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غاغا تخطف األنظار في العرض
الخاص لـ «»A Star Is Born
ص ١٣

الحكومة تفتح «أدراجها» للجميع
ً

الثانية

ّ
أقرت قانونا يتيح للمواطنين والمقيمين االطالع على بياناتهم والقرارات اإلدارية الخاصة بهم
• غرامة من  200إلى ألفي دينار لمن يمتنع عن تقديم المعلومة أو يدلي بها مغلوطة
ً
أعطى مشروع قانون ّ
أقره مجلس الوزراء أخيرا،
ً
ورفعه إلى مجلس األمة تمهيدا إلقراره ،الحق لكل
شخص في "االطالع على المعلومات التي في حوزة
الجهات الخاضعة لهذا القانون ،والحصول عليها
بما ال يتعارض مع التشريعات" ،إلى جانب معرفة
القرارات اإلدارية التي تمس حقوقه.
ّ
ونــظــم ال ـقــانــون ،ال ــذي حـصـلــت "ال ـج ــري ــدة" على
نسخة منه ،آلية الحصول على تلك المعلومات عبر
تعيين موظف مختص أو أكثر للنظر فــي طلبات

ناصر الخمري

تقرير
اقتصادي

الحصول على البيانات ،تكون لديه الخبرة والدراية
الـكــافـيــة ،مــع منحه الـصــاحـيــات الــازمــة لتحقيق
ً
ذل ــك ،الف ـتــا إل ــى مـعــاقـبــة كــل مــن يمتنع عــن تقديم
المعلومة أو يعطي بيانات غير صحيحة لمقدم
الطلب ،بسوء نية ،بغرامة ال تقل عن مئتي دينار
وال تزيد على ألفين.
وح ـ ــدد ال ـق ــان ــون ال ـج ـه ــات ال ـخــاض ـعــة لـ ــه ،وهــي
الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة واألشخاص
االعتبارية العامة والشركات الكويتية التي تساهم

«نقل بطاريات الجيش األميركي روتيني ويتم بالتنسيق معنا»
محمد الشرهان

كشفت رئــاســة األرك ــان العامة
لـ ـلـ ـجـ ـي ــش أن سـ ـ ـح ـ ــب ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــوات
األم ـي ــرك ـي ــة ل ـب ـعــض ال ـب ـط ــاري ــات
المضادة للطائرات والصواريخ
(ال ـبــاتــريــوت) مــن الـكــويــت ودول
أخ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـج ـ ــرد إج ـ ـ ـ ـ ــراء داخ ـ ـلـ ــي
روتـ ـيـ ـن ــي ،ي ـخ ـضــع ل ـت ـقــديــر تـلــك
الـ ـ ـق ـ ــوات ،ويـ ـت ــم بــال ـت ـن ـس ـيــق مــع
ال ـج ـي ــش الـ ـك ــويـ ـت ــي ،مـ ــؤكـ ــدة أن
منظومة الدفاع الكويتية مستقلة
وقادرة على حماية البالد.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت "األركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان" ،فــي
ً
بـيــان ردا على مــا أثـيــر بوسائل

الـ ـت ــواص ــل بـ ـه ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،أن مــا
سيتم سحبه مخصص لتأمين
الحماية للقوات األميركية ،مؤكدة
أن منظومة الباتريوت الكويتية
تــوفــر ،بـشـكــل مـسـتـقــل ،الحماية
والـ ـتـ ـغـ ـطـ ـي ــة الـ ـك ــامـ ـل ــة ل ـل ـح ــدود
الجغرافية للبالد.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق ذي صـ ـل ــة ،ذك ــر
مـصــدر عسكري مطلع أن قيادة
ال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي ف ــي الـكــويــت
أبلغت قيادة االرتباط العسكرية
ال ـم ـش ـتــركــة أن ـه ــا ب ـص ــدد سـحــب
بطاريات الباتريوت من عدد من
قواعد الجيش األميركي بالبالد،
منها معسكر عريفجان ،وقاعدة

