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الكويت :معلومات مغلوطة
تسيء لنتائج زيارة بن سلمان

قصر العدل

٠٨

«ما تداولته مواقع التواصل ال أساس له من الصحة ...وينال من المصالح العليا للبلدين»
● «المباحثات اتسمت بروح األخوة الحميمة والحرص على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك»
َّ
عبر مصدر مـســؤول فــي وزارة
الخارجية عن ارتياح دولة الكويت
للزيارة األخوية التي قام بها سمو
ول ــي الـعـهــد الـسـعــودي محمد بن
سـلـمــان أم ــس األول ،وم ــا أسـفــرت
ً
عنه من نتائج إيجابية ،معربا عن
أسفه لما يتم تــداولــهعلى مواقع
التواصل االجتماعي ،من معلومات
مغلوطة ال أساس لها من الصحة
بشأن نتائج تلك الزيارة.
وأكـ ــد ال ـم ـصــدر أن ت ـ ــداول مثل

األمير :تكريم ملكة بريطانيا للساير
ثمرة لجهودها التطوعية واإلنسانية

هذه المعلومات المغلوطة يهدف
إلى اإلساءة للعالقات األخوية بين
الـبـلــديــن والـنـيــل مــن مصالحهما
ً
ال ـع ـل ـي ــا ،م ـب ـي ـن ــا أن ال ـم ـبــاح ـثــات
التي جــرت بين الطرفين اتسمت
بــروح األخــوة الحميمة والحرص
ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق ال ـم ـص ــال ــح الـعـلـيــا
للبلدين ،وا لــد فــع بمسيرة العمل
الخليجي المشترك إلى ما يحقق
آمال وتطلعات أبناء دول مجلس
التعاون.

02

الموسم الثقافي الثالث
لحديقة الشهيد ...منصة
رائدة لوجه حضاري

اقتصاد

الـخــارجـيــة الـشـيــخ صـبــاح ال ـخــالــد ،عــن عميق
ارت ـي ــاح ــه إل ــى ن ـتــائــج ه ــذه الـ ــزيـ ــارة ،وف ـحــوى
ال ـم ـحــادثــات ال ـتــي أج ــراه ــا سـمــو أم ـيــر الـبــاد
الشيخ صباح األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد ،مع ضيف الكويت.
ً
األمير مستقبال هالل ومارغريت الساير أمس

السبيعي يعلن خريطة طريقه لالستجوابات
يقدم أولها للروضان ...والرشيدي والعازمي وباسل الصباح على الالئحة
●

فهد التركي ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

فيما يشبه خريطة طريق ر ســم عليها
عالمات استجواباته المقبلة ،أعلن النائب
الحميدي السبيعي أنه سيقدم استجوابين،
أولـهـمــا لــوزيــر الـتـجــارة والـصـنــاعــة خالد
الــروضــان فــي بــدايــة دور االنعقاد المقبل
ً
منفردا ،واآلخر بعده مباشرة ،لوزير النفط
ً
بخيت الرشيدي ،ملوحا كذلك باستجواب
كل من وزير التربية وزير التعليم العالي
حامد العازمي ،والصحة الشيخ د .باسل
الصباح.
واتهم السبيعي ،في تصريح له أمس،

ب ـعــض ال ـ ـ ــوزراء ب ــال ـغ ــرور« ،الس ـي ـمــا بعد
حـ ـص ــول رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ع ـل ــى ٤٨
ً
ً
صوتا في انتخابات الرئاسة» ،مشيرا إلى
أن استجواب الروضان سيقدم من ثالثة
محاور عن «التجارة ،والمشاريع الصغيرة،
والهيئة العامة للصناعة» ،ومن حق الوزير
طلب دمجه مع االستجواب المقرر تقديمه
من النائب مبارك الحجرف.
ً
وردا على سؤال «الجريدة» ،عن موقفه
إذا تـ ــم تـ ــدويـ ــر ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـ ــروضـ ـ ــان ،ق ــال
السبيعي« :استجوابي لوزير التجارة ،وإذا
تــم تــدويــر الــروضــان فليس لــي حــق عليه
ً
ً
سياسيا أو دستوريا ،وسأتابع مواضيع
االستجواب عندئذ مع الوزير الجديد».

اقتصاديات

 % 22.9تراجع الحسابات
النشيطة منذ بداية العام
حتى آخر سبتمبر
١١

وع ـ ــن س ـب ــب ت ـص ـع ـي ــده ضـ ــد وزي ـ ــري
التربية والصحة ،قال السبيعي« :كنت في
لندن في رحلة عالج مع الوالدة وفوجئت
بحجم شكاوى المواطنين ،والسيما من
المكتب الثقافي هـنــاك ،وك ــان أب ــرز تلك
الشكاوى أن المكتب ال يرد على إيميالت
الطلبة أو اتـصــاالتـهــم ،وأرس ـلــت مقطع
فـيــديــو إل ــى وزيـ ــر الـتــربـيــة يــؤكــد ذل ــك»،
ً
مبينا أن الطلبة «يعتبرون أن هذا المكتب
أسوأ مكتب ثقافي في الخارج».
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـس ـب ـي ـع ــي« :بـ ـع ــض الـطـلـبــة
يـلـغــون بـعـثــاتـهــم ال ــدراس ـي ــة ألن مشرفي
المكتب الثقافي لم يفتحوا اإليميالت التي
تصلهم ،ويعودون للكويت ومعهم أهلهم

ً
وأبناؤهم» ،مشددا على أن هذا «الموضوع
لن يطوف ،ولــن نضيع مستقبل أبنائنا،
وسنحاسب المكتب والمسؤولين عنه إذا
لم ُي َ
حاسب المسيئون».
ُ
وتابع« :عندما كنت في لندن وجدت أن
هناك حــاالت كثيرة من المرضى تعاني،
وأخرى (تروح لعب) ،لكن في نفس الوقت
ه ـن ــاك ح ـ ــاالت مـسـتـحـقــة أخ ـ ــرى ي ـم ــارس
ً
المكتب الصحي ضدها ضغوطا ألنه ليس
عندها واسطة».
وصـ ّـعــد السبيعي نـبــرتــه« :أقـســم بالله
العظيم إذا لم تكن هناك عالجات صحية
ً
جيدة للمرضى مع حماية حقوقهم ،فضال
عــن حـقــوق الـطـلـبــة فـسـيـكــون لي 02

التصويت اإللكتروني لالنتخابات
يبدأ من الجمعيات التعاونية
●

جورج عاطف

ألول م ـ ـ ـ ـ ــرة فـ ـ ـ ــي ا ن ـ ـت ـ ـخـ ــا بـ ــات
ال ـج ـم ـع ـي ــات الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ،طـبـقــت
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
ن ـظــام الـتـصــويــت اإلل ـك ـتــرونــي في
انـتـخــابــات جمعية مــديـنــة صباح
األحمد.
وقـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون
االجتماعية والعمل ،وزيرة الدولة
للشؤون االقتصادية ،هند الصبيح،
ف ــي ت ـص ــري ــح أم ـ ــس ع ـل ــى هــامــش
ً
رعايتها حفال نظمته إدارة رعاية
المسنين بمناسبة يومهم العالمي،
إن «الوزارة تسعى من وراء النظام

النفط الخفيف تعزيز لمكانة
الكويت التسويقية في أسواق
الطاقة العالمية
١٣

ً
طهران تقصف البوكمال بالبالستي ردا على هجوم األهواز

في تطور تزامن مع تأكيد الرئيس التركي رجب
ـرورة تطهير شــرق ســوريــة من
طيب إردوغـ ــان ض ـ ّ
حـلـفــاء واش ـن ـطــن ،نــفــذ ال ـحــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي
ضربات صاروخية على منطقة البوكمال الواقعة
ش ــرق نـهــر ال ـف ــرات ،فــي رد انـتـقــامــي عـلــى الهجوم
الـمـسـلــح ،ال ــذي تـبـنــاه تنظيم داع ــش ،عـلــى ساحة
العروض العسكرية في مدينة األهواز ذات األغلبية
ّ
ً
الـعــربـيــة ،وخــلــف أكـثــر مــن  24قـتـيــا ،نصفهم من
قوات الحرس.
ونـشــر الـحــرس الـثــوري فــي موقعه اإللكتروني
ً
صورا لسحب دخان ونقاط مضيئة فوق تضاريس
ً
ج ـب ـل ـيــة فـ ــي ج ـن ــح ال ـ ـظـ ــام ،م ــوضـ ـح ــا أن «الـ ـف ــرع
الجوفضائي استهدف مقر قــادة جريمة األهــواز
ً
شرق الفرات الساعة الثانية صباحا بـ 6صواريخ
بالستية أرض -أرض».
ووسط أنباء عن سقوط  3من أصل  6في منطقة
جوانرود بالقرب من مركز إطالقها في كرمنشاه،
ذكرت وكالة «فارس» أن الحرس استخدم نوعين من
الصواريخ هما «ذو الفقار» بمدى  750كلم و«قيام»
بـ  800كلم.
وبـيـنـمــا أك ــد ال ـنــاطــق بــاســم ال ـت ـحــالــف الــدولــي
شون رايان تنفيذ «الضربات» ،وأنه يقيم 02

١٢
«الوطني» بين أكثر 50
بنكًا أمانًا في العالم للمرة
الـ  ١٣على التوالي

الصبيح :لمنع التزوير واالزدواجية
الـجــديــد إلــى كـشــف الـتــوائــم ومنع
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ان ـ ـت ـ ـحـ ــال ال ـش ـخ ـص ـي ــة،
والقضاء على التالعبات والتزوير
وازدواجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـعـ ـض ــوي ــة ،وق ـصــر
التصويت على المستحقين فقط
من أعضاء الجمعية العمومية».
إلى ذلك ،كشفت الصبيح أن هناك
ً
تــوج ـهــا إلن ـش ــاء مـنـتـجــع متكامل
للمسنين في موقع يطل على البحر،
عـلــى مـســاحــة تـصــل إل ــى  100ألــف
متر مــربــع ،مشيرة إلــى أنــه «سيتم
إسناد إدارة هذا المنتجع إلى إحدى
جمعيات النفع العام بهدف تعزيز
الشراكة المجتمعية بين القطاعين
الحكومي والمدني».
03

«برنت» يبلغ أعلى مستوى
منذ  2014قبل عقوبات
أميركية على إيران
١٣

ضغوط إيرانية  -تركية متزامنة على شرق الفرات لبنان يتنصل من «مصانع حزب الله»

صورة نشرها الحرس الثوري إلطالق الصواريخ على شرق سورية أمس (أ ف ب)

محليات

٠٦

مجلس الوزراء :الزيارة تجسيد لحرص
قيادتي البلدين على تطوير العالقات
اعتبر مجلس الـ ــوزراء أن الــزيــارة الـتــي قام
بـهــا ول ــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي األم ـيــر مـحـمــد بن
سلمان والــوفــد الـمــرافــق لــه للكويت تــأتــي في
إطار العالقات األخوية بين البلدين الشقيقين،
وت ـج ـس ــد ح ـ ــرص ال ـق ـي ــادت ـي ــن ع ـل ــى ت ـعــزيــزهــا
وتطويرها في جميع المجاالت.
وأع ـ ـ ــرب ال ـم ـج ـل ــس ،خ ـ ــال اج ـت ـم ــاع ــه أم ــس
برئاسة رئيس مجلس ال ــوزراء باإلنابة وزير

«االستئناف» تلغي قرار
«الشؤون» تحويل %5
من أرباح «التعاونيات»
إلى المحافظات

باسيل يجول بالسفراء األجانب على «مواقع نتنياهو»

دوليات

22
البارزاني يعود بقوة
إلى بغداد بالتوافق
مع خصوم األمس

دوليات

22
مؤيدو استقالل كتالونيا
ّ
يشلون برشلونة

رياضة
ً
مصطحبا السفراء والصحافيين إلى جولة في محيط مطار بيروت أمس
باسيل

●

بيروت  -ةديرجلا

•

ح ــاول لـبـنــان ،أم ــس ،التعامل
ب ـجــديــة م ــع ال ـت ـصــري ـحــات الـتــي
أطلقها رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو ،خــال كلمته
أم ـ ـ ــام ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـع ــام ــة لــأمــم

(رويترز)

الـمـتـحــدة قـبــل أي ــام ،وه ــدد فيها
بضرب مواقع لـ "حزب الله" قرب
مطار رفيق الحريري الدولي في
بيروت ،قال إنها مصانع أسلحة
وصواريخ للحزب.
واص ـط ـحــب وزيـ ــر الـخــارجـيــة
فـ ــي حـ ـك ــوم ــة ت ـصــريــف 02

25
قطبا مانشستر في مهمة
صعبة بدوري األبطال

ةديرجلا

•
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سموه تلقى برقية شكر من ولي العهد السعودي واستقبل الساير وعزى اليابان وهنأ الصين ونيجيريا وقبرص
ت ـل ـقــى ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد،
برقية شكر من ولي العهد نائب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
ال ـ ــدف ـ ــاع فـ ــي ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـعــرب ـيــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة األم ـ ـيـ ــر م ـح ـم ــد بــن
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
أعرب فيها بن سلمان عن خالص
ش ـك ــره وتـ ـق ــدي ــره ع ـل ــى م ــا لـقـيــه
والوفد المرافق من كرم الضيافة
وحسن االستقبال خــال زيارته
ً
للكويت ،مشيرا إلى أنها أتاحت

مارغريت الساير :نقدر دعم
صاحب السمو
أعربت مارغريت الساير بعد لقائها صاحب السمو أمير البالد
عن تشرفها بلقاء سموه وشكرها له لدعمه "بيت عبدالله" منذ
البداية.
وأوضحت الساير في تصريح لها أن "سموه كان يدعمنا ويقف
خلفنا ومعنا طوال الطريق ،ونحن نقدر كل جهوده بشكل كبير،
ونيابة عن األطفال في بيت عبدالله وجميع العاملين في البيت
الذين جعلوه مكانا جميل لألطفال ذوي األمراض الخطيرة جدا،
نحن نشكر سموه لكل دعمه".

فـ ــرصـ ــة ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء بـ ـسـ ـم ــو األمـ ـي ــر
وبسمو ولي العهد والمسؤولين
في الكويت ،وبحث ما من شأنه
تعزيز روابط األخوة القائمة بين
الـبـلــديــن والـشـعـبـيــن الشقيقين،
وم ـ ـ ــا ي ـح ـق ــق م ـص ــال ـح ـه ـم ــا فــي
المجاالت كافة.
وقــال بــن سلمان فــي البرقية،
إن الــزيــارة أكــدت عمق العالقات
الـتــاريـخـيــة الـتــي ربـطــت وتــربــط
البلدين الشقيقين في ظل قيادة
خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ً
وول ــي عـهــده ســائــا الـمــولــى عز
وج ـ ـ ــل لـ ـص ــاح ــب الـ ـسـ ـم ــو دوام
الـ ـصـ ـح ــة وال ـ ـعـ ــاف ـ ـيـ ــة ول ـل ـش ـعــب
ً
الـ ـك ــويـ ـت ــي مـ ـ ــزيـ ـ ــدا م ـ ــن الـ ـتـ ـق ــدم
واالزدهار.
وبعث سمو االمير ببرقية شكر
جوابية إلى بن سلمان ،عبر فيها
س ـمــوه ع ــن بــالــغ ش ـكــره وت ـقــديــره
على ما تضمنته برقيته من طيب
ً
المشاعر وص ــادق الــدعــاء ،معربا
س ـم ــوه ع ــن ب ــال ــغ س ـ ــروره ب ــزي ــارة
ول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي الــرسـمـيــة
ً
ً
لبلده الثاني أخا عزيزا بين اخوانه
ً
وأهله ،مشاركا سموه الرأي حول
أهـمـيــة ه ــذه ال ــزي ــارة الـتــي أتــاحــت
فرصة اللقاء وبحث كل ما من شأنه

تعزيز الروابط التاريخية الراسخة
ال ـتــي تـجـمــع الـبـلــديــن والـشـعـبـيــن
الشقيقين وبما يحقق مصالحهما
ً
ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت ،مـتـمـنـيــا
لــه دوام الصحة ومــوفــور العافية
ول ـل ـم ـم ـل ـكــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة
وشعبها الكريم المزيد من التقدم
واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة
ألخيه خادم الحرمين الشريفين.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ص ـ ــاح ـ ــب ال ـس ـم ــو
بقصر بيان ،أمس ،رئيس مجلس
ال ــوزراء بــاإلنــابــة وزي ــر الخارجية
الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد ،ثــم رئيس
جـمـعـيــة الـ ـه ــال األحـ ـم ــر د .هــال
ال ـ ـسـ ــايـ ــر ،وم ـ ــارغ ـ ــري ـ ــت الـ ـس ــاي ــر،
بـمـنــاسـبــة حـصــولـهــا ع ـلــى وس ــام
اإلمبراطورية البريطانية من ملكة
المملكة المتحدة وايرلندا الملكة
إل ـيــزاب ـيــث ال ـثــان ـيــة ،لـتـمـيــزهــا في
العمل التطوعي في مجال مساعدة
األطفال.
وأش ـ ـ ــاد س ـم ــوه ب ـه ــذا ال ـت ـكــريــم
الــرف ـيــع ،وب ـج ـهــودهــا ومـســاعـيـهــا
ف ــي الـعـمــل الـتـطــوعــي واإلن ـســانــي
ل ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال الـ ـم ــرض ــى
م ــن خـ ــال "ب ـي ــت ع ـب ــدال ـل ــه" ،ال ــذي
يـعـتـنــي بــاألط ـفــال ذوي األم ــراض
الـمـسـتـعـصـيــة ،ك ـمــا أشـ ــاد سـمــوه
بــال ـقــائ ـم ـيــن ع ـل ــى هـ ــذا ال ـم ـش ــروع

ً
مستقبال رئيس مجلس الوزراء باإلنابة أمس
األمير
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي ،م ـت ـم ـن ـي ــا لـ ـه ــم دوام
التوفيق والنجاح.

تعزية اليابان
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،بـعــث
سمو أمير البالد ببرقيتي تعزية
إل ــى إم ـبــراطــور الـيــابــان أكيهيتو
وإل ــى رئـيــس وزرائ ــه شينزو آبي
أع ــرب فيهما س ـمــوه عــن خالص
تـعــازيــة وصـ ــادق مــواســاتــه لهما
ولـ ـلـ ـشـ ـع ــب الـ ـي ــاب ــان ــي ال ـص ــدي ــق
بـضـحــايــا إع ـصــار "ت ــرام ــي" الــذي
ضرب مناطق واسعة من األراضي

اليابانية وأسفر عن سقوط العديد
من الضحايا والمصابين وتدمير
ل ـل ـم ــراف ــق ال ـع ــام ــة وال ـم ـم ـت ـل ـكــات،
ً
راج ـيــا سـمــوه للضحايا الرحمة
وللمصابين ســرعــة الـشـفــاء ،وأن
ي ـت ـم ـكــن الـ ـمـ ـس ــؤول ــون ف ــي ال ـب ـلــد
ال ـص ــدي ــق م ــن تـ ـج ــاوز آثـ ـ ــار ه ــذه
الكارثة الطبيعية.

برقيات تهنئة
من جهة أخــرى ،بعث صاحب
السمو ،ببرقيات تهنئة إلــى كل
م ــن رئـ ـي ــس ج ـم ـه ــوري ــة ال ـص ـيــن

الشعبية شي جين بينغ ورئيس
جـمـهــوريــة نيجيريا االتـحــاديــة
محمد بخاري ورئيس جمهورية
قبرص نيكوس انستاسياديس،
ع ـب ــر ف ـي ـه ــا سـ ـم ــوه عـ ــن خــالــص
تهانيه بمناسبة األعياد الوطنية
ً
ل ـب ــاده ــم ،مـتـمـنـيــا ل ـهــم مــوفــور
ال ـص ـح ــة وال ـع ــاف ـي ــة ول ـب ـلــدان ـهــم
الصديقة دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
نـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد ،وسـ ـم ــو رئ ـيــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـي ــخ جــابــر
المبارك ببرقيات مماثلة.

ولي العهد يستقبل ثامر العلي والساير و 3سفراء الخالد يستقبل وزراء اإلسكان الخليجيين
ويتسلم أوراق اعتماد سفيرين

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان
صباح أمس ،رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر العلي.
واستقبل سموه رئيس جمعية الهالل األحمر د .هالل
الساير والسيدة مارغريت الساير ،بمناسبة حصولها على
وسام اإلمبراطورية البريطانية من ملكة المملكة المتحدة
وأيرلندا الملكة إليزابيث الثانية وذلــك لتميزها بالعمل
التطوعي في مجال مساعدة األطفال.
ً
كـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه ،ك ــا عـلــى ح ــدة بمناسبة توليهم
مهامهم سفراء لدولهم لــدى الكويت ،سفير قطر الشقيقة
بندر بن محمد العطية ،وسفير مملكة ماليزيا الصديقة داتو
محمد علي سالمات ،وسفير جمهورية ليببيريا الصديقة
جيف غونغوير دوانا.
حضر المقابالت رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ
مبارك الفيصل.

ً
مستقبال سفير قطر أمس
ولي العهد

استقبل رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء بــاإلنــابــة وزيــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد في قصر بيان أمس،
وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان وزيرة الدولة لشؤون
الخدمات د .جنان بوشهري يرافقها وزراء شؤون
اإلس ـكــان فــي دول مجلس الـتـعــاون ل ــدول الخليج
العربية ،وذلك بمناسبة انعقاد اجتماعهم السادس
عشر في الكويت.
حضر المقابلة األمين العام المساعد للشؤون
االقـتـصــاديــة والتنموية بــاألمــانــة الـعــامــة لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية خليفة العبري.
وفــي مجال آخــر ،تسلم الخالد أمــس نسخة من
أوراق اع ـت ـم ــاد ك ــل م ــن سـفـيــر روس ـي ــا االت ـح ــادي ــة
الصديقة الجديد لدى الكويت نيكوالي ماكاروف،

وزراء إسكان «الخليجي» اعتمدوا «اتحاد مالك موحد»
• يوسف العبدالله
ان ـت ـهــت االج ـت ـم ــاع ــات ال ـم ـطــولــة لـ ــوزراء
ومـ ـس ــؤول ــي االس ـ ـكـ ــان ال ـخ ـل ـي ـج ـي ـيــن عـلــى
مـ ــدى  10أيـ ـ ــام ،الـ ــى اع ـت ـم ــاد  4تــوص ـيــات
اسكانية على مستوى دول مجلس التعاون
الخليجي ،أبرزها اعتماد العمل االسكاني
الخليجي المشترك مــدة  5سـنــوات قادمة
وإقـ ـ ــرار ن ـظ ــام ات ـح ــاد م ــاك م ــوح ــد م ــدة 4
سـنــوات ،على ان يمر بفترة استرشادية،
الى جانب اعتماد دليل افضل التجارب في
العمل االسكاني ،مع اعتماد مقترح االمانة
ال ـعــامــة لـتـعــزيــز واب ـ ــراز الـعـمــل االسـكــانــي
الخليجي.
وأك ــدت وزي ــرة الــدولــة لـشــؤون االسـكــان
وزيرة الدولة للخدمات د .جنان بوشهري
ان الـكــويــت تــولــي القضية اإلسـكــانـيــة جل
اهـتـمــامــاتـهــا ،السـيـمــا مــا يتعلق بالخطة
الـطـمــوحــة "كــويــت جــديــدة  ،"2035مشيرة
ال ـ ــى ان ال ـح ـك ــوم ــة وال ـل ـج ـن ــة االس ـك ــان ـي ــة
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ت ـب ـن ـتــا ال ـق ـض ـيــة االس ـكــان ـيــة
كأولوية للسلطتين التنفيذية والتشريعية،

نتج عنها توفير  12ألف وحدة سنويا في
مناطق ومدن جديدة منها مشروع المطالع
اإلسكاني الــذي يعد من أكبر المشروعات
اإلسـكــانـيــة فــي المنطقة حـيــث يـضــم نحو
 30ألــف وحــدة ،فضال عن تدشين مشروع
أول مدينة ذكـيــة فــي الكويت وهــي مدينة
جنوب سعد العبدالله التي ستضم نحو
 30ألف وحدة.
وقالت بوشهري أمــس في كلمة القتها
على هامش االجتماع الخليجي الــوزاري،
ان االجتماع بحث موضوعات في مقدمتها
استراتيجية العمل اإل سـكــا نــي الخليجي
المشترك ،وتطوير دور قواعد المعلومات
اإلسـكــانـيــة ،ومـشــروع نـظــام اتـحــاد المالك
بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة
المباني ،والدليل الخاص بأفضل التجارب
فــي الـتـمــويــل اإلس ـكــانــي ،ومـقـتــرح األمــانــة
الـ ـع ــام ــة بـ ـش ــأن إبـ ـ ـ ــراز ال ـع ـم ــل اإلس ـك ــان ــي
الخليجي في المحافل اإلقليمية والدولية.
مــن جـهـتــه ،اك ــد األم ـيــن ال ـعــام المساعد
للشؤون االقتصادية والتنموية باألمانة
ال ـعــامــة لـمـجـلــس ال ـت ـع ــاون لـ ــدول الـخـلـيــج

ً
بوشهري مترئسة االجتماع الوزاري اإلسكاني الخليجي (تصوير عوض التعمري)
العربية خليفة العبري الــدور الكبير الذي
اواله سمو امير البالد الشيخ صباح االحمد
إلنجاح وتوفير كل الدعم واالمكانات لهذا
االج ـت ـمــاع ليظهر بــالـشـكــل ال ـمــائــم .وقــال
العبري ان اجتماعات االسكان الخليجية
الـمـشـتــركــة تـعـمــل عـلــى تـحـقـيــق الــرفــاهـيــة
لألسر الخليجية والمساهمة في استقرارها

مع ايجاد السكن المالئم مع وجود تحديات
كبيرة يواجهها العالم بأسره ،السيما مع
االزدياد الكبير بعدد السكان وارتفاع الطلب
ً
على السكن ،مضيفا اننا مطالبون بوضع
الخطط والبرامج المناسبة ،السيما ان هذه
المرحلة تحتاج إلى ضمان افضل لتحقيق
السكن المالئم لألسر الخليجية.

وسفير كندا الجديد لدى البالد لويس بيير ايموند،
وذل ــك خــال استقبالهما كــل على حــدة فــي مكتبه
بوزارة الخارجية.
وأعرب الخالد ،خالل اللقاءين ،عن أطيب تمنياته
للسفيرين ا لـجــد يــد يــن ب ــأن يحظيا بـكــل التوفيق
والنجاح في مهام عملهما لما فيه مصلحة العالقات
التي تربط البلدين الصديقين بالكويت.
حضر اللقاء ين مساعد وزير الخارجية لشؤون
المراسم السفير ضــاري الـعـجــران ،ومساعد وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـش ــؤون مـك ـتــب ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة بــاإلنــابــة السفير صالح
اللوغاني ،إضافة الى عدد من كبار المسؤولين في
وزارة الخارجية.

«الناتو» :مركزنا اإلقليمي
في الكويت تجربة ناجحة
أشاد رئيس قسم الشرق األوسط والشمال اإلفريقي في حلف الناتو ،نيكوال
دي سانتيس ،أمس ،بجهود وإنجازات المركز اإلقليمي لمنظمة حلف شمال
األطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون في الكويت.
جــاء ذلــك في بيان صــادر عن "المركز اإلقليمي" على هامش االجتماع،
الذي عقد أمس األول ،بحضور الجهات الكويتية المعنية ،إضافة إلى وفد
من حلف شمال األطلسي ،لمراجعة ومناقشة أداء المركز خالل موسمه األول
( )2018-2017والتخطيط لفعاليات السنوات المقبلة.
ووصــف سانتيس تجربة إنشاء المركز في الكويت بـ"الناجحة جــدا"،
باعتبارها المرة األولــى التي يتم فيها إنشاء مركز إقليمي لحلف الناتو
خارج حدوده.
وقال سانتيس ،وفقا للبيان ،إن المركز يسعى إلى تبادل الخبرات ،وتطوير
مجاالت الدفاع واألمن في الدول المشاركة ،معربا عن "رغبته في انضمام
السعودية وعمان إلى مبادرة إسطنبول للتعاون".
من جانبه ،ذكر رئيس قطاع المعلومات والمتابعة األمنية في جهاز األمن
الوطني الكويتي الشيخ فواز المشعل ،في تصريح مماثل ،أن المركز حقق
األهداف المرجوة في عامه األول ،عبر توسيع قاعدة المشاركة في المبادرة،
وتنظيم الفعاليات واألنشطة المختلفة.
وأك ــد اهـتـمــام جـهــاز األم ــن الــوطـنــي بتحقيق الـمــزيــد مــن األهـ ــداف وفق
االستراتيجية الموضوعة ،مبينا أن هذا االجتماع يهدف إلى إقامة برامج
متعددة لتطوير قدرات الجهات العسكرية والمدنية الكويتية في العام المقبل.

السبيعي يعلن خريطة طريقه...
وقفة مــع وز ي ــري الصحة والتربية ونحاسبهما ،بعد أن نمنحهما
مهلة شهرين».
وغـيــر بعيد عــن ه ــذا الـصـعـيــد ،وص ــف الـنــائــب شعيب الـمــويــزري
اسـتـجــواب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو الشيخ جــابــر الـمـبــارك بأنه
«واجب شرعي ووطني».
وصـ ّـرح المويزري« :عندما تحرم السلطة المواطنين حقوقهم أو
تعطلها وعـنــدمــا يـتـعــرض الـمــواطـنــون للظلم فــي مختلف األجـهــزة
الحكومية فاعلموا أن هذه هي السياسة العامة للحكومة».
وأضاف« :عندما ينتشر الفساد اإلداري والمالي في وزارات المالية
والتربية والصحة والخارجية واإلعــام والبلدية والنفط واألشغال
والشؤون واألوقاف والداخلية والدفاع واإلسكان والعدل ووزارة الدولة
لشؤون مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية فاعلموا أن هذه هي
السياسة العامة للحكومة».

ضغوط إيرانية  -تركية متزامنة على...
احتمالية وقوع أضرار أو تعرض قواته المنتشرة شرق الفرات للخطر،
شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان على أنه يهدف إلى تأمين
السيطرة على هذه المنطقة الحدودية بالقضاء على وحدات حماية
الشعب الكردية فيها ،وكذلك تطهير مدينة منبج ومنطقتي سنجار
وقنديل العراقيتين من المسلحين األكراد.
ومع بدء العد العكسي لتطبيق االتفاق الروسي التركي حول إدلب،
ســاد االرتـبــاك صفوف فصائل المعارضة حــول آلية تنفيذه ،وزادت
ً
خشيتها من محاوالت لقضم مناطق سيطرتها تدريجيا لمصلحة
قوات الرئيس بشار األسد.
وبعد ترحيب أغلبية الفصائل غير الجهادية بمضمون االتفاق،
سارع بعضها إلعالن رفضه عدة بنود تضمنها ،وطلب توضيحات
من الداعم التركي.
وتجلى ُاإلرباك بعدما نفت الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من
أنقرة ،التي أسست منذ شهرين وتضم أغلبية الفصائل غير الجهادية
ً
في المنطقة ،أنباء عن بدء سحب السالح الثقيل تنفيذا لالتفاق ،وأكدت
رفضها ألي وجود روسي في المنطقة المنزوعة السالح المرتقبة.
(عواصم  -وكاالت) ٢١

سلة أخبار
تشكيل اللجنة الخاصة
بقواعد العفو األميري
أصدر نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية الشيخ
خالد الجراح قرارًا وزاريًا
يقضي بتشكيل لجنة دراسة
ووضع قواعد العفو األميري،
برئاسة املحامي العام األول
محمد الزعبي .ونص القرار
كذلك على أن تضم اللجنة
في عضويتها سالم الردعان
من الديوان األميري ،ووكيل
وزارة الداخلية املساعد
للشؤون القانونية والدراسات
والبحوث اللواء ماجد املاجد،
ووكيل وزارة الداخلية املساعد
لشؤون املؤسسات اإلصالحية
وتنفيذ األحكام اللواء فراج
الزعبي ،والعقيد حقوقي حمود
الحميدي من اإلدارة العامة
للشؤون القانونية ،والعقيد
حقوقي خالد الديحاني من
اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام.

السفير الرومي يبحث
العالقات مع ناختشيفان
بحث سفير الكويت لدى باكو
سعود الرومي ،أمس ،مع
كبار املسؤولني بجمهورية
ناختشيفان ،ذاتية الحكم
في قوام اذربيجان ،سبل
تطوير العالقات بني الجانبني
وتنميتها في مختلف املجاالت.
وأعلنت سفارة الكويت لدى
اذربيجان ،في بيان لـ"كونا"،
أن الرومي ناقش ورئيس
ناختشيفان واصف طالبوف،
سبل تطوير العالقات
بني الجانبني ،وتنميتها
في املجاالت التجارية
واالستثمارية التي تتصدر
قائمة األقاليم العشرة الرائدة
اقتصاديا في اذربيجان.
وأوضح البيان أن الرومي
بحث خالل اجتماع عقده مع
وزير التنمية االقتصادية
في ناختشيفان فاميل
سيدوف ،سبل تطوير الروابط
االقتصادية والتجارية على
ضوء اإلمكانيات واملقومات
االقتصادية التي يمتلكها
الجانبان.

محافظ األحمدي يلتقي
سفيري بريطانيا والهند
استقبل محافظ األحمدي
الشيخ فواز الخالد ،في
مكتبه بديوان عام املحافظة،
سفير اململكة املتحدة لدى
الكويت مايكل دافنبورت،
وسفير الهند لدى البالد
جيفار ساغار ،في لقاءين
منفردين ،حيث جرى التعارف
وتبادل األحاديث الودية حول
العالقات الثنائية التي تربط
الكويت بالبلدين الصديقني،
وسبل تعزيزها في جميع
املجاالت.
وتناول اللقاءان مسيرة
عالقات الصداقة التاريخية
العريقة والوثيقة بني الكويت
وكل من اململكة املتحدة
والهند ،وبحث فرص تطوير
التعاون املشترك وتبادل
الخبرات على مستوى األنظمة
اإلدارية املحلية عموما ،وعلى
صعيد املحافظات واملقاطعات
على وجه الخصوص.

لبنان يتنصل من «مصانع حزب اهلل»
األعمال ،رئيس "التيار الوطني الحر" ،المتحالف مع حزب الله ،جبران
باسيل ،السفراء المعتمدين لدى لبنان في جولة ميدانية غابت عنها
السفيرة األميركية إليزابيث ريتشارد ،إلى المواقع التي تحدث عنها
نتنياهو بمحيط المطار.
وقبل الجولة ،شدد باسيل ،في مؤتمر صحافي بوزارة الخارجية،
على أن مــا قاله نتنياهو مجرد أكــاذيــب ،وأنــه ال أدلــة على وجــود 3
ً
مخازن صواريخ قرب المطار ،معتبرا أن إسرائيل تسعى لتبرير عدوان
آخر على لبنان.
َ
وفــي تصريح ذات دالل ــة ،ذكــر بــاسـيــل" :نـقــول لـحــزب الـلــه إن نشر
ً
المصانع إن كان صحيحا ،فهو ال يصب في مصلحة المطار ولبنان،
ً
ً
لكن ّ
نرجح أال يكون صحيحا" ،مضيفا" :لن نقبل استخدام منبر األمم
المتحدة لإلعداد العتداء جديد على لبنان".
ً
ً
ً
تـصــريـحــات بــاسـيــل عـكـســت ت ـخــوفــا لـبـنــانـيــا رس ـم ـيــا م ــن ع ــدوان
إسرائيلي ،وجاءت متوافقة مع تحذير رئيس مجلس النواب نبيه بري
من أن أقوال نتنياهو في نيويورك هي "كالم حرب".
وبينما اعتبر السفير الروسي في بيروت أن الجولة التي أجراها
باسيل للسفراء كافية لتكذيب االتهامات اإلسرائيلية ،سخر المتحدث
ً
باسم الجيش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي من الجولة ،كاتبا في "تويتر":
"يمكن خــال ثالثة أيــام إخــاء مصنع مخصص لتحويل الصواريخ
الدقيقة ،ودع ــوة سـفــراء مــن دول مختلفة إلـيــه ،والـتــأمــل بــأن يصدق
العالم ذلك".
ً
ً
وكانت "الجريدة" حققت سبقا صحافيا القى متابعة دولية ،بعدما
ً
كشفت في مارس  ،2017نقال عن مصادر في طهران ،إنشاء حزب الله
واإليرانيين مصانع أسلحة في لبنان لتجنب طريق اإلمداد عبر سورية.
ً
وفي فبراير الماضي ،نشرت "الجريدة" خبرا عن نقل إيــران تقنية
ّ
المسيرة التي تحتاج إلى األقمار الصناعية إلى مصانع
الصواريخ
السالح الخاصة بحزب الله في لبنان ،وهــو األمــر الــذي أكــده األمين
العام للحزب حسن نصرالله قبل  10أيــام ،عندما قــال إن حزبه بات
يملك صواريخ مسيرة.
٢٢
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محليات
الصبيح :تدشين التصويت اإللكتروني في «التعاونيات»
جورج عاطف

النظام الجديد يمنع
التزوير واالزدواجية
ويقصر التصويت
على المستحقين

كشفت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ،وزيرة الدولة
لـلـشــؤون االقـتـصــاديــة ،هند الصبيح ،عــن «تــدشـيــن نظام
التصويت اإللكتروني بالجمعيات التعاونية ،الــذي يعد
نقلة نوعية في عملها» ،مشيرة إلى أنه «تم إطــاق النظام
الجديد خالل انتخابات مجلس إدارة جمعية صباح األحمد».
وقالت الصبيح ،في تصريح صحافي أمس ،على هامش
رعايتها الحفل الذي نظمته إدارة رعاية المسنين ،بمناسبة
يومهم العالمي ،إن الوزارة تسعى من خالل النظام الجديد
إلى كشف «التوائم» ،ومنع عمليات انتحال الشخصية خالل
االنتخابات ،فضال عن منع التالعبات والتزوير وازدواجية
الـعـضــويــة ،وقـصــر التصويت على المستحقين فقط من

الجراح :التدريبات المسائية
للطلبة الضباط أتت ثمارها
●

محمد الشرهان

ق ــال وك ـيــل وزارة الــداخـلـيــة
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـت ـع ـل ـيــم
والـتــدريــب ال ـلــواء الشيخ مــازن
الجراح ،إن «التدريبات المسائية
للطلبة الـضـبــاط أتــت ثمارها،
وأول ـي ــاء األم ــور مـتــابـعــون لكل
ً
شـ ـ ـ ــيء» ،مـ ــؤكـ ــدا أن أك ــادي ـم ـي ــة
سعد العبدالله للعلوم األمنية
تقدم جميع التسهيالت للطلبة
الكويتيين.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك خـ ـ ــال ف ـع ــال ـي ــات
ي ــوم ال ـع ـمــل ال ـت ـطــوعــي الـثــانــي
لخدمة المواطنين وكبار السن
مــن الـمــراجـعـيــن لـمــراكــز خدمة
ال ـم ــواط ــن ،ت ـحــت رع ــاي ــة وكـيــل
وزارة الداخلية الفريق عصام
النهام.
وحول اإلعالن الجديد لقبول
دفعة جديدة من الطلبة الضباط

في الــوزارة ،أوضــح الجراح أنه
«سيتم اإلعالن في حينه ،وهذا
القرار يكون حسب الميزانية»،
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــردا« :عـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
المقبولين ا لـعــام الفائت ليس
سهال ،وهناك أعداد كبيرة».
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أعـ ـ ـل ـ ــن رئـ ـي ــس
مجلس إدارة الجمعية الكويتية
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة لـ ــرعـ ــايـ ــة وت ــأهـ ـي ــل
المسنين إبراهيم البغلي ،بدء
فعاليات يــوم العمل التطوعي
الثاني ،الــذي تنظمه الجمعية
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مــع
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ،وب ـم ـشــاركــة
 10م ـج ـمــوعــات ت ـطــوع ـيــة بلغ
ع ــدد أعـضــائـهــا  120متطوعا
ومـتـطــوعــة ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه تم
تدريبهم وتأهيلهم على مهارات
ال ـت ـع ــام ــل م ــع كـ ـب ــار الـ ـس ــن مــن
الناحية النفسية واالجتماعية
والخدمية.

مركز ًصباح األحمد للقلب ينظم
معرضا في اليوم العالمي
اختتم مــر كــز صـبــاح األ حـمــد للقلب مشاركته الناجحة هذا
العام في اليوم العالمي للقلب الذي ركز على مناقشة موضوع
«قلبي وقلبك».
وحرص المركز على تنظيم معرض توعوي حمل شعار «قلبي
وقلبك» برعاية جمعية القلب الكويتية وشركة سانوفي مدته
ثالثة أيام من  27سبتمبر الماضي الى  29منه بمجمع األفنيوز.
وحضر مركز صباح األحمد للقلب على مــدار األيــام الثالثة
السـتـقـبــال الـ ــزوار وتـعــريـفـهــم بــالـخـطــوات الصحية الـتــي يجب
اتباعها للحيلولة دون التعرض ألمراض القلب ،وللتمتع بنمط
حياة صحي.
وتعليقا على هذا النجاح ،قال د .محمد الجارالله رئيس قسم
أمراض القلب بمركز صباح االحمد ألمراض القلب في تصريح له:
ً
دائما عندما يتم طرح مواضيع ّ
فعالة تهدف إلى
«نشعر بالفخر
ّ
نشر التوعية ومكافحة األمراض المتفشية بين أفراد المجتمع.
وهذا ما حرصنا على توفيره خالل هذه الحملة ،عن طريق تقديم
اإلرشادات الصحية لتوجيه األفراد نحو حياة ومستقبل صحي».
وبدوره ،قال رئيس مجلس إدارة جمعية القلب الكويتية فيصل
المطوع« :نعتز في جمعية القلب الكويتية بدورنا المجتمعي
ال ــرام ــي ال ــى دع ــم أه ـ ــداف الـتـنـمـيــة ال ـشــام ـلــة م ــن خ ــال الــوقــايــة
والتصدي ألمراض القلب والتخفيف من تداعياتها وآثارها على
مسيرة الصحة والتنمية المجتمعية».

ً ً
 21طبيبا زائرا في أكتوبر الجاري
●

عادل سامي

يشارك وفد من وزارة الصحة
ف ــي فـعــالـيــات الـجـلـســة الـثــامـنــة
ل ـم ــؤت ـم ــر األطـ ـ ـ ـ ــراف لــات ـفــاق ـيــة
اإلط ــاري ــة لمكافحة الـتـبــغ الــذي
انطلق أمس في جنيف ويستمر
حتى  6أكتوبر الجاري.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ك ـش ــف
م ــدي ــر إدارة ال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة
واإلع ـ ـ ـ ـ ــام فـ ــي وزارة ال ـص ـحــة
م ـش ـعــل ال ـع ـن ــزي ع ــن اس ـت ـق ــدام
ً
ً
الوزارة  21طبيبا استشاريا من
المستشفيات والمراكز الطبية
العالمية المرموقة خالل أكتوبر
الـجــاري ،ضمن برنامج األطباء
االستشاريين الزوار بالوزارة.
وقـ ـ ــال ال ـع ـن ــزي ف ــي تـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ـ ــس ،إن األط ـ ـبـ ــاء
االستشاريين الــزوار سيقدمون

االسـ ـتـ ـش ــارات ال ـط ـب ـيــة وإج ـ ــراء
الـعـمـلـيــات ال ـجــراح ـيــة الــدقـيـقــة
والمشاركة في برامج التدريب
وال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ال ـ ـط ـ ـبـ ــي وت ـ ـب ـ ــادل
الـ ـب ــروت ــوك ــوالت ال ـعــاج ـيــة مع
زمــائ ـهــم بـمـسـتـشـفـيــات وزارة
الصحة ،بمستشفيات الصدري
وابــن سينا والعدان والفروانية
وال ــرازي ومـبــارك الكبير ومركز
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد لـلـقـلــب ومــركــز
الـبــابـطـيــن لـلـحــروق وجــراحــات
ال ـت ـج ـم ـيــل وذل ـ ــك بـتـخـصـصــات
جراحة القلب والعظام والحروق
وجـ ــراحـ ــة ال ـت ـج ـم ـيــل وج ــراح ــة
ال ـك ـب ــد والـ ـبـ ـنـ ـك ــري ــاس واألنـ ـ ــف
واألذن والـحـنـجــرة ،إضــافــة إلى
تخصصات األمـ ــراض الجلدية
وال ـت ـخــديــر وال ـع ـنــايــة ال ـمــركــزة
وج ـ ـ ــراح ـ ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــخ واألع ـ ـ ـصـ ـ ــاب
والجراحة العامة.

اجتماع قريب لتعديل كادر الممرضين
اجتمع وزير الصحة د .باسل الصباح مع مجلس إدارة جمعية
التمريض ،لمناقشة أهم قضايا المنتسبين للمهنة.
وكشف رئيس مجلس إدارة الجمعية بندر العنزي عن اجتماع
قريب بين «التمريض» ووزيــر الصحة وديــوان الخدمة المدنية،
لمناقشة تعديل كادر الممرضين الكويتيين وإقراره بأسرع وقت
ممكن.
وأكد أن االجتماع كان فرصة جيدة لمناقشة العديد من األمور
والقضايا التي تهم هذا القطاع الحيوي ،وكذلك المطالبة بالحقوق،
مشيرا إلى أن «الوزير الصباح مهتم بقضايا قطاع التمريض في
البالد ،ولمسنا منه تفهما ورغبة إلزالة كل المعوقات التي تواجه
المهنة والعاملين فيها».
وذكـ ــر ال ـع ـنــزي أن ــه ت ـمــت مـنــاقـشــة ت ـعــديــل كـ ــادر الـمـمــرضـيــن
الكويتيين الذي طال انتظاره ،كذلك تمت مناقشة تطبيق يومي
راحة أسبوعيا للممرضين الخليجيين وغير محددي الجنسية،
كما تم التطرق إلى حملة شهادات معهد التمريض ،وحقوقهم في
الوظائف اإلشرافية ،حيث «وعدنا الوزير بدراسة هذه المواضيع
جيدا للبت فيها».

ً
أعضاء الجمعية العمومية .وأكدت «مضي الوزارة قدما في
ً
التوسع باستخدام األنظمة اآللية ،خصوصا عقب النجاح
الذي تحقق خالل إطالق المرحلة األولى من ميكنة خدمات
قـطــاع الـتـعــاون الـتــي شملت تنقيح أسـمــاء المساهمين»،
ّ
كاشفة عن «توقيع عقد المرحلة الثانية الذي يمكن الوزارة
من إصدار ميزانيات شهرية ال سنوية لمبيعات الجمعيات،
تتيح اكتشاف ووقف التالعبات قبل وقوعها ،حفاظا على
أموال المساهمين».
وبـشــأن مـشــروع ميكنة خــدمــات إدارة الــرعــايــة األسرية
(المساعدات االجتماعية) بينت الصبيح ،أن «الشؤون نجحت
فــي إتـمــام الــربــط اآلل ــي مــع  14جهة حكومية ذات عــاقــة»،

متمنية «استكمال الربط اآللي مع الـ  6جهات المتبقية لبدء
إطالق المشروع ،خصوصا أنه يحمل مميزات ،في مقدمتها
اختصار فترة إنجاز المعاملة ،ودون الحاجة إلى مراجعة
اإلدارة المختصة».
إلى ذلك ،كشفت الصبيح عن «توجه إلنشاء منتجع متكامل
للمسنين في موقع يطل على البحر ،على مساحة تصل إلى
 100ألف متر مربع» ،مشيرة إلى أنه «سيتم إسناد إدارته إلى
إحدى جمعيات النفع العام ،بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية
بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني» ،مضيفة أن «الوزارة
تعمل على افتتاح ناد للمسنين في كل محافظة ،على غرار
نادي البر في محافظة مبارك الكبير لخدمة كبار السن».

الصبيح خالل تفقدها معرض كبار السن
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يتضمن مجموعة من األنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية المنتقاة
فهد الرمضان

تستعد حديقة الشهيد إلطالق
مــوسـمـهــا الـثـقــافــي الـجــديــد الــذي
يـتـضـمــن مـجـمــوعــة م ــن األنـشـطــة
وال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـث ـقــاف ـيــة وال ـف ـن ـيــة
والرياضية المنتقاة بعناية.
وتشمل الفعاليات كل الفئات
العمرية للمجتمع ،وتعزز الــدور
ال ـم ـن ــوط بــال ـحــدي ـقــة ف ــي إن ـعــاش
المشهد الثقافي في الكويت تبعا
ل ـخ ـطــة ال ـت ـن ـم ـيــة الـ ـت ــي يـتـبـنــاهــا

الديوان األميري استنادا إلى رؤية
سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ صباح
األحـمــد ،التي تركز على تفصيل
ال ـم ـش ــاري ــع وال ـب ــرام ــج الـتـنـمــويــة
الـثـقــافـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة الـهــادفــة
وإشـ ـ ــراك جـمـيــع ف ـئــات المجتمع
فيها.
وب ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ،ع ـب ــر رئ ـيــس
الـ ـش ــؤون ال ـمــال ـيــة واإلداري ـ ـ ـ ــة في
الـ ـ ــديـ ـ ــوان األمـ ـ ـي ـ ــري ع ـب ــدال ـع ــزي ــز

إسحاق عن سعادته بردود الفعل
اإلي ـج ــاب ـي ــة ال ـت ــي يـتـلـقــاهــا دوم ــا
ح ــول أداء ا لـحــد يـقــة وفعالياتها
واألنشطة المتنوعة المقامة فيها،
م ــؤك ــدا أن إدارة "لـ ــويـ ــاك" بــذلــت
جهودا واضحة وملموسة خالل
ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة مـنــذ افـتـتــاح
ا لـ ـح ــد يـ ـق ــة حـ ـت ــى اآلن ،إذ قـ ــادت
مهمة صعبة وواجهت الكثير من
التحديات لترسيخ موقع متقدم
لها في مجال الثقافة المجتمعية
ال ـ ـعـ ــامـ ــة م ـت ـل ـم ـس ــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات
الـ ـ ـن ـ ــاس ب ـش ـك ــل ف ـ ـعـ ــال وسـ ــريـ ــع،
واس ـت ـطــاعــت أن ت ـحــول الـحــديـقــة
إلى منبر متفاعل للنشاط الثقافي
والــريــاضــي واالجتماعي والفني
لألسرة ،محققة بذلك استراتيجية
الديوان األميري.
وش ـ ــدد إس ـ ـحـ ــاق ع ـل ــى أه ـم ـيــة
الـ ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـلـ ـعـ ـب ــه "لـ ـ ــويـ ـ ــاك"
بـتـشـجـيـعـهــا الـمـسـتـمــر ل ـل ـكــوادر
ال ــوط ـن ـي ــة وت ـن ـم ـي ـت ـهــا مـ ــن خ ــال
م ـ ـشـ ــروع الـ ـح ــديـ ـق ــة ،ال ـ ـ ــذي وف ــر
لهم فــرص عمل فــي قطاع اإلدارة
والـخــدمــات السياحية والبرمجة
ال ـث ـقــاف ـيــة وت ــدري ـب ــا م ـس ـت ـمــرا في
هذه المجاالت .وأضاف أن الديوان
يترجم رؤى صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد م ــن خ ـ ــال اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الشراكة المجتمعية ودعم الشباب

نصب الدستور

متحف الموطن
الكويتيين ،و"لوياك" كانت خير
من نفذ هذه اإلستراتيجية.
وحول الموسم الثقافي الجديد،
أكد المدير العام لحديقة الشهيد
ي ــوس ــف ال ـب ـع ـي ـجــان ،أن الـمــوســم
الثقافي المكثف للحديقة أصبح
ت ـق ـل ـيــدا ي ـن ـت ـظــره ج ـم ـهــور وزوار
ال ـحــدي ـقــة ب ـتــرقــب وحـ ـم ــاس ،ألنــه
يتضمن الكثير من المتعة ويرتقي
ثقافيا وفنيا بالذوق العام.
وأضـ ــاف أن ال ـمــوســم الـثـقــافــي
لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام وهـ ـ ــو الـ ـث ــال ــث مـنــذ
افتتاح الحديقة سيحظى بنشاط
ملحوظ في جوانب فنية وثقافية
جــديــدة .كـمــا أن الـحــديـقــة ستظل

ت ـمــارس دوره ــا فــي تــوفـيــر ورش
تدريبية في مجاالت عامة تنمي
الذوق العام من جهة وتدفع عجلة
االقتصاد الوطني من جهة أخرى.
ورح ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـب ـ ـع ـ ـي ـ ـجـ ــان ب ـ ـ ـ ــزوار
الـحــديـقــة ،مشيرا الــى أن الحفاظ
على مــرا فــق وممتلكات الحديقة
ه ـ ــي مـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،وأن
ال ـث ـق ــاف ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ال ـشــام ـلــة
بحاجة لتضافر الجهود ،معربا
عن سروره بالمكانة التي تحظى
بها الحديقة بعد أربع سنوات من
افتتاحها.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـب ـ ـع ـ ـي ـ ـج ـ ــان الـ ـ ــى
أن ال ـ ـحـ ــدي ـ ـقـ ــة أط ـ ـل ـ ـقـ ــت ال ـ ـعـ ــدد

ال ـث ــال ــث م ــن م ـج ـل ـت ـهــا ال ـس ـنــويــة
للسنة  2018/2017والتي تصدر
باللغتين العربية واالنكليزية،
وت ـ ـ ـت ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــن أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث
والفعاليات واألنشطة التي أقيمت
في الحديقة خالل تلك الفترة ،كما
تتضمن ا لـعــد يــد مــن المواضيع
الـ ـش ــائـ ـق ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ت ـقــريــر
إحصائي لعدد الزوار والفعاليات.
وذكر أن الحديقة استقبلت منذ
افـتـتــاحـهــا حـتــى ال ـيــوم أك ـثــر من
 3.5ماليين زائ ــر ،وبـلــغ إجمالي
فعالياتها  3000فعالية متنوعة
بين اللياقة وا لـصـحــة والتعليم
والـمـجـتـمــع وال ـث ـقــافــة وال ـف ـنــون،

وبـلــغ إجـمــالــي المستفيدين 1.9
مليون.
وختم البعيجان حديثه قائال:
"إن ط ـم ــو ح ــا ت ـن ــا هـ ــي أن ن ــر ق ــى
بــالـحــديـقــة ،لـتـصــل إل ــى مـسـتــوى
العالمية كمنصة ثقافية اجتماعية
رائـ ـ ـ ـ ـ ــدة تـ ـعـ ـك ــس وجـ ـ ـ ــه الـ ـك ــوي ــت
الحضاري" ،الفتا الى انه "حرصا
من االدارة على التواصل مع زوار
الحديقة ،يمكنكم متابعتنا على
مواقع التواصل االجتماعي وموقع
الحديقة الرسمي لضمان معرفة
األحـ ـ ــداث أوال بـ ــأول واسـتـقـصــاء
أح ــدث الـمـعـلــومــات فـيـمــا يتعلق
بأنشطة الحديقة المختلفة".

قصر العدل 8
«االستئناف» تلغي قرار «الشؤون» تحويل %5
من أرباح «التعاونيات» إلى المحافظات
ةديرجلا
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مرافعة

● أكدت أنها ملكية خاصة للمساهمين وفق الدستور ...وال يجوز تحويلها
● على الجهات الحكومية صون األموال من الضياع ومنع االفتئات عليها
حسين العبدالله

أيدت محكمة االستئناف
اإلدارية برئاسة المستشار
نجيب الماجد وعضوية
المستشارين محمد أحمد
وعادل مسعود ،حكم محمة
أول درجة اإلدارية بإلغاء قرار
وزارة الشؤون إلزام الجمعيات
بتحويل  5في المئة من أرباحها
الى المحافظات ،لعدم سالمته.

دعم المحافظات
ال يكون من األموال
الخاصة للمساهمين

ال يجوز نزع األموال
الخاصة إال للمنفعة
العامة وفق األحوال
الواردة بالقانون

أكــدت محكمة االستئناف االداري ــة أن
الـحـكــم ال ـص ــادر مــن محكمة أول درج ــة،
الذي أصدرته برئاسة المستشار د .عمر
المسعود ،في محله ،وجاء سديدا صائبا
بإلغاء القرار المطعون عليه ،فيما ألزم به
الجمعيات بتقديم  5في المئة من أرباح
الجمعيات لمصلحة المحافظات ،وقيدها
بعدم اللجوء الى القضاء إال بعد الحصول
على موافقة الجمعية العمومية.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـم ـح ـك ـمــة ،ف ــي حـيـثـيــات
حكمها ،أن القرار المطعون عليه يشترط
ح ـصــول الـجـمـعـيــة عـلــى مــوافـقــة مسبقة
من الــوزارة قبل اللجوء إلى القضاء ،فإن
الـمـقــرر بـنــص ال ـمــادة  166مــن الــدسـتــور
ي ـن ــص ع ـل ــى أن ح ــق ال ـت ـق ــاض ــي مـكـفــول
للكافة.
وأضـ ــافـ ــت أن ال ـ ـمـ ــادة  26م ــن الـ ـق ــرار
المطعون فيه قد أطلقت العنان للجمعية
في طرح فروعها لالستثمار دون رقابة
فعلية من الــوزارة على ذلك سوى بعض
الـ ـض ــواب ــط الـ ـت ــي ي ـج ــب ع ـل ــى الـجـمـعـيــة
مراعاتها بالنسبة إلــى االلـتــزام بقرارات
ال ـب ـلــديــة ووزارة ال ـص ـح ــة ،واس ـت ـص ــدار
التراخيص لمباشرة المستثمر نشاطه
فيها ،وكل ما أتت تلك المادة على ذكره
بشأن رقابة الوزارة تحصل في موافاتها
بــاس ـت ـمــارة تـقــديــم الـطـلـبــات الـمـقـتــرحــة،
ووج ــوب مــراعــاة اإلجـ ــراءات الـتــي تتخذ
ضد صاحب العطاء حــال سحب عطائه
وحــاالت اسـتــرداد الدعم المقدم ،دون أن
تلزم تلك المادة الجمعية بنصوص تظهر
الــرقــابــة الـمـمـنــوحــة ل ـل ــوزارة وف ــق حقها
الـمـقــرر قــانــونــا ،سيما أن ال ـمــادة سالفة
الـبـيــان قــد اسـتـثـنــت األس ـ ــواق الـمــركــزيــة
والمركزية المصغرة من إمكان استثمارها
كأصل عــام  -وفــق مــا سلف  -بما مفاده
تــرك المجال للجمعية ومجلس إدارتها
وما تنص عليه تلك العقود المبرمة بينها
وبين المستثمر ،وإذ وضعت المادة ()40
ســال ـفــة ال ـب ـيــان ق ـيــدا ع ـلــى الـجـمـعـيــة في
ض ــرورة الـحـصــول عـلــى مــوافـقــة كتابية
مسبقة إلمكان إجراء الفسخ أو اإللغاء أو
اإلنهاء ،فتضحي تلك المادة قد حجبت
عن الجمعية حقها الطبيعي في اتخاذ
اإلجراءات القانونية في سبيل التخلص
من المستثمر في حــال مخالفته شروط
العقد ،وفــرضــت رقــابــة مسبقة على حق
الجمعية فــي التخلص ،وفــي ذلــك القيد
ُ
يحد من الصالحيات المقررة للجمعية
بموجب المادة ( )26من القرار يتعارض
وحقها الدستوري  -بوصفها شخصية
اعتبارية  -في اللجوء مباشرة للقضاء
فــي سـبـيــل ط ــرح الـمـنــازعــة فــي ســاحــاتــه
واق ـ ـت ـ ـضـ ــاء ح ـق ـه ــا عـ ـ ـب ـ ــره ،األمـ ـ ـ ــر ال ـ ــذي
يستوجب على المحكمة القضاء بإلغاء

الفقرة الثالثة من المادة ( )40من القرار
المطعون فيه.

