيفة أن تلك اإلجراءات
وعـمـلـيــات الـتــوعـيــة ستستمر حـتــى نـهــايــة الـعــام
الـحــالــي لـلــوصــول إل ــى أقـصــى درج ــة مــن التوعية
وتفعيل الحماية الالزمة.
وكانت البنوك اتخذت إجراءاتها الفنية العاجلة

لمعالجة تلك الثغرة التي كانت تنطوي على مخاطر
من خالل توعية العمالء وإرسال رسائل قصيرة أو
عبر التطبيقات المصرفية أو اإلعالنات والتواصل
مــع المتاجر الـكـبــرى ،الـتــي تـقــوم بــدورهــا بإبالغ
الموزعين لديها.
ولإلشارة فإن وحدة المخاطر والدراسات لدى
البنك المركزي تقوم بــدراســات عميقة ومتشعبة
ومستمرة على الـســوق بــاسـتـمــرار وفــي ضــوء ما

تتلمسه من مخاطر في حين يكلف البنك المركزي
ً
فورا البنوك المحلية بعد فتح نقاش فني باتخاذ
اإلجــراءات الوقائية الالزمة بشأن حماية العمالء
من المخاطر الماثلة.
ً
وكان من أبرز المخاطر التي ظهرت أخيرا هي
عمليات مسح البطاقات المصرفية على األنظمة
اآللية الخاصة بالمتاجر ،ألن هذا اإلجراء ينطوي
على مخاطر عالية ألصحاب هذه البطاقات في حال
اخـتــراق األنظمة اآللية لتلك المتاجر ،أو تسريب
ب ـيــانــات الـبـطــاقــات بـشـكــل مـتـعـمــد ،وعـلـيــه نبهت
ً
السلطات الرقابية ممثلة بالبنك الـمــركــزي فــورا
بحظر مثل هذا اإلجراء.
وت ـح ــددت مـطــالــب الـبـنــك ال ـمــركــزي ،ال ـتــي كلف
البنوك باتخاذها خالل مهلة زمنية محددة مايلي:
 - 1إلزام جميع المتاجر بعدم االستمرار بمسح
البطاقة المصرفية للعمالء أثناء الدفع على أجهزة
نقاط البيع على األنظمة اآللية لتلك المتاجر ،في
مهلة أقصاها نهاية العام الحالي.
 - 2ات ـخ ــاذ ك ــل اإلج ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة ح ـيــال عــدم
التزام المتاجر باإلجراءات ووقف مسح البطاقات
المصرفية.
 - 3توعية العمالء بحقهم بعدم السماح للمتاجر
بمسح بطاقاتهم المصرفية على األنظمة اآللية
لديهم.

في المئة ،لتبلغ عند التسوية 71.83
ً
دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل ب ـعــد أن ال مـســت
ً
مستوى أكـثــر ارتـفــاعــا عند 72.49
ً
دوالرا في وقت سابق من الجلسة.
وصـ ـع ــدت ع ـق ــود خـ ــام ال ـق ـيــاس
األمـيــركــي غ ــرب تـكـســاس الوسيط
ً
 45سنتا ،أو  0.7في المئة ،لتسجل
ً
عند التسوية  65.91دوالرا للبرميل
بعد أن وصلت عند أعلى مستوى
ً
لها في الجلسة إلى  66.39دوالرا.
ً
وينهي برنت األسبوع منخفضا
 1.4في المئة ،في حين هبط الخام
األميركي  2.6في المئة.

ً
قائمة بـ  21نشاطا ال تمنح الدعم ...لمخاطرها العالية وتكرارها بالسوق
●

جراح الناصر

كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ل ـ ـ ــ«ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» أن
الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوطـ ـن ــي ل ــرع ــاي ــة وت ـن ـم ـيــة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة يدرس
إيـقــاف الموافقة على تمويل ودعــم عدد
ً
من األنشطة خــال الفترة المقبلة ،نظرا
إلى تشبع السوق منها وإدراجها ضمن
قــائ ـمــة ال ـم ـشــاريــع ال ـت ــي تـحـمــل مـخــاطــر
عالية ،وال تنطوي على أي قيمة مضافة
لالقتصاد المحلي ،وذلك ضمن مساعيه
لضمان وجود مشاريع تساهم في تنويع
مصادر الدخل.
وأضـ ــافـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،أن ال ـص ـن ــدوق

الــوط ـنــي لــرعــايــة وتـنـمـيــة ال ـم ـشــروعــات
ً
الصغيرة أوقف قبول  21نشاطا لمشاريع
صـغـيــرة ومـتــوسـطــة نتيجة وج ــود عــدد
كبير مــن األنـشـطــة ال ـم ـكــررة والمنافسة
ال ـع ــال ـي ــة ف ــي الـ ـس ــوق ل ــذل ــك ت ــم إي ـقــاف ـهــا
للمصلحة العامة للمبادرين.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي
ارتأى أن يوقف دعم تلك المشاريع سواء
ً
ً
ً
ً
ماديا أو فنيا أيضا نظرا إلى اعتبار تلك
المشاريع متقادمة ،مبينة أن الصندوق
ف ـ ّـع ــل اإلج ـ ـ ـ ــراءات ب ــال ـت ــزام ــن م ــع تطبيق
العمل بالنظام اآللي الجديد برفع ملفات
ال ـ ــدراس ـ ــات وال ـم ـس ـت ـن ــدات ع ـبــر ال ـمــوقــع
اإللكتروني.

ولفتت المصادر إلى أن الصندوق راعى
الـجــانــب الـبـيـئــي والـصـحــي فــي ع ــدد من
المشاريع الموقوف التعامل معها السيما
بيع التبغ ومشتقاته ومقاهي الشيشة،
ك ـمــا أن ه ـن ــاك م ـش ــاري ــع تـحـمــل مـخــاطــر
عالية هي تأجير وبيع وشراء المركبات،
ووجود أنشطة أخرى تم إيقافها نتيجة
وجود مخاطر عالية ويخضع لمتغيرات
اقتصادية معقدة مثل التداول بالعقار
وشركات الصيرفة والتداول بالسندات
واألسـهــم والـعـمــات اإللكترونية إضافة
إلى ذلك تتطلب تلك األنشطة وجود رأس
عال.
مال ٍ
يذكر أن المعايير التي يسترشد بها

الصندوق في تقييم الطلبات وفي اختيار
ال ـم ـش ــروع ــات ال ـت ــي ي ـت ــم دع ـم ـه ــا األك ـث ــر
ً
تحقيقا للقيمة المضافة وتنمية لالقتصاد
ً
ً
الوطني وتنويعا لمصادر الدخل ،وتوفيرا
لـفــرص العمل للكويتيين ،ويـتــم اختيار
ً
المشروعات األكثر استخداما للمنتجات
الـمـحـلـيــة ولـلـتـكـنــولــوجـيــا بـمــا يــزيــد من
ً
القيمة الـمـضــافــة الـيـهــا ،واألك ـثــر حفاظا
على البيئة ،كما يتولى الصندوق تمويل
ك ــل ال ـم ـش ــروع ــات اإلن ـتــاج ـيــة والـخــدمـيــة
والـتـجــاريــة والحرفية والمهنية ،بشرط
عدم تعارضها مع قوانين الدولة أو أحكام
ً
الشريعة اإلسالمية ،فضال عن مطابقة تلك
المشروعات اللتزامات البيئية.

«ستاندرد آند بورز» و«موديز» تخفضان التصنيفات االئتمانية لتركيا
خـفـضــت وكــال ـتــا «س ـت ــان ــدرد آن ــد ب ــورز»
و«مـ ــوديـ ــز» الـعــالـمـيـتــان تـصـنـيـفــات تــركـيــا
الـ ـسـ ـي ــادي ــة مـ ــع إم ـ ـكـ ــان ت ــرق ـي ـت ـه ــا بـبـعــض
التحسينات االقتصادية.
ونقلت وكالة «أناضول» التركية عن وكالة
«ستاندرد آند بورز» قولها في تقرير صادر
م ـس ــاء ال ـج ـم ـعــة إن ـه ــا خ ـف ـضــت الـتـصـنـيــف
االئتماني السيادي للعملة األجنبية الطويلة
األجـ ــل ف ــي تــرك ـيــا م ــن م ـس ـتــوى « -ب ــي بــي»
الــى مستوى « +ب ــي» ،مــع نـظــرة مستقبلية
مستقرة.
وقــالــت الــوكــالــة إنها خفضت التصنيف
االئتماني السيادي لتركيا إلى درجة أعمق
ف ــي ال ـف ـئــة غ ـيــر االس ـت ـث ـمــاريــة ،م ـش ـيــرة إلــى
تقلبات حــادة لليرة ،ومتوقعة أن ينكمش
النمو االقتصادي العام القادم.
وقالت «إس آنــد بــي»« :خفض التصنيف
يعكس توقعاتنا بأن التقلبات الحادة لليرة
التركية ومــا سينتج عنها من تعديل حاد
متوقع فــي مـيــزان الـمــدفــوعــات سيقوضان
اقتصاد تركيا ..نتوقع ركودا العام القادم».
وتوقعت أيضا أن التضخم سيصل إلى

ذروة عند  22فــي المئة على م ــدار األشهر
األرب ـع ــة ال ـقــادمــة ،وقــالــت إن ضـعــف الـلـيــرة
س ـي ـض ــع ض ـغ ــوط ــا ع ـل ــى قـ ـط ــاع ال ـش ــرك ــات
المدينة ،وإنــه زاد بشكل كبير مــن مخاطر
تمويل البنوك التركية.
وق ـ ــال ال ـب ـي ــان« :ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ارت ـف ــاع
ال ـم ـخــاطــر االق ـت ـص ــادي ــة ،فــإن ـنــا نـعـتـقــد أن
سياسات الرد من السلطات النقدية والمالية
في تركيا محدودة حتى اآلن».
وأزم ــة العملة فــي تركيا أثــارهــا انــزعــاج
المستثمرين من نفوذ الرئيس رجب طيب
إردوغ ـ ـ ــان ع ـلــى ال ـس ـيــاســة ال ـن ـقــديــة ،وال ــذي
فاقمه خالف يزداد حدة بين تركيا والواليات
المتحدة.
وأضافت أنها خفضت ايضا التصنيف
االئـ ـتـ ـم ــان ــي الـ ـسـ ـي ــادي ل ـل ـع ـم ـلــة األج ـن ـب ـيــة
والمحلية الـقـصـيــرة األج ــل فــي تــركـيــا عند
مستوى «بي».
وأوضحت انه في حال وضعت الحكومة
التركية بــرا مــج تعديل اقتصادية مناسبة
ونفذتها بنجاح ،واستطاعت التحكم في
مشكلة التضخم وتثبيت ا سـتـقــرار ميزان

ال ـمــدفــوعــات ،فــإنــه يمكن تــرقـيــة التصنيف
االئتماني في تركيا.
في السياق ذاتــه ،أعلنت وكالة «موديز»
لـلـتـصـنـيــف االئ ـت ـم ــان ــي الـ ــدولـ ــي تـخـفـيــض
التصنيف السيادي لتركيا من مستوى «بي
ايــه  »2الــى مستوى «بــي ايــه  ،»3مــع تغيير
النظرة المستقبلية من مستقرة الى سلبية.
وقالت الوكالة في تقرير إن تصنيف تركيا
يمكن ان يستقر إذا قدمت السلطات التركية
خطة اقتصادية متماسكة وفعالة في المدى
القريب تتضمن تضييق السياسة المالية
والـنـقــديــة بـهــدف إح ــداث تـبــاطــؤ منظم في
االقتصاد ،مما يؤدي الى انخفاض التضخم.
وأضاف التقرير انه «من المرجح أن يكون
الدعم المالي الخارجي المهم بمنزلة عامل
داعم للتصنيف».
و يــأ تــي تصنيف الوكالتين العالميتين
بـعــد ت ــراج ــع ح ــاد للعملة الـمـحـلـيــة الـلـيــرة
التركية أمام الدوالر وصل االثنين الماضي
الى  7.240ليرات ،وسط تصاعد التوتر بين
أنقرة وواشنطن بعد فرض األخيرة عقوبات
على تركيا.

إردوغان يكرر :االقتصاد التركي
يتعرض لمؤامرة

هل ستكون األرجنتين الضحية التالية؟
●

ألثيا سبينوزي*

يبدو أن األسواق تنظر إلى الوضع
التركي باعتباره حالة مشابهة لغيرها
مــن نــوبــات الـضـعــف ،الـتــي شهدناها
خ ــال ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة ،مستبعدة
أي اح ـت ـم ــاالت الن ـت ـقــال الـ ـع ــدوى إلــى
األسواق الناشئة األخرى .يصعب ّ
علي
تصديق ذلك ،واعتبار ما يجري ّ
مجرد
حالة معزولة ،وأن األمور ستعود إلى
سابق عهدها.
وم ــن وج ـهــة ن ـظــري ،ت ـبــدو مخاطر
األســواق الناشئة أعلى بكثير من ذي
قـبــل ،ويـجــب علينا الـقـلــق إزاء ال ــدول
األخ ــرى فــي األس ــواق الناشئة ،والتي
تكافح ّ
جراء االنخفاضات الكبيرة في
أسعار عمالتها المحلية واعتمادها
المستمر والكبير على االستثمارات
األجنبية.
وبـ ـن ــاء ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،ي ـج ــب أن نـلـقــي
ن ـظ ــرة فــاح ـصــة ع ـلــى األرج ـن ـت ـي ــن ،إذ
هــوت الـعــديــد مــن إصـ ــدارات السندات
الحكومية هــذا األس ـبــوع مما زاد من

مخاطر إعادة التمويل حتى مع قرض
اإلن ـ ـقـ ــاذ األخـ ـي ــر م ــن صـ ـن ــدوق الـنـقــد
الدولي.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ال ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــي ،ت ـع ـت ـم ــد
األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن بـ ـشـ ـك ــل رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ع ـلــى
الديون قصيرة األجــل؛ ولهذا السبب،
ً
ت ـح ــاول اآلن الـتـخـلــص تــدري ـج ـيــا من
السندات المستحقة بعد أمــد قصير،
وإلـ ـ ـ ـ ـ ــزام ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ب ــالـ ـسـ ـن ــدات
ً
الـحـكــومـيــة األطـ ــول أمـ ــدا .وخ ــال هــذا
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ،وص ـ ـلـ ــت سـ ـ ـن ـ ــدات ال ــدي ــن
قصيرة األج ــل الـمـقـ ّـومــة بالبيزو إلى
مــرحـلــة االسـتـحـقــاق ،وبـلـغــت قيمتها
 530مـلـيــار ب ـي ــزو ،وأرادت الـحـكــومــة
منح المستثمرين ا لـفــر صــة لتقليص
صفقاتهم على المدى القصير مع مزاد
بـقـيـمــة  230مـلـيــار ب ـيــزو ف ــي سـنــدات
ّ
المقومة بالبيزو
الدين قصيرة األجل
ً
( 35يوما بنسبة  45.04في المئة ،و98
ً
يوما بنسبة  42.75في المئة) ،بينما
ي ـجــب أن ي ــذه ــب ال ـب ــاق ــي إلـ ــى ف ـتــرات
استحقاق أطــول (سندات الدين العام
.)LETES

على أي حالُ ،مني المزادان بالفشل.
إذ تمكنت الحكومة يــوم الـثــاثــاء من
توفير  202مليار بيزو فقط من أصل
ً
 230مليارا ضمن سندات الدين قصيرة
األج ـ ــل ال ـم ـقـ ّـومــة بــال ـب ـيــزو .وف ــي يــوم
األربعاء ،أدى مزاد سندات الدين العام
(ب ــأم ــد اسـتـحـقــاق  105أيـ ــام وبنسبة
 42.23في المئة ،وأمد استحقاق سبعة
أشهر بنسبة  39.8في المئة) إلى توفير
ً
ً
 23مليار بيزو فقط بدال من  40مليارا
التي أملت بوينس آيرس بتأمينها.
ومـ ــع ه ـ ــروب ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن نـحــو
الدوالر األمريكي ،دفع البنك المركزي
إلــى رفــع الـحــد األدن ــى مــن متطلبات
االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ـك ـب ــرى
بـنـسـبــة  %3ي ــوم أم ــس ف ــي مـحــاولــة
لدعم عملته.
وم ــن ال ــواض ــح أن إع ـ ــادة الـتـمــويــل
آلجال االستحقاق قصيرة األجل تعتبر
مشكلة ،كما تشكل خطة البنك المركزي
للتخلص مــن س ـنــدات الــديــن قصيرة
ّ
المقومة بالبيزو بحلول نهاية
األجل
ه ــذا ال ـع ــام م ـخــاطــرة كـبـيــرة ف ــي وقــت

دقيق للغاية ،مع انخفاض معنويات
األسواق الناشئة بشكل كبير.
وإلى أن تستعيد األسواق الناشئة
معنوياتها ،يمكن أن تشكل سندات
ّ
المقومة بالبيزو
الدين قصيرة األجل
الـ ـمـ ـص ــدر ال ــوحـ ـي ــد ل ـل ـت ـم ــوي ــل ال ـ ــذي
تستطيع األرجنتين الحصول عليه.
وعـلــى الـنـحــو الـمــوضــح فــي الــرســم
البياني أدناه ،انخفض إجمالي المبلغ
المستحق مــن سـنــدات الــديــن قصيرة
األج ــل الـمـقـ ّـومــة بالبيزو بشكل كبير
ه ــذا األس ـب ــوع ،ول ـكــن ذل ــك ال ينسجم
مــع خـطــط الـبـنــك ال ـمــركــزي للتخلص
التدريجي من هذه السندات المستحقة.
وف ـقــد الـمـسـتـثـمــرون شـهـيـتـهــم تـجــاه
ال ـس ـنــدات األرجـنـتـيـنـيــة ،مـمــا جعلهم
غير مهتمين بالتوجه نحو سندات
الــديــن األرجـنـتـيـنـيــة المستحقة على
المدى الطويل.
وبالرغم من أن سندات األرجنتين
المقومة بالدوالر األمريكي بدت أكثر
ّ
المقومة بالبيزو
مرونة من نظيراتها
األرجنتيني ،إال أنها انخفضت بشكل

كبير منذ بداية هذا العام .وتراجعت
ق ـي ـمــة ال ـس ـن ــدات ال ـح ـكــوم ـيــة الــدول ـيــة
األرجنتينية المقومة بــالــدوالر ،بأمد
استحقاق  10سنوات وتم إطالقها في
يناير مــن هــذا الـعــام بعائد  ،%6اآلن
بمقدار  20نقطة منذ إصدارها ،وتتيح
 350نقطة أساس أكثر في العائدات.
كما خسرت السندات األرجنتينية
المئوية المستحقة في عام  2017سبعة
نـقــاط منذ إص ــداره ــا ،ويمكننا توقع
مزيد من التقلبات مع تطور مجريات
األمور ،بالرغم من أن الجزء األقصر من
ً
المنحنى سيكون األكثر ضعفا.
وت ــزداد الضغوطات بشكل واضــح
مــع تــراجــع قيمة الـبـيــزو األرجنتيني
بنسبة  %37منذ بداية العام .وفي هذه
المرحلة ،فإن السؤال الحقيقي هو إلى
أي مــدى يمكن أن يجد المستثمرون
راحـ ــة ف ــي خـطــة اإلن ـق ــاذ م ــن صـنــدوق
النقد الدولي بقيمة  50مليار دوالر؟
* المتخصصة في الدخل الثابت
لدى ’ساكسو بنك‘

فــي تـصــريـحــات نــاريــة جــديــدة أم ــس ،قــال الــرئـيــس الـتــركــي رجــب طيب
أردوغان ،إن الواليات المتحدة جعلت من بالده هدفا استراتيجيا ،معتبرا
مرة أخرى أن االقتصاد التركي «يتعرض لمؤامرة» في إشارة إلى الهبوط
القياسي لليرة بعد فرض واشنطن عقوبات على منتجات تركية وتلويحها
بإجراءات عقابية جديدة.
وأضــاف أردوغــان فيما يبدو تحديا لواشنطن« :تركيا لم ولــن ترضخ
ألولئك الذين يتظاهرون بأنهم شركاء استراتيجيون ويحاولون جعلها
هدفا» ،وفق ما نقلت وكالة «األناضول».
وانتقد الرئيس التركي من قال إنهم أسسوا نظام رخاء ألنفسهم من خالل
استغالل العالم ،وأضــاف أن ثمة من يهدد تركيا باالقتصاد والعقوبات
وأس ـعــار ال ـصــرف والـتـضـخــم« ،ون ـحــن نـقــول لـهــم إنـنــا كشفنا مــؤامــراتـكــم
ونـتـحــداكــم» .وج ــاءت تـصــريـحــات أردوغـ ــان خ ــال مــؤتـمــر لـحــزب الـعــدالــة
والتنمية الحاكم بأنقرة ،في ظل صعوبات اقتصادية غير مسبوقة بعد
تراجع قيمة الليرة أمام الدوالر وفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على
أنقرة على خلفية استمرار اعتقال القس األميركي أندرو برانسون.
وقال الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،مؤخرا ،إنه سيواصل تضييق
الخناق على تركيا إلى أن تطلق سراح القس ،وأوضح البيت األبيض أنه
لن يرفع اإلجراءات العقابية حتى وإن حصل اإلفراج.
وكانت تركيا ردت على العقوبات األميركية بفرض إجراءات مماثلة ،لكن
فرض رســوم إضافية على صــادرات الصلب واأللمنيوم التركية أدى إلى
هبوط سريع في قيمة العملة التركية التي وصلت إلى منحدر غير مسبوق.
في غضون ذلك ،تقول واشنطن إن أزمة الليرة التركية تعود إلى عوامل
أخرى وليست ناجمة عن إجراءات واشنطن بشكل صرف.
(سكاي نيوز)
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اقتصاد

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

سد عجز الموازنة باالقتراض خطر في ظل «االنفالت المالي»

ً
ً
ً
مخاطره تظهر الحقا عندما تصبح أقساط وفوائد الدين عبئا ضخما في جانب النفقات العامة
قال "الشال" إن ديوان
المحاسبة يعتقد أن مخاطر
حساب ُ
العهد تكمن في
فقدان الحساب الختامي
للدولة ،لصدقيته ،وهو
الوثيقة الوحيدة التي تعكس
المركز المالي للدولة ،وتسيبه
يجعل المال العام ُعرضة
للعبث ،حيث إن جملة ما
لم يتم التحقق واالستيثاق
من صرفه بحلول /3 /31
 ،2017كان نحو  2.2مليار
دينار ،بما يعنيه من ارتفاع
مستوى خطورة التجاوزات
في الصرف.

ذ كــر تقرير ا لـشــال اال قـتـصــادي
األسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي ،أنـ ـ ــه ف ـ ــي األس ـ ـبـ ــوع
ال ـفــائــت" ،اسـتـعــرضـنــا أول ثــاثــة
مـ ــوضـ ــوعـ ــات خـ ـط ــرة فـ ــي ت ـقــريــر
ل ــدي ــوان الـمـحــاسـبــة ال ـص ــادر في
يوليو ا لـفــا ئــت ،و فــي هــذه الفقرة
نستعرض الموضوعات الثالثة
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــرة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،وال ـت ـن ـب ـي ــه
إلـ ــى ت ـل ــك ال ـم ـخ ــاط ــر ج ـه ــد م ـقــدر
للديوان".
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال "ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــال" إن را ب ـ ـ ـ ــع
الـ ـم ــوض ــوع ــات الـ ـخـ ـطـ ـي ــرة ،وف ــق
ت ـقــريــر "ال ـم ـح ــاس ـب ــة" ،كـ ــان حــول
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة،
فالديوان يعتقد أنه
رغ ـ ـ ــم إن ـ ـجـ ــاز
المرحلة

األو لــى للمشروع فــي عــام ،2009
وبلوغ عدد الخدمات اإللكترونية
المقدمة من البوابة اإللكترونية
 1857خ ــد م ــة ،م ـن ـهــا  993خــد مــة
مـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــو م ـ ــا تـ ـ ـي ـ ــة و  864خ ـ ــد م ـ ــة
إل ـك ـتــرون ـيــة ،وت ــوق ـع ــات بـتـفـعـيــل
 594خدمة في المستقبل ،فإنها
ما زا لــت ال ترتقي إ لــى المستوى
الـمـسـتـهــدف ،فــاتــزال إجــراء اتـهــا
طــويـلــة ،وآلـيــاتـهــا غـيــر واض ـحــة،
وتـ ـ ـل ـ ــك أبـ ـ ـ ـ ــرز س ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــات الـ ـعـ ـم ــل
ال ـ ـ ــورق ـ ـ ــي ،بـ ـم ــا يـ ـعـ ـط ــل م ـص ــال ــح

مع غياب بنية
تحتية كافية لها،
تتأثر جودة وسالمة
الخدمات المقدمة،
وغيابها يجعلها بيئة
طاردة لالستثمار
ألصحاب المشروعات
والمستثمرين

ا ل ـن ــاس ،و يـجـعـلـهــا بـيـئــة خصبة
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزات واألعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال غ ـي ــر
القانونية.

البنية التحتية
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :مـ ـ ـ ــع غـ ـ ـي ـ ــاب ب ـن ـي ــة
تـحـتـيــة كــافـيــة ل ـهــا ،تـتــأثــر جــودة
وس ـ ــام ـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـمـ ـق ــدم ــة،
وغ ـيــاب ـهــا يـجـعـلـهــا ب ـي ـئــة ط ــاردة
لالستثمار ألصحاب المشروعات
والمستثمرين".
وأف ـ ـ ـ ــاد "ال ـ ـ ـشـ ـ ــال" بـ ـ ــأن خ ــام ــس
الـ ـم ــوض ــوع ــات الـ ـخـ ـطـ ـي ــرة ،وف ــق
ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ،هـ ـ ــو حـ ـ ـس ـ ــاب ال ـ ُـعـ ـه ــد
ً
سـ ـ ــا ب ـ ـ ـقـ ـ ــا  ،أو ت ـ ـض ـ ـخـ ــم أر ص ـ ـ ـ ــدة
ح ـ ـسـ ــابـ ــات األص ـ ـ ـ ــول ال ـم ــال ـي ــة
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة،
و هـ ـ ــي ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزات أدت
إل ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـلـ ـ ــوغ مـ ـب ــال ــغ
تلك األر صــدة ،كما
فــي نهاية السنة
ا ل ـم ــا ل ـي ــة /2016
 ،2017نحو 5.8
مليارات دينار.
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إلـ ـ ــى
أنه بعد تكليف
"الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة"
دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة ظـ ــاهـ ــرة
ا ل ـم ـصــرو فــات على
ح ـ ـسـ ــاب الـ ـ ُـع ـ ـهـ ــد ،تــم
اكتشاف خطأ في أرقام
ع ـج ــز ال ـح ـس ــاب ال ـخ ـتــامــي
لـلـسـنــة ا ل ـمــا ل ـيــة ،2017 /2016
وه ـ ــو أه ـ ــم الـ ـم ــؤش ــرات ال ـم ــال ـي ــة،

وه ــو ع ـجــز ال ـم ــوازن ــة ،ح ـيــث كــان
المعلن نحو  5.98مليارات دينار،
فيما الفعلي والحقيقي هو 6.82
مليارات ،وذلك "في تقديرنا قمة
الـتـسـيــب ال ـمــالــي وخـ ــرق لـقــانــون
الموازنة العامة".
وتابع التقرير" :يعتقد الديوان
أن مخاطر تلك التجاوزات تكمن
فـ ــي ف ـ ـقـ ــدان الـ ـحـ ـس ــاب ال ـخ ـت ــام ــي
للدولة ،لصدقيته ،و هــو الوثيقة
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي ت ـع ـكــس ال ـمــركــز
ا ل ـمــا لــي ل ـلــدو لــة ،و تـسـيـبــه يجعل
المال العام ُعرضة للعبث".

خطورة التجاوزات في الصرف
وذ ك ـ ـ ـ ــر أن جـ ـمـ ـل ــة مـ ـ ــا لـ ـ ــم ي ـتــم
الـتـحـقــق واالسـتـيـثــاق مــن صــرفــه
بـحـلــول  ،2017 /3 /31ك ــان نحو
 2.2مـ ـلـ ـي ــار د يـ ـ ـن ـ ــار ،بـ ـم ــا ي ـع ـن ـيــه
مـ ـ ــن ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع م ـ ـس ـ ـتـ ــوى خ ـ ـطـ ــورة
التجاوزات في الصرف.
وأ ض ـ ـ ـ ــاف " :ي ـع ـت ـق ــد أن صـ ــدور
م ـ ــوا فـ ـ ـق ـ ــات مـ ـ ــن وزارة ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة
للجهات الحكومية تجيز خصم
الصرف على حساب األصول من
وفورات آخر السنة المالية ،إنما
هو تقنين للتجاوزات الدستورية،
وبما يعنيه ذلك من تخلي وزارة
المالية عن دورها المنوط بها".
وأ شــار التقرير إ لــى أن ســادس
الـ ـم ــوض ــوع ــات ال ـخ ـط ـي ــرة تـكـمــن
فــي ســداد عجز ا لـمــواز نــة العامة،
ب ــإص ــدار س ـن ــدات دي ــن حـكــومـيــة،
وب ـلــغ ح ـجــم ال ـس ـنــدات ال ـم ـصــدرة

مع نهاية  2017 /3 /31نحو 7.2
مليارات دينار ،نحو  4.8مليارات
سندات محلية ،ونحو  2.4مليار
سـنــدات أجنبية .وا لــد يــوان ،ومن
حيث المبدأ يعترض على خطورة
الدين العام في بلد يعتمد بنحو
 97فــي ا لـمـئــة مــن تـمــو يــل نفقاته
العامة على إيرادات النفط ،ويعدد
 9مخاطر للتوسع في االقتراض،
بما يؤدي إلى التوسع في اإلنفاق
من دون مردود تنموي.
و قــال إن ذ لــك "يؤكد ما ذكرناه
مرارا ،من أن التورط في التمويل
بـ ـ ــاالق ـ ـ ـتـ ـ ــراض تـ ـظـ ـه ــر مـ ـخ ــاط ــره
الح ـ ـقـ ــا عـ ـن ــدم ــا تـ ـصـ ـب ــح أقـ ـس ــاط
و فــوا ئــد ذ لــك ا لــد يــن عبئا ضخما
فــي جــانــب الـنـفـقــات ال ـعــامــة ،بما
يقتطع من اإلنفاق على ضرورات
ال ـ ـنـ ــاس ال ـ ـم ـ ـتـ ــزايـ ــدة ،ويـ ــزيـ ــد مــن
م ـخ ــاط ــر إق ـ ـ ــراض الـ ـبـ ـل ــد ،وي ــرف ــع
تـكـلـفــة االق ـت ــراض عـلـيـهــا ،ويــؤثــر
ً
سـلـبــا عـلــى تـصـنـيـفــه االئـتـمــانــي،
ً
خـصــو صــا مــع ا س ـت ـمــرار سياسة
ً
ً
مالية منفلتة تاريخيا وحاضرا .
وأ ض ــاف " :نـكــرر الشكر لديوان
المحاسبة ،ونأمل انتشار عدواه
الحميدة لباقي مؤسسات الدولة،
ً
ف ـهــو يــذكــر ت ـمــامــا م ــا يـعـتـقــد أنــه
ص ـ ـح ـ ـيـ ــح ،وي ـ ـص ـ ـيـ ــب ف ـ ــي م ـع ـظــم
األ ح ـ ــوال ،وذ ل ــك يـغـطــي دوره في
ال ـت ـش ـخ ـيــص ،وي ــدع ـم ــه ب ــاق ـت ــراح
ال ـح ـلــول االس ـت ـبــاق ـيــة ،ويـبـقــى ما
ب ـع ــد ذلـ ــك خ ـ ــارج نـ ـط ــاق سـلـطـتــه
ومسؤوليته".

 535مليون دينار تداوالت عقارية خالل يوليو  1.04مليار دينار أرباح  163شركة
ً
مليونا مدرجة في البورصة
 % 32.3استحواذ السكن الخاص من إجمالي تداوالت القطاع لتبلغ 173
أكــد تقرير "الـشــال" أن آخــر البيانات
ا لـ ـمـ ـت ــوا ف ــرة فـ ــي وزارة ا ل ـ ـعـ ــدل -إدارة
الـتـسـجـيــل ال ـع ـق ــاري وال ـتــوث ـيــق( -بـعــد
استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام
الـشــريــط الـســاحـلــي) تشير إل ــى ارتـفــاع
ف ــي س ـي ــول ــة سـ ــوق ال ـع ـق ــار ف ــي يــولـيــو
 2018م ـقــارنــة بـسـيــولــة يــونـيــو ،2018
حيث بلغت جملة قيمة تداوالت العقود
والوكاالت لشهر يوليو نحو  535مليون
ديـ ـن ــار ،وه ــي قـيـمــة أع ـل ــى ب ـمــا نسبته
 151.7فــي الـمـئــة عــن مـسـتــوى سيولة
شهر يونيو  ،2018البالغة نحو 212.5
مـلـيــونــا ،وارت ـف ـعــت بـمــا نسبته 181.3
في المئة مقارنة بسيولة يوليو ،2017
عندما بلغت آنذاك نحو  190.2مليونا.
وأضاف "توزعت تداوالت يوليو 2018
ً
ما بين نحو  499.8مليون دينار عقودا،
ونحو  35.1مليونا وكــاالت ،وبلغ عدد
الـصـفـقــات الـعـقــاريــة لـهــذا الـشـهــر ،729
ً
توزعت ما بين  692عقودا و 37وكاالت"،
الف ـ ـتـ ــاة إلـ ـ ــى أن "مـ ـح ــافـ ـظ ــة األح ـ ـمـ ــدي
حصدت أعلى عدد من الصفقات بنحو
 ،179وممثلة بنحو  24.6في المئة من
إجمالي عدد الصفقات العقارية ،تليها
محافظة مبارك الكبير بفارق ضئيل بـ
 177صفقة ،وتمثل نحو  24.3في المئة،
في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى
عدد من الصفقات بـ  45ممثلة بنحو 6.2
في المئة".
وبلغت قيمة تــداوالت نشاط السكن

الخاص نحو  173مليون دينار ،مرتفعة
بنحو  107.8في المئة مقارنة مع يونيو
 ،2018عندما بلغت حوالي  83.2مليونا،
وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو
 32.3في المئة من جملة قيمة تداوالت
العقار ،مقارنة بما نسبته  39.2في المئة
في يونيو .2018
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداوالت
ً
ال ـس ـكــن ال ـخ ــاص خ ــال آخ ــر  12ش ـهــرا
نحو  106.2ماليين دينار ،أي أن قيمة
تـ ــداوالت شهر يوليو  2018أعـلــى بما
نسبته  62.8في المئة مقارنة بالمعدل.
وارت ـف ــع ع ــدد الـصـفـقــات ل ـهــذا الـنـشــاط
إلى  495صفقة مقارنة بـ 247صفقة في
يــونـيــو  ،2018وبــذلــك بـلــغ مـعــدل قيمة
الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص
حول  349ألف دينار مقارنة بنحو 304
آالف دينار في يونيو  ،2018أي بارتفاع
بحدود  14.8في المئة.
وأش ـ ــار الـتـقــريــر إل ــى قـيـمــة تـ ــداوالت
نشاط السكن االستثماري بلغت نحو
 236.7مليون دينار ،أي بارتفاع بنحو
 180.5في المئة مقارنة بالشهر السابق
(يونيو  ،)2018حين بلغت نحو 84.4
مليونا ،وارتفعت مساهمتها من جملة
السيولة إلى نحو  44.2في المئة مقارنة
بما نسبته  39.7فــي المئة فــي يونيو
 .2018وب ـلــغ ال ـم ـعــدل ال ـش ـهــري لقيمة
تـ ـ ــداوالت ن ـش ــاط ال ـس ـكــن االس ـت ـث ـمــاري
ً
خالل  12شهرا نحو  101.8مليون ،أي

أن قيمة تداوالت شهر يوليو أعلى بما
نسبته  132.6في المئة مقارنة بمعدل
ً
 12شهرا .وارتفع عدد صفقاته إلى 204
مـقــارنــة بـ ــ 86صفقة فــي يــونـيــو ،2018
وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة
لنشاط السكن االستثماري نحو 1.16
مـلـيــون مـقــارنــة بنحو  981أل ــف ديـنــار
فــي يونيو  ،2018أي بــارتـفــاع بحدود
 18.2في المئة.
وارتـ ـفـ ـع ــت ق ـي ـمــة تـ ـ ـ ــداوالت ال ـن ـشــاط
التجاري إلى نحو  125.3مليون دينار،
أي ارتفعت بنحو  179.2في المئة مقارنة
بيونيو  ،2018حين بلغت نحو 44.9
مليونا .وارتفعت مساهمته فــي قيمة
الـتــداوالت العقارية إلــى نحو  23.4في
المئة مقارنة بما نسبته  21.1في المئة
في يونيو .2018
وأضـ ــاف "ب ـلــغ م ـعــدل قـيـمــة ت ــداوالت
ً
النشاط التجاري خالل  12شهرا نحو
 45.4مليون دينار ،أي أن قيمة تداوالت
شهر يوليو أعلى بنحو  176.2في المئة
ً
عــن متوسط آخــر  12شـهــرا .وبلغ عدد
صفقاته  30مقارنة ب ــ 16صفقة لشهر
يــونـيــو  ،2018وبــذلــك بـلــغ مـعــدل قيمة
الصفقة الواحدة لشهر يوليو  2018نحو
 4.2ماليين دينار مقارنة بمعدل يونيو
 2018البالغ نحو  2.8مليون دينار ،أي
بارتفاع بحدود  48.9في المئة.
وعند مقارنة إجمالي تداوالت شهر
يوليو بمثيلتها للشهر نفسه من السنة

الفائتة (يوليو  )2017نالحظ أنها حققت
ً
ارتـفــاعــا مــن نحو  190.2مليون دينار
إ لــى نحو  535مليونا ،أي بما نسبته
 181.3في المئة ،وشمل االرتفاع سيولة
ال ـن ـشــاط ال ـت ـج ــاري بـنـسـبــة  809.7في
المئة ،نشاط السكن االستثماري بنسبة
 225.3في المئة ،ونشاط السكن الخاص
بنسبة  69.8في المئة.
وعند مقارنة جملة قيمة التداوالت
م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام ال ـحــالــي ح ـتــى شهر
يوليو  2018بمثيلتها من  ،2017نالحظ
ً
ارت ـف ــاع ــا ف ــي إج ـمــالــي س ـيــولــة ال ـســوق
الـعـقــاري ،مــن نحو  1.486مليار دينار
إلــى نحو  2.162مليار ،أي بما نسبته
 45.5في المئة.
ولو افترضنا استمرار سيولة السوق
خـ ــال م ــا ت ـب ـقــى م ــن ال ـس ـنــة ( 5أش ـهــر)
عند المستوى ذاته ،فإن قيمة تداوالت
ً
ال ـس ــوق (عـ ـق ــودا ووكـ ـ ــاالت) تـبـلــغ نحو
 3.706مليارات ديـنــار ،وهــي أعلى بما
قيمته  1.324مليار عن مجموع السنة
ال ـمــاض ـيــة ،ذل ــك ألن تـ ـ ــداوالت الـنـصــف
الثاني من العام الفائت كانت ضعيفة،
أي بارتفاع بما نسبته  55.6في المئة
عــن مـسـتــوى  ،2017ال ــذي بـلـغــت قيمة
تداوله نحو  2.382مليار دينار.

ً
 565مليونا أرباح «البنوك» ...و«الوطني» يتصدر قائمة األعلى ربحية

أفاد تقرير "الشال" بأن عدد الشركات المدرجة،
التي أعلنت نتائجها المالية عن النصف األول من
السنة الحالية بلغ  ،163أو نحو  93.1في المئة من
عدد الشركات المدرجة البالغ  ،175بعد استبعاد
الشركات التي لــم تعلن بعد نتائجها والشركات
الـمـشـطــوبــة وال ـمــوقــوفــة ع ــن الـ ـت ــداول ،وت ـلــك الـتــي
تختلف سنتها المالية.
وذك ــر الـتـقــريــر أن تـلــك الـشــركــات حققت صافي
أرب ــاح بنحو  1.043مليار ديـنــار ،أي بنسبة نمو
بنحو  8.6في المئة عن مستوى أرباح النصف األول
من  2017البالغة  959.8مليون دينار ،ولكنها حققت
ً
تراجعا بنحو  13.4في المئة مقارنة بمستوى أرباح
نفس العينة للربع األول مــن  ،2018حيث حققت
تلك الشركات نحو  483.9مليونا للربع الثاني من
 ،2018مقارنة بنحو  558.8مليونا للربع األول من
العام ذاته.
وأ ضـ ـ ـ ــاف "أن  4قـ ـط ــا ع ــات زادت مـ ــن م ـس ـتــوى
ربحيتها عند مقارنة أدائـهــا ب ــأداء النصف األول
مــن  ،2017وح ــول قـطــاع وحـيــد آخ ــر خـســائــره في
النصف األول من  2017إلى أرباح في النصف األول
مــن الـعــام الحالي ،بينما عمقت  7قطاعات أخــرى
خسائرها مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي،
أفـضـلـهــا قـطــاع الـبـنــوك ال ــذي زاد أربــاحــه البالغة
نحو  480مليون ديـنــار إلــى نحو  565.1مليونا،
ثانيها قـطــاع الصناعة ال ــذي زاد أربــاحــه البالغة
نحو  109.4ماليين إلى أرباح نحو  126.8مليونا،
تالهما في االرتـفــاع قطاع الرعاية الصحية الذي
حول خسائره البالغة نحو  5.4ماليين إلى أرباح

بلغت نحو  3.8ماليين ،بينما تراجعت قيمة أرباح
قطاع الخدمات المالية من نحو  130.3مليونا إلى
نحو  112.5مليونا".
وتشير نتائج النصف األول من العام الحالي إلى
تحسن أداء  93شركة مقارنة بالنصف األول من عام
 ،2017من ضمنها زادت  67شركة مستوى أرباحها
وخفضت  26شركة مستوى خسائرها أو تحولت
إلى الربحية ،أي أن  57.1في المئة من الشركات التي
ً
أعلنت نتائجها حققت تقدما فــي األداء ،وحققت
ً
 70شركة هبوطا في مستوى أدائـهــا ،ضمنها 46
شركة انخفض مستوى أرباحها ،بينما  24شركة
زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية
إلى الخسائر.
وفــي قائمة أعلى الشركات الــرابـحــة ،حققت 10
شركات قيادية أرباحا بنحو  672مليون دينار ،أو
نحو  64.4في المئة من إجمالي األربــاح المطلقة،
تصدرها "بنك الكويت الوطني" بنحو  185.9مليون
دي ـنــار ،وج ــاء "الـبـنــك األه ـلــي المتحد (الـبـحــريــن)"
فــي المرتبة الثانية بنحو  108.2ماليين ،و"بيت
التمويل الكويتي" في المرتبة الثالثة بنحو 95.2
مليونا ،واحتلت شركة "زين" المرتبة الرابعة بنحو
 86.5مليونا.
وذكر التقرير "على النقيض ،حققت  10شركات
أع ـلــى خـســائــر مطلقة بـنـحــو  20.4مـلـيــون دي ـنــار،
وضمنها حققت شركة "إيفا للفنادق والمنتجعات"
أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو  3.3ماليين،
تلتها شركة "المجموعة التعليمية القابضة" بنحو
 2.7مليون".