عـلــي الـســالــم ال ـجــويــة ،والـقــاعــدة
البحرية.
وأكد المصدر ،لـ"الجريدة" ،أن
الدفاع الجوي الكويتي ،المؤلف
مـ ـ ــن عـ ـ ـ ــدة م ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــات أب ـ ــرزه ـ ــا
"الـبــاتــريــوت" و"األمـ ــون" و"سـتــار
بـ ـ ـي ـ ــس" ،يـ ـع ـم ــل بـ ـ ـق ـ ــدرة ع ــال ـي ــة،
ويغطي جميع الرقعة الجغرافية
للبالد.
و كـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ــت صـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة "وول
ستريت جورنال" نقلت أمس عن
مسؤولين عسكريين أميركيين
أن الــواليــات المتحدة ستسحب
بـ ـع ــض ال ـ ـب ـ ـطـ ــاريـ ــات الـ ـمـ ـض ــادة
لـلـطــائــرات والـصــواريــخ 02

«الكويتية» :رحالت
لدول الخليج من
« »T4األحد المقبل
أعلنت الخطوط الجوية
الـكــويـتـيــة ،أن ـهــا وق ـعــت مع
مــؤسـســة إيـنـشــن العالمية
إلدارة المطارات أمس ،عقد
التشغيل من مبنى الركاب
ال ـجــديــد ( ،)T4إض ــاف ــة إلــى
اتـفــاقـيــة مـسـتــوى الـخــدمــة،
الفتة إلى تسييرها رحالت
إل ــى دول الخليج مــن «»T4
األحد المقبل.
وينظم العقد واالتفاقية،
ومدتهما  5سنوات ،عملية
تشغيل رحــات «الكويتية»
ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر وحـ ـص ــري
م ــن « ،»T4والـ ـت ــي سـتـكــون
ع ـ ـ ـبـ ـ ــر الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل 02
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«ضيافة ً الداخلية» :حبس  9متهمين
 21يوما وإحالتهم إلى «المركزي»

٠٣
تركيب  1000عداد ذكي
بصفة تجريبية في مناطق
مختلفة من البالد

الجراح يؤكد خبر ةديرجلا :.إحالة شبه ٍّ
للنيابة
العام
المال
على
تعد
محليات
●

حسين العبدالله

بعد سلسلة من التحقيقات الليلية المتواصلة في ملف قضية «ضيافة
وزارة الداخلية» ،المتهم على ذمتها عدد من قياديي الوزارة ومالك فنادق،
ً
أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ،أمس ،قرارا بحبس  9من
ً
أصل  10موقوفين في القضية  21يوما ،وإحالتهم إلى السجن المركزي،
بعد اتهامهم بجرائم التسهيل واالستيالء على المال العام والتزوير وغسل
األموال ،على خلفية وجود مخالفات من عام  2014إلى .2016
وعلمت «الـجــريــدة» ،من مصادرها ،أن ثالثة من المتهمين المحالين
مواطنون؛ هم عميد في الوزارة وموظف آخر بها وصاحب فندق ،والبقية
وافدون ،ثالثة منهم يحملون جنسيات لبنان ومصر وسورية ،أما المتهم
العاشر ،وهــو مالك فندق ،فصدر قــرار بحجزه على ذمــة التحقيق فقط،
على أن يـعــرض المتهمون على قــاضــي تجديد الحبس ،للنظر فــي أمر
التجديد لهم.
ولفتت المصادر إلى أن النيابة العامة كلفت اإلدارة العامة 02

ترامب يتعهد بمحاسبة األوروبيين
إذا التفوا على «عقوبات إيران»

٠٣
«جمعية القلب»:
 400دينار تكلفة المريض
في يوم واحد

اقتصاد

١٠

ضغوط الرئيس األميركي تهوي بالريال اإليراني
مع اقتراب موعد دخول
العقوبات النفطية األميركية
على إيران حيز التنفيذ ،توعد
الرئيس األميركي بمعاقبة كلِّ
من يقوض استراتيجيته ضد
طهران القائمة على فرض
عقوبات قاسية لدفعها إلى
اتفاق جديد.