دعم المحافظات
وع ـ ــن نـ ــص الـ ـ ـم ـ ــادة ( )55مـ ــن الـ ـق ــرار
ال ـم ـط ـعــون ف ـيــه ت ـنــص ع ـلــى أن ال يـجــوز
ال ـصــرف مــن بـنــد الـخــدمــات االجتماعية
إال بعد اعتماد المخصص من الجمعية
العمومية وأخذ الموافقات الالزمة حسب
الضوابط التي تحددها اإلدارة المختصة،
ويكون الصرف في حدود النسب التالية،
ومنها دعم المحافظات ( 5في المئة) ،وإذ
تنص المادة ( )1من المرسوم بقانون رقم
( )1979 /24سالف الذكر على أن "يقصد
بالجمعية التعاونية كل جمعية ينشئها
أشخاص طبيعيون أو اعتباريون طبقا
ألح ـك ــام ه ــذا ال ـق ــان ــون ل ـم ــدة م ـح ــددة أو
غير محددة ،بقصد االرتفاع بالمستوى
االقتصادي واالجتماعي ألعضائها عن
طــريــق ات ـبــاع ال ـم ـبــادئ الـتـعــاونـيــة التي
ت ـنــص عـلـيـهــا الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة لـهــذا
القانون ،ويجوز إنشاء جمعية تعاونية

ت ـك ــون ال ـع ـضــويــة ف ـي ـهــا م ـق ـص ــورة على
مجموعة من المواطنين تجمعهم ظروف
مشتركة بحسب إقامتهم.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها،
أن ال ـم ــادة  3مــن ذات ال ـمــرســوم عـلــى أن
تكون أسهم الجمعية التعاونية اسمية
وغير قابلة للتجزئة ،وال يجوز الحجز
عليها إال وفاء لديون الجمعية.
وحـ ـي ــث ت ـن ــص ال ـ ـمـ ــادة  2مـ ــن الـ ـق ــرار
ا ل ـ ـ ـ ــوزاري ر قـ ــم ( /165ت )2013 /ب ـشــأن
الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة ل ـل ـمــرســوم بـقــانــون
ســالــف الـبـيــان عـلــى أن تـهــدف الجمعية
الـ ــى االرت ـ ـقـ ــاء بــال ـم ـس ـتــوى االق ـت ـص ــادي
واالجتماعي واإلنتاجي وتقديم الخدمات
الضرورية ألعضائها.
وب ـي ـنــت الـمـحـكـمــة أن الـ ـم ــادة ( )7من
الـ ـم ــرس ــوم بـ ـق ــان ــون رق ـ ــم ()2006 /265
ب ـ ـشـ ــأن ن ـ ـظـ ــام الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات تـ ـن ــص أن
"ت ـت ـك ــون الـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـم ــال ـي ــة لـلـمـحــافـظــة
وه ــي :االع ـت ـمــادات الـمــالـيــة المخصصة
للمحافظة فــي الميزانية العامة للدولة
سنويا ،ونسبة من المبالغ المخصصة
ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن أربـ ـ ـ ــاح

«اإلدارية» تعفي مكاتب الخدم من الفحص الدوري لمخالفته القانون
قـضــت المحكمة اإلداري ـ ــة ،أم ــس األول ،برئاسة
المستشار محمد بهمن ،بإلغاء قرار إلزام أصحاب
م ـك ــات ــب اسـ ـتـ ـق ــدام ال ـع ـم ــال ــة ب ـ ــإج ـ ــراء ال ـك ـش ــوف ــات
والتحاليل الطبية قبل الحصول على التراخيص
أو تجديدها ،لمخالفته أحكام القانون ،وهو أخطأ
في تفسير النص القانوني ،ألن حرف الباء لغة في
عبارة «أن يكون الئقا صحيا بأال يكون لديه إعاقة
تعجزه عــن الـعـمــل» ،هــي بــاء السببية ،وهــي التي
أمرا على أمر.
ترتب ً
وأضافت المحكمة أن الالئحة التنفيذية حددت
صراحة سبيل االستيثاق من توافر شرط اللياقة
الصحية بموجب شهادة صادرة من جهة حكومية
مختصة ،والتي تعتبر من مسوغات طلب الترخيص
أو التجديد ،وال محل بعدها إللزام طالب الترخيص

أو الـتـجــديــد ب ــإج ــراء كـشــوفــات طـبـيــة وفـحــوصــات
دورية من جانب الجهة اإلدارية ،مادام أن إثبات ذلك
بموجب شهادة صادرة من جهة حكومية مختصة
يقدمها طالب الترخيص أو التجديد مرفقة بطلب
الترخيص أو التجديد ،مثبتا بها لياقته الصحية،
وخلوه من اإلعاقة التي تعجزه عن العمل ،مما يعتبر
معه القرار المطعون عليه بإلزام طالبي الترخيص
أو التجديد لمكاتب جلب العمالة المنزلية بإجراء
كشوفات طبية وفحوصات دورية متعلقة بأمراض
الـ ــدرن واإلي ـ ــدز وف ـحــوصــات الـنـظــر وال ـب ــول وال ــدم
مخالفا لما اشترطه القانون ومــا قصده المشرع
صراحة من مفهوم اللياقة الصحية.
وقــالــت إن المستقر عليه أن الالئحة التنفيذية
وال ـ ـقـ ــرارات اإلداري ـ ـ ــة ال ي ـس ــوغ ل ـهــا أن تـعـلــو على

ال ـن ــص ال ـق ــان ــون ــي ،وال أن ت ــأت ــي بــأح ـكــام مـخــالـفــة
لــه أو مـتـعــارضــة مــع صــراحــة مــا أورده ،احـتــرامــا
لـمـبــدأ ال ـتــدرج التشريعي وع ــدم ت ـجــاوز التشريع
األدنــى لألعلى ،ولما كان ذلك فإن القرار المطعون
عليه يكون قد جــاوز ما هو مقرر له وخالف نص
الـقــانــون صــراحــة ،وأت ــى بــأحـكــام مـغــايــرة لما نص
عليه بــوضــوح ،ويضحي مــن ثــم الـقـضــاء بإلغائه
ـرا ،مــع مــا يـتــرتــب عـلــى ذل ــك مــن آث ــار أخصها
ج ــدي ـ ً
عــدم إلــزام أصحاب مكاتب جلب العمالة المنزلية
راغبي الترخيص أو تجديده بإجراء كشوفات طبية
وفحوصات دوريــة إلثبات مدى لياقتهم الصحية
واالك ـت ـف ــاء بـتـقــديـمـهــم ل ـش ـهــادة ص ـ ــادرة م ــن جهة
حكومية مختصة بخلوهم من ثمة إعاقة تعجزهم
عن العمل.

الـجـمـعـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة ف ــي الـمـحــافـظــة،
ً
طبقا لما يقرره وزير الشؤون االجتماعية
والعمل ،والهبات أو التبرعات التي تقبلها
المحافظة ووفـقــا للقواعد التي يقررها
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وت ـ ـ ــدرج االعـ ـتـ ـم ــادات
ال ـخــاصــة ب ـش ــؤون الـمـحــافـظــات ف ــي بند
خ ــاص بـمـيــزانـيــة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،على
أن يؤخذ رأي المحافظ فــي مقترح هذه
االع ـت ـم ــادات وب ـمــا يـتـنــاســب م ــع الخطة
العامة للدولة.

أوجه الصرف
وقالت المحكمة في حكمها إن المدعي
ينعي على المادة سالفة البيان ،أنها قد
حــددت أوجــه الـصــرف مــن بند الخدمات
االجتماعية من أرباح الجمعية ،ثم خصت
المحافظات بنسبة ( 5في المئة) من تلك
األرب ــاح ،ولما كانت أمــوال الجمعية هي
ملك للمساهمين ،وهي بطبيعتها أموال
خــاصــة ،وكــانــت المحافظات تتبع وفق
الهيكل اإلداري الــدولــة ،ولها ميزانيتها
الخاصة بها التي تصرف من الميزانية
ً
ً
العامة للدولة بوصفها جهازا تنفيذيا،
وبالتالي فال يجوز تخصيص أي مبالغ
لدعم المحافظات.
وبينت المحكمة أن المقرر بنص المادة
( )18مــن الــدسـتــور أن "الملكية الخاصة
مصونة ،فال يمنع أحد من التصرف في
ملكه إال في حدود القانون ،وال ينزع أحد
مــن ملكه إال بسبب المنفعة ا لـعــا مــة في
األحــوال المبينة في القانون ،وبالكيفية
المنصوص عليها فيه ،وبشرط تعويضه
ً
ً
عنه تعويضا عادال ،والميراث حق تحكمه
الشريعة اإلسالمية.

وجوب اإللغاء
وأوضحت المحكمة أن البين لها من
مطالعة األوراق أن المادة ( )55قد نصت
على تخصيص نسبة ( 5فــي المئة) من
أربـ ـ ــاح ال ـج ـم ـع ـيــات ل ــدع ــم ال ـم ـحــاف ـظــات،
وك ــان ــت األخ ـ ـيـ ــرة  -وال ريـ ــب  -ت ـعــد مــن

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

إعالن الدعاوى
مأساة ال تنتهي!

أجهزة الدولة التي تنضوي تحت مظلة
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وهـ ــو ال ـم ـه ـم ـيــن عـلــى
كافة شؤونها ،ولها ميزانية تصرف من
الميزانية العامة للدولة ،ويعد المحافظ
ا ل ــذي يـتــو لــى المحافظة ممثال للسلطة
التنفيذية فـيـهــا ،بـمــا يجعلها تصطبغ
بــالـصـبـغــة الـتـنـفـيــذيــة وت ـعــد  -وب ـحــق -
جهازا تنفيذيا يجب على الدولة تمويله
من الميزانية العامة ،وكانت الجمعيات
ال ـت ـعــاون ـيــة ف ــي ال ــوج ــه اآلخـ ــر م ــن قبيل
جمعيات النفع الـعــام التي تقوم بــإدارة
أمـ ـ ــوال ال ـم ـســاه ـم ـيــن ،وهـ ــي بطبيعتها
أموال خاصة ال شأن لها باألموال العامة،
ول ـي ـســت ل ـهــا حــرمــة األخـ ـي ــرة ،ك ـمــا أنـهــا
كيانات ال تهدف الى تحقيق الربح بقدر
نهوضها بالمبادئ التعاونية ،وهــو ما
يستوجب  -مــن بــاب أول ــى -عـلــى الجهة
اإلداري ــة صــون تلك األم ــوال من الضياع،
ومنع االفتئات عليها ،وال تعدو ما نصت
عليه المادة سالفة البيان من تخصيص
نسبة لدعم المحافظات إال وجها من ذلك
االفتئات من خالل تمويل األموال الخاصة
ل ــأم ــوال ال ـع ــام ــة ول ـي ــس ال ـع ـك ــس ،وهــو
ا لــو ضــع الطبيعي ،سيما وأن المرسوم
سالف الــذكــر قــد أنــاط بالمحافظ تنفيذ
سياسة الــدولــة فــي المحافظة ،وهــو ما
يـعـنــي اض ـط ــاع ال ــدول ــة بـمـســؤولـيــاتـهــا
ن ـح ــو ت ـن ـم ـيــة الـ ــدولـ ــة وم ـحــاف ـظ ـت ـهــا مــن
خــال ما تضعه من خطط للوصول الى
أهدافها تستوجب الصرف من الميزانية
الـعــامــة لـلــدولــة بـحـسـبــان أن تنفيذ تلك
السياسات يقتضي تخصيص مبالغ ال
يمكن للجمعيات تمويلها بغية الوصول
إلى الهدف.
كـمــا أن ال ـم ــادة ( )55ف ــي نـصـهــا على
دعم المحافظات لم تحدد سبب الصرف
وماهية األوج ــه والـقـنــوات التي تصرف
ف ـي ـهــا ت ـل ــك ال ـم ـب ــال ــغ ،وق ـ ــد خ ــا ال ـن ـظــام
األساسي للجمعيات التعاونية من النص
على تلك األوجه ،األمر الذي يضحي معه
ال ـن ــص س ــال ــف ال ــذك ــر ق ــد م ــس ب ــاألم ــوال
الخاصة بغير مقتضى ،وهو ما يستوجب
القضاء بإلغائه.

حقوق المساهمين وفق أحكام القضاء
ل ــم ي ـكــن الـ ُـح ـك ــم الـ ـص ــادر من
م ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف اإلداري ـ ـ ــة
وال ـ ـقـ ــاضـ ــي ب ـت ــأي ـي ــد ح ـك ــم أول
ً
ً
درج ـ ــة ُح ـك ـم ــا عـ ــابـ ــرا ،ب ــل ُحـكــم
ي ــؤك ــد ف ــي ط ـيــاتــه أن الـمـحـكـمــة
ً
اإلداري ــة ستبقى دائما الحصن
الـمـنـيــع أم ــام الـ ـق ــرارات اإلداريـ ــة
المخالفة ،إذ نص منطوقه على
«إلـغــاء المادتين رقمي  40و55
مــن الـقــرار رقــم  2016/ 16بشأن
تنظيم العمل التعاوني».
فــي ال ـبــدايــة ،يـجــب التعريف
ب ــال ـق ــرار رقـ ــم  ،2016/ 16وهــو
القرار الصادر من وزارة الشؤون
لتنظيم الـعـمــل الـتـعــاونــي ،هــذا
القرار التنظيمي رآه العديد من
الـمـهـتـمـيــن بــال ـشــأن الـتـعــاونــي
ً
والـ ـق ــان ــون ــي م ـل ـي ـئــا بــال ـم ـثــالــب
القانونية ،ويـتـعــارض صراحة
مع بعض مواد الدستور ،وعلى
ض ـ ــوء ذلـ ـ ــك ،قـ ـ ـ ّـدم أح ـ ــد أع ـض ــاء
مجلس إدارة «القيروان» دعواه
اإلدارية ،ورغم الطعن على الكثير
من الـمــواد ،فــإن المحكمة قررت
إلغاء مادتين من القرار المطعون
عليه لتعارضهما مع الدستور.
ف ـقــد قـ ــررت إل ـغ ــاء ال ـم ــادة 40

م ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار الـ ـمـ ـطـ ـع ــون ع ـل ـي ــه،
والـتــي تنص« :على الجمعيات
ال ـت ـعــاون ـيــة ضـ ـ ــرورة الـحـصــول
على مــوافـقــة الـ ــوزارة المسبقة،
وكتابية ،قبل انتهاء مدة العقد
ب ـث ــاث ــة أشـ ـه ــر ع ـل ــى األق ـ ـ ــل فــي
الحاالت التالية:
 - 1زيادة القيمة االستثمارية
ل ـل ـف ــروع ال ـم ـس ـت ـث ـمــرة م ــن قـبــل
الغير.
 - 2طلب دعم من المستثمرين
ل ـل ـف ــروع ال ـم ـس ـت ـث ـمــرة م ــن قـبــل
الغير.
 - 3إل ـغ ــاء أو إن ـه ــاء أو فسخ
ع ـق ــود االس ـت ـث ـم ــار ل ـل ـف ــروع من
قبل الغير».
وحيث إن هذه المادة وضعت
ً
قـ ـي ــدا ع ـلــى الـجـمـعـيــة وأع ـض ــاء
مجلس اإلدارة فــي حــال الرغبة
في إلغاء أو إنهاء أو فسخ عقود
ً
االستثمار ،متمثال في ضرورة
حـصــول الجمعية على موافقة
خطية مسبقة مــن الـ ــوزارة قبل
اللجوء للقضاء ،وهذا ما يخالف
الـمــادة  166من الدستور ،الذي
كـ ـف ــل لـ ـلـ ـن ــاس حـ ــق ال ـت ـق ــاض ــي،
ويخالف أيضا نص الـمــادة 26

مــن ذات الـقــرار المطعون عليه،
وال ــذي أطـلــق الـعـنــان للجمعية
ف ــي ط ــرح ف ــروع ـهــا لــاسـتـثـمــار
دون رقابة فعلية من الوزارة على
ذلك سوى بعض الضوابط التي
يـجــب عـلــى الجمعية مراعاتها
بالنسبة إل ــى االل ـت ــزام ب ـقــرارات
«البلدية» و»الصحة» واستصدار
التراخيص المباشرة للمستثمر
لنشاطه فيها ،إذ وضعت المادة
ً
 40قـ ـ ـي ـ ــدا عـ ـل ــى ال ـج ـم ـع ـي ــة فــي
ض ــرورة الحصول على موافقة
كـتــابـيــة مـسـبـقــة إلم ـك ــان إج ــراء
ال ـف ـســخ أو اإللـ ـغ ــاء أو اإلن ـه ــاء،
فأضحت تلك المادة قد حجبت
عن الجمعية حقها الطبيعي في
اتخاذ اإلج ــراء ات القانونية في
سبيل التخلص مــن المستثمر
في حال مخالفته شروط العقد،
وفرضت رقابة مسبقة على حق
الجمعية في التخلص ،وهذا ما
يتعارض مع حقها الدستوري
بوصفها شخصية اعتبارية في
اللجوء مباشرة للقضاء وطرح
المنازعة في ساحاته واقتضاء
حقها ،األمر الذي تراه المحكمة
ً
جديرا باإللغاء.

أمـ ـ ــا الـ ـ ـم ـ ــادة  55مـ ــن ال ـ ـقـ ــرار
ال ـ ـ ــوزاري ال ـم ـط ـعــون ع ـل ـيــه ،فقد
نصت على أنه «ال يجوز الصرف
مــن بـنــد الـخــدمــات االجتماعية
إال بـ ـع ــد اعـ ـتـ ـم ــاد ال ـم ـخ ـصــص
مــن الجمعية العمومية ،وأ خــذ
الـ ـ ـم ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــات ال ـ ـ ــازم ـ ـ ــة ح ـســب
الضوابط التي تحددها اإلدارة
المختصة ،ويـكــون الـصــرف في
حدود النسب التالية:
 - 1رحالت العمرة بنسبة 25
في المئة.
 - 2األ ن ـ ـش ـ ـطـ ــة ا ل ـت ــر ف ـي ـه ـي ــة
والترويحية بنسبة  25في المئة.
 - 3األ ن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة ا لـ ـثـ ـق ــا فـ ـي ــة
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وت ـك ــري ــم الـطـلـبــة
المتفوقين بنسبة  20في المئة.
 - 4تجميل المرافق العامة...
والـمـنــاسـبــات الــوطـنـيــة بنسبة
 15في المئة.
 - 5دعــم المحافظات بـ  5في
المئة».
و ح ـ ـيـ ــث إن ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــادة  18مــن
الدستور تنص على أن «الملكية
الخاصة مصونة ،فال يمنع أحد
م ــن ال ـت ـصــرف ف ــي مـلـكــه إال في
ح ــدود ال ـقــانــون ،وال يـنــزع أحــد
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م ــن م ـل ـكــه إال ب ـس ـبــب الـمـنـفـعــة
ال ـع ــام ــة ف ــي األح ـ ـ ـ ــوال الـمـبـيـنــة
بالقانون ،»...وبالنظر إلى المادة
 ،55الـتــي نـصــت عـلــى تحصيل
ن ـس ـبــة  5ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن أرب ـ ــاح
الـجـمـعـيــات لــدعــم الـمـحــافـظــات،
وكــانــت األخـيــرة -وال ريــب -تعد
من أجهزة الدولة التي تنضوي
تحت مظلة مجلس الوزراء ،وهو
المهيمن على كل شؤونها ،ولها
ميزانية تـصــرف مــن الميزانية
العامة للدولة ،ويعد المحافظ

ً
ا ل ــذي يـتــو لــى المحافظة ممثال
للسلطة ا لـتـنـفـيــذ يــة فـيـهــا ،مما
ي ـج ـع ـل ـهــا ت ـص ـط ـبــغ بــالـصـبـغــة
ً
الـتـنـفـيــذيــة ،وتـعــد بـحــق جـهــازا
ً
تـنـفـيــذيــا يـتــوجــب عـلــى الــدولــة
تـمــويـلــه م ــن ال ـم ـيــزان ـيــة الـعــامــة
ل ـ ـلـ ــدولـ ــة ،وك ـ ــان ـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــات
التعاونية في الوجه اآلخــر من
قبيل جمعيات النفع العام التي
تقوم بإدارة أموال المساهمين،
وهي بطبيعتها أموال خاصة ال
شأن لها باألموال العامة وليس
ل ـهــا ح ــرم ــة األخـ ـي ــرة ،ك ـمــا أنـهــا
ك ـيــانــات ال ت ـهــدف إل ــى تحقيق
الــربــح بـقــدر فوضها بالمبادئ
الـتـعــاونـيــة ،وه ــو مــا يستوجب
مـ ـ ــن بـ ـ ـ ــاب أولـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـلـ ــى ال ـج ـه ــة
اإلداريـ ــة صــون تلك األم ــوال من
الضياع ،ومنع االفتئات عليها،
وال يعدو ما نصت عليه المادة
الـســالـفــة الـبـيــان مــن تخصيص
ن ـس ـبــة ال ــدع ــم ل ـل ـم ـحــاف ـظــات إال
ً
وج ـ ـهـ ــا مـ ــن ذل ـ ــك االفـ ـتـ ـئ ــات مــن
خ ــال تـمــويــل األمـ ــوال الخاصة
لـ ـ ــأمـ ـ ــوال ال ـ ـعـ ــامـ ــة ال ال ـع ـك ــس،
وهـ ـ ـ ــو الـ ـ ــوضـ ـ ــع الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي ،ال
س ـي ـمــا أن الـ ـم ــرس ــوم رق ـ ــم 265

 2006/بشأن نظام المحافظات
ق ــد أنـ ــاط بــالـمـحــافـظــات تنفيذ
سياسة الــدولــة فــي المحافظة،
وهــو مــا يعني اضـطــاع الدولة
ب ـم ـس ــؤول ـي ــات ـه ــا نـ ـح ــو تـنـمـيــة
م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ـ ـهـ ــا م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال م ــا
تضعه من خطط للوصول إلى
أهدافها ،وتستوجب الصرف من
الميزانية العامة للدولة بحسبان
أن تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ت ـ ـلـ ــك الـ ـسـ ـي ــاس ــات
ي ـق ـت ـضــي ت ـخ ـص ـيــص م ـب ــال ــغ ال
ي ـم ـك ــن ل ـل ـج ـم ـع ـي ــات ت ـمــوي ـل ـهــا
ب ـغ ـي ــة ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى الـ ـه ــدف،
ك ـمــا أن ا لـ ـم ــادة  55ف ــي نصها
على دعم المحافظات لم تحدد
سـبــب ال ـصــرف ومــاهـيــة األوج ــه
والـ ـقـ ـن ــوات ال ـت ــي ت ـص ــرف فيها
تـلــك الـمـبــالــغ ،وق ــد خــا الـنـظــام
األساسي للجمعيات التعاونية
من النص على تلك األوجه ،األمر
الذي يصبح معه النص السالف
الذكر قد مس باألموال الخاصة
بغير مقتضى ،األمــر الــذي تراه
ً
المحكمة جديرا باإللغاء.
جاسم العبدلي
باحث قانوني

مع انطالق الموسم القضائي
ال ـجــديــد ،وإع ـ ــان الـمـســؤولـيــن
ف ـ ــي وزارة الـ ـ ـع ـ ــدل اسـ ـتـ ـع ــداد
اإلدارات لـ ـ ــه ،م ـ ــازال ـ ــت قـضـيــة
إعالن الدعاوى القضائية تلقي
بظاللها على المحاكم ،وتؤكد
عدم جدية ال ــوزارة في معالجة
هذه القضية ،النشغالها بأجندة
«ت ـع ـي ـي ـن ــات الـ ـت ــرضـ ـي ــة» ال ـتــي
تمارسها ،استغالال للصالحيات
الممنوحة لها من ديوان الخدمة
التعيين!
المدنية بشأن أمر
ُ
وزارة الـ ـع ــدل ،ال ـتــي ت ـشــرف
عـلــى سـيــر الـعـمــل فــي المحاكم
وتـ ـسـ ـتـ ـم ــع وت ـ ـشـ ــاهـ ــد ي ــوم ـي ــا
معاناة المتقاضين والمحامين
والقضاة من مآسي اإلعالنات،
ت ـع ـمــل ع ـل ــى ت ــوظ ـي ــف ال ـم ـئــات
م ــن م ـن ــدوب ــي اإلع ـ ــان ـ ــات مـنــذ
أب ــري ــل ال ـم ــاض ــي ،ح ـتــى ارت ـفــع
ع ــدد الـمـقـبــولـيــن إل ــى أك ـثــر من
 300مـنــدوب إع ــان ،وبعضهم
ي ـخــوض اآلن دورة ف ــي معهد
الـقـضــاة ،وال ــواق ــع العملي يئن
مــن مصيبة اإلع ــان ،فــي وضع
يـكـشــف حـقـيـقــة الـتـخـبــط ال ــذي
ت ـع ـي ـش ــه «الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدل» ل ـم ـعــال ـجــة
قـضـيــة اإلع ـ ــان ،وع ــدم السعي
لمعالجتها.
بل إنه في الوقت الذي َّ
يتعين
أن ت ـع ـم ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـل ــى رف ــع
جــاهــزيـتـهــا ف ــي إت ـم ــام اإلع ــان
اإللكتروني تعمل على تدشين
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة مـ ـن ــه ،رغ ــم
أن ـه ــا دش ـن ــت ال ـمــرح ـلــة األولـ ــى
فــي م ــارس الـمــاضــي ،أي قبل 6
أشـهــر ،وال نعلم النتائج التي
حققتها المرحلة األولــى أصال،
أو اإلعالنات التي أنجزتها في
تـلــك الـفـتــرة ،حـتــى تـتـحــدث عن
االنـتـقــال إل ــى الـمــرحـلــة الثانية
أخـيــرا ،رغــم أنـهــا للتو وضعت
بعض األجـهــزة لــذلــك ،وال أعلم
مــاذا كانت تفعل خــال األشهر
الستة الماضية عندما أعلنت
تدشين اإلعالن اإللكتروني الذي
صدر بالقانون قبل  3سنوات!
الحقيقة أن ال ــوزارة تتخبط
ف ــي الـتـعــامــل م ــع قـضـيــة إع ــان
الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــاوى ،فـ ـه ــي ت ـ ـ ـ ــارة ت ـق ــوم
بتعيين مندوبي اإلعالنات ،في
حين الــواقــع العملي ال يكشف
أي تقدم حقيقي في هذا المجال،
رغم أن التعيينات التي تقوم بها
كبيرة ج ــدا ،ولــو وظـفــت بشكل
حقيقي لما بقيت أي صحيفة
إعالن لم يتم إنجازها.
ويـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــف ال ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ت ـ ـ ــردي
اإلع ــان ــات فــي مـحــاكــم الرقعي
وحولي ،رغم أن أقسام اإلعالن
ف ـ ــي ك ـ ــل الـ ـمـ ـح ــاك ــم ال ت ـت ـس ـلــم
الصحف إال بعد تدقيقها تماما،
وتثبيت العناوين ،ووضع الرقم
اآلل ــي للعنوان الـمــدنــي عليها،
وهو األمر الذي يثير استفهاما،
ً
و ه ـ ـ ـ ـ ــو :لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاذا إذا ال ت ـن ـجــز
اإلعـ ــانـ ــات إذا ك ــان ــت األق ـس ــام
تتسلم الصحف بعد تدقيقها
وإل ـمــام ـهــا ال ـك ــام ــل بـبـيــانــاتـهــا
وتتبع طرق اإلعــان التي تقوم
بها محكمة االسـتـئـنــاف ،التي
ال ت ـعــانــي مـشـكـلــة اإلع ــان ــات؟
إال إذا كـ ـ ــان بـ ـع ــض م ـن ــدوب ــي
اإلعــانــات فــي المحكمة الكلية
ال يـخــرجــون إلت ـمــام اإلعــانــات
وال حـتــى اإلرش ـ ــادات ال ـتــي هم
يحددون أيامها ،فتأتي المحاكم
لتقرر وقف الدعاوى ألشهر ،أو
اعتبارها كأن لم تكن ،جزاء لها،
دون أي ذنب من المتقاضي!
قضية تأخر إتـمــام إعالنات
ال ــدع ــاوى ال تــوجــع إال صاحب
ً
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــق ،أي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ــان مـ ــوق ـ ـعـ ــه؛
واسـتـمــرارهــا منذ سـنــوات ،في
ظل وجود قوانين تسمح بإتمام
اإلعـ ــان اإلل ـك ـتــرونــي ،سـيــؤدي
إلــى عــدم اطمئنان المتقاضي؛
عاديا كان أو مستثمرا ،لمسيرة
التقاضي في المحاكم ،لكونها
مسيرة مليئة بالتعثر والبطء
والتأخر في استحقاق الحقوق
وال ـم ـط ــال ـب ــات ،بـسـبــب أس ـلــوب
اإلدارة ال ــذي تتعامل بــه وزارة
العدل!
ً
أخيرا ،أذكر أنني كتبت مقاال
ط ــال ـب ــت ف ـي ــه ال ـ ـسـ ــادة ال ـق ـضــاة
بتغريم مندوبي اإلعالنات الذين
يثبت ع ــدم جديتهم فــي إتـمــام
اإلعــانــات ،وقــد شـهـُـدت أمامي
بإحدى القاعات التي نظرت فيها
إحـ ــدى ال ــدع ــاوى المستعجلة
حـ ـ ـض ـ ــور أحـ ـ ـ ــد اإلف ـ ـ ــاض ـ ـ ــل مــن
مندوبي اإلعالنات ،طالبا إعفاءه
مــن غــرامــة  50دي ـن ــارا ،إلتمامه
اإلعالن ،وتم إعفاؤه منها ،األمر
الـ ــذي يــؤكــد أن خ ـيــار الـتـغــريــم
لبعض مندوبي اإلعالن سيقلل
م ــن ع ــذر ع ــدم االسـ ـت ــدالل ال ــذي
ي ـت ـح ـجــج بـ ــه ب ـع ــض م ـنــدوبــي
اإلعالن!

ةديرجلا
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محليات

«البلدي» :ال لتحويل قطعة بالفحيحيل لـ «استثمارية» «الكهرباء» :ارتفاع مستحقات «الحكومي» و«التجاري»
ََ
المنفوحي :قطعنا التيار عن «العزاب» ...لكن القضاء أعاده وخالفنا ودفعنا مخالفات
علي حسن

افتتح المجلس البلدي برئاسة
م .أس ـ ــام ـ ــة الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ج ـل ـس ـتــه
االعتيادية لــدور االنـعـقــاد األول
للفصل التشريعي الثاني عشر،
حـ ـي ــث ص ـ ـ ـ ــادق الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـلــى
محضر االجتماع.
وبينما اعترض المجلس على
طـلــب أهــالــي الـقـطـعــة  10بمنطقة
الـفـحـيـحـيــل بـتـحــويــل الـقـطـعــة من
سكن خاص الى استثمارية ،وافق
على مقترح إنشاء وحدة المراقبة

ضبط وإبعاد باعة جائلين
شــن فــريــق ال ـطــوارئ الـمــركــزي بالتعاون مــع اللجنة الرباعية
ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارتي الداخلية والتجارة
والصناعة وبلدية الكويت ،حملة على الباعة الجائلين بمنطقة
الصديق ،أسفرت عن ضبط عــدد منهم والسيارة التي ّ
تزودهم
بــالـمــواد الـغــذائـيــة ،وقــد تــم تـحــريــر عــدد مــن الـمـخــالـفــات بحقهم
ومصادرة تلك المواد.
واتخذت اللجنة الرباعية اإلجراءات القانونية بحق المخالفين
وأغلقت ملف الكفاالت الخاص بالشركات التابعين لها ،إلى جانب
تحويل المخالفين إلى وزارة الداخلية الستكمال إجراءات إبعادهم.

فــي الـبـلــديــة والـجـهــات والـ ــوزارات
الحكومية عن األداء البيئي.
وأش ـ ــار ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـبـلــديــة
الكويت ،م .أحمد المنفوحي ،إلى
تـشـكـيــل لـجـنــة خ ــاص ــة ل ـل ــرد على
أسئلة ومقترحات أعضاء "البلدي"،
الف ـتــا ال ــى أن أغ ـلــب ت ـلــك األسـئـلــة
والمقترحات تمت اإلجابة عنها.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـضـ ــو
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـم ـع ـجــل إن ظــاهــرة
ال ـعــزاب فــي السكن الـخــاص باتت
ت ـهــدد بـعــض الـمـنــاطــق الـحــديـثــة،
وباألخص إشبيلية وغيرها.
ورد عليه المنفوحي بأن البلدية
ك ــان ــت فـ ــي الـ ـس ــاب ــق ت ـت ـع ــام ــل مــع
الظاهرة بقطع التيارات الكهربائية،
لـكـنـنــا فــوج ـئ ـنــا بـ ــأن ال ـق ـض ــاء قــد
خالف البلدية ،وأجبرنا على دفع
مخالفات مالية وإعادة التيار.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـضـ ــو
عبدالسالم الرندي إن البلدية يوجد
بها فساد ،مؤكدا أن هناك تجاوزات
كـ ـبـ ـي ــرة فـ ـيـ ـم ــا يـ ـخ ــص الـ ـ ـم ـ ــرادم،
ومتسائال :هــل هـنــاك تــواطــؤ بين
ال ـم ـســؤول ـيــن وب ـع ــض ال ـش ــرك ــات،
وكيف يتم اختيار مواقع المرادم؟

وان ـت ـق ــل ال ـم ـج ـلــس لـمـنــاقـشــة
محضري اجتماع لجنة تقصي
الحقائق بالتجاوزات على أراضي
ال ــدول ــة ،حـيــث صـ ــادق المجلس
عـ ـل ــى اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار رئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـنــة
ومقررها ،في حين طلب رئيس
لجنة تقصي الحقائق عبدالعزيز
المعجل بـســريــة مـحــاضــر لجنة
تقصي الحقائق ،وتمت الموافقة
على طلبه.
كـ ـم ــا أحـ ـ ـ ــال ال ـم ـج ـل ــس ك ـت ــاب
الجمعية الكويتية للتراث بشأن
إعـ ـ ــادة إحـ ـي ــاء أسـ ـم ــاء الـ ـش ــوارع
القديمة في الكويت الــى اللجنة
الفنية الستكمال بحث الطلب.
وانـتـقــل ال ــى مناقشة محضر
اجتماع مراجعة قــرارات اللجنة
المكلفة بأعمال المجلس البلدي،
حيث قال رئيس اللجنة العضو
حمود العنزي إن اللجنة لم تنظر
إال بــالـقــرارات الـتــي تظلم بعض
الـمـعـنـيـيــن مـنـهــا ،وأه ـم ـهــا ق ــرار
ا ل ـل ـج ـنــة ب ـتــو س ـعــة  813قسيمة
من جواخير كبد ،حيث تبين أن
القرار بالزيادة ال داعي له.

 3قوائم تتنافس في انتخابات
رابطة «»GUST
•

حمد العبدلي

يـتـجــه نـحــو  ٣آالف مــن ط ــاب وطــال ـبــات جــامـعــة الـخـلـيــج للعلوم
والتكنولوجيا " "GUSTصباح اليوم الختيار ممثليهم في انتخابات
لرابطة الطلبة ،وتتنافس عليها ثــاث قــوا ئــم طالبية هــي" :القائمة
المستقلة" ،و"قائمة الوسط الديمقراطي" ،و"قائمة  ،"١٩٦٢هذا وسيتم
ً
ً
فتح باب االقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.
ويرى مراقبون ،أن انتخابات هذا العام قد تختلف عن انتخابات
ً
العام الماضي خصوصا مع دخــول قائمة  ١٩٦٢والمتوقع أن تأخذ
م ــن أص ـ ــوات ال ـقــوائــم الـمـتـنــافـســة ،وت ــزي ــد فـيـهــا ح ــدة الـتـنــافــس بين
القائمتين المستقلة والوسط الديمقراطي ،فالقائمة المستقلة التي
تسعى لتحقيق فوزها  ١٦على التوالي تواصل إثبات جدارتها من
خالل توزيع منشورات داخل الجامعة والتواصل مع مؤيديها لنشر
ً
اإلنجازات التي حققتها الرابطة على مدار  ١٥عاما الماضية ،في حين
تحاول قائمة الوسط الديمقراطي السعي إلى التغيير من خالل طرح
برنامجها االنتخابي واالعتماد على قائمة  ١٩٦٢في أخــذ جــزء من
مؤيدي القائمة المستقلة.
ويتوقع المراقبون أن يقل الـفــارق بين القائمة المستقلة وقائمة
الوسط الديمقراطي بسبب وجــود منافس ثالث قد يغير من حسبة
األرقام في هذه االنتخابات.

«الطيران المدني» :استثمار 20
مليار دوالر في النقل الجوي
قال رئيس اإلدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود،
أمس ،إن الكويت ستستثمر في السنوات المقبلة ما ال يقل عن  20مليار
دوالر في قطاع النقل الجوي.
وأوضح الحمود ،في تصريح على هامش مشاركته في االجتماع
األول للجنة التنفيذية للمنظمة االقليمية لمراقبة السالمة الجوية لدول
الشرق االوسط وشمال إفريقيا (مينا روسو) في الرياض ،ان منطقة
الشرق االوسط تشهد توسعات كبيرة وزيادة في نمو النقل الجوي.
واعتبر أن نجاح أي استراتيجية للسياحة في دول مجلس التعاون
الخليجي أو المنطقة العربية يعتمد أساسا على وجــود قطاع نقل
جوي فاعل ومتطور.
وق ــال إن ال ـت ـجــارب ال ـمــوجــودة فــي الـمـنـطـقــة أثـبـتــت أن الـسـيــاحــة
الخليجية -الخليجية أصبحت "مرتكزا رئيسيا الهتمامات المجتمعات،
وبالتالي وجود المنظمة سيعزز من القدرات السياحية واالستثمار
في هذا المجال التنموي".

•

سيد القصاص

دع ــت مــديــرة إدارة ك ـفــاءة الـطــاقــة والترشيد
بوزارة الكهرباء والماء إقبال الطيار المؤسسات
الحكومية وأرباب العمل في القطاع التجاري إلى
ً
ترشيد استهالك المياه والكهرباء ،تجنبا الرتفاع
المبالغ المستحقة على القطاعين ،في ظل تطبيق
التعرفة الجديدة ،وعدم استغالل وسائل الترشيد.
ولفتت الـطـيــار ،فــي تصريح لها ،أمــس ،إلى
ضــرورة استعداد القائمين على أمر القطاعين
لزيادة تكلفة االستهالك ،مشيرة إلى أنــه ،على

سبيل المثال ،ارتفعت تكلفة استهالك المياه في
مدرسة ثانوية فاطمة الهاشمية بنات من 1820
دينارا خالل السنة السابقة على رفع التكلفة إلى
ً
 9148دينارا مؤخرا ،بعد ما ارتفعت تكلفة المياه
في القطاع الحكومي.
وأشــارت إلــى أن "الكهرباء" تتعامل مع 132
مــدرســة فــي الـمــرحـلــة الـثــانــويــة ،و 212مــدرســة
ابتدائية ،و 164بالمرحلة المتوسطة.
ولفتت إلــى أن الفواتير غير المدفوعة على
مدارس المرحلة الثانوية تعود إلى بداية 2016
حتى سبتمبر الجاري وقدرها  500ألف دينار

تشمل تكلفة الكهرباء والمياه العذبة والصليبي.
وق ــال ــت إن "م ــؤش ــرات االس ـت ـه ــاك ف ــي وزارة
األوقاف يمكن معرفتها إذا علمنا أن الوزارة بسبب
ً
مخالفة سجلت بحق أحد المساجد مؤخرا دفعت
فواتير متراكمة قيمتها نحو  7ماليين دينار ،علما
بأن السنة المالية الحالية لم تنته بعد".
وع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـق ـطــاع ال ـت ـج ــاري ،أش ــارت
الطيار إلى أن مخالفة هدر مياه سجلت بحق
أحــد المجمعات الكبرى الشهيرة مــؤخــرا ،كان
من نتائجها قيام المجمع بدفع  647ألف دينار
إجمالي االستهالك المستحق عليه.

زوايا ورؤى
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حزب «الضباط التجار»
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
وزارة الداخلية بـصــدد تشكيل لجنة لتحديد الضباط الذين
يملكون شركات تجارية ويقومون بإدارتها في مخالفة صريحة
لـلـقــانــون ،وسـتـحــدد أس ـمــاء ووظ ــائ ــف الـضـبــاط لـتــرفــع كـشــوفــات
بأسمائهم إلى وزير الداخلية ،بحيث يتم تخييرهم بين االستمرار
في العمل األمني أو تركه للتفرغ للتجارة.
(األنباء .)٢٠١٦-٤-٢٥
هذا الخبر "النكتة" نشر قبل سنتين ونصف ،وفي عمق توغل
ق ـي ــادات فــي الــداخـلـيــة بــالـمـصــروفــات الـمـلـيــونـيــة لـبـنــد الـضـيــافــة
والحفالت والمؤتمرات ،وقد تذكرت هذا الخبر واسترجعته عندما
ً
قرأت ما نسب مؤخرا إلى أحد قيادات الداخلية المتهمين بقضية
مصروفات الداخلية قوله أمام القضاء "إنه تاجر ويمارس التجارة
منذ أكثر مــن عشر سـنــوات ،وهــذا سبب ثــروتــه الهائلة وتضخم
ّ
وطب بالجليب.
حساباته" ،وهكذا بقوله العجيب كمن طلع من حفرة
قانون تنظيم الشرطة في الكويت رقم  ٢٣لسنة  ١٩٦٨تمنع مادته
رقــم ( )١٥بكل وضــوح اشتغال الضباط بالتجارة ،وتعتبر هذه
الممارسة مخالفة صريحة لواجبات رجل الشرطة ،بل يزداد المنع
بشكل صــارم إذا قــام رجــال الشرطة بالبيع والـشــراء واالستئجار
لـقــوة الـشــرطــة ،وال ـســؤال هنا هــل تشكلت هــذه اللجنة المزعومة
من سنة ٢٠١٦؟ هل قامت بأعمالها؟ هل حــددت الضباط التجار
وبلغتهم بتسوية أمورهم؟ أم أن هذا الخبر األمني ذهب مع الريح،
وتم استبداله بأساطير وحكايات الضربات االستباقية الوهمية؟
أين قيادات الوزارة المتتالية عن متابعة تجارة ضباطها في كل
ً
مجال؟ وأين وزارة الداخلية عن تطبيق القانون على قياداتها أوال
قبل أفرادها ممن جمعوا بين الوظيفة األمنية والتجارة الشخصية،
وربما تمادى بعضهم فمارس التجارة مع وزارته ،وبعلم وإيعاز
من بعض قياداتها التي طالما رفعت شـعــارات الوطنية والــوالء
واألمانة واإلخالص؟
األمــر اآلخــر الــذي يستحق المتابعة والتحقق هو دقــة بيانات
الذمة المالية واإلفصاحات التي قدمها قيادات الداخلية المعنيون
بتالعبات مصروفات الضيافة لهيئة مكافحة الفساد قبل سنة
ً
تـقــريـبــا ،مــع مــا تــم الـكـشــف عـنــه فــي ه ــذه الـقـضـيــة مــن أرصــدتـهــم
وحساباتهم المالية وممتلكاتهم ،فمن سيقوم بفتح هذا الملف
والتأكد من صحة ما تم تقديمه للهيئة؟ وما دور "نزاهة" في هذا
الشأن؟
ً
كـثـيــرا مــا تـســاءل الـنــاس عــن سبب إهـمــال وزارة الــداخـلـيــة في
أعمالها األمنية والمرورية والتسيب المتكرر من بعض منتسبيها،
وسبب تفشي الوساطة بين أروقتها ،وانصراف بعض مسؤوليها
عــن أعمالهم وواجـبــاتـهــم ،وت ـكــرار قصص مـحــاربــة أهــل الـنــزاهــة،
ونظافة اليد من موظفيها ،واآلن وبعد فضائح قضية مصروفات
ً
الضيافة عرفنا تـمــامــا "لـيــش مشاكل الـنــاس وهمومهم بصوب
وبعض قيادات الداخلية بصوب ثاني" ،فمن ومتى يصحح مسار
هذه الوزارة الفائقة األهمية؟
والله الموفق.

ةديرجلا
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استجداء نتنياهو!

السفير يوسف عبدالله العنيزي

الزمن الجميل ()2
يا لها من أوقات تمأل
السعادة نفوسنا ،فلم نكن
نحمل هموم الدنيا ،بل
كان اللعب مبلغ غايتنا،
ويا لها من أوقات رائعة
عندما نذهب إلى مسجد
الفضالة الذي ًال يبعد
عن بيوتنا كثيرا ،فنقوم
بتنظيف السجاد ثم صحن
المسجد ،وبعدها نقوم
بتعبئة "قرو" الماء لوضوء
المصلين.

د .حسن عبدالله جوهر

ً
استكماال للمقال األول ،وبعد أن طرحت السؤال
ً
على نفسي :هل كان ذلك الزمن جميال؟ فأحسست
بكل جوارحي تهتف نعم ...نعم ،كم كــان جميال
بكل ما فيه من قسوة الحياة! يا لها من "يمعة"!
منهم اإلخوة عبداللطيف الرقم وعبدالله المزيني
وعـبــدالــرحـمــن الـنـمــش وعـبــدالـمـحـســن الخلفان
وعبدالوهاب المزيني ومبارك عاشور وغيرهم
من صحبة طيبة.
يا لها من أوقــات تمأل السعادة نفوسنا ،فلم
نـكــن نحمل هـمــوم الــدن ـيــا ،بــل ك ــان الـلـعــب مبلغ
غايتنا ،ويــا لها من أوقــات رائعة عندما نذهب
إ لــى مسجد الفضالة ا ل ــذي ال يبعد عــن بيوتنا
ً
كثيرا ،فنقوم بتنظيف السجاد ثم صحن المسجد،
وب ـع ــده ــا نـ ـق ــوم ب ـت ـع ـب ـئــة "ق ـ ـ ــرو" الـ ـم ــاء ل ــوض ــوء
المصلين.
بدأت حياتي الدراسية فى مدرسة "مال مرشد"،
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ،وكان مدرسنا
"مال سليمان" ،وكان ،رحمه الله ،يتميز بالسماحة
وطالقة الوجه ونفس مؤمنة بربها ،وكان يدرسنا
نطق الـحــروف األبـجــديــة وبعض قصار السور،
وكنا نجلس أمامه متربعين على الحصير الذي
يـتــرك آث ــاره على أقــدامـنــا الـصـغـيــرة ،بعد أشهر
انـتـقـلــت إل ــى مــدرســة "ال ـمــرقــاب" االب ـتــدائ ـيــة ،في
ذلك المبنى المتواضع والرائع ،الذي يتكون من
دورين وبشكل مربع ،ويوجد في الساحة ملعب
كرة السلة وكرة الطائرة وساحة طابور الصباح.
كــان للمدرسة بــابــان أحــدهـمــا جنوبي يــؤدي
إل ــى مـسـجــد ال ـ ــوزان ثــم مـسـجــد الـحـمــد ،ومـقــابــل
الباب بقالة العم "مصبح" ،وهو من سلطنة عمان،
أما الباب الشمالي فيؤدي إلى مسجد الفضالة
وفريجنا ،وللذكرى فقط عند الباب كانت سيدة
إفــريـقـيــة تـفـتــرش األرض وتـبـيــع "س ـب ــال" ،وكــان
المكيال استكانة شاي ،وإني على يقين بأن هذه
الصور المتواضعة والبسيطة قد أثارت شجون
من عاش تلك األيام في مدرسة المرقاب االبتدائية.

كان من ضمن أساتذتنا الكرام ،جزاهم الله كل
خـيــر ،األس ـتــاذ نـجــم الـخـضــر ،واألس ـت ــاذ يوسف
الحنيان ،والعم الفاضل مبارك العنيزي ،وصالح
النصرالله ،وغيرهم من نخبة من أســاتــذة كرام
كان لهم الفضل بعد الله في تعليمنا ،وكان ناظر
المدرسة المعلم الفاضل عبدالحميد الحبشي،
وهـ ــو م ــن ض ـب ــاط ال ـج ـيــش ال ـم ـص ــري ال ــذي ــن تم
انتدابهم للعمل في الكويت في تلك األوقات ،وما
زالت صورته محفورة في الذاكرة بقامته الفارعة
ولونه األسمر الذي يدل على انتمائه إلى منطقة
"النوبة" في مصر العزيزة.
ب ـعــد م ــدرس ــة ال ـم ــرق ــاب ان ـت ـق ـلــت إلـ ــى مــدرســة
حولي المتوسطة في فترة كانت مليئة باألحداث
واألصدقاء ،وكان من أبرز مدرسينا المغفور له
بإذن الله األستاذ محمود شوقي األيوبي ،وكان
يدرسنا م ــادة التربية اإلســامـيــة بطريقة فيها
الكثير مــن التشويق والــرهـبــة واإلن ـصــات التام
لحديثه الذي يخاطب العقول والقلوب ،نعم كان
ً
ً
زمنا جميال بكل ما فيه ،حتى ذكــراه تبعث في
الوجدان النشوة.
حفظ ا لـلــه الكويت وقيادتها وأهلها مــن كل
سوء ومكروه.

اسألي الهيرات عني*
ناس ارغدوا واثروا وهم مستريحين
واللي شقوا ما حصلوا إال الهبني
يوم السفر والغوص وبيوتك الطين
روحي اسألي الهيرات يا كويت عني
يوم صفا جنبك وزرعك غدا زين
والخضر هلن والعجاف ادبرن
حنا غدينا من جناك محرومين
ما ينفعك يا كويت بالعسر واللين
إال عيالك وخذي العلم مني
* كلمات معبرة للشاعر صالح النصر الله.

إضاءة تاريخية:

من األمثال الشعبية الكويتية القديمة (حاميها حراميها).

أندرو هوسي*

سبتمبر ماكرون األسود ...كيف سقط
الرئيس الفرنسي إلى األرض؟
لم يحمل فصل الخريف تطورات جيدة لحكومة الرئيس إيمانويل
ماكرون ،إذ اعتاد الرئيس مخاطبة األمــة في خطاب محدد وعرض
رؤيته للمستقبل ،لكن ماكرون كسر هذا التقليد هذه السنة وأرجأ
ً
خطابه إلى شهر أكتوبر ،ويبدو جليا أن ماكرون يحاول شراء الوقت
ليعالج سلسلة مــن األزم ــات غير المتوقعة الـتــي نـشــأت فــي أواخــر
الصيف ،فال يقر أحد في قصر اإلليزيه بهذا الواقع ،غير أن الجو العام
يسوده اليوم الذعر والحيرة.
يتمحور التحدي األكبر الذي يواجهه ماكرون حول التعاقب السريع
الستقالة ثالثة وزراء ،فكان أول الراحلين نيكوال هولو ،وزير البيئة
الذي يبلغ من العمر  63سنة ،والذي استقال نحو نهاية شهر أغسطس،
وما كان ماكرون يملك أدنى فكرة عن أن هولو ،وهو ناشط من الخضر
رفض عروض عمل عدة قدمها له رؤساء سابقون ،سيستقيل ،واألسوأ
ً
ً
من ذلك أنه استقال مباشرة على هواء محطة إذاعية عامة ،معلنا أن
ما تقوم به حكومة ماكرون لمعالجة التغير المناخي ضئيل أو حتى
معدوم.
تلت هذه االستقالة بعد أسبوع استقالة وزيرة الرياضة لورا فليسيل
ً
ً
وسط شائعات عن سوء إدارة مالية ،ليأتي أخيرا اإلعالن األكثر ضررا
من وزير الداخلية جيرار كولومب البالغ من العمر  71سنة والذي قرر
ترك الحكومة للترشح لمنصبه السابق كعمدة ليون في عام .2020
ً
الحظ الشعب الفرنسي جليا أن الحكومة "تفتقر إلى التواضع" ،وفق
كولومب ،من خالل تفاعل ماكرون مع فضيحة بيناال المتعلقة باعتقال
أحد مسؤولي حراسه الشخصيين ،ألكسندر بيناال ،النتحاله صفة
رجل شرطة وضربه المتظاهرين في مسيرة يوم العمال ،فمن األلغاز
ُ
التي لم تحلَ :لم تكتم ماكرون إلى هذا الحد على مسألة معاقبة بيناال،
ً
الذي ال ينفك يبدل روايته الغريبة أساسا عن دوره في فريق الرئيس؟
ً
اتخذت مارين لوبان موقع الهجوم ،محذرة من أن فضيحة بيناال
ً
قد تتحول إلى فضيحة ماكرون ،لكن الرئيس وعد أخيرا بالتطرق إلى
ً
هذه المسألة في خطابه في شهر أكتوبر ،معطيا االنطباع أنه هو نفسه
غير واثق ،في أفضل األحوال ،من الوقائع.
بالنسبة إلى العالم الخارجي ،ما زال ماكرون ،الذي ُيعتبر في سن
ً
األربعين أصغر قائد لفرنسا منذ عهد نابليونُ ،ي ّ
عد ناجحا إلى حد
ً
ً
ً
ً
ما ،وفي االتحاد األوروبي خصوصاُ ،يعتبر دبلوماسيا عنيدا وماهرا،
ً ً
فكما أظهر إذالله تيريزا ماي في قمة سالزبورغ ،يبدو مرتاحا جدا
في مواجهته حكومة المملكة المتحدة ومشروع خروجها من االتحاد
األوروبي.
 ،YouGovأظهرت
شركة
أجرتها
التي
األخيرة،
الرأي
استطالعات
لكن
ً
أن شعبية ماكرون قد تراجعت إلى  %23فقط ،منخفضة تحت معدل
الـ %27األدنى القاتم الذي سجلته في شهر أغسطس.
ال شك أن هذا ينبئ بالسوء للمنقذ الفرنسي "الرائد" المزعوم ،فهذا
ً
أكثر سوءا حتى مما واجهه سلفه االشتراكي فرانسوا هوالند ،الذي
ُ
ً
اعتبر سابقا الرئيس الفرنسي األقل شعبية في التاريخ ،وفي الوقت
عينه ،عاود اليمين الفرنسي المتطرف تقدمه ليصبح الخط السائد،
ً
فيحقق حــزب لوبان نتائج معادلة تقريبا لما يسجله مــاكــرون في
استطالعات االنتخابات األوروبية لعام .2019
عــاوة على ذلك أصبح خصم الرئيس اليساري األبــرز ،جان-لوك
ميلونشون ،القائد السياسي األكثر شعبية في البلد.
يؤكد الكثير من داعمي ماكرون أن أعماله تعكس انطباعات سلبية
ً
ً
إنما خاطئة .على سبيل المثال ،بما أنه كان مصرفيا سابقا في بنك
روتشيلدُ ،يعتبر "رئيس األغنياء" الذي يحتقر المواطن العادي ،لكن
ً
هذا خطأ بكل بساطة ،حسبما يصرون ،مشيرين إلى أنه أعلن أخيرا
ً
"حربا على الفقر" بقيمة ثمانية مليارات دوالر هدفها مساعدة تسعة
ماليين فرنسي يعيشون في فقر مدقع.
يبقى السؤال الملح :هل يواجه الرئيس أزمة قاتلة أم مجرد كبوة
تقليدية ،ولــو ح ــادة ،فــي منتصف واليـتــه؟ يتمتع مــاكــرون بموهبة
االرتجال وتحويل األوضاع التي تبدو معقدة لتخدم مصالحه ،ورغم
ذلك سيصطدم بصعوبات بالغة كي يستعيد زخم عام  2017حين فاز
بالرئاسة بعد سنة فقط من تأسيسه حزبه ،أما عزاؤه الوحيد فهو أنه
ً
لن يواجه االنتخابات مجددا قبل عام .2022
ولكن حتى داعمو ماكرون األكثر وفــاء يخشون أن تظل صورته
يقدم على عملية إعادة بناء جذرية لهذه الصورة ،قد
مشوهة إن لم ِ
ً
ً
يكون الرئيس الفرنسي "ملكيا جمهوريا" ،إال أن الناخبين يتوقون إلى
ما يتخطى األنفة النبيلة.
*«نيوستايتمانت»

hasanjohar@hotmail.com

من أبعاد استجداء نتنياهو محاولته اليائسة لتحييد دول
الخليج عن القضية الفلسطينية التي باتت على أبواب االنفجار
ً
مجددا بعد تنامي مسيرات العودة ،وتحلم إسرائيل بأن تنجح،
عبر التطبيع ،في إلغاء محورية القضية الفلسطينية في الوجدان
العربي ،وهذا ما يرفضه الواقع.
طريقة بنيامين نتنياهو فــي اال سـتـجــداء السياسي على
منبر األمم المتحدة ال تعكس سوى حالة الهلع والهستيريا
النفسية التي يعانيها هو وكيانه الغاصب ،وال يتردد أن يدفع
بكل الوسائل إلى خلق فتنة جديدة في المنطقة.
فمن الناحية السياسية عندما يعلن هذا األضحوكة أن بعض
الدول العربية ،ويقصد بها الخليج ،باتت أقرب إلى إسرائيل
من أي وقت مضى ،فإن الهدف من ذلك هو إحراج هذه القيادات
ً
في محاولة يائسة للتعبير عن تحقق أمر واقع تمهيدا لتمرير
ما يسمى صفقة الـقــرن ،باإلضافة إلــى سكب الزيت على نار
الخالفات اإليرانية الخليجية والتسويق لفكرة التقاء المصالح
بين إسرائيل والخليج في هذا الشأن.
ً
نتنياهو بات كالبائع المتجول يولول حامال مجموعة من
اللوحات والخرائط حول المواقع النووية اإليرانية ،المعتمدة
ً
أصال لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ولم يعد الرجل يخجل
مما يتعرض له من استهزاء ومسخرة ألسلوبه الكاذب حتى
من قبل حلفائه األميركيين!
ّ
صهاينة إسرائيل بالتأكيد ال يرف قلبهم ألمن الخليج أو
شعوبه ،وما تعانيه حكومة اليمين المتطرف من عزلة دولية
وانتفاضة فلسطينية وخسارة أطراف دولية وإقليمية كانت
ً
ّ
تعول عليهم كاألتراك واألكراد في العراق ،وأخيرا الروس الذين
وجهوا لها صفقة لم تكن على الخاطر ،هو محاولة لالستنجاد
باآلخرين ،وبالتأكيد فإن سيناريو العدو اإليراني المشترك قد
ً
يكون الورقة األخيرة التي يعول عليها أمال في توفير الضغط
ً
األميركي أيضا.
ً
الخالف اإليراني-الخليجي مؤسف حقا ويـتــراوح ما بين
ً
ً
المد والجزر منذ أربعة عقود ،وحاليا يبدو في ذروته سلبا،
ومن الجدير التعاطي معه وفق مصالح دول المنطقة ،ورغم
ذلك فإن طبيعة التصعيد الخليجي له سقف ال يمكن أن يتم
ً
تجاوزه إلى حالة الصدام المباشر ،نظرا لتوازنات وضمانات
دولية وتوافر مظلة الحماية الخارجية للمنطقة ،كما أن الردع
المتبادل بين ضفتي الخليج يشكل صمام أمان آخر الحتواء
األزمــة من الوقوع في أتــون الحرب الشاملة ،وعلى الرغم من
بـقــاء بـعــض الـسـيـنــاريــوهــات األخ ـطــر قــائـمــة ف ــإن الـمـعــاهــدات
األمنية والشراكات االستراتيجية هي الكفيلة بالدفاع عن الدول
الخليج ال إسرائيل المدينة في وجودها على الغرب والواليات
ً
المتحدة تحديدا.
ويكمن البعد اآلخ ــر فــي اسـتـجــداء نتنياهو فــي محاولته
ال ـيــائ ـســة لـتـحـيـيــد دول ال ـخ ـل ـيــج ع ــن ال ـق ـض ـيــة الفلسطينية
ً
التي باتت على أبــواب االنفجار مجددا بعد تنامي مسيرات
العودة ،وتحلم إسرائيل بأن تنجح ،عبر التطبيع ،في إلغاء
محورية القضية الفلسطينية في الوجدان العربي ،وهــذا ما
يرفضه الــواقــع ،فهذه مصر وبعد نصف قــرن من التطبيع ال
تزال من أكثر الشعوب الرافضة لهذا التطبيع ،ويسري الحال
على الشعب األردنــي والشعب التركي ،وحتى الفلسطينيون
أنفسهم ما زالوا في حالة حرب ،ويقدمون الشهداء والزنزانات
اإلسرائيلية مليئة باألسرى بعد اتفاقية السالم قبل عقدين من
الزمن ،والسبب في ذلك ببساطة أن إسرائيل هي الكيان الوحيد
على وجه األرض المدان كسلطة احتالل ،وجرائمها موثقة في
جميع المرجعيات األممية ،وهي المنتهك األول لكل القوانين
والمواثيق الدولية واإلرهاب الرسمي ،لذلك فإن الجواب الوحيد
عن هذه المسرحيات الصهيونية الممتدة من عمق التاريخ
ّ
يجب أن يكون بـ"الشلوت" فقط!