 3.69مليارات دينار موجودات «األهلي المتحد»

ً
جميع مؤشراته الربحية سجلت أداء إيجابيا على أساس سنوي
حققت جملة اإليرادات
لـ«األهلي
التشغيلية ً
المتحد» ارتفاعا بنحو 7.7
ماليين دينار ،أو ما نسبته
ً
ً ،%13.6وصوال إلى نحو
مليونا ،مقارنة بنحو
ً 63.9
 56.2مليونا ،وذلك نتيجة
ارتفاع بند صافي إيرادات
تمويل بنحو  3.1ماليين
ً
دينار ،وصوال إلى نحو 50.9
ً
مليونا ،مقارنة بنحو 47.8
ً
مليونا.

أشار الشال في تقريره إلى أن البنك األهلي
المتحد أعلن نتائج أعماله للنصف األول من
العام الحالي ،وأف ــادت هــذه النتائج بتحقيقه
صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو29
مليون دينار ،بارتفاع مقداره  2.5مليون دينار،
أي ما نسبته  ،%9.3مقارنة بنحو  26.5مليون
دينار للفترة نفسها من عام .2017
وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي اإليرادات
التشغيلية ،بقيمة أ عـلــى مــن ار ت ـفــاع إجمالي
المصروفات التشغيلية .وعليه ،ارتفع صافي
الربح التشغيلي للبنك قبل خصم المخصصات،
ً
بنحو  7.27مــايـيــن دي ـنــار ،وص ــوال إلــى نحو
 46.02مليونا ،مقارنة بنحو  38.75مليونا.
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ح ـق ـقــت ج ـم ـلــة اإلي ـ ـ ــرادات
ً
التشغيلية ارتفاعا بنحو  7.7ماليين دينار ،أو
ً
ما نسبته  ،%13.6وصوال إلى نحو  63.9مليون
ً
دينار ،مقارنة بنحو  56.2مليونا .وتحقق ذلك
نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات تمويل بنحو
ً
 3.1ماليين دينار ،وصوال إلى نحو  50.9مليون
ً
دينار ،مقارنة بنحو  47.8مليونا.
ً
وارت ـ ـفـ ــع أيـ ـض ــا ب ـن ــد ص ــاف ــي رب ـ ــح م ــن بـيــع
االستثمارات بنحو  2.2مليون دينار ،وارتفع
بند أرباح تحويل عمالت أجنبية بنحو مليون
دينار ،ليصل إجمالي قيمة ارتفاعهما إلى نحو
ً
 3.2ماليين دينار ،وصوال إلى  6ماليين ،مقارنة

بنحو  2.8مليون دينار للبندين للفترة ذاتها
من عام .2017
وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك
بقيمة أق ــل مــن ارت ـف ــاع اإليـ ـ ــرادات التشغيلية،
وبنحو  386ألــف دي ـنــار ،أو مــا نسبته ،%2.2
ً
وصــوال إلــى نحو  17.85مليون دينار مقارنة
بـنـحــو  17.46مـلـيــونــا ف ــي ال ـن ـصــف األول من
عــام  ،2017وتحقق ذلــك نتيجة ارتـفــاع جميع
بنود المصروفات التشغيلية .وارتفعت جملة
المخصصات ،بنحو  4.7ماليين دينار ،أو ما
نسبته  ،%42.4عندما بلغت نحو  15.7مليونا،
مقارنة بنحو  11مليونا.
وانـخـفــض هــامــش صــافــي الــربــح ،حـيــن بلغ
نحو  %45.3من جملة إيرادات التشغيل ،بعد أن
بلغ نحو  ،%47.1خالل الفترة المماثلة من عام
 ،2017نتيجة تأثير ارتفاع قيمة المخصصات
على صافي ربح البنك.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.696
مـلـيــارات دي ـنــار ،بــارتـفــاع بلغت نسبته %0.8
وقيمته  30.4مليون دينار ،مقارنة بنحو 3.666
م ـل ـيــارات بـنـهــايــة ع ــام  ،2017بـيـنـمــا انخفض
بـنـحــو %2.5أو مــا قيمته  96.5مليون ديـنــار،
عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية
النصف األول مــن عــام  2017عندما بلغ نحو
 3.792مليارات.

ً
وسجل بند مدينو تمويل ،ارتفاعا ،بلغ قدره
 71.7مليون دينار ونسبته  ،%2.7ليصل إلى
نحو  2.745مليار دينار ( %74.3من إجمالي
الموجودات) ،مقابل  2.673مليار دينار (%72.9
مــن إجمالي ال ـمــوجــودات) ،كما فــي نهاية عام
 ،2017لكنه انخفض بنحو  7.5ماليين دينار،
أو ما نسبته  ،%0.3عند مقارنته بالفترة نفسها
من عام  ،2017حين بلغ آنذاك ،ما قيمته 2.752
مليار دينار ( %72.6من إجمالي الموجودات).
وبـلـغــت نسبة إجـمــالــي مــديـنــي تـمــويــل إلــى
إجـمــالــي ال ــودائ ــع نـحــو  %87.2مـقــارنــة بنحو
 ،%83.9وغــالـبـيــة االرت ـف ــاع فــي نـسـبــة مديني
التمويل إلى الودائع عائد إلى انخفاض قيمة
الـ ــودائـ ــع ب ـن ـحــو  ،%4.1وهـ ــي أقـ ــل م ــن نـسـبــة
انخفاض قيمة مديني التمويل البالغة نحو
.%0.3
وارتفع بند استثمارات متاحة للبيع بنحو
 46.6مليون د يـنــار بنسبة  ،%21.4حين بلغ
نـحــو  264مـلـيــون دي ـن ــار ( %7.1م ــن إجـمــالــي
ال ـمــوجــودات) ،مـقــارنــة مــع نحو  217.4مليون
دينار ( %5.9من إجمالي الموجودات) ،كما في
نهاية العام السابق ،وعند المقارنة مع الفترة
ً
نفسها من العام السابق نجده حقق ارتفاعا
ً
اي ـض ــا بـنـحــو  79.8مـلـيــون دي ـن ــار ،أي بنسبة
ار تـفــاع بلغت نحو  ،%43.4حيث بلغ حينها

نحو  184.1مليون دينار ( %4.8من إجمالي
الموجودات).
وان ـخ ـف ــض ب ـن ــد ودائ ـ ـ ــع لـ ــدى ب ـن ــوك اخ ــرى
بنحو  78.4مليون ديـنــار ،اي بنسبة ،%35.2
ليبلغ نحو  144.3مليونا ( %3.9من إجمالي
الموجودات) مقارنة بنحو  222.6مليونا (%6.1
من إجمالي الموجودات) في نهاية عام ،2017
وانخفض بنحو  152مليون دينار أو بنسبة
 %51.3عند المقارنة مــع نحو  296.3مليونا
( %7.8من إجمالي الموجودات) في الفترة ذاتها
من العام الفائت.
وتشير األرقــام إلى أن مطلوبات البنك (من
ً
غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا
بلغت قيمته  24.1مليون دينار ،أي ما نسبته
 %0.8لتصل إلى نحو  3.222مليارات ،مقارنة
بنحو  3.198مليارات بنهاية عام  ،2017بينما
ً
حققت انخفاضا بنحو  118.9مليون دينار،
أي بنسبة تــراجــع بلغت  %3.6عند المقارنة،
بما كان عليه ذلك اإلجمالي في نهاية النصف
األول من العام الفائت .وبلغت نسبة إجمالي
ال ـم ـط ـلــوبــات إل ــى إج ـمــالــي ال ـم ــوج ــودات نحو
 ،%87.2مقارنة بنحو .%88.1
وتـشـيــر نـتــائــج تـحـلـيــل م ــؤش ــرات الــربـحـيــة
محسوبة عـلــى أس ــاس سـنــوي ،إلــى أن جميع
ً
م ــؤش ــرات الــرب ـح ـيــة ق ــد سـجـلــت ً
أداء مــوج ـبــا،

مقارنة مع الفترة نفسها من عام  ،2017إذ ارتفع
مؤشر العائد على معدل أصــول البنك ()ROA
ً
إلى نحو  ،%1.6قياسا بنحو  ،%1.4ومؤشر
العائد على معدل رأسـمــال البنك ( ،)ROCإلى
نحو  ،%30.2مقارنة بنحو  .%29.4ومؤشر
العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص
بـمـســاهـمــي الـبـنــك ( ،)ROEإل ــى نـحــو ،14.1%
مقارنة بنحو .%13.7
ً
وارتفعت ،أيضا ربحية السهم ( )EPSإلى 15.4
فلسا ،مقابل  14.0فلسا .وبلغ مؤشر مضاعف
الـسـعــر /ربـحـيــة الـسـهــم ( )P/Eنـحــو  9.3م ــرات،
مقارنة مع  14.6مرة (أي تحسن) ،وذلك نتيجة
تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة ،%30.5
مقابل ارتفاع في ربحية السهم الواحد (،)EPS
البالغة نحو  ،%10مقارنة مع  30يونيو .2017
وبلغ مؤشر مضاعف السعر /القيمة الدفترية
( )P/Bنحو  1.2مرة ،بعد أن كان  1.7مرة.

١٢
اقتصاد
 2.62مليون دينار أرباح «المركز» في النصف األول
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الهاجري :االستثمارات حققت عوائد  4.51ماليين بعائد سنوي  %6.3في الفترة ذاتها
قال مناف الهاجري ،إن إجمالي
إيرادات «المركز» في النصف
األول من عام  2018ارتفع
بنسبة  %13.7من خالل
أنشطته المتنوعة ،وارتفع حجم
األصول تحت اإلدارة بنسبة
 %6.3مقارنة بالفترة ذاتها
من العام الماضي.

 8.77ماليين دينار
إيرادات «المركز»
خالل الفترة بنمو
%13.7

أع ـل ـنــت ش ــرك ــة "الـ ـم ــرك ــز" ال ـم ــال ــي الـكــويـتــي
نتائجها المالية للنصف األول من عام ،2018
إذ بلغ إجمالي اإلي ــرادات  8.77ماليين دينار
بارتفاع قــدره  13.7فــي المئة مقارنة بالفترة
نفسها من عام .2017
وارتـفـعــت إيـ ــرادات الــرســوم وأت ـعــاب اإلدارة
بنسبة  34.3في المئة عن العام الماضي لتصل
إلــى  4.26ماليين ديـنــار ،فــي حين بلغ صافي
الربح للمساهمين  2.62مليون دينار ،بواقع 5
فلوس للسهم بهامش ربح بلغ  29.9في المئة،
وبلغ العائد على حقوق الملكية  5.4في المئة.
وقـ ــال م ـنــاف ال ـهــاجــري الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
لـشــركــة الـمــركــز الـمــالــي الـكــويـتــي "ال ـمــركــز" ،إن
إجـمــالــي إي ـ ــرادات "ال ـمــركــز" فــي الـنـصــف األول
من عام  2018ارتفع بنسبة  13.7في المئة من
خالل أنشطته المتنوعة ،وارتفع حجم األصول
تحت اإلدارة بنسبة  6.3في المئة ،مقارنة بنفس
الفترة من العام الماضي .كما حققت استثمارات
"الـمــركــز" خــال النصف األول مــن الـعــام 2018
ً
عوائد بلغت  4.51ماليين دينار ،تمثل عائدا
ً
سنويا بنسبة  6.3في المئة.
وأضاف الهاجري أن أداء أنشطة "المركز" في
ً
إدارة األصول والخدمات المالية كان إيجابيا

في النصف األول لعام  ،2018إذ ارتفعت رسوم
وأتعاب إدارة األصول لتبلغ  3.44ماليين دينار،
في حين ارتفعت أتعاب الخدمات المالية إلى
 0.82مليون دينار".
ولفت إلى األداء اإليجابي ألسواق األسهم في
دول مجلس التعاون الخليجي ،إذ سجل مؤشر
ً
"ستاندرد آند بورز" الخليجي ارتفاعا بنسبة
 9.9في المئة منذ بداية العام حتى نهاية الربع
ً
الثاني ،مؤكدا أن سياسة "المركز" لالستثمار
في أســواق األسهم المحلية والعالمية ترتكز
على انتقاء األصــول ذات الـجــودة العالية ،عن
ط ــري ــق إجـ ـ ــراء ال ـت ـح ـل ـيــات ال ـنــوع ـيــة والـكـمـيــة
وتطبيق أنظمة إدارة المخاطر لضمان أداء
استثماري متزن ،مما يعكسه األداء المستدام
للصناديق ،التي يديرها "الـمــركــز" على مــدار
السنين وعبر دورات األسواق المختلفة ،وفيما
يخص استثماراتنا في أسواق األسهم العالمية،
فـقــد تـفــوقــت محفظة "ال ـمــركــز" عـلــى مؤشرها
االس ـتــرات ـي ـجــي ب ــواق ــع  151نـقـطــة أسـ ــاس في
النصف األول من العام.
ً
وذك ــر أن األس ــواق العالمية تستعد حاليا
ل ـمــواج ـهــة س ـيــاســات ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـفــائــدة
المستمر ،ا لـتــي يـتــم تطبيقها مــن ع ــدة بنوك

«بيتك» :برنامج تدريبي للمعينين الجدد

لقطة جماعية للمعينين مع مسؤولي «بيتك»
ً
افتتح بيت التمويل الكويتي "بيتك" برنامجا
ً
ً
تدريبيا متكامال لتأهيل مجموعة مــن المعينين
الجدد لبدء مهام عملهم في مركز االتصال والتعامل
مع العمالء وفق أعلى معايير جودة الخدمة.
يأتي ذلك في إطار حرص البنك على استقطاب
وتدريب الطاقات الشبابية الكويتية ،ورفع كفاءتهم
لمواجهة متطلبات العمل ،التي يركز من خاللها
البنك على المنافسة واالرتقاء في خدمة العميل ،بما
يؤكد ريادته في تقديم أرقى الخدمات والمنتجات
المصرفية.
ً
ويتضمن الـبــرنــامــج ،ال ــذي يمتد ش ـهــرا ،دورات
متكاملة فــي المنتجات المصرفية مــن حسابات
وب ـطــاقــات وودائـ ــع وخ ـطــابــات وخ ــدم ــات ،ومقدمة
عــن مـفـهــوم فلسفة الـبـنــوك اإلســام ـيــة ،والتكييف
الشرعي للمنتجات المصرفية ،ودورات في مهارات
البيع ،إلــى جانب باقة متنوعة من الـمــواد وورش
العمل المتعلقة بأساسيات ومهارات مركز االتصال
وخ ــدم ــات ــه ،إض ــاف ــة إل ــى ب ــرام ــج الـعـمـل ـيــات لـمــركــز
االتصال للتدريب العملي ،مع التركيز على أهمية
جودة الخدمة.
ويـ ـشـ ـم ــل ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج اخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات وت ـق ـي ـي ـم ــات
وم ــوض ــوع ــات مـتـنــوعــة ض ـمــن إطـ ــار س ـيــاســة رفــع

ك ـ ـفـ ــاءة ال ـم ــوظ ـف ـي ــن وصـ ـق ــل مـ ـه ــاراتـ ـه ــم وت ـط ــوي ــر
خبراتهم ،والمساهمة في إثراء المعرفة المصرفية
لديهم مــن خــال وضعهم على الـطــريــق الصحيح
للقيام بمهامهم على أكمل وجه في خدمة العمالء
باستخدام أحدث األدوات التقنية والبرامج المتوافقة
مع المعايير العالمية للتكنولوجيا المصرفية ،كذلك
المساهمة في تقريب واقــع العمل والتعرف بعمق
على األساليب المتبعة في العمل المصرفي والبرامج
السلوكية وأنماط العمالء.
ويتميز "بيتك" بسجل حافل في إرشاد وتدريب
وتوظيف العمالة الوطنية ،كذلك المشاركة الفعالة
م ــع مــؤس ـســات ال ــدول ــة بـمــا يـســاهــم ف ــي اسـتـيـعــاب
األعداد الكبيرة من الباحثين عن عمل ورفع الكفاءات
الوطنية ،لتحقيق األهــداف الوطنية المشتركة في
التنمية االقتصادية.
كـمــا يـحــرص "بـيـتــك" عـلــى تــوفـيــر أح ــدث بــرامــج
التدريب المعتمدة والمتخصصة ،واالستفادة من
ال ـم ــوارد الـمـتــاحــة وتأهيلها بشكل أم ـثــل ،لتنفيذ
الخطط االستراتيجية للبنك بمستويات عالمية
متقدمة ،بما يعزز األداء العام للموظفين وينعكس
على مصلحة العمالء.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

مركزية لعدة اقتصادات مهمة ،وعلى الرغم من
ً
تأثير ذلك على األســواق عموما وعلى أنشطة
ً
إدارة األصول خصوصا ،فإن "المركز" مستعد
لمواجهة التغيرات الديناميكية في األســواق
المالية.
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـخ ــص اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الـ ـش ــرك ــة فــي
الـعـقــارات الــدولـيــة ،أش ــار إلــى ارت ـفــاع األصــول
الـمــدارة من قبل "المركز" في العقار األميركي
ً
بنسبة  18في المئة خــال الربع الثاني نظرا
إلى األداء القوي ،الذي يشهده سوق العقار في
الواليات المتحدة.
وق ـ ــال الـ ـه ــاج ــري ،إن شــرك ـت ـنــا ال ـتــاب ـعــة في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة "مــارج ـلــف" أن ـجــزت ثالثة
تخارجات ناجحة من مشاريع تطوير عقاري
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي الـنـصــف األول من
العام بقيمة إجمالية بلغت  67.10مليون دوالر،
وشملت الـتـخــارجــات مـشــروع تطوير مخازن
ذاتـيــة فــي مدينة لــوس أنجلس  -كاليفورنيا،
إضــافــة إل ــى مـشــروعـيــن صناعيين فــي مدينة
داالس  -تيكساس ،ومدينة فينيكس – أريزونا.
ً
وبين أن "مارجلف" تعمل حاليا على تنفيذ
 7مـشــاريــع بــالــواليــات المتحدة وم ـشــروع في
ً
أل ـمــان ـيــا ،ف ـضــا ع ــن دراس ـ ــة ع ــدد م ــن ال ـفــرص

ً
ً
االسـتـثـمــاريــة فــي مـنــاطــق تـشـهــد ن ـمــوا عــالـيــا
ومحدودية في العرض.
وأفاد بأن "المركز" استمر في تقديم خدماته
للشركات واألف ــراد فــي منطقة الـشــرق األوســط
وشمال إفريقيا ،إضافة إلى المؤسسات متعددة
الجنسيات ذات العمليات العابرة للحدود ،إذ
ً
قدم خالل النصف األول من عام  2018عددا من
االستشارات لعمالئه .وكان من ضمنها عملية
االستحواذ لمصلحة عمالء على حصة  29.5في
المئة من شركة الصناعات الهندسية الثقيلة
وبناء السفن ،وعملية االستحواذ لصالح عمالء
على  23.3في المئة من شركة أسيكو لإلنشاء،
وعـمـلـيــة تـســويــة دي ــن لمصلحة بـنــك إم ــارات ــي،
إضافة إلى تقديم استشارات لشركة المشاريع
الـمـتـحــدة لـلـخــدمــات الـجــويــة فــي عملية زي ــادة
رأسمال بقيمة  20مليون دينار.
وبين أن "المركز" يتمتع بسجل قوي لناحية
تقديم استشارات مستقلة ذات قيمة مضافة في
مجاالت األسهم والسندات وعمليات االندماج
واالس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ وإعـ ـ ـ ــادة ال ـه ـي ـك ـلــة وغ ـي ــره ــا مــن
ال ـخــدمــات االس ـت ـشــاريــة ،وتـبـلــغ قيمة عمليات
االستشارات التي نفذها "المركز" خالل مسيرته
 1.24مليار دينار كما في نهاية يونيو .2018

مناف الهاجري

«التجاري» يحتفل بـ «األضحى» في «مبارك الكبير»
ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار تـ ــرت ـ ـي ـ ـبـ ــات الـ ـبـ ـن ــك
التجاري الكويتي ،لدعم ومساندة
ورعـ ـ ــايـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن األنـ ـشـ ـط ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،ال ـتــي
تنظمها محافظات الكويت لخدمة
أفـ ــراد الـمـجـتـمــع ،ومـنـهــا محافظة
ً
حــولــي ،واحـتـفــاال بعيد األضـحــى،
قــام البنك بالتعاون مــع مسؤولي
إدارة محافظة حولي بزيارة لنزالء
مستشفى م ـبــارك الـكـبـيــر ،لتقديم
أجمل األمنيات الطيبة لهم بحلول
الـعـيــد ،كــذلــك تــوزيــع ال ـهــدايــا على
المرضى.
في السياق ،قالت نائبة المدير
العام لقطاع التواصل المؤسسي
بالبنك أماني الورع ،إن البنك يسعى
ً
دوما إلى ترسيخ مفهوم المسؤولية

االجتماعية ورسم االبتسامة على
وجوه المرضى نزالء المستشفيات
وإدخ ـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـع ــادة إل ـ ــى قـلــوبـهــم
ً
خصوصا في المناسبات السعيدة".
وأضافت الورع ،أن فكرة مشاركة
الـمــرضــى ه ــذه االح ـت ـفــاالت جــاءت
بالتعاون والتنسيق مع مسؤولي
محافظة حولي في إطار الترتيبات
ال ـس ــاب ـق ــة ل ـل ـب ـنــك م ــع ال ـم ـحــاف ـظــة،
الف ـ ـتـ ــة إلـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ــرص الـ ـبـ ـن ــك ع ـلــى
تــرسـيــخ ثـقــافــة الـعـمــل االجتماعي
المشترك بمد يد العون لمؤسسات
المجتمع المدني مثل محافظات
ً
الكويت ،خصوصا عندما يتعلق
األمر بزيارات للمستشفيات وذلك
ً
تعزيزا للمبادئ السامية للتكافل
والتضامن االجتماعي.

لقطة جماعية خالل المشاركة
ف ــي خ ـت ــام الـ ــزيـ ــارة ،ال ـت ــي القــت
ً
ً
استحسانا كبيرا من قبل المرضى
ونـ ــزالء الـمـسـتـشـفــى ،ع ـبــرت إدارة

مستشفى مبارك الكبير عن شكرها
للبنك التجاري الكويتي ومسؤولي
محافظة حولي على هذه الزيارة،

مثمنة هذه المبادرة الكريمة ،التي
ساهمت في إدخال البهجة والسرور
على المرضى.

«كي جي إل» نقلت محطات التحلية إلى العراق
ن ـق ـلــت ش ــر ك ــة " كـ ــي ج ــي إل" م ـح ـطــات
ل ـت ـح ـل ـيــة ال ـم ـي ــاه إلـ ــى ال ـ ـعـ ــراق ب ـتــوج ـيــه
م ــن س ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األح ـ ـمـ ــد ،ب ـع ــد إرس ـ ـ ــال مـ ــولـ ــدات تــول ـيــد
ً
ا ل ـطــا قــة ا ل ـك ـهــر بــا ئ ـيــة س ــا ب ـق ــا  ،إذ سلمت
ال ـش ــرك ــة أرب ـ ــع وحـ ـ ــدات لـتـحـلـيــة ال ـم ـيــاه
ل ـ ــوزارة الـ ـم ــوارد الـمــائـيــة ال ـعــراق ـيــة ،في
إط ــار تـقــديــم الــدعــم الـم ـقــدم مــن الـكــويــت
ً
للعراق ،خصوصا أن الطاقة اإلنتاجية
لهذه الوحدات تصل إلى مليون غالون
ً
إمبراطوري يوميا .

وتـ ــم ت ـس ـل ـيــم وحـ ـ ــدات ت ـح ـل ـيــة ال ـم ـيــاه
ع ـب ــر ال ـ ـحـ ــدود ال ـك ــوي ـت ـي ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،إذ
ت ــو ل ــى و ف ـ ــد ف ـن ــي مـ ــن وزارة ا ل ـك ـه ــر ب ــاء
وا لـمــاء الكويتية ،تسليم هــذه الوحدات
للمسؤولين فــي وزارة ا لـمــوارد المائية
العراقية وبحضور قنصل عــام الكويت
في البصرة يوسف الصباغ.
و ق ــال مــد يــر محطة ا لـنـقــل فــي الشركة
حسين بهبهاني ،إن "كي جي إل" كشركة
وطنية رائدة في أعمال نقل المساعدات
ع ـبــر إيـ ـج ــاد ح ـل ــول لــوج ـس ـت ـيــة ل ـبــرامــج

اإلغــاثــات الـخــارجـيــة ،مـعـتــادة عـلــى نقل
ً
مثل تلك المساعدات ،نظرا إلى صعوبة
ب ـع ــض ال ـم ـن ــاط ــق الـ ـت ــي تـ ـخ ــدم ال ـشــركــة
بها عمالء ها في ظــروف بعض البلدان
السياسية الصعبة.
وأكد بهبهاني أن الشركة تنفذ العديد
من البرامج والمشاريع اإلنسانية داخل
الـ ــدولـ ــة وف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف أن ـ ـحـ ــاء ال ـع ــال ــم،
لـتـسـتـفـيــد دول و م ــدن بــا لـكــا مــل مــن تلك
المساعدات.
حسين بهبهاني

«وربة» يعلن فائزي «السنبلة» «األهلي» يشارك في اليوم العالمي
األسبوعي
للعمل اإلنساني
أجــرى بنك "وربــة"
س ـ ـ ـحـ ـ ــب ال ـ ـس ـ ـن ـ ـب ـ ـلـ ــة
األس ـب ــوع ــي الـتــاســع
والعشرين وذلك يوم
الـخـمـيــس الـمــاضــي
بـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــور مـ ـمـ ـث ــل
عــن وزارة الـتـجــارة
والصناعة وموظفي
بنك وربة.
وبـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــة
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،الـ ــذيـ ــن
حالفهم الحظ خالل سحب السنبلة األسبوعي
التاسع والعشرين ،فــاز كــل مــن عمالء بنك وربــة وحصل كل
منهم على  1000دينار كويتي ،وهم :عبدالهادي حسين براك
الدوسري ،وعبدالوهاب علي حسين مراد الكندري ،وعامر علي
خلف طويان ،ومنى عبدالرحيم أحمد علي ،وجحيل محمد
عبدالرحمن جحيل.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل الراغبين بتوفير
األموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت
نفسه ،إضافة إلــى فــرص شهرية للفوز بجوائز نقدية طوال
العام.
ً
ونظرا إلى اإلقبال الكبير ،الذي القاه هذا الحساب من العمالء
لما يؤمنه من فــرص كبيرة للربح ،عمل بنك وربــة على إضافة
تطورات نوعية على حساب "السنبلة" القت استحسان العمالء،
وتشمل التطورات التي تمت إضافتها إلى حساب السنبلة ،زيادة
عدد الرابحين عبر إضافة سحب أسبوعي ،باإلضافة إلى السحب
الشهري ،وذلك إلتاحة فرص أكبر للعمالء للفوز بجوائز مالية
أسبوعية قيمة كل منها ألف دينار كويتي تذهب إلى  5رابحين
ويتم السحب عليها في يوم الخميس من كل أسبوع.
إضافة الى ذلك ،يستمر سحب السنبلة الشهري في بداية كل
شهر على الجوائز الكبرى  -بحضور وإشراف ممثل من وزارة
التجارة والصناعة  -والتي يبلغ إجماليها  30ألــف دينار
موزعة كالتالي على  4رابحين :الجائزة الكبرى بقيمة  10آالف
دينار ستكون من نصيب رابحين اثنين والجائزة الثانية بقيمة
ً
 5آالف دينار من نصيب رابحين اثنين أيضا.
وبــذلــك يـكــون بنك ورب ــة زاد عــدد الــرابـحـيــن فــي سحوبات
ً
السنبلة إلى  24فائزا بالشهر ،كما زاد إجمالي قيمة الجوائز
ً
الشهرية من  30إلى  50ألف دينار شهريا.
وفيما يتعلق بفرص الربح ،يحق لكل عميل فرصة لدخول
السحب مقابل كل  10دنانير في الحساب .والجدير بالذكر ،أن
ً
بنك وربــة أطلق حديثا وديعة السنبلة ،التي تعد المودعين
بعوائد متوقعة عالية تصل إلى  3في المئة ،كما يحصلون
ً
أيـ ـض ــا ع ـل ــى فـ ــرص ربـ ــح ف ــي س ـح ــوب ــات ال ـس ـن ـب ـلــة ال ـش ـهــريــة
واألسبوعية.

موظفو البنك مع عمال النظافة وعمال سوق المباركية
شارك البنك األهلي الكويتي في االحتفال باليوم
العالمي للعمل اإلنساني ،الذي يصادف اليوم 19
الجاري ،والذي يتزامن مع عيد األضحى المبارك.
وتأتي مشاركة البنك في هذه المناسبة اإلنسانية
من خالل توزيع العيادي على عمال النظافة وعمال
ً
سوق المباركية ،إيمانا منه بدعم هؤالء العاملين،

وت ـعــزيــز م ـف ـهــوم ال ـع ـمــل اإلن ـســانــي ف ــي الـمـجـتـمــع،
وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.
وي ـس ـع ــى "األهـ ـ ـل ـ ــي" دائ ـ ـمـ ــا إل ـ ــى دع ـ ــم األن ـش ـطــة
االجتماعية ،وترسيخ مفهوم المسؤولية االجتماعية
من خالل هذه المناسبات.

«المتحد» في خدمة عمالئه خالل العطلة
بـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة حـ ـ ـ ـل ـ ـ ــول عـ ـي ــد
األضحى المبارك ،تقدم البنك
األه ـل ــي ال ـم ـت ـحــد إلـ ــى صــاحــب
الـ ـسـ ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـيــخ
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،وول ـ ــي عـهــده
األمـ ـ ـي ـ ــن سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ن ـ ــواف
األحمد ،وإلــى الكويت حكومة
وشعبا والمقيمين فيها بأطيب
التهاني والتمنيات ،داعيا الله
عــز وجــل أن يعيده على األمــة
اإلسالمية باليمن والبركات.
وبهذه المناسبة صرح البنك
في بيان صحافي ،بأنه سيغلق
فروعه في الكويت مــدة  4أيام
ابتداء من غد حتى الخميس 23
الجاري ،على أن يستأنف العمل

األحد  26أغسطس.
وفي سياق متصل ،أشار
البنك إلى أنه يمكن للعمالء
التواصل معه عبر القنوات
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة ك ـت ـط ـب ـيــق
الـ ـمـ ـتـ ـح ــد ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــي ،وعـ ـب ــر
خدمة حياكم المتحد ،التي
تعمل على مدار  24ساعة
عـ ـل ــى ا ل ـ ــر ق ـ ــم ،1812000
لـتـلـبـيــة ك ــل االح ـت ـيــاجــات
والخدمات ،واإلجــابــة عن
اسـتـفـســارات الـعـمــاء ،أو
مـ ــن خـ ـ ــال م ــوق ــع ال ـب ـنــك
عـلــى شـبـكــة اإلن ـتــرنــت www.
 ،ahliunited.com.kwكما يمكن
للعمالء إجراء جميع عملياتهم

ال ـم ـصــرف ـيــة م ــن خـ ــال أج ـهــزة
ال ـس ـحــب اآللـ ــي الـمـنـتـشــرة في
مختلف مناطق الكويت.
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أصدر محمد عبد الهادي
اتفق الروائي الكبير
يحصد ناجي أسطا النجاح تستعد أكاديمية لوياك
تاريخ
جمال {محطات في
للفنون األدائية (البا) إلطالق إسماعيل فهد إسماعيل مع
في األغاني المنفردة
برنامج الصحافة الخضراء دور نشر لترجمة عدد كبير
العملة والنقود في الكويت} وآخرها {الكلمة كلمتك}.
وفيه يتتبع العمالت المتداولة ماذا يقول عنها وعن أعماله يوم  27الجاري بمقر «لوياك» من أعماله األدبية إلى لغات
منذ بداية القرن الـ .18
أجنبية.
بالمدرسة القبلية.
األخرى؟

om

t

aw
abil@ rida.c
alja

العدد  / 3872األحد  19أغسطس  2018م  8 /ذو الحجة  1439هـ

ً
بيرن ترتكب أفعاال غير متوقعة في فيلم
الكوميديا والرومانسية «»Juliet Naked
العمل يخوض منافسة محتدمة لحجز مركز متقدم في شباك التذاكر السينمائية
ب ــدأ ع ــرض فيلم "،"Juliet Naked
أ مـ ـ ـ ـ ــس األول ،ف ـ ـ ــي دور ا لـ ـ ـع ـ ــرض
األم ـيــرك ـيــة ع ـقــب م ـج ـمــوعــة ع ــروض
خ ــاص ــة ل ـل ـص ـحــافــة الـ ـنـ ـق ــاد ،وب ــذل ــك
ستدور منافسة محتدمة لحجز أحد
المراكز المتقدمة في شباك التذاكر
السينمائية.
وتـ ـ ـ ــؤدي ال ـن ـج ـم ــة روز بـ ـي ــرن فــي
فيلم الكوميديا الرومانسية الجديد
شخصية مهمة فــي هــذا العمل تمر
بظروف مختلفة تدفعها إلى ارتكاب
بعض األفعال غير المتوقعة.
وت ـ ــدور أح ـ ــداث الـفـيـلــم ح ــول لـقــاء
غ ـيــر م ـتــوقــع ي ـت ــرك أثـ ــرا ك ـب ـيــرا على
عــاقــة عــاطـفـيــة .عـلــى م ــدى س ـنــوات،
لــم تـكــن عــاقــة آن ــي ودنـكـيــن عـلــى ما
ي ـ ــرام .ه ــو م ـه ــووس بـمـغـنــي روك لم
ي ــره أح ــد مـنــذ  25عــامــا يــدعــى تــاكــر،
وهي لديها اهتمامات أخرى تماما.
يـخـتـلــف االث ـن ــان ح ــول ج ــودة ألـبــوم

جديد يصدره تاكر ،ويتعمق خالفهما
عندما يظهر تاكر نفسه في حياتهما.
الفيلم من بطولة روز بيرن ،وإيثان
هوك ،وكريس أوداود ،وإخراج جيسي
بيرتس.

إطاللة غير موفقة
وفـ ــي أح ـ ــدث ظ ـه ــور لـلـنـجـمــة روز
ب ـيــرن ف ــي ال ـع ــرض ال ـخ ــاص للفيلم،
أطلت النجمة إلى جانب النجم إيثان
هــوك وكــريــس أوداود ،بفستان بيج
مطعم بزهور مخملية نافرة بألوان
ترابية وخمرية ،لكنها أضافت اليه
ً
ً
ً
اكـ ـسـ ـس ــوارا ج ـل ــدي ــا ع ــري ـض ــا أس ــود
ي ــوح ــي بـمـظـهــر ال ـكــورس ـيــه ال ـ ــذي ال
يليق بإطاللتها الرومانسية ،وتعرض
الـفـسـتــان إل ــى نـقــد الذع م ــن وســائــل
اإلعالم وخبراء األزياء.
يـشــار إلــى أن روز بـيــرن ول ــدت في

 24يوليو  1979في بالمن ،سيدني،
نيو ســاوث ،أستراليا وانضمت إلى
المدارس هناك ،ولكن في سن الثامنة
بدأت بجانب دراستها في أخذ دروس
في التمثيل ،وانضمت إلــى المسرح
األسترالي للشباب ،وبعدها انضمت
إلى جامعة سيدني.
وفي عام  1999درست التمثيل في
مسرح "أتالنتيك" ،وظهرت بيرن في
أول أدوارها في " "Dallas Dollعندما
كانت في سن الـ 13كما ظهرت في عدة
مسلسالت تلفزيونية أسترالية.
وفي عام  ،2002ظهرت في أول فيلم
ه ــول ـي ــوودي بـ ــدور صـغـيــر ف ــي فيلم
"حـ ــرب ال ـن ـج ــوم" ،وف ــي ال ـع ــام نفسه
ظـ ـه ــرت ف ــي " "City of Ghostsمــع
الفنان مــات ديلون اشتهرت الفنانة
األسترالية ماري روز بيرن بأدوارها
في عدة أفالم شهيرة ،مثل "Weeks 28
Later" ،"Knowing" ،"Sunshine

 ،24وحـصـلــت الـنـجـمــة عـلــى جــوائــز
فــي مشوارها منها جــائــزة مهرجان
البندقية السينمائي كأفضل ممثلة.
ومنذ  ،2007لعبت جين دور إلين
بارسونز في مسلسل اإلثارة والدراما
" ،"Damagesوا لـ ـت ــي تــر ش ـحــت فيه
ل ـجــائــزتــي إي ـم ــي وج ــائ ــزت ــي غــولــدن
غلوب.
واسـ ـتـ ـم ــرت فـ ــي ل ـع ــب ه ـ ــذا ال ـ ــدور
حتى نهاية المسلسل فــي سبتمبر
 ،2012حيث ظهرت بجانب زميلتها
غلين كلوز في جميع الحلقات الـ59
للمسلسل .في  2011ظهرت في أفالم
حققت نجاحا على الصعيد النقدي
وا ل ـت ـج ــاري  X-Men: First Classو
 Insidiousو.Bridesmaids

روز بيرن

تشارليز ثيرون

ريز ويذرسبون في لقطة من «»Big Little Lies 2

ريز ويذرسبون ّ
صورت مشاهدها في « »Big Little Lies 2تشارليز ثيرون ترافق أسرتها في جزر البهاما
أعلنت النجمة العالمية ريز ويذرسبون انتهاء ها من تصوير مشاهدها
من الموسم الثاني لمسلسلها « ،»Big Little Liesإذ تشاركها البطولة
نخبة من نجمات هوليوود هن :ميريل ستريب ،ونيكول كيدمان،
والنجمة الشابة شايلين وودلي.
ونشرت ويذرسبون تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» ،قالت
فيها «أشعر بفخر كبير لعائلة مسلسلي في آخر يوم تصوير للموسم
الثاني .كلكم قمتم بإلهامي ودعمي وجعلتموني أضحك وأبكي ،وجعلتم
الموسم الثاني من المسلسل أكثر حماسة من األول ،ال أستطيع أن أنتظر
ً
رؤية أولى حلقات الموسم الثاني» ،واختتمت قائلة «شكرا .»HBO
والمعروف أن « »Big Little Liesمسلسل قصير أميركي من إنتاج إتش
ً
بي أو وكتبه ديفيد كيلي ،استنادا إلى رواية كتبتها ليان موريارتي،
ومن إخراج جين مارك فاليه.

اصطحبت النجمة العالمية تشارليز ثيرون ،والدتها وابنتها وابنها خالل رحلة
إلى أحد المنتجعات السياحية بجزر البهاما لالستجمام.
ونشرت تقارير إعالمية تفاصيل الرحلة الصيفية ،والقــت الصور إعجاب محبي
النجمة العالمية.
وكانت تشارليز بحاجة إلى هذه العطلة الصيفية التي طال انتظارها عقب فترة
ارتباطات كبيرة في العمل أثمرت الكثير من اإلنـجــاز ،ســواء في تصوير األعمال أو
ً
االستعداد ألخرى ستنجز الحقا في األشهر المقبلة.
وخالل الرحلة رافقت تشارليز والدتها غريدا وولدها  ،Jacksonالذي تبنته النجمة
في عام  ،2012من مسقط رأسها جنوب إفريقيا ،وابنتها  Augustالتي تبنتها في .2015
يذكر أن تشارليز ثيرون تشارك ببطولة عدد من األعمال السينمائية خالل الفترة
المقبلة ،ومنها فيلم الرسوم المتحركة " ،"The Addams Familyوالجزء الثاني من
فيلمها " ،"Atomic Blondeوالمقرر عرضهما خالل العام المقبل ،كما اتفقت على بطولة
فيلم جديد تؤدي فيه دور المذيعة األميركية ميغين كيلي.