محليات

ً
الهاجري :األموال األجنبية تنتظر تناغما
11
مع مستثمرينا المؤسسيين

«تغريدات ترامب» تكشف هشاشة أمن
دول الخليج واقتصادها
٠٩

«الدفاع» :منظومة «الباتريوت» الكويتية
مستقلة ...وقادرة على حماية البالد
●

فيها الدولة أو إحدى الجهات المذكورة بنسبة تزيد
على  %50من رأسمالها ،والشركات والمؤسسات
الخاصة التي تحتفظ بمعلومات أو مستندات نيابة
عن تلك الجهات.
ونـصــت ال ـم ــادة  13مــن ال ـقــانــون عـلــى أن لمقدم
الطلب الحق ،في حالة رفض طلبه أو عدم الرد عليه،
في تقديم تظلم إلى الجهة ،مع التزام األخيرة بالرد
ً
عليه خالل ستين يوما ،وإال اعتبر عدم الرد بمنزلة
رفض للتظلم.

وحظر القانون الكشف عن المعلومات التي تمس
األمن الوطني أو األمن العام أو القدرات الدفاعية،
والتي تشمل األسلحة والتكتيكات واالستراتيجيات
وال ـق ــوات والـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة ال ـتــي ت ـهــدف إلــى
حماية الوطن ،إلى جانب المعلومات االستخباراتية
التي تتعلق بإحباط األعمال العدوانية والجرائم
الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

األمير هنأ العاهل
السعودي بتدشين قطار
الحرمين

«زين» تطلق قناة
« »zBotالذكية لخدمة
العمالء

توعد الرئيس األميركي دونــالــد ترامب بعواقب
َّ
«وخيمة» كل َمن ال يمتثل للعقوبات المفروضة على
إيران ،في رسالة واضحة لألوروبيين ،وذلك بعد أن
أعــرب عن ثقته بأنهم «سيحسنون التصرف» فيما
يخص طهران.
وتعهد ترامب ،أمس خالل افتتاحه جلسة خاصة
لمجلس األمن ،بفرض مزيد من العقوبات على إيران
بعد  5نوفمبر المقبل موعد دخول العقوبات النفطية
حيز التنفيذ.
م ــن ج ـه ـتــه ،دع ــا ال ــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي إيـمــانــويــل
م ــاك ــرون خ ــال ال ـج ـل ـســة ،إل ــى ب ـن ــاء «اسـتــراتـيـجـيــة
بعيدة المدى إلدارة األزمة مع إيران التي ال يمكن أن
تختصر بسياسة عقوبات واحتواء» ،في حين طالب
طهران بوقف دعم «حزب الله» اللبناني والحوثيين
في اليمن.
وكان وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو شن،
ً
ً
أمــس األول ،هجوما الذعــا على االتـحــاد األوروب ــي،
ً
معتبرا أنه يعزز وضع النظام اإليراني كــأول دولة
راعية لإلرهاب.
وأبدى بومبيو انزعاجه وخيبة أمله العميقة إزاء
قرار االتحاد بإنشاء آلية قانونية للمقايضة التجارية
مع طهران في التفاف على العقوبات األميركية.
وشـكــك مستشار األم ــن الـقــومــي األمـيــركــي جــون
بــول ـتــون ف ــي جـ ــدوى ال ـخ ـطــوة األوروبـ ـي ــة02 ،

دوليات

21

ً
ترامب مفتتحا جلسة خاصة لمجلس األمن في نيويورك أمس (رويترز)

«لعنة» المطار تالحق اللبنانيين مرة جديدة

فالس ...من مرشح رئاسي
فرنسي إلى انتخابات بلدية
برشلونة

رياضة

إشكال بين الجيش واألمن يكشف «صراع األجهزة»