إليزابيث درو*

أشد أيام ترامب حلكة
ترامب ال يزال يشكو وينوح
ألن المدعي العام جيف
سيشنز أنقذ نفسه من
التحقيق في تدخل روسيا
في انتخابات عام ،2016
لكنه يواجه مشاكل أشد
سوءا ،فرئيس حملته
السابق بول مانافورت لم
ُي َدن بثماني تهم باالحتيال
والتهرب الضريبي
فحسب ،بل قرر أيضا
التعاون مع روبرت ميلر،
المستشار الخاص الذي
يقود التحقيق في الشأن
الروسي.

إذا استولى
الديمقراطيون
على مجلس
الشيوخ فقد
يجد ترامب
نفسه في مأزق
بالغ القسوة

ه ـ ــذه هـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة األشـ ـ ــد قـ ـس ــوة فــي
رئــاســة دونــالــد تــرامــب حتى اآلن ،وهو
ُ
ظهر ذلك دون مداراة ،إذ كان مساعدوه
ي ِ
ً
يكافحون إلسكاته ،ليس بدنيا ولكن كل
ما هو دون ذلك ،وكما هو متوقع لم تكلل
جهودهم بالنجاح تماما ،وتفيد تقارير
صحافيين مسؤولين أن مساعدي ترامب
فــي الـبـيــت األب ـيــض (األش ـبــه بــالـغــربــال)
ي ـقــولــون إن الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي يشعر
بالوحدة والضيق.
ال ينبغي أن يكون الشعور بالوحدة
ً
ً
مفاجئا ،ألن ترامب ليس شخصا يقيم
صداقات وثيقة ،وقد أثبت مرارا وتكرارا
أن الوالء في نظره شارع ذو اتجاه واحد،
ً
وع ـم ـل ـيــا ال أحـ ــد ي ـع ـمــل لـمـصـلـحـتــه قد
يشعر باألمان .بل ربما ال أحد غير ابنته
إيفانكا قــد يـكــون فــي مــأمــن مــن غضبه
الشديد الذي يدفع في النهاية العديد من
الشركاء إلى الخروج من دائرته.
م ــؤخ ــرا ،ازدادت ح ــدة ش ـعــور تــرامــب
الطبيعي برثاء الذات ،فهو ال يزال يشكو
وينوح ألن المدعي العام جيف سيشنز
أنقذ نفسه من التحقيق في تدخل روسيا
ف ــي ان ـت ـخــابــات ع ــام  ،2016لـكــن تــرامــب
يواجه مشاكل أشد سوءا ،فرئيس حملته
السابق بول مانافورت لم ُيـ َـدن بثماني
ت ـه ــم ب ــاالح ـت ـي ــال والـ ـتـ ـه ــرب ال ـضــري ـبــي
فحسب ،بل ربما يحقق أعظم مخاوف
ترامب وهــي التعاون مع روبــرت ميلر،
المستشار الخاص الذي يقود التحقيق
في الشأن الروسي ،وما بذله من جهود
لعرقلة التحقيق في ما إذا كانت حملته
(بــل حتى إدارت ــه) تآمرت مع الكرملين،
ومن الواضح أن ميلر العنيد ضغط على
مانافورت لحمله على التعاون لتجنب
محاكمة أخرى مكلفة.
ـات بــأنــه
ـ
ح
ـ
ي
ـ
م
ـ
ل
ـ
ت
ـض
أل ـقــى ت ــرام ــب ب ـعـ
ُ
ـصــح-
قــد يـعـفــو عــن م ــان ــاف ــورت ،لـكـنــه نـ ِ
واستمع إلى النصيحة هذه المرة -بأن
ال ـق ـيــام بــذلــك قـبــل ان ـت ـخــابــات الـتـجــديــد
الـنـصـفــي ف ــي ال ـكــون ـغــرس ف ــي نــوفـمـبــر
س ـي ـك ــون ك ــارثـ ـي ــا ع ـل ــى ال ـج ـم ـهــوري ـيــن
وبالتالي عليه شخصيا ،ومن الواضح
أن مانافورت ال يستطيع أن يراهن على
العفو فــي وقــت الحــق -فـمــاذا لــو أصبح
ترامب ذاته ُعرضة لخطر قانوني شديد
في ذلك الوقت؟ -وال يستطيع أن يتحمل
محاكمة أخرى ،كما أن صفقته مع ميلر
ت ـج ــرده م ــن أغ ـلــب مـمـتـلـكــاتــه وع ـشــرات
الماليين من ال ــدوالرات ،لكنه كــان على
استعداد لقبول خسائر مالية ضخمة

لتجنب احتمال قضاء بقية حياته في
السجن.
إل ـ ــى ج ــان ــب خ ـف ــض ع ـق ــوب ــة الـسـجــن
الـمـحـتـمـلــة (ب ـم ـقــدار غـيــر م ـع ـلــوم) ،كــان
مانافورت يريد أيضا ترتيبا يضمن بقاء
عائلته في مأمن ،فهو في نهاية المطاف
يعتزم إعطاء المدعين تحت رئاسة ميلر
كــل مــا يــرغـبــون فــي معرفته عــن بعض
أن ـص ــار ال ـ ِق ـلــة ال ــروس ـي ــة ال ـم ـقــرب ـيــن من
الرئيس فالديمير بوتين ،وهم أشخاص
ليسوا لطيفين بشكل خاص في التعامل
مع من يخونهم.
ومـ ـ ــا ي ــزي ــد ال ـط ـي ــن ب ـل ــة أن م ـحــامــي
تــرامــب مـنــذ ف ـتــرة طــويـلــة ،وه ــو مايكل
كــوهـيــن ،واف ــق أيـضــا عـلــى الـتـعــاون مع
مدعي العموم ،و يـعــرف كوهين الكثير
عن ممارسات ترامب التجارية السابقة،
كما كشف عن أنه رتب لدفع المال للنساء
الالتي مارس ترامب معهن الجنس (وإن
كان لم يعترف بذلك) في مقابل صمتهن
قبل الحملة االنتخابية الرئاسية ،وهذا
أيـضــا وض ــع تــرامــب فــي مــواجـهــة خطر
قانوني.
واآلن يتعلق ترشيح بيرت كافانوه،
ال ـ ــذي اخـ ـت ــاره ت ــرام ــب ل ـكــي ي ـحــل محل
قاضي المحكمة العليا المتقاعد أنتوني
ك ـي ـن ـيــدي ،بــأض ـعــف ال ـخ ـي ــوط ،ويـمـكــن
سحبه في أي لحظة ،فقد كــان كافانوه
اختيارا ال يخلو من خطورة منذ البداية،
وباختياره من قائمة ضمت مرشحين
محتملين آخرين محافظين بشدة والتي
قدمتها الجمعية الفدرالية اليمينية إلى
الرئيس ،كان كافانوه متميزا بوجهات
ن ـ ـظـ ــره غـ ـي ــر ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ب ـ ـشـ ــأن ال ـس ـل ـطــة
الرئاسية ،وقد كتب كافانوه أنه يعتقد
أن الــرئـيــس ال يـجــوز التحقيق مـعــه أو
مقاضاته أثناء توليه منصبه.
الـ ـ ــواقـ ـ ــع أن ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـقـ ــائـ ــل إن
الــرئ ـيــس ف ــوق ال ـقــانــون فــريــد (ب ـق ــدر ما
هو معروف) بين الباحثين القانونيين
الـجــاديــن ،وجاذبية هــذا ال ــرأي فــي نظر
ت ــرام ــب واض ـح ــة ،فـضــا ع ــن ذل ــك تميل
آراء كــافــانــوه إلــى أقـصــى اليمين بشأن
قضايا أخرى أيضا ،وفي جلسات تأكيده
أعرب عن هذه اآلراء بال أدنى شك ،وفيما
يتصل بأمور أخرى ،بما في ذلك حقوق
اإلجـ ـه ــاض ،ك ــان مـتـحــذلـقــا ف ــي ردوده،
وه ـنــاك أدل ــة جــديــرة بالتصديق تشير
إلى أنه كذب على اللجنة القضائية في
مجلس الشيوخ بشأن مسائل أخرى.
لـكــن أ غـلــب الجمهوريين فــي اللجنة

ك ــان ــوا م ـس ـت ـعــديــن ل ــدف ــع ت ــرش ـح ــه إل ــى
اإلقرار بسرعة :فرغم أنه لم يكن اختيارا
شعبيا ،فـقــد حـصــل عـلــى دع ــم الـقــاعــدة
ال ـج ـم ـهــوريــة ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ال ـك ـث ـيــر من
اليمين المسيحي ،وقــد ظــل هــذا الدعم
األس ــاس ــي ثــابـتــا حـتــى بـعــد أن تقدمت
كريستين بالسي فورد ،وهي أستاذة في
جامعة كاليفورنيا ،فزعمت أن كافانوه
اعـ ـت ــدى عـلـيـهــا جـنـسـيــا وهـ ــو مـخـمــور
ع ـن ــدم ــا ك ــان ــا ف ــي الـ ـم ــدرس ــة ال ـث ــان ــوي ــة،
وك ــان ال ـق ــادة الـجـمـهــوريــون حريصين
ك ــل ال ـح ــرص عـلــى تــأكـيــد كــافــانــوه قبل
ان ـت ـخــابــات الـتـجــديــد الـنـصـفــي ،خشية
أن يبقى ناخبوهم فــي بيوتهم بسبب
إحباطهم ،بل ربما حتى غضبهم لو لم
يتم تأكيده ،وفي هذه الحالة قد يتحول
أسوأ كوابيسهم -استيالء الديمقراطيين
على مجلس الشيوخ ومجلس النواب-
إلى حقيقة ،وكان هذا هو الموقف عندما
ظهرت تقارير حــول امــرأة أخــرى تدعي
تعرضها لسوء سلوك جنسي من جانب
كافانوه ،وإن كانت قصتها أقل رسوخا،
على األقل في البداية.
وأضاف إلى كل هذا االرتباك ما نشره
بــوب وودورد بكتابه "ال ـخــوف" ،والــذي
يعرض -مثله في ذلك مثل كتب سابقة
عــن تــرامــب ،ولـكــن بــدرجــة أعـظــم وبـقــدر
أكـبــر مــن الـعـمــق -ص ــورة مــدمــرة للبيت
األبيض المختل ،وأظهر الكتاب بشكل
خ ــاص -إل ــى جــانــب مـقــال افـتـتــاحــي في
صحيفة نيويورك تايمز كتبه مسؤول
كبير في اإلدارة لم يذكر اسمه -المدى
الـ ـ ــذي ي ــذه ــب الـ ـمـ ـس ــاع ــدون ف ـي ــه لـمـنــع
رئيس غافل ،وجاهل ،ومصاب بجنون
االضـطـهــاد والعظمة ،مــن ارتـكــاب ِفعلة
كارثية باندفاع وتهور.
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــر اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ل ـ ـ ـلـ ـ ــرأي أجـ ــرتـ ــه
صحيفة "وول ستريت جــورنــال-إن بي
ســي" َصـ َـدر يــوم األحــد  23من سبتمبر،
تقدم الديمقراطيين على الجمهوريين
الن ـت ـخــابــات مـجـلــس ال ـن ــواب بـنـحــو 12
نـقـطــة م ـئــويــة ،وه ــو فـ ــارق غ ـيــر ع ــادي،
وكــان مــن الممكن على نحو متزايد أن
يستعيد الديمقراطيون السيطرة أيضا
على مجلس الشيوخ ،وكان ترامب يأمل
أال يمثل مشكلة في هذه السباقات ،لكن
هذه النتيجة كانت محتمة .فلم يكن لدى
الجمهوريين سوى القليل الذي يمكنهم
اللجوء إليه.
وحتى لو استولى الديمقراطيون على
مجلس ا ل ـنــواب فـقــط ،فستصبح حياة

ت ــرام ــب أش ــد ت ـع ـق ـيــدا ،ن ـظــرا لمجموعة
من التحقيقات التي ستطلقها األغلبية
الجديدة بكل تأكيد ،وإج ــراء ات االتهام
وال ـ ـ ـعـ ـ ــزل الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـمـ ـل ــة ،وإذا اسـ ـت ــول ــى
الــدي ـم ـقــراط ـيــون ع ـلــى مـجـلــس الـشـيــوخ
أيضا ،فقد يجد ترامب نفسه في مأزق
بالغ القسوة ،لكن هذا وارد على أي حال.
* محررة مساهمة في مجلة
"الجمهورية الجديدة" ،وهي مؤلفة
كتاب "يوميات واشنطن :تقرير
ووترغيت وسقوط ريتشارد نيكسون".
«بروجيكت سنديكيت»2018 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

أظهر استطالع للرأي
أجرته صحيفة «وول
ستريت جورنال»
تقدم الديمقراطيين
على الجمهوريين
النتخابات مجلس
النواب بنحو 12
نقطة مئوية
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الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٥.١٢١

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٣٢٩

٤.٧٤٣

2.٥١٧ 2.٨٣٥ 3.٢٩٣

تراجع الحسابات ًالنشيطة منذ بداية العام حتى آخر سبتمبر
%22.9
ً
• عددها  13.7ألفا من إجمالي  385.٨ألفا في البورصة بواقع  %3.5فقط
• ةديرجلا• ترصد  10أسباب جوهرية أدت لزيادة الحسابات الخاملة وضعف التداول
محمد اإلتربي

مصادر معنية ،تشير إلى أن
عملية ترقية البورصة المرتقبة
 MSCIستشهد نقلة نوعية
جديدة محتملة ،السيما أن
هناك معلومات عن أدوات
مالية جديدة ً عديدة قبل تلك
الترقية ،أيضا هناك مساعي
لجذب مزيد من الشركات
العائلية الناجحة وسعي حثيث
إلقناع أكثر من شركة قد تثمر
ً
قريبا بشركات جددية.

رهان على أرباح
األشهر التسعة
وحسابات توزيعات
األرباح ومفاوضات
شركات عائلية
جديدة لإلدراج

تــراج ـعــت ح ـســابــات ال ـت ــداول
ال ـن ـش ـي ـط ــة فـ ــي سـ ـ ــوق ال ـك ــوي ــت
ل ـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة ع ـلــى أس ــاس
سنوي من سبتمبر  2017حتى
ن ـهــا يــة سـبـتـمـبــر  2018بنسبة
 24.7في المئة ،وذلك من مستوى
 18.232أ لـ ــف ح ـس ــاب لـيـصـبــح
ً
عددها  13.728ألفا.
فـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ــك ،ت ــراج ـع ــت
الـحـســابــات النشيطة مــن بداية
العام في  9أشهر بنسبة  22.9في
المئة مــن مستوى  17.821ألف
حساب ،كما في نهاية ديسمبر
 2017لتصبح بنهاية سبتبمر
ً
من العام الحالي  13.728ألفا.
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،ارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت
ً
الحسابات غير النشيطة أيضا
من بداية العام بواقع  8.615آالف
حساب ،إذ ارتفعت من 363.253
ألـ ــف ح ـس ــاب ب ـن ـهــايــة ديـسـمـبــر
ً
 2017إلى  371.868ألفا بنهاية
سبتمبر .2018
وع ـل ــى أس ـ ــاس س ـن ــوي زادت
الحسابات غير النشيطة بنحو
 10.860آالف حساب ،وذلك بين
سبتمبر  2017وسبتمبر ،2018
أي مـ ــا ي ـ ـعـ ــادل  905ح ـس ــا ب ــات
ً
ً
ً
شهريا ،علما أنه وفقا لمصادر
ً
ً
م ـع ـن ـيــة ،ف ـ ــإن ج ـ ـ ــزءا ك ـب ـي ــرا مــن
الـحـســابــات النشيطة يـمـكــن أن
تصنف غير نشيطة السيما أن
أي حساب يقوم بعملية تــداول
واح ـ ــدة خ ــال  6أش ـه ــر يصنف
كحساب ناشط والحساب غير
النشيط هو الذي لم يتداول فترة
 6أشهر.
ب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإن ال ـ ـتـ ــداول م ــرة
أو مــرتـيــن خ ــال نـصــف سـنــة ال
ً
ً
يمكن توصيفه حسابا نشيطا
فالعبرة يجب أن تكون بمعدالت
تداول أعلى من مرة أو بحسابات
ال ـق ـي ـم ــة ،م ـم ــا ي ـع ـنــي أن ـ ــه حـتــى
ال ـح ـس ــاب ــات الـنـشـيـطــة الـبــالـغــة
 13.728بنهاية سبتمبر ربما
تـصــل إل ــى أل ـفــي ح ـســاب نشيط

 245مليون دينار مشتريات
األفراد والصناديق والشركات
بلغت قيمة عمليات الشراء لألفراد في شهر سبتمبر فقط نحو
 155.681مليون دينار كويتي قابلتها عمليات بيع بقيمة 145.3
ً
مليونا ،وعليه بلغ صافي الفارق لمصلحة عمليات الشراء 10.2
ماليين دينار.
وبلغت عمليات الشراء للمؤسسات والشركات بما قيمته  68مليون
دينار قابلتها عمليات بيع بقيمة  55مليون دينار ،وبلغ الصافي
ً
 13مليونا لمصلحة عمليات الشراء ،وذلك عن شهر سبتمبر فقط.
وبلغت عمليات الشراء من جانب الصناديق  21.4مليون دينار،
ً
ً
بصاف سلبي بلغ  14مليونا.
والبيع بقيمة  35.6مليونا
ٍ
أما محافظ العمالء فبلغت قيمة التعامالت  91مليون دينار
ـاف سلبي بلغ 41
والبيع بقيمة  133.2مليون ديـنــار بـفــارق صـ ٍ
مليون دينار.
وبلغ إجمالي قيمة مشتريات األفراد والصناديق والمؤسسات
والشركات  245مليون دينار لشهر سبتمبر.
بشكل يتخطى عملية تــداول أو
أكثر خالل  6أشهر.
ل ـك ــن ل ـ ـ َـم ت ــراج ــع ال ـح ـســابــات
الـنـشـيـطــة وارتـ ـف ــاع الـحـســابــات
الراكدة وغير النشيطة؟
 -1ك ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ــن أ صـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ل ــديـ ـه ــم أس ـه ــم
واستثمارات بمستويات سعرية
ً
عالية جدا ويترقبون أي تحسن
للسوق لتحريك حساباتهم ،لكن
ال ـســوق ثـقـيــل بــاسـتـثـنــاء أسهم
م ـج ـمــوعــة "ف ــوتـ ـس ــي" وال ـس ــوق
ً
األول عـ ـم ــوم ــا ،الـ ـ ــذي يـسـتــأثــر
ب ــأغ ـل ـب ـي ــة م ـط ـل ـق ــة مـ ــن س ـيــولــة
البورصة من بداية العام.
 -2ت ـق ــول مـ ـص ــادر ،إن نسب
تحرك كبار المالك المحددة من
ً
هيئة أسواق المال التعطي مالذا
ً
مــري ـحــا ل ـك ـبــار ال ـم ــاك للتحرك
ً
كـصــانــع س ــوق ف ـضــا ع ــن أزم ــة
ع ـ ــرض االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ االلـ ــزامـ ــي،
وه ــو م ــا يـجــب مــراجـعـتــه بــرفــع

أخبار الشركات
ً
بوخمسين نائبا للرئيس
«الدولي»ً :
ً
ورئيسا تنفيذيا
أفـ ــاد ب ـنــك ال ـكــويــت ال ــدول ــي بـتـعـيـيــن رائ ــد
جواد أحمد بوخمسين بمنصب نائب رئيس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للبنك بعد
الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي
ً
فــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص ،وبــاشــر عـمـلــه اع ـت ـبــارا
من أمس.

صفقات خاصة على «ورقية»
بـ  843.75ألف دينار
أعـلـنــت بــورصــة الـكــويــت إت ـمــام تنفيذ صفقة
ذات طبيعة خــاصــة على أسـهــم شــركــة الشعيبة
الـصـنــاعـيــة ،إذ بلغت  4.21مــايـيــن سـهــم بسعر
ً
 200فلس ،علما أن إجمالي قيمة الصفقة 843.75
ألف دينار.

ً
«الراي» :غالمي مديرا لإلدارة المالية
قــالــت شــركــة مـجـمــوعــة "ال ـ ــراي" اإلعــام ـيــة ،إن
المراقب المالي عادل أحمد استقال من منصبه،
وتولى عبدالهادي غالمي منصب مدير اإلدارة
ً
المالية اعتبارا من .2018/10/1

 30.7ألف دينار أرباح
«الكويتية البحرينية للصيرفة»
بـلـغــت أرب ـ ــاح ال ـشــركــة ال ـكــوي ـت ـيــة الـبـحــريـنـيــة
للصيرفة الدولية  30.72ألــف ديـنــار ،بما يعادل
 0.67ف ـل ــس ل ـل ـس ـهــم ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة فــي
ً
 ،2018/6/30مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة 62.18
ألف دينار بما يعادل  1.35فلس للسهم في الفترة
المقارنة من عام .2017

«نزع الملكية» 234.3 :ألف
دينار معامالت سبتمبر
أ عـ ـلـ ـن ــت إدارة ن ـ ـ ــزع ا ل ـم ـل ـك ـيــة
ل ـل ـم ـن ـف ـعــة الـ ـع ــام ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة أن
إج ـمــالــي قـيـمــة ال ـم ـعــامــات ،الـتــي
أن ـ ـجـ ــزت ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي ش ـ ـهـ ــر س ـب ـت ـم ـبــر
الماضي بلغ نحو  234.3ألف دينار
"نحو  772ألف دوالر".
وقال مدير اإلدارة فهد الشعلة،
في تصريح صحافي ،إن إجمالي
ال ـم ـع ــام ــات ال ـ ـصـ ــادرة والـ ـ ـ ــواردة
التي أنجزتها اإلدارة في سبتمبر
ال ـمــاضــي بـلــغ  1448مـعــامـلــة ،في
حين بلغ عدد الشهادات الصادرة
لألفراد والمؤسسات  1216شهادة

ً
ً
و 111ك ـت ــاب ــا ص ـ ـ ـ ــادرا ل ـ ـلـ ــوزارات
والجهات الحكومية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـشـ ـعـ ـل ــة أن ل ـج ـنــة
االعتراضات في إدارة نزع الملكية
عقدت خالل شهر سبتمبر الماضي
ً
ً
اجتماعا واحدا لمعاملتين.
وتهدف اإلدارة إلــى نــزع ملكية
ال ـع ـقــارات واألراض ـ ــي واالسـتـيــاء
ً
ع ـل ـي ـهــا م ــؤق ـت ــا لـلـمـنـفـعــة ال ـعــامــة
بـ ـن ــاء ع ـل ــى قـ ـ ـ ـ ــرارات ص ـ ـ ـ ــادرة عــن
مجلسي الوزراء والبلدي وتحديد
المخصصات المالية للتعويضات
المقررة.

استقرار الدوالر واليورو واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الدينار الكويتي أمس،
عند مستوى  0.303دينار ،كما استقر اليورو عند  0.351دينار مقارنة
بأسعار صرف أمس األول.
وقـ ــال ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي ،ف ــي ن ـشــرتــه ال ـيــوم ـيــة ع ـلــى مــوقـعــه
اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني استقر عند مستوى
 0.394دينار ،كما استقر سعر الفرنك السويسري ليسجل  0.308دينار،
في حين بقي الين الياباني عند مستوى  0.002دينار دون تغيير.

عـ ـ ــرض االسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ اإلل ـ ــزام ـ ــي
عندما تصل النسبة فوق  55في
المئة ،والسماح بتحرك المالك
بهوامش مفتوحة تصل إلــى 5
في المئة خالل الربع الواحد.
 -3كبار المالك شبه متوقفين
عن القيام بأي دور داعم للسهم،
كذلك المضاربين متجهين إلى
أسواق خليجية وعالمية للقيام
ً
بجوالت ومواكبة للطفرات بدال
من التركيز على سوق واحد لم
يعد يفي بهوامش مرضية.
 -4الـصـنــاديــق االسـتـثـمــاريــة
كذلك تركيزها الكبير على أسهم
الـ ـس ــوق األول بـشـكــل أس ــاس ــي،
وص ـع ــوب ــة ال ـت ـخ ــارج ــات م ـنــذ 5
س ـنــوات تجعل هــامــش الحركة
ً
ً
والتنقل بين السهم بطيئا ،فضال
عن أن الصناديق باتت ملتزمة
أكـثــر بــاالسـتـثـمــار طــويــل األجــل
وتراجع هامش المضاربة لديها
ً
بنسب كبيرة جدا.

 -5مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــو ي ـ ــات ا لـ ـسـ ـي ــو ل ــة
األج ـن ـب ـي ــة ال ـم ـتــدف ـقــة ل ـبــورصــة
ال ـكــويــت رغ ــم ارت ـفــاع ـهــا لكنها
ً
أيضا متركزة في أسهم السوق
األول وال تــأتــي لـلـمـضــاربــة إال
ً
بنسبة ضئيلة جدا ،وهي األموال
الساخنة التي تجوب األســواق
في مواسم محددة مع التوزيعات
أو ف ـت ــرات اإلع ـ ــان ع ــن األربـ ــاح
الفصلية والسنوية.
ّ
ً
 -6حجم المحافظ قلص كثيرا
ً
في السنوات األخيرة خصوصا
م ــع عـمـلـيــات اإلف ـ ــاس وخ ــروج
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـم ـج ــام ـي ــع وب ـيــع
شركات تشغيلية ضخمة كانت
مملوكة لمستثمرين كويتيين،
وكان لديها فوائض مالية تدار
كمحافظ في البورصة.
 -7األف ـ ـ ــراد ،ح ــدث وال ح ــرج،
ف ـق ــد ت ـب ـخ ــرت أكـ ـث ــر م ــن  85فــي
ال ـم ـئــة م ــن أم ــوال ـه ــم وتــراج ـعــت
ال ـ ـقـ ــدرة ال ـش ــرائ ـي ــة ل ـه ــم بـنـســب

ً
كبيرة والمتداولين حاليا كأفراد
ال ي ـم ـث ـلــون قـ ــوى ك ـم ــا كـ ــان فــي
السابق.
ً
 -8أيضا تأخر إنجاز وإطالق
ص ــان ــع ال ـس ــوق ق ـلــل م ــن دوران
ً
األسهم كثيرا إذ تفتقد البورصة
للقائد أو المبادر بالتالي تفتقد
إلى التوجيه.
ً
 -9العامل األهم واألكثر تأثيرا
ً
أيـضــا هــو فـقــدان الـبــورصــة ألي
أدوات مالية أو مشتقات إذ إن
األدوات المالية المتنوعة كانت
ً
تـجــذب كـثـيــرا مــن المستثمرين
ل ـل ـس ــوق ،ف ـع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـثــال
كان األجل يجذب سيولة كبيرة
ومستثمرين أكـثــر السـيـمــا أنــه
كان يتيح فرصة للتداول بهامش
ومقدم  40في المئة وتم إلغاؤه
دون إيـجــاد بــديــل إلــى اآلن رغم
مـ ـ ـ ــرور وقـ ـ ــت طـ ــويـ ــل لـ ــم ت ـخ ــرج
أي أداة تــذكــر كــذلــك رغ ــم ترقية
الـبــورصــة إلــى مؤشر "فوتسي"

وأ هـمـيــة األدوات للمستثمرين
العالميين.
 -10حالة التخوف التي سادت
بـيــن أوس ـ ــاط الـمـسـتـثـمــريــن من
تقسيم الـســوق وإمكانية نــزول
بعض األسـهــم لـســوق الـمــزادات
ال ــراك ــد ال ـ ــذي ال يـ ـت ــداول ســوى
نصف ساعة.
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى صـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد جـ ـنـ ـسـ ـي ــة
ال ـم ـت ــداول ـي ــن ،ال تـ ــزال األغـلـبـيــة
لـلـحـســابــات الـكــويـتـيــة إذ تمثل
 12.6أل ــف ح ـســاب م ــن إجـمــالــي
ً
 13.7أل ـف ــا إج ـمــالــي الـحـســابــات
الـنـشـيـطــة ،ف ــي ح ـيــن ال تـتـعــدى
ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة 225
ً
حسابا فقط واألخرى المتنوعة
بين أجنبية وعربية وغيرها 886
ً
حسابا فقط.
مصادر معنية ،تشير إلى أن
عملية ترقية البورصة المرتقبة
 MSCIس ـت ـش ـه ــد ن ـق ـل ــة نــو ع ـيــة
جـ ــديـ ــدة م ـح ـت ـم ـلــة ،الس ـي ـم ــا أن

هناك معلومات عن أدوات مالية
جديدة عديدة قبل تلك الترقية،
ً
أيضا هناك مساعي لجذب مزيد
من الشركات العائلية الناجحة
وسـعــي حثيث إلق ـنــاع أكـثــر من
ً
شركة قــد تثمر قريبا بشركات
ً
ج ــددي ــة ،أي ـض ــا أي ان ـف ــراج ــة أو
تحسن فــي مستويات التمويل
الـمــوجــه لـشــراء األوراق المالية
سيحفز السوق.
وم ـ ــع اق ـ ـتـ ــراب الـ ـب ــورص ــة مــن
نـهــايــة ال ــرب ــع األخ ـي ــر م ــن الـعــام
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ودخـ ـ ـ ـ ـ ــول حـ ـس ــاب ــات
الـتــوزيـعــات يــرتـقــب أن تتحسن
نـ ـسـ ـبـ ـي ــا ه ـ ـ ــوام ـ ـ ــش ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداول،
وتجدر اإلشــارة إلى أن إجمالي
الحسابات في البورصة 385.8
ً
ألف حساب منها  371.8ألفا غير
ً
نشيطة و 13.7ألفا نشيطة ،أي
بنسبة  ٣.٥في المئة فقط.

«التجارة» :منح الضبطية القضائية «بيتك» 548 :مليون دينار قيمة
ً
التداوالت العقارية يوليو الماضي
لـ  15موظفا بإدارة التأمين
•

جراح الناصر

منح وزير التجارة والصناعة خالد الروضان صفة الضبطية
ً
القضائية لـ  15موظفا في إدارة التأمين .وقالت مصادر لـ"الجريدة"،
إن صفة الضبطية القضائية منحت لضبط المخالفات ،التي تقع
بالمخالفة ألحكام القانون رقم  24لسنة  1961وتعديالته الالحقة
والقرارات الوزارية المنظمة للشركات العاملة في مجال التأمين.
وذكرت المادة الثانية من القرار الوزاري أن لموظفي اإلدارة الحق
في ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة ألحكام القانون
وال ـق ــرارات الـمـشــار إليها بــالـمــادة األول ــى وإثـبــاتـهــا فــي محاضر
رسمية ،وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية ويكون لهم
في سبيل ذلك الحق في دخول مقرات الشركات العاملة في مجال
التأمين وإعادة التأمين وشركات وسطاء التأمين ووسطاء إعادة
التأمين لالطالع على كل السجالت والدفاتر والمستندات والبيانات
والـعـقــود والــوثــائــق وطـلــب الـمـعـلــومــات الـتــي تـســاعــدهــم فــي أداء
المهام واالختصاصات ،التي يباشرونها واالستعانة وطلب العون
والمساعدة من رجال السلطة العامة الشرطة ومخاطبة الجهات
ذات العالقة إذا اقتضى األمر.

قــال بيت التمويل الكويتي "بيتك" إن الـتــداوالت
العقارية في شهر يوليو الماضي بلغت نحو 548
مليون دينار "نحو  1.8مليار دوالر" مدعومة بنشاط
ملحوظ في القطاعات العقارية كافة.
وأضاف "بيتك" في تقرير اقتصادي أصدره أمس،
عن "حركة تــداوالت العقار في يوليو  "2018أن عدد
الصفقات العقارية زاد بشكل الفت ليبلغ  744صفقة
في يوليو ،كما زادت قيمة التداوالت العقارية بنسبة
 93في المئة مقابل قيمتها في يونيو.
وأوضح أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة اإلجمالية
ارتفع في يوليو الماضي إلى ثاني أعلى مستوى في
ً
السنوات الماضية ،مسجال في يوليو زيــادة كبيرة
على أساس شهري قدرها  30في المئة "لكن مازالت
أدنى من مستواها الذي وصل ذروته في مطلع ."2014
وذكر أن تداوالت السكن الخاص ارتفعت بنسبة 73
في المئة مع ارتفاع عدد صفقاته بنحو  81في المئة
مما أدى إلى انخفاض محدود لمتوسط قيمة صفقته
على أساس شهري بنسبة  4في المئة.
وأفاد بأن قيمة تــداوالت القطاع االستثماري في

يوليو ارتفعت بنسبة قدرها  209في المئة وبذلك زاد
متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة  30في
المئة عن مستواه في يونيو.
وأشــار "بيتك" إلــى ارتـفــاع قيمة ت ــداوالت القطاع
التجاري بنسبة  189في المئة على أســاس شهري
مع ارتفاع عــدد الصفقات بهذا القطاع بحوالي 88
في المئة ،كما ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة
 54في المئة.
وقال إن متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني
تــراجــع على أســاس سنوي بنسبة  9فــي المئة ،في
حين ارتفع في االستثماري بنحو  90في المئة ،كما
ارتفع في القطاع التجاري بنسبة  26في المئة.
وأفاد بأن مؤشر متوسط قيمة التداوالت العقارية
اليومية في يوليو الماضي تضاعف إلى  24مليون
دينار "نحو  79مليون دوالر" بزيادة ملحوظة تخطت
نسبتها  101في المئة عن متوسط التداول اليومي
الــذي بلغ  12مليون دينار "نحو  39مليون دوالر"
ً
في يونيو مع ارتفاع عدد أيام التداول إلى  23يوما
في يوليو.

تباين محدود ًفي مؤشرات البورصة ...والسيولة
تتراجع مجددا إلى  11.٧مليون دينار
•

علي العنزي

سـجـلــت ال ـم ــؤش ــرات الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـثــاثــة لـبــورصــة
ً
الكويت تباينا في تعامالت جلسة أمس ،إذ انخفض
مؤشر السوق العام بنسبة  0.13في المئة تعادل 6.42
نقاط ليقفل على مستوى  5121.62نقطة وسط سيولة
بلغت  11.7مليون دينار وبكمية أسهم متداولة بلغت
 76.8مليون سهم ،نفذت من خالل  3033صفقة ،كذلك
تراجع مؤشر السوق األول بنسبة  0.27في المئة هي
ً
 14.43نقطة مقفال على مستوى  5329.48نقطة بسيولة
بلغت  8.7ماليين دينار وبكمية أسهم متداولة بلغت
 27.1مليون سهم نفذت عبر  1352صفقة ،بينما ارتفع
مؤشر السوق الرئيسي بنسبة  0.18في المئة تساوي
 8.3نقاط ليستقر عند مستوى  4743.92نقطة بسيولة
بلغت  3ماليين دينار وبكمية أسهم متداولة بلغت
 49.6مليون سهم نفذت من خالل  1681صفقة.

فتور في التعامالت
ازداد الفتور في تعامالت بورصة الكويت ،للجلسة
الثانية على التوالي وهي جلسات شهر أكتوبر الحالي

بداية الربع الرابع ،إذ انخفضت مستويات السيولة،
كذلك النشاط ،وبرز من األسهم الصغيرة سهم أعيان
ليستمر في االرتفاع أعلى من متوسط بقية األسهم إذ
بلغت كمية تداوالته  16مليون دينار ،واستمر غياب
األسهم التشغيلية في السوق الرئيسي مثل "هيومن
ســوفــت" و"أالف ـك ــو" و"الـمـتـحــد" و"س ـفــن" وبـقـيــت فقط
بعض األسهم الصغيرة لتدعم مؤشر السوق الرئيسي
ً
ال ــذي سجل ارت ـفــاعــا ،بينما جــاء الضغط مــن "أهلي
متحد" بـتــراجــع بــاأثــر مــن  3فــي المئة ليضغط على
مؤشر السوق األول ويخسر أكثر من ربع نقطة مئوية،
واستقرت بقية األسـهــم بين ارتـفــاعــات وانخفاضات
ً
محدودة جدا ال تتجاوز النصف نقطة مئوية عدا بنك
برقان الذي ارتفع أكثر من  1في المئة ،لتنتهي الجلسة
متباينة لكن بتغيرات محدودة وسيولة ضعيفة وكمية
ً
أسهم متوسط نسبيا إذا ما قورنت بمعدالت السيولة
خالل الشهر الماضي.
ً
خليجيا ،تباين أداء أســواق المال في دول مجلس
ً
التعاون الخليجي مجددا واستمر السوق األكبر السوق
السعودي في االرتفاع ليخترق مستوى  8آالف نقطة
ً
للمرة األولى منذ شهر تقريبا وبدعم من أسعار النفط،
ً
إذ تجاوز برنت مستويات  83دوالرا في بداية تعامالت
األسواق اآلسيوية أمس ،كذلك ربحت بعض األسواق

مثل سوقي اإلمــارات وقطر وكان التراجع من نصيب
أسواق أصغر وهي السوق الكويتي ومسقط والبحرين،
وتــأثــر األخـيــر بـتــراجـعــات سـهــم أهـلــي متحد بـعــد أن
تأجل اإلعــان عن تقييمه وبيتك في عملية االندماج
لينخفض كما أسلفنا بنسبة  3في المئة أثــرت على
السوق البحريني كذلك.

أداء القطاعات
مــالــت الـقـطــاعــات إلــى األداء السلبي إذ انخفضت
مؤشرات ستة قطاعات هي خدمات مالية بـ  4.1نقاط
وسـلــع استهالكية ب ـ  3.2نـقــاط وتــأمـيــن ب ـ  2.6نقطة
وبنوك بـ  2.2نقطة والنفط والغاز بـ  1.5نقطة ومواد
أساسية بـ  0.57نقطة ،بينما ارتفعت مؤشرات ـربعة
قطاعات هي خدمات استهالكية بـ  1.6نقطة وصناعة
بـ  1.4نقطة وعقار واتصاالت بـ  0.54نقطة لكل منهما،
واسـتـقــرت مــؤشــرات ثــاثــة قطاعات هــي تكنولوجيا
ورعاية صحية ومنافع وبقيت دون تغير.
وتصدر سهم أهلي متحد قائمة األسهم األكثر قيمة
إذ بلغت تداوالته  2.9مليون دينار وبتراجع بنسبة
 3.3في المئة تاله سهم بيتك بتداول  1.4مليون دينار
وبــانـخـفــاض بنسبة  0.17فــي الـمـئــة ثــم سـهــم وطني

ً
ب ـتــداول  1.1مليون ديـنــار وبـقــي مستقرا دون تغير
ً
ورابـعــا سهم زيــن بـتــداول  889ألــف ديـنــار وبخسارة
ً
بنسبة  0.42في المئة وأخيرا سهم الدولي بتداول 838
ً
ألف دينار ومتراجعا بنسبة  0.42في المئة.
ً
وم ــن حـيــث قــائـمــة األس ـه ــم األك ـث ــر كـمـيــة ج ــاء أوال
سهم أعيان إذ تــداول بكمية بلغت  16.4مليون سهم
ً
وبتراجع بنسبة  1.6في المئة وجاء ثانيا سهم أهلي
متحد بتداول  14مليون سهم وبخسارة بنسبة 3.3
ً
في المئة وجاء ثالثا سهم آن بتداول  6.4ماليين سهم
ً
وبارتفاع بنسبة  1.6في المئة وجاء رابعا سهم الدولي
بتداول  3.5ماليين سهم وبانخفاض بنسبة  0.42في
ً
المئة وجاء خامسا سهم المال بتداول  2.4مليون سهم
وبارتفاع بنسبة  1.6في المئة.
ً
وتصدر قائمة األسهم األكثر ارتفاعا سهم تجارة
إذ ارتفع بنسبة  9.3في المئة تاله سهم مراكز بنسبة
 8.2في المئة ثم سهم تحصيالت بنسبة  6.4في المئة
ً
ً
ورابعا سهم بيت الطاقة بنسبة  5.9في المئة وأخيرا
سهم وطنية م ب بنسبة  4.7في المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا سهم كامكو إذ انخفض
بنسبة  8.4في المئة تاله سهم آبار بنسبة  6.6في المئة
ثم سهما المركز والخليجي بنسبة  5.7في المئة لكل
ً
منهما وأخيرا سهم صلبوخ بنسبة  5.4في المئة.
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ً ً
«الوطني» بين أكثر  50بنكا أمانا في العالم للمرة الـ  ١٣على التوالي
ةديرجلا
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احتل المرتبة الـ  45ضمن قائمة «غلوبل فاينانس» ولعام ٢٠١٨
احتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه
على قائمة «غلوبل فاينانس» ألكثر 50
ً
ً
بنكا أمانا في العالم لعام  ،2018للمرة
الثالثة عشرة على التوالي ،وهو البنك
الكويتي الوحيد على هذه القائمة.
ً
ووفـ ـق ــا لـلـتـصـنـيــف ال ـج ــدي ــد ،احـتــل
«الوطني» المرتبة ال ـ  45ضمن قائمة
ً
ً
«غلوبل فاينانس» ألكثر 50بنكا أمانا
ف ــي ال ـعــالــم ل ـعــام  2018وف ــي الـمــرتـبــة
الـثــانـيــة عـلــى مـسـتــوى منطقة الـشــرق
األوسـ ـ ــط ،ف ــي تــأكـيــد جــديــد ع ـلــى قــوة
ال ـب ـنــك ونـ ـج ــاح س ـيــاس ـتــه الـمـصــرفـيــة
المتحفظة واستراتيجيته التحوطية
في إدارة المخاطر والحوكمة.

«الخليج» ٥ :فائزين في سحب
الدانة األسبوعي
أعلن بنك الخليج
فـ ـ ـ ـ ــي  30سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاض ـ ـ ــي أس ـ ـ ـمـ ـ ــاء
الـ ـف ــائ ــزي ــن ال ـخ ـم ـســة
ف ـ ـ ــي س ـ ـحـ ــب الـ ـ ــدانـ ـ ــة
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ـ ـ ــي خ ـ ــال
الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن  23إل ــى
 27سبتمبر الماضي بجوائز
نقدية قيمة كل منها  1000د.ك.
وال ـف ــائ ــزون الـخـمـســة لـهــذا
األسبوع هم:
• خالد عبد الرحمن الرشيد
البدر
• سليمان عايد الشرهان
• صبيحة أحمد قاسم حسين
• ع ـب ــدال ــرض ــا ع ـب ــدال ـل ــه عـلــي
أشكناني
• سلوى مبارك علي سليمان
وق ـ ــد أجـ ـ ــرى ب ـن ــك الـخـلـيــج
س ـح ــب الـ ــدانـ ــة ربـ ــع ال ـس ـنــوي

األول ع ـل ــى الـ ـج ــائ ــزة ال ـبــالــغ
قيمتها  200,000دينار كويتي
فــي  28م ــارس الـمــاضــي ،كما
أقـ ـ ــام ال ـس ـح ــب ربـ ــع ال ـس ـنــوي
الثاني في  27يونيو الماضي
عـلــى جــائــزة  250,000ديـنــار
كــوي ـتــي .وق ــد أج ــرى السحب
رب ــع ال ـس ـنــوي ال ـثــالــث فــي 26
سبتمبر الماضي على جائزة
 500,000د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار ك ــو يـ ـت ــي،
أم ــا الـسـحــب ال ــراب ــع واألخ ـيــر
فسيقام في  10يناير المقبل.

ويعكس حفاظ بنك الكويت الوطني
على هذا التصنيف المرموق منذ أكثر
م ــن ع ـق ــد ،ال ـث ـب ــات وال ـص ــاب ــة ال ـلــذيــن
يـتـمـتــع بـهـمــا إذ اس ـت ـطــاع خ ــال تلك
الفترة الماضية ،التي شهدت تحديات
ك ـث ـي ــرة ف ــي ال ـص ـن ــاع ــة ال ـم ـصــرف ـيــة أن
يـبــرهــن قــدرتــه فــي ت ـجــاوزهــا وتعزيز
مركزه الريادي.
وق ــال ال ـنــاشــر ومــديــر الـتـحــريــر في
مجلة «غلوبل فاينانس» جوزيف دي
جيارابوتو» ،إنه «تم تطوير واعتماد
ً
هذا التصنيف معيارا لمقارنة موثوقية
البنوك في جميع أنحاء العالم .ونفخر
بتوفير هذا المقياس لمساعدة القراء

تقي« :الصناعة» لتعزيز كوادرها من العمالة الوطنية
أكـ ـ ــد الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة
لـلـصـنــاعــة ع ـبــدال ـكــريــم ت ـق ــي ،أن الـهـيـئــة
بـصــدد تـعــزيــز ك ــوادره ــا فــي الـعــديــد من
ال ـت ـخ ـص ـص ــات مـ ــن الـ ـعـ ـم ــال ــة ال ــوط ـن ـي ــة
فــي ال ـم ـجــاالت الـفـنـيــة واإلداريـ ـ ــة لتلبية
احتياجاتها في القطاعات المختلفة.
وق ـ ـ ــال ت ـ ـقـ ــي ،فـ ــي تـ ـص ــري ــح ص ـحــافــي
ب ـم ـنــاس ـبــة ان ـع ـق ــاد اخـ ـتـ ـب ــارات تــوظـيــف
المتقدمين لشغل الشواغر الموجودة بها
في مقر الهيئة والمتوقع انتهاؤها في 7
أكتوبر الجاري ،إن اإلعالن عن الشواغر
ي ــأت ــي فـ ــي ظـ ــل حـ ـ ــرص ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للصناعة على استقطاب ا لـكـفــاء ات من
العمالة الوطنية وتوظيفها وتأهيلها بما
يساعد في تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق
أهدافها المطلوبة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن عـ ـ ـ ــدد ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن
ل ـش ـغــل ال ــوظ ــائ ــف الـ ـش ــاغ ــرة ب ـل ــغ 1804
م ـت ـق ــدم ـي ــن ،وتـ ـم ــت االسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ـمــركــز
الـ ـت ــدري ــب ال ـب ـت ــرول ــي إلج ـ ـ ــراء اخ ـت ـب ــاري
ً
اللغة اإلنكليزية والتخصص ،مبينا أن
الوظائف الشاغرة تصل إلى  133وظيفة.
وأوضــح أن الهيئة مقبلة على تنفيذ

«األولى تكافل» تصدر نشرتها
التوعوية الثالثة لعام 2018
أطلقت الشركة األولى للتأمين التكافلي
إصدارها الحادي عشر والثالث لعام 2018
ً
من النشرة التوعوية ،التي تصدرها دوريا
مـنــذ ع ــام  2016ضـمــن إحـ ــدى أولــويــاتـهــا
باعتبارها رائدة في سوق التأمين الكويتي
ب ـهــدف نـشــر ال ــوع ــي الـتــأمـيـنــي لـكــل أف ــراد
ً
المجتمع واستكماال لخطتها برفع مستوى
ثقافة التامين في السوق الكويتي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة حسين
العتال ،إن «األولى تكافل» تستمر في إصدار
نشرتها التوعوية المتخصصة بشؤون
ً
التأمين إيمانا منها بأهمية نشر التوعية
ً
التأمينية بين أفراد المجتمع وخصوصا
مــع تــزايــد الطلب على الوثائق التأمينية

في عمليات صنع القرار الخاصة بهم
فيما يتعلق بالبنوك التي يتعاملون
معها».
وأضاف جيارابوتو« ،أن السياسات
التجارية المتغيرة لهذا العام تؤثر على
البلدان في كل مكان ،كما هي الحال مع
استمرار حالة عدم اليقين السياسي».
ً
ً
وتعتبر هذه القائمة مرجعا معترفا
ً
ً
به وموثوقا عالميا لناحية المعايير
ال ـم ــوح ــدة والــدق ـي ـقــة ،ال ـتــي تعتمدها
«غلوبل فاينانس» في تقييمها منذ 27
ً
عاما وتقوم على التصنيفات االئتمانية
طويلة األجل للبنوك من أكبر وكاالت
التصنيف العالمية «موديز» ،و«فيتش»

و«سـ ـت ــان ــدرد آن ــد بـ ـ ــورز» ،إض ــاف ــة إلــى
إجمالي أصول أكبر  500بنك في العالم.
وي ـح ـت ـف ــظ ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي
بأعلى تصنيفات ائتمانية في الشرق
األوسـ ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال إف ــري ـق ـي ــا ب ــإج ـم ــاع
كبرى مؤسسات التصنيف العالمية،
إذ حصل على تصنيف  Aa3من وكالة
مــوديــز ،و A+مــن سـتــانــدرد آن ــد بــورز
و AA -من فيتش وجميعها مع نظرة
مستقبلية مستقرة.
وت ـج ـس ــد ه ـ ــذه ال ـت ـق ـي ـي ـمــات م ـتــانــة
مؤشرات البنك المالية وجودة أصوله
المرتفعة ورسملته القوية وتوفر قاعدة
ت ـمــويــل م ـس ـت ـقــرة ،وخ ـب ــرات ــه اإلداريـ ـ ــة

العالية ووضوح رؤيته االستراتيجية،
ً
فـ ـض ــا ع ــن ال ـس ـم ـعــة ال ـم ـم ـت ــازة ال ـتــي
يتميز بها.
ويتمتع بنك الكويت الوطني بشبكة
مـحـلـيــة وعــال ـم ـيــة واسـ ـع ــة ،ك ـمــا يمتد
ال ـتــواجــد الـعــالـمــي لـلـبـنــك ف ــي الـعــديــد
مــن ال ـمــراكــز الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة فــي كل
مــن لـنــدن ،بــاريــس ،جنيف ،نيويورك،
س ـن ـغ ــاف ــورة وال ـص ـي ــن «ش ــان ـغ ـه ــاي»،
إضــافــة إلــى وج ــوده فــي بـلــدان الشرق
األوس ـ ــط وش ـم ــال إفــري ـق ـيــا ،ب ـمــا فيها
ل ـب ـن ــان ،واألردن ،والـ ـ ـع ـ ــراق ،وم ـص ــر،
وال ـب ـح ــري ــن ،وال ـس ـع ــودي ــة ،واإلمـ ـ ــارات
وتركيا.

بمختلف أشكالها ،لذلك نسعى إلى إتاحة
مصدر مبسط لكلة المعلومات التأمينية،
التي يحتاجها المنتفع بالتأمين.
وأضاف أن النشرة تستمر بإصداراتها
الدورية بطرح أهم منتجات التأمين إضافة
إلــى تسليطها الـضــوء على الموضوعات
التأمينية ،التي ترشد المنتفع بالوثائق
الـتــأمـيـنـيــة إلـ ــى آل ـي ــة ع ـمــل هـ ــذه الــوثــائــق
ضمن قناعة الشركة بــأن التأمين أصبح
ً
ً
جزء ا أساسيا من الحياة العملية لألفراد
بجوانبه المختلفة من تأمينات الصحية
والحياة وغيرها.

عبدالكريم تقي
ع ــدد م ــن ال ـم ـشــاريــع الـمـسـتـقـبـلـيــة ،الـتــي
ت ـح ـتــاج إل ــى م ــزي ــد م ــن األي ـ ــدي الـعــامـلــة
الوطنية القادرة على تحقيق اإلنجاز في
المجاالت المختلفة.
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ــإع ــان ــات الـتــوظـيــف
بــالـهـيـئــة وه ــل هــي دوريـ ــة أم ال؟ ،أجــاب
تقي أن اإلع ــان عــن التوظيف يتم وفق
احتياجات الهيئة في إداراتها المختلفة

سواء داخل الهيئة أو خارجها.
ول ـفــت إل ــى أن ال ـق ـطــاع الـصـنــاعــي في
الكويت مقبل على طفرة نوعية في العديد
من المشروعات خاصة ما يتعلق بإنشاء
الـمـنــاطــق وال ـم ــدن الـصـنــاعـيــة الـجــديــدة
ومـتــابـعــة الـكـثـيــر م ــن الـمـلـفــات الـمــوكـلــة
إليه مثل سـكــراب أمـغــرة ودراكـيــل الرمل
وغيرها مــن األم ــور الفنية التي تحتاج

إلى مساهمة العمالة الوطنية فيها بشكل
كبير وموسع.
وأضـ ـ ـ ــاف أن الـ ـت ــوج ــه نـ ـح ــو ت ـكــويــت
الوظائف في هيئة الصناعة ليس وليد
ً
الـ ـس ــاع ــة ،ب ــل ي ــأت ــي م ـت ـس ـقــا م ــع ات ـج ــاه
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة لـتــوظـيــف الـعـمــالــة
الوطنية في العديد من المجاالت وبما
يحقق الطموحات واألهداف المطلوبة.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن م ـس ـت ـق ـب ــل الـ ـقـ ـط ــاع
الصناعي مبشر وقادر على خلق المزيد
من الوظائف في العديد من التخصصات
الفنية واإلداري ــة التي تستوعب المزيد
من خريجي الجامعات بما يضمن حق
أبناء الكويت في الوظيفة ومساعدتهم في
الوقت نفسه إلثبات قدراتهم وتوظيفها
بالشكل المالئم.
وأضاف أن نسب التكويت بين موظفي
الهيئة العامة للصناعة تعد من بين أعلى
الـنـســب بـيــن ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة ألنـهــا
إحدى الجهات التي تؤمن بأهمية تأهيل
قدرات العنصر البشري.

«برقان» يعلن
فائزي «يومي»

أعـلــن بـنــك بــرقــان أسـمــاء
ال ـف ــائ ــزي ــن ف ــي ال ـس ـحــوبــات
اليومية على حساب يومي،
وفاز كل واحد منهم بجائزة
 5.000دينار ،والفائزون هم:
يــاسـمـيــن أنـ ــور الـحـمــاطــي،
ه ـ ـنـ ــوف غـ ــربـ ــي الـ ـعـ ـيـ ـب ــان،
عبدالعزيز عبدالله الــوزان،
فرح علي البصيري ،وصالح
صالح حسين.
وب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ل ـل ـس ـح ــب
ال ـ ـيـ ــومـ ــي ،يـ ــوفـ ــر «ب ـ ــرق ـ ــان»
سحبا ربع سنوي لحساب
«يومي» للفوز بجائزة نقدية
بقيمة  125.000دينار.

قيادات «بابكوك آند ولككس» و«سبيك» في الكويت
زار الكويت وفدان رفيعا المستوى يمثالن
قيادات كبيرة في شركة «بابكوك أند ولككس»
األميركية المتخصصة فــي قـطــاع تصميم
وص ـن ــاع ــة وت ـح ــدي ــث الـ ـغ ــاي ــات ال ـب ـخــاريــة
و شــر كــة سبيك اإليطالية المتخصصة في
مجال أنظمة تبريد المياه ،إذ عرضا الخبرات
ف ــي م ـجــال عملهما وآخ ــر مــاتــوصـلــت إلـيــه
الـتـكـنــولــوجـيــا ،أم ــام م ـســؤولــي ومهندسي
وزارة الكهرباء والماء ،والقطاع النفطي في
ندوتين متخصصتين.
وت ــأت ــي الـ ــزيـ ــارة بــال ـتــرت ـيــب م ــع الــوك ـيــل
الـمـحـلــي شــركــة ال ـمــزن الـمـشـتــركــة للتجارة
ً
الـعــامــة لـلـمـقــاوالت .ووجـهــت الــدعــوة أيضا
لحضور الندوتين إلى جهات علمية كويتية،
وم ـث ــل جــام ـعــة ال ـك ــوي ــت  ,وم ـع ـهــد الـكــويــت

لألبحاث العلمية  ،ومؤسسة الكويت للتقدم
العلمي  ,والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب وغيرها بهدف توسيع اإلستفادة
وإثراءالمعرفة.
واقـ ـي ــم ال ـل ـق ــاء األول ل ــوف ــدي الـشــركـتـيــن
األم ـيــرك ـيــة واإلي ـطــال ـيــة  ,ي ــوم ال ـث ــاث ــاء 25
سبتمبر  ,فــي فـنــدق جــي دبـلـيــو مــاريــوت ,
حضره مسؤولي ومهندسي وزارة الكهرباء
والـمــاء متمثله فــي القائمين على مشاريع
و تشغيل و صـيــا نــة محطات توليد القوى
الكهربائية.
كما اقيم اللقاء الثاني  ,مساء اليوم التالي
األربعاء  26سبتمبر  ,في فندق جي دبليو
ماريوت  ،وحضره مسؤولو القطاع النفطي
 ,والمسؤولون في الشركات النفطية.

«الكويتية» تطلق خدمة جديدة
على «واتساب»
في إطار سعيها المستمر إلى
تطوير خدماتها المتنوعة ،وفي
س ـب ـيــل ت ـس ـه ـيــل س ـب ــل االت ـص ــال
م ـ ــع ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء بـ ـك ــل ش ــرائ ـح ـه ــم
ومواقعهم .أعلنت شركة الخطوط
الـجــويــة الكويتية إط ــاق خدمة
التواصل مع العمالء عبر تطبيق
«وات ـســاب» .من خــال توفير رقم
مخصص لذلك.
وق ـ ــال م ــدي ــر دائـ ـ ــرة ال ـعــاقــات
الـعــامــة واإلع ــام فــي «الكويتية»
فــايــز ال ـع ـنــزي ،إن ال ـشــركــة وهــي
ت ـط ـلــق ه ـ ــذه الـ ـخ ــدم ــة ال ـج ــدي ــدة
تسعى إلى تقوية روابط التواصل
واالتـصــال مع العمالء من خالل
أنـ ـ ـ ــواع مـ ـتـ ـع ــددة مـ ــن ال ـخ ــدم ــات
وت ـش ـم ــل ت ـل ـق ــي االسـ ـتـ ـفـ ـس ــارات
وال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى والـ ـم ــاحـ ـظ ــات مــن

العمالء إضافة إلى خدمة إجراء
ال ـح ـجــوزات وتعديلها وإص ــدار
ت ـ ــذاك ـ ــر ال ـ ـس ـ ـفـ ــر ،إذ تـ ــوفـ ــر ه ــذه
الـ ـخ ــدم ــات الـ ـج ــدي ــدة لـعـمــائـنــا
ً
الـ ـك ــرام ط ــرق ــا سـهـلــة وإجـ ـ ــراءات
س ــري ـع ــة ل ـك ــل مـ ــا مـ ــن ش ــأن ــه أن
يـ ـس ــاع ــد عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــر الـ ــراحـ ــة
للعمالء.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي أن هـ ــذه
الخدمة والـتــي ستكون متوفرة
طــوال أيــام األسـبــوع وعلى مــدار
الساعة من خــال موظفي قطاع
خ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء ال ــذي ــن يـمـلـكــون
الخبرات الفنية في التعامل مع
الجمهور ستساهم بشكل كبير
فــي تــوفـيــر الــوقــت والـجـهــد لــدى
العمالء والشركة بنفس الوقت.