جون ترافولتا وأوليفيا نيوتن .جون

ً
نجما  Greaseيحتفالن بذكرى مرور  40عاما على إنتاجه
ً
احتفل نجما فيلم  Greaseأوليفيا نيوتن -جــون ( 69عــامــا) وجــون ترافولتا (64
ً
ً
عاما) بذكرى مرور  40عاما على فيلمهما الكالسيكي الموسيقي ،الذي تناول قصة
حب بين مراهقين.
ووقف الممثالن أمام عدسات المصورين اللتقاط الصور ،وقاما ببعض الحركات
الراقصة في عرض في بيفرلي هيلز الذي استضافته أكاديمية علوم وفنون السينما
األميركية.
وقال ترافولتا "الفكرة هي انهم يكرمون فيلمنا ،وهذا يعني الكثير لتاريخ السينما.
ال شيء يضاهي ذلك .أعتقد أنها لحظة مهيبة فعال".
ولعبت نيوتن-جون دور الفتاة الطيبة ساندي في الفيلم الذي أنتج عام  1978أمام
ترافولتا ،الذي أدى دور الفتى الشرير داني.
ً
وكان هذا الفيلم مقتبسا من إحدى روايات برودواي الموسيقية ،وتضمن أغاني ذاع
صيتها من بينها .Summer Nights
(رويترز)

األسطورة إنيو موريكوني  ...راهب في محراب الموسيقى
ً
أشبه ما يكون راهبا في محراب الموسيقى ،يقترب
إنيو موريكوني ،األسطورة اإليطالية ،من إتمام عامه
ً
التسعين في نوفمبر المقبل ،مقدما لعالم الموسيقى
التصويرية مجموعة من األفالم الشهيرة ،مثل" :ذات
مــرة في الـغــرب"" ،مــن أجــل حفنة دوالرات" و"الطيب
والشرس والقبيح" ،وفي البداية لم تحظ موسيقاه
بمكانة التقديس من خالل عمله في أفالم من نوعية
الـ"ويسترن" (أي الغرب األميركي) التي أخرجها الراحل
ً
سيرجيو ليون ،والذي عمل معه عقودا.
ً
لكن على مدار مشواره الفني ،الذي امتد  60عاما،
ً
قدم موريكوني الموسيقى التصويرية لـ  450فيلما،
ولم تكن موسيقاه مصدر إلهام للمخرجين فحسب،
ً
ب ــل أل ـه ـمــت أي ـض ــا مـلـحـنــي ال ـكــاس ـي ـك ـيــات وال ـف ــرق
الموسيقية المتخصصة في فئة ا لـ"هيفي ميتال"،
وحتى الشركات التي تعمل في مجال نغمات الهواتف
المحمولة.
وعلى الرغم من كل هذه الخبرة التي اكتسبها ،فإن

الحفالت الموسيقية الحية مازالت تشعره بشيء من
عدم االرتياح .إذ يقول موريكوني" :أنا متوتر ،ألن من
ً
الممكن أن يكون هناك دائما حادث ما .فقد يقع خطأ
موسيقي بسبب عــدم االل ـتــزام بالنوتة الموسيقية
بالشكل الصحيح .وقد ال يشعر الجمهور بذلك ،لكنني
ً
أشـعــر بــه .كما أن هـنــاك أيـضــا حــاالت ن ــادرة شهدت
ارتكاب خطأ ما ،ولكنني استمر في العمل فحسب".
ويـسـعــى ال ـف ـنــان الـشـهـيــر إل ــى إك ـم ــال عـمـلــه على
الوجه التام ،إلى حد يقترب من الوسوسة ،انه مدمن
موسيقى وعاشق للعمل ،فهو يقوم بتأليف كل نوته
ً
موسيقية بنفسه ،ويدير العروض الموسيقية أيضا.
ويؤكد الموسيقار ،أن الموسيقى بالنسبة له أهم
من كل شيء ،ويقول" :إن األفــام السينمائية تعتبر
ً
ً
ً
شيئا ثانويا ،لكن الموسيقى تأتي دائما في المقام
األول".
وتـعـتـبــر روم ــا ومــوري ـكــونــي ،فــي ال ــواق ــع ،ج ــزء ال
ي ـت ـجــزأ .ول ــم يـنـتـقــل مــوري ـكــون إل ــى هــول ـيــوود قــط،

حتى بعد أن عرض عليه هناك الحصول على فيال
ً
مجانا ،إذ فكر أنــه إذا قبل بها ،فــإن الشخص الذي
ً
عرضها عليه سوف يحاول دفع مال أقل له ،فضال
عن أن محاوالته لتعلم اللغة اإلنكليزية باءت بالفشل
ً
ً
أيضا ،بينما تقدم به العمر اآلن ولم يعد قادرا على
القيام بذلك.
لـكــن عـلــى الــرغــم مــن كــل ذل ــك ،م ــازال ــت هــولـيــوود
مهووسة به .فعلى سبيل المثال ،استخدم المخرج
كوينتين تارانتينو موسيقى موريكوني في العديد
من أفالمه ،ومن بينها "اقتل بيل" و"أوغاد مجهولون".
وكان موريكوني حصل على أول جائزة أوسكار
عن فيلم "الحاقدون الثمانية" من إخراج تارانتينو.
وك ــان قــد رش ــح مــن خـمــس م ــرات لـلـفــوز بــالـجــائــزة،
وحـصــل على جــائــزة األوس ـكــار الفخرية عــام 2007
 ،لكنه لم يحصل على جائزة األوسـكــار الفعلية إال
في عام .2016
(د ب أ)

إنيو موريكوني
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محمد عبد الهادي جمال يسرد «محطات في تاريخ العملة والنقود في الكويت»
• َّ
يتتبع العمالت النقدية والورقية المتداولة منذ بداية القرن الـ 18

ً
ً
أصدر «المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب» كتابا جديدا بعنوان «محطات في تاريخ العملة
والنقود في الكويت» للمؤلف والباحث محمد عبدالهادي جمال باللغتين العربية واإلنكليزية .فيه
يسرد المؤلف حكاية المال منذ بدايات القرن الثامن عشر.
الفي الشمري

عمالت عدة راجت
بالكويت في
بدايات مراحل
التأسيس

يستهل محمد عبدالهادي جمال
كتابه «محطات فــي تــاريــخ العملة
وال ـن ـق ــود ف ــي ال ـك ــوي ــت» بــالـحــديــث
عــن أول عـمـلــة تــداول ـهــا ال ـنــاس في
الكويت ،ويقول ضمن هــذا اإلطــار:
«يعود تاريخ أول عملة استخدمت
في الكويت إلى نحو العام  300قبل
الميالد ،وكشفت حمالت التنقيب
فــي فيلكا فــي  1958و 1959بعض
الـنـقــود منها ثــاث قطع نحاسية،
أحــدثـهــا ضــربـهــا «سـلــوقــس األول»
باسم اإلسكندر األكبر ( 310-300قبل
الميالد) أما القطعتان األخريان فمن
عهد أنطيوخوس الثالث (223-187
قبل الميالد)».
ي ـت ــاب ــع« :ك ــذل ــك اك ـت ـش ـفــت بـعـثــة
اآلثــار الدنماركية في العام 1961م
ق ـط ـعــة ن ـق ــدي ــة ق ــدي ـم ــة ف ــي ج ــزي ــرة
فـيـلـكــا تـحـمــل ع ـلــى أح ــد وجـهـيـهــا
صورة «أنطيوخوس» الثالث ،حاكم
اإلم ـب ــراط ــوري ــة ال ـس ـلــوق ـيــة ،بينما
نقشت عـلــى وجـهـهــا اآلخ ــر صــورة
اإلله «أبوللو» الذي كان يعتبر حامي
ً
األسرة السلوقيةُ .عثر أيضا على 12
قطعة نـقــديــة أخ ــرى تحمل صــورة
«البطل هــرقــل» على أحــد وجهيها،
وصورة اإلله «زيوس» على وجهها
اآلخر .وهذه النقود مسكوكة باسم
اإلسكندر األكـبــر .ويسود االعتقاد
بأنها ضربت في جزيرة فيلكا ،وإن
ك ــان ثـمــة اع ـت ـقــاد آخ ــر بــأنـهــا ربـمــا
ضــربــت فــي «ج ــره ــا» ،وه ــي مدينة
مقابل البحرين».
وفي العام 1984م اكتشفت البعثة
ال ـفــرن ـس ـيــة ،ك ـمــا ي ــوض ــح ال ـمــؤلــف،
ً
أع ـ ــدادا أخ ــرى كـثـيــرة مــن الـعـمــات
الفضية مــن ا لـفـتــرة «الهلينستية»
ضــربــت فــي ف ـتــرة مــا قـبــل الـمـيــاد،
يحمل بعضها صورة الملك فيليب،
وال ـ ـب ـ ـعـ ــض اآلخ ـ ـ ـ ــر ص ـ ـ ـ ــورة ال ـم ـل ــك
سلوقس األول ،وأخ ــرى اإلسكندر
المقدوني.

حركة تجارية
ويـشـيــر ج ـمــال فــي إصـ ــداره إلــى
ب ــداي ــة تــأس ـيــس ال ـك ـي ــان الـمـسـتـقــل
للكويت ،ويقول ضمن هذا الصدد:
«راجــت في الكويت عمالت عدة في
بــدايــات مــراحــل الـتــأسـيــس ،عندما
بدأت خطواتها األولى نحو تأسيس
كيان مستقل مع بداية القرن الثامن

اإلصدار األول للعملة الكويتية المعدنية والورقية

ع ـش ــر .كـ ــان ي ـش ــار إل ـي ـهــا بــالـقــريــن
وازده ــرت فيها الحركة التجارية،
ً
وصارت سفنها المصنوعة محليا
ً
تجوب البحار متوجهة شرقا إلى
ً
الـهـنــد ومــوانــئ ف ــارس ،وغــربــا إلــى
عمان واليمن وشرق أفريقيا لجلب
مختلف أنواع البضائع ،ما أدى إلى
رواج عمالت تلك البلدان في الكويت،
ً
وأخ ـ ـيـ ــرا ال ــروبـ ـي ــة ال ـه ـن ــدي ــة ،ال ـتــي
ً
أصبحت تدريجيا العملة الوحيدة
المستخدمة في الكويت بعد الحرب
العالمية األولى».
ويستطرد المؤلف فــي الحديث
عن العوامل التي أدت إلى رواج تلك
ً
ً
مشيرا إلى ّ
تحول
العمالت محليا،
ً
الكويت تدريجيا إلى مركز تجاري
الستيراد مختلف أنــواع البضائع
مــن الهند وش ــرق أفــريـقـيــا ،وإع ــادة
تـصــديــرهــا إل ــى الـ ــدول ال ـم ـجــاورة،
كذلك عدم توافر عملة محلية رسمية
يتداولها السكان .وكان الكويتيون
ال يفضلون أيــة عملة مــن العمالت
الـمــذكــورة على األخ ــرى لمعرفتهم
بقيمتها ،كذلك كان التجار يقبلون
تسوية معامالت الدفع في ما بينهم
بأي من تلك العمالت.

طويلة الحسا
تشبه هذه العملة «مشبك الشعر»
الـ ـ ـ ــذي ت ـس ـت ـخ ــدم ــه الـ ـنـ ـس ــاء وه ــي
م ــن ال ـن ـحــاس أو ال ـف ـضــة ،تــداول ـهــا
ال ـس ـكــان ف ــي نـهــايــة ال ـق ــرن الـســابــع
عشر الميالدي وبداية القرن الثامن
عشر في األحساء ،وكانت من أولى
العمالت المستخدمة فــي الكويت.
تعادل قيمة كل قطعة منها وزنها
مــن المعدن المصنوعة منه .وكــان
الناس يتداولونها كأي عملة أخرى
لـلـبـيــع والـ ـش ــراء .وت ـحــدث الــرحــالــة
بالغريف ( )plgraveعنها في كتابه
المطبوع في العام 1866م ،ووصفها
بأنها تتكون من عمود صغير من
الـنـحــاس أو الـفـضــة طــولــه إنــش أو
أطـ ــول بـقـلـيــل ،يـتـشـعــب م ــن إح ــدى
نهايتيه ،وت ـســاوي كــل ث ــاث قطع
ً
ً
نحاسية منها قرشا عثمانيا.

الليرة العثمانية
ي ـش ـيــر ال ـم ــؤل ــف إلـ ــى أن ال ــدول ــة
العثمانية بسطت سيطرتها على
معظم البلدان العربية في الجزيرة
العربية والشرق األوسط إلى ما قبل
ّ
الـحــرب العالمية األول ــى ،مــا ترتب
عليه اسـتـخــدام عملتها فــي معظم
تلك البلدان كعملة وحيدة ،ما عدا
عدد من بلدان الجزيرة العربية التي
كانت تستخدم عمالت مختلفة ،من
بينها العملة العثمانية ،والروبية
الهندية ،والريال النمساوي (ماريا
تـ ـي ــري ــزا) ،وعـ ـم ــات م ـح ـل ـيــة سـكــت
باسم شيوخ وسالطين تلك البلدان.
ويـ ــوضـ ــح أن الـ ـلـ ـي ــرة ال ـع ـث ـمــان ـيــة
الــذه ـب ـيــة ك ــان ــت ت ـصــل إلـ ــى ب ـلــدان

غالف اإلصدار «محطات في تاريخ العملة والنقود في الكويت»
الخليج والـجــزيــرة العربية كعملة
ت ـج ــاري ــة ،ب ـي ـن ـمــا ي ـج ــري ال ـت ـعــامــل
بــالـفـئــات الـفـضـيــة والـنـحــاسـيــة إن
توافرت ،كذلك كانت الحال بالنسبة
إلى بقية العمالت األخــرى الرائجة
في هذه البلدان.
ً
ون ـ ـظـ ــرا إل ـ ــى ق ـ ــرب الـ ـك ــوي ــت مــن
العراق ،الــذي كان يستخدم العملة
ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة كـ ــونـ ــه تـ ـح ــت ال ـح ـك ــم
ال ـع ـث ـمــانــي آنـ ـ ـ ــذاك ،وإل ـ ــى ال ـن ـشــاط
ال ـت ـجــاري الـكـبـيــر ال ــذي ك ــان يــربــط
البلدين ،فإن العملة العثمانية راجت
في الكويت آنــذاك من بين العمالت
األخرى التي كانت مقبولة للتداول.

ريال ماريا تيريزا
ي ـ ـ ــو ض ـ ـ ــح جـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال أن ا ل ـ ـ ــر ي ـ ـ ــال
النمساوي ،أو ريــال مــاريــا تيريزا،
كان من أوائل العمالت الرائجة في
الكويت منذ أيامها األولــى إلــى ما
ً
بعد الحرب العالمية األولــى ،نظرا
إلـ ــى ال ـق ــوة ال ـمــال ـيــة لـتـلــك الـعـمـلــة،
وانتشارها في مختلف بلدان العالم
كعملة تجارية قوية ومعروفة منذ
العام 1740م .فقد نالت قوة وسمعة
عــالـمـيــة ،وصـ ــارت م ـتــداولــة خ ــارج

حـ ــدود اإلم ـب ــراط ــوري ــة الـنـمـســاويــة
من الشرق إلى الغرب ،واستمر ذلك
لنحو قرنين مــن الــزمــان بعد وفــاة
اإلمبراطورة ماريا تيريزا .وتحمل
العملة صورة اإلمبراطورة على أحد
وجهيها ،بينما يحمل الوجه اآلخر
شعار إمبراطورية النمسا.

الجنيه الذهبي
وم ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــات األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـت ــي
ســادت فــي الكويت الجنيه الذهبي
اإلن ـك ـل ـيــزي ،كــذلــك الـجـنـيــه الــذهـبــي
الفرنسي ،واستخدم األخير إلنجاز
ال ـم ـعــامــات ال ـت ـجــاريــة ذات القيمة
ال ـم ــرت ـف ـع ــة ب ـي ــن الـ ـك ــوي ــت وال ـه ـن ــد
وغـ ـي ــره ــا ،فـ ــي ظـ ــل غـ ـي ــاب ال ـف ـئ ــات
الورقية من النقد والشيكات .وكان
لالزدهار التجاري بين البلدين ،ونقل
الـكـمـيــات الضخمة مــن الـتـمــور إلــى
الهند في السفن الكويتية وعودتها
مـ ـحـ ـمـ ـل ــة ب ــالـ ـبـ ـض ــائ ــع ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة
بــاالضــافــة إل ــى ال ـم ـتــاجــرة بــالـلــؤلــؤ
م ــن ال ـت ـجــار الـكــويـتـيـيــن وبـيـعــه في
أسـ ــواق الـهـنــد أث ــر كـبـيــر فــي دخــول
الجنيه الذهبي اإلنكليزي إلى البالد
كـعـمـلــة ذات قـيـمــة مــرتـفـعــة إلنـجــاز

مجلس النقد الكويتي
صدر في  19أكتوبر 1940م المرسوم األميري بقانون رقم
 41لسنة  1960الذي ّ
نص على إنشاء مجلس النقد الكويتي
ليختص بإصدار أوراق النقد والمسكوكات في الكويت،
وجعل الدينار وحدة للنقد الكويتي الجديد.
نص المرسوم على أن يكون مجلس النقد مؤسسة عامة
لها شخصية اعتبارية ،وعلى أن يتألف من رئيس المالية
ً
واالقتصاد رئيسا ،وعضوية ستة أشخاص آخرين يعينون
لمدة ثالث سنوات بمرسوم أميري .وفي  20نوفمبر 1960م
صدر المرسوم الرقم  45/1960بتعيين أعضاء مجلس النقد
ّ
الكويتي الذي تشكل برئاسة صاحب السمو الشيخ جابر
ً
األحمد رئيس المالية واالقتصاد آنذاك رئيسا .وعقد أول
اجتماع له في  4ديسمبر 1960م ،ووافــق في تلك الجلسة
على طرح الدينار الكويتي للتداول في األول من أبريل في
العام  1961م.
وصـلــت أول شحنة مــن العملة الكويتية الـجــديــدة إلى
الكويت بتاريخ  8مــارس في العام 1961م .وفي األول من
أبريل  1961بدأت عملية سحب روبيات الخليج الهندية من
التداول واستبدال الدنانير الكويتية بها (كل  13.33روبية
ً
ً
تعادل دينارا كويتيا).

الخوف من تضاعف العنف وتصاعد الهجمات التي ُ
يقوم عن هذه الحالة الروائي الفرنسي ميشيل ويلبك الذي
ً
ُ
االستشرافية «استسالم» ما
روايته
خالل
من
يظهر
واستهداف
األوروبية
المجتمعات
إلى
الوافدون
غالبا
بها
ُ
َ
ُ
يصير إليه مستقبل بلده عندما يتبوأ رجل من ديانة مغايرة
القيم السائدة في تلك الدول أصبح مادة أساسية في
النقاشات الفكرية والفلسفية .كذلك ُيعالج هذا الموضوع مقاليد الحكم في فرنسا بحلول سنة  ،2022وال تحيدُ
ُ
مواطنته لورانس تارديو عن السياق ذاته في روايتها
على المستوى الفني ،سواء من خالل السينما أو األعمال
المسرحية أو غيرهما من وسائط تعبيرية .ولم يتأخر
القصيرة المعنونة «وفي النهاية الصمت» الصادرة عن
ُ
الروائيون بدورهم في نقل الفضاءات المطبوعة بالتوتر
دار «المدى» .غير أن األخيرة تركز على الحدث اآلن ،مما
َّ
ُ
والخوف إلى مضامين النصوص السردية .ربما أبرز من عبر يصرفها عن توقع سيناريوهات مستقبلية.
ُ َ
كه يالن محمد
َّ
مـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم أن ث ـم ــة رغـ ـب ــة ل ــدى
َّ
ال ــروائ ـي ـي ــن ل ـم ـعــاي ـشــة الـ ــواقـ ــع ،ب ــل إن
ُ
األعمال التي كتبت بإيحاء ما
غالبية
ُ
ُ
ُ
عاشه المؤلف مباشرة تبدو متشابكة
ُ َّ
مــع ُالـمــواضـيــع الـخـبــريــة ،ح ـيــث أن ما
ُ
ـض عليه
يـقــرأُ بين دفـتــي العمل لــم يـمـ ِ
ً
كـثـيــر مــن ال ــوق ــت .ل ــذا تـتـقــاطــع أحـيــانــا
المادة المروية مع ما هو معروض في
المرئيات لدى المتلقي.
ب ـعــد ال ـم ـقــدمــة ال ـتــي ت ـح ـ ُ
ـدد خـطــوط
«وفــي النهاية الـصـمــت» ،يــدخـ ُـل صـ ُ
ـوت
الـمــؤلـفــة ل ــوران ــس ت ــاردي ــو إل ــى فـضــاء
ُ
تذكر ما أرادتـ ُـه من عملية
النص وهي
ُ
الكتابة عن منزل العائلة الذي يحتفظ
ّ
المتحدرين من إيطاليا.
بعبق أجدادها
ِ
ً
إذ وجدت في الكتابةِ تعويضا عن فقدان
المنزل عندما قــرر الــوالــد بيعه .كذلك
ُ
َّ
ُ
َ
تكسبه
جنح الخيال بالروائية بأن ما قد
َ
بالكتابة يوفر ثمن شراء أرض سعادتها
من جديد .لكن ما ُ
يقع في  7يناير 2015
حينما ُيـهـ َ
ـاجـ ُـم صحافيون داخــل أحد
ُ
المباني الباريسية يضع الراوية التي
تحد جديد
ما هي إال الذات الكاتبة إزاء ٍ
وأسئلة عن الهوية واللجوء والهجرة
واالختالف الثقافي.
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المعامالت التجارية من هذا النوع.
ويستطرد جمال في الحديث عن
ً
ً
العمالت التي شهدت ت ــداوال كبيرا
ومنها العملة الزنجبارية والبيزة
الـعـمــانـيــة وال ــري ــال الـبــرغـشــي الــذي
يـتـكــون مــن « 136ب ـي ـســة» وي ـســاوي
روبيتين هنديتين ،و كــا نــت البيزة
العمانية تحمل صــورة ميزان على
أحد وجهيها ،واسم السلطان برغش
على الوجه اآلخــر ُ
وسكت في العام
1822م ،فـيـمــا حـمـلــت ال ـب ـيــزة الـتــي
ً
سكت الحقا (في العام 1887م) اسم
ً
زنجبار بدال من السلطان.
أما البيزة العمانية فهي أول عملة
عمانية محلية ُسكت في العام 1893م
فــي عهد السلطان فيصل بــن تركي
آل بــوسـعـيــد ،وه ــي تـتـكــون مــن فئة
«البيزة» و{اآلردي» وقد كتب على أحد
وجهيها «ضرب في مسقط» والعام
الهجري الذي سكت فيه ،بينما كتب
على الوجه اآلخــر «فيصل بن تركي
بــن سعيد بــن سـلـطــان إم ــام مسقط
وعـمــان» .وقــد ُسكت أنــواع منها في
ما بعد.

أول محاولة إلصدار عملة
وطنية كويتية في عام 1886
كانت أول محاولة إلصدار عملة
وط ـن ـيــة كــوي ـت ـيــة ف ــي الـ ـع ــام 1304
هـ ـ (1886م) ف ــي عـهــد الـشـيــخ عبد
الـلــه بــن ص ـبــاح ،الـحــاكــم الـخــامــس
ل ـل ـك ــوي ــت الـ ـ ـ ــذي أمـ ـ ــر بـ ـس ــك ُعـمـلــة
نحاسبة مــن فـئــة «ال ـب ـيــزة» ونـقــش
ع ـلــى أح ــد وجـهـيـهــا اس ــم الـكــويــت
وتــاريــخ اإلص ــدار (1304هـ ــ) ،بينما
حمل الــوجــه اآلخ ــر إمـضــاء الشيخ
عبدالله الصباح.
ً
سكتها محليا محالت الصفارين
(ال ـن ـح ــاس ـي ــن) ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،ول ـمــا
كانت أشكال قوالب السك اليدوية
م ـخ ـت ـل ـفــة ،فــاخ ـت ـلــف ش ـك ــل الـقـطــع
ب ـع ـض ـهــا عـ ــن بـ ـع ــض .وك ـ ـ ــان وزن
القطعة خمسة غرامات ،ومتوسط
ً
قطرها بين  20و 22مليمترا وقد
استمرت في التداول لفترة قصيرة
ثم ُسحبت من األسواق.
ً
واستخدمت الكويت كثيرا من
الروبيات الهندية حتى عام 1961م
عندما صدر الدينار الكويتي.

ُ
َّ
ُ
«وفي النهاية الصمت» ...الهروب نحو الماضي

ُ
ً
ذكريات الطفولة ،فبدال من ذلك تنخرط
الروائية في تفاصيل الحدث المزلزل،
ُ
تستعيد ما استببع هذا الهجوم من
إذ
ً
تطويق مبنى الصحيفة متسمرة وراء
شاشة الحاسوب لمتابعة األخبار ،وما
أسـفــر عــن ال ـحــادث مــن جــرحــى وقتلى
و نـقــل المصابين إ لــى ُ
المستشفىَّ .
ثم
تـسـ ُ
ـرد مــا عاشته ذاك الـيــوم ال ــذي كان
ً
عـ ــاديـ ــا كـ ــأي يـ ــوم آخـ ــر ت ـع ــود ف ـي ــه مــع
ابنتها الصغرى التي تمارس رياضة
كرة المضرب وتمضي مع .ج .وأختها
لحظات قبل أن تدوي صفارات اإلنذار.
فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،تـ ـت ــوق ـ ُـع ُ
األم ن ـشــوب
ال ـحــريــق إل ــى أن ت ـبــدأ ب ـق ــراءة األخ ـبــار
ع ـلــى اإلن ـت ــرن ـي ــت ،ومـ ــن هـ ــذه الـلـحـظــةِ
ُ
يجتاح شعور بالخوف مفاصل الحياة
ُ
ويتبدل نمط المعيشة داخــل المدينة
التي يتحول بعض مناطقها إلى ثكنة
عـسـكــريــة .وي ـك ــون وق ــع ال ـصــدمــة أش ـ َّـد
على حياة الراوية التي تترقب استقبال
مولودها الجديد.
إل ــى جــانــب مــا تـعــرضــه ال ــرواي ــة من
ُ
تحوم أطياف
تداعيات هجمات باريس
ذكـ ــريـ ــات ال ـط ـف ــول ــة وال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـتــي
أمضتها الراوية بجوار العائلة الكبيرة
في تالفيف النص ،إضافة إلى أن الحدث
يــذكــرهــا بــرح ـيــل األم وم ـعــانــات ـ ُهــا مع
ُ
وترد في هذا اإلطار أنتاف من
المرض.
ال ـظــروف الـتــي انـتـقــل فيها جــداهــا من
ً
طرف الوالدة إلى فرنسا هربا من الفقر

ضياء العزاوي:
كتاب استعادة

ً
وحكم موسوليني ،وبعد مرور  40عاما
شـ َ
ـرع الجد ببناء المنزل الــذي ُيسمى
سيبيل على اسم أم اآللهة التي تمتاز
ُ
يشعر
بالخصب ،مع تراكم الخوف وما
ُ
المرء من القلق والتوجس من اآلخر
به

داخــل وســائــل الـمــواصــات فثمة إرادة
للحياة ُ
المتمثلة في الفن ،إذ ما إن ُ
يمر
أسبوع على واقعة هجمات باريس حتى
ُ
تبدا نشاطات فنية في وسط المدينة
ُ
و تــر تــاد البطلة برفقة صديقتها .س.
عرض مسرحية تشيخوف (بالتونوف)،
َّ
م ــا يـعـنــي أن ال ـم ـكــان يــرفــض التخلي
ُ
ع ــن هــوي ـتــه الـثـقــافـيــة الــمـنـفـتـحــة على
الـ ـحـ ـي ــاة .ك ــذل ــك ال ي ـن ـس ـحـ ُـب مــواط ـنــو
المدينة نتيجة وجــود الـتـهــديــدات ،إذ
ُ
يـنـهــض الـمـجـتـمـ ُـع بـعــد الـهــزيـمــة .لكن
َّ
ه ــذا ال يـعـنــي أن م ــا وق ــع ُيـمـحــى أث ــره
بمجرد وجــود رغبة لممارسة الحياة
ً َّ
ال ـيــوم ـيــة ،خ ـصــوصــا أن ال ـح ــدث ألـقــى
بظالله على الفئات االجتماعية كافة
بما فيها األطفال الذين يتساء لون عن
هذا الخطر ،ويدركون ما فرضه من حذر
وتبدل في السلوكيات.

خطاب معتدل
ُ
يسود في القنوات السياسية من ردود فعل
على عكس ما
عنيفة عقب وقوع هجمات المتطرفين على الدول األوروبية،
وراء ه ــذا ال ـخ ـطــاب الـ ُـمـتـشـنــج م ــن مثقفين
وم ــن ي ـن ـســاقـ َّـون َ
ومفكرين ،فإن مقاربة لورانس تارديو ،برغم تصاعد النبرة
ُ َ ِّ ُ
الدين مسؤولية
الذاتية في عملها ،تأتي معتدلة وال تحمل ُ
وق ــوع ال ـك ــوارث الـنــاجـمــة مــن الـعـنــف ،بــل تـكـشــف عـلــى لسان
َّ
الراوية ،بضمير المتكلم ،أن تلك الهجمات أبانت لها المظاهر
ُ
المعبرة عن االختالف الديني والثقافي .هي عاشت ،كما تقول،
ً
متجاورة مع المسلمين ولم يلفت ملبسهم نظرها قبل تاريخ
 7يناير الــذي تحول إلــى لحظة مفصلية ليس بالنسبة إلى
ً
الفرنسيين فحسب بل أيضا إلــى الوافدين والمهاجرين ،إذ
ً
تكلفهم اإلجــراءات المتشددة مزيدا من المعاناة .من جهة لم
َي ُع ْد لهم وطن ،والوصول إلى وطن بديل بات شبه مستحيل
من جهة أخرى .لذا يبقون على الحافة والعتبة على حد تعبير
صاحبة الرواية.
أك ـثــر م ــن ذلـ ــك ،يـتـفــاعــل ال ـنــص م ــع صـ ــورة إيـ ــان ال ـكــردي
ُ
ُ
الشاطئ حيث يسكن المشهد
الطفل الذي رمته األمــواج
على ُ
التراجيدي مخيلة الكاتبةُ .
ويضاعف من تأثير الصور ِة حس
األمومة لدي الراوية .في ظل هذا ُ
المناخ المشبع بالخوف ال
ُ ُ
ُ
ينقطع خيط الــذكــريــات ويـتــواتـ ُـر ضمن العمل مــا يحيل إلى

مكونات بيت الطفولة إذ يعاد تأثيثه من جديد في التشكيلة
ً
السردية بفضل ما يسميه إمبرتو إيكو «كتالوغا» ،أي متتالية
من ُ
المفردات والعبارات مثلما تراه في رص أسماء األطعمة
ومحتويات الحاضنة المكانية.
ُ
هو استحضار األم بوصفها
ملمح آخر من
الرواية ُ
ً
ُ
رمزا لألمان ،إذ تبحث البطلة في متاجر العطور عن أثر
ُ
األم التي تتعطر بـ{ميتسوكو» ،وبذلك يفهم بأن األمان
ُ
والمنزل واألم ثالثية مترابطة وما يبرز القيمة المعنوية
للمنزل هو قول الكاتبة بأن فقدان المنزل يعني «فقدان
العنصر الوحيد الذي يهديني متعة الديمومة».
َّ
ُيذكر أن الراوية التي هي األنا األخرى للكاتبة تتوسل
ّ
فــي ق ــراء ة أعـمــال الـكــتــاب الــذيــن عــاشــوا تجربة العنف
للتأقلم مع حالة بالدها .وال يختفي شبح الخوف بمرور
عام على هجمات باريس واستقبال الراوية مولودها
ُ
ويكبر ألمها كلما رأت مظاهر العسكرة في
ا لـجــد يــد،
الشوارع.
ُ
تؤكد أن العنف الــذي يتلبس أرديــة
لــورانــس تاديو
ُ
الدين ليس إال نتيجة لحب السلطة والمتعة .تتميز هذه
الرواية القصيرة (نوفيال) بلغة كثيفة وشخصيات قليلة
واالهتمام بالبنية المكانية.

حين جئت لندن في مطلع  ،1979كان ضياء العزاوي قد قطع ثالث
سنوات من إقامته اللندنية ،وكانت ضاجة بالفاعلية الفنية ،على صعيد
شخصي أو عــام داخــل "المركز الثقافي العراقي" .كنت التقيت ضياء
قبل ذلك في "نادي اتحاد األدباء" ،وكان في زيارة سريعة لبغداد .كان
في صحبة الفنانين إسماعيل فتاح ،ورافع الناصري .قال لي" :سبق أن
َ
حاولت بيروت .لم ال تحاول لندن؟" كانت قدحة في الرأس لم تنطفئ.
ً
بعد أشهر صرت في لندن ،وكان ضياء جاهزا لكل عون.
بين يـ ّ
ُ
كتاب استعادة فنية بالغ الضخامة ( 500صفحة من
ـدي
القطع الكبير) ،واألناقة ،والغنى (من تصميم وارشيف الفنان) لتاريخ
ضـيــاء ال ـعــزاوي ،منذ  1963حتى سـنــوات الـغــد .هـكــذا يفضل تسمية
الحاضر ،ألن هذا التطلع يتالءم مع اتساع أفق ضياء العزاوي الفني،
من العراقي ،العربي إلى العالمي .والكتاب ،كما هو واضح ،دليل معرض
استعادي شامل ُ
سيفتتح في أكتوبر القادم في قطر .المعلومات وافية،
واللوحات أكثر من وافية ،موزعة وفق تسلسل زمني ،هو ذاته موزع
وفق أنشطة فنية هادفة (الصورة والنص ،والصورة والحدث السياسي
في العراق والعالم العربي) ُعرف بها هذا الفنان منذ مطلع شبابه .قد
ً
يكون الفنان العراقي ،عبر األجيال ،مياال إلى التزام "ثيمات" و"أفكار"،
ولكن ضياء ينفرد برغبة أن يالحق التاريخ ،القديم والحديث ،رغبة أن
ً
يكون شاهدا على تاريخه الحاضر ،المحلي والعربي.
في النصف األول تقترب "اللوحة الهادفة" من "الشعر الهادف".
وضياء قريب النسب من الكلمة ككاتب ،وله إسهامات كثيرة في الكتابة
األدبية عن تجربته ،وعن التجربة الفنية عامة ،األمر الذي ّقربه ،ال من
مالحقة نصوص شعرية بالرسوم فقط ،بل من إشراك النص كتشكيل
ً
بصري في عمله الفني ،فقد وضع أعماال كثيرة لقصائد شعراء ،عادة
ما تكون "قصائد هادفة" :مظفر النواب ،سعدي يوسف ،يوسف الصائغ،
ً
محمود درويش ،البياتي ،فاضل العزاوي ...كما استلهم نصوصا شعرية
ً
معروفة لتشكل أعماال فنية قائمة بذاتها ،كما فعل مع المعلقات السبع.
ً
ً
ّ
ولكن ثمة فارقا جوهريا بين اللوحة والقصيدة الهادفتين؛ ان ما
ُ
يحرر "اللوحة الهادفة" من الموضوع المملى عليها من خارج إطارها
يكمن في مجرد تناسي عنوانها ،فأنت ما ان تحذف عنوان العمل لتجد
ً
ً
ً
اللوحة تستعيد استقاللها فنا بصريا خالصا ،األمر الذي ال يمكن أن
يتيسر لـ"القصيدة الهادفة" بفعل ارتباط الكلمة بداللتها.
ثمة مسعى لتوفير عالقة بين الشعر والرسم ،ولكن تظل محدودة
بضرب من المحاكاة ،أحدهما لآلخر" .الصورة اللغوية" داخل القصيدة،
على سبيل المثال ،أو التشكيل البصري في "قصيدة الــرســم" .ضياء
العزاوي يسعى إلى توفير عالقة استثنائية بين الشعر والرسم ،عبر
اجتهاد نظري" :المعلقة المرسومة ،موضع توسطي بين طرفي المشاهد
ً
البصرية والذاكرة اللغوية ،لكن هذا التوازن ال يستمر حتما ،إذ تأتي
حركة الشكل والكلمات المتناثرة الخالية من سياقها اللغوي لتخلق
ً
تعبيرا يلغي التوازن ،ويكون هو البديل البصري المكون من عناصر
المعلقة المرسومة (الكلمات ،األشكال ،الرموز) هكذا يمكن للمعلقات أن
تخلق حاضرها خارج ماضي القصيدة ،وتفاصيلها اللغوية لتصبح
إشارة بصرية معاصرة".
السفر الــرائــع قـ ّـرب إلــى انتباهي ظــاهــرة أن اللوحة
تصفح هــذا ِ
ً
العراقية ،إال فيما ندر ،ال تأبه كثيرا للتعبير عما هو داخلي في الفنان
كذات فريدة .األمر الذي نعرفه من النظرة األولى في لوحات ﭭان ﮔوخ،
ﮔوﮔان ،ش ــاﮔال ،مونك ،بيكاسو ،فــرويــد ،بيكون ...إلــخ الفنان العراقي
رائي بصري ل ُـ"معتقد" ،أو لـ"حدث في التاريخ" أو لـ"مشهد اجتماعي".
االستثناء المتميز الوحيد وجدته لدى المرأة في الفنانة التشكيلية،
في أعمالها ثمة عاطفة شخصية تخص فرديتها.
هذا الكتاب عمل فني في ذاته ،واالطالع على معظم أعمال ضياء
العزاوي بين دفتي كتاب فرصة نــادرة ،وملهمة ،فأنت تتلمس بيسر
جــديـ َـد ال ـعــزاوي فــي الـفــن الـعــراقــي ،وتــأثـيــرات ال ـعــزاوي على الفنانين
ّ
ويسرك أن تجد فيه إرادة متطلعة ،وسط خراب
العراقيين التالين له،
لم يتوقف ،إلى غد ينعم بجمال الصفاء والتوازن .مع أن لوحته ،منذ
الستينيات ،تنعم بجمال هذا الصفاء في عالقات األلوان ،وهذا التوازن
بين الفراغ والكتل ،وبين تكوينات الشخوص واألشياء.

حصاد

العثور على لوحتين أثريتين للملك
«بطليموس» وزوجته «كليوباترا»

ً
بطليموس ممسكا بالمقمعة

القاهرة -محمد الصادق
عثرت البعثة األثرية المصرية العاملة بمعبد كوم أمبو جنوب مصر
على لوحتين أثريتين مكتوبتين باللغة الهيروغليفية ،أثناء إنجاز
مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية حول المعبد ،بحسب وزير
اآلثار مصطفى وزيري.
وأشار وزيري إلى دراسة اللوحتين لنقلهما إلى المتحف القومي
لـلـحـضــارة الـمـصــريــة بــالـفـسـطــاط ،لتكونا ضـمــن سـيـنــاريــو الـعــرض
ً
المتحفي للقاعات التي ستفتح تباعا على مدار الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح وزيري أن اللوحة األولى تخص الملك بطليموس الثاني
عشر وهي مصنوعة من الحجر الرملي بمقاسات  2.53طول وعرض
 1م وسماكة  24ســم ،وتــأخــذ الشكل المقبي يعلوها قــرص الشمس
المجنح ،وأسفلها صور الملك بطليموس الثاني عشر وخلفه زوجته
كليوباترا الخامسة وابنته أرسينوي ،وأمامه ثالوث معبد كوم أمبو.
ً
وتحتوى اللوحة على  29سطرا من الكتابة الهيروغليفية.
أما اللوحة الثانية ،حسب وزيري ،فتخص الملك بطليموس الثاني
ً
عشر أيضا وهي مصنوعة من الحجر الرملي بمقاسات نحو 2.80م
طول وعرض  1.20سم وسماكة  35سم ،صور عليها الملك بطليموس
الثاني عشر وهو يمسك بالمقمعة في إحدى يديه ويأخذ بناصية أحد
األســرى في اليد األخــرى أمــام ثالوثي “كــوم أمبو” (حر ور -تا سنت
نفرت – نب تاوي) ،ومن خلفه المعبودة سشات بجوار إحدى زوجاته.
ك ــذل ــك ت ـح ـت ــوي ال ـل ــوح ــة ع ـل ــى ن ـص ـيــن أح ــده ـم ــا م ـك ـت ــوب بــالـخــط
ً
الهيروغليفي مكون من  34سطرا واآلخر بالخط الديموطيقي مكون
ً
من  33سطرا .وأكد وزيري أن خبراء يدرسون هذه النصوص لمعرفة
ما تحتوي عليه من معلومات.

توابل ةديرجلا
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ناجي أسطا :لكل أغنية توقيتها والتجديد مخاطرة جميلة
الفنان اللبناني ناجي أسطا أغنيته الجديدة {الكلمة
أطلق ً
دويتو {رح ترجعي} ً
بعد النجاح الذي حققه ً
تختلف قالبا وروحا عن أغانيه األخيرة السابقة {قالو قدرت} و{ما في
كلمتك} فحازت صدى إيجابيا وهي
ِ
ً
أمل} و{رح ترجعي} ،وجاء إصدارها تزامنا مع إحيائه حفالت في المهرجانات اللبنانية.
عن أعماله الجديدة وجوالته تحدث إلى {الجريدة} .وفيما يلي التفاصيل:
بيروت -مايا الخوري

كلمتك} ،كيف
ّ مبارك إطــاق أغنية {الكلمة
ِ
تلقف الجمهور عملك الجديد؟

الفنان صعوبة في التنويع لضمان االستمرارية
ّ
والتقدم أكثر؟

األصداء ّ
جيدة ،إنها المرة األولى التي أطرح
ً
فيها أغنية صوتا وصورة في آن .األغنية كتابة
حياة أسبر التي أتعاون معها للمرة األولــى،
وألحان صديقي فضل سليمان ،وتوزيع عمر
صـ ّـبــاغ .وبـعــدمــا ص ـ ّـورت غــالـبـيــة أعـمــالــي مع
المخرج الصديق فادي ّ
حداد رغبت في التعاون
هذه المرة مع مخرج جديد فاخترت هيفا فقيه.

ّ
يحب الجمهور الفنان بلون غنائي
عندما
ّ
معين وينجح فيه ،يجد أن اختيار لون مختلف
بمثابة المخاطرة في جماهيريته واستمراريته.
ً
شخصياّ ،
أحب التجديد وعدم التكرار في
إنما
األعمال رغم تلك المخاطرة.