شبهات حول وفاة راهب ّ
تعمق
أزمة الكنيسة المصرية
21

●

بيروت  -ريان شربل

وق ــع إش ـكــال فــي م ـطــار رف ـيــق الـحــريــري
ال ــدول ــي ب ـب ـيــروت ،أم ــس ،بـيــن عـنــاصــر من
الجيش اللبناني تابعين لجهاز أمن المطار،
وآخرين من قوى األمن الداخلي ،عند نقاط
التفتيش األولية والداخلية ،مما ّأدى إلى

ّ
إبعاد الجيش اللبناني لألخيرين ،وتسلمه
تلك النقاط مكانهم.
ّ
وأدى ذل ــك اإلشـ ـك ــال إل ــى ت ــوق ــف حــركــة
المسافرين نتيجة إصرار الجيش على تسلم
نقاط التفتيش ،رغم عدم قدرة عناصره على
تشغيل ماكينات التفتيش ،النعدام خبرتهم
فــي ذل ــك ،فــي وقــت كشفت مـصــادر متابعة

لـ ـ «ال ـجــريــدة» ،أن الــواق ـعــة حصلت «بسبب
تضارب الصالحيات ،وعــدم التنسيق بين
رئـيــس جـهــاز أمــن الـمـطــار (جـيــش) العميد
جورج ضومط ،وقائد سرية مطار بيروت
العقيد بالل الحجار (قوى أمن)».
ً
ويــأتــي ذل ــك بـعــد إرس ــال الـحـجــار كتابا
إلى ضومط عن قيام عناصر من جهاز أمن

المطار بتصوير رجال قوى األمن أثناء أداء
ً
خدمتهم ،مطالبا بإيقاف هذا األمر ،غير أن
مصادر في الجيش كشفت أن «أمن المطار
ك ــان ــت ل ــدي ــه م ـع ـلــومــات ع ــن س ـفــر شخص
إرهــابــي مشتبه فـيــه ،فتم وضــع عنصرين
َ
عند نقطتي الحراسة الخارجية ال عند نقاط
التفتيش ،ولم يتدخال».
02
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األندية الكويتية:
العودة لقوائم 2015
مستحيلة
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األمير هنأ العاهل السعودي بتدشين قطار الحرمين

ولي العهد يستقبل الجراح

سموه استقبل ولي العهد والغانم ورئيس مجلس النواب العراقي
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صـبــاح األح ـمــد ،بقصر بـيــان صـبــاح أمــس،
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه وبحضور سمو ولي
العهد رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم
ورئيس مجلس النواب في العراق محمد
الحلبوسي والوفد المرافق وذلك بمناسبة
زيارته الرسمية للبالد.
واستقبل سموه رئيس مجلس الوزراء
بــاإلنــابــة وزي ــر الــداخ ـل ـيــة الـشـيــخ خــالــد
الجراح ،ثم سفير إندونيسيا لدى الكويت
تاتاج بودي اوتاما رازق بمناسبة انتهاء
ً
فترة مهام عمله سفيرا لبالده.

وحضر المقابلة وزير شؤون الديوان
األميري الشيخ علي الجراح.
ف ــي م ـجــال آخـ ــر ،بـعــث صــاحــب الـسـمــو
ببرقية تهنئة الى خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بــن عبدالعزيز أ ع ــرب فيها
سموه باسمه وباسم الحكومة والشعب
الـكــويـتــي عــن خــالــص الـتـهــانــي بمناسبة
تدشين "قطار الحرمين الشريفين السريع"
واس ـت ـه ــال ت ـحــركــه م ــن مــدي ـنــة ج ــدة الــى
ال ـمــدي ـن ـت ـيــن ال ـم ـقــدس ـت ـيــن م ـك ــة ال ـم ـكــرمــة
والمدينة المنورة برعاية كريمة من لدن
خادم الحرمين الشريفين.
وشارك سموه خادم الحرمين والشعب