لقطة جماعية خالل اللقاء

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

«يوسك» ترعى حملة
«يستاهل وطني»
أعـلـنــت الـعــامــة الـتـجــاريــة الــدنـمــاركـيــة (ي ــوس ــك) ،إح ــدى الـعــامــات
التجارية التي تمثلها شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية في
قطاع األثاث ،مشاركتها في الحملة البيئية العالمية Clean Up the
 Worldالمدعومة من قبل برنامج األمم المتحدة للبيئة ،والتي يقوم
فريق «موطني»  MW6INYالبيئي التطوعي بإطالقها داخل الكويت
من خالل حملة وطنية بعنوان «يستاهل وطني» ،لزيادة الوعي البيئي،
بمشاركة نحو  20جهة محلية ،وبدعم من الهيئة العامة للبيئة.
وتـهــدف هــذه الحملة البيئية ،الممتدة مــن  15سبتمبر حتى 10
نوفمبر ،إلى تدريب المشاركين بالتعاون مع فريق الغوص الكويتي
على كيفية التنظيف الصحيح للبيئة من خالل االلتزام بمعايير وقواعد
محددة لحماية البيئة وتجنب تلوثها ،والتمييز بين أنواع النفايات
الضارة والقابلة للتكرار والتحليل .وال يقتصر هدف الحملة على القيام
بحمالت تنظيف للبيئة إنما العمل على التعليم ورفع الوعي ،وغرس
األشـجــار ،والتعامل مــع تغير المناخ والـحــد منه ،وإع ــادة استخدام
المخلفات وإعادة تدويرها.
وتتمثل رعاية «يوسك» لهذه الحملة من خالل مشاركة موظفيها
في اليوم الوطني لتنظيف الشواطئ بتاريخ  3نوفمبر ،كما ستقدم
ً
 20خيمة وطاوالت للمشاركين في هذا اليوم ،فضال عن قيامها بإعادة
تدوير الزجاجات البالستيكية في المحل ،وكذلك تقديم فيديو قصير
يعرض المنتجات الصديقة للبيئة التي تقدمها.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ةديرجلا
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ٔ
ٓ
نستقبل اراء كم بشان صفحات «الجريدة» النفطية على البريد اإللكتروني a.ajami@aljarida.com

النفط الخفيف تعزيز لمكانة الكويت التسويقية في األسواق العالمية

ً
بعد  72عاما من تصدير أول
شحنة من النفط الكويتي
إلى العالم ،بدأت مؤسسة
البترول تصدير أول شحنة
من النفط الكويتي الخفيف
خالل األشهر القليلة الماضية
بمؤشر كثافته بين  48و49
درجة ،ويعد من أفضل
أنواع النفوط وأعالها قيمة.
ويفوق سعر النفط الكويتي
الحالي بأكثر من  5دوالرات،
واستطلعت «الجريدة» آراء
بعض المتخصصين من جدوى
تصدير هذا النوع من النفوط
في التحقيق التالي.

قـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر ال ـن ـف ـط ــي كــامــل
الحرمي ،إن هذا النوع من النفط قد
ً
يكون مساويا لمؤشر نفط برنت
ً
ً
الذي يفوق سعره حاليا  77دوالرا
ً
للبرميل ،ويعتبر أيضا من أفضل
أنـ ــواع الـنـفــوط الـخـفـيـفــة ،ويـكــون
األقرب للنفط الجزائري «صحارى
بلند» والنفط الماليزي «تابز» من
الكثافة ،وفق المؤشر األميركي.
وأضاف أن جهة الشحنة األولى
ً
إل ــى ش ــرق آسـيــا ب ــدال مــن أوروب ــا
ب ـس ـب ــب فـ ـ ــرق األس ـ ـ ـعـ ـ ــار .وت ـن ـتــج
الكويت من هــذا النوع من النفط
بمعدل  130000برميل من حقول
الشمال ،والتي تحققت مع اكتشاف
الغاز الحر في نهاية عام .2005
وذكر أن إنتاجنا من هذا النوع
قــد يـصــل إل ــى أكـثــر مــن  300ألــف
بــرمـيــل مــع نـهــايــة 2025؛ وللمرة
األول ــى استطاعت الكويت فصل
الـ ـنـ ـف ــط الـ ـثـ ـقـ ـي ــل ع ـ ــن ال ـخ ـف ـي ــف،
وع ــدم خلطه مــع النفط الكويتي
الحمضي لزيادة الكثافة النوعية
وخ ـفــض نـسـبــة ال ـك ـبــريــت ،وبـنــاء
خزانات خاصة وأنابيب منفصلة
الستيعابه في صهاريج خاصة.
ً
وأصبحنا نمتلك نــوعــا آخــر من
النفط ال ـخــام ،كبقية دول العالم
الـمـنـتـجــة لـلـنـفــط والـ ـت ــي تمتلك
عدة أنواع.

عوائد مالية

النفط الخفيف
هو األفضل
والمطلوب
ً
عالميا
الحرمي

وأشار الحرمي إلى أن المصافي
س ـت ـح ـقــق عـ ــوائـ ــد م ــال ـي ــة أف ـضــل
بـخـلــط الـنـفــط الـكــويـتــي الـســوبــر
الي ــت الـخـفـيــف مــع بـقـيــة الـنـفــوط
األخـ ـ ـ ـ ــرى ،وتـ ـحـ ـص ــل عـ ـل ــى قـيـمــة
مضافة ومشتقات نفطية أفضل،
ً
الفتا إلى أن من الممكن خلطه مع
النفط الكويتي المتوسط الكثافة
على ظهر البواخر بنسب مختلفة
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى م ــزي ــج يـنــاســب
ط ـل ـبــات ال ـم ـش ـتــريــن ومـتـطـلـبــات
المصافي الخارجية ،ومن الممكن
ً
أيضا خلطه مع المشتقات النفطية
إن أرادت ال ـم ـصــافــي الـخــارجـيــة
ذلــك ،وجميع الخيارات موجودة
مع وجود أكثر من نوع من النفط.
وقـ ـ ـ ــال إنـ ـ ــه مـ ــع إن ـ ـتـ ــاج ال ـن ـفــط
الـســوبــر الي ــت الخفيف نـكــون قد
دخلنا إل ــى أنــديــة الـســوبــر ،وهي
ت ـم ـث ــل نـ ـح ــو  40ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
إجمالي إنتاج النفط ،والبقية من
منتجي النفط المتوسط والثقيل،
ً
مما يعد إنـجــازا للقطاع النفطي
وش ــرك ــة ن ـفــط ال ـك ــوي ــت ،ألن تلك
ال ـخ ـط ــوة سـتـمـكـنـنــا م ــن إضــافــة

سعر سلة خامات ً«أوبك» يستقر
عند  81.48دوالرا للبرميل
ارتفع سعر سلة خامات منظمة أوبك بواقع  60سنتا ،ليستقر
عند  81.48دوالرا للبرميل يوم الجمعة الماضي ،بعدما سجل
 80.88دوالرا الخميس الماضي.
وذكــرت نشرة «أوبــك» ،أمــس ،أن المعدل الشهري لسعر سلة
خاماتها لسبتمبر الماضي بلغ  77.18دوالرا ،وفي أغسطس
الماضي  72.26دوالرا للبرميل .وأشارت إلى أن المعدل السنوي
لسعر السلة للعام الماضي كان  52.43دوالرا للبرميل.

«أوابك» :مؤتمر الطاقة فرصة للتعرف
على إمكانات «الطاقة العربية»
قال األمين العام لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
عباس النقي ،إن مؤتمر الطاقة العربي ال ــ 11يعد مناسبة دوريــة
للتعرف على إمكانات قطاع الطاقة وآثارها على الدول العربية.
وأضــاف النقي ،في تصريح أمــس على هامش افتتاح فعاليات
المؤتمر بمدينة مراكش المغربية ،أن هذا المؤتمر يعتبر من أهم
الفعاليات العربية المتخصصة في قطاع الطاقة ،واالقدم في الوطن
العربي ،موضحا أن الــدورة األولــى له عقدت في عام  1979بمدينة
أبوظبي باإلمارات.
وأكد سعي المؤتمر الى تنسيق العالقات بين المؤسسات العربية
العاملة في النشاطات المرتبطة بالطاقة والتنمية المستدامة ،وربط
سياسات الطاقة بقضايا التنمية .وأوضح أن من بين أهداف المؤتمر
دراسة االحتياجات العربية من الطاقة حاضرا ومستقبال ووسائل
تلبيتها ،والـتـعــرف على اإلمـكــانــات العربية الـمـتــوافــرة ،والجهود
المبذولة لتطوير مصادرها ،والتنسيق بين هذه الجهود.
وذكر أن المؤتمر سيبحث أوضاع الطاقة من جوانبها المتعددة
ذات الصلة بالتطورات الراهنة في أســواق النفط والغاز الطبيعي
وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي واالستثمارات الالزمة لتطوير
هذا القطاع في الوطن العربي ،فضال عن األمور المتعلقة بالطاقة
والبيئة والتنمية المستدامة.
ويـنــاقــش ال ـم ـشــاركــون فــي الـمــؤتـمــر كــذلــك مــوضــوعــات متعلقة
بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ،وقضايا التغيرات المناخية
من مختلف أوجهها ،والربط الكهربائي العربي ،الى جانب التطورات
التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة في الدول العربية.
وأش ــار الــى أن جـهــات مــرمــوقــة تـشــرف على إع ــداد وتنظيم هذا
الـمــؤتـمــر ال ــى جــانــب «أوابـ ـ ــك» ،ومـنـهــا ال ـص ـنــدوق الـعــربــي لــإنـمــاء
االقتصادي واالجتماعي ،وجامعة الدول العربية.
ولفت النقي إلــى الرعاية التي يحظى بها المؤتمر العربي من
الـعــاهــل الـمـغــربــي محمد ال ـس ــادس ،مبينا ان الـمــؤتـمــر يـقــام تحت
عنوان «الطاقة والتعاون العربي» بمشاركة وزراء النفط والبترول
والطاقة والكهرباء في الــدول العربية ،فضال عن كبار المسؤولين
في المؤسسات المعنية.

إلــى جـنــوب شــرق اسـيــا وبمسمى
( )KSLCوهو السوبر اليت API 48
ً
ونسبة كبريت  0.4في المئة ،الفتا
إلى أنه بذلك يكون للكويت أربعة
أصناف من الزيوت للتصدير الثقيل
(الفارس السفلي) الثقيل المتوسط
والخفيف المتوسط والخفيف.

خيارات مفتوحة

كامل الحرمي

عبدالسميع بهبهاني

محمد الشطي

عواد النصافي

عبدالمحسن المطيري

نوع آخر من النفط وهو األفضل
ً
والمطلوب عالميا.

وأشار النصافي إلى أن الكويت
صدرت  5ماليين برميل من النفط
ال ـخ ـف ـي ــف الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز مـ ـن ــذ يــول ـيــو
ال ـمــاضــي ،وي ـتــوقــع ال ــوص ــول إلــى
ط ــاق ــة إن ـتــاج ـيــة ق ــدره ــا  200ألــف
ً
برميل مــن النفط الخفيف يوميا
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـم ـق ـب ـلــة،
مـ ـم ــا س ـي ـع ـم ــل عـ ـل ــى ح ـ ــل ب ـعــض
ً
المشكالت في األسواق ،خصوصا
مــع األزم ــة السياسية فــي فنزويال
ومــا تعانيه من تراجع صادراتها
نتيجة انكماش اإلنتاج ومشكالت
لوجستية والـعـقــوبــات األميركية
على إيران ،التي تدخل حيز التنفيذ
في نوفمبر المقبل.

ي ـع ـت ـم ــدان ع ـل ــى ال ـن ـف ــط اإلي ــران ــي
المكثف ،ويمكن للنفط الكويتي
ً
الخفيف أن يكون بديال للمكثفات
اإلي ــرانـ ـي ــة ف ــي سـ ـي ــاق ال ـع ـقــوبــات
األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي ت ـلــوح ف ــي األف ــق،
ً
ً
مـمــا يـعــزز ســوقــا جــديــدا للكويت
فــي ه ــذا ال ـنــوع مــن الـنـفــط .كـمــا أن
الـصـيــن تعتمد بـشـكــل كـبـيــر على
ال ـصــادرات الفنزولية التي تشهد
ً
تراجعا نتيجة للمشكالت التقنية
والسياسية هناك.

المتجددة مثل الطاقة الشمسية،
وطــاقــة ال ــري ــاح ،وال ـغــاز الطبيعي،
ً
الفتا إلــى ض ــرورة تزايد االهتمام
بـ ــإن ـ ـتـ ــاج ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ال ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــف ،مــن
خ ــال االهـتـمــام بـتــزايــد اسـتـخــدام
التكنولوجيا العالمية الحديثة،
للعمل على تحويل النفط الثقيل
إل ــى نــوع ـيــة ال ـن ـفــط ال ـخ ـف ـيــف ،ألن
ً
ً
تسويقه يعد سهال ويسيرا بشكل
أكبر.

ً
الخفيف لــه س ــوق ،ويـقــدم أسـعــارا
عــال ـيــة ،وبــال ـتــالــي يـعـنــي إي ـ ــرادات
أعلى للكويت .وأش ــار إلــى أن بيع
النفط الخفيف لألسواق اآلسيوية
ً
ً
أيضا يحقق أسعارا أعلى مقارنة
ً
ببقية األس ــواق ،وهــو أيضا يعني
ً
إي ــرادات أفـضــل ،فضال عــن أن بيع
أنواع جديدة من النفوط يعطي قوة
تفاوضية للمفاوض الكويتي ،كما
هو متبع لكل منتج يبيع أكثر من
نوع من النفط.

 200ألف برميل
من جهته ،قال أستاذ االقتصاد
في الجامعة العربية المفتوحة ،د.
عواد النصافي ،إن الكويت تسعى
منذ فترة الى تنفيذ مشاريع لعزل
ال ـن ـف ــط ال ـ ـخـ ــام ،ب ـغ ـيــة ت ـص ــدي ــر 4
أنــواع من النفط الـخــام ،وهــي خام
التصدير الكويتي النفط الثقيل
والنفط الثقيل المتوسط والنفط
الخفيف.
وأض ــاف أن النفط الخفيف ذو
مـحـتــوى مـنـخـفــض م ــن الـكـبــريــت،
ً
ويعد مرغوبا أكثر من الخام عالي
المحتوى الكبريتي الــذي يصعب
تـصـفـيـتــه ،ألن ــه يـتـعــرض لـمــراحــل
تصفية أسرع وأكثر بساطة مقارنة
ً
بالنفط الثقيل أو الخام الثقيل جدا،
وبشكل عام النفط الخفيف مفضل
ً
في األسواق ،وخصوصا للمصافي
لسهولة اإلنتاج منه وقلة المحتوى
الكبريتي له.

سوق جديد
وقـ ـ ــال إن ت ـس ــوي ــق ه ـ ــذا ال ـن ــوع
سيكون في دول كوريا الجنوبية
وال ـي ــاب ــان وال ـص ـيــن ،حـيــث تعتبر
كوريا الجنوبية واليابان أهم عمالء
ً
النفط الكويتي الخفيف ،خصوصا
مــع بــدء العقوبات األميركية على
إيـ ــران ،إذ إنـهـمــا كــانــا فــي السابق

تسويقه سهل
من ناحيته ،أكد أستاذ االقتصاد
في الجامع ــة العربي ـ ــة المفتوحـ ــة
د .ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن الـ ـمـ ـطـ ـي ــري أن
ال ـط ـل ــب فـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل س ـي ـكــون
على النفط الخفيف ،ألنــه صديق
للبيئة ،لتميزه بكثافة أقل ،وبنسب
كبريت منخفضة عن نوعية النفط
الثقيل ،كما أنه يمثل قيمة مضافة
لالقتصاد ،ويحقق عوائد مجزية.
وأش ــار إلــى أن الـســوق العالمي
ً
حـ ــال ـ ـيـ ــا ي ـ ـبـ ــدي ت ــوجـ ـه ــا ل ـل ـطــاقــة

«برنت» يبلغ أعلى مستوى منذ 2014
قبل عقوبات أميركية على إيران
يحوم خام برنت بالقرب من أعلى مستوى له منذ
نوفمبر  ،2014أمس ،بدعم من مخاوف بشأن اإلمدادات
قبل فرض عقوبات أميركية على إيران الشهر المقبل.
وارتـفــع خــام القياس العالمي  16سنتا إلــى 82.89
دوالرا للبرميل بحلول الساعة  0852بتوقيت غرينتش،
بعدما المــس أعـلــى مستوى فــي نحو  4سـنــوات عند
 83.32دوالرا .وزاد الخام األميركي الخفيف  4سنتات
مسجال  73.29دوالرا للبرميل.
وقال أوليفييه جاكوب المحلل لدى بتروماتركس،
إن «السعودية تلمح إلى أنها ال تملك الكثير من الطاقة
االحتياطية الفورية ،أو أنها ليست لديها الرغبة الفعلية
في استخدامها بشكل استباقي».
وأشـ ــار الـمـسـتـثـمــرون إل ــى أن ـهــم يـتــوقـعــون ارت ـفــاع
األسعار ،حيث زاد اإلقبال على الخيارات التي تعطي
ألصـحــابـهــا ح ــق ش ــراء خ ــام بــرنــت مـقــابــل  90دوالرا
للبرميل بنهاية أكتوبر.
وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط وقوة الدوالر،
التي ظهرت آثارها على عمالت عدد من كبار مستوري
النفط ،قــد تلحق الـضــرر بنمو الطلب على الـخــام في
العام المقبل.
لكن التركيز مازال منصبا على العقوبات األميركية
على قطاع الطاقة اإليراني ،والتي ستدخل حيز التنفيذ
اع ـت ـب ــارا م ــن ال ــراب ــع م ــن نــوف ـم ـبــر ،وت ـه ــدف إل ــى وقــف
ص ــادرات النفط فــي ثالث أكبر منتج للخام بمنظمة
البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وأشــار عدد من كبار المشترين في الهند والصين
إلى أنهم سيخفضون مشترياتهم من النفط اإليراني.
وقالت «سينوبك» الصينية إنها خفضت إلى النصف
شحناتها من النفط اإليراني في سبتمبر.
وتحدث الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى العاهل
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم السبت بشأن
سبل الحفاظ على إمدادات كافية.
لكن ستيفن إينيس رئيس قسم الـتــداول في آسيا
والمحيط الهادي لدى أواندا للوساطة في العقود اآلجلة
في سنغافورة قال «حتى إذا أرادوا (السعوديون) النزول
على رغبات ترامب ،فكم حجم الطاقة الزائدة التي لدى
المملكة؟» .وأضاف أنه في ظل توقعات خروج نحو 1.5
مليون برميل يوميا من النفط اإليراني من السوق في
الرابع من نوفمبر ،فإن األسعار قد «تقفز وسيكون سعر
 100دوالر للبرميل المتوقع هدفا منطقيا في حقيقة
األمر» ،إذا تشكك المستثمرون في قدرة السعودية على
الرد بما يكفي من اإلنتاج اإلضافي.
ونقلت وكالة «تسنيم» لألنباء عن علي كاردور رئيس
شركة النفط الوطنية اإليرانية قوله أمس ،إن إيران ال
تعتزم خفض إنتاج النفط.

ورغم هذه التصريحات فإن طهران تواجه تحديات
قــويــة وحـقـيـقـيــة ب ـشــأن ت ـصــريــف إن ـتــاج ـهــا الـنـفـطــي،
ً
خصوصا مع قيام الكثير من الدول المستوردة للنفط
اإليراني بوقف وارداتها.
وف ــي ح ــال قــامــت ط ـهــران بـبـيــع نـفـطـهــا ،ف ــإن ال ــدول
والمؤسسات التي ستقوم بشرائه ،ستواجه عقوبات
مشددة من الواليات المتحدة األميركية ،مما قد يجبرها
في النهاية على إيقاف هذه الواردات.
وتستهدف الواليات المتحدة قطع إيرادات النفط عن
طهران ،في مسعى إلجبار النظام اإليراني على تغيير
سلوكه في المنطقة .ويقول المسؤولون األميركيون،
ُ
إن عقوبات جديدة ستفرض على قطاع النفط اإليراني
ً
بدءا من الرابع من نوفمبر.
ونسبت «تسنيم» إلى كاردور قوله ،إن إيران ال تواجه
مشاكل في تسلم دخل مبيعاتها النفطية.
من جانب آخر ،قالت وزارة النفط العراقية ،في بيان،
أمــس إن متوسط ص ــادرات النفط مــن مــوانــئ جنوب
البالد المطلة على الخليج بلغ  3.560ماليين برميل
ً
يــومـيــا فــي سبتمبر بــانـخـفــاض طفيف عــن متوسط
أغسطس.
وكانت صادرات العراق في أغسطس  3.583ماليين
ً
برميل يوميا.
وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي ،قال أمس
األول ،إن ال ـعــراق يخطط لــزيــادة إنـتــاج النفط الخام
ً
الخفيف وصادراته إلى مليون برميل يوميا في ،2019
في إطار استراتيجيته لتعزيز إيرادات الدولة.
وقال مصدر مطلع بقطاع النفط العراقي ،إن النفط
الخام الخفيف هو خام جديد بدرجة كثافة تتراوح بين
ً
 34و 43تقريبا على مقياس معهد البترول األميركي،
بينما سيصبح اسم خام البصرة الخفيف الذي يصدره
ً
العراق حاليا خام البصرة المتوسط.
وقال اللعيبي في بيان «هذا (القرار) يعزز دور العراق
في أســواق النفط العالمية من خــال إنتاج وتسويق
ثالثة أنواع من النفوط هي الخفيف ،المتوسط ،الثقيل».
العراق ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية ،إذ
ً
يضخ حوالي  4.6ماليين برميل يوميا وتتجه معظم
صادراته من الخام إلى آسيا.
ُ
ويصدر الجانب األكبر من نفط العراق عبر مرافئ
الجنوب وتسهم تلك اإلمدادات بنسبة تزيد على  95في
المئة من إيرادات البلد العضو في أوبك .وصدر العراق
ً
 3.583ماليين برميل يــومـيــا مــن الـمــوانــئ الجنوبية
المطلة على الخليج في أغسطس.
وزادت صادرات الخام العراقية في األشهر األخيرة
مع انخفاض الشحنات من إيران ،ثالث أكبر منتج في
«أوبك» ،التي تواجه إعادة فرض عقوبات أميركية عليها.

تنويع سلة النفط
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـخ ـب ـيــر الـنـفـطــي
محمد الـشـطــي ،إن «استراتيجية
تنويع سلة النفط ،الـتــي تنتجها
ً
الكويت ،ناجحة ،ألنها تحقق عددا
من االهتمامات ،أولها تحقيق رضا
الزبون عن وجود سلة من النفوط
ً
بدال من بيع نوع آخر فقط».
وأضـ ــاف أن كــل المنتجين بال
اسـتـثـنــاء يـقــومــون ببيع سـلــة من
ً
ً
ال ـن ـفــط ول ـي ــس ن ــوع ــا واح ـ ــدا فقط
كالسعودية واإلمارات وقطر ما بين
ً
 3و 6أنواع للنفوط ،مبينا أن النفط

منافس قوي
أما الخبير واالستشاري النفطي
د .ع ـبــد ال ـس ـم ـيــع بـهـبـهــانــي ف ـقــال،
إن الــزيــت الخفيف هــو المصطلح
التجاري لنفط الخام الخفيف ،وهو
ذو كـثــافــة بـيــن  45و  API 40وذو
نسبة كبريت (شوائب) أقل من 0.5
فــي ال ـم ـئــة ،وبــالـمـعـنــى الكيميائي
ان نسبة ال ـمــواد الهيدروكربونية
المشبعة تغلب على نسبة العطريات
وال ـشــوائــب وت ـكــون ه ــذه الـخــامــات
النفطية سهلة التنقية والتكرير
واسـتـعـمــالـهــا ال ـغــالــب ف ــي الـطــاقــه
والنقل إذ إن مخلفاتها قليلة نسبة
ً
إلى الزيوت األخرى ،وتعتبر منافسا
ً
قويا لغازات الطاقة  LPGو.GTL
وأضاف بهبهاني أنه من جانب
آخــر ،إعــداد هــذا النوع من الزيوت
الخفيفة من تنقية وتكرير يحتاج
إل ـ ـ ــى مـ ـ ـع ـ ــدات وم ـ ـن ـ ـشـ ــآت خ ــاص ــة
تـخـتـلــف ع ــن م ـن ـشــآت زيـ ــوت خــام
ً
المتوسط والثقيل ،مشيرا إلى أن
الـكــويــت اكتشفت الــزيــت الخفيف
فــي الـمـكـمــن ال ـجــوراســي فــي حقل
بـ ــرقـ ــان والـ ـص ــاب ــري ــة عـ ـ ــام 2006
بكثافة نفط تقدر بـ  API 48ونسبة
كبريت بمقدار  5.1في المئة ،وبعد
مـعــالـجـتـهــا ص ـ ــدرت ال ـكــويــت أول
ك ـم ـيــة ل ـه ــا ف ــي ي ــول ـي ــو  2018عــن
طــريــق شحنتين  500ألــف برميل

وأضــاف بهبهاني أن الخيارات
المتاحة الستعمال النفط الخفيف
ه ـ ــو وق ـ ـ ـ ــود ال ـ ـطـ ــريـ ــق ل ـل ـس ـي ــارات
األهلية الذي يعاني الشرق األوسط
نـقـصــانـهــا ب ـم ـقــدار نـصــف مليون
ً
برميل يوميا رغم وجود  48مصفاة
ل ـت ـكــريــر ال ـم ـن ـت ـجــات األخ ـ ـ ــرى فــي
الشرق األوسط ،الذي يعتبر التنقل
ف ـيــه بــواس ـطــة ال ـمــرك ـبــات األهـلـيــة
بسيطة ( 40في المئة) نسبة ألوروبا
وأميركا والتي تستهلك  9ماليين
ً
برميل يوميا.
وق ـ ــال إن ــه ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلــك
ً
نـجــد نـقـصــا فــي ه ــذا الـمـنـتــج .أمــا
المنتجات األخرى كالنافتا وخليط
الجت والكيروسين وخليط الديزل
وزيت الوقود والمشتقات االخرى
فالمناسب لها الخام المتوسط
والـ ـثـ ـقـ ـي ــل ،ومـ ـ ــن ه ـن ــا نـ ـ ــرى أن
خ ـي ــارات الـنـفــط ال ـخــام المتوسط
والثقيل إذا انتزعنا منه الكبريت
ً
ً
سـيـكــون مـطـلــوبــا وأك ـث ــر اتـســاعــا
فــي خ ـيــارات التسويق ،باإلضافة
إلى ذلك هناك مشتقات المنتجات
الكيميائية التي بلغ الطلب عليها
 2.2مليون برميل ويتوقع لها أن
ت ـ ــزداد إل ــى ث ــاث ــة مــاي ـيــن بــرمـيــل
ً
يــومـيــا فــي  2020وهــي فــي ازدي ــاد
ً
بمعدل  0.5في المئة سنويا.
وأعرب عن اعتقاده بأن مؤسسة
البترول تسير في المسار الصحيح
لتغطية حــاجــة ال ـس ــوق ،فــرغــم أن
الصين وهي المشتري األكبر لنفط
ال ـك ــوي ــت ق ــد اف ـت ـت ـحــت مـصـفــاتـيــن
فــي الفترة األخـيــرة لتكرير النفط
ال ـخ ـف ـيــف ل ـك ــن ال ـن ـف ــط ال ـم ـتــوســط
وال ـث ـق ـيــل م ـن ــزوع ال ـك ـبــريــت يبقى
الخيار األكثر رغبة للسوق والمزيج
الحالي واألنسب ،بانتظار مصفاة
الزور بطاقتها اإلنتاجية لـ  615ألف
ً
برميل يوميا والمنتج للمواصفات
ً
الـ ـم ــرغ ــوب ــة ع ــالـ ـمـ ـي ــا سـ ـيـ ـك ــون لــه
قفزة فــي تسويق المزيج للنفوط
المتوسطة والثقيلة ومع الخفيفة،
إضافة إلى تطور مصفاة األحمدي
وم ـي ـن ــاء ع ـبــدال ـلــه ل ـلــزيــت الـثـقـيــل
والزيوت األخرى سيكون له إضافة
مميزة ألسعار النفط الكويتي.

اقتصاد
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ً
أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدوالر توقعا لرفع الفائدة
تراجعت أسعار الذهب ،أمس ،مع صعود
الدوالر ،إثر مؤشرات من مجلس االحتياطي
االتحادي (البنك المركزي األميركي) على
تشديد السياسة النقدية.
وك ــان مجلس االحـتـيــاطــي رف ــع أسـعــار
الفائدة األميركية األسبوع الماضي ،وقال
إن ــه يـخـطــط ألرب ــع زيـ ــادات أخ ــرى بنهاية
 ،2019وأ خ ـ ـ ـ ــرى فـ ــي  ،2020و سـ ـ ــط نـمــو
اقتصادي مطرد وسوق عمل قوي.
ويعطي رفع أسعار الفائدة دفعة للدوالر

وعوائد السندات ،ما يضغط على أسعار
ال ــذه ــب ع ــن طــريــق زي ـ ــادة تـكـلـفــة الـفــرصــة
الـبــديـلــة لــاحـتـفــاظ بــالـمـعــدن غـيــر الـمــدر
للعائد.
وف ــي ال ـســاعــة  7:18بـتــوقـيــت غرينتش
كــان السعر الـفــوري للذهب منخفضا 0.5
ف ــي الـمـئــة عـنــد  1186.29دوالرا لــأوقـيــة
(األونـ ـ ـص ـ ــة) .وك ـ ــان ال ـم ـع ــدن المـ ــس خــال
الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 17
أغسطس عند  1180.34دوالرا.

ونــزلــت عـقــود الــذهــب األميركية اآلجلة
 0.5في المئة إلى  1190.60دوالرا لألوقية.
وقال برنابا جان ،المحلل في "أو.سي.بي.
س ـ ــي" ،إن "أسـ ـع ــار ال ــذه ــب ت ـظــل مـعـتـمــدة
على الــدوالر عند هــذا المفترق .االقتصاد
األم ـيــركــي م ــزده ــر ،وأف ـضــل مــن الـمـتــوقــع.
جـ ـه ــود إدارة تـ ــرامـ ــب ل ـت ـق ـل ـيــص ال ـع ـجــز
الـتـجــاري تـصــب فــي مصلحة الـ ــدوالر من
وجهة النظر االقتصادية أيضا".
وتوقع جان انحسار التقلبات في أسعار

الــذهــب ،بسبب إغ ــاق األسـ ــواق الصينية
لمدة أسبوع بمناسبة األسبوع الذهبي.
ونـ ـ ـ ـ ـ ــزل الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادي ـ ـ ــوم  0.7ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة
بالمعامالت الفورية إلــى  1065.22دوالرا
لألوقية ،بعد أن المــس ذروتــه في ثمانية
أشهر عند  1094.60دوالرا لألوقية خالل
الجلسة السابقة .وانخفضت الفضة  0.3في
المئة إلى  14.56دوالرا لألوقية ،في حين
هبط البالتين  0.2فــي المئة إلــى 810.65
دوالرات لألوقية.

economy@aljarida●com

الدوالر الكندي يقفز بعد اتفاق
تجارة ...واليورو يعاني
ارتفع الدوالر الكندي  0.5في المئة مقابل الدوالر ،أمس ،مع اتجاه المستثمرين
لشراء األصول عالية المخاطر ،بعدما اتفقت الواليات المتحدة وكندا على تحديث
اتفاق التجارة الحرة ألميركا الشمالية (نافتا) .وارتفع مؤشر الدوالر  0.2في المئة
إلى  ،95.32وهو مستوى يقل قليال عن األعلى منذ  10سبتمبر 95.38 ،المسجل
في الجلسة السابقة .وهبط اليورو  0.25في المئة إلى  1.15775دوالر ،وانخفض
بهامش مماثل مقابل الفرنك السويسري إلى  1.1368فرنك لليورو.
واستقر الجنيه اإلسترليني على نطاق واسع.

ثقافات
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حوار مع الشاعر عبده
الشنهوري حول {فن الواو}
الذي توارثته األجيال
وتناقلته على ألسنة {قوالين}
في صعيد مصر.
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افتتح األمين العام للمجلس حاضر د .عبدالله الجسمي
تقدم د .ابتهال الخطيب
الوطني للثقافة علي اليوحة ،وإبراهيم المليفي في ندوة
قراءة في رواية "صندوق
"دور الثقافة في المجتمع
أسود آخر" للراحل إسماعيل في متحف الفن الحديث،
الكويتي" ،بدار معرفي.
فهد إسماعيل.
األسبوع الثقافي اإلفريقي.

مايا رعيدي تتوج ملكة جمال لبنان 2018
طالبة الصيدلة انتزعت اللقب من بين  30فتاة
فــي ليلة تعلقت بها ا لـعـيــون وا لـقـلــوب بأجمل
فتيات لبنان ،اختيرت مايا رعيدي ،أمس األول،
ملكة جمال لبنان لعام  ،2018في حفل ساهر أقيم
بمجمع الفورم دو بيروت ،عبر  MTVللمرة األولى،
بعد أن حصلت على الحق الحصري لتنظيم هذا
الحفل في أكتوبر من العام الماضي ،بعد أن كانت
محطة " "lbciاحتفظت بـهــذا ا لـحــق أل كـثــر مــن 10
سنوات متتالية ،وكان يقام في كازينو لبنان.
وان ـتــزعــت طــالـبــة الـصـيــدلــة الـلـقــب مــن َّبـيــن 30
فتاة تنافسن للفوز بتاج الجمال ،فيما حلت ميرا
طفيلي وصيفة أو لــى ،و يــارا بو منصف وصيفة
ثــانـيــة ،وفــانـيـســا يــزبــك وصـيـفــة ثــالـثــة ،وتــاتـيــانــا
ساروفيم وصيفة رابعة.
وب ـك ـل ـم ــات ع ـف ــوي ــة ،ع ـ َّـب ــرت ف ـي ـهــا ع ــن فــرحـتـهــا
ب ــال ـف ــوز ،قــالــت مــايــا إن ـهــا ال ت ـعــرف ك ـيــف ف ــازت،
ومــاذا حــدث بالتحديد .وأضــافــت" :فـجــأة وجــدت
التاج على رأسي".
تشكلت لجنة تحكيم المسابقة مــن اإل عــا مــي
جورج قرداحي ،والمغنية نانسي عجرم ،والممثلة

غال غادوت

ن ــادي ــن ن ـج ـيــم ،وم ـص ـمــم األزي ـ ــاء ن ـي ـكــوال ج ـبــران،
وال ـم ـم ـث ــل ومـ ـق ــدم الـ ـب ــرام ــج ع ـ ــادل ك ـ ــرم ،وخ ـب ـيــر
ال ـت ـج ـم ـيــل ب ـس ــام فـ ـت ــوح ،وم ـص ـم ــم ال ـم ـج ــوه ــرات
ضومط زغيب ،والموسيقي غي مانوكيان ،وملكة
جمال العالم لعام  2017ديمي بيترز.
وقبيل إعالن النتيجة استعرضت المتسابقات
جمالهن بمالبس السهرة ولباس البحر ،وجاوبن
عن أسئلة عامة ،وأخرى شخصية تعكس طبيعة
شخصياتهن.
وتولت ملكة جمال الواليات المتحدة السابقة
من أ صــل لبناني ريما فقيه تنظيم الحفل ،الذي
شـمــل مـجـمــوعــة مــن الــرق ـصــات واالس ـت ـعــراضــات،
وبعض التقارير حول التحضيرات التي سبقت
الحفل ،من استعدادات وجلسات تصوير ،إضافة
إلى النشاطات التي شاركت بها المشاركات في
هذه المسابقة.
وشارك في الحفل العديد من نجوم لبنان ،مثل
راغــب عــامــة ،الــذي غنى مــن أعـمــالــه" :لــو شباكك
ع شباكي ،و هـ ّـي أ فــرا حــي وآ هــا تــي ،هـ ّـي أحلى من

أوتيس راش

غادوت تنضم إلى «Death
»on the Nile
انضمت الممثلة غال غادوت ،صاحبة الشخصية الشهيرة
" ،"Wonder Womanلطاقم عمل الفيلم الجديد "Death on
 "the Nileالمقتبس عن روايات أغاثا كريستي ،والمقرر طرحه
أواخر .2019
الفيلم الجديد يعد الجزء الثاني لـ"Murder on the Orient
 ،"Expressإذ يستكمل التحقيق جريمة قتل راح ضحيتها رجل
أميركي ثري كان يسافر على متن قطار الشرق السريع ،ويصبح
ً
هناك  13شخصا وقعوا ضحية االشتباه في القتل ،ولن يغادروا
القطار حتى يتعرفوا على القاتل.
الفيلم من ﺇخراﺝ كينيث براناه ،وبطولة :جوني ديب ،كينيث
براناه ،بينلوبي كروز ،ميشيل فايفر ،جوش جاد ،وليام دافو،
جودي دينش.

ح ـيــاتــي ،وال ـل ــه أن ــا اس ـم ــي ح ـب ـي ـبــك ،ال ـل ــي بــاعـنــا
خسر دلعنا" .وغنت مايا دياب لعمرو دياب في
عرض راقص مع المغني الكندي من أصل لبناني
م ـس ــاري ،وال ـم ـغ ـنــي األم ـي ــرك ــي م ــن أص ــل مـغــربــي
فرنش مونتانا.
وتقاسم اإل عــا مــي مرسيل غانم وملكة جمال
لبنان السابقة أنابيال هالل تقديم الحفل ،الذي
حضره ممثلون عن رئاسة الجمهورية والحكومة،
وال ـعــديــد م ــن الـشـخـصـيــات الـسـيــاسـيــة وال ـعــامــة
البارزة ،منها وزير السياحة أفيديس كيدانيان.
ُيـ ـش ــار إلـ ــى أن ال ـف ـن ــان أس ــام ــة ال ــرح ـب ــان ــي قــام
بإعادة توزيع األغنية الرسمية لملكة جمال لبنان
َّ
"لـلـصـبـيــة ال ـم ـل ـكــة" ،ال ـتــي أل ـف ـهــا ولـ َّـحـنـهــا
والده منصور الرحباني ،وغنتها هبة
طــوجــي بــا ك ــورس .وق ــد بـلـغــت قيمة
ا لـجــوا ئــز التي حصلت عليها الملكة
الجديدة نحو نصف مليون دوالر.

ناعومي كامبل

رحيل المغني وعازف الغيتار ناعومي كامبل تسببت
في إحباط كيندال جينر
أوتيس راش
ش عــن عمر
تــوفــي الـنـجــم وعـ ــازف الـغـيـتــارأوت ـيــس را 
يناهز  84عاما.
الخبر صدم الكثير من عشاق الموسيقى في كل أنحاء
الـعــالــم ،وأك ــدت زوج ــة راش ،مــاســاكــي ،وف ــاة زوجـهــا على
موقعه الخاص باإلنترنت.
ُعرف أوتيس في الستينيات والسبعينيات بأسطورة
الموسيقى فــي الـعــالــم ،ففي عــام  2015صنفت "رولينغ
ستون" راش رقم  53ضمن قائمة أعظم  100عازف للغيتار
فــي الـعــالــم ،كما كـ َّـرمــت مؤسسة "Jazz Foundation of
 "Americaأوتيس ،وقدمت له في أبريل الماضي جائزة
اإلن ـجــاز مــدى الـحـيــاة ،كــونــه تــرك بصمة مهمة فــي عالم
صناعة الموسيقى بالعالم.

تسببت عارضة األزي ــاء العالميةناعومي كامبل في
حالة إحباط وأذى نفسي لنجمة تلفزيون الواقعكيندال
جينر ،بسبب تجاهلها الرد على سؤال يخصها.
ج ــاء ذل ــك خ ــال مـقــابـلــة كــانــت تـجــريـهــا كــامـبــل ضمن
بــرنــامــج " ،"What Happens liveحـيــث عـنــدمــا سألها
المحاور عن رأيها بأن جينر هي عارضة األزيــاء األكثر
أجرا ،فما كان من ناعومي إال أن أجابت" :السؤال التالي".
وفي تصريحات لمجلة هوليوود اليف ،قال َّ
مقرب من
جينر إ نـهــا تعرضت لظلم وأذى نفسي قــوي بعد كالم
كامبل ،وقد تسببت ناعومي في إحباطها ،خصوصا أنها
كانت تراها مثاال في مجال عرض األزياء.

صمود :أخوض اإلنتاج الدرامي عبر «عطيتك عيوني»
المنصور وبوشهري والخطيب يشاركونها بطولة المسلسل
ثمنت النجمة صـمــود ا لــد عــم
ا لـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ــد مـ ــه وزارة اإل عـ ـ ـ ــام
لصناعة الدراما التلفزيونية في
الـكــويــت ،ورعــايـتـهــا مــن ال ــوزارة
وكـ ــل ق ـي ــادات ـه ــا ،وع ـل ــى رأس ـه ــم
الــوزيــر محمد الـجـبــري ،ووكـيــل
ال ــوزارة ط ــارق ال ـمــزرم ،والــوكــاء
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدون ك ـ ــل م ـ ــن م ــوق ـع ــه
ومتابعته وتوجيهاته.
وقــالــت الـفـنــانــة ص ـمــود ،التي
ت ـخ ــوض ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى تـجــربــة
اإلنتاج الفني من خالل المسلسل
الـجــديــد "عطيتك عـيــونــي" الــذي
ب ــدأ ت ـصــويــره م ـنــذ أي ـ ــام" :ب ـهــذه
المناسبة ب ــودي أن أثـمــن الثقة
ال ـ ـتـ ــي م ـن ـح ـت ـن ــي إي ـ ــاه ـ ــا وزارة
ً
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ،والـ ـ ـت ـ ــي تـ ــؤكـ ــد دائ ـ ـمـ ــا
اهتمامها البالغ بصناعة الدراما
التلفزيونية ،وأستطيع التأكيد
ب ــأن ــه لـ ــوال رع ــاي ــة ودعـ ـ ــم وزارة
اإلعـ ــام لـمــا اسـتـطــاعــت ال ــدرام ــا
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة أن ت ـح ـق ــق ه ــذه
المسيرة واإلنجازات الكبرى التى
راحــت تحصدها وتحققها على
مدى عقود من الزمن".
ك ـم ــا ث ـم ـن ــت "الـ ـثـ ـق ــة ب ــأج ـي ــال
الدراما ،بالذات جيل الشباب من
الكتاب والمخرجين والمنتجين

صمود تتوسط شيماء والمؤمن
والممثلين مما كان له أبعد األثر
في اثراء التجربة الدرامية ورفد
م ـس ـيــرت ـهــا وإلنـ ـج ــازاتـ ـه ــا ال ـتــي
راحت تتحقق".
وعـ ـ ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل أوض ـ ـحـ ــت
ص ـ ـمـ ــود أن ـ ـ ــه "ت ـ ـجـ ــربـ ــة درام ـ ـيـ ــة
ً
ً
كويتية متجددة شكال ومضمونا
وتناقش جملة من الموضوعات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة فـ ــي إط ـ ـ ــار نـفـســي
عـمـيــق .وي ـت ـعــاون مـعــي فــي هــذا

ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـسـ ـيـ ـن ــاريـ ـس ــت عـ ـ ــادل
ال ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــري ،والـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج س ــائ ــد
ال ـ ـهـ ــواري ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـن ـجــوم
ح ـ ـس ـ ـيـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــور ،وهـ ـ ـ ــدى
الـخـطـيــب ،وم ـح ـمــود بــوشـهــري،
وطيف ،وسعود بوشهري ،وميثم
بدر ،ومن الوجوه الواعدة شيماء
وصمود المؤمن".
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـم ـخ ــرج ســائــد
الهواري " :يعد هذا المسلسل من

الـتـجــارب الــدرامـيــة الـتــي تعتمد
األبـ ـ ـع ـ ــاد ال ـن ـف ـس ـي ــة وال ـغ ـم ــوض
والمفاجآت ،ضمن صياغة درامية
تعتمد عـلــى جـيــل الـشـبــاب على
وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص ،وه ـن ــا أشـيــد
باالكتشافات التي تقدمها صمود
من خالل عدد من الوجوه الفنية
الجديدة".
من جانبه ،قال الفنان الكبير
حسين المنصور ،إنني "سعيد

بـهــذه الخلطة الفنية مــن أجيال
الحرفة الفنية الذين يجتمعون
ف ــي هـ ــذا ال ـع ـم ــل ،ال ـ ــذي يــؤســس
ل ـمــرح ـلــة ج ــدي ــدة م ــن ال ـت ـج ــارب
اإلنتاجية والتي ترسخ االهتمام
بجيل الشباب وتفتح الباب على
مصراعيه أمام عدد من المواهب
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،وأج ـ ـسـ ــد فـ ــي ال ـع ـمــل
ت ـج ــرب ــة ت ـج ـم ــع ب ـي ــن الـ ـم ــراوغ ــة
واالستغالل وأتــرك البقية لحين
عرض المسلسل".
وقال الفنان محمود بوشهري
عن دوره" :أجسد شخصية تبدو
هــادئــة لكنها خلف ذلــك الـهــدوء
تخفي الكثير الذي سنشاهده مع
تطور أحداث المسلسل".
وقالت الممثلة شيماء" :إنها
ت ـج ــرب ــة ج ــدي ــدة ب ـك ــل م ــا تـعـنــي
الكلمة ،وهــي قـفــزة بالنسبة لي
ً
ش ـخ ـص ـيــا وأثـ ـم ــن دعـ ــم الـفـنــانــة
صمود".
ف ـي ـمــا ق ــال ــت الـمـمـثـلــة صـمــود
ال ـم ــؤم ــن" :أت ـم ـنــى أن ي ـكــون هــذا
الـ ـعـ ـم ــل ف ــاتـ ـح ــة الـ ـخـ ـي ــر لـ ــي فــي
ال ـم ـجــال ال ـف ـنــي ،وس ـع ـيــدة بثقة
الـفـنــانــة صـمــود وال ـتــي تمنحنا
الكثير من تجربتها".

مايا رعيدي ملكة جمال لبنان
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وجذبني فن الواو والموال
بالفصحى
أبدعت
الشنهوري:
عبده
الشاعر
ً
• نال درع مؤتمر العامية أخيرا
ً
غزل الشاعر المصري عبده الشنهوري ( 58عاما) بموهبته الفارقة قصائد تنوعت بين الفصحى والعاميةً ،لكنه برع بصورة الفتة
في كتابة المربعات الشعرية المعروفة بـ{فن التربيع} أو {فن الواو} الذي ًتوارثته األجيال وتناقلته شفاهة على ألسنة {قوالين}
في صعيد مصر .وبينما أثمرت تجربته ستة دواوين حتى اآلن ،حصل أخيرا على درع تكريم من مؤتمر الشعر العامي في دورته
الخامسة .وبهذه المناسبة كان لـ{الجريدة} معه هذا الحوار.
القاهرة  -أحمد الجمال

ماذا يمثل لك التكريم الذي حصلت عليه
ً
أخيرا في مؤتمر شعر العامية؟
انعقد مؤتمر العامية أواخــر أغسطس
الماضي ،تحت عنوان {العامية بنية مصر}،
وكان فرصة طيبة لتبادل اآلراء ومناقشة
قـ ـض ــاي ــا شـ ـع ــر الـ ـع ــامـ ـي ــة وم ـس ـت ـج ــدات ـه ــا
وطموحات شعر العامية في فروعه كافة
من شعر التفعيلة ،وقصيدة النثر العامية،
وفنون التربيع ،وغيرها من فنون شفاهية.
أمــا التكريم فهو لفتة كريمة من القيمين
ً
عـلــى الـمــؤتـمــر ،والـتـكــريــم عـمــومــا ظــاهــرة
طيبة إذ يشعر ُ
الم َّ
كرم بقيمة ما بذله من
جهد ويدفعه ذلك إلى التطوير والتجويد،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى اك ـت ـس ــاب ال ـث ـقــة بــالـنـفــس
وشعوره بأنه على الطريق الصحيح.
أصـ ـ ــدرت ح ـتــى اآلن س ـتــة دواوي ـ ـ ــن إلــى
أي مــدى تنامت مالمح تجربتك الشعرية
ً
وصوال إلى أحدث ديوان {بياع الدوم}؟

ً
لم أقف كثيرا عند
حدود القصيدة
الكالسيكية

ال ــدواوي ــن الـسـتــة ه ــي{ :أل ـح ــان ظليلة،
وال ـن ـه ــر يـطـهــر مـ ـج ــراه} (ش ـع ــر فـصـحــى)،
وث ــاث ــة دواوي ـ ــن ف ــي ّ ف ــن ال ـمــربــع الـشـعــري
هي{ :أول كالمي ،وغنى الفاليكي ،والنهار،
واألخ ـي ــر ضمنته قـصــائــد مــن فــن ال ـمــوال
الشعبي .أما ديواني األخير {بياع الدوم}
فهو شعر عامي.
ً
ل ـ ــم تـ ـط ــل وقـ ـفـ ـت ــي كـ ـثـ ـي ــرا عـ ـن ــد ح ـ ــدود
القصيدة الكالسيكية ،وبدأت أدخل تجربة
ش ـع ــر ال ـت ـف ـع ـي ـلــة وم ـ ــا ت ـح ـم ـلــه م ــن ت ـحــرر
م ــن ق ـي ــود ال ـقــاف ـيــة وم ـ ـحـ ــاوالت الـتـجــديــد
الموسيقي في ما اصطلح عليه بـ {الشعر
ً
الحر} .وكانت هذه المحاوالت أكثر نجاحا
مــن ســابـقــاتـهــا ،ف ـبــدأت ال ــدوري ــات األدبـيــة
في العالم العربي ترحب بنشر قصائدي،
ّ
دواويني الفصحى احتفى
وحين أصدرت
بها أصحاب األقالم النقدية كالراحل فؤاد
ب ـ ــدوي وجـ ـم ــال ال ـج ــزي ــري وع ـب ــد ال ـج ــواد
خفاجي.
لماذا اتجهت إلى فنون التربيع
العامية؟
أبـ ــدعـ ــت ب ــال ـف ـص ـح ــى ول ـك ـن ـنــي
ً
وج ــدت نفسي منساقا إلــى فنون
الـتــربـيــع الـعــامـيــة الـتــي جذبتني،
مـثــل فــن ال ــواو وال ـم ــوال الشعبي،
وشجعني االستقبال الجيد لهذه
ال ـف ـن ــون ف ــي األوسـ ـ ـ ــاط الـشـعـبـيــة
في جنوب مصر ،فكان الجمهور
يطلبها مني بعد إلقاء قصائدي
الفصحى.
أح ـ ــدث {بـ ـي ــاع الـ ـ ـ ــدوم} أصـ ــداء
جيدة .ما الذي يميزه في رأيك؟

درع التكريم من مؤتمر «العامية»

خضت في {بياع الدوم} تجربة
قصيدة التفعيلة العامية ،و فــاز

هذا الديوان بالمركز الثالث على مستوى
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة فـ ــي ال ـم ـســاب ـقــة
المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة.
م ـ َّـي ــزت ه ــذه ال ـت ـجــربــة ق ـص ـيــدة ال ـق ـنــاع أو
ً
ً
القصيدة التي تقول شيئا وتعني شيئا
آخر في رمزية تشرك المتلقي في العملية
اإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة واكـ ـتـ ـش ــاف م ـك ـن ــون ـه ــا .كــذلــك
اهتمت نصوص الديوان بالمهمشين من
أفــراد المجتمع ،مثل بائع الــدوم والعامل
المغترب.

{فن الواو}
{فن الواو}ّ ،م ْن صاحب الفضل في ْ
نحت
هــذا المصطلح فــي العصر الـحــديــث ،وما
دالالته ،ولماذا اخترت هذا الشكل الشعري
للكتابة فيه؟
ً
ً
هذا المصطلح ليس قديما جدا ،بل إن
بعض الذين لحقت بهم في آخر أيامهم من
حفظة هذا الفن وقواليه لم يكن يعنيهم
ً
كـثـيــرا الـمـصـطـلــح ،وك ــان ــوا يستخدمون
ً
{الـ ــدور} بــديــا عـنــه .كــذلــك بعض شعراء
الــربــابــة (آل ــة ع ــزف شعبية) الــذيــن كــانــوا
ينشدون هذه المربعات كانوا يعتبرونها
ً
ن ــوع ــا م ــن ال ـغ ـنــاء الـشـعـبــي أو اإلن ـش ــاد.
ورب ـمــا اس ـت ـخــدام ه ــذا المصطلح لكثرة
ح ــرف الـعـطــف (الـ ـ ــواو) الـ ــذي يستخدمه
َّ
القوال حين يقول عبارته الشهيرة{ :وقال
الشاعر}.

عبده الشنهوري
مــا الحيل اللغوية ا لـتــي يعتمد عليها
المربع الشعري في قصيدة فن الواو؟
كانت آفة فن الــواو في رأي البعض هي
تحويله مــن شـفــاهــي إل ــى مـكـتــوب ،إذ إنــه
يفقد جمالياته ويكشف ما به من توريات
بفعل الكتابة .ورغم محاوالتنا للتغلب على
هــذه اإلشكالية بكتابة صوتيات المفردة
ثم فك مكنونها في الهامش ،فإن التقنيات
الحديثة فــي التسجيل ومــواقــع التواصل
ّ
االجتماعي حلت مشكلة الوسيط التقليدي
الورقي ،ليتمكن المتلقي من إعادة تخليق
النص وتأويله ،على خالف الوسيط الورقي
الموصوف بالحياد .لذا أصبح المتلقي مع
ً
ً
ً
النص الرقمي مشاركا ومتفاعال ال متلقيا
فـحـســب .فــالـنــص الـتـفــاعـلــي الــرق ـمــي لبى
أحالم المبدعين.
يعبر فــن ال ــواو عــن حكمة مــن الـمــأثــور
الـشـعـبــي فـحـســب أم ي ـت ـطــرق إل ــى قـضــايــا
عصرية؟
في بداياته ،كان يميل إلى الحكمة وكان
ً
البعض يستخدمه تماما كاألمثال الشعبية
ً
فيقول الشخص في وقت الشدة مثال{ :وال
بــد مــن يــوم مـعـلــوم ..تـتــردد فيه المظالم..
أب ـيــض عـلــى ك ــل م ـظ ـلــوم ..أسـ ــود عـلــى كل

ظــالــم} ،كـمــا كــانــت دروب الـفـخــر والـهـجــاء
والـ ـم ــدح والـ ـغ ــزل أو م ــا ي ـس ـمــى بـ ــ{ال ــواو
َّ
األخـضــر} هــي الـســائــدة .لـكــن المعاصرين
مــن ش ـعــراء الـ ــواو دخ ـلــوا بــه إل ــى ال ــدروب
كافة التي تسلكها قصيدة الشعر العادية.
تركنا سطحية التناول والمباشرة والوعظ،
وأصبحنا أكثر عناية بالدالالت .ابتعدنا
كــذلــك عــن الــذاتـيــة ودخـلـنــا إلــى آف ــاق أكثر
إنسانية ورحابة.
بـ ــرز ف ــن الـ ـ ــواو ف ــي ال ـع ـصــر الـمـمـلــوكــي
نتيجة تراجع اللغة العربية الفصحى .لكن
ً
مــع مــزيــد مــن تــدهــور الفصحى راهـنــا هل
ُيعزز ذلك فرص توهج قصائد الواو أكثر؟
أخشى أن يكون للتراجع الــذي تشهده
ً
ً
الفصحى راهنا أثر سلبي وليس إيجابيا
في فنون الشعر العامي ،فثراء اللغة العربية
وفنونها ال يتعارض في رأيي مع ازدهار
ف ـنــون الـشـعــر ال ـعــامــي ،بــل يـعـضــده لكون
ً
ً
ً
الفنون كال متكامال تزدهر معا وتضمحل
ً
معا.

البعد اإلنساني

ً
ً
القارئ إلبداع الشنهوري يلمس جانبا روحيا في قصائده،
إلى أي مدى يسهم ذلك في إثراء شعره؟ يقول في هذا المجال:
{لم يعد الشعر الوصفي أو الشكالني هو المحك ،بل إن البعد
ً
اإلنساني يصنع نصوصا تعيش وتتجدد وربما لهذا السبب
تعيش قصائد أمل دنقل بيننا وكأنها كتبت اليوم .ولذا فإن

ً ً
غلبة الجانب الروحي على النصوص الشعرية أعتبره فعال أمرا
ً
إيجابيا يبين مدى عمق ثقافة الشاعر وثراء قاموسه الشعري
ً
ً
ً
ً
بالمفردات وبدائلها ،وهــذا يتطلب كــدا فكريا وكدحا لغويا
وقراءات للمنتج الثقافي قديمه وحديثه}.

إسماعيل
ناصر الظفيري
ل ــم ت ـع ــرف ال ـكــويــت األدب الـ ــروائـ ــي ف ــي الـسـتـيـنـيــات
والسبعينيات إال فــي محاولة أو محاولتين ،ال ترقى
أيـهـمــا إل ــى الـشـكــل ال ــروائ ــي ال ــذي تـجـ َّـســد فــي كثير من
ال ــدول الـعــربـيــة ،ومـصــر ت ـحــديــدا .ربـمــا يـعــود ذل ــك إلــى
مـحــدوديــة المجتمع الـصـغـيــر ،وع ــدم تـنــامــي تــراكـمــات
تستدعي االتجاه نحو عمل روائي شديد التعقيد .لكن
اسما كويتيا بدأ يلمع من بعيد دون أن تكون الكويت
التي ينتمي إليها مناخا لرواياته ،لنشأته في الجنوب
الـعــراقــي ،والـبـصــرة تـحــديــدا ،وتــأثــره بــالـحــراك الثقافي
َّ
اليساري الذي شكل بناءه األدبي ،وهو ما جعله ينتمي
َّ
والمهمشين ،زاهدا في مناصب ال قيمة لها .كان
للبسطاء
إسماعيل فهد إسماعيل كاتبا روائيا يحمل مشروعا
ُ
تبدو مالمحه واضحة ،ويحتفي به كتاب ونقاد عرب
يشيدون بأسلوبه الحديث ولغته الشعرية.
ف ــي مـطـلــع الـثـمــانـيـنـيــات ب ــدأن ــا ،نـحــن مـجـمــوعــة من
المهتمين بالكتابة األدبية في جامعة الكويت ،نبحث
ُ
عن أسماء كتابنا ،لنتعرف على نتاجهم األدبــي ،وكان
إسماعيل وليلى العثمان من األسماء التي بــدت أليفة
ومرحبة بمشروعنا الصغير .كانت تلك المرة األولى التي
ألتقي فيها إسماعيل فهد إسماعيل وروايــة "الضفاف
األخرى" .لم تربطني به صداقة مباشرة حتى عام ١٩٨٧
حين ذهبت إليهِّ ،
ألقدم له مجموعتي القصصية األولى
(وليمة القمر) .كتب على الصفحة األخيرة جملة واحدة
مازلت أتذكرها حتى اليوم "أنت قاص تقف على قدمين
ثابتتين ،وال تحتاج تشجيعا مني".
كان ذلك اليوم هو بداية عالقة حميمة بيني وبينه لم
تنقطع في حياته ،ولن تنقطع بعد رحيله.
حين استقر إسماعيل في الكويت لم يكن كاتبا منعزال،
لكنه كان خيمة تظل الجميع تحت رواقها .اجتمع إليه
ُ
كتابنا الشباب ،ليجدوا قلبه ومكتبه مفتوحين يشجع
أي عمل أو جهد إبــداعــي .وربـمــا كنت أعـيــب عليه هذا
االحتفاء ،ظنا مني أن ذلك يوقف تطور الكاتب الشاب،
إال أنه كان يرى أن الوقت كفيل بأن يتطور.
الحقيقة أن إسماعيل فهد إسماعيل لم يجد من وطنه
فــي بــدايــاتــه االح ـت ـفــاء ال ــذي يستحقه ،ول ــم يـكــن كاتبا
محليا في معزل عن هموم أمته .كان كاتبا عربيا بمعنى
الكلمة ،وامتد همه األدبــي من العراق في بداياته حين
كتب "كانت السماء زرقاء" و"الضفاف األخرى" و"البقعة
الداكنة" ،وحتى فلسطين في "ملف الحادثة  ،"٦٧ولبنان
في "الشياح" ،ومصر في "النيل يجري شماال" و"النيل
الطعم والرائحة" ،وسباعية أيام الغزو العراقي للكويت.
في السنوات األخيرة ركز جهده األدبي للكتابة حول
قضية ال ـبــدون فــي عـمــل مـهــم هــو "ف ــي حـضــرة العنقاء
والخل الوفي" ،ليتبعه بعمله الــذي مات عنه "صندوق
أســود آخــر" ،إلحساسه بــأن تلك القضية التي يعانيها
كثير من تالمذته ومريديه هي القضية األولى التي تقض
مضجع الجميع.
ُ
عاش إسماعيل حياته مخلصا ووفيا لهؤالء الكتاب
الذين جمعهم في مكتبه مؤسسا معهم ملتقى الثالثاء،
معوضا مجموعة منهم عن تجاهل السلطة ومؤسساتها
لـهــم .ال أنـكــر فيما يخصني فضل الــراحــل الكبير على
تجربتي المتواضعة ،وموقفه الداعم دائما في المنابر
المحلية والعربية كلما سنحت له الفرصة.
ً
ً
ك ــان إسـمــاعـيــل أب ــا روح ـيــا ورج ــل مــواقــف لــم تــأخــذه
المناصب الرسمية ،ولــم يـسـ َـع إليها .لقد عــاش ومــات
قريبا منا ،وسنبقى ما عشنا أوفياء له .كنا نناديه هكذا
"إسماعيل" ،دون لقب ،كان أكبر من األلقاب.
له الرحمة ،ولروحه السالم ،وألحبابه الصبر الجميل.