بعدما ّقدمت أغنية كالسيكية رومانسية هي
{رح ترجعي} ،تتميز {الكلمة كلمتك} بجوها
الفرح الراقص ،هل تعتمد استراتيجية معينة
في اختيار أعمالك؟

ّ
الفنان {يدلل}
أغنيته المنفردة
أكثر من األلبوم

أ تـبــع سياسة التوقيت المناسب لكل لون
ّ
يضر األغنية.
غنائي ،ألن ّاالختيار العشوائي
صراحة ،تأخرت في إطالقها حتى اآلن ،بسبب
حلول شهر رمضان الفضيل ثم مونديال كرة
الـقــدم مــع انـطــاق موسم الصيف ،مــن ثــم كان
ّ
ً
الـجـمـهــور م ـش ـغــوال ب ــأم ــور أخ ــرى غـيــر ال ـفــن.
ً
بحكم وجودنا اليومي معا فضل سليمان وأنا،
تشاورنا بضرورة إصدار أغنية شعبية لبنانية
مناسبة ألجــواء الصيف والمهرجانات سواء
ً
من ناحية اللحن أو الكليب ،خصوصا بعدما
ّقدمت أغاني كالسيكية ،فكانت {الكلمة كلمتك}.

كليبات
ف ـتــرة وج ـيــزة تـفـصــل بـيــن كـلـيـبــي {الـكـلـمــة
كـلـمـتــك} و}م ــا فــي أم ــل} ،أل ــم تـخــش الـتـضــارب
بينهما؟
فيديو {ما في أمل} ال يندرج تحت إطار ما
ّ
يسمى {كليب غنائي} ،ألنه ّ
جسد يومياتنا في
شــوارع أوروبــا أثناء جوالتنا الغنائية هناك.
ّ
نسقنا المشاهد العفوية مع األغنية وعرضناها
في فيديو.
ً
ً
نالحظ أيضا تزامنا في التوقيت بين {قالو
قدرت} و}ما في أمل}.

عفوية ديو {رح
ترجعي} وراء
نجاحه

ص ــراح ــة ،احـ ـت ــرت ب ـيــن االث ـن ـت ـي ــن ،ف ـق ـ ّ
ـررت
ً
إصدارهما معا .ثم بعد خمسة أشهر أطلقت
دويتو {رح ترجعي} مع الملحن صالح كردي،
كلمتك}.
وبعد ستة أشهر أطلقت {الكلمة ِ

ألوان غنائية
أفسحت قدراتك الصوتية أمامك غناء ألوان
ّ
عدة ،أي منها ّ
يعبر عن شخصيتك أكثر؟
أحـ ـ ّـب األغ ــان ــي الـكــاسـيـكـيــة الــرومــان ـس ـيــة
ً
المشابهة ل ـ {رح ترجعي} التي تؤثر ّ
في جدا،
ً
ً
ً
علما بأنني حققت نجاحا كبيرا عبر األغاني
الشعبية اللبنانية مثل {عم تعمللي باألعصاب}
و {كبراني براسا} و{كذابة انتي}.
ً ّ ً
ّ
والملحن
معينا على الشاعر
هل تفرض لونا
أم تتلقى ما ُيعرض عليك؟
أسـ ـم ــع ك ــل م ــا ُيـ ـع ــرض عـ ـل ـ ّـي ،ف ــأخ ـت ــار مــا
يـعـجـبـنــي إلص ـ ــداره ف ــي ال ـتــوق ـيــت الـمـنــاســب
ً
ّ
األغاني الجاهزة.
طبعا ،لذا لدي مجموعة من ّ
أشكر الله على خياراتي الموفقة في مختلف
األلوان الغنائية.
ً
أعـمــالــك الـمـصـ ّـورة مـنـ ّـوعــة أيـضــا ،هــل يجد

ً
هل يؤدي التسويق دورا في هذا اإلطار؟

شيرين
عبدالوهاب
تحيي حفلة
محمد منير
في لندن بفندق
ويعود {الكينغ} محمد منير إلى جمهوره
{هيلتون بارك}
ب ـعــد وع ـك ــة صـحـيــة أل ـم ــت ب ــه أب ـع ــدت ــه عن
ً

الساحة أشهرا عدة ،ويستعد إلقامة إحدى
أهم الحفالت المنتظرة في الساحل الشمالي
ثالث أيام األضحى.
ً
ووضــع منير شــروطــا عــدة أهمها توافر
أمــن مكثف لحماية جمهوره كــي ال يحدث
أي تزاحم خالل الحفلة ،وهو كان عانى هذه
المشكلة خالل حفالته في األعوام الماضية.
ّ
بدورها ،أكدت الشركة المنظمة أنها ستلبي
هذا الطلب باإلضافة إلى االستعداد بأحدث
معدات الصوت واإلض ــاء ة .ومــن المقرر أن
ً
تتراوح أسعار التذاكر بين  250جنيها و500
جنيه ،ومن المتوقع أن يتخطى الحضور 20
ً
ألفا كعادة حفالت النجم الكبير.

راغب عالمة ِّ
يسجل أغنية
رومانسية

ف ــي ظ ــل ك ـث ــرة األعـ ـم ــال ال ـف ـنـ ّـيــة واألخـ ـب ــار
ال ـم ـت ـن ــاق ـل ــة بـ ــوفـ ــرة عـ ـب ــر مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي مــن الطبيعي أن يحتاج أي عمل
بغض النظر عن جماليته إلى التسويق ليصل
إلى الجمهور ،وهذا أمر أعتمده إذ أسعى قبل
إطــاق العمل أو خالله أو بعده إلــى تسويقه
بطريقة الفتة للترويج له.
ً
هــل تعتقد أن ال ــذوق الـعــام العربي عموما
ً
خصوصا ّ
يتجه نحو لــون غنائي
واللبناني
ّ
معين؟
نالحظ لشهر أو اثنين موجة عابرة للون
غنائي ّ
معين ،لكنها ال تؤثر في الــذوق العام
ً
ال ـع ــرب ــي عـ ـم ــوم ــا ،وال ــدلـ ـي ــل إلـ ــى ذلـ ــك تـفــاعــل
ً
الجمهور مع الفنانين الذين ّ
يقدمون أعماال
جميلة في المهرجانات المهمة .في النهاية،
تخضع األغــانــي لغربال فيبقى منها األجمل
واألرقى.

مهرجانات
أحـيـيــت حـفــات فــي لـبـنــان وخ ــارج ــه ،كيف
ترى أصداءها؟
تطغى المهرجانات هــذا العام على صيف
لبنان ألن القرى والمدن تتنافس على تقديم
أفضل ما لديها ،ما ّ
يشجعنا كفنانين من جهة،
ّ
ويفعل السياحة في لبنان من جهة أخرى ،إذ
ً
أصبحنا مـقـصــدا ل ـلــدول ا ّل ـم ـجــاورة لحضور
الفنانين اللبنانيين المفضلين .أولــي أهمية
ً
ً
ً
للمهرجانات وأحييت عددا كبيرا منها وعددا
من األعراس ،واألصداء رائعة.
كيف تصف اللقاء مع الجمهور في جوالتك
العربية؟
ّ
لكل جمهور نمطه الغنائي المفضل إنما
تبقى أعمالي غير اللبنانية مـحــدودة .كفنان
لبناني يجب أن ّ
أقدم ما ّ
يعبر عن بيئتي .بعدما
ّ
مرت األغنية اللبنانية بفترة ركود نالحظ في
السنوات العشر األخيرة أنها تحتل المراتب
األول ــى فــي العالم الـعــربــي ،لــذا يجب أن أغني
ّ
اللهجة التي أتقنها أكثر والفن الذي يشبهني.
من هنا التزامي باألغنية اللبنانية .على رغم
أنني أملك القدرة على غناء لهجات عربية ّ
عدة
ً
وال شيء يحول دون تقديمي الحقا المصري
والخليجي.
في أي مناطق سورية أحييت حفالت هذا
الصيف؟
أحييت حفالت في طرطوس وحلب والشام
والــاذق ـيــة .بعدما أصبحت األزم ــة السورية
على شفير النهاية ،مــن الطبيعي أن يشتاق
الشعب هناك لعيش أجواء الفرح والمهرجانات

راغب عالمة

ناجي أسطا
ً
خصوصا أنه يشبه شعبنا من ناحية العادات
ّ
والتقاليد والفن .لذا نجد اإلقبال الجماهيري
ً
جميال واألجواء رائعة.
هل من جوالت عربية وأوروبية مرتقبة؟
ترتكز حفالتي على المهرجانات اللبنانية
ه ــذا الـصـيــف لكنني أحـيـيــت حفلة فــي عـ ّـمــان
األسـبــوع الماضي .وأقــوم خــال شهر أكتوبر
المقبل بجولة أوروبية ثانية على أن أتجه بعد
رأس السنة إلى أستراليا.

م ـس ـبــق ألنـ ــه ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ت ـن ــاغ ــم األصـ ـ ــوات
ْ
الفنانين .كذلك يحتاج إلى عوامل
وشخصية
ع ـ ّـدة لنجاحه ،واأله ــم فــي رأي ــي عــدم محاولة
عــرض العضالت فيه والتنافس فــي الظهور،
ً
ألن ذلك سيؤدي إلى فشله حتما مثلما حصل
في أعمال عربية ّ
عدة فيما حققت أعمال أخرى
ً
ً
ً
طبعا نجاحا كبيرا.

ً
مــن الطبيعي أن أشعر بالقلق ،ألنــه غالبا
ما تحصل مقارنة بين العملين في االنتشار
ً
والنجاح ُفيظلم العمل الالحق لعمل ناجح جدا.
عانيت مشكلة المقارنة بعد نجاح {رح تعمللي
باألعصاب} و{كبرانة براسا} و{مش طبيعي}،
ً
لذا اخترت {الكلمة كلمتك} وهي مغايرة جدا
عن {رح ترجعي}.

ارت ـب ــط اس ـم ــي م ــع ال ـم ـل ـحــن ه ـش ــام بــولــس
وال ـش ــاع ــر مـنـيــر ب ــو ع ـســاف وال ـم ـخ ــرج ف ــادي
ً
ً
أعماال ّ
ّ
عدة ناجحة معا ،فهم
حداد ألننا ّقدمنا
يعرفون ما أريــد ،وأنــا في المقابل أثــق فيهم.
إنـمــا ذل ــك ال يـحــول دون تـعــاونــي مــع آخــريــن،
ً
فبعد نجاحات ّ
متكررة معا ،تعاونت في أغنية
ّ
{مش طبيعي} مع سليم عساف فحققنا {هيت}
ً
ً
ناجحا وجميال ،كذلك حصل مع صالح كردي
فــي {رح تــرجـعــي} .أتمنى أن يتحقق النجاح
ً
ً
أيضا مع فضل سليمان ،خصوصا أن لدينا
ً
أعماال جاهزة لطرحها في موسم الشتاء .في
ّ
والملحن
رأيي ،يجب أن تجمع الفنان والشاعر
ّ
عالقة ّ
محبة وألفة ،ما ينعكس نكهة مميزة في
ً
ً
العمل ونجاحا الفتا.

ً
لم يكن مخططا تقديم ديو {رح ترجعي}.

ُ
هل تعتبر أنك ظلمت في بداية مسيرتك؟

قلق ودويتو
ً
ً
حققت أغنية {رح ترجعي} نجاحا الفتا ،هل
ّ
تشعر بعد هكذا نجاحات بقلق إزاء ما ستقدم
من جديد؟

فــي أثـنــاء تسجيلها فــي األسـتــوديــو طلبت
إلى الملحن صالح كردي أداء جملتين بصوته
ّ
تصور
فيها ،وهكذا من دون تخطيط أو سابق ّ
لطريقة تقسيم الجمل الموسيقية ،غــنــى كل
ّ
ً
منا على ذوقه ،فانعكست هذه العفوية نجاحا
ً
كبيرا لألغنية.
هل ترغب في دويتو غنائي مع فنان ّ
معين؟
ال يـحـتــاج الــدويـتــو الـغـنــائــي إل ــى تخطيط

و عـلــى مـســرح حيث سيغني {الكينغ}
ً
يـسـتـعــد مـحـمــد رم ـض ــان أي ـض ــا ليفاجئ
جـ ـمـ ـه ــوره حـ ـي ــث ي ـح ـي ــي أولـ ـ ـ ــى ح ـفــاتــه
الغنائية خالل عيد األضحى في الساحل
ً
الشمالي ،معتمدا على جـمـهــوره الكبير
من الشباب.
واتخذ رمضان هذا القرار بعد تسوية
مشكالته مع نقابة الموسيقيين برئاسة
هــانــي ش ــاك ــر ،بـعــدمــا ك ــان غـنــى م ــن دون
ت ــرخـ ـي ــص وه ـ ـ ــو أص ـ ـبـ ــح م ـ ــن األع ـ ـضـ ــاء
الـمـنـتـسـبـيــن إل ــى الـنـقــابــة ودفـ ــع الــرســوم
المتوجبة عليه للغناء وإحياء الحفلة.
وي ـق ــدم رم ـض ــان خ ــال الـحـفـلــة أغــانـيــه
الشهيرة مثل {نمبر وان} و{الملك} ،كذلك
ً
ع ــددا مــن األع ـمــال السابقة الـتــي طرحها
في أفالمه على طريقة المهرجانات مثل
{أن ــا أص ــا جــن وأق ــوى ك ــارت فــي مـصــر}،
باإلضافة إلى أغاني إعالناته السابقة.
وعلى خطى توغله في اإلعالنات يستعد
محمد رمضان للتعاقد مع شركة إنتاج
كـبــرى إلط ــاق ألـبــوم غنائي جــديــد خالل
الفترة المقبلة ،يتعاون في عدد من أغانيه
مع مطربي المهرجانات.

شيرين وحسني
أما شيرين عبد الوهاب فاختارت الغناء
خــارج حــدود مصر خــال عيد األضـحــى،
ً
ذلك بعد رفضها عروضا عدة في الساحل
الشمالي والقاهرة .تحيي حفلة في لندن
بفندق {هيلتون بارك} خامس أيام العيد
كبديلة للفنانة اللبنانية ميريام فــارس
بـسـبــب مــرضـهــا الـ ــذي الزم ـه ــا عـلــى مــدى
ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة ،وم ــن ال ـم ـق ــرر حـضــور
ً
الـ ـمـ ـئ ــات مـ ــن ال ـج ــال ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة ع ـمــومــا

ّ
ي ـت ـحــضــر ال ـس ــوب ــرس ـت ــار راغـ ـ ــب ع ــام ــة ل ـل ــدخ ــول إل ــى
ّ
األستوديو لتسجيل أغنية رومانسية جديدة لم يفصح
ً
عن تفاصيلها بعد ،ولكن ربما ّ
تقد م موضوعا يالمس
ّ
العشاق بشكل ّ
مميز وجديد.
أحاسيس
ّ
ّ
ُيـتــوقــع أن تــاقــي األغـنـيـ ّـة أص ــداء قــويــة لــدى جماهير
ّ ً
السوبر ستار الذي وعد بأنها لن تقل تميزا عن {تركني
لحالي} ،ومن المفترض أن تصدر في أواخر العام الجاري.

ً
ألبوم هيفاء وهبي قريبا

ً
هل ترى أن ثمة تكامال فنيا بينك وبين أحد
الشعراء والملحنين؟

ً
أبدا ،بل أرى أن األمور كافة في حياتي ّ
مدبرة
ّ
ّ
مــن الـلــه عــز وج ــل ،ال ــذي يعطينا الـفــرصــة في
الوقت المناسب .صحيح أنني اكتسبت خبرة
معينة بأمور ّ
ّ
عدة إنما ثمة ما ينقصني لبلوغ
ً
مــراتــب أعـلــى بـعــد .عندما يضع إنـســان حلما
نصب عينيه ،ويسعى إليه بما أوتي من ّ
قوة،
ً
سيحققه حتما بشرط أن يقوم بواجبه بطريقة
ً
ّ
ّ
صحيحة ،وإن مر أحيانا بمطبات ،فال بد من أن
ّ
يوفقه الله على مجهوده .فالوصول بعد جهد
طويل ُيفرحنا أكثر ُ
ويشعرنا بلذة نجاح أكبر.

هيفاء وهبي
ً
ً
تـطـلــق هـيـفــاء وه ـبــي أل ـبــومــا ج ــدي ــدا ب ـع ـنــوان {حـ ـ ّـوا}،
يـتـضـ ّـمــن  15أغـنـيــة باللهجتين الـلـبـنــانـيــة والـمـصــريــة،
ت ـعــاونــت فـيـهــا مــع ش ـعــراء ومـلـحـنـيــن ل ـل ـخــروج بــأنـمــاط
موسيقية وغنائية مختلفة .كذلك صـ ّـو رت أغنية تحت
ّ
والمصور دافيد عبدالله ومدير
إدارة المخرج سليم الترك
التصوير منح صليبا.

نادين نجيم في {خمسة ونص}
مع قصي خولي

ألبوم وأغنية منفردة
بعدما حاز ألبوم ناجي أسطا الغنائي األخير عام  ّ 2015المرتبة األولى
عبر موقع  I tunesكأفضل نسبة استماع أللبوم لبناني ،يتمنى إصدار ألبوم
ً
خصوصا أن أغاني ّ
عدة جاهزة{ ،كذلك بلغت
غنائي متكامل جديد ،كما يقول،
مرحلة معينة تستوجب جمع أعمالي المنفردة والجديدة في ألبوم واحد}.
وحول األغاني المنفردة يقول أسطا{ :تفسح في المجال إزاء الفنان ليدلل
ً
األغنية في الترويج والدعم بدال من توزيع اهتمامه على سبع أغان في ألبوم
ً
أيا منها ُي ّ
ّ
سوق ويروج}.
واحد فيحتار

يستعد نجوم الطرب ًالعربي خالل األيام المقبلة ألحد أقوى المواسم وفيه يتنافسون على إقامة حفالت أعلى
جماهيرية وأكثر نجاحا وأغلى في أسعار التذاكر ،ويتصدرهم هذا العام الهضبة عمرو دياب.
القاهرة -محمد قدري

أخبار النجوم

أهمية التسويق

نجوم الطرب يتنافسون في حفالت عيد األضحى
واف ــق عـمــرو دي ــاب على إقــامــة حفلة في
راب ــع أي ــام عـيــد األض ـحــى بــ{غــولــف بــورتــو
مارينا} بالساحل الشمالي بمصر ،ذلك بعد
مفاوضات مــع عــدد مــن منظمي الحفالت،
ً
ً
ع ـل ـمــا ب ــأن ه ــذا ال ـمــوقــع ه ــو األك ـث ــر جــذبــا
للمصطافين خالل العام.
وي ـقــدم الـهـضـبــة خ ــال الـحـفـلــة األغــانــي
األربع التي طرحها على طريقة {السينغل}
م ــن أل ـبــومــه ال ـجــديــد {ك ــل ح ـيــاتــي} الـمـقــرر
إط ــاق ــه خ ــال ش ـهــر أك ـتــوبــر ال ـم ـق ـبــل ،ذلــك
بعد مشكالت عدة أدت إلى تأجيله .وبدأت
ال ـشــركــة الـمـنـظـمــة االسـ ـتـ ـع ــدادات م ــن أجــل
ً
الـحـفـلــة ،إذ ُي ـتــوقــع ح ـضــور نـحــو  40ألـفــا
ُ
وحــددت التذاكر بفئتين األولى  500جنيه
والثانية للشباب بسعر موحد  200جنيه،
والحفلة برعاية شركة اتصاالت كبرى بدأت
ً
تشارك الهضبة في الترويج ألعماله أخيرا.

١٥

مزاج

نادين نجيم وقصي خولي
تجتمع الممثلة اللبنانية نــاد يــن نجيم مــع الممثل
السوري قصي خولي في رمضان  2019في مسلسل يحمل
اسم {خمسة ونص} ،بحسب ما أعلن الناقد الفني د .جمال
فياض عبر حسابه على {تويتر}.
نـجـيــم كــانــت أط ـلــت خ ــال رم ـضــان  2018فــي مسلسل
ً
ً
{طــريــق} مع الممثل عابد فهد وحقق نجاحا الفـتــا .أما
خولي فشارك في الموسم نفسه في المسلسل التاريخي
{هارون الرشيد}.

كارمن سليمان هنأت ماريتا الحالني

عمرو دياب
ً
وال ـم ـص ــري ــة خ ـص ــوص ــا ف ــي إن ـك ـل ـتــرا لما
للنجمة المصرية من شعبية كبيرة هناك.
بالعودة إلى مصر ،حـ ّـدد تامر حسني
موعد حفلته لصالح أعضاء {نادي الشمس
الرياضي} خامس أيام األضحى المبارك
بعد تأجيله من شهر يوليو الماضي ،وكان
رفض الغناء في ثالث أيام العيد النشغاله
ب ــال ـج ــوالت ال ـتــروي ـج ـيــة ال ـت ــي سيقيمها

محمد عبده
بعد حفلته في لندن ثالث أيام العيد،
يـحـيــي ال ـم ـطــرب مـحـمــد ع ـبــده حـفـلــة في
القاهرة بفندق {فورسيزونز نايل} بالزا
خــامــس أيـ ــام األض ـح ــى .م ــن الـمـتــوقــع أن
يحضرها عدد كبير من الجمهور العربي،
ً
وتعد التذاكر من األعلى سعرا ،وقد تصل
إلى ألفين جنيه.

لصالح أحدث أفالمه {البدلة} المقرر طرحه
خالل العيد مع النجم أكرم حسني.

صبري وأصالة
ً
ك ــان م ـقــررا أن يـقــدم رام ــي صـبــري حفلة
ً
خامس أيام العيد بالقاهرة تزامنا مع حفلة
ً
تامر حسني ولكنه قـ ّـرر االبتعاد جغرافيا
واختار محافظة بني سويف جنوب القاهرة
فــي شـمــال الصعيد ،ومــن المتوقع حضور
ً
جمهور واسع نظرا إلى عدم زيارة المطربين
ً
تلك المحافظة إال نادرا.
وقبلت النجمة أصالة عرض إقامة حفلة
فــي الـســاحــل الـشـمــالــي ثــالــث أي ــام األضـحــى
ً
لـتـقــدم بــاقــة مــن أج ـمــل أغــانـيـهــا ،عـلـمــا بــأن
النجمة ا لـســور يــة غير معتادة على الغناء
ف ــي هـ ــذه ال ـم ـن ـط ـقــة ول ـك ـن ـهــا ق ـ ــررت خــوض
تجربة جديدة.

كارمن سليمان
هنأت الفنانة المصرية كــار مــن سليمان زميلتها في
الوسط الفني ماريتا الحالني على طرح ألبومها الجديد،
ً
وكتبت{ :ألف مبروك يا حبي على األلبوم بالنجاح دائما
ّ
فردت الحالني عليها{ :أحبك أطيب قلب كارمن}.
يا رب}.
وك ــان ــت ال ـف ـنــانــة الـلـبـنــانـيــة طــرحــت أولـ ــى ألـبــومــاتـهــا
الغنائية منذ أيــام ويتضمن  10أغــان منوعة ومختلفة،
تعاونت في أغنية منها مع الملحن مصطفى جاد ،وهو
زوج كارمن سليمان ،بعنوان {متلخبطة} من كلمات أحمد
سرور ،وتوزيع .MAZ
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sudoku

من  8أحرف وهي اسم عاصمة والية في غرب ألمانيا.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء
املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
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9
كلمات متقاطعة
كلمة السر

 -2عــام ـلــوه ب ــرف ــق (م)-
ً
عموديا:
ثمر النخيل.
 -3يـ ـ ــا عـ ـ ــب بـ ـلـ ـط ــف –
 -1اال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــد يـ ـ ــم متشابهان.
لتايالند.
 -4ثبات في مكان (م) –

االحسان.
 -5ا لـ ـ ــو قـ ـ ــت مـ ـ ــن زوال
ال ـش ـمــس إلـ ــى غــروب ـهــا
(م) – نائب (م).
 -6ضـ ـمـ ـي ــر مـ ـتـ ـص ــل –

نغمة موسيقية – لفظه
ألم.
 -7ضمن – من الموالح
(م).
 -8يقامر – حرير (م).

 -9خالف «النهار» (م) –
أدوس.
 -١٠الــوقــت قـبــل طـلــوع
الفجر (م) -منتدب.

دوسلدورف
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 -1أديبة أميركية صماء
عمياء.
 -2ث ـمــر ذا ق ـشــر صلب
(م) -حرافيش (مبعثرة).
 -3الجمع من «عادم» (م)
– أوعية من السعف (م).
 -4الكحة الشديدة (م)-
كبر.
 -5نــوع من الثعابين –
أنال (مبعثرة).
 -6ح ــروف متشابهة –
نغمة موسيقية.
 -7ساللة بشرية قصيرة
القامة.
 -8يكترس – تبر.
 -9م ــن ط ـل ــوع الـشـمــس
إلـ ـ ــى وقـ ـ ــت الـ ـضـ ـح ــى –
متشابهان.
 -١٠صـ ـف ــار ال ـب ـي ــض –
تجدها في (باروكة).

3

2

سقوط
ضحية
غير
مليون

مدينة
قاضي
جودة
سوق

معيشة
تقسيم
خبير
عام

تنظيم
ترفيه
شهر
حضور

6
1

9

5
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
ً
ً
مهنيا :ت ــدرس عــرضــا جــديــدا فــي الوقت
الذي تحصل فيه على مساعدين أقوياء.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :حـ ــدث ي ـع ـكــر ص ـفــو عــاقـتـكـمــا
وعليكما التحلي بالهدوء والتفهم.
ً
اجتماعيا :تشعر بتعاطف مع بعض أفراد
ّ
وتهتم بشؤون منزلية.
العائلة
رقم الحظ.4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تناقش بعض التوظيفات المالية
وتفكر باستثمار مالي جديد.
ً
عاطفيا :تواكب ظروف الحبيب الصعبة
وتحاول مساعدته قدر اإلمكان.
ً
اجتماعيا :تـحــاول إح ــداث تصويب في
عالقاتك الشخصية والعائلية.
رقم الحظ.17 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :حاول إنجاز أعمالك قبل مواعيدها
ً
تحسبا ّ
ألي طارئ.
ً
عاطفيا :لدى الحبيب وجهة نظر في بعض
األمور فاستمع إليه.
ً
اجتماعيا :تسعى إلى أن تنتقل للعيش في
ً
منزل آخر بعيدا عن الضوضاء.
رقم الحظ.1 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنياّ :
توسع دائــرة اهتماماتك بعدما
ّ
بلغ التنافس حده األقصى.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :يـ ـسـ ـه ــم ال ـ ـحـ ــب ف ـ ــي ت ـع ــزي ــز
ً
ّ
شخصيتك ويضفي عليك بهاء وحيوية.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :حــافــظ عـلــى دبـلــومــاسـيـتــك
وليونتك مع جميع الذين تتعامل معهم.
رقم الحظ.13 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
ّ
مهنيا :يشكل برجك تنافرا مع برج أقوى
ً
منه فكن حذرا من الصدام.
ً
عاطفيا :موقف من الحبيب يناقض رأيك
ً
ويجعلك مرتبكا في مواجهته.
ً
ً
اجتماعيا :قد تسعى إلى أن تكون مقبوال
ناد ما.
في مجموعة أو في ٍ
رقم الحظ.10 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
ً
مهنيا :قد يكون هذا اليوم شاقا وصعبا
فنظم أمورك وال تغامر.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ي ـح ـص ــل ح ـ ــدث ط ـ ـ ــارئ يـتـعـلــق
ً
بحياتك العاطفية فكن مستعدا له.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـتــوافــر أم ــام ــك فــرصــة جـيــدة
لمعالجة موضوع دقيق مع أحد األقرباء.
رقم الحظ.6 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تصادف فرصة مهنية مميزة عليك
استغاللها لمصلحتك.
ّ
ً
عاطفيا :تركز أكثر على عالقتك العاطفية
وتبغي اتخاذ قرار ما.
ً
ّ
تتسرع
اجتماعيا :حافظ على سالمتك وال
ً
في قيادة سيارتك وكن مسؤوال.
رقم الحظ.2 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
م ـ ّه ـن ـيــا :اع ـت ـمــد الــدب ـلــومــاس ـيــة والـتـفـ ّـهــم
وتجنب المواجهات على أنواعها.
ً
عــاطـفـيــا :تـضـطـ ّـر إل ــى قـلــب الصفحة مع
شريك حياتك واالنطالق بتفاهم جديد.
ّ
ً
اجتماعيا :تشعر ببعض التعب والتوتر
وتتمنى الذهاب في عطلة إلى مكان آخر.
رقم الحظ.5 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :ينصحك الفلك بإجراء تسوية مالية
تتعلق بأوضاع عملك.
ً ّ ً
ً
مهما
عاطفيا :يؤدي شريكك العاطفي دورا
في حياتك هذه األيام.
ً
ّ
ومتنوع واللقاءات
اجتماعيا :المناخ عذب
ّ
سارة تبعد الملل عنك.
رقم الحظ.9 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

مـهـنـيـ ًـا :ي ـح ـ ّ
ـذرك الـفـلــك م ــن ال ـم ـغــامــرة في
االستثمارات وأعمال البورصة.
ً
ً
عاطفيا :تنخفض معنوياتك قليال بسبب
سوء تفاهم حصل مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :ال تقدم على عملية تغيير منزلي
من دون موافقة أهل البيت.
رقم الحظ.19 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـت ـعــاطــى م ــع خ ـ ـيـ ــارات مـهـنـيــة
ً
متطورة وتناقش أفكارا جديدة.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـتـكـ ّـيــف الـحـبـيــب م ــع أجــوائــك
العائلية واالجتماعية وترتاح نفسيته.
ً
اجتماعيا :تعاني بعض سوء التفاهم مع
ً
ّ
المقربين مما يجعلك منزعجا.
رقم الحظ.18 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـت ــراك ــم ع ـل ـيــك األعـ ـم ــال الـتــي
ّ
تحتاج إلى تنظيم فال تؤجل ترتيبها.
ً
عاطفيا  :ما دام شريك العمر ّ
يقد م لك
ّ
نصائح قيمة فأنت ّ في طمأنينة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـجــنــب الـمــواقــف النزاعية
فأنت ال تحتاج إلى خصوم.
رقم الحظ.15 :
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مسك وعنبر

إسماعيل الفهد :اتفقت مع مؤسسات أجنبية لترجمة أعمالي
دور نشر متنوعة في الصين والواليات المتحدة والسويد
الفي الشمري

اتفق الروائي الكبير إسماعيل
الفهد مع دور نشر لترجمة عدد
كبير من أعماله األدبية إلى لغات
أجنبية.

الترجمة عمل
إبداعي ومهمة
شاقة تحتاج
إلى عناية
خاصة

أبرم الروائي الكبير إسماعيل
الفهد مجموعة اتفاقات مع دور
نشر أجنبية لترجمة أعماله إلى
لغات أجنبية متنوعة.
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،ق ــال الـفـهــد،
في تصريح لـ "الجريدة" ،إن ثمة
ش ــرك ــة أم ـي ــرك ـي ــة ح ـص ـل ــت عـلــى
حقوق ترجمة رواية "السبيليات"
إل ـ ـ ــى ك ـ ــل ل ـ ـغـ ــات ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وه ـ ــذا
الموضوع أسعدني جدا ،رغبة في
إطالع المتلقي اآلخر على تجارب
مختلفة ،فنحن نقدم في أعمالنا
األدب ـ ـي ـ ــة ه ـم ــوم ـن ــا وق ـض ــاي ــان ــا
العربية".
وأضـ ــاف ":وحصلت مؤسسة
س ـ ــوي ـ ــدي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى تـ ــرج ـ ـمـ ــة عـ ــدد
ك ـب ـي ــر مـ ــن أعـ ـم ــال ــي إلـ ـ ــى ال ـل ـغــة
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،وم ـ ــن ه ـ ــذه األعـ ـم ــال
"سماء نائية" ،و"طيور التاجي"
و"على ُعهدة حنظلة" و"الظهور
ً
ال ـثــانــي الب ــن ل ـع ـب ــون" ،و"ب ـع ـيــدا
إلــى هنا" و"الحبل" و"إحداثيات
زمـ ــن الـ ـع ــزل ــة" ،وهـ ــي رواي ـ ـ ــة مــن
س ـب ـعــة أج ـ ـ ـ ــزاء ،ك ـم ــا ات ـف ـق ــت مــع
م ــؤسـ ـس ــة ث ـق ــاف ـي ــة م ـ ــن ال ـص ـيــن
عـلــى تــرجـمــة أعـمــالــي إل ــى اللغة
الصينية ،واألعمال هي" :الحبل"
و"الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـنـ ـقـ ـع ــات الـ ـض ــوئـ ـي ــة"
و"الفترات األخرى" و"على عهدة
حنظلة" و"إحداثيات زمن العزلة".

مهمة شاقة
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـم ــواص ـف ــات
األعمال العربية الى لغات أخرى،
يقول الفهد إن ثمة معايير خاصة

العالمية للرواية العربية (بوكر)،
كشف الفهد أن رواية "على عهدة
حـنـظـلــة" رش ـحــت ل ـت ـكــون ضمن
األعمال المتنافسة على النسخة
الجديدة من جائزة "بوكر" ،وهذا
الترشيح جاء بناء على رغبة دار
العين للنشر.
وعـ ــن الـ ــروايـ ــة ال ـت ــي ت ـنــاولــت
الفنان الفلسطيني قــال" :العمل
يحتفي بنصوص نثرية للشاعر
الـفـلـسـطـيـنــي م ـح ـمــود درويـ ــش،
ونصوص للروائي الفلسطيني
إم ـ ـي ـ ــل حـ ـبـ ـيـ ـب ــي" ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ــى
رسومات العلي التي فيها كثير
من الكلمات".
وتــابــع  ":ك ــان واج ـبــا عـلـ ّـي أن
أكتب عن تاريخ عالقتي بالعلي
الـتــي ب ــدأت مــن ستينيات القرن
الماضي حتى اغتياله ،فقد كان
العلي شريكا لي في النشاطات
الثقافية التي كنا نتولى تفعيلها
وتنظيمها في الكويت".

إسماعيل الفهد
ً
جــدا تحكم هــذه العملية ،فضال
عن أمور دقيقة ،وفي حال اختالل
أي ع ـن ـصــر م ــن ه ـ ــذه ال ـع ـنــاصــر
أعتقد أن األعـمــال المترجمة لن
يـحــالـفـهــا ال ـن ـجــاح ،ويـبـقــى فقط
أنها نالت هــذ االستحقاق ،ولن
يقبل القارئ على قراء تها ،فأنا
لــ ّ
ـدي ي ـق ـيــن بـ ــأن ال ـتــرج ـمــة عمل
إبداعي ومهمة شاقة ،تحتاج إلى
عناية خــاصــة مــن المترجم كما
تتطلب الترجمة جـهــات ثقافية
فاعلة تتقن هذا العمل اإلبداعي.
وحــول مشاركته فــي الجائزة

على عهدة حنظلة

«على ُعهدة
حنظلة» تنافس
في النسخة
الجديدة
من «بوكر»

م ــن أج ـ ــواء رواي ـ ــة "ع ـلــى عـهــدة
ح ـن ـظ ـلــة" :ع ــاق ــة ال ـك ــف بــال ـك ـفــن..
تنتابك رعــدة داخـلـيــة ،فــي لحظة
مغفلة مــن زمــن سحيق استعنت
ب ـم ـنــديــل ج ـي ـب ــك ،ك ـف ـنــت ب ــه كـفــك
تجنبا لمرارة محتملة قبل أن تقدم
عـلــى قـطــف ثـمــرة حنظل صغيرة
كــامـلــة االسـ ـت ــدارة ،مـ ــرارة الـمــوت
ال ـس ــري ــري اآلن ،وه ـ ــذه اإلح ــاط ــة
ال ـك ـل ـيــة بــال ـب ـيــاض ل ـي ـســت ســوى
توطئة لبياض آت ممثال بالكفن.

«لوياك» تطلق برنامج الصحافة الخضراء  27الجاري
●

فضة المعيلي

ت ـس ـت ـع ــد أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ل ــوي ــاك
للفنون األدائ ـي ــة (الب ــا) إلطــاق
ب ــرن ــام ــج ال ـص ـحــافــة ال ـخ ـضــراء
ي ــوم  27ال ـجــاري بمقر "لــويــاك"
بالمدرسة القبلية ،وذلك ضمن
حملة "لغتنا األم" ،التي تبنتها
األكــادي ـم ـيــة خ ــال عــامـيــن على
التوالي.
وتـ ـ ـق ـ ــدم ورشـ ـ ـ ــة ال ـص ـح ــاف ــة
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء م ـ ـ ـهـ ـ ــارات ال ـك ـت ــاب ــة
والـحــوار باللغة العربية للفئة
العمرية من  ،17 -12كما تتضمن
ت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـص ـ ـغـ ــار أس ــاسـ ـي ــات
العمل الصحافي ،والنقد الفني،
وكيفية صناعة اإلعالم المرئي
والمسموع على أيدي نخبة من
المتخصصين في هذا المجال.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أكـ ـ ــدت مـشــرفــة
الـ ــورشـ ــة اإلع ــامـ ـي ــة الـكــويـتـيــة
مناير القالف أن هذا النوع من
ً
الــورش مهم جــدا ،حيث ستقدم
لـلـمـشــاركـيــن ال ـخ ـبــرة الـمـهـنـيــة
فـ ــي مـ ـج ــال ال ـع ـم ــل ال ـص ـحــافــي
واإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي بـ ـشـ ـت ــى أنـ ـ ــواعـ ـ ــه،
بـ ـمـ ـش ــارك ــة أسـ ـ ــاتـ ـ ــذة وخ ـ ـبـ ــراء
إعالميين مثل الصحافي أحمد
ناصر ،والكاتب بسام الجزاف
فــي اإلعـ ــام الـمــرئــي والـتــدريــب
على قراءة النصوص ،والكاتبة
روابـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـنـ ــاي ف ـ ــي ال ـك ـت ــاب ــة
الصحافية والمقال ،واإلعالمي

من أجواء إحدى زيارات فريق الصحافة الخضراء الميدانية
ع ـب ــدال ـل ــه بــوف ـت ـيــن ف ــي اإلعـ ــام
اإللكتروني.
وأضافت أن الورشة ستقدم
ً
أيـ ـض ــا ال ـت ـع ــرف ع ـل ــى ت ـمــاريــن
ال ـت ـن ـف ــس وال ـ ـصـ ــوت ومـ ـخ ــارج
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــروف م ـ ـ ــع اخـ ـتـ ـص ــاص ــي
النطق من مركز فوزية السلطان

هنا الزاهد أنجزت مشاريعها
الفنية عقب خطبتها

هنا الزاهد
يـبــدو أن خطبة هـنــا الــزاهــد والـفـنــان أحـمــد فـهـمــي ،لــم تــؤثــر على
ارتباطاتها الفنية وخطط عملها ،حيث خضعت لجلسة تصوير بعد
أيام من الخطبة ،في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة ،وبدت مشرقة،
كما أنها تعد الصور األحدث بعد الخطبة ،وظهرت بإطاللة بسيطة،
مرتدية الجينز.
يذكر أن الزاهد شاركت في مسلسل أيوب ،الذي عرض في رمضان
الماضي ،إضــافــة إلــى فيلم "بني آدم" ،المقرر عرضه فــى إج ــازة عيد
األضـحــى الـمـبــارك فــي دور ال ـعــرض ،وبــذلــك سيتنافس أحـمــد وهنا
سينمائيا ،ألن فهمي سيعرض له فيلم "الكويسين" ،الذي يشارك في
بطولته حسين فهمي ،وشيرين رض ــا ،وبيومي ف ــؤاد ،وت ــارا عماد،
وأسـمــاء أبــوالـيــزيــد ،وجـيــان عــاء ،وعـمــرو وهـبــة ،تأليف أيمن وتــار
وإخراج أحمد الجندي.
يذكر أن فيلم "بني آدم" من بطولة هنا الزاهد ويوسف الشريف ودينا
الشربيني وأحمد رزق ومحمود الجندي ومحمود حجازي ،وتأليف
عمرو سمير عاطف ،وإخراج أحمد نادر جالل.

والـتـمـثـيــل اإلذاع ـ ــي والــدبـلـجــة،
ب ــإش ــراف ال ـف ـن ــان ع ـبــدال ـنــاصــر
الزاير.
وذك ــرت أن الــورشــة تتضمن
زيارات ميدانية لمواقع الحدث
والصحف المحلية ،للتعرف عن
قــرب على كيفية عمل الصحف

وال ـم ـطــابــع ،إض ــاف ــة إل ــى زي ــارة
الستديوهات العربية والـ Mbc
ف ــي دب ـ ــي ،مـضـيـفــة "الـتـسـجـيــل
ف ــي ال ـ ـ ــدورة ع ــن ط ــري ــق ال ــراب ــط
اإللكتروني أو زيارة مقر لوياك
بالمدرسة القبلية".
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن "ل ــوي ــاك"

سـ ـتـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـ ـ ــورش
الـفـنـيــة مـثــل ع ــروض الـمـســارح
الـمــوسـيـقـيــة ب ــإش ــراف الـمــدربــة
ميرال بوزيك ،وفن النحت على
الـخـشــب لـلـفـنــان الـكــويـتــي فهد
الهاجري.

غالف «على عهدة حنظلة»
ي ـن ـت ــاب ــك ص ـ ــوت ط ـف ــول ــي ب ــدا
م ــأل ــوف ــا لـ ـ ــك ،هـ ــادفـ ــا ألن يـلـفــت
اهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ـ ــك .أنـ ـ ـ ــا هـ ـ ـن ـ ــا .ت ـن ـبــش
ال ـصــوت ع ـنــك .لـيــس اآلن .تعود
ل ـم ـع ـط ـيــات م ـش ـهــد ف ـج ــر م ـحــدد
وسط بر مدينة عراقية يدعونها
ال ـس ـمــاوة ،ريــاحـهــم الـطــريـقــة في
حين كان قطارهم السريع يستعد
لمتابعة السير .يشاغبك الصوت
الطفولي ثانية .أنا الحنظلة التي
انحنيت عليها قطفتها في فجرك
البعيد ذلــك .باقية حيرتك تجاه
استحاالتك الجسدية المفاجئة
غير المدركة في الوقت ذاته ،كنت
تتابع إصغاءك لحنين ،وهي تقرأ
عليك مــن كـتــاب حبيبي ،منحى

من الشفافية والصفاء النفسي،
لحظة ارتج في العمق منك ما ال
تدرك كنهه ،أشبه بانفجار نحو
ال ــداخ ــل ،ث ـقــب أسـ ــود يستقطب
مفاصل وعيك أنت في العدم."...
يــذكــر أن نــاجــي العلي (1937
  ،)1987ر س ـ ـ ـ ــام ك ــار يـ ـك ــا تـ ـي ــرفلسطيني ،تميز بالنقد ا لــاذع
الذي ّ
يعمق عبر اجتذابه لالنتباه
الــوعــي الــرائــد مــن خــال رسومه
الكاريكاتيرية.