الصبيح تبحث مع مسؤولة أممية
تعزيز التعاون لتحقيق التنمية
بحثت وز ي ــرة ا لـشــؤون االجتماعية وا لـعـمــل وز ي ــرة ا لــدو لــة
لـلـشــؤون اال قـتـصــاد يــة هـنــد ا لـصـبـيــح ،أ م ــس األول ،مــع نائبة
األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد في نيويورك تعزيز
التعاون والتنسيق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت الصبيح لـ"كونا" ،إنه جرى خالل اللقاء استعراض
إنجازات الكويت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترابط
هذه األهداف بركائز خطة التنمية السبع ،داعية إلى تكثيف
الجهود المبذولة من األمم المتحدة لدعم تنفيذ هذه األهداف.
وأضافت أن المسؤولة األممية أ شــادت بإنجازات الكويت
على جميع الصعد ،وأبدت استعدادها للتعاون وتقديم أفضل
ا لـخـبــرات لتنفيذ ا لـمـشــار يــع ا لـحــا لـيــة والمستقبلية بجهود
دولية.

السعودي هــذه المناسبة السعيدة والتي
تزامنت مع احتفاالت البلد الشقيق بيومه
الــوط ـنــي ،مــؤكــدا أن ان ـجــاز ه ــذا الـمـشــروع
ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي واك ـ ــب الـ ـتـ ـط ــور ال ـع ـمــرانــي
والتنموي فــي البلد الشقيق ضمن "رؤيــة
المملكة العربية السعودية  "2030سيسهم
بعون الله تعالى فــي التيسير والتسهيل
على الحجاج والمعتمرين في اطار مواصلة
الـجـهــود الـكـبـيــرة وال ـم ـقــدرة ال ـتــي تبذلها
المملكة العربية السعودية الشقيقة لخدمة
حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.
وسأل سموه حفظه الله المولى تعالى
ان يــديــم عـلــى خ ــادم الـحــرمـيــن الشريفين

ً
ولي العهد مستقبال الجراح

ً
األمير مستقبال رئيس مجلس النواب العراقي بحضور ولي العهد
مـ ــوفـ ــور ال ـص ـح ــة والـ ـع ــافـ ـي ــة وان يـحـقــق
للمملكة وشعبها الكريم المزيد من التقدم
واالزدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

وبـ ـع ــث س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ورئ ـي ــس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ جــابــر
المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

ً ً
ً
الخالد :نأمل سالما عادال وشامال في الشرق األوسط

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان ،صباح
أمــس ،رئيس مجلس ال ــوزراء باإلنابة ووزيــر الداخلية الشيخ خالد
الجراح.

العبدالله ينقل تعازي
األمير بوفاة رئيس فيتنام

التقى ميالدينوف ووزراء خارجية بليجكا والمغرب وماليزيا وأذربيجان وبوركينا فاسو
التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد ،في مقر بعثة الكويت بمدينة
نيويورك ،على هامش أعمال الدورة الـ  73للجمعية
الـعــامــة لــأمــم الـمـتـحــدة مــع مـنـســق األم ــم المتحدة
الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي
ميالدينوف ،واستعرضا التطورات األخيرة المتعلقة
بالجهود اإلقليمية والدولية الداعمة لعملية السالم
في الشرق األوسط.
وأع ـ ــرب ال ـخــالــد ع ــن ال ـش ـكــر وال ـت ـقــديــر لـلـجـهــود،
الـ ـت ــي يـ ـق ــوم ب ـه ــا م ـن ـســق األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة لـعـمـلـيــة
ً
السالم آمــا أن تفضي تلك الجهود والمساعي إلى

إحالل سالم عادل وشامل في منطقة الشرق األوسط.
ب ــدوره ،قــدم المنسق الخاص بالغ الشكر والتقدير
ل ـل ــدور ال ـتــاري ـخــي الـكـبـيــر ،الـ ــذي تـضـطـلــع ب ــه الـكــويــت
ودعمها غير المحدود لكل المساعي الدولية الرامية
إلى إنهاء الصراع في الشرق األوسط والذي طال أمده.
من جهة أخرى ،التقى الخالد ،وزير خارجية بلجيكا
ديدييه ريندرز ،وتناول الجانبان العالقات الثنائية التي
تربط البلدين وأطر تنميتها في كل المجاالت ،كما تم
بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في إطار عضوية
مجلس األمــن إذ ستتزامن فترة عضوية البلدين غير
الدائمة في مجلس األمــن خــال عــام  2019إضافة إلى