متحفتحمل
العربية
«نابو» ...شاهد على تطور الحضارة في الشرق األوسط
اإلطار العام

للمعرفة العلمية
تحف نادرة ورقميات مسمارية وأعمال فنية حديثة
•
في العصر
الحديث.

بيروت  -ةديرجلا

•

م ـت ـحــف {نـ ــابـ ــو} الـ ـ ــذي اف ـت ـتــح
ً
أخ ـي ــرا بــرعــايــة رئ ـيــس الـحـكــومــة
اللبنانية المكلف سعد الحريري،
ي ـع ـمــل ك ـمــؤس ـســة ل ـل ـح ـفــاظ عـلــى
ارتباط المجتمعات بثقافتها من
خــال بــرامــج تعليمية وتدريبية
وجوالت منظمة ومحاضرات عامة
ومعارض إرشادية.
ي ـت ـض ـمــن ال ـم ـت ـحــف مـجـمــوعــة
فـ ــريـ ــدة مـ ــن ن ــوع ـه ــا مـ ــن ال ـت ـحــف
ال ـف ـن ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـع ــود إل ـ ــى أوائ ـ ــل
ال ـع ـص ــر الـ ـب ــرون ــزي وال ـح ــدي ــدي
وإل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـق ـ ـبـ ــات الـ ــرومـ ــان ـ ـيـ ــة
واليونانية والبيزنطية ،باإلضافة
إلـ ــى م ـخ ـط ــوط ــات ن ـ ـ ــادرة ومـ ــواد
إثنوغرافية.
كذلك تشتمل هــذه المجموعة
عـلــى ن ـم ــاذج م ــن األع ـم ــال الفنية
ال ـح ــدي ـث ــة الـ ـمـ ـع ــاص ــرة ال ـع ــائ ــدة
ألهــم الفنانين الـعــرب مــن بينهم:
أم ـي ــن ال ـب ــاش ــا ،وه ـي ـل ـيــن ال ـخ ــال،
وشاكر حسن السعيد ،ومحمود
العبيدي ،وضياء العزاوي ،وعمر
أنـ ـ ـس ـ ــي ،وخـ ـلـ ـي ــل ج ـ ـب ـ ــران ،وآدم

من افتتاح متحف «نابو»
ح ـن ـي ــن ،وش ـف ـي ــق ع ـ ـبـ ــود ،وبـ ــول
غيراغوسيان ،وإسماعيل فتاح،
ومـ ـصـ ـطـ ـف ــى فـ ـ ـ ـ ــروخ ،ب ــاإلض ــاف ــة
إلــى مجموعة مــن أعـمــال صليبا
الدويهي الفنية النادرة.

رقميات مسمارية
يـضــم المتحف مكتبة تحوي
مـجـمــوعــة كـتــب ح ــول ال ـفــن وعـلــم
اآلثـ ـ ـ ــار وال ـ ـتـ ــاريـ ــخ وال ـج ـغ ــراف ـي ــا
ً
ومـ ـخـ ـط ــوط ــات نـ ـ ـ ـ ــادرة وصـ ـ ـ ــورا
فــوتــوغــراف ـيــة وب ـط ــاق ــات بــريــديــة
تعود إلى القرن التاسع عشر...
ك ـ ــذل ـ ــك ي ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن الـ ـمـ ـتـ ـح ــف
مـ ـجـ ـم ــوع ــة ف ـ ــري ـ ــدة م ـ ــن ن ــوع ـه ــا
م ــن ال ــرق ـم ـي ــات الـمـسـمــاريــة
ال ـتــي يــرجــع تــاري ـخ ـهــا إلــى
الفترة مــا بين  2330و540
ق ـب ــل الـ ـمـ ـي ــاد .تـ ـ ــروي ه ــذه
الرقميات حكايات ملحمية
وت ــوف ــر دالئ ـ ــل ع ـلــى الـنـظــم
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى،

ومعلومات عن الجماعات العرقية
وخرائط المدن القديمة.
ب ـي ـن ـمــا تـ ـق ـ ّـدم م ـج ـمــوعــة نــابــو
لمحة عن تاريخ بالد الشام وبالد
م ــا بـيــن الـنـهــريــن ال ـطــويــل ،يــوفــر
الـمـتـحــف لـلـفـنــانـيــن الـمـمــارسـيــن
مساحة للعمل والعرض والسكن.
كل ذلك بهدف تعزيز الحوار البناء
و ب ــث روح اال ن ـت ـم ــاء المجتمعي
وال ـس ـيــاســي وتـشـجـيــع الفنانين
المحليين عـلــى إن ـتــاج مــزيــد من
األعمال الفنية الراسخة في تاريخ
المنطقة أو الناقلة والمتنقلة بين
ثقافات وتقاليد البلدان المتنوعة،
وذلـ ـ ـ ـ ــك السـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض ال ـح ـق ـب ــات
المشتركة والمساهمة الفاعلة في
تجسيدها عبر الفن الحديث.

معجم بصري
ص ـمــم ال ـف ـنــان ال ـع ــراق ــي ضـيــاء
ال ـ ـعـ ــزاوي ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـف ـنــان
العراقي-الكندي محمود العبيدي

غالف واجهات المتحف من الفوالذ
ال ـم ـق ــاوم ل ـل ـتــآكــل ،وت ـظ ـهــر عـلـيــه
نقوش ورســوم بــارزة تستند إلى
معجم بصري ّ
أعده الفنان العراقي
عـ ـل ــى امـ ـ ـت ـ ــداد سـ ـي ــرت ــه ال ـم ـه ـن ـيــة
الـ ـط ــويـ ـل ــة فـ ــي الـ ــرسـ ــم وال ـن ـح ــت
والطباعة.
صمم العبيدي المتحف على
شـ ـك ــل مـ ـكـ ـع ــب بـ ـسـ ـي ــط ي ـت ـض ـمــن
مـســاحــة داخ ـل ـيــة مـفـتــوحــة يمكن
التحكم بها بما يتالءم مع برامج
المعارض واألنشطة الفنية.
ضياء الـعــزاوي فنان تشكيلي
ع ــراق ــي ول ـ ــد ع ـ ــام  .1939ت ـخــرج
فــي كلية اآلداب –قسم اآلث ــار عام
 ،1962ثم نال دبلوم رسم في معهد
الـفـنــون الجميلة ع ــام  .1964هو
من األعضاء المؤسسين لجماعة
الرؤية الجديدة والجماعة العددية
و عـضــو فــي جمعية التشكيليين
العراقيين ونقابة الفنانين .يقيم
ً
منذ أكثر من  30عاما في ضاحية
قريبة من لندن.

اإلله نابو
من التحف النادرة في المتحف

أحــد أهــم آلـهــة بــاد الــرافــديــن وهــو أبــن اإللــه
مردوخ ،حسب األفكار والعقائد العراقية القديمة،
ً
وإله الكتابة والحكمة .في بداية عبادته كان إلها
ً
ً
خاصا بالزراعة وكاتبا وإله القلم والعلم والرقيم
وحامي األدباء والمنسوخات.

يــرجــح أصـلــه إلــى الــديــانــة اإليــزيــديــة ،ويمكن
مناد،
أن يفسر بالمعاني التالية :رسول ،مذيعٍ ،
معلن ،مبلغ .أمــا معنى االســم باللغة اآلشورية
معان أخرى السم اإلله نابو من
فهو نادى .ثمة
ٍ
بينها الالمع.

توابل ةديرجلا

•
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ثقافات

ابتهال الخطيب :كم «صندوق أسود آخر»؟
قراءة في رواية إلسماعيل فهد إسماعيل
تقدم د .ابتهال الخطيب قراءة في رواية "صندوق أسود آخر" للراحل
إسماعيل فهد إسماعيل ،وتقول ضمن هذا اإلطار :بدأت القصة منذ
سنوات ،حين كتب األديب ً
إسماعيل ًفهد إسماعيل في " :2013يا زينبً ،
أحدثك ًعن الزمن بصفته وجودا ماديا لذاته ،في الخارج يمر الزمن متسارعا
ساعات ،وفي بعض األحيان ال احتساب
أو متباطئا ،ال حساب دقائق أو
ً
ألشهر أو سنوات ،لكنه يتكاثف نوعيا عند حاالت االنتظار ،يصير عامل
ضغط مرهق للنفس ،سرعان ما يعود لطبيعته بحضور الغائب أو تحقق
القصد" (.)341
ً
مذهلة شخصية الزمن تحديدا في أدب إسماعيل فهد إسماعيل ،ومذهل
حضورها الطاغي في الروايتين اللتين تناولتا قصة اإلنسان البدون،
أو "الال مواطن" ( )123كما ورد في "صندوق أسود آخر" ،هذا اإلنسان
الخارج عن كل التقسيمات التنظيمية في المجتمع ،ليس له مكان واضح أو

الحالة «البدونية»
تتبين في روايتي
«العنقاء والخل
الوفي» و«صندوق
أسود آخر»

ً
ً
ً
واضحة ،ليس مواطنا وليس مقيما ،ليس موجودا في سجالت
حتى حالة
ً
خارجها،
وليس
الديموغرافية
اإلحصائيات
في
ليس
،
غائبا
وليس
الدولة،
ً
ً
ً
ً
كيان غريب معلق بحبل الزمن ،دائما ينتظر حدثا ما ،شيئا ما ً ،ورقة ما ،قرارا
ما .الزمن في حياة البدون له وجود مادي يستشعر ثقله دائما ،وقيمة نوعية
تحدد سنوات حياته ،السنوات التي يعيشها حقيقة وبشكل فعلي ،السنة
التي حج فيها بيت الله ،السنة التي استخرج فيها ورقة زواج ،السنة التي
تمكن خاللها من تسجيل ابنه في المدرسة ،ليصبح مجموع سني حياته ،على
سبيل المثال في هذه الحالة ،ثالث سنوات.
تتبين الحالة البدونية في روايتي إسماعيل "العنقاء والخل الوفي" و"صندوق
أسود آخر" أكثر ما تتبين من خالل شخصية الزمن فيهما .خط "العنقاء
والخل الوفي" هو خط عمر ننتظر نحن في آخره وصول الصندوق إلى زينب،
ومعه ،لربما نأمل ،وصول يوم جديد وواقع جديد.

ً
الخاتمة التي تملكتني شخصيا إبان قراءة الرواية هي أن الصندوق
سيصل إلى زينب بعد أن تكون قضية البدون قد حلت ،زينب
ستقرأها كتاريخ ،قصة عذابات والدها لن تكون أكثر من رواية
"تنذكر ما تنعاد" قصة خرافية ،ستجدها زينب ،ال يمكنها أن
تتخيلها ،ستقول لنفسها ،كيف عاشها والدي؟ كيف تحملها؟
لربما كما نقول نحن اليوم كيف عاش أجدادنا حر الكويت القائظ
في بيوت الطين؟ كيف تحملوا الغوص بعذاباته وما يتسبب به من
علل وعاهات جسدية وبفساد المسيطرين على تجارته؟ نتساءل
نحن ،ونحن في مأمنً من هذه الحياة البعيدة الشاقة ،وزينب
ستتساءل مثلنا تماما حين يصل إليها الصندوق ،وهي بعيدة في
أمان التحقق اإلنساني األخير ،خاتمة (أبيض وأسود) مثلها مثل
النهايات الساذجة للكثير من األفالم العربية القديمة.

عذابات شخصيات
روايتي إسماعيل
هي عذابات عميقة
ينحتها تاريخ طويل
من األسى والضياع

هذه هي الخاتمة التي رسمتها أنا في نفسي ،عشت
على أملها منذ إصدار "العنقاء" ليأتي "صندوق أسود
آخر" ليؤكد أن الزمن هو انعكاس عدمية هذا الكون،
ممتد ومعتم وال نهاية له ،شخصية صارمة باردة ال
ترحم ،تزحف بين الكلمات والجمل ،تخدعك أنها كلما
اقتربت من الضوء في نهاية النفق ،إذا به نفق آخر في
زمن آخر يمتد غير آبه أو مهتم بعذاباتك ،ال كشخصية
في الرواية وال كقارئ لها.

انتظار ال نهاية له

خط الزمن يتأرجح
بين ذكرى مريعة
ومستقبل في قريبه
وفي بعيده يبدو
ً
قاتما

زي ـن ــب ج ــدي ــدة وص ـ ـنـ ــدوق ج ــدي ــد يـ ـب ــدآن حـكــايــة
"صـنــدوق أســود آخــر" مــن منتصفها ،حيث يتأرجح
ً
ً
خــط الــزمــن فــي هــذه الــروايــة ذهــابــا وإي ــاب ــا ،مــرة إلى
ذك ــرى مــريـعــة ،وأخ ــرى إلــى مستقبل فــي قريبه وفي
ً
بعيده يبدو قاتما ،في قريبه ستموت أم ،وفي بعيده
ستستتب الــوحــدة بــامــرأة فـقــدت إيمانها بطبيعية
الـعــاقــات اإلنـســانـيــة ،وبــإمـكــانـيــة تـمــددهــا مــع تمدد
الزمن.
ً
زينب "صندوق أسود آخر" تعيش انتظارا ال نهاية
له ،والموجع في شخصيتها أنها تعرف أنه ال نهاية
ً
لــزمــن انـتـظــارهــا ،هــي تنتظر أب ــا لـيـعــود مــن الـمــوت،
والموتى ال يـعــودون ،وهــي انتظرت سبعا وثالثين
سنة للمصارحة ،لتتعلق اللحظة على حبال الموت
مــرة أخــرى ،وهــو قــادم من أجــل والدتها ،والموتى ال
يعودون ،لتعيش زينب بعدها في منطقة برزخية ما
بين الحياة والموت حيث تتجمد كل الحقائق ،حقيقة
مقتل والدها ،وحقيقة قسوة أمها ،وحقيقة اكتشافاتها
ً
التي تأتي دائما متأخرة معجونة بتأنيب الضمير،
تــأنـيــب الضمير ال ــذي ال يـعــرف نـهــايــة زم ــن ،فينازع
ً
ً
اإلنسان في لحظات غير متوقعة مطلقا ،ليعيده دوما
إلى نقطة الصفر.
والمثير في أدب إسماعيل البدوني هو أن الحاالت
البدونية فيه ليست بحاالت تقليدية الـبــؤس ،ليس
العوز البسيط المباشر هو أكبر مشاكلها ،هي حاالت
ً
بائسة نفسيا ،تائهة في خط زمن ال يأبه بها ولها،
ً
ً
محاصرة دوما كما يكرر إسماعيل" ،في المكان قسرا"
(" )186حـيــث ال خ ــاص وال مـفــر" ( ،)129وم ــن خــال
بؤسها وتوهانها وحصارها تعطي هذه الشخصيات
ً
ً
ً
بعدا جديدا مختلفا لمفهوم البدون أو "الالمواطن" كما
يسميه الكاتب ،وتكشف زاوية ألم مختلفة ليست عادة
هي محط انتباه العامة.
عذابات شخصيات روايتي إسماعيل هي عذابات
عميقة ،ينحتها تــاريــخ طــويــل مــن األس ــى والضياع
تحمله الشخصيات معها ،تاريخ ال يبدأ وال ينتهي
بعمر الشخصية ،ولكنه يبدأ بعمر القضية ويستمر
ً
مستعرا باستمرارها ،كل شخصية تبدو كأنها نموذج
للقضية بـبــدايــاتـهــا وبـضـبــابـيــة نـهــايــاتـهــا وبأسها
ً
المزروع عميقا في الذاكرة.

معاناة إنسانية مركبة

كلمات إسماعيل
كان لها «خبط» آخر
ً
في أذني خصوصا
مقاطع التحقيق مع
رجل أسير على عدة
مستويات

ً
أسير حرب بدون مثقف كان متزوجا من كويتية،
ً
ً
محامية بدون سابقا ،كويتية حاليا نسبة ألم كويتية،
لـيـســت أي ــا مـنـهـمــا الـشـخـصـيــة الـتـقـلـيــديــة ال ـت ــي قد
تستخدمها الــروايــة التقليدية إلبــراز قضية البدون.
لـيـســت ه ــذه هــي الـشـخـصـيــات األف ـضــل الستحضار
تعاطف القارئ السطحي ،ولكنها بكل تأكيد األقدر
ً
على استدراج عقله ومشاعره العميقة للخوض بعيدا،
وبشكل مغاير ،في قصة معاناة إنسانية مركبة بدأت
قبل زمن الشخصيات وستستمر بعد فنائها.
ليست شخصيات إسماعيل هــي تلك الموجودة
عــادة على أقـصــى مقياس الـبــؤس الـبــدونــي الـمــادي،

إسماعيل فهد إسماعيل

ابتهال الخطيب

لـكـنـهــا بــالـتــأكـيــد ،بـفـعــل تـشـعــب الـقـضـيــة الـسـيــاســي
واسـتـمــراريـتـهــا الــزمـنـيــة وت ــراك ــم نـتــائـجـهــا وتجمع
مخلفاتها في ذهنية المجتمع كله ،هي على أقصى
مقياس البؤس البدوني النوعي ،ذلك البؤس القاهر
الذي يهدد الحياة.
يشير إسماعيل إلــى روافــد القضية البدونية في
ً
ً
ً
روايته تلميحا وأحيانا تصريحا ،وإن بشكل سريع
طارئ على السرد ،حيث كان للبعد عن القص المطول
الـتـقـلـيــدي ل ـعــوامــل ال ـب ــؤس ول ـص ــور الـظـلــم والـقـهــر،
ً
والغوص سريعا وبشكل مباشر في نتائج هذا البؤس
وتأثيره الفاعل على جيلين متتاليين في الحياة مع
التلميح المتداد أثره على القادم من بعدهما ،مفعول
أشد وأكبر وأعمق في طرح قضية الالمواطن.
أن تـقــرأ عــن وجــع فقد وظيفة أو إلـحــاح عــوز هي
تجربة قــرائـيــة مؤلمة مــؤقـتــة ،أن تـقــرأ عــن طفلة في
ً
السابعة تكبر بوجع أب مات منتحرا وأم مفعمة بما
اعتقدته الصغيرة كراهية ،وكل ذلك بسبب "شيء اسمه
المحو" ( )186كما يقول إسماعيل ،هي عملية نحت
فــي الــذاكــرة ،ستالحقك زينب بتنورتها المنحسرة،
ً
وسيالحقك أبوها مضرجا بدمائه ،وستالحقك أمها
معصوبة الرأس ،وستبقى الفكرة ،رغم عدم إلحاحها
المباشر فــي الــروايــة ،ولــربـمــا بسبب عــدم إلحاحها
المباشر فــي الــروايــة ،فــي نفسك محفورة مثل وشم
ال يزول.

لتتجاور وبديهيات أخرى في حياة البدون ،لتتحول
كل األساسيات إلى استثناءات.
فــي ه ــذا الـسـيــاق ال يمكن إلش ــارة مـبــاشــرة لشكل
معاناة بدونية أن توصل الفكرة كما تستطيع اإلشارة
لمضمونها ومعناها وعمق أساها اإلنساني وبعد
امتدادها الناخر الزمني ،كما هي إشارات المضمون
والمعنى والعمق في "العنقاء" و"صندوق أسود آخر".

تعريف فلسفي

شخصية زينب تبقى
األخطر بما تحمله
من رمزية المستقبل
التي ال نستطيع
قراءتها

مصيبة الحب
يـقــول صــاحــب الـعـنـقــاء فــي "ص ـنــدوق أس ــود آخــر"
ً
واصفا عملية اجتماعية هي من المسلمات البديهية
عند اإلنسان "العادي" ،والتي ال تحتاج إلى الكثير من
ً
التحليل كفعل اجتماعي بحد ذاتها مفلسفا معناها
عند الشخص الـبــدون" :الــزواج ال يكون من أولويات
البدون إال إذا أحب ...يبدأ الحب عند البدون باحتشاد
كم من أسئلة محيرة مستعصية في الوقت ذاته ...كيف
وكيف ومتى وهل ...الحب يعني الزواج ،والزواج طموح
لعيش ال ي ــراوح تـحــت مـسـتــوى الـكـفــاف ،يبقى حلم
ً
الخالص أن يكون المحبوب مواطنا ،فإن حدث وصار
ً
الرباط الزوجي واقعا تفاوتت كفتا الميزان ،ولو بعد
حين ،ليس بحكم الحب ،ولكنه بحكم القانون" (.)196
ً
أن تستمع آلالف القصص عن معاناة بدون إقباال
ً
ً
على زواج أو توثيقا لــه أو تـعــامــا مــع مسؤولياته
ً
الحقا ،تبقى تجربة مختلفة عن التفكير في بديهية
ً
لــم تـعــد بديهية مـطـلـقــا :ال ــزواج لـيــس أولــويــة إال إذا
وقعت مصيبة الحب ،كل شيء جميل في هذه الجملة
مثل الحب والــزواج ،هي كــوارث محققة للبدون .هنا
تـتـحــول البديهية إل ــى م ــادة مـعـقــدة عصية التحقق

الرواية أخفت
القيمين في نهايتها
وأفسحت الطريق
لغير المعروفين
ً
ً
لتقول شيئا جديدا
حول السعادة
واألمان والوطن

ً
شخصيا ،كانت الرواية عسيرة القراءة بالنسبة لي،
ً
في كل زاويــة من زواياها أرى وجها أعرفه أو أسمع
ص ــدى قـصــة سـمـعـتـهــا .كــانــت ال ـق ــراءة الـمــوضــوعـيــة
األدبية الخالصة عصية ،فكلمات إسماعيل كان لها
ً
"خبط" آخر في أذني ،خصوصا وأنا أمر على مقاطع
التحقيق مع رجــل أسير على عــدة مستويات ،أسير
مـكــان ،أسير جسد ،أسير مــرض ،أسير حالة مادية،
أسير ضعف اجتماعي أمام زوجة "حقيرة" ،كما وصفت
هي نفسها في لحظة مواجهة ،حاالت أسر كلها تتجلى
وهــو ينتفض أثـنــاء التحقيق ،أو يــردد كما الشريط
المعطوب "أنا تحت أمركم" أو "ال أفهم".
ً
ً
إال أن لـلــروايــة بـعــدا رمــزيــا كــذلــك يمكن أن يسلط
ً
شيئا من الضوء على الركن الداكن الذي كنت أقرأ منه،
فالرواية ،على حضور الــواقــع الشديد فيها ،محملة
بالرمزية :عالقة األم المرتبكة بزينب (كعالقة الوطن
بـبــدونــه؟) ،حــادثــة الطفولة الـتــي ال تندمل ،السكوت
ثالثين سنة عن "حقيقة" ،أمــر التنورة الــذي تسائله
زينب "لماذا هذا اإلصرار الغبي على معرفة أمر تنورة
تافهة؟" ( ،)100والتي تصفها كذلك قائلة "طول التنورة
المحرج" ( )101لتصل إلى نهاية قصة التنورة ،لحظة
انكشاف الحقيقة مع والدتها وهي تعترف "ظلمناه"
( ،)102لتصف زينب اللحظة قائلة "يبلغ الظلم مداه
األبعد بغياب إنسانية العدالة" ( .)102كيف أوصلتنا
تنورة إلى هذا التعريف الفلسفي؟
إال أن أحد أهم تحديات الرواية هو فهم شخصية
"ص ــاح ــب ال ـع ـن ـق ــاء" ال ـغ ــام ـض ــة ،هـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـيــة الـ ـ
 archetypeال ـت ــي ب ــدت ك ـن ـمــوذج أدبـ ــي أك ـث ــر منها
شخصية حقيقية ،رابط زمني بين روايتين ،صندوق
أسود آخر يحوي الخفايا واألسرار وال يبوح بها إال
للمعنيين بها.
ً
ً
هل ُصنع "صاحب العنقاء" ليكون ضميرا قاصا،
ً
ً
راو شكسبيري مـحــايــد؟
صــوتــا عـقــانـيــا أو م ـجــرد ٍ
يحاول "صاحب العنقاء" أن يفهم وال يبرر "استهانة
أي مسؤول بإنسان كويتي بــدون" ( )113وهو يربط
ً
زمنيا بين حادثة طفلة السابعة وحــوادث اختطاف
ً
الصغيرات ،مفلسفا الخوف الذي ال يبرر ،ولكن يفسر

القسوة والعنف ،الخوف من جريمة قتل البنات التي
أودت للعنف مــع أب زيـنــب ،والـتــي لربما هــي رمزية
للخوف العارم عند الشعب الكويتي بسبب االستباحة
السابقة للجنسية الكويتية ،وا لـتــي أودت بــدور هــا
للخوف العارم من المفهوم البدوني.
ي ـقــرأ "صــاحــب الـعـنـقــاء" فــي نـفـسـيــة المحكومين
ً
ً
واصـ ـف ــا سـيـكــوبــاتـيـتـهــم ال ـغــري ـبــة ،ق ــائ ــا "الـجــريـمــة
َ
بالصيغة األبـعــد عــن المتخيل والـمــرتـ ِـكــب بالقناعة
ً
المصاحبة" ( )119جاعال منهم مادة ،على كراهيتها،
مثيرة للتأمل.
يؤخر "صاحب العنقاء" لقاء زينب بالمنسي إلى
الصفحتين األخيرتين ،حيث بدت عينا المنسي "كما
ً
لو أنهما تحمالن دموعا أبدية" ( ،)220ليتركنا معلقين
ً
بـيــن غـيــاب وح ـضــور ،ف ــراق ول ـقــاء ،وأخ ـي ــرا يتداخل
"صاحب العنقاء" والكاتب الفعلي للرواية ،األستاذ
إسماعيل ،بحكم كونه هو صاحب العنقاء الحقيقي،
في همزهما ولمزهما الرقيب ورقابته في جمل مثل
(حذف بمعرفة الكاتب) أو (حذف بمعرفة الرقيب) أو
ً
ً
(حــذف رقابيا) فيشهداننا فعليا حجم أذى الرقيب
ومقدار ما يقتطعه من متعة العمل .لربما مالحظتي
األخيرة هذه نابعة من قناعة أن كاتب الرواية (وهي
المهمة التي يتقاذفها "صاحب العنقاء" وزينب على
مرمى السرد) سيكون "صاحب العنقاء" وليس زينب
ً
رغم أن صوت الراوي لها ،وتلك جزئية تحتمل نقاشا
ً
كثيرا.
وتبقى زينب الشخصية األخطر ،رمزية المستقبل
التي ال نستطيع قراءتها ،بل ال نستطيع حتى تخمين
تشاؤم أو تفاؤل الكاتب من خالل خطوطها ،فال هي
ال ـتــي قــابـلـنــاهــا فــي "ال ـع ـن ـقــاء" وال هــي ال ـتــي وصلنا
وإياها إلى محطة ما في "صندوق أسود" .زينب تحرك
األحداث من خالل رغبة مستعرة لمعرفة الحقيقة ،من
ً
خالل قصة عذاباتها اإلنسانية البحتة المحشوة دوما
ببدونية والدها ،هذا الوضع السياسي االستثنائي
في المجتمع الكويتي والــذي تحول إلــى أصــل ثابت
في حياة زينب يحكم كل مجرياتها.
زينب امرأة جميلة على مشارف األربعين ،نعرفها
من خالل كلمات "صاحب العنقاء" و"سلطان" ،أما في
غير محتوى مواقفها معهما وكلماتهما ،تبقى زينب
طفلة فــي كــل المتبقي مــن الــروايــة ،طفلة وإل ــى األبــد
تبحث عن والدها وهي تضع يدها على خدها ماسحة
أثر صفعة والدتها.
وألن هناك "فضول بحث في تشابه المصائر" ()102
كما تقول زينب ،عرضت الرواية برمزية عالية مقارنة
متقنة بين حياة زينب وحياة سلطان ،بين فقدهما
وبـيــن أس ـبــاب كــل منهما لـهــذا الـفـقــد رغ ــم االخـتــاف
الـطـبـقــي ال ــواض ــح بـيـنـهـمــا .ف ـقــد أش ـخ ــاص ه ــو فقد
انتماء ،هو غربة روح ال تندمل إال "بحضور الغائب
أو تحقق القصد" ( ،)341وفي حالتي زينب وسلطان،
الحل صعب ،إجابة المعضلة فلسفية أزلية تدور في
محور البحث اإلنساني المستمر إلنهاء العنصرية
والطبقية والفروق الصناعية والعودة لجودة الروح
وحقيقية المشاعر.
لم تتسن هذه النتيجة بكمالها بالطبع ألي منهما،
ً
إال أن كل منهما ذاق شيئا من طيبها ،سلطان بعودة
محبوبته جيهان بعد وفاة والده ،والذي مثل الحاجز
الطبقي األول ،وزيـنــب بظهور المنسي فــي حياتها
ً
تزامنا مع غياب والدتها ،والتي مثلت الحاجز النفسي
األول .وألن ــه "ال قـيـمــة إلن ـســان غـيــر م ـعــروف ألولـئــك
القيمين" ( )132فقد أخفت الرواية القيمين في نهايتها،
ً
ً
وأفسحت الطريق لغير المعروفين لتقول شيئا جديدا
حول السعادة واألمان والوطن.

مفترق الثالثاء!
●

محمد جواد

ً
ً
"ال ـثــاثــاء" ظــل اس ـمــا مـعــرفــا،
ً
م ــاص ـق ــا ورديـ ـ ـف ـ ــا إلس ـمــاع ـيــل،
فما إن يقال يــوم الثالثاء حتى
يحيلك إلى "ملتقى الثالثاء" الذي
اق ـتــرن بــاســم ال ــروائ ــي الكويتي
األستاذ إسماعيل فهد َإسماعيل.
ال يهم كثيرا أين ُيعقد ،سواء
ف ــي مـقـهــى ف ــي م ـســرح أو حتى
ً
ف ــي فـ ـن ــدق ،ف ـه ــو ي ـظ ــل م ـق ـتــرنــا
بــاســم "إسـمــاعـيــل" ،ولـكــن أزهــى
أيــام "ملتقى الثالثاء" كانت في
مكتبه ،الذي كان ساحة للنقاش
والـحــوارات والمعرفة ،وبالرغم
من أن يــوم التفاؤل بالنسبة له
كان يوم األربعاء ال الثالثاء ،فإنه
بقي يــوم الـبــوح يــوم االجتماع،
ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـنـ ـصـ ـه ــر بــه
المعرفة وتنبثق منه النقاشات
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوارات ل ـت ــرس ــم ال ـ ـ ــدالالت
لطرقنا جميعا ،الكتاب الجدد
وال ـق ــدام ــى ،الـمـحـتــرفــة أقــامـهــم
والـ ـمـ ـبـ ـت ــدئ ــة أولـ ـ ـ ــى خ ـط ــوات ـه ــا
على حد ســواء ،لقاء ات معرفية
تمهد لهم السبل كــي ينطلقوا،
ي ــواصـ ـل ــوا االن ـ ـطـ ــاق ل ـل ـســاحــة
الثقافية.
توقف "ملتقى الـثــاثــاء" لكن

صــاحـبــه ال ــذي جـعــل مــن مكتبه
وبيته مكانين متاحين للسائلين
وطــالـبــي الـمـعــرفــة ول ــم يـنــزعــج،
فصار من يدخل لمكان أو أمكنة
"إس ـم ــاع ـي ــل" ،ي ـع ـنــي أنـ ــه يـنــوي
الـبـحــث عــن ب ــذور الــوعــي وحــب
القراءة والفهم.
صار "إسماعيل"عرضة لعلل
ص ـح ـي ــة وانـ ـتـ ـك ــاس ــات عـكـسـيــة
ي ــوم ق ــرر الـتــوقــف عــن التدخين
ب ـعــد س ـن ــوات طــوي ـلــة ،ف ـلــم يعد
تـ ــردده عـلــى الـ ـن ــدوات الـثـقــافـيــة
كسابق أيــامــه ،لكنه عـ ّـوض ذلك
التراجع بالكتابة الغزيرة ،فكانت
ً
اإلصدارات المتتالية شاهدا على
ّ
منجزات عزلته المختارة ،ولعل
آخر إنتاجاته هو ذلك "الصندوق
األسـ ــود" ال ــذي وش ــح بــه أيامنا
ثم رحل!
"ص ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدوق أس ـ ـ ـ ـ ـ ــود آخ ـ ـ ـ ـ ــر"،
تسميات عــد يــدة ك ــان يطرحها
علينا كـعـنــوان مـقـتــرح ليختار
ً
اسما يليق بهذه الرواية ،لكني
متأكد أنــه قــد أصــدر ق ــرارة منذ
البدء ،بأن يكون "أسود" ،نعم أراد
ان يـســدل سـتــار حياته بوشاح
أسود.
ل ـقــد اب ـت ــدأ "ط ــال ــب الــرفــاعــي"
ومـلـتـقــاه الـثـقــافــي مــوسـمــه يــوم

األحــد  ٢٠١٨/٩/٢٣فكان اإلعــان
االحتفاء برواية األديب إسماعيل
فهد إسماعيل (صـنــدوق أســود
آخــر) ،فطلب مني طالب أن أعد
ورق ــة والـمـشــاركــة فــي األمـسـيــة،
اعـ ـ ـت ـ ــذرت وقـ ـتـ ـه ــا لـ ـكـ ـن ــه أص ـ ـ ّـر
ع ـلــي بــأن ـنــي أق ـ ــرب الـ ـن ــاس إلــى
إسماعيل.
فكانت الندوة ،وصدح طالب
ب ـصــوتــه ال ـج ـه ــوري ق ــائ ــا بــأن
"ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق األسـ ـ ـ ــود هـ ــي آخ ــر
رواية إلسماعيل فهد إسماعيل"،
اعترض البعض ،ونصحوه بأن
عـلـيــك ال ـق ــول بــأنـهــا آخ ــر إنـتــاج
روائ ــي لألستاذ إسماعيل فهد
إسماعيلّ ،
قدم بعدها الدكتورة
ابـتـهــال الـخـطـيــب ،وال ـتــي أعــدت
ورقـ ـ ـ ــة ج ـم ـي ـل ــة كـ ـمـ ـش ــارك ــة عــن
الرواية ،ثم جاء دوري ليقدمني
"طالب" بأن (شهادتي مجروحة
بإسماعيل)ُ ،
قرأت ورقتي وتحفز
إس ـم ــاع ـي ــل ل ـ ـلـ ــرد ،ف ـم ــا أن ـه ـيــت
ع ـب ــارات ــي ح ـتــى ق ـ ــال ،هـ ــذا (اب ــو
مــازن محمد جــواد) هكذا تحلو
له اإلشــارة حين يقدمني دائما،
مــذ وضــع إه ــداء ه على (ممنوع
ـدود المحرمة)
االقـتــراب من الـحـ َ
وقتها قــال" :مــن عـ َـرفـ ْـك بـ محمد
جواد عرفك ،وإن لم يعرفك فأنت

أبــو م ــازن ،فهو أخــي وصديقي
ورفـيــق دربــي وولــي أم ــري" (لله
درك إس ـم ــاع ـي ــل أي ث ـق ــل أنـ ــاخ
بكاهلي وضعته)!
بعد نهاية الفرح واالبتسامة
واالحتفاء به وبروايته الجديدة/
األخ ـي ــرة ،تــم قـطــع كعكة عليها
صـ ــورة م ـلــونــة ل ـغ ــاف رواي ـت ــه،
وعندما وضع السكين لم يقتطع
م ـن ـه ــا سـ ـ ــوى اسـ ـم ــه (ه ـ ـ ــذا أول
النعي) وقبل خروجنا وحديثه
م ــع د .غــانــم ال ـن ـجــار ،كــانــت كل
اإلش ــارات ومــا وراء كلماته تدل
على أن الوقت قد حان ليتوقف
عن الكتابة.
ودع ـ ـ ـنـ ـ ــا الـ ـجـ ـمـ ـي ــع وركـ ـبـ ـن ــا
سـ ـي ــارت ــي ل ـن ـع ــود إل ـ ــى ال ـب ـي ــت،
كانت السعادة تغمره وحديثنا
ال ينفك عن الحضور وتلك اللمة
ال ـج ـم ـي ـلــة م ــن ال ـم ـث ـق ـف ـيــن ،لكنه
ً
ً
س ـحــب ن ـف ـســا ع ـم ـي ـقــا وق ـ ــال (ال
تهتم منتهية هي) ال أدري كيف
أص ـبــت بــالـخـيـبــة؟ ل ـم ــاذا ينعى
إس ـم ــاع ـي ــل نـ ـفـ ـس ــه؟! ،ف ـه ــو قـبــل
ثالثة أيام وحين كنا مشتبكين
بـحــديــث لـمـشـكـلــة ع ــارض ــة تـمـ ّـر
بــه ،سألته حينها (ومــا الحل)؟
قال :هناك حل واحد (الله ياخذ
أمانته) يــا تــرى مــا الــذي حصل

إلسـمــاعـيــل صــاحــب االبـتـســامــة
(والـ هال) (وحيا الله) التي تصل
لـ ـب ــاب م ـك ـت ـبــه أو داره مــر ح ـبــا
ومستبشرا؟
تركته عند العاشرة من مساء
يــوم األحــد ،يــوم االثنين وجدت
سيارته متوقفة ولم تتحرك من
مكانها ،أصابني القلق ،سألت
العاملين في المكتب فقالوا إنها
"اإلنفلونزا" ،لم يسعفني الوقت
كي أمر عليه يومها.
لكن يوم الثالثاء الحزين جاء
الهاتف وإذا به أسامة ابنه البكر
ي ـســأل ـنــي" :أي ـ ــن أن ـ ـ ــت؟" ،أج ـب ـتــه:
قريب (الحقنا الوالد متخربط).
ال أدري كيف استدرت بسيارتي،
ً
صـ ـع ــدت إلـ ـ ــى ال ـش ـق ــة م ـس ــرع ــا،
توجهت إلى غرفته ،ناداني إنه
بــالـحـمــام ،دخ ـلــت ،نــادي ـتــه "أبــو
فهد" ،إسماعيل أجبني ،أسامة
يـتـحــدث مــع اإلس ـعــاف ليحثهم
عـلــى ال ـســرعــة ،وجــدتــه وق ــد أتــم
غـســل يــديــه وج ـلــس عـلــى حــافــة
المقعد ،وإسماعيل هذه القامة
السامقة و"برحية السبيليات"
ظ ـل ــت صـ ــامـ ــدة ح ـت ــى فـ ــي وج ــه
الـمــوت ،فالميت عندما تغادره
ال ــروح يسقط الـجـســد ويسلمه
لـلــراحــة ،لـكــن إسـمــاعـيــل أراد أن

محمد جواد وإسماعيل فهد إسماعيل
ً
يودعنا مبتسما وبهيئته التي
ع ـه ــدن ــاه ــا ،ول ـل ـح ـظــة ،ولـ ــم أكــن
ً
متيقنا :أتــراه غــادرنــا أم لم يزل
ه ـ ـنـ ــاك رمـ ـ ــق بـ ـسـ ـي ــط؟ أس ــرع ــت
باحتضانه ألعيده إلى سريره،
لكن الرهبة والخوف من إيذائه
منعاني ،فإسماعيل ا ل ــذي كان
ً
كثيرا مــا يتعثر فــي سيره بعد
عملية قدميه األخـيــرة وأسنده
بوزنه الخفيف ،عندما غادرته
الروح أصبح من الثقل بحيث لم
أستطع أن أنهض به ،ناديت على

"جمال" مندوب الشركة ليعينني
على نقله ،ولحظة تعديل جسده
وجــدتــه اليـ ــزال عـلــى ابتسامته
المعهودة ،وكأنه يقول :الرحيل
مكتوب ّ
علي أنا ،أما أنتم فأكملوا
المسير.
نم قرير العين يا رفيق دربي،
ف ــالـ ـع ــال ــم اشـ ـ ـت ـ ــرك ف ـ ــي الـ ـح ــزن
العميق على رحيلك ،ففقدك كان
فجيعة ليس هناك مثلها.
"أبـ ــو أس ــام ــة" ،أو "أبـ ــو فـهــد"
ب ــأي ـه ـم ــا ت ــري ــدن ــي أن أنـ ــاديـ ــك،

كــم تـعـشــق "ال ـث ــاث ــاء" ،فـهــا أنــت
ي ــا ص ــاح ــب "م ـل ـت ـقــى ال ـث ــاث ــاء"،
تفارقنا في اليوم ذاته ،ثالثاؤنا
هـ ـ ـ ــذا اس ـ ـت ـ ـحـ ــال إلـ ـ ـ ــى "مـ ـفـ ـت ــرق
الثالثاء".
تـغـمــدك الـلــه بــواســع رحمته،
وألهم محبيك الصبر والسلوان.
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تسالي

ً
م ــن  12ح ــرف ــا وه ــي اس ــم مـنـظـمــة عــالـمـيــة هدفها
التخفيف مــن آالم الـبـشــر ورف ــع مـسـتــوى الصحة
العامة في العالم.
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

9 4

ً
مهنيا :تصطلح الشؤون المالية ويحالفك الحظ
في استثمار.
ً
ً
عاطفيا :تعرف عالقتكما ازدهـ ــارا بعد ركــود
ومشاكل.
ً
اجتماعيا :أحد األقرباء يسافر إلى بلد بعيد
ما يحزنك.
رقم الحظ.10 :

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

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تـصـ ّـرف بــوعــي وراق ــب مــا يـجــري حولك
للتقدم.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال صـعــوبــة ف ــي ل ـقــاء ال ـحــب الحقيقي
فاألبراج تدعمك.
ً
اجتماعيا :اعتراض من أحد األهل وعليك معرفة
األسباب.
رقم الحظ.3 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
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كلمات متقاطعة
الصليب األحمر

كلمة السر

 - 10روضــة (مبعثرة) – تجدها
في (ممنوع).
 - 11يواخي (مبعثرة) – باكورة
الشئ (معكوسة).

( - 12ال  )...من سور القرآن الكريم
ً
– عظيما.

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيــا :تـنـتـصــر ال ـص ـعــوبــات ال ـت ــي تـعـتــرضــك
بفضل جهودك.
ً
ً
عاطفيا :إذا كنت عازبا فثمة شخص يستحوذ
على تفكيرك.
ً
اجتماعيا :االنتقال مــن صديق إلــى آخــر يبعد
األوفياء عنك.
رقم الحظ.1 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تحتاج إلى مناورة ّ
ذكية ألن المنافسين
ازدادوا.
عــاطـفـيـ ًـا :جـ ّ
ـديــة فــي عالقتكما تـفــرض عليكما
اتخاذ قرار.
ً
اجتماعيا :التجديد في مفروشات المنزل أصبح
ً
ضروريا.
رقم الحظ.12 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :ال يـ ّـسـهــل كــوكـبــك األمـ ــور لــذلــك اعتمد
الحنكة.
ً
عاطفيا  :تتأثران بتغييرات فلكية تميل نحو
التفاؤل.
ً
اجتماعيا :يصعب التواصل معك ألنــك سريع
الغضب.
رقم الحظ.6 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ً
مهنياّ :
مـهـنـيــا :مــراجـعــة حـســابــات مــالـيــة ضـ ــروري قبل
تتبدل المعطيات قريبا وتقبل على ازدهار
ّ
التوسع في أعمالك.
أعمالك.
ً
ً
ً
ّ
عاطفيا :غيوم عابرة في سماء عالقتكما ال تلبث عاطفيا :أنت أمــام ارتباط جــدي فخطط له جيدا
ّ
أن تزول.
ليستمر.
ً
اجتماعيا :وضع برجك قد ّ
ً
في
تراجع
إلى
ي
يؤد
اجتماعيا  :مستجدات في حياة صديق تجعلك
ً
المعنويات.
حزينا.
رقم الحظ.19 :
رقم الحظ.8 :
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 - 8أرشد (معكوسة) – ثلثا (مكة).
 - 9قدح – واسع.
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 - 1أول سـ ـ ــورة ف ــي ا لـمـصـحــف
الشريف – مثارق (مبعثرة).
 - 2تـجــدهــا فــي (ســراب ـيــل) – من
أسماء الله الحسنى.
 - 3م ـ ـ ـئـ ـ ــات األ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوام – د يـ ـن ــه
(مبعثرة).
 - 4ر ج ـ ـ ــب ( م ـ ـب ـ ـع ـ ـثـ ــرة) – ط ـبــق
(معكوسة).
- 5اضطرب – متشابهان.

ً
مهنيا :ال تجازف في عملك وتوسعه قبل دراسته
ً
جيدا.
ً
عاطفيا :تناغم في عالقتكما يحسدكما عليه الغير.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـصــرفــاتــك مــع أفـ ــراد الـعــائـلــة ليست
متوازنة فانتبه.
رقم الحظ.4 :
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ً
عموديا:

 21مارس  19 -أبريل
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 - 1نـ ــزل ع ـلــى س ـيــدنــا «م ـح ـمــد»
صلى الله عليه وسلم.
 - 2م ـلــك ال ــوح ــي (م ـع ـك ــوس ــة) –
مقطوع شوكه (معكوسة).
 - 3حصون – تمنح (معكوسة).
 - 4سـ ــدر (م ـع ـك ــوس ــة) – نـصــف
(تراويح) .
 - 5ثلث (رساالت) – أداة توكيد.
........................................ - 6
........................................ - 7
 - 8نصف (رائد ) – أصلح.
 - 9أ م ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس – ن ـج ــد
(مبعثرة).
 - 10خـمــر جــاريــة مــن الـعـيــون –
يصدر أوامر (معكوسة).
 - 11من سور القرآن الكريم – من
أسماء الرسول (ص).
 - 12صحابي جليل وأول الخلفاء
الراشدين.

الحمل
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كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:
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مهرجان
شك
شغف
سفر
فيلم

صدى
شعور
نسبة
تصوير
طفل

دراما
مستوى
صفة
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 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :تـعـيــش ان ـف ـعــاالت بـعــدمــا تـعـ ّـرضــت إلــى
أوضاع قاسية.
ً
عــاطـفـيــا :فــرصــة لـلـقــاء نصفك اآلخ ــر عــن طريق
غير مألوف.
ً
اجتماعيا :سوء تفاهم مع أحد األصدقاء يتفاقم
إن لم تزله.
رقم الحظ.17 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :يتيح الفلك أمامك مناسبات استثنائية
لربح إضافي.
ً
أي وقت وفي ّ
الحب في ّ
ّ
أي مكان
عاطفيا :تقع في
ٍ
فأبشر.
ّ
ً
اجتماعيا :اكتشف أماكن جديدة في بلدك وخفف
عنك.
رقم الحظ.14 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنياّ :
توجه إلى الوسائل اإللكترونية لتطوير
أعمالك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :مـ ـن ــاخ مـ ــن ال ـح ـم ــاس ــة فـ ــي عــاقـتـكـمــا
وتخططان لمستقبلكما.
ً
اجتماعيا :تحتاج إلى الخروج وتلبية ّ
الدعوات
لتكسر عزلتك.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تفكر بــإطــاق مـشــروع جديد أو تغيير
وظيفتكّ .
ً
عاطفيا :تتضح الرؤية في عالقتكما وتتخذان
ً
ً
قرارا مصيريا.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تستدرك أمرا قبل حدوثه مستعينا
بحدسك.
رقم الحظ.5 :
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١٩

أفراح شهابي
والعوضي
احتفل محمد طالب علي شهابي
بزفاف نجله عمر على كريمة حسين
يوسف علي العوضي ،في صالة
أفراح الميلم بمنطقة العديلية،
وذلك بحضور جمع من النواب
والشخصيات واألهل واألصدقاء
الذين قدموا المباركة والتهاني
بالمناسبة السعيدة ...ألف مبروك.

والد المعرس والمعرس عمر وجمال اللهو واللواء المتقاعد فيصل الجزاف وحسين العوضي ووالد العروس ومؤيد الحداد

تهنئة من النائب السابق يوسف الشاهين الغانم وسليمان العدساني

ً
خالد الكندري مهنئا

ٍ
الشاعر مسلم البحيري مهنئا

«طفل المستقبل» تعقد
مؤتمرها الصحافي
أق ـيــم مــؤتـمــر صـحــافــي لـشــركــة طـفــل الـمـسـتـقـبــل فــي مقرها
بالمنطقة الحرة ،تحدثت خالله الرئيسة التنفيذية عضوة
مـجـلــس اإلدارة ر ش ــا ا ل ـغ ـن ـيــم ع ــن ط ــرح آ خ ــر ا لـمـسـتـجــدات
والتطورات في الشركة.
وقالت الغنيم «طبقا لسياسة الشركة في تطوير وتحديث
فروعها فقد اتبعت منهجا جديدا في مفهوم الترفيه ،إذ لم
تقتصر على تغيير وتحديث الفروع بالديكورات واأللعاب
بل اتبعت سياسة جديدة ،فحرصت على أن تكون األلعاب
ترفيهية ر يــا ضـيــة و عـلـمـيــة ،مــع االر ت ـقــاء بـخــد مــة التشغيل
واألمن والسالمة ،من خالل إدارة التشغيل والصيانة التي
تعمل عـلــى مـسـتــوى عــال مــن ا لـكـفــاء ة عـلــى م ــدار  24ساعة
طوال أيام األسبوع».
افتتح فرع اكسبلور في برج الحمراء ،وهو نظام ترفيهي
رياضي فريد من نوعه بالكويت ،ويختص باألطفال حتى 8
سنوات ،ولديه قاعة خاصة لالحتفال بالمناسبات الخاصة،
كـمــا افـتـتــح ف ــرع ال ـفــروان ـيــة فــي مـجـمــع ال ـفــروان ـيــة ،وقــريـبــا
سيفتتح فرع بمجمع ارابيال في البدع.

رشا الغنيم خالل المؤتمر الصحافي

ً
رئيس مجلس األمة السابق أحمد السعدون مهنئا

 ...والزميل نشمي مهنا

أصدقاء المعرس

ً
النائب السابق عبدالله النيباري مهنئا

تهنئة من النائب شعيب المويزري

 ...والنائب السابق صالح المال

مجتمع

مسك وعنبر
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الجسمي :مسألة تراجع الثقافة ال تقتصر على الكويت فقط
شارك مع المليفي في ندوة «دور الثقافة في المجتمع الكويتي»
فضة المعيلي

حاضر د .عبدالله الجسمي
وإبراهيم المليفي في ندوة «دور
الثقافة في المجتمع الكويتي»،
التي أقيمت في دار معرفي.

الثقافة إحدى
أدوات القوى
الناعمة التي
وضعت الكويت
على الخريطة
المليفي

أق ــام ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة
ل ـلــرخــاء الــوط ـنــي نـ ــدوة بـعـنــوان
"دور ا لـ ـثـ ـق ــا ف ــة ف ـ ــي ا ل ـم ـج ـت ـمــع
ال ـكــوي ـتــي" حــاضــر فـيـهــا ك ــل من
د .عـبــدالـلــه الـجـسـمــي ،والـكــاتــب
ال ـص ـح ــاف ــي إب ــراهـ ـي ــم الـمـلـيـفــي
فــي دار مـعــرفــي ،وأداره ـ ــا نائب
رئيس الجمعية الكويتية للرخاء
الوطني أحمد العبيد.
واس ـت ـهــل د .الـجـسـمــي كلمته
بالحديث عن تراجع الثقافة في
الكويت" ،وأننا ال يمكن أن نعزل
الكويت عن المحيط العربي ،ولو
رأي ـن ــا م ـس ـيــرة ال ـت ـطــور الـثـقــافــي
والـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــري ،الـ ـ ـ ــذي ح ـ ـ ــدث خ ــال
القرنين التاسع عشر والعشرين،
فسوف نالحظ أن الكويت كانت
ً
جـ ــزءا مــن ه ــذا ال ـت ـطــور ،وتـبــادل
ً
األفكار ،وأيضا طبيعة التيارات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ــادت ف ـ ـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع
الكويتي".
من ناحية أخرى قال د .الجسمي،
إن م ـس ــأل ــة ت ــراج ــع ال ـث ـق ــاف ــة فــي
ال ـك ــوي ــت ل ـي ـســت م ـق ـت ـصــرة على
ال ـك ــوي ــت فـ ـق ــط ،ب ــل ه ــي نـتـيـجــة
ً
ل ـل ـتــراجــع ال ـ ــذي ي ـح ــدث ع ـمــومــا
ً
بـسـبــب ال ــواق ــع ال ـع ــرب ــي ،مـشـيــرا
إل ـ ـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك ب ـ ـ ـ ـ ــوادر ظ ـه ــرت
ونالحظها ،فهناك بعض الــدول

بـ ــدأت ت ـق ــاوم ال ـت ـيــار األص ــول ــي،
ً
وأي ـضــا فــي عــوامــل أخ ــرى بــرزت
ومنها العولمة ،ونحن في دول
الخليج لدينا الكثير من األجهزة،
واألشياء المستخدمة ومنها أننا
ً
أكثر الدول استخداما لإلنترنت،
ً
فأصبحنا أكثر انفتاحا ،أو أكثر
ً
تأثرا في هذه األفكار ،التي تأتينا
مــن ه ــذه الــوســائــل .أم ــا األش ـيــاء
السلبية في العولمة وهي تراجع
الفكر ،واأليديولوجيا ،وتحويل
كل شيء إلى سلعة بما فيه ذلك
الثقافة واإلبداعات الثقافية ،وذلك
أحد العوامل األساسية التي أدت
إلى تراجع الثقافة في المجتمع
الكويتي.
وعن الدور الشعبي في الثقافة
ف ــي ال ـكــويــت ي ـقــول د .الـجـسـمــي
ال ـك ــوي ــت م ـنــذ ب ــداي ــة تــأسـيـسـهــا
ً
ً
أعطت دورا كبيرا لقوى الشعبية
والـعــوائــل المعروفة أنها تــؤدي
ً
دورا مــن الـنــاحـيــة االقـتـصــاديــة،
وب ـع ــده ــا كـ ــان ل ـه ــا ت ــأث ـي ــر وأث ــر
ف ـ ــي نـ ـش ــر الـ ـثـ ـق ــاف ــة ،وت ــأس ـي ــس
الجمعيات واألندية الثقافية.
وت ــاب ــع د .ال ـج ـس ـمــي ف ــي ذكــر
ب ـعــض األسـ ـب ــاب ال ـت ــي أدت إلــى
ت ــراج ــع ال ـث ـقــافــة م ـن ـهــا أنـ ــه بعد
ظ ـهــور الـنـفــط أص ـبــح المجتمع

ً
الـ ـك ــويـ ـت ــي اسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــا ول ـي ــس
ً
ً
منتجا على غرار السابق ،مشيرا
إل ــى أن الـ ــروح العملية تــاشــت.
وأض ــاف د .الجسمي أن الثقافة
أ صـبـحــت اآلن مسيسة إ ل ــى حد
ً
كـ ـبـ ـي ــر ،الفـ ـ ـت ـ ــا إل ـ ـ ــى أن ت ـس ـيــس
ً
ً
الثقافة أصبح يؤدي دورا سلبيا
فـ ــي إعـ ــاقـ ــة الـ ـتـ ـط ــور ال ـط ـب ـي ـعــي
الثقافي داخــل المجتمع .وأشــار
إل ـ ــى أن الـ ـع ــام ــل األسـ ــاسـ ــي فــي
تـكــويــن الـثـقــافــة هــو الـعـلــم واآلن
الـتـكـنــولــوجـيــا ف ــي المجتمعات
المتقدمة ،لكن نحن ليس لدينا
ع ـ ـلـ ــم وال تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ولـ ـك ــن
الـ ـسـ ـي ــاس ــة ،الـ ـت ــي ت ـش ـك ــل لـيــس
الثقافة فقط بل كل شيء.
وب ــدوره قــال المليفي ،إنــه من
وج ــه ن ـظ ــره ك ـص ـحــافــي الـثـقــافــة
هــي أضـعــف ط ــرف فــي المعادلة
في أي شيء في الكويت وغيرها
من الدول ،فإذا جاءت إعالنات أو
أخـبــار زي ــادة أول مــا يسقط هو
الصفحة الثقافية" ،وال نستغرب
أن هـ ـن ــاك م ــؤسـ ـس ــات وأن ـش ـط ــة
تسقط".
وأوضح المليفي أن المثقفين
يعانون من داء وهو أنهم يحبون
ً
أن يـتـفــرقــوا وع ـلــق قــائــا " أكثر
ن ـ ــاس ي ـم ـكــن أن يـ ـح ــدث بـيـنـهــم

المليفي والعبيد والجسمي أثناء الندوة
خــاف وانشقاق هــم المثقفون".
وعـبــر المليفي عــن وجـهــة نظره
ورأى أن "أك ـث ــر شـ ــيء يـمـكــن أن
يـحـمــي الـثـقــافــة ه ــي الـسـيــاســة".
وب ـي ــن الـمـلـيـفــي ب ــأن ــه عـلـيـنــا أن
نقر أن الثقافة واحــدة من أدوات
الـ ـق ــوى ال ـن ــاع ـم ــة الـ ـت ــي وض ـعــت
الكويت على الخريطة.

علي اليوحة افتتح األسبوع الثقافي اإلفريقي

ً
ً
ً
تضمن معرضا تشكيليا وتراثيا ضم لوحات رسمها فنانون أفارقة من الرواد والمعاصرين
●

فضة المعيلي

اف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــح األمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
لـلـمـجـلــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة
وا لـ ـفـ ـن ــون واآلداب ،م .عـلــي
ا لـ ـ ـي ـ ــو ح ـ ــة ،أ م ـ ـ ــس األول ،فــي
متحف الفن الحديث ،األسبوع
الثقافي اإلفريقي.
وي ــأت ــي هـ ــذا األسـ ـب ــوع في
سياق التبادل الثقافي وتعزيز
العالقات بين الكويت والدول
اإلفريقية ،لتعريف الجمهور
الـ ـك ــويـ ـت ــي ب ـ ـح ـ ـضـ ــارات ه ــذه
الدول ،وما تتمتع به من ُبعد
تاريخي ضارب في القدم ،إلى
جــانــب الـتـعــرف عـلــى الـفـنــون
والـثـقــافــات الـمـعــاصــرة ،التي
تتناول كل المعطيات الحديثة
في سياقها الجمالي.
وت ـ ـعـ ــاون ف ــي ت ـن ـظ ـيــم ه ــذا
األس ـب ــوع الـمـجـلــس الــوطـنــي
للثقافة مــع س ـفــارات منظمة
مـجـمــوعــة الـتـنـمـيــة إلفــريـقـيــا
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة فــي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،بـ ـحـ ـض ــور سـ ـف ــراء
ودبلوماسيين أفارقة.
وبجانب العروض الغنائية
الفلكلورية ،تضمنت الفعالية
م ـعــرضــا تـشـكـيـلـيــا وتــراث ـيــا
ضم لوحات تشكيلية رسمها
فـ ـن ــان ــون أفـ ــارقـ ــة مـ ــن الـ ـ ــرواد
والـمـعــاصــريــن ،اح ـتــوت على
رص ــد البيئة اإلفــريـقـيــة ،بكل

اليوحة أثناء جولته في المعرض
م ــا ت ـح ـتــويــه م ــن ت ـن ــوع يشمل
كل نواحي الحياة ،إضافة إلى
عرض المنتج اإلفريقي الخاص
باألعمال اليدوية ،وغيرها.