خبريات
جاستن بيب ر يحتفل بوالدة
شقيقته قبل أشهر من زواجه

احتفل الفنان العالمي
جاستن بيبر بوالدة
شقيقته الجديدة قبل
أشهر من زواجه ،ونشر
عبر حسابه الشخصي
عبر مواقع التواصل
ّ
صورة لشقيقته وعلق
ً
ً
عليها قائال" :أخيرا ألتقي
بالمولود الجديد .أختي
الصغيرة باي".
وأطلقت والدة جاستن
اسم "باي" على المولودة
الجديدة ليصبح لجاستن
شقيقة جديدة ومصدر
سعادة قبل االحتفال
بزواجه منهايلي
بالدوين ،بعد أن كانا
يواجهان مشاكل كثيرة
في اآلونة األخيرة ،بسبب
أزمة نفسية كان ّ
يمر
بها جاستن قبل والدة
شقيقته باي ،لكن هناك
من أشار إلى أنه مازال
يحب سيلينا غوميز.

ً
ً
 23ألبوما إضافيا لبرينس
عبر البث التدفقي

مدحت صالح يختتم مهرجان
القلعة الدولي الموسيقي
بـعــد أسـبــوعـيــن مــن الـحـفــات
المتواصلة ،ودعــت قلعة صالح
الدين بالقاهرة الــدورة السابعة
والـ ـعـ ـش ــري ــن ل ـم ـه ــرج ــان ال ـق ـل ـعــة
الـ ــدولـ ــي ل ـل ـمــوس ـي ـقــى وال ـغ ـن ــاء،
الــذي شــاركــت فيه  6دول عربية
وأجنبية.
وأحيا المغني المصري مدحت
صــالــح حـفــل الـخـتــام ،ال ــذي أقيم
بـمـســرح "الـمـحـكــى  ،"2بحضور
نـحــو سـبـعــة آالف مـتــابــع مـســاء
أمس األول.
وعلى مدى نحو ساعتين قدم
صالح باقة من أغانيه الشهيرة
م ـثــل (ال ـم ـل ـي ــون ـي ــرات) ،و(ك ــوك ــب
تـ ــانـ ــي) ،و(شـ ـبـ ـك ــوا اي ــديـ ـك ــم فــي
ايــديـنــا) ،و(قـلــب واح ــد) ،و(بحلم
ع ـلــى ق ـ ــدي) ،إض ــاف ــة إل ــى أغــانــي
المقدمة والنهاية لبعض األعمال
السينمائية والدرامية المسجلة
بصوته.
وم ــن أح ــدث أل ـب ــوم غـنــائــي له
قدم (يا بنت القلب) ،التي يحمل
األل ـ ـبـ ــوم اسـ ـمـ ـه ــا ،وأغـ ـنـ ـي ــة (زي
م ــا أن ــت ع ــاي ــز) ،وص ــاح ـب ــه على
المسرح صديقه المايسترو عمرو
سليم ،وفرقته الموسيقية.
وكانت فرقة العريش للفنون
الشعبية قــد أحـيــت الـجــزء األول
من ختام المهرجان على مسرح
"المحكى  ،"1والذي قدمت خالله
رقصات فلكلورية وأغاني شعبية
تـعـكــس ال ـت ــراث ال ـب ــدوي لشمال
سيناء.

مدحت صالح

والقى مهرجان القلعة الدولي
للموسيقى والغناء إقباال كبيرا
مــن الـجـمـهــور ،إذ واك ــب توقيته
إجـ ـ ـ ــازة ال ـص ـي ــف لـ ـلـ ـط ــاب ،كـمــا
ساهم انخفاض أسـعــار التذاكر
وإق ـ ــام ـ ــة الـ ـحـ ـف ــات ب ــال ـم ـس ــارح
المكشوفة في جذب العائالت.
ونظمت المهرجان دار األوبرا
الـمـصــريــة ،بــالـتـعــاون مــع وزارة
اآلثار ،بمشاركة تونس ،وسورية،
وفلسطين ،وا لـمـكـسـيــك ،وبنما،
والصين.
(رويترز)

فرقة «كركال» أبهرت جمهور مهرجانات «بيبلوس»

باتت  300أغنية أو أكثر
أصدرها برينس بين
عامي  1995و 2010متاحة
منذ أمس األول ،على
منصات البث التدفقي
الرئيسية ،بعدما وافق
ورثة الفنان األميركي
الشهير على ذلك.
وهذه األغاني مأخوذة
ً
من  23ألبوما صدرت
بين " 1995ذي غولد
إكسبيريينس" ،و2010
"."20
وتوصل ورثة برينس،
الذي كان يعارض البث
الواسع ألعماله عبر
اإلنترنت ،إلى اتفاق
مع شركة "ليغاسي
ريكوردينغز" ،وهي فرع
من مجموعة "سوني
ميوزيك".
وأوضحت الشركة في
بيان أن "الكثير من هذه
األلبومات ،التي كان
يترقبها المعجبون
والجامعون ،باتت
متوافرة للمرة األولى عبر
البث التدفقي والتحميل،
مع إضافة أكثر من 300
عمل لبرينس إلى أعماله
المتوافرة عبر اإلنترنت".
(أ ف ب)

تشييع أريثا فرانكلين بمدينة
ديترويت  31الجاري

قدمت عرض «فينيقيا الماضي الحاضر» بنكهة رحبانية وإسقاطات لبنانية
من مدينة جبيل مهد األبجدية إلى أجواء
الـتــراث اللبناني ،رافــق جمهور مهرجانات
بيبلوس الدولية مساء أمس األول فرقة كركال
فــي رحلة غنائية راقـصــة بعنوان "فينيقيا
ال ـم ــاض ــي الـ ـح ــاض ــر" ،أعـ ـ ــادت إلـ ــى األذه ـ ــان
"نكهة" مسرح األخوين رحباني باختيارها
ً
ً
القرية نموذجا رمزيا النقسامات اللبنانيين
وصراعاتهم.
وحضر نحو أربعة آالف شخص لمتابعة
ً
هذا العمل الفني المبهر مشهديا الذي قدمته
الفرقة في مناسبة يوبيلها الذهبي .وانقسم
هــذا العمل المسرحي ال ــذي يضم نحو 85
ً
ً
ممثال وراقصا ،واستوحاه عبدالحليم كركال
من مدينة جبيل "بيبلوس" إلى فصلين.
وكتب كركال حــوارات المسرحية وصمم
األزي ـ ـ ــاء ال ـغ ـن ـيــة بــألــوان ـهــا وأق ـم ـش ـت ـهــا ،في
حين تولى إخراج العمل نجله إيفان كركال،
ووضعت الكوريغرافيا ابنته أليسار.
واعتمدت "فينيقيا الماضي الحاضر" على
الحوارات الكالمية المغناة التي تكاملت مع
اللوحات الراقصة ،في حين شكلت الشاشة
ً
ً
الخلفية نصف الدائرية عنصرا كوريغرافيا
ً
إض ــاف ـي ــا ،ف ـلــم يـقـتـصــر دوره ـ ــا ع ـلــى عــرض
ً
ً
مـشــاهــد ج ــام ــدة ،ب ــل ب ــدت أح ـيــانــا ام ـت ــدادا
للخشبة ،إذ إن التقنيات التحريكية جعلت
الشخصيات المعروضة عليها ترقص هي
األخرى في بعض المشاهد ،وكأنها جزء من
الرقص الحي للفرقة على المسرح.
وأعــادت الشاشة في الفصل االول إحياء
القلعة والميناء األثريين في مدينة جبيل.
وف ـي ـمــا ك ــان ــت أحـ ــرف األب ـج ــدي ــة الفينيقية
وأص ــداف الـمــوركــس تتطاير على الشاشة

جانب من عرض «فينيقيا الماضي الحاضر»
نـفـسـهــا ،أط ــل م ـلــك جـبـيــل أحـ ـي ــرام بـلـبــاســه
ً
الذهبي ال ـبــراق ،محاطا بالنساء والجنود
الفينيقيين الــذيــن بــدوا وكأنهم ج ــاء وا من
كتب التاريخ.
ً
ً
وكان األداء الراقص معبرا تماما عن أجواء
تلك الحقبة من التاريخ .ولعل أجمل المشاهد
وص ــول الملك الـفــرعــونــي رمسيس بعربته
على الخشبة.
وسـ ــرعـ ــان م ــا ق ـف ــز ال ـم ـش ـه ــد إل ـ ــى حـقـبــة
الضيعة اللبنانية ومشاكلها والصراع بين
أهلها ،في أجواء من التراث القروي اللبناني.
وعلى غرار المسرح الرحباني ،حفل العمل
فــي هــذا الـجــزء منه بإسقاطات على الواقع
اللبناني الراهن ،وتخللته شعارات على غرار
ً
"وين ما رحنا منرجع" و"ال أحد يلغي أحدا".
وأدى األدوار التمثيلية والغنائية ممثلون

باتوا من ثوابت مسرح كركال كهدى حداد
وغبريال يمين ورفعت طربيه ،إضافة إلى
جوزف عازار .وبرز حضور الممثل الجزائري
هشام مغريش الذي يتعاون للمرة الثالثة مع
فرقة كــركــا ،وقــد أدى دور فضلو ،العريس
الثري الذي هربت منه عروسه ألنه قزم.

الفلكلور اللبناني
أمـ ـ ــا الـ ـفـ ـص ــل ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ف ـت ـم ـي ــز بـ ــأجـ ــواء
رومانسية ولوحات من الفلكلور اللبناني.
ول ـل ـمــرة األول ـ ــى دخ ـل ــت "الـ ـ ـ ــراب" ،مــوسـيـقــى
ً
ورقـ ـ ـص ـ ــا ،إل ـ ــى مـ ـس ــرح ك ــرك ــا ،إل ـ ــى جــانــب
الــدلـعــونــا وال ـه ــوارة .وق ــاد الـلــوحــة األخـيــرة
عـمـيــد ال ـفــرقــة عـمــر كــركــا ،وبــاتــت إطــالـتــه
ً
تقليدا في مسرحيات كركال.

وكانت الفرقة قدمت قبل عامين "إبحار
ف ــي ال ــزم ــن :ع ـلــى طــريــق ال ـح ــري ــر" ف ــي قلعة
بعلبك بمناسبة العيد الستين لـ"مهرجانات
بعلبك الدولية".
وأسـ ــس عـبــدالـحـلـيــم ك ــرك ــا ،إب ــن مــديـنــة
بعلبك (شــرق لـبـنــان) ،الفرقة عــام  1968مع
ً
نحو  12راقـصــا ،وقــدم باكورة أعماله فيها
عام .1972
وتضم فرقة كركال اليوم أكثر من  100فرد،
ً
ً
ً
من بينهم نحو  45راقصا لبنانيا وأجنبيا.
ً
ً
وفي سجلها نحو  17عمال فنيا.
وتـسـتـمــر مـهــرجــانــات بـيـبـلــوس الــدولـيــة
حتى  24أغسطس وفي برنامجها ايضا حفلة
للفنانة اليونانية نانا موسكوري وتحية إلى
الموسيقي المصري سيد درويش.
(أ ف ب)

أعلن أقارب المغنية أريثا
فرانكلين ،التي وافتها
المنية يوم الخميس
الماضي ،أن جنازتها
ستقام يوم  31أغسطس
بمدينة ديترويت ،بعد
عرض تابوتها أمام
محبيها مدة يومين ،إللقاء
نظرة الوداع على المغنية
الراحلة التي اشتهرت بلقب
"ملكة موسيقى السول".
وسيوارى جثمانها الثرى
بعد ذلك في مقبرة عائلية.
ولفظت فرانكلين ابنة
الواعظ الكنسي أنفاسها
األخيرة في منزلها في
ديترويت عن  76عاما،
بعد صراع مع سرطان
البنكرياس.
ً
ووفقا للترتيبات ،سيعرض
جثمان فرانكلين أمام
الناس إللقاء النظرة
األخيرة عليها يومي 28
و 29أغسطس في متحف
تشارلز إتش .رايت لتاريخ
األميركيين من أصل
إفريقي في ديترويت.
(رويترز)

ةديرجلا
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ٍّ
الحجاج بدأوا مناسكهم ...و 385ألف مصل وطائف كل ساعة

السعودية :ال حاالت وبائية أو أمراض محجرية بين ضيوف الرحمن ...و 10آالف موظف لزمزم و 1500للكهرباء
في أجواء روحانية ،يتوافد
صباح اليوم
ضيوف الرحمن ً
إلى مشعر منى إيذانا ببدء أول
مناسكهم بقضاء يوم التروية
اقتداء بسيد األنبياء محمد
صلى الله عليه وسلم ،في وقت
قارب عدد المصلين والطائفين
في الحرم المكي  400ألف كل
ساعة.

«الهالل األحمر»
تعزز أسطولها
بـ 127سيارة إسعاف

وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــوم ـ ـ ــة أمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة
وتكنولوجية غير مسبوقة ،يبدأ
اليوم حجاج بيت الله العتيق أول
مناسك الحج بقضاء يوم التروية
الموافق الثامن من شهر ذي الحجة
ً
ً
فــي مشعر مـنــى ،زل ـفــا وتـقــربــا لله
تعالى متبعين سنة نبيه محمد
صلى الله عليه وسلم ،في المشعر
ذي الـمـكــانــة ال ـك ـب ـيــرة ،الـ ــذي رمــى
منه نبي الله إبراهيم عليه السالم
الجمار ،وذبح فدي ابنه إسماعيل
عليه السالم.
واقتداء بسنة نبينا عليه الصالة
وال ـ ـسـ ــام ،م ــن ال ـم ـق ــرر أن يصلى
ال ـح ـج ـيــج ف ــي م ـنــى الـ ـي ــوم الـظـهــر
ً
والعصر والمغرب والعشاء قصرا
بال جمع ،قبل أن يؤدوا صالة الفجر
ً
ً
استعدادا للوقوف بعرفات غدا.
ومع استمرار تدفق األلوف إلى
م ـكــة ال ـم ـكــرمــة ،أع ـل ـنــت الـسـلـطــات
السعودية أمس ،أن عدد المصلين
في الحرم المكي تجاوز  278ألف
ٍّ
ً
م ـص ــل ك ــل س ــاع ــة ت ـقــري ـبــا ،ونـحــو
عدد  107آالف طائف حول الكعبة
ً
المشرفة في الساعة أيضا.
وأك ـ ـ ـ ــدت ه ـي ـئ ــة اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاء ،فــي
روزنــامـتـهــا للحج ،أنــه يعمل على
خدمة ضيوف الرحمن أثناء موسم
الحج أكثر من  10آالف موظف من
منسوبي الرئاسة العامة لشؤون
المسجد الحرام والمسجد النبوي
فــي الـحــرمـيــن وعـلــى م ــدار الساعة
مــدعــومـيــن بـ ـ ُ 54501م ـع ـ َّـدة وآلـيــة
يـعـمـلــون ع ـلــى تــوف ـيــر م ـي ــاه زم ــزم
َّ ً
مبردا في مواقع قريبة من
وتقديمه
المصلين والـحـجــاج والمعتمرين
داخ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـح ـ ــرمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـش ــريـ ـفـ ـي ــن

رتل من السيارات الطبية لتفويج الحجاج المرضى من مستشفيات المدينة المنورة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أمس (واس)
وساحاتهما وفي المشاعر المقدسة.
وأشارت الهيئة إلى أنه يتم ضخ
 2000طن من مــاء زمــزم في الحرم
المكي ،و 300طن في الحرم النبوي
ً
بالمدنية المنورة يوميا.
ك ـم ــا ت ـ ُـه ـي ــئ ال ــرئ ــاس ــة ال ـع ــام ــة
لشؤون المسجد الحرام والمسجد
النبوي " 25000عبوات مياه زمزم"
ً
يوميا وتقوم بتعبئتها على مدار
الـ ـس ــاع ــة ل ـت ـس ـه ـيــل ع ـم ـل ـيــة ش ــرب
الـحـجــاج والمصلين ،إضــافــة إلى

«كبسوالت نوم» لزوار البيت
غ ــرف صـغـيــرة ال ت ـت ـجــاوز ثــاثــة أم ـت ــار مربعة
مصنوعة من األلياف الزجاجية والبالستيك ولها
ً
مفتاح ممغنط ،فكرة تبدو بعيدة جدا عن الصورة
ً
النمطية للحج ،لكنها متاحة مجانا للتجربة خالل
هذا الموسم.
فـبــالـتـعــاون مــع الـسـلـطــات ال ـس ـعــوديــة ،وضعت
جمعية "هــديــة ال ـحــاج" الخيرية المتخصصة في
تقديم خــدمــات للحجاج والمعتمرين 18 ،إلــى 24
كبسولة نــوم متنقلة فــي مشعر منى ،فــي تصرف
الحجاج الستخدامها بشكل موقت عندما يريدون

اقتطاع وقت للراحة خالل أداء مناسك الحج.
وانطلقت الفكرة ،حسب ما يقول القيمون على
ً
ً
ً
الجمعية ،من أن الحج يتطلب مجهودا بدنيا شاقا،
ً
ويجري في طقس حار جدا ووسط ازدحام شديد.
يوجد فــي كــل كبسولة سرير فــردي مــع وســادة
ومساحة الكبسولة  2.64متر مربع ،وارتفاعها 1.2
مـتــر .وبــاإلمـكــان شحن الهاتف فيها والتظلل من
أشعة الشمس وأخذ قسط من الراحة لوقت محدد.
كـمــا يـمـكــن تـغـيـيــر درج ــة ال ـح ــرارة داخ ـل ـهــا حسب
الطلب ،وهناك إضاءة بألوان مختلفة.

تأمين عربات متعددة األنواع لذوي
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة وتقديمها
ً
ل ـه ــم مـ ـج ــان ــا ،إذ ً ت ــم ت ــوف ـي ــر أك ـثــر
مــن  13650عــربــة منها  700عربة
كهربائية.

اآلذان والصلوات
ويقوم على رفع اآلذان في الحرم
ً
 20م ــؤذن ــا ،ويـتـنــاوب عـلــى إمــامــة
ال ـص ـلــوات  10أئ ـمــة ،ويـتــم تنظيم
خطبهم ،ويوجد في ساحات الحرم
ً
ً
أكثر من  123مرشدا ومطوفا.
وت ـ ـتـ ــولـ ــى الـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـع ـن ــاي ــة
بساحات المسجد الحرام ،وتوفير
المصاحف الشريفة ،وترجمة وبث
معاني القرآن الكريم إلــى اللغات:
اإلنكليزية ،والفرنسية ،واألوردية،
والماالوية.
بـ ـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ـ ــا ،أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة
السعودية للكهرباء اكتمال جاهزية
مـنـظــومـتـهــا بــالـمـشــاعــر الـمـقــدســة
وم ـك ــة ال ـم ـك ــرم ــة ،وم ـب ــاش ــرة أكـثــر
مــن  1500مهندس وفـنــي وإداري
عملهم بها.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـق ـط ــاع ال ـغــربــي
الـمـشــرف ال ـعــام عـلــى خـطــة الـحــج،

ّ
ُ
السيسي يفعل «جرائم المعلومات»
ومخاوف من «تكميم األفواه»
●

القاهرة  -حسن حافظ

نشرت الجريدة الرسمية في مصر ،أمس ،قرار
الرئيس عبدالفتاح السيسي ،بإصدار القانون
رقم  175لسنة  ،2018الخاص بـ "مكافحة جرائم
تقنية المعلومات" ،والمعروف إعالميا بقانون
"مكافحة جرائم اإلنترنت" ،والذي سبق للبرلمان
أن واف ــق عـلــى مـشــروعــه خــال جلسته العامة
في يونيو الماضي ،ويسمح القانون بحجب
المواقع اإللكترونية التي تبث أي محتوى يشكل
تـهــديــدا لــأمــن الـقــومــي أو يـعــرض أم ــن الـبــاد
أو اقتصادها للخطر ،بعد الحصول على إذن
قضائي ،إال أن مراقبين ّ
عبروا عن مخاوفهم من
ً
استغالل القانون في تكميم األفواه ،خصوصا
على مواقع التواصل االجتماعي.
ويتضمن القانون 45 ،مادة من أبرزها "التزام
مقدم الخدمة بأن يوفر  -حال طلب جهات األمن
الـقــومــي ووفـقــا الحتياجاتها  -كــل اإلمـكــانــات
ال ـف ـن ـيــة ال ـت ــي ت ـت ـيــح ل ـه ــذه ال ـج ـه ــات م ـمــارســة
اختصاصاتها وفقا للقانون ،مع مراعاة حرمة
الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور ،على أن

يلتزم مـقــدم الـخــدمــة بالحصول على بيانات
المستخدمين ،مع عدم إفشائها بغير أمر مسبب
من إحدى الجهات القضائية المختصة".
ونظمت المادة  7إجراءات حجب المواقع ،إذ
نصت على أن "لجهة التحقيق المختصة ،متى
قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو
خارجها ،بوضع أي عبارات أو أرقــام أو صور
أو أفــام أو أي مــواد دعائية ،أو ما في حكمها
ما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها
بــالـقــانــون ،وتشكل تـهــديــدا لــأمــن الـقــومــي ،أو
تعرض أمن البالد أو اقتصادها القومي للخطر،
أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث،
كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا".
وأشــارت المادة إلى أن "على جهة التحقيق
عــرض أ مــر الحجب على المحكمة المختصة
خالل  24ساعة ،على أن تصدر المحكمة قرارها
مسببا بالقبول أو الرفض في مدة ال تتجاوز
 72ساعة مــن وقــت عرضه عليها ،ويـجــوز في
حالة االستعجال لــوجــود خطر حــال أو ضرر
وش ـيــك ال ــوق ــوع مــن ارت ـك ــاب جــري ـمــة ،أن تـقــوم
جهات التحري بإبالغ الجهاز القومي لتنظيم

عبدالسالم العمري ،إن "المشاريع
ُ
الكهربائية الجديدة ستساهم في
تقديم أعلى مستوى من الموثوقية
ً
ل ـل ـخــدمــة ،س ـع ـيــا ل ـتــوف ـيــر أقـصــى
س ـبــل ال ــراح ــة ل ـح ـجــاج ب ـيــت ال ـلــه،
ســواء فيما يخص كـفــاء ة الخدمة
نفسها أو أداء كوادرها بالمشاعر
ً
المقدسة ،إنفاذا لتوجيهات القيادة
الـ ــرش ـ ـيـ ــدة" ،وف ـ ــق وكـ ــالـ ــة األنـ ـب ــاء
السعودية "واس".
ً
كما أشار إلى أن "هناك تنسيقا
ً
ً
دائ ـمــا ومـسـتـمــرا عـلــى م ــدار الـعــام
ب ـي ــن م ــرك ــز ع ـم ـل ـي ــات ال ـس ـع ــودي ــة
للكهرباء في مكة المكرمة والمدينة
المنورة ومــركــز عمليات الرئاسة
ال ـعــامــة ل ـش ــؤون الـمـسـجــد ال ـحــرام
والمسجد النبوي الشريف ،ما أدى
إلــى ضمان استمرارية تغذيتهما
بموثوقية عالية على مدار الساعة،
واالسـ ـتـ ـع ــداد ال ـكــامــل ألي أح ـمــال
زائ ـ ــدة أث ـن ــاء س ــاع ــات ال ـ ــذروة في
م ــوس ــم الـ ـعـ ـم ــرة وشـ ـه ــر رم ـض ــان
ً
وصوال لموسم حج".

الوضع الصحي
إلــى ذلــك ،أعلنت وزارة الصحة

ال ـس ـع ــودي ــة ،أن ــه ل ــم تـسـجــل حتى
اآلن أي حــاالت وبائية أو أمــراض
م ـح ـجــريــة ب ـيــن ح ـج ــاج ب ـيــت الـلــه
الحرام ،مؤكدة أن الوضع الصحي
لجميع الحجاج مطمئن.
وأضافت الــوزارة أن عدد الذين
قـ ــدمـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة لـ ـه ــم الـ ـخ ــدم ــات
الوقائية عبر المنافذ الصحية من
غــرة شهر ذي الـقـعــدة وحـتــى اآلن
بلغ  1.647مليون حــاج ،فــي حين
بلغت النسب العامة اللتزام ضيوف
الرحمن باللقاحات الوقائية نحو
 80في المئة للقاح الحمى الشوكية
و 96في المئة للحمى الصفراء و88
في المئة لشلل األطفال.
وأوضــح البيان أن مستشفيات
مـكــة الـمـكــرمــة والـمــديـنــة الـمـنــورة
تــواصــل تقديم الخدمات النوعية
ً
لـ ـلـ ـضـ ـي ــوف الـ ــرح ـ ـمـ ــن ،م ــوضـ ـح ــا
أن ـه ــا أجـ ــرت  187عـمـلـيــة قـسـطــرة
قلبية و 10قلب مفتوح حتى يوم
الخميس.
وذكر البيان أن الطواقم الطبية
ً
أجـ ـ ــرت أيـ ـض ــا  1280ح ــال ــة غـســل
ل ـل ـك ـل ــى و 150ع ـم ـل ـي ــة م ـنــا ظ ـيــر
ً
و 488عملية جــراح ـي ـةـ الف ـتــا إلــى
أنـهــا قــدمــت خدماتها عبر أقسام

الطوارئ ألكثر من  280ألف حاج،
باإلضافة إلى تسجيل تسع حاالت
والدة.

الهالل األحمر
وف ــي إط ــار خـطــة االس ـت ـعــدادات
المكثفة لتقديم الخدمات اإلسعافية
الــازمــة لـضـيــوف الــرحـمــن ،عــززت
ه ـي ـئــة الـ ـه ــال األحـ ـم ــر ال ـس ـعــودي
أسطولها من المركبات اإلسعافية
ب ــأك ـث ــر م ــن  127سـ ـي ــارة إس ـع ــاف
حــدي ـثــة م ـ ــزودة ب ــأح ــدث األج ـه ــزة
والتقنيات الطبية.
كما تحتوي سيارات اإلسعاف
ال ـج ــدي ــدة ع ـلــى وح ـ ــدة تشخيص
مـتـكــامـلــة وم ـع ــدات لـنـقــل وتثبيت
المصابين.
كــذلــك وف ــرت الهيئة  15سـيــارة
ل ـل ـتــدخــل ال ـس ــري ــع إلـ ــى ج ــان ــب 20
ً
دراجــة ،بينما خصصت  36مركزا
ً
ً
ً
ً
إسعافيا دائما ،و 90مركزا إسعافيا
ً
م ــؤق ـت ــا ،ون ـح ــو أل ـف ـيــن م ــن ال ـفــرق
اإلس ـعــاف ـيــة والـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة في
نطاقات مكة والمدينة.
(مكة المكرمة ،منى  -أ ف ب،
كونا ،د ب أ ،العربية)

ّ
قوات الشرعية تتقدم في اليمن
وسقوط عشرات الحوثيين

االتـصــاالت ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على
ال ـفــور بــالـحـجــب الـمــؤقــت لـلـمــوقــع أو الـمــواقــع
المخالفة".
وأق ــر الـقــانــون حــزمــة مــن العقوبات الــرادعــة
ل ـجــرائــم تـقـنـيــة الـمـعـلــومــات تـتـضـمــن الـغــرامــة
وال ـح ـبــس ،مــع تغليظ الـعـقــوبــة "إذ وقـعــت أي
جــري ـمــة م ــن ال ـج ــرائ ــم ال ـم ـن ـصــوص عـلـيـهــا في
ه ــذا ال ـقــانــون ب ـغــرض االخـ ــال بــالـنـظــام الـعــام
أو تـعــريــض ســامــة المجتمع وأم ـنــه للخطر،
أو اإلضــرار باألمن القومي للبالد أو بمركزها
االقتصادي ،أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات
الـعــامــة ألعـمــالـهــا ،أو تعطيل أحـكــام الدستور
أو القوانين أو الـلــوائــح ،أو اإلض ــرار بالوحدة
الوطنية والـســام االجتماعي ،تكون العقوبة
السجن المشدد".
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،وف ـي ـمــا ت ـك ـثــف ال ـ ـ ــوزارات
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة مـ ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات اس ـت ـق ـب ــال عـيــد
األضـحــى ،لقي شخصان مصرعهما وأصيب
 23آخ ــرون فــي حــادثـيــن منفصلين على طرق
محافظة البحر األحمر ،أمس ،إذ توفي شخصان
وأصيب  18آخرون.

ًُ
ً
السعودية تعترض صاروخا باليستيا أط ِلق من عمران
بعد أيام من إحراز قوات الجيش اليمني الموالية
للحكومة الشرعية تقدما جديدا في محور صعدة ،بعد
مواجهات مع ميليشيا "أنصار الله" الحوثية الموالية
إليــران ،قتل  31من مسلحي ميليشيات الحوثي في
اشتباكات مع الجيش الوطني ،الذي سيطر الجيش
الوطني ،بدعم من تحالف دعم الشرعية ،على معظم
أنـحــاء بــاقــم ،وتمكنت عناصره مــن طــرد ميليشيات
ال ـح ــوث ــي م ــن آخـ ــر ال ـمــرت ـف ـعــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة في
المديرية.
وأح ـ ـ ـ ــرزت ق ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش ت ـق ــدم ــا ع ـس ـك ــري ــا ،فــي
الـ ـم ــاحـ ـي ــظ ،ح ـي ــث أح ـك ـم ــت ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى س ــوق
المالحيظ ،وسيطرت ناريا على الطريق المؤدي نحو
مران ،معقل زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.
كما أعلن مصدر عسكري في "ألوية العمالقة" (قوات
جنوبية يمنية) ،إن قوات اللواء تمكنت من السيطرة
على مقر المجلس المحلي ،والمركز الصحي في مركز
مديرية الدريهمي ،ومقر الشرطة في محافظة الحديدة،
بعد معارك عنيفة مع المليشيات أسفرت عن سقوط
عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

وفي محافظة حجة ،أفادت قوات الجيش الوطني،
أمــس ،بمقتل وإصابة العشرات من الحوثيين أثناء
تطهير ع ــدد مــن ال ـم ــزارع والـجـيــوب جـنــوب مديرية
حيران.
وش ــن الـجـيــش عملية عسكرية واس ـعــة ،صباحا،
في محوري قانية وفضحة بمحافظة البيضاء وسط
البالد ،تحت غطاء جــوي كثيف من طائرات تحالف
دعم الشرعية.
وفي محافظة عمران ،استهدفت طائرات التحالف
ً
ً
م ـع ـس ـك ــرا ت ــدريـ ـبـ ـي ــا ومـ ـخ ــاب ــئ م ـن ـص ــات ص ــواري ــخ
للميليشيات في جبل المسلوق الواقع بمديرية حرف
سفيان على الحدود مع محافظة صعدة.
وقتل  7مــن مسلحي "أنـصــار الـلــه" ،فــي مواجهات
اندلعت مع قوات الجيش اليمني ،في محافظة تعز.
وت ــأت ــي هـ ــذا ال ـ ـغـ ــارات ب ـع ــد س ــاع ــات ع ـل ــى إع ــان
الناطق باسم التحالف ،العقيد الركن تركي المالكي،
ً
ً
أن االنقالبيين أطلقوا صــارو خــا باليستيا باتجاه
األراضي السعودية من محافظة عمران.
(صنعاء  -وكاالت)

سلة أخبار
سويسرا تمنع الجنسية
عن زوجين مسلمين

قررت السلطات السويسرية في
كانتون دو فو منع الجنسية عن
زوجني مسلمني بسبب رفضهما
مصافحة أشخاص من الجنس
اآلخر والرد على أسئلتهم.
وقال غريغوري جونو ،عمدة
مدينة لوزان الواقعة على ضفاف
بحيرة ليمان« ،اعتبرنا أن مسألة
االندماج لم تتحقق .عندما نريد
جنسية بلد ما ،يجب أن نلتزم
بالنظام القانوني واملساواة بني
الجنسني».
وعقدت جلسة االستماع الخاصة
بالزوجني اللذين لم يتم كشف
جنسيتهما في الربيع ،لكن تم
اعالن القرار امس االول.
ً
وقال أعضاء لجنة التجنيس ان
الرجل وزوجته يرفضان مصافحة
أشخاص من الجنس اآلخر كما
انهما أبديا ترددا في اإلجابة عن
أسئلة من رجل أو امرأة حسب
كل حالة.

أيرلندا :زعيمة «الوحدوي»
ترفض مقابلة البابا

رفضت زعيمة «الحزب الوحدوي
الديمقراطي» في ايرلندا الشمالية
دعوة للقاء البابا فرنسيس خالل
زيارته أليرلندا هذا حسبما ذكر
الحزب مستشهدا بالتزامات
خاصة بأسرتها.
وقالت أرلني فوستر زعيمة الحزب
إنها «تقدر» الدعوة ،لكنها ستكون
بعيدة مع أسرتها خالل زيارة
البابا ،بعدما دعتها الحكومة
األيرلندية لحضور كلمته في
قلعة دبلن في  25أغسطس.

بوتفليقة يعزل اثنين
من كبار قادة الجيش

أعلنت الرئاسة الجزائرية ،ان
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة
عزل اثنني من كبار قادة الجيش،
ليجري تغييرا جديدا في هيكل
السلطة قبل انتخابات الرئاسة
التي تجري العام املقبل ،وبعد
شهرين من إقالة بوتفليقة املدير
العام لألمن الوطني عبدالغني
هامل.
وكان اللواء سعيد باي قائدا
للناحية العسكرية الثانية بينما
كان اللواء لحبيب شنتوف
قائدا للناحية العسكرية األولى.
وتنقسم الجزائر وهي واحدة من
موردي الغاز الرئيسيني ألوروبا
إلى ست مناطق عسكرية.

توصية أممية لمشاركة
دا سيلفا في االنتخابات

ّ
لبنان :رفول يطالب بالتطبيع مع سورية ...والحكومة في مهب الريح
ّ
جعجع :االستدعاءات على خلفية «التعليقات» تذكرنا بالنظام األمني
●

ً
متوسطا مجموعة من سيدات األعمال اللبنانيات أمس األول (داالتي ونهرا)
الحريري

بيروت  -ةديرجلا

•

ف ــي م ــوق ــف الفـ ــت م ــن ش ــأن ــه أن ي ــزي ــد م ــن ت ــأزم
العالقة بين الرئاستين األولــى والثالثة في لبنان،
أعلن وزيــر الــدولــة لـشــؤون رئــاســة الجمهورية في
حكومة تصريف األعمال ،بيار رفــول ،أن "مصلحة
اللبنانيين تقتضي تطبيعا كــامــا للعالقات مع
سورية المنتصرة ،شاء من شاء ذلك وأبى من أبى"،
ً
مشيرا إلى أن "لبنان هو الرابح من انتصار الدولة
ال ـجــارة إلتــاحـتــه إع ــادة الـنــازحـيــن الـســوريـيــن إلى
بلدهم وتفعيل تصدير بضائعه عبر معبر نصيب
إلى الخارج ،والمشاركة في إعادة اإلعمار وتحسين
اقتصاده المتردي".
ً
وي ــأت ــي مــوقــف رفـ ــول (ال ـم ـقــرب جـ ــدا م ــن رئيس
الجمهورية ميشال عون) ،بعد رفض رئيس الحكومة
المكلف سعد الحريري الشديد إعادة العالقات بين

ً
لبنان وسورية إلى مستواها الطبيعي" ،مضيفا" :إذا
كان اآلخرون يصرون على عودة العالقات اللبنانية
 السورية من باب معبر نصيب ...فعندها لن تتشكلالحكومة ،وأقول هذا بكل صراحة".
ويــؤشــر ك ــام رف ــول إل ــى خ ــاف كبير بين عون
والحريري حــول هــذا الملف ،مما قد يضع مسألة
تشكيل الحكومة اللبنانية في مهب الريح.
في موازاة ذلك ،أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية"
سمير جعجع أن " 7أغسطس كانت فعل نظام أمني
س ــوري  -لبناني مـشـتــرك .صحيح أن ــه زال ،إال أن
الجميع يدرك أن ال شيء يزول بشكل كامل ،وإنما
دائما ما تبقى بعض الرواسب هنا وهناك ،ونحن
في الوقت الراهن نرى أن بعض رواسب هذا النظام
ال تــزال مستمرة ،إال أننا كما قضينا عليه بشكل
كلي ،نحن لن نــدع هــذه الــرواســب تظهر من جديد
لتأخذ مداها ،وإنما سنكمل المسيرة والعمل من

أجل اجتثاثها بشكل كلي من النظام اللبناني ،فإما
أن يعيش لبنان في كنف الحرية أو ال حياة له أبدا".
ولفت جعجع خالل لقاء أقامته مصلحة طالب
"القوات" ،مساء أمس األول ،إلى أن "بعض الظواهر
الـتــي تــذكــرنــا ب ــرواس ــب الـنـظــام األم ـنــي ال ـس ــوري -
اللبناني هــي االسـتــدعــاءات التي تتم على خلفية
تعليقات يقوم البعض بنشرها عبر مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي ،وب ـعــض تـلــك الـتـعـلـيـقــات تستوجب
االسـتــدعــاء ،ألننا نعيش في بلد يحكمه القانون،
ويجب أال يتم تخطيه لئال تعم الفوضى ،إال أن هناك
تعليقات تأتي في سياق حرية التعبير عن الرأي،
وانــا أعتقد أنني كمواطن لبناني لـ ّ
ـدي كامل الحق
في أن أنشر بشكل موضوعي عبر صفحتي على
فيسبوك معطيات أو معلومات قرأتها أو أعرفها
عن أمر ما ،وهذا األمر يجب أال يؤدي إلى استدعائي
للتحقيق".

قضت لجنة حقوق االنسان
في األمم املتحدة ،بعدم جواز
استبعاد الزعيم البرازيلي
املسجون لويس ايناسيو
لوال دا سيلفا من املشاركة
في االنتخابات الرئاسية
بسبب عدم البت حتى اآلن
باالستئنافات القانونية التي
قدمها أمام القضاء.
وأعلنت اللجنة في بيان ما
خلصت اليه بعد طلب مستعجل
قدمه محامو لوال دا سيلفا في
 27يوليو.
وطلبت اللجنة في بيانها من
البرازيل «اتخاذ االجراءات
الضرورية لضمان تمتع لوال
بكامل حقوقه السياسية
وممارستها خالل وجوده في
السجن كمرشح لالنتخابات
الرئاسية عام .»2018

ةديرجلا

•
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دوليات

األسد يواصل الحشد في إدلب و«داعش» يهاجم بدير الزور

ً
ّ
• بومبيو يعين مستشارا لسورية • ماكرون وميركل يحذران من «مخاطر» • طهران ودمشق التفاق طويل
وسط توقعات باقتصار
العمليات العسكرية على مناطق
استراتيجية محدودة ،أرسل
الرئيس السوري بشار األسد
المزيد من التعزيزات إلى مركز
ثقل المعارضة في محافظة
إدلب وخزانها البشري ،في ًوقت
ّ
شن ًتنظيم «داعش» هجوما
مباغتا على مساكن الجنود
األميركيين والفرنسيين
في ريف دير الزور.

م ــع وصـ ــول م ــدرع ــات ودب ــاب ــات تركية
مطورة إلى الحدود مع إدلب ،واصلت قوات
النظام السوري إرسال التعزيزات العسكرية
نحو المحافظة ،التي تتهيأ فيها الظروف
لتكون ساحة المعركة الكبيرة المقبلة.
ورغم التعزيزات العسكرية ،التي قالت
صحيفة "ال ــوط ــن" الـمـقــربــة مــن الحكومة
إنها "األضخم في تاريخ الحرب السورية"،
توقع محللون أن تقتصر عمليات النظام
فــي إدلــب على مناطق استراتيجية فقط،
وتــرك مصيرها التفاقات دولية ترسمها
ً
خ ـصــوصــا روس ـي ــا وت ــرك ـي ــا ،ال ـت ــي تعمل
على توحيد صفوف الفصائل للمواجهة
المحتملة.
وم ـنــذ ال ـعــاشــر م ــن أغـسـطــس ال ـج ــاري،
تستهدف قوات النظام بالسالح المدفعي
وبوتيرة أقل بالغارات الجوية ،مناطق عدة
تحت سيطرة الفصائل تمتد مــن جنوب
إدلب إلى ريف حلب الغربي (شمال) وريف
حماة الشمالي (وسط).
وت ــأخ ــذ ال ـف ـص ــائ ــل ال ـه ـج ــوم ال ـمــرت ـقــب
ع ـلــى م ـح ـمــل الـ ـج ــد .وان ـه ـم ــك مـقــاتـلــوهــا،
بحفر الخنادق ووضــع السواتر الترابية
فــي مـنــاطــق قــريـبــة مــن تـلــك الــواقـعــة تحت
سيطرة النظام.
ووفـ ـ ــق ال ـم ـح ـل ـل ــون ،ف ـ ــإن م ـن ــاط ــق ع ــدة
سيتم استهدافها عند األطراف ،بينها تلك
الممتدة بين جسر الشغور وسهل الغاب
الواصلة بين إدلب وشمال حماة ،وأخرى
تقع على جانبي جزء من الطريق الدولي
حلب  -دمشق.
وتطلق تسمية سهل الغاب على منطقة
زراعية معظمها في شمال حماة وتمتد إلى
جنوب غرب إدلب بمحاذاة جسر الشغور.
وتكمن أهميتهما في قربها من محافظة
الالذقية ومنطقة الساحل ،المعقل األساسي
للطائفة العلوية التي يتحدر منها األسد.
أما الهدف الثاني من العملية فقد يكون
استعادة وضمان أمن كامل األوتوستراد
الدولي حلب  -دمشق ،الذي يمر في جنوب
وشرق إدلب .ومن أجل ضمان أمنه سيكون
على النظام استعادة قرى جنوب غرب حلب
ً
وصوال إلى جنوب إدلب.