طرب زنجبار
وشاركت تنزانيا بمجموعة
طــرب زنـجـبــار ،وقــدمــت جنوب
إفــريـقـيــا مـقـطــوعــات موسيقية
ل ـ ـ ـفـ ـ ــرقـ ـ ــة آك ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا وأع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاال

مستخلصة مــن مـفـهــوم إع ــادة
الـ ـت ــدوي ــر ل ـع ـنــاصــر ال ـط ـب ـيـعــة،
مــن أجــل الحصول على أعمال
ف ـن ـي ــة جـ ـ ــذابـ ـ ــة .ب ـي ـن ـم ــا ق ــدم ــت
مملكة إيسواتيني مقطوعات
مــوس ـي ـق ـيــة ف ـل ـك ـلــوريــة لـلـفـنــان
بــولــوهــا نـجــوبــان ،إضــافــة إلــى
ع ـ ـ ــرض الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات الـ ـي ــدوي ــة
اإلي ـســوات ـي ـن ـيــة وال ـم ـن ـحــوتــات
الحجرية والخشبية.
ومـ ـ ــن ب ــوتـ ـس ــوان ــا ،ش ــارك ــت

ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة إم ـ ـ ـبـ ـ ــور ت ــوهـ ـيـ ـن ــوي
ب ـ ــأعـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـفـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــت فـ ـ ــي ص ـن ــاع ـت ـه ــا
الـ ـنـ ـسـ ـي ــج ،وش ـ ــارك ـ ــت ال ـف ـنــانــة
س ـي ـل ـي ـم ـي ـلــوي نـ ـت ــوى بــأع ـمــال
أخـ ــرى مـسـتـمــدة م ــن الـنـسـيــج،
فـيـمــا قــدمــت الـفـنــانــة نيهيميا
قوديسانق أعمالها الفخارية
بألوانها الزاهية ،كما امتازت
أعمال الفنانة تابالوقو ثاماقا
بــالـتـنــوع فــي أشـكــالـهــا ،والـتــي

اسـ ـتـ ـخـ ـلـ ـصـ ـتـ ـه ــا م ـ ـ ــن م ـ ـ ــادة
السيراميك ،والمستوحاة من
مفاهيم تتعلق باألزياء.
وشاركت ليسوتو بأعمال
فنانها موتلوهيلوا نثايسين،
وا لـتــي تضمنت رؤى تراثية
تتماهى مع الحياة في أنساق
جـ ـم ــالـ ـي ــة عـ ـ ـ ــدة ،كـ ـم ــا ق ــدم ــت
ماالوي فنانها زاكاريا فيري،
الـ ـ ـ ــذي بـ ـ ــرع ف ـ ــي ف ـ ــن تـجـمـيــع
الصور (الكوالج) ،كي يعرض
أعماله التشكيلية المستوحاة
م ــن ب ـي ـئــة بـ ـل ــده ،إل ـ ــى جــانــب
رس ـ ــوم ـ ــات ـ ــه ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـفــن
البورتريه.
وقــدم الحرفي الفنان إيكل
نيامهوندورو من زيمبابوي
أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــه الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدة م ــن
األساطير القبلية والتأمالت
ال ــروح ــانـ ـي ــة ،م ـ ـصـ ــورا فـيـهــا
االنـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــام ب ـ ـيـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــة
واإلنـ ـ ـس ـ ــان ،ع ـب ــر م ـن ـحــوتــات
مصحوبة بالنقوش المعقدة.
ً
ومـ ـ ــن زيـ ـمـ ـب ــاب ــوي أيـ ـض ــا،
شـ ـ ـ ــارك الـ ـفـ ـن ــان ك ــري ـس ـت ــوف ــر
ت ـي ـم ـبــي ب ــأع ـم ــال ــه الـطـلـيـعـيــة
ال ـ ـمـ ــأخـ ــوذة مـ ــن ال ـمــوس ـي ـقــى
ا لـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة ذات اإل يـ ـ ـق ـ ــا ع ـ ــات
ال ـه ــادئ ــة ،وال ـت ــي ت ـســاهــم في
التنمية الـبـشــريــة وب ــث روح
التحدي والصمود في النفس
البشرية.

وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــداخـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه لـ ـبـ ـع ــض
ال ـم ــاح ـظ ــات ال ـخ ــاط ـف ــة ت ـس ــاءل
د .خليفة الوقيان "عما يحدث هل
هو تراجع في الثقافة أم تحول؟ ،
وما هي الثقافة ؟ في الثقافة هي
هوية المجتمع سواء أكان نقبل
بهذه الهوية أو ال  ،الهوية القائمة
في مرحلة ما ،وفي ظل ما يحدث

ليس تراجعا ثقافيا ،بل تحوالت
ثقافية ناتجة عن تحوالت فكرية،
وهــذه التحوالت ال تقتصر على
الـكــويــت إنـمــا تـجـتــاح العالمين
العربي واإلسالمي".

الكندري :أنتظر «الحزرة»
وأعود للمسرح بعد غياب
يعيش الكاتب محمد الكندري
حــالــة مــن الـنـشــاط الـفـنــي ،السيما
عقب موسم كان األبرز بالنسبة له
خالل الفترة الماضية.
ال ـك ـنــدري ق ــال ل ــ"ال ـج ــري ــدة" إنــه
ينتظر عــرض مسلسل "ال ـحــزرة"،
الذي ِّ
يعول عليه كثيرا ،خصوصا
َّ
أنه وثق تعاونه مع المخرج مناف
عـبــدال ،ونخبة مــن نـجــوم الــدرامــا
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،خـ ـص ــوص ــا ال ـف ـن ــان
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـع ـق ــل .وح ـ ــول هــذا
العمل ،أوضح أن "مسلسل الحزرة
من تأليفي ،وإخراج مناف عبدالله،
وإنتاج تلفزيون الكويت ،وبطولة
ال ـف ـن ــان ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـع ـق ــل ،إلــى
جــانــب نـخـبــة مــن ال ـن ـجــوم ،منهم:
مرام وأحمد العونان وعبدالعزيز
النصار ونورة العميري".

المسلسل ،قال إن "العمل كوميدي
اج ـت ـم ــاع ــي ت ـع ـت ـمــد أحـ ــداثـ ــه عـلــى
ال ـم ــوق ــف ال ـ ــدرام ـ ــي ،ولـ ـك ــل حـلـقــة
ق ـصــة وعـ ـن ــوان ج ــدي ــد ،م ــع ثـبــات
الشخصيات الرئيسة ،بمشاركة
نـخـبــة مــن ض ـيــوف ال ـش ــرف ،مثل:
م ـح ـم ــد ج ــاب ــر وم ـح ـم ــد رم ـض ــان
وفهد البناي ومشاري البالم ومي
عبدالله".
وذك ـ ـ ـ ــر أن ال ـم ـس ـل ـس ــل ي ـح ـمــل
إس ـقــاطــات اجـتـمــاعـيــة وسياسية
وإنسانية كثيرة ،من خالل حكايات
م ـت ـنــوعــة ق ــوام ـه ــا ال ــرئ ـي ــس قصة
شخص بخيل جــدا يمر بمواقف
يومية غريبة.
وحـ ـ ــول ج ــدي ــده خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
المقبلة ،كشف الكندري أنه بصدد
اإلع ــداد لمجموعة مــن المشاريع
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي س ـي ـك ـشــف عـنـهــا
تباعا ،أولها "عمل مسرحي يمثل
عــودتــي لــ(أبــوالـفـنــون) بعد غياب
ثــاث سـنــوات ،منذ مسرحية (مر
ي ــا حـ ــول) ل ـج ــروب ال ـب ــام ،و(ن ــور
الظالم) للفنانة هند البلوشي ،لكن
العمل الجديد سيعوض غيابي،
وسأكشف تفاصيله قريبا ،فضال
عن أعمال تلفزيونية وإذاعية أجهز
لها مع عودة الروح للجسد الفني
ال ـخ ـل ـي ـجــي ب ـع ــد م ــوس ــم رم ـض ــان
والعطل الرسمية".
وثـ َّـمــن ال ـك ـنــدري ردود األفـعــال
الطيبة تجاه مسلسل "المواجهة"،
الذي ُعرض خالل رمضان الماضي.

الشطي»Future Stars Academy« :
تعنى بمواهب الطفل الفنية
تقدم دورات في التمثيل والغناء واالستعراض والرسم

عثمان الشطي

أمير كرارة ينتظر موقفًا
محترمًا من «الجونة»

كتب املمثل املصريأمير كرارة
على صفحته على أحد مواقع
التواصل االجتماعي" :شكرا
إعالم املصريني على وقفتهم
وصرف معاش مدى الحياة
للراحلة الصحافية القديرة
هند موسى ،وشكرا ملهرجان
اإلسكندرية لتكريمها وكتابة
اسمها على مركز املهرجان
الرئيسي ،ومنتظر موقف
محترم منمهرجان الجونة
السينمائي تكريما لهند
موسى ،ربنا يرحمك ويصبر
أهلك".
وبالتالي يكون أمير قد شكر
مؤسسة إعالم املصريني على
قرارها بتكريم الصحافية
الراحلة هند موسى ،التي
توفيت في حادث خالل عودتها
من تغطية فعاليات الدورة
الثانية من مهرجان الجونة
السينمائي.

وفاء عامر تتعرض النتقادات
واسعة بسبب الوشم

ِّ
يحضر مجموعة من المشاريع الدرامية واإلذاعية
وح ـ ــول اإلطـ ـ ــار الـ ـع ــام ألحـ ــداث
● محمد جمعة

محمد الكندري

"نكبر بالفن" ،هذا هو شعار
" ،"Future Stars Academy
ا ل ـتــي تـعــد األ كــاد ي ـم ـيــة الفنية
الوحيدة بالكويت التي تهتم
وتـ ـتـ ـبـ ـن ــى مـ ـ ــواهـ ـ ــب األطـ ـ ـف ـ ــال
وال ـنــاش ـئــة ال ـف ـن ـيــة ،م ــن خــال
و ر ش و د و ر ا ت م ــو سـ ـمـ ـي ــة

خبريات

ب ـعــدة م ـج ــاالت ف ـن ـيــة ،مـنـهــا:
التمثيل ،الغناء ،االستعراض
الحي ،والتأليف المسرحي،
والـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـ ـتـ ـ ــربـ ـ ــويـ ـ ــة،
واألخالقيات الفنية ،إضافة
إلى التطرق لهواة التصوير
والرسم.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد ،قـ ــال
مــؤســس األكــادي ـم ـيــة عـثـمــان
الـ ـشـ ـط ــي" :هـ ـ ــذه األك ــادي ـم ـي ــة
مخصصة لألطفال والناشئة
من عمر  17 - 7سنة ،والذين
يـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــون م ـ ــوهـ ـ ـب ـ ــة ف ـ ـن ـ ـيـ ــة،
ويحبذون تنميتها وصقلها،
مـ ــن خـ ـ ــال خـ ـ ــوض ال ـس ــاح ــة
الفنية وا لـمـجــال ا لـفـنــي ،كما
واع
نسعى إلى تأسيس جيل ٍ
من األطفال والناشئة مثقف
ً
ً
فنيا وأخالقيا ينافس بتميز
في المجال الفني ،عن طريق
دورات ذات مـ ـ ـ ــواد ع ـل ـم ـيــة
نظرية ،وتدريبات تطبيقية،
ومـ ـح ــاض ــرات ت ــرب ــوي ــة عـلــى
أ يــدي أ ســا تــذة متخصصين،
كل في مجاله".
وأض ــاف" :كـمــا نـهــدف إلــى
تكوين أول فرقة فنية خاصة
لألطفال بالكويت والخليج
والوطن العربي ،تنافس في
مجاالت المسرح والموسيقى

وال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ،وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا م ــن
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــون عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــي
والعربي".
وذك ـ ـ ــر الـ ـشـ ـط ــي أنـ ـ ــه ت ـمــت
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ــأس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة
متخصصين في عدة مجاالت
فنية ،منهم من قسم التمثيل
عـ ـ ـص ـ ــام الـ ـ ـك ـ ــاظـ ـ ـم ـ ــي ،وقـ ـس ــم
الـ ـت ــألـ ـي ــف عـ ـثـ ـم ــان ال ـش ـط ــي،
واإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــي
والـ ـ ـغـ ـ ـن ـ ــاء نـ ـ ـ ــورة الـ ـقـ ـم ــاس،
وقسم االستعراض والتعبير
الحركي عبدالرحمن الهزيم،
وقسم الرسم والسينوغرافيا
مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــا ،فـ ـ ــي ح ـيــن
يـ ـتـ ـص ــدى ل ـ ـمـ ــادة الـ ـمـ ـه ــارات
الفنية مجموعة من الضيوف
والفنانين واأل ســا تــذة الدين
س ـي ـكــونــون ب ـم ـنــزلــة ضـيــوف
شرف في الدورة.
ُيـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ــر أن األ ك ـ ــاد يـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة
ستتبنى المواهب الفنية من
أطفال فئة ذوي االحتياجات
ا ل ـخــا صــة بــا ل ـم ـجــان دون أي
م ـقــابــل م ـ ــادي ،ت ـكــري ـمــا لـهــم،
وسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدد ل ـ ـهـ ــم دورات ـ ـ ـهـ ـ ــم
ال ـخ ــاص ــة م ــع ال ـف ـنــانــة عـبـيــر
يحيى.

حملة انتقادات واسعة
تعرضت لها املمثلة املصرية
وفاء عامر بسبب وشمها
الجديد الذي تضمن آية
قرآنية.
وفي التفاصيل ،نشرت
عامر عبر حسابها الخاص
على أحد مواقع التواصل
االجتماعي ،صورة لها بدت
فيها وهي ترتدي فستانًا
رمادي اللون ،وظهر على
يدها وشم جديد عبارة
عن آية قرآنية ،مما عرضها
ملوجة كبيرة من االنتقادات
لرفض متابعيها استخدام
آيات من القرآن الكريم في
الوشم ،وبعد هذه االنتقادات
حذفت عامر الصورة عن
حسابها.
يذكر أن آخر أعمال عامر
كان مسلسل "نسر الصعيد"،
الذي أطلت من خالله في
املوسم الدرامي الرمضاني
املاضي ،وكان معها النجم
محمد رمضان.

خالد الصاوي يشارك في فيلم
ومسلسلين

رغم أن الفنان خالد
الصاوي واجه حظًا
سيئًا الفترة املاضية
على الصعيد الدرامي
والسينمائي ،فإنه في
حالة من االنتعاشة الفنية
حاليا ،حيث يستعد
لعدة أعمال درامية وفيلم
سينمائي ،ومن املقرر أن
تعرض هذه األعمال فى
عام .2019
ويعقد الصاوي جلسات
عمل هذه األيام مع شركة
فنون مصر للتحضيرات
املبدئية ملسلسل "أبيض
غامق" ،مع النجم طارق
لطفي ،الذي سيعرض في
رمضان  ،2019وإخراج
محمد سالمة ،وهو العمل
الذي يعيد طارق لطفي إلى
الدراما الرمضانية بعد
غياب عامني متتاليني.
ويبدأ الصاوي أيضا
تصوير مسلسل "البيت
األبيض" الفترة املقبلة ،مع
نفس الشركة ،ويشارك في
بطولته نجالء بدر ،ونبيل
الحلفاوي ،ولم تستقر
الشركة املنتجة على اسم
مخرج حتى اآلن.
كما يستعد الصاوي
لبطولة فيلم "الفارس" مع
النجم كريم عبدالعزيز،
ونيللي كريم ،وأنوشكا،
وهو من إنتاج محمد
السبكي ،وإخراج محمد
سامي.

ةديرجلا
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دوليات
إيران تضرب «شرق الفرات» وإصرار تركي على اجتياح المنطقة

• نصف الصواريخ سقطت بكرمنشاه وواشنطن تؤكد وتتابع • فصائل إدلب :وجود الروس بالمنطقة العازلة مرفوض
• المعلم يدعو الجعفري إلى زيارة دمشق • ماتيس إلى باريس لتثبيت الوجود الفرنسي العسكري في سورية
في ظل إصرار تركيا على
اجتياح شرق سورية ،والقضاء
على الوحدات الكردية بمنطقة
الفرات ،أقدم الحرس الثوري
اإليراني ،أمس ،على قصف
البوكمال بنحو
مواقع في مدينة
ً
 6صواريخ بالستية ،ردا على
هجوم مسلح شهدته ساحة
العروض العسكرية في مدينة
األهواز األسبوع الماضي وتبناه
تنظيم «داعش».

موسكو تؤكد مقتل
 85ألف مسلح في
 3سنوات والمرصد
ً
يوثق  18ألفا
نصفهم مدنيون

هاجم الحرس الثوري اإليراني
فـ ـج ــر أمـ ـ ــس م ـن ـط ـق ــة الـ ـب ــوكـ ـم ــال
بمحافظة دير الزور شرق سورية
ً
ب ــ 6ص ــواري ــخ بــالـسـتـيــة ،ردا على
الـهـجــوم الـمـسـلــح ال ــذي اسـتـهــدف
ً
فــي  22سبتمبر الـمــاضــي عــرضــا
ً
ع ـس ـكــريــا ف ــي ذك ـ ــرى بـ ــدء ال ـحــرب
الـعــراقـيــة فــي مــديـنــة األهـ ــواز ذات
األغلبية العربية ،وأسفر عن مقتل
ً
 25شخصا ،وتبناه تنظيم "داعش".
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس ال ـ ـ ـثـ ـ ــوري،
عـلــى مــوقـعــه اإللـكـتــرونــي ،أن ــه "تــم
استهداف مقر قادة جريمة األهواز
اإلرهابية في شرق الفرات الساعة
ً
الثانية صباحا بالتوقيت المحلي
ب ـصــواريــخ بــالـسـتـيــة أرض-أرض
أط ـل ـق ـه ــا ال ـ ـفـ ــرع الـ ـج ــوفـ ـض ــائ ــي"،
ً
مؤكدا "مقتل أو جرح عدد كبير من
اإلرهابيين التكفيريين".
ً
ونـ ـش ــر م ــوق ــع الـ ـح ــرس ص ـ ــورا
لسحب دخان ونقاط مضيئة فوق
تـضــاريــس جبلية .وذك ــرت وكــالــة
"ف ــارس" أن نوعين من الصواريخ
اسـتـخــدمــا فــي ال ـه ـجــوم ،هـمــا "ذو
الفقار" البالغ مداه  750كلم ،و"قيام"
 800كلم.
وإذ أكد الناطق باسم الخارجية
بهرام قاسمي أن "الهجوم يوضح
عــزم إي ــران وكفاحها ضــد تسليح
وت ــدري ــب ال ـق ــوات اإلره ــاب ـي ــة على
م ـخ ـت ـل ــف الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات" ،اع ـت ـبــر
أم ـيــن مـجـمــع تـشـخـيــص مصلحة
النظام محسن رضائي أن الضربة
الصاروخية "تنبيه ،والعقاب األكبر
ً
آت قريبا".

الصواريخ أصابت منازل المدنيين
فــي ال ـبــاغــوز وهـجـيــن شــرقــي ديــر
الزور ،وتسببت في مقتل أكثر من
 10مدنيين في المناطق القريبة من
سيطرة "داعش".

واشنطن والضربات

تركيا وروسيا

وب ـي ـن ـم ــا ن ـف ــى الـ ـن ــاط ــق بــاســم
قــوات سورية الديمقراطية (قسد)
كينو غابرييل توافر معلومات عن
الـهـجـمــات اإليــران ـيــة ،أك ــد الـنــاطــق
باسم التحالف الدولي شون رايان
تنفيذ "ضــربــات غير معلن عنها"
ً
شــرق ال ـفــرات ،موضحا أنــه يتابع
تقارير من مصادر مفتوحة و"حتى
ال ـل ـح ـظــة ،الي ـ ــزال يـقـيــم احـتـمــالـيــة
وق ـ ــوع أضـ ـ ــرار أو ت ـع ــرض أي من
قوات التحالف لخطر".
وت ـ ـ ــداول ن ــاش ـط ــون إي ــران ـي ــون،
مقاطع تظهر سـقــوط صاروخين
بالستيين ،من أصل  ،6في منطقة
جوانرود بالقرب من مركز إطالقها
فــي كــرمـنـشــاه ،وسـقــوط واح ــد في
قرية سراب ياوري ،أدى إلى تدمير
المحاصيل الزراعية والبساتين.
وذك ـ ــر ن ــاش ـط ــون س ــوري ــون أن

فــي هــذه األث ـنــاء ،أع ــاد الرئيس
التركي رجب طيب إردوغان ،خالل
أولى جلسات البرلمان ،أمس ،أنه
يـهــدف إل ــى تــأمـيــن الـسـيـطــرة على
شرقي نهر الـفــرات بالقضاء على
وحدات حماية الشعب الكردية في
ً
الـمـنـطـقــة ،وأي ـض ــا تـطـهـيــر مدينة
منبج ومنطقتي سنجار وقنديل
العراقيتين من المسلحين األكراد.
وبعد ساعات من تأكيدها عدم
سحب أي فصيل تابع لها آلياته
ً
الـثـقـيـلــة ت ـن ـف ـيــذا الت ـف ــاق مــوسـكــو
وأنـ ـق ــرة ف ــي  17سـبـتـمـبــر ،أبـلـغــت
الجبهة ا لــو طـنـيــة للتحرير ،التي
ت ـضــم أبـ ــرز ف ـصــائــل إدل ـ ــب ،تــركـيــا
رفـ ـضـ ـه ــا أي وجـ ـ ـ ــود روسـ ـ ـ ــي فــي
المنطقة منزوعة السالح.
وأف ــاد الـنــاطــق بــاســم الجبهة
ناجي مصطفى ،في بيان نشره

مسقط تجري أكبر تمرين
عسكري بتاريخها
مدينة إدلب كما بدت أمس األول (أ ف ب)
على "تليغرام" ،ليل األحد -االثنين
عـ ــن "ل ـ ـقـ ــاء مـ ـط ــول مـ ــع ال ـح ـل ـيــف
التركي بخصوص بنود االتفاق
ومــوضــوع الــوجــود الــروســي في
ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـم ـع ــزول ــة ع ـلــى وجــه
ً
التحديد" ،موضحا أن الفصائل
ح ـص ـلــت ع ـلــى "وع ـ ــد ب ـع ــدم وتــم
تأكيده".
ون ـف ــى "ف ـي ـل ــق ال ـ ـشـ ــام" سـحــب
آل ـيــاتــه الـثـقـيـلــة م ــن ري ـفــي حلب
ال ـ ـغـ ــربـ ــي وال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي .وس ـب ــق
"جيش العزة" ،الناشط في ريف
ح ـمــاة ال ـش ـمــالــي ،ورفـ ــض إقــامــة
الـمـنـطـقــة ال ـع ــازل ــة ع ـلــى مـنــاطــق
سيطرة الفصائل فقط وتسيير
أي دوريات روسية في نطاقها.

المعلم والجعفري
وغداة تأكيده حدوث تغير في
م ــزاج الجامعة العربية لصالح
ن ـ ـظـ ــام ال ــرئـ ـي ــس ب ـ ـشـ ــار األسـ ـ ــد،
ولقائه غير المسبوق مع نظيره
البحريني خــا لــد آل خليفة على
هامش اجتماعات األمم المتحدة،
وج ــه وزي ــر الـخــارجـيــة ال ـســوري
وليد المعلم أمس دعوة رسمية

ً
صالحي يعرض التعاون نوويا مع السعودية واإلمارات

إل ـ ــى ن ـظ ـي ــره الـ ـع ــراق ــي إب ــراه ـي ــم
الجعفري لزيارة دمشق.
وأوضـ ـح ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
العراقية أن الجعفري التقى المعلم
ف ــي ن ـي ــوي ــورك ،واس ـت ـعــرضــا أب ــرز
القضايا ذات االهتمام المشترك،
وأك ـ ـ ـ ــدا أه ـم ـي ــة ت ـض ــاف ــر ال ـج ـهــود
والـتـعــاون لتعزيز أمــن واسـتـقــرار
المنطقة ،والقضاء على اإلرهاب.

الوجود الفرنسي

ً
دولـ ـ ـي ـ ــا ،ي ـل ـت ـقــي وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
األم ـيــركــي جـيـمــس مــاتـيــس الـيــوم
مــع الــرئ ـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل
ماكرون ووزيرة الجيوش فلورانس
بارلي ،لبحث ملف مكافحة اإلرهاب
والــوجــود العسكري الفرنسي في
ً
سورية خصوصا.
وخالل الزيارة األولى له لباريس
مـنــذ تــولـيــه منصبه مطلع ،2017
س ـي ـت ـق ــدم م ــاتـ ـي ــس ب ــال ـش ـك ــر مــن
"فــرن ـســا وتـهـنـئـتـهــا ع ـلــى حـمــات
مكافحة اإلرهاب التي تسير بشكل
جيد في غرب افريقيا والمشرق"،
ً
وفقا للمتحدث باسم "البنتاغون"
إريك باهون.

الغارات الروسية
وم ـ ــع حـ ـل ــول الـ ــذكـ ــرى ال ـثــال ـثــة
ل ـتــدخــل م ــوس ـك ــو ،وثـ ــق ال ـمــرصــد
ال ـس ــوري مـقـتــل أك ـثــر م ــن  18ألــف
ً
ش ـ ـخـ ــص نـ ـصـ ـفـ ـه ــم ت ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــا مــن
ال ـمــدن ـي ـيــن ،ف ــي الـ ـغ ــارات الـجــويــة
الـ ــروس ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة مـ ـن ــذ 30
س ـب ـت ـم ـب ــر  ،2015كـ ـم ــا قـ ـت ــل فــي
الضربات  5233من تنظيم "داعش"،
والـبــاقــي مــن الفصائل اإلسالمية
والجهادية.
ً
وأعطت موسكو أرقاما مختلفة
ً
جدا ،أمس األول ،مع تأكيد رئيس
ل ـج ـنــة الـ ــدفـ ــاع ال ـت ــاب ـع ــة لـمـجـلــس
االتحاد الروسي فيكتور بونداريف
أن ال ـقــوات الـجــويــة قتلت  85ألــف
"إرهابي" ،ودمرت خالل  3سنوات

معبر القنيطرة
وفــي حين اعتبر مساعد وزيــر
الخارجية اإليراني عباس عراقجي
أن تــوريــد روس ـيــا منظومة "إس-
ً
 "300إل ـ ــى دمـ ـش ــق ي ـش ـك ــل دع ـم ــا
ألم ـ ــن واسـ ـتـ ـق ــرار سـ ــوريـ ــة ،سـمــح
وزيــر الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور
ليبرمان ليل السبت -األحد "بإعادة
فتح بوابة ألفا في معبر القنيطرة،
ل ـت ـس ـت ــأن ــف ق ـ ـ ــوات حـ ـف ــظ الـ ـس ــام
الــدول ـيــة الـتــابـعــة لــأمــم المتحدة
نشاطها بانتظار أن تعيد دمشق
فتحه من جانبها".
وأبـ ـ ـ ــدى ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي
ا س ـت ـعــداده لفتح معبر القنيطرة
مع سورية من جانبها ،عقب عودة
ق ــوات حـفــظ ال ـســام الــدول ـيــة بعد
أربع سنوات من انسحابها.
(عواصم  -وكاالت)

بدء استخدام «الكارت الذكي» الجديد في مواصالت القاهرة

قائد قوة الشرطة اإليرانية حسين أشتاري يستعرض أسلحة خالل معرض لألمن في مدينة
المصلي أمس (إرنا)
ّ
واإلمــارات من شأنه أن "يقلص
نسبة انعدام الثقة السياسية"
ً
بـ ـي ــن ال ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـ ـثـ ـ ــاث ،مـ ــؤكـ ــدا
ضـ ــرورة تــأسـيــس مــركــز يخدم
األمان في المنطقة عند حدوث
مخاطر نووية.
وف ــي س ـي ــاق مـنـفـصــل ،اتـهــم
مؤلف أميركي يدعى ،دوغالس
بويد ،إيران بالتخطيط إلسقاط
طائرة لوكربي عام  1988التي
اتهم نظام الزعيم الليبي الراحل
معمر َّ القذافي بتفجيرها.
وفند الكاتب فرضية وقوف
لـيـبـيــا وراء تـفـجـيــر ال ـط ــائ ــرة،
وحـ ـ ـ ـ َّـمـ ـ ـ ــل إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة
إسقاطها.
واسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــد ب ـ ــوي ـ ــد ب ـت ــوج ـي ــه

وبينما طلب المعلم من القوات
ال ـع ـس ـكــريــة األم ـي ــرك ـي ــة وال ـتــرك ـيــة
وال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة مـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــادرة سـ ــوريـ ــة
"ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـف ـ ــور" ،تـ ــأمـ ــل واش ـن ـط ــن
أن ت ـب ـق ــي ب ـ ــاري ـ ــس ق ـ ـ ــوة خ ــاص ــة
ل ـم ــؤازرة حليفتها ق ــوات ســوريــة
الديموقراطية (قـســد) فــي مناطق
سيطرتها بالشمال.

عشرات آالف األه ــداف من مخازن
ذخيرة ومناطق محصنة ومراكز
قيادة.

مصر :دور انعقاد جديد للبرلمان
وانطالق أكبر مسح طبي في العالم
•

الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة رئ ـ ـيـ ــس مـنـظـمــة
ال ـطــاقــة ال ــذري ــة اإلي ــران ـي ــة علي
أك ـب ــر صــال ـحــي بـ ــدء تخصيب
ال ـن ـظ ــائ ــر ال ـم ـش ـعــة ف ــي ال ـب ــاد
بمساعدة روسيا أمس.
وان ـت ـق ــد صــال ـحــي ات ـهــامــات
ر ئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس وزراء "ا لـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان
اإلسرائيلي" بنيامين نتنياهو
لبالده بإقامة مقر نووي سري
ف ــي مـنـطـقــة ب ـضــواحــي طـهــران
ألغ ـ ـ ـ ــراض عـ ـسـ ـك ــري ــة ،م ـع ـت ـبــرا
أن ـهــا م ـجــرد أك ــاذي ــب لتضليل
المجتمع الدولي.
وع ــرض الـمـســؤول اإليــرانــي
ال ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــع خ ـ ـ ـ ــال تـ ـص ــريـ ـح ــات
لصحيفة "اعتماد" إقامة تعاون
ن ــووي بـيــن ب ــاده والـسـعــوديــة

إضراب فلسطيني شامل
ضد «يهودية إسرائيل»

عم إضراب عام وشامل ،أمس،
مناطق الجليل والمثلث والنقب
والمدن الساحلية والضفة
الغربية وقطاع غزة ومواطن
اللجوء والمخيمات المنتشرة
في دول األردن وسورية
ولبنان ،تلبية لدعوة الهيئة
القيادية للجماهير والفصائل
الفلسطينية ضد قانون
"القومية اليهودية" الذي أقرته
ً
إسرائيل أخيرا.
وتوقفت الحياة في المرافق
العامة من جراء اإلضراب الذي
ّ
عم األراضي الفلسطينية رفضا
لـ"القانون العنصري" الذي أقره
"الكنيست" في يوليو الماضي.
وجاء اإلضراب بالتزامن مع
الذكرى الـ 18لـ"هبة القدس
واألقصى" ،وللتضامن مع
العرب الذين يعيشون داخل
إسرائيل.

ً
ً
ألمانيا تسلم دبلوماسيا إيرانيا إلى بلجيكا

ف ــي خ ـط ــوة م ــن ال ـم ــرج ــح أن
تزيد التوتر بين إيــران والدول
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،وافـ ـ ـق ـ ــت مـحـكـمــة
ألـ ـم ــانـ ـي ــة أم ـ ـ ــس عـ ـل ــى ت ـس ـل ـيــم
بـلـجـيـكــا دب ـلــومــاس ـيــا إيــران ـيــا
م ـع ـت ـم ــدا فـ ــي ال ـن ـم ـس ــا يـشـتـبــه
ب ـت ــورط ــه ف ــي م ـخ ـطــط الع ـت ــداء
على تجمع للمعارضة اإليرانية
في فرنسا.
وأعلنت المحكمة األلمانية
في بيان أن "الشخص المالحق
ال ي ـ ـم ـ ـك ـ ـنـ ــه االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــادة م ــن
الـحـصــانــة الــدبـلــومــاسـيــة ،ألنــه
كــان في إجــازة عــدة أيــام خارج
البلد الموفد إليه ،النمسا ،ولم
يـكــن يتنقل بـيــن الـبـلــد الموفد
إليه وبلده" ،موضحة أن القرار
اتخذ في  27سبتمبر الماضي.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة الـ ـع ــام ــة
االتـ ـح ــادي ــة ال ـب ـل ـج ـي ـك ـيــة ،الـتــي
ت ـن ـظ ــر فـ ــي قـ ـض ــاي ــا اإلره ـ ـ ـ ــاب،
أعلنت في  2يوليو أنها أحبطت
ً
م ـخ ـط ـط ــا الع ـ ـ ـتـ ـ ــداء بــال ـق ـن ـب ـلــة
ك ــان يستهدف تجمعا لحركة
"م ـ ـجـ ــاهـ ــدي خ ـ ـلـ ــق" اإلي ــرانـ ـي ــة
المعارضة في  30يونيو بالقرب
من باريس.
وأوق ـ ـ ـ ـ ـ ــف ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ذات ـ ـ ــه
بلجيكيان من أصول إيرانية في
بروكسيل بحوزتهما  500غرام
من المواد المتفجرة.
وتسببت القضية فــي توتر
دبلوماسي بين إيران وفرنسا
في موازاة سعي قوى أوروبية،
والسـ ـيـ ـم ــا ف ــرن ـس ــا وأل ـم ــان ـي ــا،
إلنـقــاذ االتـفــاق الـنــووي المبرم
مــع إي ــران ،وال ــذي قــرر الرئيس
األميركي دونالد ترامب الخروج
م ـن ــه وإع ـ ـ ـ ــادة ف ـ ــرض ع ـقــوبــات
اقتصادية على طهران.
إلى ذلك ،أعلن مساعد رئيس

سلة أخبار

االتـهــام إلتى إي ــران فــي تفجير
ط ــائ ــرة ال ـبــوي ـنــغ  747الـتــابـعــة
ل ـشــركــة خ ـط ــوط ب ــان أم ـيــركــان
العالمية األميركية فــوق قرية
ل ــوك ــرب ــي فـ ــي اس ـك ـت ـل ـن ــدا إل ــى
اع ـ ـتـ ــرافـ ــات ض ــاب ــط م ـخ ــاب ــرات
إي ــران ــي س ــاب ــق ،ح ـيــث ق ــال إن،
الـ ـ ـم ـ ــرش ـ ــد اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ال ـ ــراح ـ ــل
الخميني ،هو من أمر بتفجير
ً
الطائرة ،ردا على إسقاط سفينة
بحرية أميركية طائرة إيرباص
ت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة ل ـ ـل ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـ ـجـ ــويـ ــة
اإليرانية في الثالث من يوليو
ً
عـ ــام  ،1988ظ ـن ــا أن ـه ــا طــائــرة
مقاتلة معادية.
(برلين ـ أ ف ب ،د ب أ،
رويترز)

القاهرة ــ حسن حافظ

تنطلق أول ــى جـلـســات االن ـع ـقــاد ال ــراب ــع لمجلس
النواب المصري ،اليوم ،بعد انتهاء إجــازة األعضاء
الـصـيـفـيــة ،ووض ــع الـقــائـمــون عـلــى مـبـنــى الـبــرلـمــان
ً
المصري لمساتهم األخيرة ،أمس ،استعدادا الستقبال
ً
نحو  590عضوا ،فيما استعدت اللجان بالبرلمان،
والبالغ عددها  25لجنة ،لالنتخابات التي ستجري
بعد الجلسة االفتتاحية ،الخـتـيــار رؤس ــاء اللجان،
والوكالء ،وأمناء السر.
وتـبــدأ جلسة الـيــوم بـتــاوة رئيس البرلمان علي
عبدالعال ،قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوة
البرلمان لالنعقاد ،على أن يتم بعدها إعــان موعد
إج ــراء انتخابات اللجان النوعية ،فضال عــن إعــان
ُ
خلو عدد من مقاعد المجلس التي توفي أصحابها
خالل إجازة الدورة البرلمانية ،وسيجتمع عبدالعال
مــع هيئة مكتب مجلس ال ـنــواب ال ــذي يضم وكيلي
البرلمان لوضع جدول مشاريع القوانين التي ستتم
مناقشتها خالل الفترة المقبلة.
ومــع بــدء دورت ــه الــرابـعــة يـكــون الـبــرلـمــان الحالي
ً
(انعقد في يناير  ،)2016هو األطــول عمرا منذ ثورة
 ،2011الـتــي أسقطت بــرلـمــان ( 2010آخ ــر برلمانات
عـصــر حـسـنــي مـ ـب ــارك) ،ث ــم ثـ ــورة  2013ال ـتــي أنـهــت
برلمان  ،2012الــذي سيطرت عليه أغلبية إخوانية
وسلفية ،فيما يغلب على البرلمان الحالي أغلبية من
مؤيدي الرئيس السيسي ،الذين تجمعوا في ائتالف
"دعم مصر" ،والذي انتهى من اختيار رئيسه الجديد؛
ً
عبدالهادي القصبي مؤخرا.
وقــالــت مـصــادر برلمانية لــ"الـجــريــدة" إن ائتالف
األغلبية "دعم مصر" يتواصل مع األحزاب الرئيسية
ف ــي ال ـب ــرل ـم ــان ،م ـث ــل حـ ــزب "ال ـم ـص ــري ـي ــن األحـ ـ ـ ــرار"،
و"مستقبل وطن" ،و"الوفد" من أجل االنتهاء من اختيار
رؤساء اللجان النوعية ،لضمان عدم حدوث تعارض
بين المرشحين ،وإن كان من المتوقع أن تشهد عدة
لجان بعض الصراعات بين النواب ،خصوصا لجنة
الصناعة التي يتنافس عليها عدد من النواب ،أبرزهم
رئيسها السابق أحمد سمير ،والنائب فرج عامر.
فــي األثـنــاء ،بــدأت وزارة الصحة والـسـكــان ،أمــس،
تنفيذ أكبر مسح طبي في العالم ،للكشف عن فيروس

(س ــي) والسكر والـضـغــط ،ال ــذي يستهدف مــن خالل
جميع مراحله الــوصــول إلــى ما ال يقل عن  4مليون
مــواطــن مــن إجـمــالــي  100مـلـيــون نسمة عــدد سكان
مصر ،في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي
أمس األول ،للقضاء على الفيروس تحت شعار حملة
" 100مليون صحة" ،بهدف الوصول إلى مصر خالية
من الفيروس بحلول .2020
وك ـل ــف وزي ـ ــر الـتـنـمـيــة الـمـحـلـيــة الـ ـل ــواء مـحـمــود
شعراوي ،أمس 9 ،محافظين بتشكيل غرفة عمليات
للمتابعة اليومية لألطقم الطبية التي ستقوم بأعمال
المسح الطبي للمواطنين ،وتقديم كل أشكال الدعم
لهم ،استعدادا لبدء تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي
ل ـل ـق ـضــاء ع ـلــى فـ ـي ــروس س ــي وال ـك ـش ــف ال ـم ـب ـكــر عن
األمراض ،ويبلغ عدد المصابين بالفيروس في مصر
نحو  5ماليين شخص ،إال أن تقارير غير رسمية ترفع
العدد إلى نحو الضعف.
وأعلنت شركة مواصالت مصر تطبيق منظومة
ال ـ ـكـ ــارت ال ــذك ــي ال ـج ــدي ــد ع ـل ــى عـ ــدد م ــن خـطــوطـهــا
بمحافظة القاهرة بداية من أمس .وقال العميد عباس
مراد ،المتحدث الرسمي باسم الشركة ،إن "منظومة
الكارت الذكي الجديدة تسمى "مواصالتي" ،وقد بدات
امس على خطي  m6و."m5
فــي غضون ذلــك ،بــدأت السلطات المصرية أمس
االحتفال بالذكرى الخامسة واألربعين لحرب أكتوبر
 ،1973التي انتصرت فيها قــوات الجيش المصري
على العدو اإلسرائيلي ،فيما نشر الموقع الرسمي
ل ـ ــوزارة ال ــدف ــاع ال ـم ـصــري بـعــض األفـ ــام الــوثــائـقـيــة
والتسجيلية عن الحرب ،بينما تم بث فيلم وثائقي
بعنوان "الشعب هو البطل" ،تضمن مشاركة عدد كبير
مــن الفنانين ،وسيلقي السيسي كلمة إ لــى الشعب
بمناسبة االنتصار.
ً
اقتصاديا ،قال البنك المركزي المصري ،في تقرير
له أمس ،إن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.466
تريليونات جنيه (الدوالر بـ  17.8جنيها) ،في نهاية
يوليو الماضي ،مسجال زيــادة قدرها  9.1مليارات
جنيه ،بمعدل  0.3في المئة خالل يوليو ،وانعكست
زيادة السيولة المحلية على نمو أشباه النقود بمقدار
 18مليار جنيه ،بمعدل  0.7في المئة حد منه تراجع
المعروض النقدي بمقدار  8.9مليارات جنيه.

انطلقت فعاليات التمرين
العسكري "الشموخ "2
في سلطنة عمان أمس
لرفع مستويات العمليات
االستراتيجية والتعبوية.
ويشارك نحو  70ألف مقاتل من
قوات السلطان المسلحة وباقي
دوائر وزارة الدفاع المختلفة
والجهات العسكرية واألمنية
األخرى في التمرين الذي يعد
األكبر في تاريخ مسقط.

مقديشو :انتحاري «شبابي»
يستهدف موكبًا إيطاليًا

استهدفت سيارة مفخخة
ً
يقودها انتحاري موكبا
ً
ً
ً
عسكريا إيطاليا ُيقل وفدا من
االتحاد األوروبي ،في حي هدن،
وسط العاصمة الصومالية
مقديشو أمس ،وتبنت حركة
الشباب العملية .وذكر مصدر
بوزارة الدفاع الصومالية،
فضل عدم الكشف عن اسمه،
أن انتحاريا استهدف موكبا
عسكريا إيطاليا ،كان بصحبته
وفد من االتحاد األوروبي ،أثناء
مروره بالقرب من كلية جالى
سياد العسكرية ،بحي هدن،
وسط مقديشو.

ً
 40قتيال في اقتتال
حوثي بصعدة

اندلعت اشتباكات بين
فصيلين تابعين للميليشيات
الحوثية ،أحدهما يتبع محمد
الحوثي ،أحد علماء المذهب
الزيدي ،في مديرية سحار
بمحافظة صعدة ،مما أسفر عن
ً
مقتل أكثر من  40شخصا من
الطرفين.
وبحسب مصادر محلية ،فإن
لجان وساطة تشكلت للتهدئة
بين الطرفين ،لم تنجح في
وقف االشتباكات ،وهو ما
دفع بهما إلى حشد المزيد من
المسلحين.
ويعود الصراع بين أتباع
عبدالملك الحوثي الموالين
إليران ،وجماعة محمد الحوثي
إلى عام  ،2004إذ يرفض األخير
تبعية عبدالملك لطهران،
وفرضها ما تمليه بالقوة على
أبناء صعدة.
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لبنان يتنصل من مصانع أسلحة «حزب الله» :ال تصب في مصلحتنا
• باسيل يجول بالسفراء قرب المطار :نتنياهو يكذب لتبرير عدوان آخر ...وال أدلة على مزاعمه
• أدرعي :يمكن خالل  3أيام إخالء مصنع مخصص لتحويل الصواريخ الدقيقة
بيروت  -ريان شربل

اتهم وزير الخارجية اللبناني
جبران باسيل ،أمس ،إسرائيل
بالكذب لتبرير عدوان جديد على
لبنان ،بعد تأكيد رئيس الحكومة
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
وجود مصانع أسلحة لحزب الله
في بيروت ،لكن باسيل توجه إلى
حزب الله بالقول إنه في حال
صحت التقارير عن وجود مصانع
أسلحة ،فإن ذلك ال يصب في
مصلحة البالد.

ح ـج ـب ــت م ــوج ــة ال ـت ـص ـع ـيــد
اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ض ـ ـ ــد ل ـ ـب ـ ـنـ ــان،
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة ف ـ ـ ـصـ ـ ــوال م ـن ــذ
األسبوع الماضي ،الضوء عن
األزم ـ ــة ال ـح ـكــوم ـيــة الـمـتــرنـحــة
م ـن ــذ خ ـم ـســة أشـ ـه ــر ،م ــن دون
بصيص أمل بإمكان وضع حد
لتمددها في المدى المنظور،
وفق المتجمع من معطيات في
أ فــق اال تـصــاالت والمفاوضات
الجارية ،سواء في العلن على
ندرتها ،أو في الكواليس.
ورد لـبـنــان الــرسـمــي ،أمــس،
ع ـل ــى لـ ـس ــان وزيـ ـ ــر خــارج ـي ـتــه
فــي حـكــومــة تـصــريــف األعـمــال
جبران باسيل على االدعاء ات
التي أطلقها رئيس الحكومة
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو
ا لـخـمـيــس ا لـمــا ضــي فــي كلمته
أمـ ــام الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــأمــم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وال ـ ـتـ ــي أك ـ ــد فـيـهــا
وجود مصانع أسلحة لـ "حزب
الله" قرب مطار بيروت الدولي.
واستدعى باسيل بعد ظهر
أ مــس ا لـسـفــراء المعتمدين في
ل ـب ـنــان إ ل ــى وزارة ا ل ـخــار ج ـيــة
ل ـت ــوض ـي ــح مـ ــزاعـ ــم تـ ــل أبـ ـي ــب،
ثــم را فـقـهــم فــي جــو لــة ميدانية
لـتـفـقــد ال ـمــواقــع ال ـتــي تـحــدثــت
عنها إسرائيل.
ولـ ـف ــت ب ــاس ـي ــل فـ ــي مــؤت ـمــر
صـحــافــي ال ــى أن "اســرائ ـيــل ال
تحترم منظمة األ مــم المتحدة
وال تطبق قراراتها ،وفي لبنان
ل ــم ت ـح ـتــرم ا ل ـق ــرار  ،1701و قــد
انتهكت أرضنا وجونا وبحرنا
مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب  1500م ـ ــرة خ ــال
األشهر الثمانية األخيرة".
وقـ ــال" :نـتـنـيــاهــو يـسـتـخــدم
مـنـبــر األم ــم ال ـم ـت ـحــدة لـتـبــريــر
خـ ـ ـ ــرق إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل لـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــرارات
ا ل ــدو لـ ـي ــة ،و هـ ــو و مـ ــن دون أي
بـ ــرا ه ـ ـيـ ــن ،ي ـ ـقـ ــول إن ه ـ ـنـ ــاك 3
م ـخ ــازن ص ــواري ــخ ق ــرب مـطــار
بـيــروت" ،معتبرا أن "إسرائيل
ت ـس ـع ــى ل ـت ـب ــري ــر عـ ـ ـ ــدوان آخ ــر
على لبنان بمزاعم عن مواقع
صــواريــخ حــزب الـلــه" .وإذ أكد
أن " لـ ـبـ ـن ــان م ـل ـت ــزم ب ــا ل ـق ــا ن ــون

الـ ــدولـ ــي وال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ــدول ـي ــة
و بـ ــا لـ ـ ـ  ،"1701أ ش ـ ـ ــار ا لـ ـ ــى أن
لبنان "ال يلتزم الحياد عندما
يتعلق األمر بالدفاع عن أرضه
وشعبه ،ويملك حق المقاومة
ح ـ ـتـ ــى ت ـ ـحـ ــريـ ــر كـ ـ ــل أراضـ ـ ـي ـ ــه
المحتلة".
َ وتابع" :نقول لحزب الله إن
نشر المصانع إن كان صحيحا
فـ ـه ــو ال يـ ـص ــب ف ـ ــي م ـص ـل ـحــة
الـمـطــار ول ـب ـنــان ،ولـكــن نـ ّ
ـرجــح
أال يـكــون صحيحا ،و لــن نقبل
استخدام منبر األمم المتحدة
ل ــإع ــداد العـ ـت ــداء ج ــدي ــد عـلــى
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان" ،مـ ـشـ ـي ــرا الـ ـ ــى أنـ ـ ــه "ال
ب ـع ـقــل وح ـك ـمــة ح ــزب ال ـل ــه وال
بمصلحة لبنان يمكن أن يتم
ت ـخ ــزي ــن صـ ــواريـ ــخ م ــن ال ـن ــوع
الذي زعمته إسرائيل من دون
أن تكون مرئية".
ودع ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــل الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــراء
للذهاب والكشف على المواقع
ا لـتــي يتحدث عنها نتنياهو،
قــائــا" :س ـنــذهــب ال ــى الـمــواقــع
ال ـت ــي ت ـح ــدث ع ـن ـهــا نـتـنـيــاهــو
قرب مطار بيروت ،وستكونون
ً
ش ـهــودا عـلــى ك ــذب نـتـنـيــاهــو".
وأ ش ــار باسيل ا لــى أن "رئيس
األر كــان االسرائيلي يــرد عليه
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،أمـ ـ ــا أن ــا
فأتكلم ألن المزاعم االسرائيلية
ص ـ ــدرت م ــن ع ـل ــى م ـن ـبــر األم ــم
ال ـم ـت ـح ــدة" ،م ـض ـي ـفــا" :ع ـنــدمــا
تـ ـه ــدد إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ن ـ ـ ــدرك م ــدى
ضعفها".

بري
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،رحـ ــب رئ ـيــس
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب نـ ـبـ ـي ــه ب ــري
بخطوة باسيل د عــو تــه جميع
السفراء المعتمدين في لبنان،
معتبرا أن "الكالم اإلسرائيلي
ورف ـ ـ ــع ال ـ ـصـ ــور وم ـ ــا إل ـ ــى ذل ــك
على منبر األ مــم المتحدة ،هو
أشبه ما يكون بمقدمات إلغاء
االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي اإلي ـ ــران ـ ــي"،
مـعـتـبــرا أن ات ـه ــام إس ــرائ ـي ــل لـ
"حزب الله" بإنشاء بنية تحتية

انتقادات لهانت لتشبيهه
أوروبا باالتحاد السوفياتي
ً
مستقبال نظيرته النمساوية في بيروت أمس (داالتي ونهرا)
باسيل
لتطوير الصواريخ قرب مطار
ب ـ ـيـ ــروت ال ـ ــدول ـ ــي" ،ال يـنـبـغــي
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرور ع ـل ـي ــه مـ ـ ـ ــرور ال ـ ـكـ ــرام
والتعاطي معه وكأنه مزحة".
وقال" :نحن أمام وضع خطير،
بــل نحن أم ــام كــام ح ــرب ،وأن
م ــا قــالــه نـتـنـيــاهــو وغ ـي ــره من
اإلسرائيليين هــو أ خـطــر كالم
ضد لبنان".
وتــابــع ب ــري" :إن ـهــم يــريــدون
إقفال المطار وغير ذلك ،ونحن
ه ـنــا ف ــي ل ـب ـنــان ن ـخ ــرب بـلــدنــا
بأيدينا ،ونتلهى بوزير زيادة
وخـيـبــة مــن هـنــا وه ـنــاك ،لذلك
أمــام مــا يـجــري ،فــإن المطلوب
هو أن نتعاطى مع هذا الحدث
بما يستحقه من يقظة وحذر،

أطفال عراقيون يذهبون الــى مدرستهم بين
(أي بي ايه)
الركام في الموصل

ترحيب «أطلسي» بفوز «نعم» في االستفتاء ...والقرار للبرلمان
ّ
ّ
بأكثرية كبيرة على اعتماد
المقدونيون
وافق
ّ
اس ــم "ج ـم ـهــوريــة مـقــدونـيــا ال ـش ـمــالــيــة" لـبــادهــم،
مما سيفتح الباب أمامهم للتصالح مع اليونان
ّ
وال ـت ـق ـ ّـرب م ــن أوروب ـ ـ ــا ،ل ـك ــن نـسـبــة االم ـت ـن ــاع عن
التصويت في االستفتاء جاءت كبيرة.
ورح ـ ـبـ ــت واشـ ـنـ ـط ــن وحـ ـل ــف شـ ـم ــال األط ـل ـســي
(الناتو) بنتيجة االستفتاء ،رغم أن نسبة المشاركة
المتدنية أفرغته من أي قيمة قانونية.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية األميركية
هيذر نــويــرت ،إن "الــواليــات المتحدة تدعم بقوة
التطبيق الكامل لالتفاق الذي يسمح لمقدونيا بأن
تأخذ مكانها الصحيح في حلف شمال األطلسي
واالتحاد األوروب ــي ،لتساهم بذلك في االستقرار
واألمن والرخاء اإلقليمي".
ودع ـ ــت ن ــوي ــرت أعـ ـض ــاء ال ـب ــرل ـم ــان ال ـم ـقــدونــي
إل ــى "ال ـت ــرف ــع ع ــن ال ـس ـيــاســات ال ـحــزب ـيــة وان ـت ـهــاز
الفرصة التاريخية لضمان مستقبل أفضل للبالد
بمشاركتها الكاملة في المؤسسات الغربية".
من جهته ،رحــب األمين العام لحلف األطلسي
ي ـنــس سـتــولـتـنـبـيــرغ ب ـن ـتــائــج االس ـت ـف ـت ــاء ،ودع ــا
"جميع الـقــادة السياسيين واألح ــزاب المقدونية
للعمل البناء وبــروح المسؤولية من أجل انتهاز
هذه الفرصة التاريخية" ،مضيفا أن "أبواب الناتو

مفتوحة ،لكنه ال بد من استكمال كل اإلجراءات على
المستوى الوطني".
وت ـف ـي ــد ال ـن ـت ــائ ــج ش ـب ــه ال ـن ـه ــائ ـي ــة لـلـتـصــويــت
ب ــأن  91.93فــي الـمـئــة مــن الـنــاخـبـيــن الــذيــن أدل ــوا
بأصواتهم في االستفتاء وافقوا على تغيير اسم
مقدونيا ليصبح "جمهورية مقدونيا الشمالية"،
فــي حـيــن بلغت نسبة الـمـشــاركــة  36.8فــي المئة
فقط ،ولــم تصل إلــى أكثر مــن  50فــي المئة ،وهو
الشرط الـضــروري العتبار االستفتاء ناجحا من
ناحية قانونية.
ويرى المراقبون أن سبب فشل االستفتاء وسط
دعــوة العديد من األح ــزاب السياسية لمقاطعته،
يـعــود إلــى رفــض معظم المقدونيين تغيير اسم
بالدهم ،ال لرفضهم العضوية في الناتو واالتحاد
األوروبي.
والكرة اآلن في ملعب البرلمان المقدوني الذي
بإمكانه تغيير اسم البالد إذا صوت لمصلحة هذا
االقتراح أكثر من ثلثي النواب.
وصرح رئيس الــوزراء المقدوني ،زوران زايف،
بأن مجرد انخفاض نسبة المشاركة في االستفتاء
على تغيير اسم الدولة ،ال يعني أن عليه التنحي،
مضيفا "ال أعتزم االستقالة ،بل من واجبي البقاء".
(سكوبيي ـ أ ف ب  ،رويترز ،د ب أ)

كونواي :أنا ضحية
اعتداء جنسي

ذكرت كيليان كونواي،
مستشارة الرئيس األميركي
دونالد ترامب ،أمس ،أنها
وقعت ضحية العتداء
جنسي ،وأنه يتعين سماع
النساء الالئي مررن بهذه
التجربة.
وفي معرض دفاعها عن
المرشح لعضوية المحكمة
العليا بريت كافانو ،الذي
اتهمته امرأة باالعتداء
الجنسي ،إضافة إلى امرأتين
أخريين بسوء السلوك
الجنسي ،قالت كونواي
لشبكة "سي إن إن"" :أنا
بصراحة متعاطفة للغاية مع
ضحايا االعتداء والتحرش
الجنسي واالغتصاب ،وأنا
ضحية لالعتداء الجنسي".
(واشنطن  -رويترز)

ومـ ـح ــاول ــة ت ـح ـص ـيــن ال ــداخ ــل،
بدء ا بتحرك دبلوماسي ،وقبل
ك ــل شـ ــيء ال ـت ـح ـص ـيــن ب ــوح ــدة
الـصــف اللبناني أوال وأخـيــرا،
وهذا هو األهم".

أدرعي
ورد الـنــاطــق بــاســم الجيش
اإلس ــرائ ـي ـل ــي أف ـي ـخ ــاي أدرعـ ــي
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي
ل ـبــاس ـيــل ف ــي تـ ـغ ــري ــدة ،أم ــس،
وق ـ ـ ــال" :ع ـن ــدم ــا ت ـج ـمــع وزارة
الخارجية اللبنانية سفراء دول
مـخـتـلـفــة ،لتجيب عــن أ كــاذ يــب
إســرائـيــل .تعالوا نشوف مــاذا
ك ــان م ــن الـمـفـتــرض أن يـحــدث

منذ اكتشاف مواقع لحزب الله
قرب مطار بيروت".
وأرفـ ـ ـ ــق أدرعـ ـ ـ ــي ب ـت ـغــريــدتــه
ف ـيــديــو س ــاخ ــرا ي ـقــول ف ـيــه إنــه
"يمكن خــال ثالثة أيــام إخــاء
مـ ـصـ ـن ــع مـ ـخـ ـص ــص ل ـت ـح ــوي ــل
ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ال ــدق ـي ـق ــة ودع ـ ــوة
س ـفــراء مــن دول مـخـتـلـفــة إلـيــه
والـ ـت ــأم ــل بـ ــأن ي ـص ــدق ال ـعــالــم
ذلك" ،مضيفا" :من يخبئ شيئا
يأخذ لنفسه ثالثة أيام إلخفاء
ذلك" .وكان أدرعي قد توجه إلى
بالقول" :حضرة وزير
باسيل
ّ
الخارجية إنــو شــو بــدك تقول
يــا باسيل للسفرا؟ المفروض
أول ش ــي تــوقــف إره ـ ــاب حــزب
الله وتسحب سالحه من قرب

م ـط ــار ب ـ ـيـ ــروت"؟ وأضـ ـ ــاف فــي
"ت ـغــريــدة"" :فـحـصــت منيح إذا
الحزب اإللهي بعدو مستملك
المواقع اللي كشفنالكن عنا أو
على عينك يا تاجر"؟
وتــابــع فــي "تـغــريــدة" أخــرى:
"يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــع فـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدق ال ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــة ذو
التصميم الفني ،وا ل ــذي يبدو
وك ــأن ــه ق ــري ــة ل ـب ـنــان ـيــة أصـيـلــة
على بعد أقل من  4كم عن مطار
رفيق الحريري .فهل يعي طاقم
الـفـنــدق أن ــه فــي أق ــل مــن  4كلم
من الفندق الرائع حــاول حزب
ال ـل ــه إق ــام ــة بـنـيــة صــاروخ ـيــة؟
وهل ستنظم جماعة نصرالله
رحالت مجانية الى مستنقعها
اإلرهابي؟".

البارزاني يعود بقوة إلى بغداد بالتوافق مع خصوم األمس

المقدونيون قبلوا تغيير اسم بالدهم

سلة أخبار

رغم تداعيات االستفتاء الذي جرى العام
الماضي على استقالل كردستان العراق ،تمكن
الــزعـيــم ال ـكــردي رئـيــس الـحــزب الديمقراطي
الكردستاني مسعود البارزاني ،من العودة
بقوة إلى بغداد من بوابة استحقاق انتخاب
رئيس جديد للعراق ،وهو المنصب الذي منح
حسب العرف إلى المكون الكردي.
وب ـتــرش ـي ـحــه ف ـ ــؤاد ح ـس ـيــن الـشـخـصـيــة
الكردية المعروفة بنزاهتها لمنصب الرئاسة،
ً
معترضا على انفراد حزب االتحاد الوطني
الـكــردسـتــانــي ال ـم ـشــرذم بـعــد وف ــاة مؤسسه
الرئيس الراحل جالل الطالباني في تسمية
بــرهــم صــالــح للمنصب ،يـبــدو أن الـبــارزانــي
تـمـكــن م ــن نـســج ت ــواف ــق م ــع احـ ــزاب شيعية
وسـنـيــة وازن ـ ــة ف ــي مـقــدمـهــا تـحــالــف الـبـنــاء
المتحالف مع إيران بزعامة هادي العامري،
والذي يضم ائتالف رئيس الحكومة السابق
ن ــوري الـمــالـكــي الـخـصــم ال ـل ــدود لـلـبــارزانــي
ً
سابقا.
فــي هــذا الـسـيــاق ،أكــد النائب عــن تحالف
ال ـف ـتــح الـمـنـضــويــة ف ــي كـتـلــة ال ـب ـن ــاء ،أحـمــد
الـكـنــانــي ،أن أغـلــب ال ـقــوى السياسية تتجه
الخ ـ ـت ـ ـيـ ــار فـ ـ ـ ــؤاد ح ـس ـي ــن ل ـم ـن ـص ــب رئ ـي ــس
الجمهورية.
وأضــاف أن "الـعــراق يمر بأوقات عصيبة
ً
ج ــدا ،وهــو بأمس الحاجة لشخصية قــادرة
ً
عـلــى مـســك زم ــام األم ــور فــي ال ـب ــاد" ،مــؤكــدا
أن "ف ــؤاد حسين يتمتع بجميع الـمــؤهــات

ال ـتــي تـجـعــل م ـنــه الـشـخـصـيــة األك ـث ــر قـبــوال
للتصويت له".
كما أكد الكناني أن "حسين له قدرة كبيرة
على ايجاد التوافقات السياسية بين القوى
المتصارعة ،وكذلك حل الخالفات العالقة بين
بغداد وأربيل".
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أك ــد عـضــو مـجـلــس ال ـنــواب
عن تحالف سائرون جمال فاخر ضرورة أن
يتمتع رئيس الجمهورية المقبل بعدد من
المواصفات ،من بينها يتعامل بـ"أبوية" مع
جميع العراقيين.
وشدد على "أهمية أن يحافظ المرشح على
وحدة العراق ويسهر على حماية دستوره،
ً
ً
فضال عن أن يكون عراقيا من غير مزدوجي
ً
الجنسية" ،مؤكدا ضرورة أال "يكون المرشح
لــرئــاســة جـمـهــوريــة ال ـع ــراق مــن المشاركين
باالستفتاء على انـفـصــال اقليم كــردسـتــان،
وأن يؤمن بعراق موحد اتحادي برلماني".
وحسين كــان األمـيــن الـعــام لرئاسة اقليم
ك ــردس ـت ــان الـ ـع ــراق ع ـنــدمــا ن ـظــم االسـتـفـتــاء
الكردي ،وهو كان من الداعمين له.
وأضاف" :نحن نقترب من التصويت على
مــرشــح مــن القومية الـكــرديــة لشغل منصب
رئاسة الجمهورية تحت قبة البرلمان ،وإننا
نــؤكــد ض ــرورة أن يـمـتــاز الـمــرشــح بــاألبــويــة
في التعامل مع أبناء شعبه من الشمال إلى
الجنوب".
ويأتي ذلك وسط اشــارات بعثها تحالف

البناء إلى امكانية الذهاب الى تسمية رئيس
للحكومة من دون توافق مع ائتالف اإلصالح
الذي يضم سائرون وتحالف النصر بزعامة
حيدر العبادي ،والوطنية بزعامة اياد عالوي،
والحكمة بزعامة عمار الحكيم.
وب ـع ــد اج ـت ـم ــاع ل ـق ـي ــادة ت ـحــالــف ال ـن ـبــاء،
قــال العامري ،أمــس األول ،إن تحالفه يحمل
"م ـش ــروع ــا م ـق ــدس ــا" ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أنـ ــه "رغ ــم
الـضـغــوطــات الـكـبـيــرة الـخــارجـيــة والـكـبـيــرة
لمنع تشكيل التحالف فإنه تشكل ولــم تثن
القادة من المضي في هذا المشروع الوطني
الكبير ،العتقادهم بأهميته فهو ليس تشكيال
عـشــوائـيــا لـكـتـلــة اك ـبــر أن ـمــا م ـشــروع وطـنــي
متكامل".
من جهته ،قال رئيس ائتالف دولة القانون
نــوري المالكي ،إن تحقيق الفضاء الوطني
واألغلبية السياسية مــن اولــويــات "البناء"،
داع ـي ــا ال ــى "انـ ـه ــاء ال ـص ــراع ــات وال ـخ ــاف ــات
السياسية التي ال تخدم مصلحة البلد".
وأض ــاف أن "تشكيل تـحــالــف الـبـنــاء جــاء
مــن اجــل تحقيق االسـتـقــرار الـسـيــاســي ،كما
ان الحكومة المقبلة البد لها من رفع شعار
توفير الخدمات للمواطنين" ،وتابع أن "االمن
واالقتصاد والخدمات من أولويات المرحلة
المقبلة".
(بغداد  -وكاالت)

ّ
مؤيدو استقالل كتالونيا يشلون برشلونة

قطع نشطاء انفصاليون كتالونيون ،أمس،
خطا لقطار سريع وطرقات سريعة وشوارع في
برشلونة إحياء للذكرى األولى الستفتاء تقرير
المصير الذي حظرته مدريد ،وأدى إلى أعمال
عنف وقمع.
وأقدم المئات من نشطاء مقنعين في مجموعة
"لجان الدفاع عن الجمهورية" على قطع خطوط
سكك الحديد في محطة جيرونا ،مما عطل سير
القطار السريع الذي يربط فيغيراس ببرشلونة.
وأكدت إدارة شبكات الطرق قطع طريق سريع
يربط بين برشلونة وبلنسية ،وآخر يربط بين
برشلونة ومدريد .وقطع النشطاء أيضا شوارع
داخــل برشلونة وليريدا ،وأنــزل نشطاء "لجان
الدفاع عن الجمهورية" العلم اإلسباني من على
مقر الحكومة الكتالونية في جيرونا.
ويـشـكــل الـتـحــرك مــؤشــرا لــانـقـســامــات بين
االنفصاليين الذين ينتقد المتطرفون من بينهم،
على غرار "لجان الدفاع عن الجمهورية" ،الحكومة
الكتالونية الـمــؤيــدة لالستقالل لعدم وقوفها
بوجه سلطات مدريد.
والـ ـسـ ـب ــت الـ ـم ــاض ــي ،أصـ ـي ــب  24ش ـخ ـصــا،
وأوقـ ــف سـتــة خ ــال مــواجـهــات أعـقـبــت مسيرة
لعناصر الشرطة وتظاهرة انفصالية مضادة
في برشلونة.
مــن جهته ،طــالــب ح ــزب "ال ــوح ــدة الشعبية"
االنفصالي اليساري المتطرف باستقالة وزير

واجه وزير الخارجية
البريطاني جيريمي
هانت انتقادات من عالم
الدبلوماسية ،ألنه َّ
شبه
االتحاد األوروبي باالتحاد
السوفياتي ،في خطاب ألقاه
بمؤتمر الحزب المحافظ
أمس األول .واتهم هانت
االتحاد األوروبي بالسعي إلى
"معاقبة" المملكة المتحدة،
ألنها قررت االنسحاب منه،
َّ
وشبه ذلك بمحاولة االتحاد
السوفياتي السابق منع
مواطنيه من السفر.
َّ
ورد بيتر ريكيتس ،السكرتير
الدائم في "الخارجية"
البريطانية من  2006إلى
 ،2010أي أرفع منصب في
الوزارة ،على "تويتر" ،واصفا
هذه التصريحات بأنها
"حماقات ال تليق بوزير
للخارجية البريطانية"،
كما قال سايمون فريزر،
الذي استقال أيضا من هذا
ً
المنصب" :أيا كان رأيك حول
بريكست ،فإنه من الخطأ
الفاضح لوزير الخارجية
البريطاني أن يقارن
االتحاد األوروبي باالتحاد
السوفياتي".
(برمنغهام  -أ ف ب)

إندونيسيا :قبر جماعي
لضحايا الزلزال والتسونامي

قام متطوعون بحفر قبر
جماعي لدفن مئات من
ضحايا الزلزال الذي تاله
تسونامي في جزيرة
سيليبيس اإلندونيسية ،لمنع
انتشار أوبئة ،في حين يسابق
رجال اإلنقاذ الزمن للعثور
على أحياء تحت األنقاض.
وتجاوزت الحصيلة عدد
ضحايا الزلزال الذي ضرب
جزيرة لومبوك منذ أيام،
متسببا بمقتل  500شخص.
(إندونيسيا  -أ ف ب)

ماكرون ...ورجال عراة

مؤيدون الستقالل إقليم كتالونيا يتظاهرون في برشلونة
الداخلية في حكومة كتالونيا ميكيل بوتش،
الذي كان اتهم الحزب باللجوء إلى العنف.
ووســط هــذا الجو من االنقسام ّ
رحــب رئيس
إقليم كتالونيا كيم تورا بتحرك نشطاء "لجان
الدفاع عن الجمهورية".
وق ـ ــال" :بـ ــدأ ك ــل ش ــيء ف ــي األول م ــن تشرين
( )...عندما قــررنــا جميعا وبديمقراطية تقرير

(أ ف ب)

مصيرنا ،وهذا أكبر إنجاز يمكن لشعب حر أن
ّ
التحرك قالت المتحدثة باسم
يحققه" .وردا على
الحكومة اإلسبانية إيسابيل سيال ،إن االستفتاء
ك ــان "غـيــر شــرعــي حـســب ال ـق ـضــاء ،وبــالـتــالــي ال
مفاعيل قانونية له" .وتابعت أن "األول من أكتوبر
كان يوما حزينا ،ليس هناك من يدعو لالحتفال".
(برشلونة  -أ ف ب،رويتز)

أثارت صور الرئيس الفرنسي،
إيمانويل ماكرون ،مع رجال
نصفهم عراة ،موجة كبيرة
من السخرية والتعليق على
وسائل التواصل االجتماعي
في فرنسا .وتم التقاط الصور
أثناء رحلة الرئيس الفرنسي
إلى جزيرة سانت مارتن في
البحر الكاريبي ،والتي عانت
إعصار "إرما" العام الماضي.
ويظهر في واحدة منها رجل
عار يضمه ماكرون،
نصف ٍ
وهو يظهر إصبع اإلبهام
للكاميرا.

ّ
قمة روسية  -صربية تبحث التوتر مع كوسوفو
foreigndesk@aljarida●com

المتوتر بين جمهورية صربيا وكوسوفو
استدعى الوضع
ّ
الجمهورية المعلنة مــن طــرف واح ــد ،والـتــي تعترف بها دول
غربية وإسالمية ،قمة عاجلة بين صربيا وحليفتها التاريخية
روسيا على أعلى مستوى .وي ــزور الرئيس الصربي ألكسندر
فوتشيتش موسكو ،اليوم ،إلجراء مباحثات مع نظيره الروسي
فالديمير بوتين حول قيام قوات خاصة من كوسوفو باالنتشار
على أرض صربية.
وأعلن الرئيس الصربي أخيرا ،أنه سيطلب من بوتين «دعم
روسيا لبالده على الصعيد السياسي» ،مؤكدا أنه لن يفعل كما
فعل الرئيس السوري بشار األسد ،في إشارة الى الدعم العسكري
الروسي لدمشق .من جانبه ،قال الناطق باسم الرئاسة الروسية،

ةديرجلا
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ديمتري بيسكوف ،إن «جدول أعمال اللقاء ،يتضمن بحث العالقات
الثنائية والتوتر المتزايد في المنطقة المحيطة».
وكان فوتشيتش أعلن السبت الماضي حال التأهب القصوى
فــي صـفــوف الجيش ،شمل جميع الــوحــدات وال ـقــوات الخاصة
التابعة لوزارة الداخلية.
وج ــاء هــذ اإلعـ ــان إث ــر اسـتـيــاء نـحــو  60عـنـصــرا مــن قــوات
كوسوفو ،على أرض صربية قرب بحيرة غازيفود االصطناعية.
ونفى فوتشيتش أثناء زيــارة لكوسوفو مطلع الشهر الجاري،
شابها التوتر ،اعتزامه إعادة رسم الحدود مع كوسوفو ،وذلك في
محاولة لتسوية العالقات بين بلغراد وبريشتينا.
وطرح فوتشيتش أخيرا فكرة تصحيح الحدود ،التي رفضتها

كل من قيادة ألبان كوسوفو ،باعتبارها غير مقبولة ،ومعظم
المجتمع الدولي باعتبارها خطيرة للغاية.
واألس ـبــوع الـمــاضــي ،ذكــرت وســائــل اإلع ــام فــي كوسوفو أن
اآلالف من العرقية األلبانية في بريشتينا تظاهروا ضد الرئيس
هــاشــم تـقــي ،مطالبين بانسحابه مــن الـمـفــاوضــات السياسية
الجارية مع صربيا.
وأظهرت لقطات تم بثها المتظاهرين وهم ّ
يلوحون بأعالم
ألبانيا وألمانيا وأميركا .ويطالب المتظاهرون بأال يكون هناك
ت ـبــادل ل ــأراض ــي بـيــن صــربـيــا وكــوســوفــو ،وه ــو احـتـمــال تمت
مناقشته كحل محتمل للمأزق السياسي القائم منذ فترة طويلة
بين البلدين خالل محادثات بين تقي وفوتشيتش.

٢٣

دوليات
تـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات ف ـ ــي ك ــوس ــوف ــو
األسبوع الماضي ضد تبادل
أراض مع صربيا (رويترز)
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رياضة

ّ
أوليفيرا يجهز البرتقالي لمواجهة القادسية

باختصار
«األلعاب الشتوية» ينظم
البطولة الخليجية األولى

كاظمة كامل العدد قبل قمة مواجهات الجولة الخامسة بدوري ڤيڤا
أحمد حامد

دخل فريق كاظمة لكرة
القدم في أجواء االستعداد
للمواجهة المرتقبة التي
ستجمعه الجمعة المقبل مع
القادسية على استاد الصداقة
والسالم ،في قمة مباريات
الجولة الخامسة من منافسات
دوري ڤيڤا.

ال صوت يعلو في نادي كاظمة على استعداد
الفريق األول لكرة القدم للمواجهة المرتقبة أمام
ال ـقــادس ـيــة ،وال ـم ـقــررة الـجـمـعــة الـمـقـبــل ،فــي قمة
مباريات الجولة الخامسة من منافسات دوري
ڤيڤا.
وب ــدأ الـجـهــاز الـفـنــي لـلـفــريــق بـقـيــادة ال ـمــدرب
البرتغالي أوليفيرا التحضير للمباراة ،بشرح
األس ـل ــوب الـ ــذي يـتـطـلــع إل ــى االع ـت ـمــاد عـلـيــه في
المباراة.
ويدرك مدرب البرتقالي أهمية مواجهة األصفر
في مشوار الفريق نحو االستمرار في المنافسة
على صدارة الدوري ،كما يتفهم صعوبة المباراة،
السيما أن القادسية قادم من مباراة كبيرة أمام
الزمالك في البطولة العربية.
وال تشهد صفوف البرتقالي أي غيابات مؤثرة،
كما بات العب الفريق محمد الداود ،الذي أجرى

جراحة الرباط الصليبي منذ الموسم الماضي،
ً
جاهزا لخوض المباريات.
وقال المنسق اإلعالمي لكاظمة يوسف كاظم إن
مواجهة القادسية تحظى دائما بحسابات خاصة،
لما لألصفر من قيمة كبيرة في الكرة الكويتية،
ول ـم ــا يـضـمــه م ــن الع ـب ـيــن م ـم ـيــزيــن ،ي ــوج ــودون
باستمرار مع المنتخبات الوطنية.
وأض ـ ــاف أن كــاظ ـمــة وال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي بـقـيــادة
أول ـي ـف ـيــرا ي ــول ــون ك ــل ال ـم ـبــاريــات أهـمـيــة كـبـيــرة،
وهو ما ينسحب على مباراة القادسية ،السيما
أن تحقيق الفوز في المباراة سيعيد الفريق إلى
المنافسة على الصدارة ،التي تنازل عنها الفريق
فــي الـجــولــة الـمــاضـيــة بــالـتـعــادل مــع الفحيحيل
سلبا.
وبـ ّـيــن كــاظــم أن ســوء الـحــظ كــان وراء خسارة
نقطتين في صراع الصدارة بمواجهة الفحيحيل،

مشيرا إلى أن تعويض هذه النقاط أمر ضروري
في مواجهة القادسية.
واع ـ ـتـ ــرف ب ـ ــأن ال ـب ــرت ـق ــال ــي ي ــواج ــه عـ ـق ــدة فــي
مواجهات القادسية بالدوري في المواسم األخيرة،
لــذلــك ف ــإن ال ـهــدف سـيـكــون الـنـقــاط ال ـثــاث ،وحــل
هذه العقدة.
وأشاد كاظم بااللتزام الكبير لالعبي البرتقالي،
خالل الفترة الماضية ،وأثناء توقف الدوري ،نظرا
لمشاركة القادسية والكويت في البطولة العربية،
الفتا إلى أن الجهاز الفني كان حريصا على إبقاء
الالعبين في أجواء المباريات ،وهو ما نجح فيه
بخوض بعض المباريات الودية.
وكان البرتقالي ،الذي يحتل المركز الرابع في
ترتيب فرق الممتاز بـ 8نقاط ،قد تجاوز الجهراء
بثالثة أهداف من دون رد ،في مباراة ودية جمعت
بينهما السبت الماضي.

توني أوليفيرا مدرب كاظمة

الرامية الحوال تفوز بذهبية
بطولة الشيخة فاطمة

«يد» العربي في اختبار صعب أمام برقان
خيطان والصليبيخات لمداواة الجراح
●

المصري عمرو الجيوشي

محمد عبدالعزيز

س ـ ـي ـ ـكـ ــون ف ـ ــري ـ ــق الـ ـع ــرب ــي
لكرة اليد أمام اختبار صعب
عندما يــواجــه فــي الخامسة
من مساء اليوم نظيره برقان
ع ـل ــى ص ــال ــة م ــرك ــز الـشـهـيــد
فهد األحمد بالدعية ،ضمن
منافسات الجولة الثالثة من
الـ ــدوري ال ـعــام للعبة ،ويلي
ذلك في السادسة والنصف
م ـســاء م ـب ــاراة لــن تـقــل ندية
ً
وحماسا ،تجمع بين خيطان
والصليبيخات.
في المباراة األولى يدخل
الـ ـف ــريـ ـق ــان الـ ـع ــرب ــي ال ــراب ــع
وبرقان الثاني ولكليهما  4نقاط،
بـهــدف واح ــد ،وهــو تحقيق الفوز
الـثــالــث عـلــى ال ـتــوالــي ،لالستمرار
في المنافسة على صدارة الترتيب
بدون مفاجآت.
ويسعى األخـضــر ،الــذي يشرف
عـ ـل ــى تـ ــدري ـ ـبـ ــه ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ع ـم ــرو
ال ـج ـيــوشــي ،إل ــى مــواص ـلــة طريقه
ً
بــدون عـثــرات معتمدا على دفاعه
ال ـص ـل ــب ل ـم ــواج ـه ــة س ــرع ــة وقـ ــوة
العـ ـب ــي بـ ــرقـ ــان ،إضـ ــافـ ــة لـلـهـجــوم
المنظم ا لـمــر تـكــز عـلــى تصويبات
واخـتــراقــات العـبــي الـخــط الخلفي
والجناحين.

ً
وسيخوض العربي اللقاء معتمدا
ع ـلــى ح ــارس ــه الـمـمـيــز م ـه ــدي خــان
وث ـن ــائ ــي الـ ـخ ــط ال ـخ ـل ـفــي ع ـبــدال ـلــه
مصطفي وسلمان الشمالي وصخرة
الدفاع مشعل سويلم ومحمد جاسم.
ويـ ـنـ ـطـ ـب ــق ن ـ ـفـ ــس ال ـ ـ ـشـ ـ ــيء ع ـلــى
برقان الذي يقوده الجزائري محمد
م ـس ـعــودان ويـطـمــع فــي فــك طالسم
الــدفــاع ال ـعــربــاوي والـتـصــدي لقوة
ً
مـهــاجـمـيــه ،وغــال ـبــا سـيــرتـكــز لعبه
ع ـلــى ال ــدف ــاع ال ـم ـت ـقــدم الـمـصـحــوب
باللعب السريع "الهجوم المعاكس"
للسيطرة على مجريات اللعب.
وسـيـعـتـمــد ع ـلــى خ ـب ــرة حــارســه
فهد كرم وثنائي الخط الخلفي سعد
سالم ونصير حسن وصانع األلعاب
حسين كرم.
وس ـي ـف ـقــد ال ـف ــري ــق ج ـه ــود العـبــه
حامد الصليلي بداعي اإلصابة.

خيطان والصليبيخات
وف ـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـث ــان ـي ــة يـطـمــح
ال ـجــري ـحــان خـيـطــان ال ـح ــادي عشر
بنقطة واحدة والصليبيخات الثاني
ع ـش ــر بـ ـ ــدون رصـ ـي ــد ف ــي ت ـعــويــض
خ ـســارت ـه ـمــا ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـثــان ـيــة
أم ــام الـيــرمــوك والـعــربــي فــي مـبــاراة
مــن المتوقع أن تـكــون صعبة على
الطرفين.

وسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل
مـ ـ ـ ـ ــدرب خ ـي ـط ــان
الوطني اسماعيل
عـ ـب ــدالـ ـق ــدوس عـلــى
تصحيح مـســار فــريـقــه ،خصوصا
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ــدف ــاع واس ـت ـغــال
خ ـب ــرة ص ــان ــع ال ـع ــاب ــه الـمـخـضــرم
صالح الجمياز في قيادة الهجوم
المنظم بتمريرته المتقنة لعلي
أش ـك ـن ــان ــي وع ـب ــدال ـع ــزي ــز ج ــاس ــم،
إضــافــة إلــى تفعيل دور األجنحة
في الهجوم الخاطف.
وع ـلــى ال ـجــانــب اآلخ ـ ــر ،يــأمــل
مـ ــدرب الـصـلـيـبـيـخــات الــوطـنــي
فيصل صيوان في تقديم عرض
جـيــد ،وتحقيق أول انـتـصــار له
هــذا الـمــوســم ،لكن عليه إعــادة
ترتيب أوراقه الدفاعية وإيجاد
حـ ـل ــول ل ـل ـع ـقــم ال ـت ـه ــدي ـف ــي فــي
ً
الهجوم ،مستغال خبرة العبي
الخط الخلفي حسين ،وشقيقه
ي ـ ـ ــوس ـ ـ ــف ص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوان وجـ ـ ـ ـ ــراح
خيرالله.

الوصل والنفط إلى دور الـ16
في كأس زايد لألندية

شهد الحوال

الجزائري محمد مسعودان

تصدرت الرامية شهد الـحــوال ،أمــس ،بطولة الشيخة فاطمة بنت
مـبــارك لــرمــايــة الـسـيــدات المقامة فــي مـصــر ،إذ ح ــازت الـمــركــز األول،
وحصدت الميدالية الذهبية.
وهنأ رئيس االتحادين الكويتي والعربي للرماية ،م .دعيج العتيبي،
البطلة الكويتية ،على ما حققته من نتائج طيبة ،متمنيا استمرار تفوق
الرماية الكويتية على جميع المستويات العربية واإلقليمية والدولية.
كما هنأ العتيبي ،في هذا السياق ،سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك ،والحكومة ،والشعب الكويتي ،على ما
حققته البطلة الحوال.
َّ
وثمن جهود رئيس االتحادين المصري واإلفريقي للرماية اللواء
حازم حسني ،وجميع المسؤولين المصريين ،على ما بذلوه من جهود
إلنجاح فعاليات البطولة ،بمشاركة عدة دول.
ُيذكر أن الرامية المصرية ســوزان جابر جاء ت في المركز الثاني،
وحصدت الميدالية الفضية ،فيما جاء ت مواطنتها ماجي عشماوي
في المركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية ،ضمن منافسات البطولة
التي انطلقت فعالياتها األربعاء الماضي.
(كونا)

السد يواجه بيرسيبوليس في ذهاب نصف  ...واألهلي يصارع وفاق سطيف في ذهاب
نهائي «دوري آسيا»
نصف نهائي «أبطال إفريقيا»
●

جانب من تدريبات السد األخيرة
يأمل السد القطري ،بطل آسيا عامي  1989و ،2011أال
يقع في خطأ مواطنه الدحيل ،وأن يحقق انتصارا مريحا
ومطمئنا على بيرسيبوليس اإليراني ،عندما يلتقيان اليوم
في الدوحة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا ،قبل
موقعة اإلياب المقررة في طهران في  23الجاري.
وح ـقــق الــدح ـيــل ف ــوزا هــزيــا عـلــى بـيــرسـيـبــولـيــس في
الــدوحــة 1-صـفــر فــي ذهــاب ربــع النهائي نهاية أغسطس
الماضي ،لكن الفريق اإليراني قلب األمــور إلى مصلحته
بالفوز إيابا  ،3-1وتأهل لمالقاة السد الذي بلغ هذا الدور
بفوزه بمجموع المباراتين على االستقالل اإليراني (.)5-3
واللقاء هو الثالث الذي يجمع بين السد وبيرسيبوليس
هــذا الموسم ،إذ التقيا في الــدور األول ضمن المجموعة
الثالثة ،وحقق السد الفوز في الدوحة  ،3-1وبيرسيبوليس
فــي ط ـهــران 1-ص ـفــر ،وتــأهــا مـعــا ل ــدور الـ ـ  ،16ثــم واصــا
المشوار إلى نصف النهائي.
ويخطط السد لتكرار نتيجة الدور األول ،والفوز بأكثر
من هدف حتى يطمئن قبل اإلياب ،ويأمل الفريق اإليراني
ب ــدوره أال يقع فــي هــذه الـخـســارة الثقيلة ،وأن يعود إلى
بالده بأفضل نتيجة ،حتى يحسم األمر على ملعبه وبين
جماهيره الغفيرة.
وتبدو الفرصة مهيأة أمام السد للحصول على انتصار
مريح باكتمال صفوفه مــن جميع الـنــواحــي ،السيما في
الهجوم بوجود الجزائري بغداد بونجاح هــداف الفريق

والبطولة برصيد  12هدفا ،بفارق هدف واحــد عن الرقم
الـقـيــاســي فــي مــوســم واح ــد والـمـسـجــل بــاســم الـبــرازيـلــي
موريكي عام .2013
وي ـعــول الـفــريــق عـلــى قــائــده صــانــع األل ـعــاب اإلسـبــانــي
تشافي هرنانديز ،الذي يأمل في تحقيق انجاز تاريخي
بالحصول على اللقب اآلسيوي ،بعد أن حقق اللقب الموازي
أوروب ـيــا (دوري أبـطــال أوروبـ ــا) مــع بــرشـلــونــة ،وبجانبه
مواطنه غابي.
وي ـح ــوم ال ـش ــك ح ــول م ـش ــارك ــة ال ــاع ــب ال ـم ــؤث ــر حسن
الـهـيــدوس بـعــد أن غ ــاب عــن فــريـقــه فــي آخ ــر جــولـتـيــن في
الدوري.
يذكر أن السد هو آخر فريق من غرب آسيا يحرز اللقب
ع ــام  .2011ول ــم يـخـســر ال ـســد س ــوى م ـب ــاراة واحـ ــدة هــذا
الموسم في البطولة القارية وكانت امــام بيرسيبوليس
بــالــذات صـفــر -1فــي دور المجموعات ،بعد ان كــان ضمن
بلوغ األدوار اإلقصائية.
ويعول الفريق اإليراني على نجمه علي علي بور ،وقائده
المخضرم سيد جالل الحسيني ،والنيجيري غودوين منشا
صاحب هدف التأهل في مرمي الدحيل.
يــذكــر أن بيرسيبوليس بـلــغ ال ــدور ذات ــه مــن البطولة
القارية الموسم الماضي وخرج على يد الهالل السعودي.
(أ ف ب)

القاهرة  -ةديرجلا

•

ي ـف ـتــح اسـ ـت ــاد الـ ـس ــام ب ــال ـق ــاه ــرة أب ــواب ــه
فــي العاشرة مساء الـيــوم ،بتوقيت الكويت،
السـتـضــافــة م ـبــاراة مهمة تجمع بـيــن فريق
األهـ ـل ــي ص ــاح ــب ال ـض ـي ــاف ــة ون ـظ ـي ــره وف ــاق
سطيف الـجــزائــري فــي ذه ــاب نصف نهائي
دوري أبطال إفريقيا  ،2018وهي المواجهة
التي يحضرها  10آالف مشجع سمحت بهم
الجهات األمنية.
ً
يدخل المارد األحمر لقاء الليلة منتشيا
ب ــان ـت ـص ــاره ال ــرائ ــع وال ـك ـب ـيــر ع ـلــى الـنـجـمــة
اللبناني بالبطولة العربية بأربعة أ هــداف
مقابل هدف ،ليتأهل إلى دور الـ ،16ومن قبله
الفوز الكبير على حوريا كوناكري الغيني
بــربــاعـيــة دون رد ف ــي رب ــع نـهــائــي الـبـطــولــة
اإلفريقية.
ويسعى األهـلــي إلــى مواصلة االنتفاضة

أعلن نادي األلعاب الشتوية
الكويتي أمس ،انه سينظم
بطولة األندية الخليجية
األولى للمحترفين لهوكي
الجليد للرجال في  18ديسمبر
المقبل وتستمر خمسة أيام،
بمشاركة أربعة أندية خليجية
من البحرين واإلمارات وعمان،
إضافة إلى الكويت .وقال أمين
سر النادي مشعل فليطح،
إن البطولة ستقام تحت
مظلة االتحاد الدولي للعبة
ووفق قوانينه ،الفتا الى أن
االتحاد سيوفر حكاما دوليين
محايدين إلدارة مباريات
البطولة بنظام الدوري من مرة
واحدة .وأضاف فليطح ،ان
نظام البطولة يسمح بمشاركة
خمسة العبين محترفين لكل
ناد ،مما سيكون له أثر بالغ
في ظهور المباريات بمستوى
فني رفيع.
(كونا)

وتحقيق الفوز على الفريق الجزائري ،لوضع
قــدم فــي نهائي البطولة قبل موقعة العودة
يوم  23الجاري ،وحرص الجهاز الفني بقيادة
الـفــرنـســي بــاتــريــس كــارت ـيــرون عـلــى التأكيد
لــاع ـبــي ال ـف ــري ــق بـ ـض ــرورة وأه ـم ـي ــة تـقــديــم
مستوى مشرف ،واستغالل حاالتهم المعنوية
في إظهار التفوق على الخصم ،وهز شباكه
مبكرا ،بما يمنح األحمر فرصة السيطرة على
مجريات األمور.
إدارة األه ـلــي بــرئــاســة مـحـمــود الخطيب
رصدت مكافأة مالية قدرها  50ألف جنيه لكل
العب في حالة الفوز الليلة على وفاق سطيف،
مع مضاعفة المكافأة في حالة الصعود للدور
النهائي.
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ي ـخ ــوض األه ـل ــي الـلـقــاء
بـتـشـكـيــل م ـك ــون مـ ــن ،م ـح ـمــد ال ـش ـن ــاوي في
حــراســة الـمــرمــى ،وأمــامــه ساليف كوليبالي
وأيـمــن أش ــرف وأحـمــد فتحي وعـلــي معلول،

وف ــي الــوســط يلعب حـســام عــاشــور وهـشــام
مـحـمــد ،وف ــي األمـ ــام ول ـيــد سـلـيـمــان وإس ــام
م ـحــارب وأح ـمــد ح ـمــودي بـجــانــب المغربي
وليد ازارو كمهاجم وحيد ،بينما يغيب عن
الفريق عدد من العبيه األساسيين هم :عمرو
السولية ،وجونيور أجــاي ،ومــروان محسن،
وسعد سمير ،وميدو جابر بسبب اإلصابات
المختلفة التي يعانونها.
على الجانب اآلخ ــر ،صعد وفــاق سطيف
المتأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد
ِ 8نقاط وبفارق  4نقاط كاملة عن مازيمبي
الـمـتـصــدر بــرصـيــد  12نـقـطــة ،واس ـت ـطــاع أن
ُيقصي الــوداد البيضاوي من ربــع النهائي،
بعدما انتصر فــي لـقــاء الــذهــاب بـهــدف دون
رد ،واستطاع أن يحافظ على شباكه نظيفة
وي ـخ ــرج م ــن م ـب ــاراة اإلي ـ ــاب ب ـت ـعــادل سلبي
ً
يضرب به موعدا مع األهلي في نصف نهائي
البطولة.

جانب من اللقاء السابق لألهلي في البطولة

تأهل فريق الوصل اإلماراتي
إلى دور الـ 16في بطولة كأس
زايد لألندية العربية لكرة
القدم ،بعدما تعادل سلبيا مع
فريق اتحاد جدة السعودي
أمس االول في دور الـ.32
وكانت مباراة الذهاب ،التي
أقيمت في السعودية ،قد
انتهت بالتعادل  1/1ليصبح
مجموع مباراتي الذهاب
واإلياب  1/1وليتمكن فريق
الوصل من التأهل لدور الـ16
مستفيدا من قاعدة احتساب
الهدف خارج األرض بهدفين.
وفي مباراة أخرى ،أطاح
فريق النفط العراقي بمضيفه
الصفاقسي التونسي من
البطولة بعدما تعادال 2/2
أمس االول في إياب دور الـ32
بالبطولة ،ليصعد الفريق
العراقي لدور الـ.16
(د ب أ)

اجتماع طارئ لمجلس
إدارة اتحاد الكرة المصري
يعقد مجلس إدارة اتحاد
الكرة المصري "الجبالية"
برئاسة هاني أبو ريدة،
اجتماعا طارئا اليوم لحسم
مصير الجمعية العمومية
المقبلة وأيضا حسم موعد
االنتخابات التكميلية.
وقرر اتحاد الكرة المصري
إيقاف تسلم أوراق المرشحين
لالنتخابات التكميلية على
المقعدين الشاغرين في
مجلس الجبالية بعد استقالة
حازم إمام وسحر الهواري
عضوا المجلس ،ورفض
الموظفون تسلم أوراق كل
من هاني سعيد رئيس نادى
ّ
غولدي والمحكمة الدولية
شيماء منصور ،إلى حين
البت في مصير االنتخابات
والجمعية العمومية.

اإلنتاج يستعيد وصافة
الدوري المصري
استعاد فريق اإلنتاج الحربي
وصافة الدوري المصري لكرة
القدم بعد فوزه الثمين على
فريق نجوم إف سي بهدف
دون رد ،في المباراة التي
أقيمت بينهما أمس األول على
استاد بترو سبورت ،ضمن
منافسات الجولة التاسعة
للمسابقة .وأحرز محمد
رجب هدف المباراة الوحيد
في الدقيقة  7من ضربة رأس،
بينما ألغى حكم اللقاء محمد
الصباحي هدفا للنجوم في
الدقيقة  .35وبذلك رفع اإلنتاج
رصيده إلى النقطة  16في
المركز الثاني ،فيما تجمد
رصيد النجوم عند  6نقاط في
المركز السابع عشر.

٢٥
قطبا مانشستر في مهمة صعبة بدوري األبطال
ةديرجلا

•
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رياضة

جانب من تدريبات مانشستر سيتي  ...ومانشستر يونايتد

في الجولة الثانية من دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم ،يحل
سيتي ،الذي ًخسر مباراته
األولى ،ضيفا اليوم على
هوفنهايم األلماني ،ويستضيف
يونايتد ،المأزوم ،فالنسيا
اإلسباني.

ت ـن ـت ـظــر ق ـط ـب ــي م ــدي ـن ــة مــانـشـسـتــر
اإلنـكـلـيــزيــة مـهـمــة صـعـبــة ف ــي الـجــولــة
الثانية مــن دوري أبـطــال أوروب ــا لكرة
ال ـقــدم ،حيث يحل سيتي ،ال ــذي خسر
مـ ـب ــارات ــه األولـ ـ ـ ــى ،ض ـي ـفــا الـ ـي ــوم عـلــى
ه ــوف ـن ـه ــاي ــم األل ـ ـمـ ــانـ ــي ،وي ـس ـت ـض ـيــف
يونايتد المأزوم فالنسيا اإلسباني.
وسـيـحــاول ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي،
الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــي إلـ ـ ـ ــى ل ـ ـقـ ــب رابـ ـ ـ ـ ــع تـ ــوال ـ ـيـ ــا،
ويوفنتوس اإليطالي وبايرن ميونيخ
األلماني وليون الفرنسي ،تحقيق فوز
ثان على التوالي.
ٍ
يحل مانشستر سيتي ،الــذي سقط
على ملعبه أمــام ليون  2-1في الجولة
األولى للمجموعة السادسة ،ضيفا على
هوفنهايم بمعنويات مرتفعة ،بعدما
اس ـت ـع ــاد صـ ـ ــدارة ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي
الذي يحمل لقبه ،بفارق األهــداف أمام
ليفربول.
وس ـ ـت ـ ـكـ ــون ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ع ـ ـ ـبـ ـ ــارة عــن
الـ ـم ــواجـ ـه ــة ب ـي ــن أف ـ ـكـ ــار م ـ ـ ــدرب ش ــاب
هــو األل ـمــانــي يــولـيــان نــاغـلـسـمــان (31

عاما) مدرب هوفنهايم ،ومثله األعلى
اإلس ـب ــان ــي جــوس ـيــب غـ ــوارديـ ــوال (47
عاما).
وسـ ـتـ ـك ــون هـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األولـ ـ ــى
لـ ـه ــوفـ ـنـ ـه ــاي ــم ع ـ ـلـ ــى أرض ـ ـ ـ ــه فـ ـ ــي هـ ــذه
المسابقة.
وسيحاول ليون تحقيق فوزه الثاني
أوروبيا على حساب شاختار دانييتسك
األوك ــران ــي ،ال ــذي ت ـفــادى الـهــزيـمــة في
ال ـج ــول ــة األول ـ ـ ــى ع ـل ــى أرض ـ ـ ــه ،وخ ــرج
بتعادل مثير مع هوفنهايم (.)2-2

اليونايتد وفالنسيا
بـ ـع ــد الـ ـ ـف ـ ــوز عـ ـل ــى م ـض ـي ـف ــه ي ــون ــغ
ب ــوي ــز الـ ـس ــويـ ـس ــري ب ـث ــاث ـي ــة نـظـيـفــة
قبل أسبوعين فــي الـجــولــة األول ــى من
مـنــافـســات المجموعة الـثــامـنــة انتهى
األسبوع الفائت بأسوأ طريقة ممكنة
بالنسبة لـلـمــدرب الـبــرتـغــالــي جــوزيــه
مورينيو.
فقد تلقى فريقه مانشستر يونايتد

خسارته الثالثة في سبع مباريات هذا
الـمــوســم ب ــال ــدوري الـمـحـلــي ،بسقوطه
ع ـلــى أرض وس ــت ه ــام  ،3-1وت ــوت ــرت
عالقاته مع العبيه أكثر ،وبــدأ يتزايد
الحديث عن قرب انتهاء عالقته بناديه.
ويجد يونايتد ،وصيف بطل الموسم
ال ـم ــاض ــي م ـح ـل ـيــا ،ن ـف ـســه ف ــي ال ـمــركــز
ال ـعــاشــر حــال ـيــا ،بـعــدمــا حـقــق الـفــريــق
المتوج باللقب  20مرة ،أسوأ بداية له
في بطولة إنكلترا منذ  29عاما ،وهو
خ ـ ــارج دائـ ـ ــرة ال ـمــرش ـح ـيــن ل ـل ـقــب بعد
شهرين من انطالق النسخة الحالية.
فــي المقابل ،تـبــدو الـفــرصــة مواتية
ـان تواليا
ليوفنتوس لتحقيق ف ــوز ث ـ ٍ
على حساب ضيفه يونغ بويز ،علما أن
الفريق اإليطالي يهيمن ،كعادته ،على
البطولة محليا ،و حـقــق السبت الفوز
السابع تواليا له في سبع مراحل ،على
حساب نابولي (.)1-3
إال أن يــوف ـن ـتــوس سـيـفـتـقــد الـنـجــم
البرتغالي كريستيانو رونالدو ،الذي
ُ
طــرد في المباراة األولــى ضد فالنسيا

ً
مونبلييه ثانيا بثالثية في مرمى نيم
صـعــد مــونـبـلـيـيــه إل ــى الـمــركــز
الـ ـث ــان ــي م ــؤقـ ـت ــا ،بـ ـع ــدم ــا حـســم
مواجهة الديربي مع ضيفه نيم
-3صفر في المرحلة الثامنة من
ال ـ ــدوري ال ـفــرن ـســي ،لـكـنــه مـهــدد
بالعقوبات ،بسبب توقف المباراة
مرتين نتيجة تصرفات جمهوره.
وحـ ـص ــل الـ ـت ــوق ــف األول فــي
الشوط األول لفترة  7دقائق بعد
ان ـه ـي ــار ال ـس ـي ــاج ،ب ـس ـبــب تــدافــع
ج ـم ـهــور مــونـبـلـيـيــه إثـ ــر ال ـهــدف
األول ال ــذي سـجـلــه الـكــامـيــرونــي
أم ـب ــرواز أويــونـغــو ( ،)29مــا ادى
الى إصابة مشجعين اصابتهما
طفيفة.

وبـ ـع ــد أن ع ـ ــزز أن ـ ـ ــدي دي ـل ــور
تـقــدم مونبلييه بالهدف الثاني
( 54مــن ركلة ج ــزاء) ،أكــد غايتان
الب ـ ـ ــورد ال ـن ـق ــاط الـ ـث ــاث ب ـهــدف
ث ــال ــث ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،79م ــا دفــع
الجمهور المحلي ا لــى المبالغة
فــي احـتـفــاالتــه ،وه ــو األم ــر الــذي
أجبر الحكم على إيقاف اللقاء مرة
ثانية من أجــل تجنب أن يجتاح
الجمهور أرضية الملعب.
وب ـعــد تــوقــف ل ـحــوالــي نصف
ساعة وتدخل من رئيس النادي
لـ ـ ـ ـ ـ ــوران ن ـ ـي ـ ـك ـ ــوالن ،الـ ـ ـ ـ ــذي ذكـ ــر
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور بـ ـ ــأن هـ ـ ــذا ال ـت ـص ــرف
سيكلف الفريق غاليا ،استكملت

المباراة وحصل مونبلييه على
نـقــاطـهــا ال ـث ــاث ،راف ـع ــا رصـيــده
الــى  15نقطة فــي المركز الثاني
مؤقتا بانتظار مباراة مرسيليا
وم ـض ـي ـف ــه ل ـي ــل ( 13ن ـق ـط ــة لـكــل
منهما) ،فيما تجمد رصيد نيم
عـنــد  9ن ـقــاط ف ــي ال ـمــركــز الــرابــع
عشر.
وفشل رين في استغالل النقص
العددي في صفوف ضيفه تولوز
الذي خاض الشوط الثاني بعشرة
الع ـب ـي ــن ،وفـ ـ ــرط بـ ـف ــوزه ال ـثــالــث
ب ـع ــدم ــا اه ـ ـتـ ــزت ش ـب ــاك ــه ب ـهــدف
التعادل  1-1في الثواني األخيرة.
ودخ ـ ــل ريـ ــن الـ ــى ال ـل ـق ــاء عـلــى

خ ـل ـف ـي ــة ثـ ـ ــاث هـ ــزائـ ــم م ـت ـتــال ـيــة
وفوزين فقط في  7مباريات ،لكن
ف ــري ــق الـ ـم ــدرب ص ـب ــري لـمــوشــي
بدا في طريقه الى الفوز الثالث،
بعدما اضـطــر تــولــوز الــى إكمال
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ب ـ ـع ـ ـشـ ــرة الع ـ ـب ـ ـيـ ــن م ـنــذ
الدقيقة  44بسبب طرد المهاجم
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي آرون ل ـي ــا اي ـس ـي ـكــا
لحصوله على إنــذاريــن ،أولهما
لخطأ ،والـثــانــي العـتــراضــه على
الحكم.
ث ــم ت ـقــدم صــاحــب األرض في
الدقيقة  70من ركلة جزاء انتزعها
السنغالي مباي نيانغ من جان-
كلير توديبو ونفذها بنفسه.

 7.55م

يوفنتوس × يونغ بويز

beIN SPORTS 4

 7.55م

هوفنهايم × مانشستر سيتي

beIN SPORTS 1

 10.00م

آيك أثينا × بنفيكا

beIN SPORTS 7

 10.00م بايرن ميونيخ × أياكس أمستردام

األولـ ــى مـنــذ الـمــرحـلــة االفـتـتــاحـيــة الـتــي خسر
فيها أمام برشلونة حامل اللقب بثالثية نظيفة،
وجاءت بنتيجة  2-1رغم أن الضيف كان البادئ
بالتسجيل عبر روبن سوبرينو ( ،)5قبل أن يرد
أصحاب األرض بواسطة جاسون ريميسيرو
( )19وأنطونيو غارسيا اراندا ( )36في مباراة
خشنة ،السيما من ناحية ليفانتي ،الذي حصل
على  7إنذارات.
وتـجـمــد رص ـيــد أالف ـيــس عـنــد  11نـقـطــة في
المركز الخامس ،فيما أصبح رصيد ليفانتي 7
نقاط بالمركز السادس عشر.

ً
ميالن يفرمل ساسوولو وفيورنتينا ثالثا

فرمل ميالن مضيفه ساسوولو بفوزه
عـلـيــه  ،1-4فــاقـتـنــص فـيــورنـتـيـنــا الـمــركــز
الثالث بتغلبه على ضيفه أتاالنتا  -2صفر
في المرحلة السابعة من الدوري اإليطالي
لكرة القدم.
على "مابي ستاديوم" ،فشل ساسوولو،
مفاجأة الموسم ،فــي تحقيق فــوزه الرابع
عـلــى ال ـتــوالــي عـلــى مـلـعـبــه وال ـخــامــس في
الـبـطــولــة ،ومـنــي بالهزيمة الثانية فوقف
رصيده عند  13نقطة وتراجع الى المركز
الخامس بفارق األهــداف خلف فيورنتينا
وانـتــر مـيــان ال ــذي تغلب أمــس األول على
كالياري  -2صفر.
وبــدأت الخطورة مع تسديدة المهاجم
االس ـب ــان ــي ل ـم ـيــان س ــوس ــو ال ـ ــذي أص ــاب
ال ـعــارضــة ( ،)4ثــم واحـ ــدة لـلـعــاجــي فــرانــك
يانيك كييسي أبعدها مدافع من على خط
المرمى ( )24قبل أن تميل الكفة بوضوح
لمصلحة صاحب األرض فأهدر فيديريكو
دي فرانشيسكو أخطر الفرص (.)31
وأتــاح اندفاع العبي ساسوولو لميالن

التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

beIN SPORTS 3

 10.00م

مانشستر يونايتد × فالنسيا

beIN SPORTS 5

 10.00م

ليون  -فرنسا × شاختار

beIN SPORTS 6

 10.00م

سسكا موسكو × ريال مدريد

beIN SPORTS 1

 10.00م

روما × فيكتوريا بلزن

beIN SPORTS 4

كارديف يخسر أمام ضيفه بيرنلي

 4مباريات خاضها بمعقله ( 3هزائم وتعادل).
وكانت الفرصة قائمة أمام فريق "الغواصة
ال ـص ـف ــراء" ل ـكــي يـتـجـنــب هــزيـمـتــه ال ـثــال ـثــة في
معقله وهــذا الموسم بالمجمل ،عندما حصل
على ركلة جزاء بعد االستعانة بتقنية الفيديو
(في أيه آر) ،لكن جيرار مورينو اصطدم بتألق
الحارس جوردي ماسيب ،الذي أنقذ فريقه في
وقت قاتل (.)83
وتجمد رصيد فياريال عند  8نقاط ،فيما رفع
بلد الوليد رصيده إلى  9نقاط.
وأ ل ـحــق ليفانتي بضيفه أال ف ـيــس هزيمته

فرصة االنـطــاق بهجمات خطيرة وبعدد
م ــن الـمـهــاجـمـيــن ف ــاق ف ــي مـعـظــم األح ـيــان
عدد المدافعين في الجهة المقابلة .ونجح
كييسي فــي افتتاح التسجيل مــن إحداها
بـعــدمــا ق ــاد ال ـك ــرة م ــن الـمـنـطـقــة الــدفــاعـيــة
لفريقه وسار بها مدعوما بثالثة من زمالئه
مقابل مدافعين اثنين ،الى داخل المنطقة
وأرسلها بسهولة في المرمى (.)39
وبعد مرور خمس دقائق من زمن الشوط
الثاني ،عــزز سوسو تقدم ميالن بالهدف
الثاني من مجهود فردي رائع راوغ خالله
عدة العبين ثم سدد في قلب المرمى (.)50
وأك ـ ـ ـ ـ ــد اإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ص ــام ــوي ــل
كاستييخو فوز ميالن بنسبة كبيرة عندما
سجل له الهدف الثالث بتسديدة من خارج
المنطقة بعد تلقيه كرة من التركي هاكان
جيلهان أوغلو (.)60
وقلص الصربي فيليب ديوريسيتش،
بــديــل الفرنسي مـهــدي بــن ربـيـعــة ،الـفــارق
للفريق المحلي مستفيدا من كرة البرازيلي
روجيريو دا سيلفا (.)68

مجموعة مــن الالعبين الشبان ،منهم
مــاركــو أسـنـسـيــو وإي ـس ـكــو ،ومــاريــانــو
ديــاز ( 25عاما) العائد هــذه السنة من
ليون ،وداني سيبايوس ( 20عاما) ،الذي
دخل بدال من بيل في مباراة أتلتيكو.
وسيحاول رومــا تعويض خسارته
األولى بثالثية نظيفة أمام ريال ،عندما
يستضيف فيكتوريا بلزن التشيكي،
الذي َّ
فرط في فوز كان بمتناوله ،بعدما
ت ـق ــدم ب ـهــدف ـيــن نـظـيـفـيــن ع ـلــى سسكا
موسكو ،الذي استطاع العودة بنقطة
ثمينة.
وي ـخ ــوض ب ــاي ــرن ل ـق ــاء مــرت ـق ـبــا مع
ضـيـفــه أيــاكــس أم ـس ـتــردام فــي الـجــولــة
الثانية من منافسات المجموعة الرابعة،
فيما يستقبل أيك أثينا اليوناني على
أرضه بنفيكا البرتغالي.
وكــان بــايــرن فــاز فــي الجولة األولــى
ع ـلــى مـضـيـفــه بـنـفـيـكــا ال ـبــرت ـغــالــي (-2
ص ـفــر) ،لـكــن بـطــل "الـبــونــدسـلـيـغــا" في
ال ـم ــواس ــم ال ـس ـتــة ال ـســاب ـقــة سـيـخــوض
المواجهة األوروبية على خلفية تعثر

مباريات أوروبا

لعنة برشلونة تضرب جيرونا
يبدو أن النقطة التي انتزعها جيرونا من
جاره العمالق الكتالوني برشلونة ،حين تعادل
معه  ،2-2تحولت إلى لعنة ،ألنه فشل في تحقيق
الـفــوز لـلـمـبــاراة الـثــانـيــة تــوالـيــا ،بــالـتـعــادل مع
مضيفه المتواضع هويسكا  1-1في المرحلة
السابعة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب "ال مادريغال" ،تواصلت معاناة
فياريال على أرضهُ ،
ومني بهزيمته األولى أمام
بلد الوليد بين جماهيره منذ نوفمبر 2008
بالخسارة أمامه بهدف سجله ليو سواريز (،)53
ليفشل بالتالي في تحقيق أي فوز حتى اآلن في

ببطاقة حمراء مباشرة ،وأوقف مباراة
واحدة.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،يـ ـع ــود ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي لــوكــا
مودريتش مــع فريقه ريــال مــدريــد إلى
مـلـعــب لــوجـنـيـكــي ف ــي مــوس ـكــو ،حيث
خــاض مع منتخب بــاده نهائي كأس
الـعــالــم  2018وخـســر أم ــام فرنسا ،4-2
ل ـك ـن ــه خـ ـ ــرج ب ـل ـق ــب أف ـ ـصـ ــل العـ ـ ــب فــي
الـبـطــولــة ،قـبــل أن يـضـيــف بــاألســابـيــع
ال ـمــاض ـيــة ج ــائ ــزت ــي أف ـض ــل العـ ــب من
االت ـحــاد األوروب ـ ــي ،واألف ـضــل مــن قبل
االتحاد الدولي (الفيفا).
وي ـتــوقــع أن يـفـتـقــد ال ــري ــال جـنــاحــه
ال ــوي ـل ــزي غ ــاري ــث ب ـي ــل ،ال ـ ــذي تـعــرض
إلصـ ــابـ ــة فـ ــي ال ـف ـخ ــذ ب ــالـ ـمـ ـب ــاراة ضــد
أتـلـتـيـكــو مــدريــد فــي ال ـ ــدوري المحلي
الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــت ،اضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرت م ـ ـ ــدرب ـ ـ ــه ج ــول ــن
لوبيتيغي الستبداله.
وم ــع ان ـخ ـفــاض ع ــدد "ال ـن ـج ــوم" في
صفوفه ،وعدم تعويض انتقال رونالدو
ب ـض ــم الع ـ ــب مـ ــن ط ـي ـن ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،يـجــد
ريــال نفسه يعتمد بشكل متزايد على

أمــام ضيفه أوغسبورغ ( )1-1وسقوط
أمام مضيفه هرتا برلين (صفر )2-في
آخر مباراتين بالدوري المحلي.
وقـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــدرب الـ ـك ــروات ــي ل ـل ـنــادي
البافاري نيكو كوفاتش" :ستكون مباراة
مهمة ضد أياكس .فوز سيجعل األمور
أس ـهــل بــالـنـسـبــة إلـيـنــا فــي الـمـبــاريــات
األربع المقبلة" بدور المجموعات.
وأضـ ــاف" :الـعــديــد مــن ال ـنــاس قــالــوا
إننا لن نخسر مباراة هذا الموسم ،لكن
حصل األمر في وقت سريع".
من جانبه ،حقق أياكس فوزا مريحا
عـلــى أي ــك أثـيـنــا (-3ص ـف ــر) فــي الـجــولــة
األولى ،ولم يخسر سوى مرة في سبع
مباريات بالدوري المحلي.
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،سـ ـيـ ـح ــاول ك ـ ــل م ـ ــن أي ــك
وبنفيكا تعويض الخسارة األولى.

وتدخلت المساعدة بتقنية الفيديو
الحتساب هدف رابع لسوسو بتسديدة
من خارج المنطقة في الوقت بدل الضائع
(.)4+90
من جانبه ،بات فيورنتينا بعد الفوز
يتقدم بفارق األهــداف على انتر ميالن،
في حين وقف رصيد أتاالنتا الذي اعتاد
المشاركة في مسابقة الدوري االوروبي
(يوروبا ليغ) في الموسمين األخيرين،
عند  6نقاط في المركز السادس عشر.
وك ـ ــان أت ــاالن ـت ــا الـ ـط ــرف األفـ ـض ــل في
ا لـ ـ ـش ـ ــوط األول دون تـ ـه ــد ي ــد م ـب ــا ش ــر
لمضيفه الذي كانت له بعض المحاوالت
الخطيرة.
وفــي الـشــوط الـثــانــي ،ســاعــدت تقنية
التحكيم بالفيديو في منح فيورنتينا
ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء م ــن خـ ــال اح ـت ـس ــاب خـطــأ
ارتكبه البرازيلي رافائيل ضد فيديريكو
كييزا نفذها الفرنسي جــوردان فيريتو
بنجاح (.)62
وأكد كريستيانو بيراغي فوز أصحاب

األرض بـتـسـجـيـلــه الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي في
الوقت بدل الضائع من ركلة حرة (.)4+90
بدوره ،انتقل جنوى الى المركز السادس
بفوزه على مضيفه فروزينوني  ،1-2رافعا
رصـ ـي ــده الـ ــى  12ن ـق ـطــة وم ـت ـقــدمــا ب ـفــارق
األهداف على التسيو الذي سقط أمس األول
أمام جاره روما على الملعب األولمبي في
العاصمة .3-1
وأ لـحــق بولونيا الهزيمة الثانية على
التوالي بضيفه أوديـنـيــزي ،والثالثة هذا
الموسم ،بفوزه عليه  1-2مقابل تعادلين
وانتصارين ،فأوقف رصيده عند  8نقاط.
والفوز هو الثاني لبولونيا مقابل تعادل
وأربع هزائم فصار رصيده  7نقاط.
وأخفق كييفو ،صاحب المركز األخير،
في "تصفير" رصيده المدين بنقطة واحدة
( )1-بسبب حسم ثالث نقاط منه ،بسقوطه
بهدف متأخر أمــام ضيفه تورينو سجله
سيموني زازا (.)88
وارتفع رصيد تورينو الى  9نقاط نقلته
من المركز السادس عشر الى العاشر.

أخـ ـف ــق كـ ــارديـ ــف س ـي ـتــي فــي
تحقيق أول فــوز هــذا الموسم،
وسـ ـق ــط أم ـ ـ ــام ض ـي ـف ــه ب ـيــرن ـلــي
 ،2-1أ م ــس األول ،فــي المرحلة
السابعة من الــدوري اإلنكليزي
لكرة القدم.
وتـ ـخـ ـل ــف كـ ـ ــارديـ ـ ــف ال ـع ــائ ــد
إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ب ـعــد
أربـعــة مــواســم فــي األول ــى ،بعد
أن اف ـت ـتــح االي ـس ـل ـنــدي يــوهــان

غودموندسون التسجيل ()51
لـبـيــرنـلــي ال ـســاعــي ال ــى تثبيت
أقـ ـ ــدامـ ـ ــه بـ ـي ــن ان ـ ــدي ـ ــة ال ـن ـخ ـب ــة
للموسم الثالث تواليا ،بيد أن
جوش مورفي أعاد له األمل بعد
تـســع دق ــائ ــق ب ــإدراك ــه الـتـعــادل
(.)60
وقـ ـ ـ ــال الـ ــوي ـ ـلـ ــزي ص ــام ــوي ــل
فوكس الكلمة األخيرة بتسجيله
هدف الفوز لبيرنلي ( ،)70رافعا

رصيد فريقه الى  7نقاط نقلته
الى المركز الثاني عشر ،ليصبح
شريكا لكريستال بــاالس الذي
يـخـتـتــم ال ـمــرح ـلــة االث ـن ـي ــن في
ضيافة بــورنـمــوث التاسع (10
نقاط).
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،م ـن ــي ك ــاردي ــف
ب ـه ــزي ـم ـت ــه الـ ـخ ــامـ ـس ــة ،ووقـ ــف
رصيده عند نقطتين.