القاعدة األميركية

«تحرير الشام»
تتخلى عن إدارة
ريف حماة لمصلحة
المجالس المحلية

وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا أع ـ ـ ـ ــرب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـف ــرن ـس ــي
إيمانويل ماكرون والمستشارة األلمانية
أن ـج ـيــا م ـيــركــل ع ــن قـلـقـهـمــا م ــن الــوضــع
اإلنساني في إدلب وطالبا بعملية سياسية
شاملة لتحقيق السالم الدائم في المنطقة،
هاجم تنظيم "داعش" ليلة الجمعة -السبت

عناصر من كتائب صقور الشام بخنادق في ريف إدلب أمس األول (أ ف ب)
حقل "العمر النفطي في ريف دير الزور.
وذكر المرصد السوري لحقوق اإلنسان
أم ـ ــس ،أن مـسـلـحــي "داع ـ ـ ــش" ش ـن ــوا أكـبــر
هجوم من نوعه منذ تحويل الحقل لقاعدة
ل ـل ـت ـحــالــف ودخ ـ ـل ـ ــوه" ،ل ـك ــن ال ـ ـقـ ــوات ذات
األغلبية الكردية المدعومة من واشنطن
ص ـ ــدت ه ـجــوم ـه ــم ع ـل ــى م ـب ــان ــي ال ـج ـنــود
ً
الـفــرنـسـيـيــن واألم ـي ــرك ـي ـي ــن ،مــوض ـحــا أن
حقل العمر األهم في سورية شهد عمليات
استنفار من قوات التحالف و"قسد".
وم ـ ــع وص ـ ـ ــول تـ ـع ــزي ــزات الـ ـنـ ـظ ــام إل ــى
المنطقة وتــولــي الـشــرطــة الــروسـيــة إدارة
معبر م ــورك ،حـلــت "هـيـئــة تـحــريــر الـشــام"
م ـجــالــس ال ـش ــورى ال ـتــابـعــة ل ـهــا ف ــي ريــف
حـ ـم ــاة الـ ـشـ ـم ــال ــي ،وفـ ــوضـ ــت ال ـم ـج ــال ــس
الـمـحـلـيــة الـمــدنـيــة ب ـ ــإدارة ال ـم ـنــاطــق .كما
ألغت العمل بجميع األختام التابعة لها،
فــي بـ ــادرة لـتــافــي االن ـت ـق ــادات فــي بعض
مناطق سيطرتها الممتدة بين ريف حماة
ومحافظة إدلب ،ومطالبة المدنيين بتسليم

الـسـلـطــات لهيئات مــدنـيــة وإب ـعــاد الحكم
العسكري.

مبعوث بومبيو
وبعد ساعات على إعالنها تعليق صرف
مبلغ  230مليون دوالر مخصص لبرامج
تحقيق االستقرار في سورية ،أعلنت وزارة
الخارجية األميركية تعيين السفير السابق
ً
ً
لدى العراق جيم جيفري مستشارا خاصا
ل ــوزي ــر ال ـخــارج ـيــة م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو بـشــأن
سورية ،موضحة أن مهامه ستتمحور حول
تنسيق عملية االنتقال السياسي ،إضافة
إلى بحث جميع جوانب النزاع السوري.
وف ـ ــي ح ـي ــن أوضـ ـح ــت ال ـن ــاط ـق ــة بــاســم
الخارجية هيذر نويرت أن بومبيو "أعاد
توجيه"  230مليون دوالر وضعت لمساعدة
المناطق المحررة من سيطرة "داعش" بعد
ال ـت ــزم ال ـشــركــاء ف ــي الـتـحــالــف تخصيص
 300مليون دوالر من أموالهم ،ومنها 100

مـلـيــون دوالر مــن الـسـعــوديــة و 50مليون
دوالر من اإلم ــارات العربية المتحدة ،أكد
ال ـم ـب ـع ــوث الـ ـخ ــاص ل ـل ـب ـيــت األبـ ـي ــض فــي
التحالف بريت مــاكـغــورك ،بقاء الــواليــات
المتحدة في سورية واستعدادها للمرحلة
األخيرة للقضاء على "داعش".
وأوضـ ـ ـ ــح م ــاكـ ـغ ــورك أن ـ ــه ب ـع ــد إخ ـ ــراج
ال ـت ـن ـظ ـيــم م ــن  99ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن مـنــاطــق
ً
سـيـطــرتــه ســابـقــا فــي ســوريــة ،يـتـ ّـم العمل
على تحقيق االسـتـقــرار عبر نــزع األلـغــام
ّ
وجر المياه وتوليد الكهرباء واحتياجات
ً
أساسية أخرىّ ،وأعطى مثاال إعادة إمداد
 26منطقة في الرقة بمياه الشفة.

اتفاقية طويلة
في المقابل ،أعلن وزيــر الطرق وإعمار
ال ـم ــدن اإلي ــران ــي أم ـيــر أم ـي ـنــي ،أن طـهــران
ودمـ ـش ــق ب ـص ــدد ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى اتـفــاقـيــة
اق ـت ـص ــادي ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة طــوي ـلــة األمـ ــد،

تساهم في توسيع التعاون االقتصادي.
وقال أميني ،على هامش زيارته لدمشق
أمـ ــس األول" ،تـ ــم األخ ـ ــذ ب ـع ـيــن االع ـت ـب ــار
مصالح البلدين في ّ االتفاقية االقتصادية
لـكــي يستفيد كــل مــنــا مــن طــاقــات اآلخ ــر"،
ً
مضيفا" :سورية على أعتاب فصل جديد
مـ ــن إع ـ ـ ـ ــادة إع ـ ـمـ ــارهـ ــا مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب ال ـت ــي
أنـهـكـتـهــا لـ ـ  8س ـن ــوات ،وال ـق ـطــاع الـخــاص
اإليراني يمكنه أن يساعد في ذلك بالقدرات
والخبرات العالية التي يمتلكها".
ولفت إلى أنه بموجب االتفاقية ستقوم
شركات إيرانية خاصة بإعادة إعمار ما ال
يقل عن  30ألف وحدة سكنية متضررة في
المناطق الـمـحــررة أو تلك الـتــي ستحرر،
ً
مـضـيـفــا أن تـلــك ال ـشــركــات سـتـقــوم كــذلــك
بترميم األماكن التاريخية السورية وإعادة
بناء البنية التحيته المدمرة ،مثل خطوط
النقل وخطوط المياه والكهرباء.
(عواصم -وكاالت)

العبادي يعمل على إقناع «آخرين» بتشكيل
الكتلة األكبر في البرلمان العراقي
«حشدامش» يوثق قصص «الحشد» في محاربة «داعش»

جهانغيري :نمر بظروف حساسة ولم ندخل مرحلة األزمة

والــوطـنـيــة ،والـمـحــور االخ ــر يـقــوده الفتح
ودولـ ــة ال ـقــانــون وغــالـبـيــة أع ـضــاء النصر
وال ـم ـح ــور الــوط ـنــي وال ـح ــزب ــان ال ـكــرديــان
وآخرون لتشكيل الكتلة البرلمانية األكبر".
وأض ــاف" :ولـكــن الت ــزال الفرصة كبيرة أن
ننجح في جمع كل األطراف ضمن الفضاء
الوطني إلنتاج حكومة قوية وحازمة".
وان ـق ـس ـم ــت ال ـك ـت ــل ال ـش ـي ـع ـيــة الـخـمــس
ال ـفــائــزة بـغــالـبـيــة أصـ ــوات الـنــاخـبـيــن في
االنتخابات البرلمانية فيما بينها لتشكيل
الكتلة االكبر ،حيث تشير التقارير إلى أن
كتلة "سائرون" المقربة من الزعيم الشيعي
مقتدى الصدر ،وحصدت غالبية أصوات
الـشـيـعــة ،اقـتــربــت مــن حـســم تـحــالـفـهــا مع
كتلة "تيار الحكمة الوطني" بزعامة عمار
الحكيم و"ائ ـتــاف الـعــراقـيــة" بزعامة ايــاد
عالوي ،بينما اليزال "تيار الفتح" ،الذي حل
ثانيا في نتائج االنتخابات بزعامة هادي

ال ـعــامــري يــرافـقــه "ائ ـتــاف دول ــة الـقــانــون"
بزعامة نوري المالكي ،يسعى لضم قائمة
"ال ـن ـصــر" إل ـيــه بــزعــامــة ال ـع ـبــادي ال ــذي لم
يحسم قراره باالنضمام حتى االن.
الى ذلك ،صدر في بغداد ،كتاب بعنوان
"حـ ـ ـش ـ ــدام ـ ــش" ال ـم ـق ـت ـب ــس م ـ ــن ال ـم ـل ـح ـمــة
السومرية الشعرية "جلجامش" ،للكاتب
أحمد لعيبي ،يوثق قصص مقاتلين في
"الحشد الشعبي" شاركوا في الحرب ضد
"داعش".
و ق ــال لعيبي خــال حفل توقيع كتابه
ً
فــي ب ـغ ــداد ،إن "ه ـنــاك ب ـطــوالت وقـصـصــا
في الحشد الشعبي يجب أن تصل للناس
وأن تطلع عليها األج ـيــال الــاحـقــة ،ولــذا
وجدت ضرورة توثيق كل شيء من خالل
هذا الكتاب".
(بغداد  -د ب أ ،روسيا اليوم)

ّ ً
متعلال بأنه "يتعارض مع الشريعة اإلسالمية والدستور"،
رفــض مجلس صيانة الدستور ،أعلى هيئة رقابية في إيــران
ّ
المتشددون ،قرار مجلس الشورى (البرلمان)
والذي يهيمن عليه
بانضمام طهران إلى "معاهدة مكافحة غسل األموال الدولية".
وأعلن الناطق باسم المجلس عباس كدخدائي ،أن مشروع
القرار تم رفضه وأعيد إلــى مجلس الشورى "ألن  4بنود منه
تعارض الشريعة اإلسالمية والدستور اإليراني".
وكانت الحكومة اإليرانية تعهدت لـ "مجموعة العمل المالي
الــدول ـيــة لـمـكــافـحــة غـســل األمـ ـ ــوال وت ـمــويــل اإلره ـ ـ ــاب" ،FATF
باالنضمام إلــى هــذه المعاهدة من أجــل الـخــروج من "القائمة
السوداء".
وكان المرشد األعلى للنظام علي خامنئي ،أعلن معارضته
لالنضمام إلى هذه المعاهدة ،وطلب من نواب الشورى إعداد
مشروع قانون بديل ومحلي لهذه االتفاقية.
يذكر أن الكونغرس األميركي يسعى إلص ــدار قــرار بحظر
إيران من النظام المالي العالمي بسبب استمرار الحرس الثوري
في عمليات غسل األموال والدعم المالي للجماعات اإلرهابية.

إردوغان وزوجته أمينة خالل مؤتمر الحزب الحاكم في أنقرة أمس

إلى ذلكّ ،
أقر النائب األول للرئيس إسحاق جهانغيري بأن
ً
إيران ّ
تمر في ظروف اقتصادية حساسة ،مؤكدا في الوقت نفسه
"أن ذلك ال يعني بأننا في مأزق ،بل حتى لم ندخل مرحلة األزمة".
ونوه جهانغيري ،أمام جمع من المسؤولين والعاملين في
وكالة "إرن ــا" ،بالسبل واآللـيــات المتوفرة والطاقات والثروات
الطبيعية والقوي البشرية للشعب اإليراني في مواجهة الظروف
العصيبة الراهنة.
وفي وقت يتفاقم التوتر مع الجيش األميركي في الخليج ،أعلن
قائد القوات البحرية االيرانية األميرال حسين خانزادي ،أمس ،ان
البحرية أطلقت منظومة دفاعية حديثة مصنعة محليا وزودت
بها إحدى سفنها الحربية للمرة األولى.
وقال خانزادي" :أكرر نجاح االختبارات الساحلية والبحرية
لمنظومة كمند الدفاعية قصيرة المدى وتم تزويد سفينة حربية
بها ُوسيتم تزويد سفينة ثانية بها قريبا".
وأطلق على المنظومة "فاالنكس اإليرانية" نسبة إلى بندقية
آلية صنعتها شركة "رايثيون" األميركية وتدمر أعيرتها الثقيلة
(طهران  -رويترز ،العربية)
الصواريخ المعادية.

ّ
ألمانيا تحقق في قضية
اإليزيدية أشواق

فتحت السلطات األلمانية،
التي رصدت تزايدا ملحوظا
في عدد اإلسالميين
المتطرفين ،الذين ال تستبعد
قيامهم بهجمات ،تحقيقا
في ما يحيط بقصة الفتاة
اإليزيدية أشواق التي
جمعتها الصدفة بخاطفها
"الداعشي" أبوهمام.
وأكدت سلطات مدينة بادن
فورتمبرغ ،أن "األجهزة
الجنائية في المدينة فتحت
التحقيق بتاريخ  13مارس،
وال يمكن مواصلته حاليا
نظرا لعدم وجود الشاهدة
أشواق لإلجابة عن األسئلة".

«طالبان» تدعو أميركا
إلجراء محادثات

دعا القائد األعلى لحركة
«طالبان» ،المال هبة الله
أخوند زاده الواليات المتحدة
إلجراء محادثات مع الحركة
«للوصول إلى تفاهم» إلنهاء
الحرب الدائرة في أفغانستان.
وأضاف أخوند زاده أن حركة
«طالبان» مازالت تؤكد اهمية
منطق التفاهم ،وتدعو أميركا
إلى إجراء محادثات بدال من
استخدام القوة.

ّ
ترامب يتجه إلى إلغاء تصاريح عدد من المسؤولين
ً
ومجلس الشيوخ ال يجد دليال لتواطئه مع الروس

إردوغان لن يخضع للواليات المتحدة
واص ــل الــرئـيــس الـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغ ـ ــان،
أمس ،لهجة التحدي في مواجهة ما تشهده بالده
في اآلونــة األخيرة من حــرب اقتصادية من جانب
قـ ــوى دولـ ـي ــة ،ف ــي مـقــدمـتـهــا الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة،
مما سبب تقلبات في سعر صــرف الليرة ،قبل أن
ً
ينحسر ،مؤكدا أن تركيا" ،لــم ولــن تخضع ألولئك
الذين يتظاهرون بأنهم شركاء استراتيجين لها،
ً
ويحاولون جعلها هدفا استراتيجيا".
وفي كلمة ألقاها خالل المؤتمر العام السادس
لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في "مركز أنقرة
الرياضي" ،وسط إجراءات أمنية مشددة ،أمس ،قال
إردوغان" :هناك من يهددنا باالقتصاد والعقوبات
وأسعار الصرف والفائدة والتضخم ،وكشفنا تلك
المؤامرات وسنتحداهم".
وأضاف إردوغان" :لم ولن نخضع ألولئك الذين
أس ـســوا نـظــام رخ ــاء ألنفسهم مــن خ ــال استغالل
العالم".
وش ــدد على أنــه "إذا ُوج ــد اإلي ـمــان فــي النفوس
ت ـتــوافــر الـ ـق ــدرة ،ك ــم أح ـب ــط شـعـبـنــا بــإي ـمــانــه ،من
مخططات الغدر والـمــؤامــرات" .وتابع" :ال نــرى أي
قوى فانية في هذا العالم قادرة على الوقوف أمام
شجاعة وفطنة هذا الشعب ،الذي يسير نحو تحقيق
أهدافه واضعا الموت نصب عينيه".
وأشار الى "أننا نرفع صوتنا مرة أخرى ،ونقول
لكم لــن تنجحوا و لــن تتمكنوا مــن تقسيم أمتنا،
وتــدمـيــر دول ـت ـنــا ،وإنـ ــزال علمنا ،وإس ـكــات صــوت
أذاننا ،وإيقاف تقدم بلدنا ،وبلوغ أهدافنا".
وتم ،أمس ،إعادة انتخاب إردوغان رئيسا للحزب
في المؤتمر الموسع ،وسينتخب حزبه أيضا "فريقا
جديدا" البالغ عدد مقاعده  10500مقعد.
(أنقرة  -كونا -د ب أ)

العالم في حداد على أنان
«القوة المحركة للخير»

توالت البرقيات من مختلف
قادة العالم لإلشادة باألمين
العام السابق لألمم المتحدة
كوفي أنان الحائز جائزة
نوبل للسالم ،بعد وفاته
أمس .وإذ عبر األمين
العام الحالي أنطونيو
غوتيريس عن ألمه للنبأ
الحزين ،ووصف أنان بأنه
«قوة محركة للخير» ،اعتبر
الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أنه «محظوظ» ألنه
كان على معرفة شخصية به.
وبينما أعلن رئيس غانا نانا
اكوفو -ادو الحداد أسبوعا،
وتنكيس األعالم الوطنية
ً
تكريما لمواطنه «األعظم
ً
شأنا» ،قال رئيس المفوضية
األوروبية جان كلود يونكر
إن «التكريم األمثل ألنان هو
الحفاظ على إرثه وروحه
متقدين».

إيران ترفض المصادقة على «غسل األموال»
ّ
وتزود سفينة بمنظومة دفاعية جديدة

ال ت ـ ـ ــزال أروقـ ـ ـ ــة االحـ ـ ـ ـ ــزاب وال ـك ـي ــان ــات
السياسية في العراق تشهد حراكا سياسيا
واسع النطاق من أجل تشكيل الكتلة األكبر
الـتــي ستدخل الـبــرلـمــان المقبل ،وتتولى
تسمية رئيس الوزراء الجديد.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ي ــواص ــل "ائ ـت ــاف
النصر" بزعامة رئيس الحكومة العراقية
حيدر العبادي العمل على اقناع اآلخرين
بتشكيل الكتلة االكبر في البرلمان الجديد.
وقال النائب حيدر الفؤادي أمس :نعمل
عـلــى جـمــع كــل االط ـ ــراف والـكـتــل لتشكيل
الـكـتـلــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة األك ـب ــر ب ـه ــدف ان ـتــاج
حكومة قوية وحازمة للنهوض بمهامها
المستقبلية ،وحل مشاكل المواطنين في
العيش بحرية ورخاء وتقديم الخدمات لهم.
وأل ـم ــح إل ــى أن ال ـم ـف ــاوض ــات الـحــالـيــة
تـسـيــر بــات ـجــاه "تـشـكـيــل م ـحــوريــن :األول
يقوده رئيس الــوزراء وسائرون والحكمة

سلة أخبار

(رويترز)

غـ ـ ــداة خـ ـط ــوة ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ترامب غير المسبوقة بإلغائه التصريح األمني
لـمــديــر وكــالــة االس ـت ـخ ـبــارات ال ـمــركــزيــة ()CIA
السابق جون برينان لالطالع على المعلومات
الحساسة ،ذكــرت صحيفة "واشـنـطــن بوست"
أن البيت األبيض أعد وثائق إللغاء التصاريح
األمـ ـنـ ـي ــة لـ ـع ــدد مـ ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ال ـحــال ـي ـيــن
والسابقين في اإلدارة كانوا انتقدوا ترامب أو
شــاركــوا فــي التحقيق حــول تــدخــل روسـيــا في
االنتخابات.
ون ـق ـلــت الـصـحـيـفــة ع ــن م ـســؤول ـيــن رفـيـعــي
المستوى في اإلدارة ،أن الرئاسة أعدت وثائق
إللغاء هذه التصاريح ،التي تسمح للمسؤولين
السابقين والحاليين االط ــاع على معلومات
سرية وحساسة.
وأكدت "واشنطن بوست" ،أن مساعدي ترامب
ً
ناقشوا أيضا األوقــات المناسبة إلصــدار هذه
األوامـ ــر مــن أج ــل تـحــويــل االن ـت ـبــاه عــن األن ـبــاء
السلبية.
ّ
ووج ــه مــديــرون ســابـقــون لـ ــ" "CIAوسـتــة من
كبار مسؤولي االستخبارات إدانة غير مسبوقة
لترامب على خلفية قراره إلغاء التصريح األمني
لبرينان.
وفي بيان مشترك ،دان المديرون السابقون
الذين ّ
عينهم رؤساء جمهوريون وديمقراطيون
عـلــى ال ـس ــواء ،بينهم روبـ ــرت غـيـتــس وج ــورج
تينيت وبــورتــر غــوس ولـيــون بانيتا وديفيد

بترايوس ،قــرار ترامب إلغاء التصريح األمني
لبرينان.
وأف ــاد الـبـيــان ب ــأن "م ــا فعله الــرئـيــس فــي ما
ّ
يتعلق بجون برينان وتهديده باتخاذ تدابير
مشابهة بحق مسؤولين سابقين آخرين ال عالقة
له بمن يجب أو ال يجب أن يتمتع بتصريحات
أمنية ،وما هو إال محاولة لخنق حرية التعبير".
ووص ــف الـبـيــان خ ـطــوة تــرامـ ّـب بــأنـهــا "غير
ً
مناسبة ومؤسفة جدا" ،وأكد موقعو البيان "لم
نشهد في السابق استخدام إعطاء تصريح أمني
أو إلغائه كوسيلة سياسية ،كما هي الحال في
هذه القضية"ّ .
وم ــن ب ـيــن مــوق ـعــي ال ـب ـيــان ال ـمــديــر الـســابــق
لالستخبارات جيمس كالبر والمدير السابق
لــوكــالــة االسـتـخـبــارات الـمــركــزيــة مايكل هيدن،
ال ـ ـمـ ــدرجـ ــان ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة تـ ــرامـ ــب لــأش ـخــاص
المهددين بخسارة تصريحهم األمني.
وأمس األول ،أعلن ترامب أن من المرجح إلغاء
التصريح األمني للمسؤول السابق في وزارة
الـعــدل بــروس أور ،الــذي تعرض النـتـقــادات من
مناصري تــرامــب على خلفية عمل زوجـتــه في
ً
شركة أعدت ملفا ادعت فيه أن روسيا تملك أدلة
تدين ترامب ،وأضاف أن المحقق الخاص روبرت
مــولــر ،ال ــذي يـقــود التحقيق فــي تــدخــل روســي
محتمل في االنتخابات الرئاسية التي فاز بها
ً
ترامب" ،يواجه تضاربا في المصالح يمكن أن
يقوض مصداقية التحقيق".

وقال ترامب" :بــروس أور وصمة عار .أعتقد
ً ً
أنني سألغي تصريحه قريبا جدا" .وتابع ترامب:
ً
"السيد مولر أيضا لديه الكثير من التضارب في
المصالح ،هو نفسه بشكل مباشر".
من ناحيتهّ ،
أقر رئيس لجنة االستخبارات في
مجلس الشيوخ األميركي ريتشارد بير ،بعدم
وجود أي دليل على "تواطؤ" ترامب مع روسيا.
ً
ً
وقــال بير ،الــذي قاد خالل  19شهرا تحقيقا
إلثبات التخابر المزعوم بين ترامب وموسكو،
ً
ّ
تصور في البداية.
إن األمر كان أكثر تعقيدا مما
وأضاف" :لم نحصل حتى اليوم على أي دليل
ً
فعلي يثبت عـمـلـيــا وج ــود أي ات ـفــاق س ــري أو
تواطؤ بين روسيا ودونالد ترامب".
إلـ ــى ذل ـ ــك ،اس ـت ــأن ـف ــت ه ـي ـئــة ال ـم ـح ـل ـف ـيــن فــي
ً
محاكمة بــول مانافورت ( 69عاما) مداوالتها
ً
سـعـيــا إل ــى إص ــدار حـكــم بـحــق الـمــديــر السابق
لحملة الرئيس األميركي الذي وصف استئناف
المداوالت بأنه "يوم حزين لبلدنا".
وأعرب القاضي عن تفاؤله بإمكانية التوصل
ً
"قريبا" إلى إصدار حكم ،بعد أن دخلت المداوالت
يومها الـثــانــي .فــي هــذه األث ـنــاء قــال تــرامــب إن
ً
مانافورت "شخص جيد جــدا" ،عمل معه "فترة
ً
قصيرة جدا".
أضـ ـ ــاف ف ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي "أع ـت ـق ــد أن
ً
معاملتهم لبول مانافورت محزنة جدا".
(واشنطن  -أ ف ب ،د ب ا ،سبوتنيك ،روسيا
اليوم)

ةديرجلا
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رياضة

علم الكويت «يزين» حفل افتتاح «آسياد »2018

ً
رياضتنا عادت إلى الساحة الدولية رسميا ...ووفد مشترك للكوريتين

بطل ألعاب القوى عيسى الزنكوي يحمل علم الكويت في طابور عرض الدول المشاركة في «آسياد  »٢٠١٨أمس (رويترز)

حازم ماهر و(أ ف ب)

ّزين علم الكويت ،الذي رفعه
العب المنتخب الوطني أللعاب
القوى عيسى الزنكوي ،حفل
افتتاح دورة آسياد ،التي
تستضيف منافساتها العاصمة
اإلندونيسية «جاكرتا» حتى
الثاني من سبتمبر المقبل.

ع ــادت الـكــويــت إلــى الـمـشــاركــة في
ً
المنافسات الرياضية الدولية مجددا
بـعــد إيـقــافـهــا ب ـقــرار ظــالــم ومـتـســرع
وغير منطقي مــن اللجنة األولمبية
الــدول ـيــة فــي  27أك ـتــوبــر ع ــام ،2015
إذ ارت ـفــع عـلـمـهــا ،أم ــس ،خ ــال حفل
افـ ـتـ ـت ــاح دورة األلـ ـ ـع ـ ــاب اآلس ـي ــوي ــة
" 2018آس ـيــاد  "2018الـتــي تـقــام في
العاصمة اإلندونيسية جاكرتا حتى
ال ـثــانــي م ــن شـهــر سـبـتـمـبــر الـمـقـبــل،
ب ـعــد ن ـج ــاح ال ـج ـه ــود ال ـم ـبــذولــة في
ر فــع تعليق النشاط على المستوى
الخارجي ،إذ وافقت اللجنة األولمبية
ً
على رفع اإليقاف مؤقتا ،واشترطت
ات ـخ ــاذ الـحـكــومــة بـعــض ال ـخ ـطــوات،
التي تحول دون التدخل في الحركة
الرياضية الدولية وإجراء انتخابات
الهيئات الرياضية "األندية الشاملة
والمتخصصة ،االتحادادات ،اللجنة
األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة" ،مـ ــع ع ـ ــدم الـ ـت ــدخ ــل فــي
شؤون اللجنة األولمبية الكويتية فور
العودة إلى استكمال مهمتها.
وح ـم ــل ع ـلــم ال ـك ــوي ــت خـ ــال حفل
افتتاح "آسياد" ،الذي أقيم أمس ،على

ملعب غيلورا بونغ كارنو في جاكرتا،
نجم منتخبنا الوطني أللعاب القوى
عيسى الزنكوي ،الذي تقدم "طابور"
الكويت ،التي تشارك في البطولة بـ 40
ً
رياضيا في لعبات الرماية والسباحة
والكاراتيه وألعاب القوى.
وتغيب الكويت عن المشاركة في
األل ـع ــاب الـجـمــاعـيــة ،مـثــل ك ــرة الـقــدم
ً
والماء والسلة والطائرة واليد ،نظرا
إل ــى إج ــراء تصفيات لـهــذه األل ـعــاب،
لم تتمكن البالد من المشاركة فيها
بسبب رفع تعليق النشاط.
وي ـع ــول ال ـك ـث ـيــرون ع ـلــى األل ـع ــاب
األربـ ــع السـيـمــا الــرمــايــة فــي تحقيق
الميداليات الملونة "الذهبية ،الفضية،
الـ ـب ــرون ــزي ــة" ،ث ــم رفـ ــع ال ـع ـلــم وع ــزف
النشيط الوطني في هــذه التظاهرة
الرياضية.

ً
الكوريتيان معا

ح ـض ــر ح ـف ــل االفـ ـتـ ـت ــاح ال ــرئ ـي ــس
األندونيسي جوكو ويدودو ،ورئيس
المجلس األولمبي اآلسيوي الشيخ

أحـمــد الفهد ،وع ــدد مــن المسؤولين
السياسيين من الدول الـ  45الممثلة
في الدورة ،التي تعد الثانية من حيث
ال ـح ـجــم ض ـمــن األح ـ ـ ــداث ال ـم ـت ـعــددة
الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــات ،بـ ـع ــد دورة األل ـ ـعـ ــاب
األولمبية.
وش ـ ـهـ ــد حـ ـف ــل االفـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح دخ ـ ــول
ري ــاضـ ـي ــي الـ ـك ــوريـ ـتـ ـي ــن ال ـش ـم ــال ـي ــة
ً
والجنوبية بوفد مشترك وساروا معا
خلف العلم الموحد في حفل االفتتاح
الرسمي لــدورة األلعاب اآلسيوية الـ
 18فــي جــاكــرتــا ،وحـمـلــت العـبــة كــرة
السلة الجنوبية ليم يونغ-هوي العلم
الموحد ذا اللونين األبيض واألزرق،
وخلفها رياضيون من البلدين ،خالل
اف ـت ـتــاح "آسـ ـي ــاد  "2018ع ـلــى ملعب
غيلورا بونغ كارنو في جاكرتا.
وسـبــق للكورتين الـقـيــام بخطوة
مماثلة في العام الحالي ،بعد دخول
ري ــاض ـي ـي ـه ـم ــا ب ـش ـك ــل م ـش ـت ــرك ال ــى
حفل افتتاح دورة األلعاب األولمبية
ال ـش ـتــويــة  2018ف ــي ب ـيــونــغ تـشــانــغ
الكورية الجنوبية في فبراير الماضي.
ً
ومــا زال البلدان رسميا في حالة

ح ــرب مـنــذ ان ـت ـهــاء ال ـح ــرب ف ــي شبه
الجزيرة الكورية عام .1953
وبعد أشهر من التوتر على خلفية
الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـنـ ــووي والـ ـص ــاروخ ــي
ل ـل ـش ـمــال ،ق ــام ال ـب ـل ــدان بـسـلـسـلــة من
خطوات التقارب في األشهر الماضية،
أب ــرزه ــا ال ـق ـمــة ال ـتــي ع ـقــدهــا الــزعـيــم
الـ ـك ــوري ال ـش ـمــالــي ك ـيــم ج ــون ــغ أون
وال ــرئ ـي ــس الـ ـك ــوري ال ـج ـنــوبــي مــون
جاي-إن في المنطقة المنزوعة السالح
بين البلدين ،وذلك في أبريل الماضي.
وسـ ـتـ ـش ــارك الـ ـك ــوريـ ـت ــان ب ـفــريــق
م ـش ـت ــرك ف ــي كـ ــرة ال ـس ـل ــة الـنـســائـيــة
وال ـكــانــوي وال ـت ـجــديــف ،فــي "آس ـيــاد
"2018

 1500راقص في االفتتاح
وب ـعــد كـلـمــة لـلـشـيــخ أح ـمــد الفهد
ت ــوج ــه ف ـي ـه ــا إلـ ـ ــى الـ ـح ــاض ــري ــن فــي
الملعب بالقول "يمكنكم أن تكونوا
فخورين ببلدكم أندونيسيا" ،أعلن
رئـيــس الـبــاد بشكل رسـمــي افتتاح
األلعاب.

وشـ ـه ــد ح ـف ــل االفـ ـتـ ـت ــاح أداء مــن
نحو  1500راقــص وراقصة باألزياء
التقليدية ،قبل أن يبدأ دخول الوفود.
والقى دخول الوفد الكوري المشترك
ً
ً
تــرحـيـبــا واس ـع ــا ف ــي الـمـلـعــب ،علما
أن ع ـ ــدد ري ــاض ـي ــي ال ـب ـل ــدي ــن ال ــذي ــن
سيشاركون يناهز األلف.
ويقدر عدد المشاركين في الدورة
ب ـن ـح ــو  18أ لـ ـ ــف ر يـ ــا ضـ ــي وإداري.
وهـ ــي ت ـق ــام وسـ ــط إج ـ ـ ـ ــراءات أمـنـيــة
م ـشــددة ي ـشــارك فـيـهــا نـحــو  40ألــف
عنصر ،وتأتي في أعقاب سلسلة من
الهجمات "اإلرهابية" التي تعرضت
ل ـهــا الـ ـب ــاد ،وم ـن ـهــا اع ـ ـتـ ــداءات ضد
كنائس في مايو ،أدت إلــى مقتل 13
ً
شخصا على األقل.
وتتواصل اليوم منافسات الدورة،
الـ ـت ــي ان ـط ـل ـقــت ب ـش ـكــل غ ـي ــر رس ـمــي
األسـبــوع الماضي ،إذ دشنت ألعاب
ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم وال ـ ـيـ ــد والـ ـسـ ـل ــة والـ ـم ــاء
منافساتها األسبوع الماضي.

دخول غير تقليدي لجوكو إلى حفل االفتتاح
وصـ ـ ــل ال ــرئـ ـي ــس اإلنـ ــدون ـ ـي ـ ـسـ ــي ج ــوك ــو
ويدودو الى استاد غيلورا بونغ كارنو على
متن دراجة نارية ،وهو دخول غير تقليدي
لرئيس دولة ،سواء في الـ "آسياد" أو غيرها
م ــن ال ـب ـطــولــة ،ح ـيــث غـ ــادر الــرئ ـيــس مـنــزلــه
فــي مــوكــب رس ـمــي مـهـيــب ،لـيـتــرك الـمــوكــب
ويـسـتـقــل دراجـ ــة ب ـخــاريــة م ــن مـنــزلــه حتى
االستاد ،واستعرض خالل الرحلة مهاراته
في القيادة ،وأبدى براعة فائقة من خالل ما
قام به من استعراض.
ووقـ ــف الــرئ ـيــس اإلنــدون ـي ـســي وزوج ـتــه
ولـ ّـوحــا لرياضيي بــادهـمــا لــدى مــرورهــم،

عروض فنية راقصة وحفل أبهر الجميع
الرئيس ويدودو يعلن افتتاح دورة األلعاب اآلسيوية في إندونيسيا
شـ ـه ــد اس ـ ـتـ ــاد غـ ـيـ ـل ــورا ب ــون ــغ
كارنو في العاصمة اإلندونيسية
جـ ــاكـ ــرتـ ــا ،أمـ ـ ـ ــس ،افـ ـتـ ـت ــاح دورة
األلعاب اآلسيوية الثامنة عشرة
ال ـت ــي تـسـتـمــر مـنــافـســاتـهــا حتى
الثاني من سبتمبر المقبل.
وبـ ـع ــد  4أع ـ ـ ـ ــوام عـ ـل ــى نـسـخــة
إنشيون بكوريا الجنوبية ،قدمت
إنــدونـيـسـيــا حـفــا مـمـيــزا أبـهــرت
ب ـ ــه الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،ت ـخ ـل ـل ـت ــه ع ـ ــروض
ف ـن ـي ــة راق ـ ـصـ ــة ع ـك ـس ــت ال ـت ــاري ــخ
اإلندونيسي.
بـ ــدأ ب ـعــد ذلـ ــك ال ـح ـفــل بـفـقــرات
را قـ ـ ـص ـ ــة لـ ـنـ ـح ــو  4آالف را ق ـ ــص
وراق ـ ـص ـ ــة ،رس ـ ـمـ ــوا ب ــأج ـس ــاده ــم
ل ــوح ــات رائ ـع ــة .وك ــان ــت الخلفية
خ ـض ــراء ب ـط ــول الـمـلـعــب تـقــريـبــا
في انعكاس لصورة خضراء عن
إندونيسيا.

بــدأ بعدها دخــول وفــود الــدول
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ح ـســب
التسلسل األب ـجــدي ،وك ــان أولها
وفد أفغانستان ومن ثم البحرين.
وتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدث رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
األولمبية اإلندونيسية ورئيس
الـلـجـنــة الـمـنـظـمــة لــأل ـعــاب أري ــك
توهير مرحبا بالجميع في أرض
الوحدة والتنوع ،في إندونيسيا
طاقة آسيا.
وألقى رئيس المجلس األولمبي
اآلسيوي الشيخ أحمد الفهد كلمة
مـ ـع ـ ّـب ــرة ،ق ـب ــل أن ي ـع ـلــن الــرئ ـيــس
االنـ ــدون ـ ـي ـ ـسـ ــي جـ ــوكـ ــو ويـ ـ ـ ــدودو
االفتتاح الرسمي لأللعاب.

وسط تصفيق كبير من الجمهور.
وأول ــى جــوكــو وي ــدودو اهتماما خاصا
باستعدادات بالده الستضافة هذا الحدث
ال ـض ـخــم ،خ ــاص ــة أن إنــدون ـي ـس ـيــا حصلت
على االستضافة قبل  4أع ــوام فـقــط ،وذلــك
بعد أن أسند المجلس األولمبي اآلسيوي
المهمة إليها على هامش النسخة الماضية
في إنشيون بكوريا الجنوبية عقب اعتذار
فيتنام عن االستضافة ألسباب اقتصادية.

تطور األلعاب
اآلسيوية
ً
تستضيف إندونيسيا ،تزامنا مع عيدها
الــوط ـنــي ،ال ـ ــدورة اآلس ـيــويــة بـعــد النسخة
الــراب ـعــة ع ــام  1962بـمـشــاركــة أق ــل مــن ألــف
رياضي على استاد غيلورا بونغ كارنو ذاته.
وتطورت دورة األلعاب اآلسيوية ،حيث
تشهد النسخة الحالية مـشــار كــة أ كـثــر من
 11ألـ ــف ري ــاض ــي وري ــاض ـي ــة م ــن  45دول ــة
آسيوية يشاركون في  40رياضة تتضمن
 465مسابقة.
وت ــأت ــي األلـ ـع ــاب اآلس ـي ــوي ــة ق ـبــل عــامـيــن
من دورة األلعاب األولمبية الصيفية التي
تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو في
صيف .2020
ووصلت شعلة األلـعــاب اآلسيوية ،التي
انطلقت فــي منتصف الشهر ا لـمــا ضــي من
نـيــوديـلـهــي ،مـهــد األل ـع ــاب اآلس ـيــويــة التي
استضافت النسخة األول ــى فــي عــام ،1951
إلى القصر الرئاسي في جاكرتا أمس األول،
حيث سار بها الرئيس ويدودو في احتفال
رسمي ،قبل أن يسلمها إلى رئيس اللجنة
المحلية المنظمة لأللعاب ،الذي حملها إلى
النصب التذكاري – موناس.
وأكملت الشعلة طريقها أمس السبت إلى
أن وصلت قبيل حفل االفتتاح إلــى مجمع
غيلورا بونغ كارنو بحلته الجديدة ،حيث
ً
احتشد عـشــرات اآلالف اسـتـعــدادا النطالق
حفل االفتتاح.

أرقام ورياضات
● ال ـ ـم ـ ـكـ ــان :الـ ـع ــاصـ ـم ــة جـ ــاكـ ــرتـ ــا وم ــدي ـن ــة
باليمبانغ في جزيرة سومطرة
● الــريــاضــات ،40 :بينها  32مــن الرياضات
ال ـ ـ  33ال ـتــي سـتـقــام ضـمــن دورة األل ـعــاب
األولـمـبـيــة  2020فــي طــوكـيــو .الــريــاضــات
األخـ ـ ـ ـ ــرى ت ـح ـظ ــى ب ـش ـع ـب ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـقـ ــارة
اآلسيوية مثل ووشو (فن قتالي صيني)،
و"سيباك تــاكــراو" ،الرياضة القريبة الى
ال ـكــرة ال ـطــائــرة ،لـكــن يـتــم فيها اسـتـخــدام
القدمين بدال من اليدين.
● المشاركون :نحو  18ألف رياضي وإداري
من  45بلدا آسيويا ،على أن تشارك كوريا
الشمالية والـجـنــوبـيــة بـفــرق مــوحــدة في
ثالث رياضات هي الكانوي ،والتجذيف،
وكرة السلة النسائية.
● األم ــن :تتخذ إندونيسيا إج ــراء ات أمنية
واس ـع ــة تـشـمــل  40أل ــف عـنـصــر ،السيما
بعدما تعرضت البالد في مايو الماضي
العـتــداء "إرهــابــي" هــو األكـثــر دمــويــة منذ
نحو عقد من الزمن.
أقيمت دورة األلعاب اآلسيوية للمرة األولى
عام  1951في الهند ،وشملت ألعاب القوى،
والسباحة ،والـغـطــس ،وكــرة الـمــاء ،وكــرة
السلة ،والــدراجــات الهوائية ،وكــرة القدم،
ورفــع األثقال .وسبق لجاكرتا استضافة
األلعاب عام  ،1962بمشاركة أقل من 1500
رياضي في  13رياضة.
(أ ف ب)
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الجهراء تعادل مع «هيس» ويعود فجر اليوم

العربي يستأنف تدريباته
•

عبدالرحمن فوزان

استأنف الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته مساء
أمس على الملعب الفرعي رقم  2بالنادي ،تحت إشراف جهازه الفني
بقيادة المدرب السوري حسام السيد ،وذلك بعد توقفها يومين
راحة سلبية منحت لالعبين بعد العودة من معسكر القاهرة.
وسبق استئناف تدريبات األخضر خضوع الثنائي علي مقصيد
ومشاري المندري لتدريبات منفردة مساء أمس األول بقيادة مدرب
ً
اللياقة بالفريق طارق البناي ،وذلك لتعويضهما بدنيا عن غيابهما
عن آخر المباريات الودية في مصر أمام سبورتنج السكندري.
ً
ويستعد األخضر حاليا لمواجهة غريمه التقليدي القادسية يوم
 27الجاري في افتتاح مباريات الفريقين بدوري فيفا للدرجة الممتازة.