فرحة العبي ميالن بهدف سوسو
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ليبرون جيمس يتألق ...ويخسر في مباراته األولى
ةديرجلا
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خالل مباراة تجريبية قبل
انطالق موسم دوري كرة
السلة ،أمتع ليبرون جيمس (33
عاما) الجمهور في ظهوره
األول مع فريقه الجديد لوس
أنجلس ليكرز ،لكنه لم يجنبه
الخسارة أمام دنفر ناغتس
.124-107

أمـ ـ ـت ـ ــع ال ـ ـن ـ ـجـ ــم الـ ـمـ ـخـ ـض ــرم
لـ ـيـ ـب ــرون ج ـي ـم ــس ( 33ع ــا م ــا)
الجمهور في ظهوره األول مع
فــريـقــه ال ـجــديــد ل ــوس أنجلس
لـيـكــرز خــال م ـبــاراة تجريبية
قبل انطالق موسم دوري كرة
ا لـسـلــة اال مـيــر كــي للمحترفين،
لكنه لم يجنبه الخسارة أمام
دنفر ناغتس .124-107
وس ـ ـجـ ــل «الـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــك» ج ـي ـمــس
 9نـ ـق ــاط مـ ــع  3م ـت ــا ب ـع ــات و4
ت ـ ـمـ ــريـ ــرات ح ــاسـ ـم ــة فـ ــي أك ـث ــر
بقليل من ربع ساعة من اللعب
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ح ــرك ــات فـنـيــة
رائ ـعــة أمـتـعــت الـجـمـهــور الــذي
قــدر بـ ــ 13500متفرج فــي سان
دييغو.
وق ــال جـيـمــس الـمـنـتـقــل إلــى
لـ ـيـ ـك ــرز قـ ــادمـ ــا مـ ــن ك ـل ـي ـفــانــد
كافالييرز مقابل  154مليون
دوالر م ـ ـ ــدة أر بـ ـ ـع ـ ــة مـ ــوا سـ ــم:

«أمــر رائــع الـعــودة إلــى أرضية
الملعب وبدء مغامرة جديدة،
كان األمر رائعا بسماع ترحيب
الجمهور».
وردد الجمهور اسم جيمس
بحرارة لدى خروجه من النفق
ال ـم ــؤدي إل ــى أرض ـي ــة الـمـلـعــب
خالل فترة التحمية قبل بداية
المباراة.
وي ــأم ــل أنـ ـص ــار ال ـ ـنـ ــادي أن
ي ـس ــاه ــم انـ ـتـ ـق ــال ج ـي ـمــس إل ــى
ص ـفــوف فــر يـقـهــم ف ــي تحسين
ع ـ ــروض ـ ــه ال س ـي ـم ــا أنـ ـ ــه غ ــاب
عــن مـبــاريــات ال ـبــاي أوف في
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـم ــس األخـ ـي ــرة،
لكن النجم حاول التخفيف من
ال ـتــوق ـعــات م ـح ــذرا ب ــأن فــريـقــه
يحتاج إلى وقت كبير لمزاحمة
غــولــدن سـتــايــت ووري ـ ــرز على
اللقب.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال جـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــس فـ ـ ـ ــي هـ ـ ــذا

مارادونا ينصح ميسي بترك
المنتخب األرجنتيني

مارادونا

نصح األسطورة األرجنتيني دييغو مارادونا
مواطنه ليونيل ميسي بترك المنتخب الوطني،
معتبرا أنه ُح ّمل بشكل غير عادل مسؤولية فشل
األرجنتين في مونديال روسيا .2018
وق ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ــارادونـ ـ ـ ـ ــا لـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة «ك ـ ـ ــاري ـ ـ ــن»
األرجنتينية« :أنصح ميسي بعدم العودة إلى
صفوف المنتخب .في كرة القدم األرجنتينية،
يلقون الخطأ دائما عليه حتى عندما يخسر
ً
م ـن ـت ـخــب ف ـئ ــة ت ـح ــت  15ع ـ ــام ـ ــا» ،م ـع ـت ـب ــرا أن
الــوقــت قــد ح ــان «لـكــي نـتــركــه فــي س ــام ،ورؤي ــة
ما إذا كان هناك شخص آخر يستطيع تحمل هذه
المسؤوليات».
وأض ــاف الـنـجــم ،ال ــذي يـشــرف على تــدريــب نــادي
سينالوا المكسيكي من الــدرجــة الثانية ،أن «اليوم
المنتخب األرجنتيني ال يلهمني على االطالق .واألمر
ينطبق على العالم بأسره .لقد خسرنا الشغف».
وكانت األرجنتين خرجت من الدور ثمن النهائي
لمونديال روسـيــا بخسارتها أمــام فرنسا ،4 - 3
والتي توجت الحقا بطلة للعالم.

الـ ـص ــدد ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي« :ال
ي ـ ــزال ال ـط ــري ــق ط ــوي ــا أمــام ـنــا
للوصول إ لــى مستوى غولدن
ستايت .يستطيعون االنطالق
مـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـق ـ ـطـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي وص ـ ـلـ ــوا
إلـيـهــا الـمــوســم الـمــاضــي بــدء ا
ب ــال ـم ـع ـس ـك ــر ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــي .أم ــا
نـحــن فـنـبــدأ مــن نـقـطــة الصفر
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي الـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق ط ــوي ــل
أمامنا».
وتابع« :ال نستطيع أن نقلق
لـمــا ي ـقــوم بــه غــولــدن سـتــايــت.
غـ ــولـ ــدن س ـت ــاي ــت هـ ــو غ ــول ــدن
ستايت وهــم األب ـطــال ،الفريق
ً
ً
م ـع ــا م ـنــذ س ـ ـنـ ــوات» ،مـضـيـفــا:
«نستطيع التركيز على االرتقاء
بمستوانا عـلــى أ مــل ا لــو صــول
ي ــوم ــا مـ ــا ل ـم ـس ـت ــوى يــؤه ـل ـنــا
للمنافسة على اللقب كما فعل
غــولــدن سـتــايــت فــي الـسـنــوات
األخيرة».

sports@aljarida●com

جيمس وزمالؤه خالل اللقاء

ً
فرانكفورت ّ
يعمق جراح هانوفر قائد منتخب روسيا يعتزل اللعب دوليا
استغل اينتراخت فرانكفورت الوضع الصعب لضيفه هانوفر من
أجل تحقيق فوزه الثاني فقط هذا الموسم ،وجاء بنتيجة كبيرة 1-4
في المرحلة السادسة من الدوري األلماني لكرة القدم.
وبعدما استهل الموسم بشكل واعد من خالل الفوز على فرايبورغ
 - 2صفر خارج قواعده ،فشل اينتراخت فرانكفورت في تحقيق أي فوز
خالل المراحل األربع التالية ،حيث مني بثالث هزائم مقابل تعادل ،قبل
أن يستقبل هانوفر القابع في ذيل الترتيب دون أي فوز وبنقطتين فقط.
وحسم اينتراخت فرانكفورت اللقاء بشكل كبير في الشوط األول
الذي أنهاه متقدما بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي أوبيت إيفان
نديكا ( )36والكرواتي أنتي ريبيتش ( ،)1+45ثم وجه الضربة القاضية
لضيفه في بداية الشوط الثاني بهدف ثالث للهولندي جوناثان دي
غوزمان ( .)59وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها األخيرة ،قلص
هانوفر الفارق بهدف ،هو الخامس له فقط لهذا الموسم ،عبر فلوران
موسليا ( ،)86إال أنه عاد وتلقى الهدف الـ 13في  6مباريات عبر الصربي
لوكا يوفيتش (.)89
ورفع اينتراخت فرانكفورت رصيده الى  7نقاط في المركز العاشر،
فيما بقي هانوفر في ذيل الترتيب بنقطتين.
وفي مباراة ثانية ،حقق أوغسبورغ فوزه األول لهذا الموسم في
ملعبه وج ــاء على حـســاب فــرايـبــورغ  1-4بفضل اإليـسـلـنــدي ألفرد
فينبوغاسون الذي سجل ثالثية ( 43و 68من ركلة جزاء و )83في أول
مباراة له منذ تعرضه في اغسطس إلصابة في ركبته .وأصبح الفنلندي
بهذه الثالثية أفضل هداف في تاريخ فريقه في دوري الـ«بوندسليغا»
الذي يشارك فيه منذ  ،2012-2011بـ 25هدفا أمام توبياس فيرنر (.)23

أع ـل ــن ح ـ ــارس م ــرم ــى وقــائــد
منتخب روسيا ونــادي سسكا
م ــوسـ ـك ــو لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم إيـ ـغ ــور
أكينفيف امسن اعتزاله اللعب
دوليا بعمر الثانية والثالثين.
ونـقــل عـنــه الـمــوقــع الرسمي
لـ ـن ــادي ــه ق ــول ــه «كـ ـ ــل ق ـص ــة لـهــا
بدايتها ونهايتها ،وبالتالي،
فـ ـ ـ ــإن قـ ـصـ ـت ــي مـ ـ ــع ال ـم ـن ـت ـخ ــب
الــوطـنــي وصـلــت إل ــى نهايتها
المنطقية».
وأضــاف «بالنسبة إلــي ،كان
شرفا رائعا بالنسبة إلي حمل
شـ ــارة ق ـي ــادة مـنـتـخــب روس ـيــا
الوطني على أرضنا خالل كأس
العالم .لم أكن أحلم بهذا األمر،
لكنه حصل ،وعلى األرجح بأنها
أفضل لحظة في مسيرتي».
ورأى أ ك ـي ـن ـف ـي ــف أ ن ـ ـ ــه ب ـعــد
مـ ـسـ ـي ــرة اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت  15ع ــام ــا
دافــع فيها عن ألــوان المنتخب
الوطني ،قرر ترك المجال أمام
زمالء أصغر سنا منه والتركيز
على واجباته مع ناديه.

إيغور أكينفيف

وتـ ـ ــابـ ـ ــع «أتـ ـ ـ ـ ـ ــرك ال ـم ـن ـت ـخ ــب
بضمير مرتاح .ثمة جيل شاب
وواعــد (من الالعبين) ظهر في
رو س ـيــا .يتعين علينا أن نثق
بالشبان وندعمهم».
و خ ــاض أكينفيف مباريات
منتخب ب ــاده بــالـكــامــل خــال
كأس العالم التي استضافتها
بالده خالل هذا الصيف ،ليقوده

إلى الــدور ربع النهائي قبل أن
يـخـســر أمـ ــام كــروات ـيــا بــركــات
الترجيح.
وخاض أكينفيف أول مباراة
دولـ ـي ــة ل ــه ع ـ ــام  2004وع ـم ــره
وقتئذ  18عــامــا ،ودخــل مرماه
 95ه ــدف ــا ف ــي  110م ـب ــاري ــات،
وســاهــم بـبـلــوغ روس ـيــا نصف
نهائي كأس اوروبا عام .2008
وم ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـ ـقـ ـ ــده م ـ ـ ــع س ـس ـك ــا
موسكو في أغسطس الماضي
ح ـتــى عـ ــام  ،2002وت ـ ــوج معه
بلقب ال ــدوري المحلي  6مرات
وم ـث ـل ـهــا ف ــي م ـســاب ـقــة ال ـك ــأس
ال ـم ـح ـل ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى ك ــأس
االت ـحــاد االوروبـ ــي (يــوربــا ليغ
حاليا) عام .2005

اإليطالي موليناري يهدي ألوروبا لقب كأس رايدر انسحاب هاليب أمام التونسية أنس جابر في «بكين»
أهدى اإليطالي فرانشيسكو
موليناري للمنتخب األوروبي
لـقــب الـنـسـخــة ال ـ ـ  42مــن كــأس
رايـ ـ ــدر ل ـل ـغــولــف ع ـل ــى ح ـســاب
ال ـم ـن ـت ـخــب األمـ ـي ــرك ــي ،ودخ ــل
ال ـتــاريــخ كـ ــأول الع ــب أوروبـ ــي
يـحـقــق خـمـســة ان ـت ـصــارات في
خـ ـم ــس م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات ف ـ ــي ه ــذه
البطولة التي تجمع كل عامين
بـ ـي ــن أف ـ ـضـ ــل الع ـ ـبـ ــي أوروبـ ـ ـ ــا
والواليات المتحدة.
وح ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة
بريطانيا المفتوحة مواجهة
م ــع ف ـيــل مـيـكـلـســن دون ع ـنــاء،
وأهـ ـ ـ ــدى ل ــأوروبـ ـيـ ـي ــن ال ـل ـقــب
بـعــدمــا سبقه اإلنـكـلـيــزي إيــان
بولتر بفوز صعب على الالعب
المصنف األول عالميا داستن
جونسون.
وب ــدأ األوروبـ ـي ــون النسخة
ال ـ ـ  42ي ــوم الـجـمـعــة الـمــاضــي
مـ ـتـ ـق ــد مـ ـي ــن  ،3-5ثـ ـ ــم عـ ـ ـ ــززوا
تقدمهم السبت  ،6-10وجميع
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ك ـ ــان ـ ــت فـ ـ ــي ف ـئــة
ا ل ـ ـ ــزو ج ـ ـ ــي ،قـ ـب ــل أن ت ـن ـح ـصــر
مـ ـن ــا فـ ـس ــات أ مـ ـ ــس األول عـلــى
مواجهات الفردي التي تفوقوا
ف ـي ـه ــا أ ي ـ ـضـ ــا  ،5-7و خـ ــر جـ ــوا
منتصرين في نهاية المطاف
 11-17بالنتيجة اإلجمالية.
وك ـ ـ ــان م ــولـ ـيـ ـن ــاري س ـع ـيــدا

موليناري يهنئ الجماهير
بطبيعة ا لـحــال بـمــا حققه في
ال ـن ـس ـخــة الـ ـ ـ  42ال ـت ــي ش ـهــدت
السقوط السادس على التوالي
ل ــأم ـي ــرك ـي ـي ــن ع ـل ــى األراض ـ ـ ــي
األوروبـيــة (لم يحققوا أي فوز
في أوروبا منذ  ،)1993مشيدا
ب ـشــري ـكــه اإلن ـك ـل ـي ــزي تــومــاس
فـلـيـتــوود بــال ـقــول« :أح ـ ــاول أن
أ قــوم بــاأل مــور المعتاد عليها،
وأن أ ك ــون مـحـتــر فــا ،وبالطبع
كان لدي شريك رائع بشخص

تومي» الذي كان يخوض هذه
المسابقة العريقة للمرة األولى.
وت ــاب ــع «ل ــم أش ـع ــر أبـ ــدا بــأن
ثـمــة مبتدئا الــى جــانـبــي .كــان
األمر رائعا».
وأصبح اإليطالي البالغ 35
عــامــا أول العــب يـفــوز بخمس
مواجهات من أصل خمس في
كــأس راي ــدر مــن الجهتين منذ
أن ح ـقــق ذل ــك األم ـي ــرك ــي الري
نيلسون عــام  ،1979مساهما

ب ـش ـك ــل أسـ ــاسـ ــي فـ ــي تـحـقـيــق
الثأر ألوروبا التي خسرت قبل
عامين في الواليات المتحدة.
وأق ـ ــر م ــول ـي ـن ــاري أن ال ـف ــوز
ب ـك ــأس راي ـ ــدر ه ــو أه ــم إن ـجــاز
في مسيرته حتى أهم من لقبه
الـكـبـيــر األول الـ ــذي حـقـقــه في
كــارنــوس ـتــي (اس ـك ـت ـل ـن ــدا) ،في
ي ــول ـي ــو الـ ـم ــاض ــي ،م ــؤك ــدا أن ــه
«أهم ،أهم بكثير من البطوالت
الكبرى ،أهم من أي شيء آخر».

بكين والفائزة بثالثة ألقاب كبيرة في أستراليا المفتوحة وفالشينغ
ميدوز األميركية ( )2016وويمبلدون اإلنكليزية ( ،)2018إلى قليل من
الجهد للتخلص من الفرنسية كريستينا مالدينوفيتش  2-6و.2-6
وت ــاق ــي ك ـي ــرب ــر ف ــي ال ـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي الـ ـف ــائ ــزة م ــن مـ ـب ــاراة
الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا الصاعدة من التصفيات
واإلسبانية كارال نافارو.
في المقابل ،جهدت غارسيا ،الرابعة وحاملة اللقب،
لتخطي الصينية وانغ يافان 3-6 ،)7-4( 7-6 ،)10-12( 6-7
في أكثر من ثالث ساعات.
واحتاجت غارسيا إلــى  77دقيقة النـتــزاع المجموعة
األول ــى ،ثــم تمكنت مــن فــرض شــوط فاصل فــي المجموعة
الثانية فازت به الصينية المصنفة  78عالميا.
لكن الفرنسية ( 27عاما) تقدمت
بسهولة في المجموعة الثالثة
الحاسمة 3-صفر ،مستغلة
انـ ـهـ ـي ــار م ـن ــاف ـس ـت ـه ــا (24
عاما).
وف ــي أبـ ــرز ال ـم ـبــاريــات،
تغلبت األ مـيــر كـيــة سلون
س ـت ـي ـف ـنــز الـ ـت ــاسـ ـع ــة عـلــى
الـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة انـ ـ ــاس ـ ـ ـتـ ـ ــازيـ ـ ــا
بــافـلـيــوتـشـنـكــوفــا )10-8( 7-6
و 4-6و ،4-6والـهــولـنــديــة كيكي بــرتـنــز الـحــاديــة عـشــرة على
الــرومــانـيــة ســورانــا سيرستيا  2-6و - 6صـفــر ،واألميركية
ماديسون كيز السابعة عشرة على مواطنتها برناردا بيرا
 3-6و.4-6

خرجت الرومانية سيمونا هاليب ،المصنفة أولى عالميا ،من
الدور األول لدورة بكين في كرة المضرب ،بانسحابها أمس األول
من مباراتها أمام التونسية أنس جابر ،لمعاناتها من آالم في الظهر،
فــي حين تأهلت األلمانية أنجيليك كيربر والفرنسية كارولين
غارسيا إلى الدور الثاني.
وخاضت الرومانية  31دقيقة فقط من المباراة التي بدت
فـيـهــا غـيــر مــرتــاحــة ،وخ ـســرت الـمـجـمــوعــة األولـ ــى  6-1قبل
االنسحاب.
وسبق لهاليب ( 27عاما) أن عانت آالما في ظهرها بدورة
ووهان الصينية األسبوع الماضي ،دون أن تحسم ما
إذا كانت اآلالم نفسها.
وق ــال ــت هــال ـيــب« :ث ـم ــة أل ـ ــم .ل ــم أكـ ــن قـ ـ ــادرة على
الـتـحــرك بشكل مـنــاســب ،لـهــذا تــوقـفــت .ال
أعـ ــرف بــالـتـحــديــد ال ـس ـبــب» ،مـشـيــرة إلــى
أنها ستخضع لفحوص طبية ،لتحديد
طبيعة ما تعانيه.
وأض ــاف ــت« :أن ــا قـلـقــة اآلن وحــزيـنــة،
ألنني لم أتمكن من المتابعة».
ويأتي الخروج السريع للمصنفة أولى ،بعد
خ ـس ــارة الـتـشـيـكـيــة ب ـتــرا كـفـيـتــوفــا ،الـخــامـســة،
السبت في الدور األول ،لينعكس ذلك سلبا
عـلــى الـ ـ ــدورة ال ـتــي تـغـيــب عنها
أيضا األميركية المخضرمة
سيرينا ولـيــامــس ،إضافة
إلــى «األرب ـعــة الـكـبــار» لدى
الرجال ،أي اإلسباني رافايل نادال
المصنف أول عالميا ،والسويسري
روجيه فيدرر الثاني ،والصربي نوفاك
ديوكوفيتش الـثــالــث ،والبريطاني أنــدي
موراي المصنف أول عالميا سابقا.
هاليب
واحـتــاجــت كـيــربــر ،المصنفة ثــانـيــة في

بوتاس يمنح هاميلتون الفوز في جائزة روسيا
في سباق جائزة روسيا
الكبرى ،المرحلة السادسة
عشرة من بطولة العالم في
الفورموال واحد ،منح السائق
الفنلندي فالتيري بوتاس
زميله في «مرسيدس» بطل
العالم البريطاني لويس
هاميلتون ،الفوز ،أمس
األول.

م ـ ـنـ ــح ال ـ ـسـ ــائـ ــق الـ ـفـ ـنـ ـلـ ـن ــدي ف ــالـ ـتـ ـي ــري
بوتاس زميله في «مرسيدس» بطل العالم
البريطاني لويس هاميلتون ،الفوز أمس
األول ،فــي سـبــاق جــائــزة روس ـيــا الـكـبــرى،
المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم
في الفورموال واحد.
وحافظ بوتاس ،الذي انطلق من المركز
األول أمـ ــام زم ـي ـلــه ،ع ـلــى أفـضـلـيـتــه خــال
السباق ،قبل أن يطلب منه الفريق السماح
له بتجاوزه.
وأن ـهــى هــامـيـلـتــون الـسـبــاق فــي المركز
األول ،موسعا الفارق في صدارة الترتيب
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام مـ ـ ــع س ـ ــائ ـ ــق فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــراري األل ـ ـمـ ــانـ ــي
سـيـبــاسـتـيــان فـيـتــل ال ــذي حــل ثــالـثــا على
حلبة سوتشي إلى  50نقطة.
وح ـق ــق هــام ـي ـل ـتــون ال ـف ــوز الـ ـ ــ 70ل ــه في
س ـبــاقــات ال ـف ـئــة األولـ ـ ــى ،وال ـث ــال ــث تــوالـيــا
والخامس في آخر ست سباقات ،مما أتاح
له خلق فــارق كبير بالنقاط مع فيتل في
الترتيب ا لـعــام قبل خمسة سباقات على
نهاية الموسم.
وأتى فوز هاميلتون على حلبة مدينة
ســوت ـشــي ال ــواق ـع ــة ع ـلــى ال ـب ـحــر األس ـ ــود،
وتحت أنظار الرئيس الروسي فالديمير
بــوتـيــن ،بعدما أفـســح لــه بــوتــاس المجال

لتجاوزه في اللفة ( 25من أصل  .)53وقال
أحـ ــد أفـ ـ ــراد ال ـف ــري ــق ل ـب ــوت ــاس ع ـبــر جـهــاز
االتصال الداخلي بعد عبوره خط النهاية:
«ه ــذا ي ــوم صـعــب بالنسبة إلـيــك وإلـيـنــا»،
علما أن «مرسيدس» وا صــل هيمنته على
ج ــائ ــزة روس ـي ــا ال ـك ـب ــرى ،بـتـحـقـيــق ال ـفــوز
للمرة الخامسة تواليا.
و ك ــان كــل مــن السائقين ا لـثــا ثــة حافظ
ع ـلــى م ــرك ــزه ع ـنــد االنـ ـط ــاق :ب ــوت ــاس في
ال ـ ـ ـصـ ـ ــدارة ،وخـ ـلـ ـف ــه ه ــام ـي ـل ـت ــون وف ـي ـت ــل.
و ح ــاول األ لـمــا نــي ا ل ــذي يسعى مثله مثل
الـبــريـطــانــي إل ــى لـقــب خــامــس ف ــي بـطــولــة
العالم ،أن يتجاوز سائق «مرسيدس» عند
الـمـنـعـطـفــات األول ـ ــى ،السـيـمــا بـعــدمــا بــدا
أفضل منه عند االنطالق ،إال أن هاميلتون
ناور بشكل ناجح وحافظ على موقعه.
ل ـ ـكـ ــن فـ ـيـ ـت ــل تـ ـمـ ـك ــن مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ع ـلــى
ه ــامـ ـيـ ـلـ ـت ــون بـ ـع ــد دخـ ـ ـ ــول األخـ ـ ـي ـ ــر (ك ـ ــان
مـتـصــدرا حـيـنـهــا) إل ــى حـظـيــرة فــريـقــه في
الـلـفــة  .14ول ــدى عــودتــه ال ــى الـحـلـبــة ،كــان
على المستوى نفسه تقريبا من فيتل ،إال
أن سائق فيراري الذي كان يتمتع بدرجة
حرارة أعلى في إطاراته ،تمكن من انتزاع
األفضلية خلف بوتاس.
لكن هذا التفوق لم يدم طويال ،اذ تمكن

هاميلتون بعد لفتين من استعادة مركزه
خلف بوتاس ،بعد مناورة تجاوز جريئة
ضد فيتل.
وبـ ـع ــدم ــا اسـ ـتـ ـع ــاد ه ــام ـي ـل ـت ــون م ــرك ــزه
خـلــف بــوتــاس ،أتــت أوام ــر الـفــريــق لتمنح
هاميلتون المركز الثاني خلف سائق ريد
بول الهولندي ماكس فيرشتابن الذي كان
متصدرا في حينه نظرا الى أنه لم يدخل
بعد الى حظيرة فريقه.
وحل الهولندي الذي احتفل األحد بعامه
ال ـح ــادي وال ـع ـشــريــن ،ف ــي نـهــايــة الـمـطــاف
في المركز الخامس خلف سائق فيراري
الفنلندي كيمي رايكونن.
وقـ ـ ــدم ف ـي ــرش ـت ــاب ــن س ـب ــاق ــا م ــذه ــا إث ــر
ّ
انـطــاقــه مــن الـمــركــز األخ ـيــر ،وتـمــكـنــه من
بلوغ المركز الثالث عشر بعد لفة واحدة
فقط ،قبل أن يواصل التقدم رويدا رويدا.
وتفوق فيرشتابن على زميله في «ريد
ب ــول» األس ـتــرالــي دان ـيــال ري ـك ـيــاردو الــذي
أنهى السباق سادسا أ مــام شــارل لوكلير
س ــائ ــق س ــاوب ــر ،والـ ـ ــذي س ـي ـحــل بـ ــدال مــن
رايكونن لدى فيراري في الموسم المقبل.

هاميلتون

ةديرجلا
sports@aljarida●com

•
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رياضة

صفحة أسبوعية مختصة بالبطوالت األوروبية
إعداد :عبدالعزيز التميمي

رونالدو بـ  3أهداف بعد  7مباريات
مع يوفنتوس في الكالتشيو
يعتبر انتقال رونالدو إلى
يوفنتوس الحدث األهم
في الدوري اإليطالي
هذا الموسم ،ويبدو أن
الفريق يسير على الطريق
الصحيح ،رغم عدم إحراز
النجم البرتغالي العديد من
األهداف بعد مرور  7مراحل
على انطالق المسابقة
المحلية.

منذ إعالن انتقاله الى يوفنتوس اإليطالي قادما
مــن ر ي ــال مــدر يــد اإل س ـبــا نــي ،و جـمــا هـيــر الكالتشيو
اإليطالي تنتظر أ هــداف " صــاروخ ماديرا" المثيرة،
إال أن أداء كــر يـسـتـيــا نــو رو ن ــا ل ــدو ا تـســم بــا لــوا قـعـيــة
أكثر من االستعراض الذي اعتاده مع ناديه السابق.
وان ـت ـظ ــر رونـ ــالـ ــدو ح ـت ــى ال ـم ــرح ـل ــة ال ــرابـ ـع ــة مــن
الـ ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي لـيـفـتـتــح س ـج ـلــه ال ـت ـهــدي ـفــي مــع
"ا لـسـيــدة ا لـعـجــوز" ،عندما أ حــرز ثنائية فــي مرمى
ســاســولــو ،كـمــا أح ــرز هــدفــا آخ ــر فــي ال ـجــولــة الـتــي
ت ـل ـت ـه ــا ام ـ ـ ــام ف ــروسـ ـيـ ـن ــون ــي ،ولـ ـ ــم ي ـت ـم ـك ــن ال ـن ـجــم
البرتغالي مــن إ ح ــراز أي هــدف فــي بــا قــي مباريات
يوفنتوس التي خاضها ،سواء في البطولة المحلية
أو في دوري األ بـطــال ،عندما لعب الفريق مباراته
األولى امام فالنسيا ،وحقق انتصارا ثمينا خارج
أرا ض ـي ــه ،إال أن رو ن ــا ل ــدو فـشــل فــي ا لـتـسـجـيــل بعد
ان تعرض للطرد من قبل حكم ا لـمـبــاراة ،في لقطة
مثيرة للجدل شهدت مغادرة رونالدو ارض الملعب
والدموع تنهمر من عينيه.
في الحقيقة ،ال يجب الحكم على مردود رونالدو
مع يوفنتوس بعد مــرور سبع جــوالت فقط ،كما ال
يمكن الحكم على أهمية النجم الكبير من خالل عدد
أهدافه فقط.

سجل رونالدو الموسم الماضي

كريستيانو لم
يحرز أي هدف مع
ريال مدريد في
أول سبع مراحل
من الليغا الموسم
الماضي

ً
واقعيا ،لعب رونالدو الموسم الماضي  27مباراة
مع ريال مدريد في بطولة الدوري اإلسباني ،واحرز
 26هدفا ،وهو معدل رائع على الرغم من عدم احرازه
أي ه ــدف فــي أول سـبـعــة مــرا حــل مــن ا لـلـيـغــا ،حيث
افتتح سجلة التهديفي الموسم الماضي في المرحلة
الثامنة على و جــه التحديد ،كما لعب رو نــا لــدو 13
مباراة مع الريال في دوري األبطال وأحرز  15هدفا،
ليقود النادي الملكي الى اللقب الثالث على التوالي
في المسابقة األوروبية الكبرى.
ً
وب ـ ـع ـ ـيـ ــدا ع ـ ــن األرقـ ـ ـ ـ ــام واإلح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاء ات ،ل ـ ــم ي ـكــن
يوفنتوس قد تعاقد مع رونالدو باعتباره ماكينة
أه ــداف ،فـقــد كــان االرجـنـتـيـنــي بــاولــو ديـبــاال هــداف
الفريق برصيد  22هدفا ،وخلفه مواطنه هيغواين
برصيد  16هدفا ،فاألهداف لم تكن ضالة يوفنتوس
التي وجدها في النجم البرتغالي ،ولعل االستغناء
ع ــن ه ـي ـغ ــواي ــن وب ـي ـع ــه ال ـ ــى م ـن ــاف ــس ف ــي ال ـب ـطــولــة

المحلية (اي سي ميالن) أكبر دليل عن عدم حاجة
السيدة العجوز الى هدافين في الدرجة األولى.

لماذا تعاقد اليوفي مع رونالدو
قــد يـكــون السبب الرئيسي لتعاقد يوفنتوس مع
رونالدو واضحا بشكل كبير لدى الكثيرين من متابعي
الــدوري اإليطالي ويوفنتوس تحديدا ،فالفريق توج
بطال إليطاليا فــي آ خــر سبعة مــوا ســم متتالية ،كما
بلغ خاللها الـمـبــاراة النهائية ل ــدوري ابـطــال اوروبــا
مرتين ،ففي موسم  2014-2015بلغ يوفنتوس المباراة
النهائية لمواجهة برشلونة ،اال ان الفريق ظهر بصورة
مهزوزة ومغايرة لما قدمه في المراحل السابقة من
البطولة األوروبـيــة ،وبــدت شخصية الفريق ضعيفة
مـقــارنــة ببرشلونة الـمـعـتــاد عـلــى مـنـصــات التتويج
األوروبية آنــذاك ،وقد تلقى يوفنتوس هزيمة قاسية
في النهائي بنتيجة  ،3-1وفي الموسم قبل الماضي
ً
 2016-2017بلغ يوفنتوس النهائي مـجــددا ،وواجــه
هذه المرة ريال مدريد المدجج بالنجوم وعلى رأسهم
البرتغالي رونالدو ،وقد تلقى الفريق اإليطالي هذه
المرة صفعة مدوية بهزيمته برباعية مقابل هدف،
ومن بينها هدفان لرونالدو الذي اختير نجما للمباراة.
ولعل آخر ما تم ذكره ،هو ما يبحث عنه يوفنتوس،
بطل ايطاليا يفتقد فعليا لنجم كبير يمتلك شخصية
البطل في المسابقات الكبرى ،وبإمكانه قيادة الفريق
ف ــي ال ـم ـب ــاري ــات ال ـن ـهــائ ـيــة ووض ـع ـه ــم ع ـلــى مـنـصــات
التتويج ،ومن المؤكد أن النجم البرتغالي يمتلك هذه
المواصفات بامتياز ،فدائما ما كــان "ال ــدون" عنصر
الـحـســم ف ــي ال ـمــواج ـهــات ال ـك ـبــرى ،لــذلــك يـعـتـبــر ق ــرار
االستغناء عن هيغواين والتعاقد مع رونــالــدو نقلة
نوعية لفريق السيدة العجوز.

ك ــان ــت م ــن بين
افـ ـض ــل ع ـصــور
نـ ــادي "الـسـيــدة
العجوز".
ومـ ــن الـ ــواضـ ــح ان رونـ ــالـ ــدو واج ـ ــه بعض
الـصـعــوبــات فــي مستهل م ـش ــواره فــي ال ــدوري
اإلي ـطــالــي ،ولـعــل سـطــوع نجمه أدى ال ــى لجوء
المنافسين الى التركيز على تضييق المساحات
امـ ــام ال ـن ـجــم ال ـبــرت ـغــالــي ل ـل ـحــؤول دون احـ ــرازه
لــاهــداف ،إال أن رونــالــدو قــدم مستويات مميزة
فــي الـجــوالت السبع التي خاضها ،ولعب دورا
محوريا في فــوز الفريق بجميع مبارياته هذا
ال ـم ــوس ــم ،ف ـقــد ب ــدا كــريـسـتـيــانــو مـنـسـجـمــا مع
طريقة لعب المدرب اليغري من خالل تحركاته
على األطراف وتهيئة الفرص
لزمالئه ،والشك أن مسألة
اح ـ ــراز األهـ ـ ــداف تــأتــي
فــي الـمــرتـبــة الثانية
من حيث اهتمامات
رون ـ ـ ــال ـ ـ ــدو ،وك ــذل ــك
نـ ـ ـ ــادي ي ــوف ـن ـت ــوس
بشكل عام.
وسـتـكــون منصة
ت ـ ـ ـتـ ـ ــويـ ـ ــج م ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة
دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ــا
هــي الـحـلــم ال ــذي يتمنى
ال ـفــريــق اإلي ـط ــال ــي تحقيقه
منذ زمن بعيد ،والسؤال األهم ،هل
بإمكان رونالدو اضافة اللسمة التي كانت تنقص
يوفنتوس في هذه المسابقة الكبرى.

جدل التعاقد مع كريستيانو
وعلى الرغم من ذلك ،يبدو أن التعاقد مع رونالدو
لم يكن قرارا يحظى بموافقة جماعية في إدارة النادي
اإليطالي ،فقد أشارت العديد من التقارير الصحافية
إلى أن الرئيس التنفيذي ليوفنتوس ماروتا لم يكن
راضيا عن سياسة التعاقدات التي اجراها يوفنتوس
الـصـيــف ال ـمــاضــي ،األم ــر ال ــذي انـتـهــى ب ـقــرار مــوراتــا
بإنهاء ارتباطه مع يوفنتوس والتي استمرت  8سنوات

البرتغالي رونالدو

صورة األسبوع

على لسانهم
َ
لننس صفقة بوغبا
القياسية ...إذا نظرنا إلى األساطير
الذين لعبوا مع مان يونايتد فلن يكون
بإمكانه حتى ربط أحذيتهم.
آالن شيرار

من المستحيل أن أشرف
على تدريب برشلونة ،فطريقتي
ً
تختلف تماما عن األسلوب المحبذ للنادي
الكتالوني.
بوكيتينو

لدينا خلل في
المنظومة الدفاعية ،ميالن يمر
بمرحلة صعبة للعودة إلى القمة...
الضغوطات كبيرة ،ولكن يلزمنا مزيد من
الوقت فقط.

مـلـعــب ايـ ـب ــورا ال ـخ ــاص ب ـنــادي
ايـبــار االسباني شهد حــادثـ ًـا تعرض لــه عدد
من الجماهير بعد سقوط حاجز حديدي خالل المباراة بين إشبيليه
وايبار.وتم نقل شخصين ،رجل وسيدة ،على محفة وسط تصفيقات جماهير أصحاب األرض.
وأوقفت المباراة مدة  6دقائق حتى تعود األمور لطبيعتها ويتم إسعاف المصابين ،قبل أن تستأنف من جديد.

تشلسي يتسلح بساري لتجديد
عقود العبيه
يـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــه ن ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ت ـش ـل ـس ــي
اإلنكليزي مهمة صعبة من أجل
الحفاظ على أبرز نجومه ضمن
صفوف الفريق.
ومـ ـ ــن ال ـم ـن ـت ـظ ــر أن ي ـج ــري
ال ـنــادي اإلنـكـلـيــزي مـفــاوضــات
ك ـب ـيــرة م ــع ال ـن ـجــم الـبـلـجـيـكــي
هازارد والفرنسي كانتي خالل
األيام المقبلة من أجل إقناعهم
بتمديد عقودهم.
ويـمـتــد عـقــد إي ــدي ــن هـ ــازارد
الحالي حتى عام  ،2020إال أن
إدارة ا ل ـب ـلــوز تـطـمــح للتمديد
ل ـثــاثــة م ــواس ــم أخ ـ ــرى ،بينما
يمتد عقد الفرنسي كانتي حتى
عام .2021
وي ـع ـت ـب ــر ال ــاعـ ـب ــان مـطـلـبــا
للعديد مــن األنــديــة األوروب ـيــة
الكبرى ،حيث يأمل ريال مدريد
اإلسـبــانــي التعاقد مــع ه ــازارد
م ـن ــذ فـ ـت ــرة ،ك ـم ــا ك ــان ــت ه ـنــاك
مفاوضات بين كانتي وباريس
س ــان ج ــرم ــان الـفــرنـســي خــال
الـصـيــف الـمــاضــي ،إال أن بطل

الـعــالــم الـفــرنـســي فـضــل البقاء
في لندن.
وتـعــول إدارة تشلسي على
الـ ـم ــدرب اإلي ـط ــال ــي سـ ــاري من
أج ــل إق ـنــاع الــاعـبـيــن بتمديد
تعاقدهما ،السيما أن طريقة
لعب ساري مفضلة لدى معظم
الع ـ ـبـ ــي ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،كـ ـم ــا ص ــرح
هازارد علنا بذلك األمر عندما
قـ ــال :تـعـجـبـنــي طــري ـقــة الـلـعــب
كثيرا ،إننا نمتلك الكرة كثيرا
ف ــي م ـنــاطــق ال ـخ ـصــم ،ونـخـلــق
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـ ـ ـفـ ـ ــرص ،األم ـ ــر
مختلف تماما عما كــان عليه
تحت قيادة كونتي ومورينيو
في السابق ،إنها طريقة اللعب
األجمل واألروع لتشلسي منذ
زمن طويل.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

حبال داغستان...
على وشك االنقطاع

الرقيبة المنقبة هي
التي تمنع الكتب!

في قرية جهجاه النائية من جمهورية داغستان
الروسية الجبلية الواقعة في القوقاز ،يتقدم محمد
ً
" 13عــامــا" بـحــذر على دراجـتــه الهوائية فــوق حبل
ً
ً
ً
يعلو أمتارا عدة عن األرض ،محييا بذلك تقليدا يعود
ّ
المرويات
إلــى قــرون عــدة من تاريخ بلده ،فبحسب
الشعبية ،كــان المشي على ا لـحـبــال وسيلة التنقل
السريع بين القرى الواقعة على قمم المرتفعات.
ويقول أسخبالي غاسانوف ،وهو مدير مدرسة
ّ
"محج قلعة" :كان المشي
العاصمة
لفنون السيرك في ّ
على الحبال وسيلة تنقل سكان الجبال في داغستان".
ّ
وفي القرن العشرين ،خلد السيرك السوفياتي هذا
ّ
التقليد المحلي القديم ،ومــن أشهر رواد هــذا الفن
ال ـيــوم رس ــول أب ــاك ــروف ،ال ــذي مـشــى مـطـلــع الشهر
ال ـم ــاض ــي ع ـلــى ح ـبــل ي ـصــل نــاط ـح ـتــي س ـح ــاب في
العاصمة الشيشانية غروزني.
فــي مـحـ ّـج قلعة ،كــاد هــذا التقليد أن يندثر لوال
جـهــود أي ــام الــديــن أحـمــد خــانــوف الـبــالــغ مــن العمر
ً
 68عاما
(محج قلعة  -روسيا  /أ ف ب)

د .نجم عبدالكريم

مما قاله النائب في مجلس األمة أحمد الفضل ،بشأن موضوع الرقابة على
الكتب ،أن هناك سيدة منقبة في وزارة اإلعالم هي التي تعمل على منع سلسلة
ّ
من الكتب ،وتحول دون نشر إنتاج بعض المبدعين من الكتاب الكويتيين ،وفق
مزاجها.
ّ
واألمر أن هذه المنقبة
كالم كهذا ال يجوز أن يمر مرور الكرام ،واألدهى من ذلك
ال تستقبل من يراجعها في مكتبها في حالة عدم وجود ُ
المحرم معها بالمكتب.
أكتب هذا الكالمُ ،
والعهدة على النائب الفضل.

***

ً
• وقــد شاهدت أع ــدادا قليلة من الفتيات والشبان يحملون الالفتات مقابل
ً
وزارة اإلعالم ،احتجاجا ،حيث حفلت وسائل التواصل االجتماعي بنقلها على
ّ
نطاق واسع ،بل إن بعض تلك الوسائل قد ترجمتها إلى لغات عدة ،وعلقت عليها
تعليقات تسخر من حدث كهذا في زمن اإلنترنت.

***

• وكنت أتوقع أن وضع رقابة على الكتب في دولة مثل الكويت يستثير حفيظة
المثقفين وأســاتــذة الجامعات والجمعيات األهلية ،كرابطة األدب ــاء وجمعية
الصحافيين ،وكل دعاة الحرية التي ُعرف بها شعب الكويت ،بل إن مثل هذا األمر
ال يقل أهمية عن أي حدث سياسي يستحق التجمع في ساحة اإلرادة لمطالبة
ً
الحكومة ،وتحديدا وزارة اإلعالم ،بأن تعدل عن قرارات رقابة الكتب أو منع الروايات
ُّ
التي كتبها كتاب من الكويت مثل الدكتور سليمان الشطي واألستاذ عامر التميمي،
وغيرهما ممن ُمنعت كتبهم من النشر.

***

• موضوع الرقابة على الكتب عاد بي إلى سنوات عندما رفع عدد من اإلخوان
المسلمين في مصر دعاوى قضائية من أجل مصادرة كتاب "ألف ليلة وليلة" ،ألنه
يحتوي على بعض األلفاظ الخادشة للحياء ،كما زعموا!
• وال ــذي يـبــدو لــي أن ه ــؤالء اإلخـ ــوان لــم ي ـقــرأوا كـتــب ال ـت ــراث ،ألن معظمها
يحتوي على ألفاظ مكشوفة في وصف العالقة بين الرجل والمرأة ،مثل كتاب
األغاني لألصفهاني ،و"اإلمتاع والمؤانسة" ألبي حيان التوحيدي ،وغيرهما،
بل إن الجاحظ ،وهو أمير النثر العربي ،له رسالة شهيرة بعنوان "مفاخرة بين
أصحاب الغلمان وأصحاب الجواري" ،يتحاور فيها رجل يحب الغلمان مع آخر
يحب النساء ،وهذه الرسالة للجاحظ تحتوي على ألفاظ مكشوفة عندما يحاول
ّ
كل منهما أن يبين مزايا ما يحب.

***

ً
ً
• إن الحجر الرقابي على تــراث العرب األدب ــي يفتح بابا جهنميا لتدميره
ّ
وتشويهه ،فالدول المتقدمة تحافظ على تراثها وتقدمه بطبعات منقحة ،ليطلع
عليه النشء والصغار ،مع مراعاة الجانب الذي يحفظ للنصوص األدبية أصالتها
من التغيير والحذف ،وتهذيب األلفاظ ،بل حتى كتاب ألف ليلة وليلة ُي َ
قدم لطالب
ّ ً
الثانوية في بعض بلدان أوروبا ،منقحا بما يتناسب وأعمار الطالب.

***

• فاإلبداع األدبي في جوهره دفاع عن القيم اإلنسانية النبيلة ،فكيف يدافع
أديب فيما يكتبه عن الحرية ،ثم يلتزم الصمت عن انتهاكاتها؟!
ً
فدوره ،مثلما يتصدى للفساد ونهب المال العام وقمع الحريات ،أن يهب دفاعا
عن الكتب الممنوعة من الدخول إلى البالد أو الممنوعة من النشر.

***

• ساحة اإلرادة هــي إحــدى مفاخر الكويت لمواطنيها لممارسة حريتهم،
والرقابة على الكتاب والرواية والقصيدة هي كارثة تقف وراءها عقول تكدست
بالجهل والتخلف! وهذا ما ال يليق بدولة وطن النهار!

وفاة أزنافور آخر عمالقة األغنية الفرنسية
توفي شارل أزنافور ،آخر عمالقة األغنية
ً
الفرنسية ،عن  94عاما ليل األحد  -االثنين في
منزله بمنطقة ألبيل جنوب فرنسا ،وفق ما
أفاد مسؤولوه اإلعالميون وكالة فرانس برس.
وي ـع ــد أزنـ ــافـ ــور  -رغـ ــم ب ــداي ــات ــه الـصـعـبــة
واالن ـت ـقــادات الــاذعــة لقصر قــامـتــه وصــوتــه
المحدود  -سفير الثقافة الفرنسية ،وهو من
أكثر المغنين الفرنسيين شهرة في العالم.
ً
كــان المغني الــراحــل عــائــدا مــن جــولــة في
اليابان ،وكان من المقرر أن يحيي حفلة يوم
 26الجاري في بروكسل ،إلــى جانب حفالت
أخرى في نوفمبر وديسمبر قرب باريس ،كما
كان ينوي القيام بجولة قصيرة في فرنسا.
واضطر المغني المولود من أبوين أرمنيين
في  22مايو  1924في باريس ،بالفترة األخيرة
إل ــى إل ـغ ــاء ح ـف ــات .ف ـفــي أب ــري ــل أل ـغــى حفلة
فــي ســان بطرسبرغ الــروسـيــة ،بسبب تمزق
ً
عضلي ،كما ألغى اعـتـبــارا مــن مايو حفالت
بعد ّ
تعرضه لكسر فــي ال ــذراع اليسرى بعد
ً
سقوطه .وكان يحلو له القول" :لست عجوزا،
لكنني متقدم في السن ،واألمر ليس ّ
سيان".
ً
وأتى النجاح الفعلي متأخرا لهذا الفنان في
بأغان
سن السادسة والثالثين ،وهو معروف
ٍ

الثعبان أمس األول ،ثم استغاثوا
بمتطوعين للسيطرة عليه.
ول ــم يــرصــد أح ــد األص ـلــة خــال
تــوج ـه ـهــا إلـ ــى هـ ــذا ال ـم ـك ــان ،لكن
العاملين بالمتجر يعتقدون أنها
دخلت عبر الباب األمامي لتفادي
الفيضان بــالـخــارج ،حيث تشهد
ً
تــايــانــد حــالـيــا الـمــوســم المطير،
ً
وفقا للموقع.
ون ـ ـ ـجـ ـ ــح ع ـ ـ ـمـ ـ ــال اإلغـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ــة ف ــي

ّ
ً
وخ ــاض غ ـمــار الـسـيـنـمــا أي ـضــا ومــثــل في
ً
حــوالــي  80فيلما مــع مخرجين كـبــار ،منهم
فرانسوا تروفو وكلود شابرول ،وقدم حفالت
(أ ف ب)
في أعرق قاعات العالم.

شهيرة مثل "ال بوهيم" و"ال ماما" "أموني موا"،
وبالتزامه قضية أرمينيا.
ّ
ألف أزنافور أغاني لفنانين كبار من أمثال
إديت بياف وجولييت غريكو وجيلبير بيكو.

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــاص ـ ـ ـمـ ـ ــة
األردنـ ـ ـي ـ ــة مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول،
فـعــالـيــات األس ـب ــوع الـفــرنـســي،
ً
ً
ال ــذي يـتـضـ ّـمــن ســوقــا تـجــاريــا
وعـ ـ ــروضـ ـ ــا حـ ـي ــة ف ـ ــي ال ــرق ــص
وال ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاء وال ـ ـ ـمـ ـ ــوس ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــى
واألك ــروب ــات وال ـس ـحــر ،ولنقل
أجواء باريس إلى ّ
عمانُ ،وضع
مـ ـج ـ ّـس ــم صـ ـغـ ـي ــر ل ـ ـبـ ــرج أي ـف ــل
وقـ ــوس ال ـن ـصــر وهـ ــرم متحف

ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى األصـ ـل ــة الـنــائـمــة
خالل  5دقائق فقط ،قبل إطالقها
في موقع للحياة البرية.
ومـ ــن ال ـم ـع ــروف أن الـثـعــابـيــن
تختبئ في كثير من األماكن ،بداية
م ــن ص ـن ــادي ــق الـ ـسـ ـي ــارات وحـتــى
دورات المياه وسالل الغسيل.
وفي بانكوك فقط ،تم اإلبالغ عن
العثور على أكثر من  35ألف ثعبان
(د ب أ)
العام الماضي.

منحت جائزة نوبل للطب للعام الحالي،
عال َمي المناعة
أمــس ،في استكهولم إلــى ِ
األم ـي ــرك ــي ج ـي ـمــس أل ـي ـس ــون ،وال ـيــابــانــي
تــاســوكــو هــون ـغــو ،إلحــداث ـه ـمــا ثـ ــورة في
عالج السرطان.
ً
وخـ ــافـ ــا ل ــأش ـك ــال األخ ـ ـ ــرى م ــن ع ــاج
السرطان التي تستهدف الخاليا السرطانية
مـبــاشــرة ،أوجــد أليسون وهونغو طريقة
لمساعدة الجهاز المناعي للمريض على
مواجهة المرض بسرعة أكبر.
وق ـ ــد ك ـش ـف ــا اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ال ـخ ــاي ــا
السرطانية لاللتفاف على دفاعات الجسم،
وال سيما تحديدهما الـبــروتـيــن "بــي دي
 "1و"س ــي تــي إل إي ــه "4 -الـمـعــروفــة باسم
"ال ـحــواجــز الـمـنــاعـيــة" وكــابـحــة الـخــايــات
التائية.
وقالت لجنة نوبل ،بعد إعالن فوزهما،
إن العالج الــذي توصال إليه "أحــدث ثورة
في محاربة السرطانّ ،
وغير بشكل جذري
الطريقة ا لـتــي يمكن فيها السيطرة على
المرض".
ً
وقــالــت الـلـجـنــة إن ألـيـســون ( 70عــامــا)
"أدرك م ـنــافــع إزال ـ ــة ه ــذا ال ـكــابــح وإط ــاق
الخاليا المناعية لمهاجمة األورام".
وقــال أليسون على الموقع اإللكتروني
لجامعة تكساس" :يشرفني الحصول على
هذه المكافأة العريقة .لم أتصور أن أبحاثي
ستأخذ هذا التوجه".

حمده محمد مرزوق

أرملة جربوع رشيد العدواني

ً
«اغتصاب» يرجئ منح «جائزة اآلداب» عاما
ب ـع ــد أن ن ـش ــرت ص ـح ـي ـفــة «داغ ـن ــز
نـيـهـيـتــر» ش ـه ــادات  18امـ ــرأة يــؤكــدن
أنهن تعرضن لالغتصاب أو االعتداء
أو التحرش الجنسي مــن قبل عضو
األكاديمية السويدية الفرنسي جان-
كـلــود ارن ــو الشخصية الـمــؤثــرة على
الساحة الثقافية الـســويــديــة ،وجــدت
األكــادي ـم ـيــة نـفـسـهــا م ـض ـطــرة لـلـمــرة
ً
األولــى منذ سبعين عاما إلــى إرجــاء

ً
ج ــائ ــزة ن ــوب ــل ل ـ ـ ــآداب ع ــام ــا بـسـبــب
الخالفات الناجمة عن هذه الفضيحة.
وع ـل ــى وقـ ــع ت ـلــك الـفـضـيـحــة الـتــي
أثـ ـي ــرت حـ ــول ك ـل ــود أرنـ ـ ــو ،ال ـم ـتــزوج
مــن الـشــاعــرة كاترينا فورستنسون،
الـعـضــو فــي األكــاديـمـيــة كــذلــك ،حــدث
خــاف عميق بين األعـضــاء ال ــ 18في
األكاديمية حــول طريقة التعامل مع
ه ــذه الـقـضـيــة ،انـتـهــت بــاخـتـيــار ستة
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يومية سياسية مستقلة

اللوفر في جادة العبدلي حيث
أقيم المعرض.
وت ـ ـقـ ــام ع ـ ـ ــروض مــوس ـي ـق ـيــة
ّ
حية مساء كل يوم وعلى امتداد
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،ي ـح ـي ـي ـهــا ف ـن ــان ــون
مــن فرنسا واألردن وفلسطين
ول ـ ـب ـ ـنـ ــان .ويـ ـشـ ـتـ ـم ــل ب ــرن ــام ــج
األسبوع الفرنسي على حفالت
غنائية تقدمها فرق "دزرت روك"
و"جيتاناي" و"سماح آند ووتر

س ــوول" وع ــرض راق ــص تقدمه
"أك ــادي ـم ـي ــة روبـ ــرتـ ــو ل ـلــرقــص"
وعرض بهلواني تقدمه الفرقة
الفرنسية "كومباني إكس واي"
ً
المؤلفة من  22شخصا وعرض
مـ ـ ــع الع ـ ـ ــب ال ـ ـخ ـ ـفـ ــة الـ ـف ــرنـ ـس ــي
الـ ـس ــاح ــر م ـ ـ ــوالن إضـ ــافـ ــة إل ــى
عـ ــرض أف ـ ــام فــرن ـس ـيــة وورش
عمل حول الرقص.
(عمان  -أ ف ب)

وفيات

«نوبل الطب» لعالمي مناعة أميركي
وياباني توصال لعالج ثوري للسرطان
وأض ــاف" :إن ــه المـتـيــاز عظيم أن ألتقي
مــرضــى ســرطــان عــولـجــوا بـنـجــاح بفضل
هذه التقنية .وهم دليل ّ
حي على قوة العلوم
األساسية وأهمية مواصلة الحافز للتعلم"،
وفهم مزيد من األمور.
ً
وتـعـهــد هــونـغــو ( 76ع ــام ــا) م ــن جهته
ً
ً
بالمضي قــدمــا بعمله ،قــائــا لصحافيين
في جامعة كيوتو" :أريد أن أواصل أبحاثي،
ً
حتى ينقذ هذا العالج المناعي مزيدا من
مرضى السرطان أكثر من أي وقت مضى".
وسيتقاسم الــرجــان المكافأة المالية
المرافقة للجائزة ،وقدرها  9ماليين كرونة
سويدية ( 1.01مليون دوالر).
وسيتسلمان جائزتهما من ملك السويد
كارل غوستاف خالل حفل رسمي في الـ10
من ديسمبر ،ذكرى ميالد العالم ألفرد نوبل
في عام .1896
ً
وتمنح اليوم في استكهولم أيضا جائزة
الفيزياء ،في حين يكشف عن اسم الفائز أو
ً
الفائزين بـ "نوبل" الكيمياء غدا ،واالقتصاد
االثنين المقبل ،أمــا جــائــزة نــوبــل للسالم
فسيعلن عنها في أوسلو الجمعة.
ولـلـمــرة األول ــى مـنــذ ع ــام  ،1949أرجــئ
إعالن الفائز أو الفائزة بجائزة اآلداب لمدة
سنة ،بسبب انقسامات داخلية وانسحاب
ع ــدد م ــن أع ـض ــاء األك ــادي ـم ـي ــة ال ـســويــديــة
المانحة للجائزة.
أ ف ب)

ُ
قـتــل شخصان مــن ج ـ ّـراء اإلع ـصــار تــرامــي ،الــذي
ّ
ضــرب اليابان في نهاية األسـبــوع ،بعدما تسببت
الرياح القوية واألمطار الغزيرة في أضرار ّأدت إلى
إغالق الطرق وخطوط القطارات.
ّ
ّ
وق ــال مـ ُســؤولــون مـحــلـيــون وال ـشــرطــة ،أم ــس ،إن
شخصين قتل أحدهما بانهيار أرضي في توتوري
غــرب اليابان ،وغــرق اآلخــر بالمياه في ياماناشي
غ ــرب طــوك ـيــو ،ف ــي وق ــت أع ـلــن تـلـفــزيــون إن .إت ــش.
ً
شخصا بجروح من ّ
جراء
كيه إصابة أكثر من 120
اإلعصار.
وق ــد ت ـسـ ّـبــب اإلعـ ـص ــار االس ـت ــوائ ــي ف ــي حـصــول
ا ضـطــرا بــات كبيرة على ُ صعيد شبكات النقل في
غــرب الـيــابــان ،فــي حين ألغيت أكثر مــن ألــف رحلة
بـسـبــب إق ـف ــال م ـطــار كــان ـســاي ،ق ــرب أوس ــاك ــا ،كما
انقطع التيار الكهربائي عن نصف مليون منزل في
أوكيناوا وكيوشو.
ّ
وبينما كان اإلعصار ّ
يتقدم نحو الشرق ،اتخذت
ً
ً
سلطات السكك الحديد قــرارا نــادرا بإلغاء خدمات
الـقـطــار فــي الـفـتــرة الـمـســائـيــة بـطــوكـيــو ،الـتــي تعدّ
ً
شبكتها واحدة من أكثر الشبكات ازدحاما في العالم،
داعية المستخدمين إلى البقاء في األماكن اآلمنة.
(أ ف ب)

ّ
برج أيفل وقوس النصر وهرم «اللوفر» ...في عمان

أصلة عمالقة أمام ثالجة للبيرة
تــم الـعـثــور عـلــى أصـلــة عمالقة
طولها  4أمـتــار نائمة أم ــام مبرد
ل ـل ـج ـع ــة فـ ــي م ـت ـج ــر يـ ـق ــع ش ــرق ــي
تــايــانــد ،ال ــدول ــة الــواق ـعــة جـنــوب
شرق آسيا.
وأفاد موقع "كوكونتس بانكوك"
اإلخباري على اإلنترنت ،أمس ،بأن
العاملين في متجر "سفن إليفن"
ً
بإقليم تشونبوري ( 120كيلومترا
ج ـ ـن ـ ــوب ش ـ ـ ـ ــرق بـ ـ ــان ـ ـ ـكـ ـ ــوك) رأوا

«ترامي» يقطع الكهرباء
ويوقف قطارات طوكيو

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

منهم االسـتـقــالــة ،مــن بينهم األمينة
الــدائـمــة لألكاديمية س ــاره دانـيــوس،
ً
فضال عن انسحاب كلود أرنو وزوجه.
ً
وتضم األكاديمية حاليا  10أعضاء
نــاشـطـيــن ،فــي حـيــن تـنــص قــواعــدهــا
على ضرورة مشاركة  12من أعضائها
الـ 18على األقل النتخاب أعضاء جدد،
وهو ما اضطرها إلى تأجيل الجائزة
ً
عاما.

اإلعالنات:

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

 91عــامــا ،شيعت ،الــرجــال:
العمرية ،ديــوان العدواني،
مـ ـق ــاب ــل ن ـ ـ ــادي ال ـت ـض ــام ــن،
الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء :الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــري ـ ـ ــن ،ق،1
ش ،23م ،2ت،55255266 :
66167500

يوسف نايف يوسف المطوع

 9أع ـ ـ ـ ــوام ،شـ ـي ــع ،الـ ــرجـ ــال:
دي ــوان القناعات ،الشويخ،
النساء :سلوى ،ق ،5شارع
ا لـ ـمـ ـتـ ـنـ ـب ــي ،م( ،24ا لـ ـ ـع ـ ــزاء
اليوم فقط) ،ت،99995899 :
99133131

عبدالعزيز جواد عبدالله الصفار

 68عـ ــامـ ــا ،شـ ـي ــع ،ال ــدع ـي ــة،
ش ،21م ،3ت99025274 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:22

العظمى

39

الشروق

05:41

الصغرى

23

الظهر

11:38

أعلى مد

ً
 03:38صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:01

 05:53م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:33

ً
أدنى جزر  10:40صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:50

 10:50م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