توأمة بين العنابي والنصر المصري
•

•

تدريب سابق لفريق الجهراء

عبدالرحمن فوزان

اختتم الفريق األول لكرة القدم بنادي الجهراء مبارياته
الــوديــة خــال معسكره الـمـقــام حاليا فــي مدينة أزميت
التركية بتعادله مع نظيره فريق هيس التركي بهدفين
لمثلهما فــي الـمـبــاراة الـتــي جمعت بينهما مـســاء أمس
األول ،وقد سجل هدفي الجهراء فايز الظفيري وعبيد رافع.
وسـبــق لـلـجـهــراء أن لـعــب ث ــاث مـبــاريــات ودي ــة خــال
فـتــرة المعسكر ،حيث فــاز فــي وديتين األول ــى والثانية
على اسطنبول سبورت التركي وخيطان بنفس النتيجة،
بهدفين نظيفين ،بينما خسر الودية الثالثة أمام فريق

«السلة» ينتظر المشاركة في «خليجية»
•

جابر الشريفي

ً
أرسل اتحاد كرة السلة كتابا إلى اللجنة التنظيمية لبطوالت
الخليج يطلب فيه المشاركة في بطولة الخليج للناشئين التي
ستقام فــي دبــي خــال الفترة مــن  26أغسطس حتى  2سبتمبر
المقبل ،مرفقا بكتابه صورة من كتاب رفع اإليقاف عن الرياضة
الكويتية.
وأجرى رئيس االتحاد ضاري برجس وممثل الكويت في اللجنة
التنظيمية ثامر الشنفا اتصاالت مع رئيس اللجنة اإلماراتي محمد
الفردان ،الذي أكد انه بعث بكتاب الى االتحاد اآلسيوي ،وينتظر
ً
الرد رسميا بشأن السماح بمشاركة الكويت في البطولة.
وعلى صعيد متصل ،تدرب المنتخب أمس على صالة التضامن
ً
استعدادا للبطولة بعدما أعطى الجهاز الفني لالعبين راحة أمس
ً
االول ،وال ـ ــذي وص ــل ب ــه ف ـج ــرا الــى
ً
الـكــويــت ق ــادم ــا مــن معسكر
الـقــاهــرة الــذي لعب فيه
خمس مباريات ودية
فاز بثالثة وخسر
اثنتين.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــاول
االتحاد تنظيم
معسكر داخلي
في أحد فنادق
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ــت
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب
خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة
ً
الحالية استعدادا
للبطولة.

بــورصــة س ـبــورت بـثــاثـيــة نـظـيـفــة ،وه ــي ال ـم ـبــاراة التي
افتقدوا خاللها خدمات المدافع األيسر عبدالله حسين،
ال ــذي تـعــرض لقطع بــالــربــاط الــداخـلــي ،مــا ّيعني نهاية
موسمه قبل أن يـبــدأ ،حيث يحتاج الــى تــدخــل جراحي
وفـتــرة راح ــة تـفــوق األشـهــر الستة بـخــاف فـتــرة اإلع ــداد
البدني.
ويعود وفد الجهراء الى الكويت في الساعات األولى
من فجر اليوم بعد نهاية المعسكر الذي استمر أسبوعين
استعدادا النطالق منافسات الموسم الكروي المقبل.
من جانبه ،أشاد إداري الفريق صالح الجنفاوي بالعمل
الكبير للفريق خــال فترة إع ــداده الخارجية في تركيا،

حقق منتخبنا الوطني للناشئين
لكرة الـيــد ،المركز الثالث فــي دورة
"سيلي كاب" الودية ،التي اختتمت
أول من أمــس في هنغاريا بتعادله
مع فريق انيالنا البولندي بنتيجة
 25-25متعادال مع الفريق البولندي
بالنقاط ،إال أن فــارق األهــداف صب
في مصلحة "األزرق" ،وكان األخضر
السعودي قد حقق اللقب بفوزه على
فريق ليدرسفاردز البولندي بنتيجة
 ،27-21وجاء فريق فرش كوبنهاغن
األلـمــانــي ثــالـثــا ،فــي حـيــن ن ــال نجم
أزرق "الـيــد" ف ــواز عـبــدالـهــادي كأس
أفضل العب بالدورة.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أش ـ ـ ــاد رئـ ـي ــس وف ــد
"األزرق" في معسكر هنغاريا ودورة
سيلي كاب ناصر صالح بومرزوق،
بالمستوى المميز لالعبي المنتخب
بفريق أ و ب ،وما قاموا به من جهد
وعـمــل وع ـطــاء ،وكــانــوا خير ممثل
لليد الكويتية ،وسط مشاركة كبيرة
من فرق أوروبية وعربية في الدورة.
وقال" :رغم اإليقاف وقلة األعداد،
فــإن العبينا أثـبـتــوا أنـهــم على قدر
كبير مــن المسؤولية وشــرفــوا اليد
الكويتية بـصــورة مـمـتــازة ،وكــانــوا
خير سفراء للرياضة الكويتية في
الدورة".
ك ـ ـمـ ــا أشـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــرزوق ب ـع ـمــل

مرتضي منصور خالل المؤتمر الصحافي

•

أعـلــن مــرتـضــى مـنـصــور ،رئـيــس ن ــادي الــزمــالــك،
ً
االنـسـحــاب رسـمـيــا مــن مسابقة الـ ــدوري وتجميد
ً
ال ـن ـش ــاط ال ــري ــاض ــي ف ــي ال ـ ـنـ ــادي ،وذل ـ ــك ردا على
االتهامات الموجهة إلى مجلسه باالتجار في العملة،
وفتح حسابات شخصية باسم هاني زادة عضو
مجلس اإلدارة.
وقـ ــال مــرت ـضــى ،خ ــال مــؤت ـمــر ص ـحــافــي أم ــس،
إن مجلس اإلدارة لــن يستطيع االسـتـمــرار فــي ظل
الـ ـظ ــروف ال ـت ــي ي ـت ـعــرض ل ـهــا ال ـم ـج ـلــس ال ـحــالــي،
ً
مــوض ـحــا أن ــه ك ــان يــريــد إذاعـ ــة تـسـجـيــات ألحـمــد
سليمان ومصطفى عبدالخالق عضوي المجلس
السابق ،ولكنه فضل إرجاء إذاعتها لمصلحة الدولة.
وأضاف أن هاني زادة كشف عن سرية حساباته،
وأكد البنك أن حسابه الذي كان يتم تحويل األموال
فيه كان حسابا جاريا وليس ادخاريا.
وشدد منصور على أنه عندما تم جرد الخزينة
كانت األم ــوال مــوجــودة كما أعلن الزمالك ،وكانت
هـنــاك حــافـظــة أم ــوال بقيمة  40مـلـيــون جنيه هي
قيمة صفقة عبدالله السعيد" ،التي اعتبرها صفقة
القرن ،وخاصة أنها تسببت في رحيل الالعب عن

األهلي بخالف وجود  18مليون جنيه زائدة ،وهي
قيمة صفقة النقاز.
وأشــار رئيس الزمالك إلــى أنــه تم تشكيل لجنة
ّ
إلدارة األمور المالية لحين انتهاء التحقيقات ،وشكل
خالد عبدالعزيز الــذي وصفه بــ"الــوزيــر المخلوع"
اللجنة ،بالرغم من موافقة الجهة اإلدارية على فتح
الحساب الشخصي لهاني زادة.
وأوض ــح مرتضى أن تعليمات الـنــائــب الـعــام ال
توجد بها ما يفيد بمنح الحق للجنة إلدارة األمور
المالية بالنادي على عكس ما فعل خالد عبدالعزيز،
ً
مضيفا أن اتهام المجلس باالتجار في العملة لیس
صحیحا وأنه يتحدی أن يوجد بنك يبيع دوالرات
ً
حاليا.
وأك ــد أن هـنــاك مــن ي ـحــاول ه ــدم ن ــادي الــزمــالــك،
مضيفا" :مرتضى أسد والزمالك هرم ولن يقع ،ولن
يتمكن أحد من هدم القلعة البيضاء".
وات ـهــم مـنـصــور م ـم ــدوح ع ـبــاس رئ ـيــس ال ـنــادي
األسبق بأنه تسبب في إغــراق القلعة البيضاء في
ال ــدي ــون ول ــم ي ـســدد مـسـتـحـقــات ال ـضــرائــب وأرض
ً
مشددا على أنه تم التقدم ببالغ
السادس من أكتوبر،
ضد مخالفات عباس من قبل ولم يتم فتح تحقيق
معه حتى اآلن بتهمة إهدار المال العام.

عزت يستقيل من االتحاد
السعودي ليترشح لـ «اآلسيوي»

عادل عزت

منتخب اليد على منصة التتويج
ال ـج ـه ــازي ــن ال ـف ـنــي واإلداري خــال
مرحلة اإلع ــداد األولـيــة فــي الكويت
ومعسكر هـنـغــاريــا وال ـ ــدورة ،حتى
وصلنا الى مستوى كبير ،وأعددنا
نـ ـج ــوم ال ـم ـس ـت ـق ـبــل بـ ـص ــورة ج ـيــدة
للمشاركة في البطوالت الخارجية
في المستقبل.
وت ـق ــدم بــالـشـكــر ال ـجــزيــل للهيئة
الـعــامــة لـلــريــاضــة ،وعـلــى رأس ـهــا د.

حـ ـم ــود ف ـل ـي ـطــح عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــر مـثــل
هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـعـ ـسـ ـك ــرات والـ ـمـ ـش ــارك ــات
الــوديــة التي جعلت منتخبات اليد
بحالة استمرارية ،مهنئا المنتخب
السعودي الشقيق على تحقيقه لقب
الدورة عن جدارة.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،بـ ـ ـ ــارك مـ ـ ـ ــدرب أزرق يــد
الناشئين ،محمد م ـبــارك ،لالعبين
هذا المستوى الذي أكدوا من خالله

أن ا لـيــد الكويتية تـمــرض لكنها ال
ت ـمــوت ،الفـتــا ال ــى أن الـكــويــت تملك
الخامات الطيبة ونجوما يحتاجون
ال ـ ــى إعـ ـ ـ ــداد واهـ ـتـ ـم ــام جـ ـي ــد ،حـتــى
يشاركوا ويحققوا النتائج اإليجابية
للكويت.

أعلن رئيس االتحاد السعودي لكرة القدم
عادل عزت انه قدم استقالته من منصبه قبل
انطالق مباراة السوبر السعودي على كأس
الهيئة العامة للرياضة.
وق ــال ع ــزت فــي تـصــريــح تـلـفــزيــونــي" :أنــا
شخص محظوظ بالوصول لهذا المنصب،
والقيادة الرشيدة قدمت دعما ماليا كبيرا،
وحلت مشاكل األندية .وحظي الكبير أن عملت
مع شخص بقامة تركي آل الشيخ".
ً
وم ـ ــن ال ـم ـن ـت ـظــر طـ ـبـ ـق ــا ،ل ـن ـظ ــام االتـ ـح ــاد
السعودي لكرة القدم ،سيترأس نواف التمياط
رئاسة اتحاد الكرة ،ليتم عقد جمعية عمومية
ً
للتحضير لالنتخابات طبقا للوائح "الفيفا".
واختتم عزت تصريحه بأنه سيبدأ خالل
ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ف ــي تـجـهـيــز مـلـفــه للترشح
لرئاسة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

األهلي يهزم الترجي
ويستعد لدجلة
•

القاهرة  -ةديرجلا

اتفق نادي النصر المصري مع نظيره نادي النصر الكويتي على
إبرام اتفاقية توأمة بين الناديين في الفترة القادمة.
وعقد مجلس إدارة نادي النصر المصري ،برئاسة عمرو عبدالحق،
جلسة مع وفد نادي النصر الكويتي المكون من مطلق العدواني أمين
صـنــدوق العنابي ،وعضو لجنة األنــديــة بالكويت ،ومـبــارك الزعبي
رئيس جهاز كرة اليد بالنصر الكويتي والعب منتخب الكويت السابق،
والمستشار بسام عبدالكريم مستشار هيئة الرياضة بالكويت.
وشهد االجتماع جولة في مقر نادي النصر المصري ،ثم تم تبادل
الدروع التذكارية.
واتفق ناديا النصر المصري والنصر الكويتي على إطالق مبادرة
انشاء رابطة أندية النصر بالوطن العربي ،وعمل توأمة تجمع جميع
األندية العربية التي تحمل اسم النصر ،لتبادل الخبرات والتعاون
بينها ،وإرساء مبادئ التعاون واإلخاء العربي.
ً
من جانبه ،أشاد د .عمرو عبدالحق بالفكرة ،مؤكدا أنها تعمل على
التواصل بين الشعوب العربية ،وأن الهدف األساسي للرياضة هو
التواصل ،وفكرة رابطة أندية النصر العربية ستكون بداية تحقيق
أهداف الرياضة.

«أزرق يد الناشئين» ثالث «سيلي كاب»

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك
من الدوري وتجميد نشاطه

•

مؤكدا نجاح المعسكر وتحقيق نتائجه المطلوبة.
وذكر أن المعسكر ساهم في رفع معدالت اللياقة البدنية
لالعبين ،إذ تدربوا على فترتين صباحية ومسائية ،كما
ساعد في زيادة انسجام الفريق مع المحترفيين الجدد،
وصوال الى مرحلة عالية من الجاهزية البدنية والفنية
بقيادة المدرب الجديد الفرنسي محمد داجبور.
وثمن الجنفاوي جهود الالعبين وتعاونهم مع الجهاز
االداري والتزامهم المميز بتعليمات الجهاز الفني ،متمنيا
أن يساهم كل ذلك في تحقيق انطالقة مميزة ألبناء القصر
األحمر في دوري فيفا ،واستعادة مكانتهم الطبيعية بين
فرق المقدمة في جميع بطوالت الموسم.

القاهرة  -ةديرجلا

•

القاهرة  -ةديرجلا

•

عـ ــادت بـعـثــة ال ـفــريــق الـ ـك ــروي األول ب ــال ـن ــادي األه ـلــي
المصري إلى القاهرة أمس السبت ،قادمة من تونس بعد
فــوز ثمين على حـســاب مضيفه الـتــرجــي بـهــدف دون رد
أحــرزه وليد أزارو في المباراة التي أقيمت بينهما مساء
أم ــس األول عـلــى اس ـتــاد رادس ضـمــن م ـبــاريــات الـجــولــة
الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.
وقــررت إدارة األهلي صرف  700دوالر مكافآت إجادة
لكل العب نظير المردود اإليجابي الذي قدموه أمام بطل
تــونــس وتــأكـيــد الـصـعــود إلــى ال ــدور الـتــالــي بعد صــدارة
المجموعة برصيد  10نقاط ،وهو نفس رصيد الترجي
لكن الـمــواجـهــات الـمـبــاشــرة حسمت ال ـصــدارة لمصلحة
بطل مصر.
ً
واحتفلت بعثة األهلي بالفوز على الترجي ،خصوصا
أن الفريق واصل هوايته المفضلة بتحقيق االنتصارات
المتتالية على استاد رادس تحديدا ،حتى أن الجماهير
األهالوية باتت تتفاءل باللعب عليه.
كانت المرة األولى التي شهدت تفوق األهلي في رادس
جــاء ت على حساب الصفاقسي التونسي فــي واقـعــة لن
يـنـســاهــا ك ــل ع ـشــاق الـقـلـعــة ال ـح ـم ــراء ب ـعــد ه ــدف محمد
أبــوتــريـكــة فــي الـثــوانــي األخ ـيــرة بـنـهــائــي دوري أبـطــال
افريقيا  2006والذي حسم اللقب وقتها ،ثم توالى التفوق
على الملعب نفسه بالفوز المتكرر أمــام الترجي أعــوام
 2012و 2015و.2017

احتفال أزارو والعبي األهلي بهدف الفوز
وأب ــدى الـمــدرب الـعــام لألهلي محمد يوسف سعادته
ً
البالغة بالفوز ،مؤكدا أنه جاء عن جدارة واستحقاق في
ظل إصرار الجهاز الفني والالعبين على الصعود المبكر
وتعويض البداية غير الموفقة بالبطولة.
وأضاف :مواجهة الترجي على أرضه ووسط جمهوره
كــانــت صعبة بـكــل الـمـقــايـيــس ،لكننا نجحنا فــي فــرض
أسلوبنا حتى تمكنا من تحقيق الهدف المطلوب بالفوز
الذي نهديه للجماهير األهالوية.
وتابع  :تحدثنا مع الالعبين قبل المباراة عن حتمية
الـفــوز أم ــام الـتــرجــي ثــم على كمباال سيتي بملعبنا في

ال ـج ــول ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،م ــن أجـ ــل ال ـت ــأه ــل وال ـت ــرب ــع ع ـلــى قمة
ال ـم ـج ـمــوعــة ألن هـ ــذا سـ ُـي ـســاعــدنــا ك ـث ـي ـ ًـرا ب ـعــد ذلـ ــك في
المواجهات التالية بالبطولة التي نسعى لحصد لقبها
وتأكيد أن األهلي عائد للتربع على عرش أفريقيا.
إل ــى ذل ــك ،طـلــب الـفــرنـســي بــاتــريــس كــارت ـيــرون المدير
ال ـف ـنــي لــأه ـلــي غ ـلــق م ـلــف ال ـب ـطــولــة اإلفــري ـق ـيــة م ــن أجــل
االستعداد لمباراة وادي دجلة المقرر إقامتها الثالثاء
المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري،
إذ قرر مباشرة التدريبات اليوم ،األحد ،على ملعب مختار
التتش بالجزيرة.

المصري البورسعيدي في ضيافة دو سونغو الموزمبيقي ...اليوم
•

حازم ماهر

يخوض الفريق الكروي بنادي المصري البورسعيدي
ً
مواجهة قوية وحاسمة ،حينما يحل ضيفا على نظيره
دو سونغو بطل موزمبيق في تمام الساعة الرابعة مساء
اليوم األحــد بتوقيت الكويت ،ضمن منافسات الجولة
الخامسة مــن المجموعة الثانية ل ــدورى المجموعات
بالبطولة الكونفدرالية.

ً
ويدخل المصري مباراة اليوم محتال قمة المجموعة
بــرصـيــد  8نـقــاط حـصــدهــا مــن ال ـفــوز عـلــى دو سونغو
ببورسعيد ،والتعادل أمام الهالل السودانى بالخرطوم،
والـ ـف ــوز ع ـلــى نـهـضــة ال ـب ــرك ــان ب ـبــورس ـع ـيــد وال ـت ـع ــادل
بالمغرب.
وح ــرص حـســام حسن الـمــديــر الفني للمصري على
إبعاد العبيه عن األزمات التي طاردت البعثة أثناء سفر
البعثة بسبب مشكلة الطيران ،ثم ســوء المعاملة التي

واجهها من أصحاب األرض.
وشهد مران أمس وضع حسن اللمسات األخيرة على
الخطة التي سيواجه بها بطل موزمبيق ،من أجل تحقيق
نتيجة ايـجــابـيــة تـســاعــد عـلــى اس ـت ـمــراره فــي ال ـصــدارة
وحجز بطاقة الصعود إلى الدور التالي.
في المقابل ،يسعى بطل موزمبيق إلى استغالل عاملي
األرض والجمهور من أجل حصد النقاط الثالث ،وتجديد
أمله في المنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل.
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توتنهام يحسم «ديربي» لندن أمام فولهام
ةديرجلا

•
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حقق توتنهام المدجج بالنجوم
فوزه الثاني على التوالي
بتخطيه ،أمس ،ضيفه الصاعد
فولهام  ،1-3في المرحلة
الثانية من الدوري اإلنكليزي
لكرة القدم.

مان يوناتيد يواجه
برايتون ...وسيتي
يختبر هادرسفيلد

حقق توتنهام انتصاره الثاني
ف ــي الـبــريـمـيـيــر ل ـيــغ ،بـعــدمــا حسم
"ديــربــي" لندن أم ــام ف ــوالم بثالثية
مقابل هــدف ،بينما حصد ليستر
سيتي انتصاره األول هذا الموسم
بثنائية في شباك وولفرهامبتون،
وذلـ ـ ــك ض ـم ــن م ــواجـ ـه ــات ال ـجــولــة
ال ـث ــان ـي ــة م ــن ال ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي
الممتاز لكرة القدم التي أقيمت أمس.
وع ـلــى مـلـعــب "ويـمـبـلــي" انتظر
"السبيرز" حتى قبل صافرة نهاية
ال ـشــوط األول بدقيقتين مــن أجــل
افتتاح باب التسجيل عبر البرازيلي
لوكاس مورا.
وفـ ـ ــي ال ـ ـش ـ ــوط الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،أع ـ ــاد
الـ ـمـ ـه ــاج ــم ال ـ ـصـ ــربـ ــي ألـ ـكـ ـس ــان ــدر
م ـي ـت ــروف ـي ـت ــش الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة لـنـقـطــة
الصفر ،مسجال هــدف التعادل في
الدقيقة .52
إال أن ك ـ ـيـ ــران ت ــري ـب ـي ـي ــر أعـ ــاد
أصحاب األرض إلى المقدمة مجددا
بـهــدف رائ ــع مــن ركـلــة ح ــرة نفذها
ببراعة من فوق الحائط على حدود
منطقة الجزاء في الدقيقة .74
ولم تكد تمر سوى  4دقائق حتى
قتل الهداف هاري كين اللقاء نظريا
بالهدف الثالث.
وبهذا يحصد أبناء األرجنتيني
ماوريسيو بوكيتينو انتصارهم
الـ ـث ــان ــي عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،ل ـيــرت ـفــع
رصيدهم لـ 6نقاط بالعالمة الكاملة،
ليحتلوا صـ ــدارة الـتــرتـيــب مؤقتا
ل ـح ـيــن ان ـت ـه ــاء ج ـم ـيــع م ــواج ـه ــات
الجولة.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،واص ـ ـ ــل ف ــول ـه ــام
بدايته السيئة بعد عودته ألضواء
البريميير ل ـيــغ ،مـتـكـبــدا خسارته
ال ـثــان ـيــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي لـيـقـبــع في
المركز الـ 19وقبل األخير دون نقاط.
ووســط جماهيره وعلى ملعبه
"كـيـنــج بـ ــاور س ـت ــادي ــوم" ،اقتنص
ليستر سيتي انتصاره األول هذا
الموسم بالفوز على وولفرهامبتون
بثنائية نظيفة.
جاء الهدف األول في الدقيقة 29

مافيديدي من أرسنال إلى يوفنتوس
أعلن أرسنال امس انتقال المهاجم الشاب ستيفي مافيديدي
إلى يوفنتوس.
وم ــن الـمـقــرر أن يـعــزز مــافـيــديــدي الـبــالــغ مــن الـعـمــر  20عاما
صفوف يوفنتوس الرديف بشكل مبدئي.
وتــأهــل مــافـيــديــدي فــي صـفــوف ناشئي أرس ـنــال ووق ــع عقده
االحترافي األول في يوليو  2015لكنه لم يشارك مع الفريق األول
في أي مباراة.
وأعير مافيديدي في السنوات األخيرة لبريستون نورث إند
وتشارلتون أثلتيك مرتين.
وق ــال أرس ـنــال فــي بـيــان "ن ــود أن نــوجــه الشكر لستيفي على
(إفي)
إسهاماته ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

ليون يتعاقد مع جيسون ديناير
أعـلــن أوليمبيك لـيــون ام ــس أن ــه سيضم الـمــدافــع البلجيكي
جيسون ديناير الــذي كــان يربطه عقد ينتهي في يونيو 2020
مع مانشستر سيتي الذي اعاره قبل عام لغلطة سراي التركي.
وأوضح النادي في بيان أن ديناير ( 23عاما) موجود حاليا
في ليون .وأرجع رئيس النادي ،جان ميشيل أوالس ،ضم ديناير
إلى فشل مفاوضات ضم البرتغالي روبن دياس المرتبط بعقد
مع بنفيكا حتى يونيو .2022
(إفي)

لوكاس مورا نجم توتنهام يحرز هدفه في مرمى فولهام
عبر النيران الصديقة بتوقيع مات
دوهـيــرتــي بالخطأ فــي مــرمــاه ،ثم
تكفل جيمس ماديسون بتسجيل
الهدف الثاني ألصحاب األرض في
آخر ومضات الشوط األول (ق.)45
لعب ليستر منقوصا من العب
منذ الدقيقة  66من عمر المباراة بعد
طرد المهاجم الدولي جيمي فاردي
ببطاقة حمراء مباشرة.
وب ـه ــذا ي ـت ــذوق "ال ـث ـعــالــب" طعم
الـ ـف ــوز األول ،ب ـع ــد الـ ـخـ ـس ــارة فــي
اللقاء االفتتاحي على يد مانشستر
يونايتد ( ،)1-2ويضيفوا أول  3نقاط
لرصيدهم التي تجعلهم في المرتبة
التاسعة مؤقتا.
بـيـنـمــا س ـقــط "الـ ــذئـ ــاب" ف ــي فخ
الـ ـخـ ـس ــارة األول ـ ـ ـ ــى ،ل ـي ـف ـش ـلــوا فــي
تحقيق االنتصار للجولة الثانية

ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ب ـع ــد الـ ـتـ ـع ــادل مــع
إيفرتون في جولة االفتتاح ،ويتجمد
رص ـيــدهــم عـنــد نـقـطــة وح ـي ــدة في
المركز الـ 14مؤقتا.
ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ــذوق إي ـ ـ ـفـ ـ ــرتـ ـ ــون ط ـعــم
الـ ـف ــوز األول ع ـلــى ح ـس ــاب ضيفه
ساوثامبتون بهدفين لواحد على
ملعب (جوديسون بارك).
جاءت ثنائية "التوفيز" في شوط
الـ ـمـ ـب ــاراة األول ،وح ـم ـلــت تــوقـيــع
ال ـن ـجــم ث ـيــو والـ ـك ــوت ف ــي الــدقـيـقــة
 ،15والمهاجم البرازيلي المتألق
ري ـت ـشــارل ـي ـســون دي أن ـ ـ ــدرادي في
الــدقـيـقــة  ،31ليضيف بــذلــك هدفه
الـثــالــث هــذا الـمــوســم ويـتــربــع على
عرش صدارة الهدافين.
بـيـنـمــا ذل ــل دانـ ــي إن ـجــز ال ـفــارق
للضيوف في الدقيقة  ،54لكنه لم

يكن كافيا لتدارك الخسارة األولى
لفريقه هذا الموسم.
وارتفع رصيد كتيبة البرتغالي
مـ ــاركـ ــو س ـي ـل ـفــا ل ـل ـن ـق ـطــة ال ــراب ـع ــة
لتحتل المركز الثالث مؤقتا ،فيما
تجمد رصيد "القديسين" عند نقطة
وحـيــدة ،ليقبعوا في المرتبة الــ12
بشكل مؤقت.
وعاد بورنموث بانتصار ثمين
م ــن ع ـقــر دار مـضـيـفــه وسـ ــت هــام
يونايتد ،بعدما كان متأخرا بهدف
ليفوز بهدفين لواحد على الملعب
(األولمبي).
وضع المهاجم النمساوي ماركو
أرناوتوفيتش الفريق اللندني في
المقدمة مــن عالمة الـجــزاء قبل 12
دقيقة من نهاية الشوط األول.
إال أن ال ـض ـيــوف ان ـت ـف ـضــوا في

ال ـن ـصــف ال ـثــانــي وق ـل ـبــوا ال ـطــاولــة
على أصحاب األرض في غضون 6
دقائق أوال عبر كالوم ويلسون في
الدقيقة  ،60ثم بعدها في الدقيقة 66
بواسطة ستيف كوك.
وبـهــذا يــواصــل بــورنـمــوث عزف
نغمة االنتصارات ويحصد العالمة
الكاملة  6نقاط ،ويأتي ثانيا خلف
"السبيرز" بفارق األهداف.
فـيـمــا ت ـج ــرع رج ـ ــال الـمـخـضــرم
ال ـت ـش ـي ـل ــي مـ ــانـ ــويـ ــل ب ـل ـي ـجــري ـنــي
خـســارتـهــم الـثــانـيــة ،بـعــد السقوط
المذل برباعية نظيفة ،ليقبعوا في
قاع الترتيب دون رصيد.

سيتي يواجه هادرسفيلد
يخوض سيتي ثاني مبارياته

هنري المرشح األنسب لتدريب بوردو
اعتبرت الصحف الفرنسية الصادرة أمس العب
البلوز السابق ،تيري هنري ،المرشح األنسب لتولي
اإلدارة الفنية لفريق بــوردو ،خلفا لألوروغواني
جوستافو بويت ،الذي تم إيقافه أمس عن العمل،
قبل إقالته المحتملة هذا األسبوع.
وأبرزت "ليكيب" أن فكرة تولي الدولي الفرنسي
السابق تدريب الفريق ،تعجب كثيرا مالك بوردو
فــي المستقبل ،صـنــدوق االستثمار األميركي
( )GACPالـ ـ ـ ــذي س ـي ـش ـت ــري ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي مــن
المجموعة اإلعالمية الفرنسية ( )M6في
صفقة تـقــدر قيمته بما بين  70و100
مليون يورو.
وكــان الالعب السابق الــذي ال يزال
الهداف التاريخي لمنتخب "الديوك"
( 51ه ــدف ــا) ،ق ــد ت ــرك أخ ـي ــرا منصبه
ك ـم ـس ـت ـش ــار ريـ ــاضـ ــي فـ ــي إن ـك ـل ـت ــرا،
وأنـهــى عقده مــع بلجيكا ،حيث كان
يعمل مساعدا لمدرب المنتخب،
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي روب ـ ــرت ـ ــو
مارتينيز.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت
"لوباريزيان"

كاستييخو :أتيت لميالن للفوز بالبطوالت
أك ــد اإلس ـبــانــي صــامــويــل كــاسـتـيـيـخــو -ال ــذي وق ــع لفريق
مـ ـي ــان اإل يـ ـط ــا ل ــي ا م ـ ــس االول قـ ــاد مـ ــا مـ ــن ف ــر ي ــق ف ـي ــار ي ــال
اإلسباني -أنه يشعر باإلثارة حيال اللعب على ملعب (سان
سـيــرو) وأن ــه وقــع لـلــروســونـيــري بـهــدف الـفــوز بــالـعــديــد من
البطوالت.
و قــال ا لــا عــب خــال المؤتمر الصحافي لتقديمه رسميا
"م ـن ــذ أن ك ـنــت ص ـغ ـيــرا س ـم ـعــت ع ــن الع ـب ـيــن م ـثــل ج ـي ـنــارو
جاتوزو وباولو مالديني واللذين كانا دائما من رموز هذا
النادي ،فأنا سعيد جدا باللعب في الميالن وأريد أن أحصد
الكثير هنا".
وأ ض ــاف كاستييخو " لـقــد رأ ي ــت مـلـعــب س ــان سـيــرو مــرة
واحدة عندما كنت في الـ 14من عمري ،ولكن أمتلك ذكريات
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ال تـنـســى ف ــي ت ـلــك ا لـمـنــا سـبــة من
حـيــث الـجـمــاهـيــر وال ـجــو ،وأنــا
متحمس جدا للعب مع زمالئي
على ذلك الملعب".
وس ـ ـيـ ــزامـ ــل الـ ــاعـ ــب فـ ــي م ـي ــان
مــواط ـنــه خـيـســوس فــرنــانــديــز ســايــز
المعروف بـ "سوسو" وا لــذي قال عنه الالعب "إنه العب
كبير ورمز كبير للنادي والمشجعين".
وسيرتدي كاستييخو القميص رقم  7مع الروسونيري،
وه ــو ال ــرق ــم الـ ــذي ارت ـ ــداه م ــن ق ـبــل الع ـب ــون م ـثــل األوك ــران ــي
أ نــدري شيفيشينكو وكارلو أنشيلوتي والهولندي إد جــار
(إفي)
					
ديفيدز.

إلى أن المسؤولين بنادي يروندان بوردو يريدون
تـعـيـيــن مـ ــدرب يـتـمـتــع بـخـبــرة لـخــافــة بــويــت في
المنصب ،وأن هناك العديد من األسماء المرشحة،
من أبرزها المدير الفني السابق لبايرن ميونخ،
ي ــورغ ــن كـلـيـنـسـمــان والـ ـم ــدرب ال ـســابــق لمنتخب
فرنسا ،لــوران بالن الــذي سبق أن قاد بــوردو بين
عامي  2007و 2010وتيري هنري.
وأب ــرزت الصحيفة هــذا األخير كمرشح مثالي
ل ـك ــون ــه "مـ ــدربـ ــا ش ــاب ــا ي ـح ـظــى ب ـت ــاري ــخ م ـج ـيــد"،
معتبرة أنه سيكون مناسبا لمشروع المستثمرين
األميركيين الجدد.
وأخطر الرئيس الحالي للنادي ،ستيفان مارتن،
أمس ،بويت بقرار إيقافه حتى يوم الجمعة القادم،
حـيــث سيجتمعان م ـج ــددا ،عـلــى األرجـ ــح إلعــان
إقــالـتــه .وأث ــار بــويــت غضب إدارة ال ـنــادي بعد أن
تـحــدث بلهجة ح ــادة فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،حين
انـتـقــدهــم بـسـبــب بـيـعـهــم لــاعــب جــاي ـتــان الب ــورد
لمونبيليه دون الرجوع لرأي المدرب.
وب ـعــد ه ــذا ال ـم ــوق ــف ،ات ـهــم م ــارت ــن بــويــت بــأنــه
تخطى حدود المسموح به ،وتعامل بقلة احترام
مع اإلدارة والنادي.
(إفي)

في الدوري اإلنكليزي الممتاز ضد
هادرسفيلد اليوم.
وتعرض سيتي لضربة قاسية
بــإصــابــة نجمه المميز البلجيكي
ك ـي ـفــن دي ب ــروي ــن بــرك ـب ـتــه خ ــال
تمارين األرب ـعــاء ،وهـنــاك توقعات
بــابـتـعــاده شـهــريــن عـلــى األق ــل عن
المالعب.
وبــرغــم ذل ــك ،يمتلك غــوارديــوال
بـ ـتـ ـص ــرف ــه الع ـ ـب ـ ـيـ ــن آخ ـ ــري ـ ــن مــن
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ــام ـ ــع ،عـ ـل ــى غ ـ ــرار
البرتغالي برناردو سيلفا المتألق
بــدور مركزي ضد أرسـنــال وقبلها
تشلسي في مـبــاراة درع المجتمع
التقليدية ،إلــى الـقــادم الجديد من
ليستر ال ـجــزائــري ال ــدول ــي ريــاض
محرز على الجهة اليمنى.
ول ـ ــم ي ـخ ــض اإلسـ ـب ــان ــي داف ـي ــد

سيلفا أي دقيقة هذا الموسم ،فيما
أشـ ــار الـظـهـيــر كــايــل ووكـ ــر ال ــى أن
الشاب فيل فودن ( 18عاما) قد ينال
فرصته في ظل إصابة دي بروين.
وأوضح "لفيل سلوك رائع ،هو العب
رائع ،واألهم هو شاب رائع .ال نعتمد
على العــب واحــد فقط .هــذه مباراة
ف ــرق وك ــل مــن يــدخــل يـلـعــب جـيــدا.
بــالـطـبــع ه ــي خ ـس ــارة ك ـب ـيــرة ،لكن
لدينا ما يكفي وأكثر للتعويض".
وبـ ـع ــد ف ـ ــوزه االف ـت ـت ــاح ــي عـلــى
ليستر سيتي بهدفي الفرنسي بول
بوغبا ولــوك شــو ،يحل مانشستر
يونايتد على برايتون .وأكد مدربه
ال ـبــرت ـغــالــي ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو أن
المهاجم جيسي لينغارد قد يشارك
في المواجهة.

تورينو يضم سوريانو وزازا
أعلن نــادي تورينو اإليطالي
لكرة القدم أمس األول التعاقد مع
العب خط الوسط الدولي روبرتو
س ــوري ــان ــو ق ــادم ــا م ــن ف ـي ــاري ــال
اإلس ـب ــان ــي ،وم ــواط ـن ــه الـمـهــاجــم
سيموني زازا قادما من فالنسيا،
على سبيل اإلعارة لموسم.
ول ـ ـ ــم يـ ـكـ ـش ــف ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ق ـي ـمــة
ال ـص ـف ـقــة ب ـش ــأن س ــوري ـن ــاو (27
عاما) ،والذي انتقل الى فياريال
فــي صيف  ،2016مشيرا الــى أن
صفقة إعارته تشمل خيار شرائه
بشكل نهائي في نهاية الموسم
المقبل.
وول ـ ـ ــد س ــوري ــان ــو ونـ ـش ــأ فــي
ألـ ـم ــانـ ـي ــا وتـ ـ ـط ـ ــور ف ـ ــي ال ـف ـئ ــات
العمرية لـنــادي بــايــرن ميونيخ،
قبل االنضمام الى فريق ما دون
 19ع ــام ــا ل ـس ـم ـب ــدوري ــا .وداف ـ ــع
الالعب عن ألوان ناديي إمبولي
وسـمـبــدوريــا ،قـبــل االنـتـقــال الــى
فياريال.
وخ ـ ـ ــاض الع ـ ــب خـ ــط ال ــوس ــط
الهجومي ثماني مباريات دولية
مع إيطاليا.

زازا

أ مـ ــا زازا ( 27عـ ــا مـ ــا) ،فـسـبــق
لــه ال ــدف ــاع عــن ألـ ــوان أنــديــة عــدة
م ـن ـهــا يــوف ـن ـتــوس وس ــاس ــوول ــو
وسـمـبــدوريــا اإليـطــالـيــة ،ووســت
هــام اإلنـكـلـيــزي ،علما أنــه انتقل
مــن يوفنتوس الــى فالنسيا في
صيف العام الماضي.
وخـ ـ ــاض ال ــاع ــب  17مـ ـب ــاراة
دولية مع المنتخب اإليطالي.

نابولي يضم ديفيد أوسبينا
أكد نابولي أمس األول قبل إغالق سوق االنتقاالت في إيطاليا ضم
الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا على سبيل اإلعــارة مع إمكانية
الشراء من أرسنال.
واج ـتــاز ال ـحــارس الــدولــي ( 30عــامــا) الـفـحــص الـطـبــي ووق ــع عقده
الخميس مع نابولي ،حيث سيكون تحت إمرة المدرب كارلو أنشيلوتي.
ونشأ أوسبينا في صفوف أتلتيكو ناثيونال وانتقل إلى نيس في
 2008وظل في الدوري الفرنسي ستة مواسم.
وفي  2014شد الرحال إلى البريمييرليغ وانضم ألرسنال الذي فاز
معه بكأس االتحاد مرة وكأس الدرع الخيرية ثالث مرات وكأس السوبر
اإلنكليزي مــرة .وسيتنافس أوسبينا على حراسة مرمى نابولي مع
اإليطالي أليكس ميريت واليوناني أوريستيس كارينزيس.
(إفي)

روما يفتتح موسمه بمواجهة تورينو

أوسبينا

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي

كوالروف نجم نادي روما

يسعى نادي روما إلى تحقيق بداية ايجابية في
مستهل م ـشــواره بالموسم الـجــديــد عندما يالقي
ت ــوري ـن ــو ال ـي ــوم ف ــي ال ـمــرح ـلــة االول ـ ــى م ــن الـ ــدوري
االيطالي لكرة القدم.
ويحل روما ،صاحب المركز الثالث في الموسم
الـمــاضــي خـلــف يــوفـنـتــوس ونــابــولــي ،ضيفا على
تورينو.
وقام روما بتعاقدات عديدة في فترة االنتقاالت
الصيفية ،حيث عزز صفوفه باألرجنتيني باستوري
نجم باريس ســان جرمان ،وكذلك تعاقد مع العب
الوسط الفرنسي الدولي ستيفن نزونزي من صفوف
اشبيلية اإلسباني.
وفـضــل نــزونــزي االنـتـقــال إل ــى روم ــا رغ ــم تلقيه
ع ــرضـ ـي ــن م ـ ــن ارس ـ ـ ـنـ ـ ــال وم ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
اإلنكليزيين.
وض ــم روم ــا أي ـضــا كــا مــن جــاسـتـيــن كلويفرت
وروب ــن اولـســن وإي ـفــان مــاركــانــو وانـتــي كوريتش،
في حين باع النادي العب الوسط البلجيكي رادجا
ناينجوالن الــى انـتــر مـيــان ،وال ـحــارس البرازيلي
اليسون الى ليفربول االنكليزي.
وتشهد المرحلة مواجهة قوية يجمع بين إنتر،

الذي احتل المركز الرابع ،مع مضيفه ساسولو.
واستعان ساسولو بخدمات الـمــدرب روبيرتو
دي زيربي هذا الموسم ،بينما تعاقد بولونيا ،الذي
يستضيف سـبــال فــي ديــربــي إقليمي ،مــع الـمــدرب
فيليبي إينزاجي ،شقيق سيموني إينزاجي رئيس
نادي التسيو.
ويأتي روالنــدو مــاران ضمن المدربين اآلخرين
الــذيــن تــم تعيينهم م ــؤخ ــرا ،حـيــث يـقــود كــالـيــاري
أمام مضيفه إمبولي ،العائد مجددا للمسابقة بعد
صعوده من دوري الدرجة الثانية ،في حين يخرج
المدرب خوليو فيازكويز مدرب أودينيزي الجديد
مع فريقه لمالقاة مضيفه بارما.
ويمتلك بارما ،العائد للمسابقة مرة أخرى ،ثالثة
ألـقــاب فــي كــأس إيطاليا ،كما تــوج بكأس االتحاد
األوروبي مرتين في تسعينيات القرن الماضي ،لكن
نتائجه تراجعت عقب إفالس شركة منتجات األلبان
المسيطرة عليها عام .2003
وبعدما انتقلت ملكية النادي إلى أكثر من مشتر،
تم تصفيته في النهاية وهبوطه للدرجة الرابعة عام
 ،2015لكنه عاد للعب في الدرجة األولى بعد ثالثة
أعوام فقط من مشاركته في الدرجات الدنيا.

3:30

مانشستر سيتي  -هادرسفيلد
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برايتون – مانشستر يونايتد

beINSPORTS HD2

الدوري اإلسباني
7:15

ايبار  -هويسكا

beINSPORTS HD3

9:15

رايو فايكانو  -أشبيلية

beINSPORTS HD3

11:15

ريال مدريد  -خيتافي

beINSPORTS HD3

الدوري اإليطالي
7:00

تورينو  -روما

beINSPORTS HD4

9:30

بولونيا  -سبال

beINSPORTS max 7

9:30

بارما  -أودينيزي

beINSPORTS max 5

9:30

أمبولي  -كالياري

beINSPORTS max 8

9:30

ساسولو – إنتر ميالن

beINSPORTS HD4

ةديرجلا

•
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رياضة

الملكي يفتتح موسمه في
الليغا بمواجهة خيتافي
يفتتح ريال مدريد موسمه
الجديد في الليغا وبقيادة
المدرب لوبيتيغي ،بمواجهة
ضيفه خيتافي اليوم في المرحلة
األولى من الدوري اإلسباني لكرة
القدم.

يستهل ري ــال مــدريــد مـشــواره
فــي بطولة إسبانيا بـكــرة القدم
ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي م ــواجـ ـه ــة خ ـي ـتــافــي،
حـيــث سـيـخــوض حـقـبــة جــديــدة
ب ـع ــد رح ـي ــل ال ـن ـج ــم ال ـبــرت ـغــالــي
كريستيانو رونالدو.
وانتقل رونــالــدو هــذا الصيف
من ريال إلى يوفنتوس اإليطالي.
وهيمنت كرة القدم اإلسبانية
ع ـلــى ال ـم ـســرح الـ ـق ــاري الـمــوســم
الـ ـم ــاض ــي ،إذ تـ ــوج ريـ ـ ــال بـلـقــب
دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة
ً
تواليا والثالثة عشرة في تاريخه
(رقم قياسي) ،بينما أحرز جاره
أتلتيكو لقب ال ــدوري األوروب ــي
"يــوروبــا لـيــغ" .والتقى الفريقان
عـلــى ال ـكــأس الـســوبــر األوروب ـيــة
ليل األربعاء ،وكان التفوق للنادي
الـثــانــي فــي الـعــاصـمــة بـفــوز 2-4
بعد التمديد.
ً
لـكــن أمـ ــورا ع ــدة تـغـيــرات منذ
ت ـ ـتـ ــويـ ــج الـ ـف ــريـ ـقـ ـي ــن فـ ـ ــي م ــاي ــو
الـمــاضــي ،إذ رحــل رونــالــدو إلى
ً
ً
يوفنتوس تاركا خلفه  450هدفا
في سجالت النادي الذي "خسر"
ً
أيضا مدربه الفرنسي زين الدين
ً
زيدان ،وعين بدال منه اإلسباني
جــو لــن لوبيتيغي .فــي المقابل،
ت ــوج ــه ان ـي ـي ـس ـت ــا إلـ ـ ــى الـ ـي ــاب ــان
ب ـعــدمــا أحـ ــرز م ــع بــرش ـلــونــة كل

األلقاب الممكنة ،في مسيرة بدأها
ً
كناشئ قبل  22عاما.
وإذا ك ـ ـ ـ ــان عـ ـ ـم ـ ــا ق ـ ــا ا لـ ـ ـك ـ ــرة
اإلسبانية سيطرا على اللقب في
المواسم الخمسة األخيرة ،فإنهما
لم يظهرا بالمستوى المعهود في
اآلونة األخيرة.
ويتعين على المدرب الجديد
لـ ــريـ ــال ل ــوب ـي ـت ـي ـغ ــي ،ال ـ ـ ــذي أدى
ً
اختياره بدال من زيدان الى إقالته
مــن تــدريــب المنتخب اإلسباني
ع ـش ـيــة انـ ـط ــاق ن ـهــائ ـيــات كــأس
العالم ،إعــادة الفريق إلى السكة
الصحيحة السيما فــي ال ــدوري
المحلي إذ لم يحرز فريقه اللقب
ســوى مرتين فــي العقد األخـيــر،
في حين لن تكون مهمته سهلة
ً
ً
أيضا قاريا ويتعين عليه الدفاع
عن اللقب في دوري األبطال.
وتلقى لوبيتيغي أول صفعة
بـسـقــوطــه أمـ ــام أتـلـتـيـكــو مــدريــد
 4-2فــي م ـب ــاراة ال ـكــأس الـســوبــر
األوروبية .وأقر المدرب بأن فوز
أتلتيكو فــي م ـبــاراة األم ــس كــان
ً
ً
"مستحقا" ،مشيرا إلى أن فريقه
ً
تـخـطـيـهــا واالسـ ـتـ ـع ــداد "جـ ـي ــدا"
لـ ـلـ ـمـ ـب ــاراة األولـ ـ ـ ــى فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ي ـس ـت ـض ـيــف
خيتافي.
وسيكون ريــال تحت المجهر

العبو ريال مدريد خالل مباراة كأس السوبر أمام أتلتيكو مدريد
هــذا الموسم لتبيان قدرته على
تعويض غياب رونالدو ،السيما
أن ال ـف ــري ــق ل ــم ي ـع ــوض ــه بــاعــب
مــن مستوى كبير بعد فــي فترة
االنتقاالت الصيفية ،التي تستمر
في إسبانيا حتى آخر أغسطس.
واعتبر قائد الفريق سيرخيو
رامـ ـ ـ ـ ــوس ،أن ف ــريـ ـق ــه يـسـتـطـيــع
تخطي التأقلم مع رحيل الدولي

الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي بـ ـق ــول ــه "ع ـ ـلـ ــى مــر
التاريخ ،جاء نجوم ورحل آخرون
وبقي ريال مدريد يحرز األلقاب.
اتخذ القرار لدخول حقبة جديدة
وآمــل في أن تسير األمــور بخير
بالنسبة إلينا وإليه".

األنظار على بيل وبنزيمة
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــول رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي

ف ـل ــورن ـت ـي ـن ــو بـ ـي ــري ــز عـ ـل ــى أن
ي ـ ـعـ ــوض الـ ـثـ ـن ــائ ــي ال ــويـ ـل ــزي
غــاريــث بــايــل والـفــرنـســي كريم
ب ـن ــزي ـم ــة رح ـ ـيـ ــل ال ـب ــرت ـغ ــال ــي،
بينما يرجح أن يحتفظ النادي
الملكي بالالعب المحوري في
خـ ــط وسـ ـط ــه ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي لــوكــا
مودريتش ،على رغــم التقارير
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـحـ ــدثـ ــت ف ـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة

الـ ـم ــاضـ ـي ــة عـ ــن اهـ ـتـ ـم ــام إن ـت ــر
اإليطالي به.
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون مـ ــودري ـ ـتـ ــش أح ــد
المرشحين البارزين لنيل جائزة
الـكــرة الذهبية ألفضل العــب في
العالم ،بعدما اختير أفضل العب
في مونديال  2018وقاد منتخب
بالده إلى المباراة النهائية للمرة
ً
ً
األول ـ ــى ،عـلـمــا أن ــه ســاهــم أيـضــا

في إحراز ناديه اللقب األوروبي
ً
األبرز للمرة الثالثة تواليا.
وفـ ــي م ـب ــاري ــات أخ ـ ــرى يلعب
رايـ ـ ــو ف ــاي ـك ــان ــو مـ ــع إش ـب ـي ـل ـيــة ،
واي ـ ـ ـبـ ـ ــار م ـ ــع ه ــويـ ـسـ ـك ــا الـ ــوافـ ــد
الجديد.

لوبيتيغي :نريد أن نفوز باللقب إنتر يعتزم مقاضاة خافيير تيباس
أكد جولن لوبيتيغي ،مــدرب نــادي ريال
مدريد اإلسباني لكرة القدم ،أن
الحديث عن تعاقدات جديدة في
صفوف بطل أوروبا قبل نهاية
فترة االنتقاالت الصيفية ،ليس
أولوية بالنسبة إليه ،وذلــك في
تصريحات ،أمــس ،عشية مباراته
األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي الـ ـم ــوس ــم ال ـج ــدي ــد
للدوري المحلي.
و ق ــال لوبيتيغي ،فــي مؤتمر
صـ ـح ــاف ــي ع ـش ـي ــة اس ـت ـض ــاف ـت ــه
لخيتافي على ملعب سانتياغو
برنابيو" :مــا يهمني حاليا هــو المباراة
االحد .البطولة بدأت وسيكون خطأ كبيرا
الحديث عما ال يشكل أولوية".
وأضـ ـ ــاف" :م ــا آم ـل ــه ق ـبــل إق ـف ــال بــاب
االنتقاالت ( 31أغسطس) ،هو أن أكون
قادرا على الفوز بمبارياتنا في الليغا
هذا ما يجدر بنا التركيز عليه ،الباقي
ليس بين يدينا" ،مؤكدا أن على فريقه
الظهور "على قدر التوقعات ،نريد أن نفوز
باللقب" وانتزاعه من الغريم برشلونة.

وسيكون هذا الموسم األول للوبيتيغي على رأس
اإلدارة الفنية للنادي الملكي ،بعد رحيل المدرب
السابق الفرنسي زين الدين زيدان الذي قاد الفريق
الى سلسلة ألقاب بينها دوري أبطال أوروبا لثالث
مرات متتالية.
وأب ـ ـ ــدى لــوب ـي ـت ـي ـغــي "ك ــام ــل ال ـث ـق ــة" بــالــاعـبـيــن
ال ـمــوجــوديــن حــالـيــا ف ــي الـتـشـكـيـلــة ،مـعـتـبــرا أنـهــم
"يقومون بعمل مذهل ويرضينا بشكل كبير .أعتقد
أنـهــم يـحـظــون بـصـفــات ومــوهـبــة أكـثــر مـمــا يعتقد
الناس .بكل صدق ،ال أشك للحظة في الالعبين".
ولــم يـبــرم ري ــال تـعــاقــدا مــع اســم ب ــارز لتعويض
رونالدو ،اال أنه ضم حارس المرمى البلجيكي تيبو
كــورتــوا ،أفضل حــارس مرمى فــي مونديال ،2018
قادما من تشلسي اإلنكليزي في صفقة قدرت بنحو
 35مليون يورو.
وبات في عهدة ريال حاليا خمسة حراس مرمى
يتقدمهم كــورتــوا والكوستاريكي كيلور نــافــاس،
إض ــاف ــة إلـ ــى ل ــوك ــا زيـ ـ ــدان ن ـجــل الـ ـم ــدرب ال ـســابــق،
واألوكراني أندري لونين واإلسباني كيكو كاسييا.
وأ ك ــد لوبيتيغي أن ر ي ــال " ل ــن يحتفظ بخمسة
حراس للمرمى ،سنبقي على ثالثة منطقيا" ،من دون
أن يكشف اسم الحارس األساسي في مباراة األحد.

أعلن نــادي إنتر ميالن اإليطالي لكرة القدم،
أمس األول ،عزمه اتخاذ إجراءات قضائية بحق
رئيس رابطة الــدوري اإلسباني "ليغا" خافيير
تيباس ،على خلفية تصريحات أدلى بها عن رغبة
النادي في التعاقد مع العب ريال مدريد الكرواتي
لوكا مودريتش.
وأفاد النادي في بيان بأن "إنتر ميالن يعلن
أنه سيتخذ إجراءات قضائية ضد السيد خافيير
تيباس على خلفية تصريحات أدل ــى بها الى
الصحافة".
وكــرر تيباس في تصريحات لوسائل إعالم
إسبانية الجمعة ،انتقاداته ألندية كبرى السيما
باريس سان جرمان الفرنسي المملوك من شركة
قطر لالستثمارات الرياضية ،ومانشستر سيتي
اإلنكليزي المملوك من الشيخ اإلماراتي منصور
بن زايد آل نهيان ،على خلفية قدراتها
المالية الكبيرة.
وسبق لتيباس أن انتقد
ف ـ ــي األشـ ـ ـه ـ ــر الـ ـم ــاضـ ـي ــة،
ال ـ ـقـ ــدرات ال ـمــال ـيــة الـهــائـلــة
لــأنــديــة ال ـتــي يعتبر أنها
ت ـح ـظــى ب ــدع ــم م ــن "دول"،

بولت يصل إلى سيدني
وص ــل ال ـع ــداء الـجــامــايـكــي األس ـط ــوري أوســايــن
بــولــت ،أم ــس ،إلــى أستراليا حيث سيخوض فترة
تجربة مــع نــاد محلي ،أمــا فــي نيل عقد احترافي
لمزاولة كرة القدم ،الحلم الذي يطارده منذ اعتزال
ألعاب القوى في صيف العام الماضي.
وسيخوض الجامايكي ( 31عاما) المتوج بثماني
ميداليات ذهبية أولمبية و 11لقبا عالميا ،تجربة
مع نادي سنترال كوست مارينرز الذي سيسمح له
بخوض التمارين معه لمدة غير محددة ،على أمل
أن يثبت جــدار تــه ويتمكن مــن نيل عقد لممارسة
اللعبة كمحترف.
ويــأتــي وص ــول حــامــل الــرقــم الـقـيــاســي العالمي
ف ــي سـبــاقــي 100م و200م ،قـبــل أك ـثــر م ــن شهرين
على انطالق منافسات الموسم الجديد من الدوري
األسترالي لكرة القدم ،والمقرر في أواخر اكتوبر.
ووصـ ـ ـ ــل بـ ــولـ ــت الـ ـسـ ـب ــت ال ـ ـ ــى م ـ ـطـ ــار س ـي ــدن ــي،
ح ـيــث القـ ــاه ج ـمــع م ــن الـصـحــافـيـيــن وال ـم ـصــوريــن

مقدما كمثال على ذلك انفاق سان جرمان 222
مليون يورو لضم البرازيلي نيمار من برشلونة
فــي صيف عــام  ،2017ليجعل منه أغـلــى العب
في العالم.
وفي تصريحاته الجمعة ،وجه تيباس هذه
المرة سهامه الى إيطاليا على خلفية االهتمام
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداه إن ـ ـتـ ــر
بالتعاقد مع الالعب
الكرواتي البالغ من
ال ـع ـمــر  32عــامــا،
والــذي

اختير أفضل العب في نهائيات كأس العالم
 2018بعدما ساهم بشكل أساسي في قيادة
منتخب بالده الى المباراة النهائية.
ول ـ ــم ي ـس ـلــم مـ ــن ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات تـ ـيـ ـب ــاس ،نـ ــادي
يوفنتوس اإليطالي الذي تعاقد هذا الصيف مع
البرتغالي رونالدو من ريال مدريد مقابل نحو
 100مليون يورو.
وقال تيباس" :أفكر بسان جرمان (في انتقاده
لألندية وإنفاقها الكبير) ،لكن أيضا بيوفنتوس
مــع انـتـقــال رون ــال ــدو ،أو بـعــروض إنـتــر ال ــذي ال
يملك المال لشراء العبين ،والحقا يقترح على
مودريتش مبالغ عمالقة ال أعرف من أين سيأتي
بها" ،مضيفا" :من جهة إنتر ،العرض الذي تقدم
به لمودريتش هو غش".
وأصدرت رابطة الدوري اإليطالي بيانا أسفت
فيه لتعليقات تيباس "المفاجئة" ،معتبرة أن "ال
أساس لها على اإلطالق".
وسعى إنتر إلــى التعاقد مع مودريتش في
ف ـتــرة االن ـت ـق ــاالت الـصـيـفـيــة ،بـحـســب الـتـقــاريــر
الصحافية التي أشارت الى أن الالعب اختار
في نهاية المطاف البقاء مع ريال وذلك بعد
اتفاق يتضمن زيادة راتبه.

المصري «كوكا» ينضم إلى أولمبياكوس

والمشجعين الــذيــن حــرصــوا على الـتـقــاط الصور
التذكارية مع عداء صنع لنفسه هالة غير تقليدية
ف ــي أل ـع ــاب الـ ـق ــوى ،الس ـي ـمــا م ــن خـ ــال اح ـت ـفــاالتــه
الصاخبة والـحــركــات الـتــي بــاتــت أق ــرب إلــى عالمة
مسجلة باسمه.
اال أن بولت الذي وضع وشاح النادي األسترالي
حول عنقه في مطار سيدني الدولي ،أكد أنه يأخذ
تجربته األسترالية على محمل الجد .وقال" :سأظهر
للعالم ما أنا عليه" ،ورد بحزم على سؤال عما اذا
كانت هذه التجربة محاولة ترويجية ودعائية" :هذه
(التجربة) حقيقية".
وسـ ـب ــق ل ـب ــول ــت أن خ ـ ــاض تـ ـج ــارب ك ــروي ــة مــع
بوروسيا دورتموند األلماني ،وفي جنوب إفريقيا
والـنــرويــج ،إال أن أيــا منها لم تــؤد الــى منحه عقدا
احـتــرافـيــا .وأك ــد ال ـعــداء الـســابــق أنــه يشعر بالقلق
والترقب قبل بدء تجربته مع النادي األسترالي الذي
يقع مقره في في غوسفورد ( 75كلم شمال سيدني).

الجامايكي بولت

انضم المهاجم الدولي المصري أحمد حسن "كوكا"
إلــى نــادي أولمبياكوس اليوناني ،قــادمــا مــن نــادي
براغا البرتغالي.
وأمضى الالعب ستة مواسم في البرتغال ،بدأها
مع نادي ريو آفي عام  2012وسجل له  24هدفا ،قبل
االنـتـقــال فــي  2015إلــى بــراغــا حيث سجل  17هدفا
في  57مباراة.
وقــال الالعب ( 25عاما) عبر حسابه في "تويتر":
"اليوم أبدأ تحديا جديدا في مسيرتي .لن أنسى أبدا
الـنــادي الــذي ساعدني على الــوصــول الــى هـنــا" ،في
إشارة الى براغا ،شاكرا إدارته ومشجعيه.
كـ ـم ــا نـ ـش ــر الـ ــاعـ ــب صـ ـ ـ ــورة لـ ــه وهـ ـ ــو يـ ــوقـ ــع مــع
أولمبياكوس ،مرتديا قميص النادي بلونيه األبيض
واألحمر ،قائال "سعيد جدا بالتوقيع لناد كبير".
وخ ـ ــاض "ك ــوك ــا"  15مـ ـب ــاراة دول ـي ــة م ــع منتخب
الفراعنة سجل فيها خمسة أهــداف ،اال أنه غاب عن
تشكيلة المدرب السابق هكتور كوبر في كأس العالم
 2018في روسيا ،حيث خرج المنتخب من الدور األول.

كوكا

فيدرر وديوكوفيتش إلى نصف نهائي دورة سينسيناتي
واصل روجيه فيدرر تفوقه
فافرينكا
على
ستانيسالس ً
ً
لكنه واجه موقفا صعبا قبل
الفوز  7-6و 6-7و 2-6في
دور الثمانية ببطولة
سينسناتي
للتنس
لألساتذة
الليلة
الماضية.

السويسري فيدرر

ً
ً
بلغ السويسري المصنف ثانيا عالميا
روجيه فيدرر الــدور نصف النهائي لــدورة
سـيـنـسـيـنــاتــي األم ـي ــرك ـي ــة ،ســاب ـعــة دورات
الـمــاسـتــرز لــألــف نقطة فــي ك ــرة الـمـضــرب،
بتفوقه على مواطنه ستانيسالس فافرينكا
في مباراة عطلها الطقس بعض الوقت.
ويالقي فيدرر في الــدور نصف النهائي
البلجيكي داف ـيــد غــوفــان ،ال ــذي تــأهــل على
حساب األرجنتيني خوان مارتن دل بوترو،
بينما سيجمع نصف النهائي الثاني بين
الـصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفـيـتــش وال ـكــرواتــي
مارين سيليتش.
وواصــل الطقس التأثير على مجريات
الدورة التي انطلقت مطلع األسبوع  ،وأدى
ليل الجمعة بتوقيت الــواليــات المتحدة،
إلى تعطيل مباراة ربع النهائي بين فيدرر
ً
وفافرينكا ،علما أن الالعبين كانا يخوضان
المباراة الثانية لهما في اليوم ذاته بسبب
تعطل معظم مـبــاريــات الــرجــال الخميس
بسبب األمطار.
وان ـت ـه ــت ال ـم ــواج ـه ــة ب ـي ــن ال ـصــدي ـق ـيــن
فيدرر وفافرينكا  )6-8( 6-7 ،)7-2( 7-6و-6
 ،2إال أنها توقفت لــ 21دقيقة بعدما طلب
المنظمون من الالعبين مـغــادرة الملعب،

ومــن المشجعين االحتماء ،في ظل طقس
عاصف.
وقـ ــال فـ ـي ــدرر ،الـ ــذي ح ـقــق فـ ــوزه الـثــالــث
والعشرين على فافرينكا فــي  26مواجهة
بينهما "من غير المعتاد أن نتوقف بسبب
البرق ( )...لم أعرف ما إذا كان ذلك سيعني
ً
نهاية األمسية أو إذا ما كنا سنعود" ،مضيفا
"استعدت طاقتي من أجل المجموعة الثالثة".
وك ــان فـيــدرر قــد تـفــوق فــي ال ــدور الثالث
الجمعة على األرجنتيني لـيــو نــاردو ماير
 .)6-8( 6-7 ،1-6ويالقي السويسري في نصف
النهائي البلجيكي دافيد غوفان المصنف
ال ـحــادي عـشــر ،ال ــذي فــاز على األرجنتيني
خ ــوان مــارتــن دل بــوتــور ال ــراب ــع )5-7( 6-7
و.)4-7( 6-7
إل ــى ذل ــك ،واص ــل ديــوكــوفـيـتــش الـمـتــوج
الـشـهــر ال ـمــاضــي بـلـقــب بـطــولــة ويـمـبـلــدون
اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي ـ ــة ،م ـ ـس ـ ـيـ ــرتـ ــه ال ـ ـنـ ــاج ـ ـحـ ــة ف ــي
ً
سينسيناتي .وف ــاز المصنف عــاشــرا على
الكندي ميلوس راونيتش  ،6-4 ،5-7و،3-6
ً
ً
علما أنه كان يخوض أيضا مباراته الثانية
في اليوم ذاتــه ،بعد فوزه على حامل اللقب
البلغاري غريغور ديميتروف في وقت سابق
ً
الجمعة بثالث مجموعات أيضا.

وقال الصربي الذي أحرز ألقاب كل دورات
الماسترز باستثناء سينسيناتي" ،لعبت
المباراة النهائية خمس مرات هنا ( )...لكنني
ً
أرغب في التتويج باللقب" ،مضيفا "أنا هنا
ألستمتع برياضة أحبها ( )...أنا في موقع
جيد ،لذا سآخذ األمور خطوة خطوة".
وسيكون ديوكوفيتش في نصف النهائي
على موعد مع الكرواتي سيليتش المصنف
ً
ســابـعــا ،ال ــذي تـفــوق عـلــى اإلسـبــانــي بابلو
كارينيو بوستا المصنف  13بنتيجة 6-7
( ،)7-9و.4-6

هاليب تالقي سابالينكا
مــن جــانـبـهــا ،بلغت الــرومــانـيــة سيمونا
ً
ه ــال ـي ــب ال ـم ـص ـن ـفــة أول ـ ــى ع ــالـ ـمـ ـي ــا ،ال ـ ــدور
نصف النهائي لدورة سينسيناتي ،لتالقي
البيالروسية الشابة أريانا سابالينكا التي
أقصت األميركية ماديسون كيز مــن الــدور
ربع النهائي.
وت ـفــوقــت الــرومــان ـيــة ف ــي م ـب ــاراة صعبة
ع ـلــى األوك ــرانـ ـي ــة لـيـسـيــا ت ـســوري ـن ـكــو 4-6
و ،1-6ب ـع ــد م ــا تـ ــأ خـ ــرت ب ـن ـت ـي ـجــة  4-1فــي
ال ـم ـج ـم ــوع ــة األول ـ ـ ـ ــى ،وت ـم ـك ـنــت م ــن إن ـق ــاذ

ثالث فرص لمنافستها لكسر إرسالها في
الـشــوط ال ـســادس ،قبل أن تـعــود الــى أجــواء
المباراة وتفوز بخمسة أشواط متتالية في
المجموعة األولى.
وأت ــى ف ــوز الــرومــانـيــة فــي رب ــع النهائي،
بـعــد ســاعــات مــن تـفــوقـهــا عـلــى األسـتــرالـيــة
آشلي بارتي في الــدور الثالث الجمعة ،في
مباراة كانت مقررة الخميس لكنها أرجئت
بسبب األمطار.
وتــاقــي الــرومــان ـيــة فــي نـصــف الـنـهــائــي
ً
الـبـيــاروسـيــة سابالينكا ( 20عــامــا) التي
ت ـف ــوق ــت ع ـل ــى ك ـي ــز ال ـث ــال ـث ــة ع ـش ــرة بـنـتـجــة
 3-6و ،4-6فــي اسـتـعــادة للقاء ســابــق جمع
بينهما في دورة شينزين الصينية وفازت
به الرومانية بسهولة.
وس ـي ـج ـمــع ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ال ـث ــان ــي في
فردي السيدات بين التشيكية بترا كفيتوفا
والهولندية كيكي برتنز.
وفازت كفيتوفا المصنفة ثامنة والمتوجة
مرتين بلقب بطولة ويمبلدون اإلنكليزية،
ع ـلــى الـبـلـجـيـكـيــة إي ـل ـيــز مــرت ـنــز الـمـصـنـفــة
الخامسة عشرة  ،7-5 ،5-7و ،3-6بينما تفوقت
بــرتـنــز عـلــى األوك ــران ـي ــة الـمـصـنـفــة خامسة
إيلينا سفيتولينا بنتجة  4-6و.3-6
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«عشانكم»…
التي سقطت
تحت الكرسي

الرياضة...
في الوقت
الضائع!

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

ي ـع ـتــب ال ـن ــائ ــب ال ـح ـك ــوم ــي ال ـب ـص ــام عـلــى
صــاحــب إح ــدى الــديــوان ـيــات ،بـعــد أن ق ــال له
األخ ـ ـيـ ــر" :اسـ ـت ــح ع ـل ــى وجـ ـه ــك وتـ ـح ــدث فــي
الـمـجـلــس ،واع ـتــرض عـلــى أخ ـطــاء الحكومة،
ولــو مــرة واحــدة في حياتك قبل أن تموت"…
يعتب "ال ــواد بتاع الحكومة" ويبرر مواقفه:
عشانكم والله.
ويوضح وهو على حدود البكاء :عشانكم،
اب ـت ـعــدت ع ــن م ـصــادمــة ال ـح ـكــومــة .عـشــانـكــم،
وعشان معامالتكم ومصالحكم أيدت الحكومة
في قوانينها .عشانكم ،وعشان تسجيل عيالكم
في الكليات العسكرية وقفت هذه المواقف.
ً
ن ـســي م ـعــال ـيــه ب ـع ـضــا م ــن "ع ـش ــان ـك ــم" ،أو
سقطت منه تحت الكرسي ولم ينتبه إليها.
وبـ ــدافـ ـ ٍـع أخ ـ ــوي س ــاع ــدت ــه ف ــي ال ـب ـحــث عنها
ً
ووجدت عددا منها.
وجـ ـ ـ ــدت؛ ع ـش ــان ـك ــم ت ـض ـخ ـمــت أرصـ ــدتـ ــي.
ع ـشــان ـكــم خ ـن ــت ال ـق ـس ــم .ع ـشــان ـكــم ان ـه ـمــرت
الـصـفـقــات ال ـح ــادة عـلــى رأس ــي حـتــى ســالــت
دمائي .عشانكم امتلكت القصور في الريڤييرا
وماربيا وماالقا ولندن وباريس ،وفي بيروت،
فوق البيعة.
ً
ً
عشانكم ،اشتريت "بـلــوك" كــامــا متكامال
مــن البنايات فــي الـمــدن الـجــديــدة بالمنطقة
العاشرة والجهراء.
ع ـشــان ـكــم ،ق ـبــل أن ي ـســافــر اب ـن ــي الـصـيــف
الماضي للسياحة ،شحن ثالث سيارات إلى
ثــاث عــواصــم أوروب ـي ــة ،ليستمتع بــاألمــوال
التي حصلت عليها بعرق "تصويتي".
عشانكم ،اتخذت مواقف جعلت الحكومة،
ال ـح ـك ــوم ــة ذات ـ ـهـ ــا ،ال ت ـح ـتــرم ـنــي .ع ـشــان ـكــم،
استطعت أنا وأمثالي تحويل دور نائب األمة
إلــى تابع ذليل ،ليس لـلــوزراء فقط ،بل حتى
للوكالء والمديرين ورؤساء األقسام .عشانكم،
اتهمت الشرفاء بالخيانة .عشانكم ساومت
الشركات الكبرى في بعض القوانين ،فخضعت
لي ودفعت الماليين.
ع ـش ــان ـك ــم وعـ ـش ــانـ ـك ــم وعـ ـش ــانـ ـك ــم ،ب ــذل ــت
الـمـسـتـحـيــل ،ووض ـعــت عـلــم الـكــويــت "بــاجــة"
عـلــى جـيــب دشــداش ـتــي .ف ـمــاذا تــريــدون مني
أكثر من ذلك؟!

ً
ضـبـطــت ال ـس ـل ـطــات الـمـكـسـيـكـيــة  50ط ـن ــا م ــن م ـخ ــدرات
ً
الميثامفيفيتامين المركبة المعروفة أيضا باسم "كريستال
ميث" في مختبر بوالية سينالوا المكسيكية ،حيث ينشط
ال ـكــارتــل الـ ــذي تــزعـمــه ف ـتــرة طــويـلــة خــواك ـيــن "إل تـشــابــو"
غوسمان.
ورصد عسكريون في البحرية المكسيكية المختبر خالل
عملية نفذت الخميس الماضي في بلدة ألكويونكي بمنطقة
كولياكان عاصمة سينالوا في شرق المكسيك.
وقالت البحرية في بيان الليلة قبل الماضية "تمكنا من
تفكيك مختبر للمخدرات ومخزنين تحت األرض ونحو 50
ً
طنا من الكريستال على شكل بلورات أو سائل".
وكانت المخدرات مخزنة في براميل بأحجام مختلفة،
ً
وقــد عثر أيضا على مــواد كيميائية وتجهيزات ضرورية
إلنتاج الكريستال ميث.
ُ
وذك ــرت صحف محلية أن المختبر الـســري اكتشف في
منطقة يسيطر عليها كارتل سينالوا ،الذي كان يتزعمه "إل
تشابو" أكبر تاجر مخدرات في العالم فترة طويلة.
وسلمت المكسيك "إل تشابو" إلى الواليات المتحدة في
يناير  ،2017وهو اآلن في أحد سجون نيويورك.
ً
وسيحاكم "إل تشابو" اعتبارا من نوفمبر المقبل ،أمام
محكمة في بروكلين.
(أ ف ب)

النيجر تحذر من حرق الشجر في العيد
تـلـقــى ال ـمــواط ـنــون فــي النيجر
رس ــائ ــل م ــن ال ـس ـل ـط ــات الـمـعـنـيــة
بالبيئة في البالد تدعوهم إلى عدم
اإلفراط في إشعال الخشب ،بغرض
شواء اللحوم أثناء عيد األضحى.
وق ــال ــت ال ـ ــ"بـ ــي ب ــي س ـ ــي" عـلــى
موقعها اإللكتروني ،أمــس األول،
إنـ ــه ي ـتــوقــع أن ت ـش ـهــد الـعــاصـمــة
نـيــامــي ،خ ــال الـعـيــد ،ح ــرق كمية
من الخشب تصل إلى  20في المئة

تـتـقـلــب األخ ـب ــار ف ــي ال ـكــويــت ،بـيــن خبر
اقـ ـتـ ـص ــادي وس ـي ــاس ــي وريـ ــاضـ ــي ،وكـلـهــا
تحدث "فرقعة" وقتية وإثارة ،وتنتهي دون
قرار بات يفصل فيها لصالح النفع العام...
تزوير شهادات ينتهي بلجنة ،وقبلها لجنة
أخــرى قبل أكثر من خمس سنوات ،وجدل
حـ ــول دمـ ــج بـ ـن ــوك ،ف ــي ح ـيــن ال ـمــؤس ـســات
ً
الحكومية التي تملك حصصا مؤثرة فيها
ّ
ال ت ـعــلــق ،وال ـي ــوم ال ـحــدث ريــاضــي بـعــودة
أسـمــاء مــرة أخ ــرى ،بعدما تــم إبعادها عن
المناصب الرياضية ب ـقــرارات مــن مجلس
األمة والحكومة.
ً
ال ـب ـل ــد ف ـع ـل ـي ــا ،فـ ــي ظـ ــل غـ ـي ــاب م ـش ــروع
إصالحي شامل ،يلعب في الوقت الضائع،
ف ــإذا لــم يطلق ذل ــك الـمـشــروع الــوطـنــي من
السلطة إلصالح كل أوجه الخلل والفساد في
السلطات الدستورية الثالث ،فال الرياضة،
وال االق ـت ـصــاد ،وال الـتـنـمـيــة ،وال أي شــيء
ً
فــي البلد سيتم إصــاحــه أب ــدا ،وال يعتقد
أح ــد أن ــه يـمـكــن إصـ ــاح ق ـطــاع ف ــي الــدولــة
بينما قطاعات أخرى يضرب فيها الفساد
أطنابه من سياسيين مرتشين ومسؤولين
مختلسين ،ألن اإلص ــاح عملية شاملة ال
يمكن تجزئتها.
ولم يفقد أجيال من الشباب الرياضيين
في ذلك الصراع الرياضي الصبياني فقط
فرصهم ،بل هناك أجيال من الشعب الكويتي
ف ـقــدوا فــرصـهــم بسبب الـفـســاد والــواسـطــة
والتعيينات بـ"البارشوات" ،وخسارة الكويت،
لموقعها المتميز خالل العقود الماضية.
سيعود الشيخ طالل الفهد –شافاه الله-
إلى سدة المناصب الرياضية ،على خلفية
نزاعات تمزق الوسط الرياضي ،وسيقلب
المطبلون والمنتفعون والءاتهم ،وسيبقى
ً
الـطــرف اآلخ ــر متربصا لــه ،وسنعيش في
حالة الملل والـقــرف من أنــاس معظمهم ال
تحركهم إال المصالح الشخصية ،ويــرون
ب ـلــدهــم م ـجــرد ســاحــة ص ــراع ــات وتـكـســب،
وأبناء بلدهم فقط أدوات في هذا الصراع
العبثي "ال ـق ــذر" ،واع ــذرون ــي ألنــه ال يوجد
وصف لهذا الصراع ألطف من تلك الكلمة.

ً
 50طنا من المخدرات تحت األرض

مــن إجـمــالــي مــا ُيـحــرق مــن خشب
ً
األشجار في المدينة سنويا.
ويؤدي قطع األشجار إلى زيادة
ظــاهــرة التصحر الـتــي كــانــت لها
آثار بالغة الضرر على النيجر.
وتتوقع السلطات ذبح حوالي
 400ألــف رأس من األغـنــام ،والتي
تحتاج إلــى نحو  50ألــف طــن من
الخشب لشوائها.
وطالب رئيس هيئة البيئة في

عــاصـمــة الـنـيـجــر ن ـيــامــي ،العقيد
أوم ـ ــاراو ألـ ــوا ،بــاسـتـخــدام الفحم
ً
ً
ب ــدال مــن خـشــب األش ـج ــار ،مــؤكــدا
أن السلطات ستوقف الشاحنات
والحمير واإلبل المحملة بالخشب
ف ــي اتـ ـج ــاه ال ـع ــاص ـم ــة ،ل ـل ـحــد من
اإلف ــراط فــي دخ ــول كميات هائلة
إلى المدينة.

ّ
تحطم طائرة على الطريق السريع

عبدالمحسن جمعة

ألمانيا غير مستعدة للكائنات الفضائية!

قالت إدارة دوريات الطرق السريعة في والية أوكالهوما األميركية،
إن طائرة عسكرية أميركية تحطمت على بعد يتراوح ما بين  5إلى 10
أميال شمال غربى مدينة سيلينغ.
وذكر موقع سبوتنيك اإلخباري الروسي ،أن إدارة الطوارئ بمقاطعة
وودوارد أبلغت وسائل إعــام محلية أن الطائرة قد تكون عسكرية،
ألن التقارير األولـيــة تؤكد أن الطيار تمكن من الـخــروج من الطائرة
باستخدام بالمقعد القاذف.
ً
وأعلنت قاعدة فينس الجوية أن طائرة تحطمت "على بعد  50ميال
ً
تقريبا غــرب الـقــاعــدة" ،وأضــافــت أن "الـطـيــار واع ومستجيب لرجال
(د ب أ)
					
الطوارئ".

ً
«عدسة الصقة» ضاعت بين الجفن والعين  28عاما

أك ــدت الحكومة األلـمــانـيــة أنها
ل ـ ـيـ ــس لـ ــدي ـ ـهـ ــا خ ـ ـطـ ــط ل ــاتـ ـص ــال
ً
بــال ـكــائ ـنــات ال ـف ـضــائ ـيــة ،ردا على
سؤال في البرلمان نشرته صحيفة
بيلد أمس.
وأراد دي ـتــر جـيـنـسـيــك الـنــائــب
ع ــن ح ــزب ال ـخ ـضــر ،أن ي ـع ــرف ما
الذي ستفعله حكومة برلين إذا ما
صــادف أن حــدث اتـصــال بكائنات
خارج كوكب األرض.

وجــاء الــرد الرسمي على سؤال
جينسيك أن الحكومة ليس لديها
إج ـ ـ ــراء ات أو ب ــروت ــوك ــوالت لمثل
هذا االحتمال .ويرجع ذلك إلى أن
"الحكومة االتحادية تعتبر أن أول
اتـصــال (مــن مثل ذلــك الـنــوع) على
أراضي جمهورية ألمانيا االتحادية
غير محتمل إلى حد كبير" ،حسب
مــا نقلت صحيفة "بيلد" عــن الــرد
(د ب أ)
		
الحكومي.

وفيات
فهده فرج فهد أرملة مشاري محمد الرفدي
ً
 83عاما ،شيعت ،الرجال :خيطان ،ق ،5شارع ناصر الجبري ،م،105
النساء :خيطان ،ق ،5شــارع ناصر الجبري ،م ،3ت،96088850 :
97505686

عبدالرحمن جعفر العتيبي

ً
 82عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الرجال :العزاء في المقبرة
فقط ،النساء :الفيحاء ،ق ،9ش ،98م ،14ت99277696 :

دوله عبدالله النوري

ً
 84عاما ،شيعت ،الرجال :العديلية ،ق ،2شارع عبدالله النوري،
ديــوان النوري ،النساء :الروضة ،ق ،3ش ،36م ،6ت،98855271 :
22513170

خلف إبراهيم ناصر الفيلكاوي

ً
 74عاما ،شيع ،الرجال :المنقف ،ق ،2ش ،20م ،4النساء :هدية ،ق،3
ش ،2م ،66ت50039700 ،97177178 :

محمد بدر عبدالوهاب القطامي

ً
 78عاما ،شيع ،الرجال :كيفان ،ق ،7ديوان القطامي ،النساء :السرة،
ق ،5ش ،5م ،31ت25311870 ،54742491 :

شيخة يعقوب يوسف أبوحيمد

ً
بـعــد نـحــو  28ع ــام ــا م ــن االع ـت ـقــاد بضياعها،
أزي ـلــت عــدســة الص ـقــة مــن جـفــن ام ـ ــرأة ،اكتشفها
األط ـبــاء ،فــي مدينة دن ــدي األسكتلندية ،بعدما
ً
اشتكت المريضة ،التي بلغ عمرها اآلن  42عاما،
من التورم في عينها.
وعـثــر عـلــى ال ـعــدســات فــي كـيــس ظــل يتضخم
بصورة غامضة على مدار أكثر من ربع قرن.
وذكرت "بي بي سي" على موقعها اإللكتروني
ً
نقال عن مجلة "بــي إم جيه" الطبية التي نشرت
تفاصيل الحالة ،أن المرأة أصيبت عندما كانت
ً
في سن  14عاما ،بعدما ارتطمت بها كرة ريشة،
ُ
واعتقد في حينها أن العدسة سقطت بفعل تأثير
الضربة.
وأجرى الباحثون في مستشفى مدينة ناينويلز
ً
فحصا بأشعة الرنين المغناطيسي بعدما أحالها
طبيبها العام إلى قسم طب العيون.

أرملة عبدالله إبراهيم أبوحيمد
ً
 93عاما ،شيعت ،الرجال :القادسية ،ق ،9ش ،90ديوان أبوحيمد،
النساء :قرطبة ،ق ،3الشارع األول ،م ،44ت22518772 :

مواعيد الصالة

وشخصت حالة المريضة بتورم في الجفون
ً
العليا للعين الـيـســرى ،وفـقــا لألطباء سيرجهن
باتيل واللي-نغ تان وهيلين مورجترويد.
وكشفت صــور اآلشعة وجــود كيس بيضاوي
الشكل يبلغ طوله  8ملليمترات ،لكن ليست هناك
أدلة على وجود أي شيء داخله.

وعندما أزيلت الكتلة المتورمة ،تمزق الكيس
ليكشف عن وجود العدسة.
كتبت الطبيبات المعالجات« :عند إجراء مزيد من
التدقيق ،تذكرت والــدة المريضة أن المرأة تعرضت
لصدمة حادة في جفن العين اليسرى العلوي عندما
كانت طفلة».

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

وقالت الطبيبات" :يمكننا أن نستنتج أن العدسة
الالصقة انتقلت إلــى الجفن العلوي للعين اليسرى
للمريضة في وقت الصدمة وظلت في مكانها طيلة
الـ  28سنة الماضية".
وأضاف الفريق الطبي أن "انتقال العدسة الصلبة
ً
ً
إلى الجفن يعد سببا نادرا للتسبب في تورم الجفون".

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

03:54

العظمى

الشروق

05:18

الظهر

11:52

العصر

03:27

المغرب

06:25

العشاء

07:47

الصغرى 28
ً
أعلى مد  05:05صب ــاحـ ـ ــا
 06:27م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  12:14ظـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
 11:53م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

45

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