مناقشة آ خــر المستجدات على الساحتين اإلقليمية
والدولية والقضايا محل االهتمام المشترك.
والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،
وزراء خارجية كل من المغرب ناصر بوريطة ،وماليزيا
داتـ ــو س ـيــف ال ــدي ــن ،وأذرب ـي ـج ــان إل ـم ــار م ــام ــادي ــروف،
وبوركينا فاسو آلفا باري.
وت ـطــرقــت ال ـل ـقــاءات إل ــى ال ـعــاقــات ال ـتــي تــربــط تلك
ال ــدول مــع الـكــويــت وسـبــل تـعــزيــزهــا فــي كــل الـمـجــاالت
إضافة إلى مناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة
وآخر المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية
والقضايا محل االهتمام المشترك.

ق ـ ــام ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر شـ ـ ــؤون ال ــدي ــوان
األميري الشيخ محمد العبدالله ،صباح
امس ،بزيارة لسفارة جمهورية فيتنام
االشتراكية لدى الكويت ،ونقل تعازي
ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أم ـي ــر ال ـب ــاد الـشـيــخ
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،وس ـم ــو ولـ ــي الـعـهــد
الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس
الـ ــوزراء سمو الشيخ جــابــر الـمـبــارك،
وحكومة وشعب الكويت ،وذلك بوفاة
رئيس جمهورية فيتنام االشتراكية
تران داي كوانغ.

«الدفاع» :منظومة «الباتريوت»...
من الشرق األوسط.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) ستسحب
ً
نظامين لصواريخ باتريوت من الكويت ،وواحدا من األردن ،وآخر من
البحرين الشهر المقبل ،مؤكدة عدم وجــود خطط الستبدال األنظمة
المسحوبة التي ستعاد إلى واشنطن لتجديدها وتطويرها.
وذكرت أن الخطوة األميركية تشير إلى تحول التركيز عن الصراعات
القائمة منذ فترة طويلة في الشرق األوسط وأفغانستان إلى التوترات
مع الصين وروسيا وإيران.

«الكويتية» :رحالت لدول الخليج...
التدريجي المتصاعد بالتنسيق مع إدارة الطيران المدني ومؤسسة
إيـنـشــن ،لتشغيل كــل الــرحــات إلــى دول الخليج الـعــربــي ،والتي
ً
ً
ً
يتراوح عددها بين  26و 34ذهابا وإيابا يوميا.

«ضيافة الداخلية» :حبس  9متهمين...
للمباحث الجنائية استكمال تحرياتها في القضية ،ومتابعة «اإلنتربول»
لضبط باقي المتهمين الموجودين خــارج البالد ،والعمل على إحضار
المتهم المعاد من جمهورية البوسنة للتحقيق معه.
وأكدت أن النيابة انتهت من عدة مواجهات أجرتها مع المتهمين في
القضية ،قبل أن تصدر قرار الحبس ،وستنتقل للتحقيق مع متهمين آخرين
األسبوع المقبل ،وذلك على ضوء التحريات والمعلومات المقدمة إليها.
ً
إلى ذلك ،وتأكيدا لما نشرته الجريدة» ،أمس ،بشأن إحالة قضية جديدة
بميزانية وزارة الداخلية إلــى النيابة العامة ،قــال نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إن الوزارة تبين لها من خالل
فحص تعاقداتها المالية والمناقصات التي أبرمتها ،وجود شبهة ٍّ
تعد
على المال العام في أحد عقود تزويد الطائرات بالوقود ،مما ترتب عليه
هدر للمال العام.
ً
ً
وأضــاف الجراح ،في بيان أمس ،أن الــوزارة أجرت تحقيقا داخليا في
الواقعة ،وأحالت الملف إلى النيابة العامة التخاذ اإلجــراءات القانونية
ً
الالزمة حيال المتجاوزين ،مؤكدا أن ذلك يأتي في ضوء اإلجراءات التي
ً
تتخذها الحكومة بملف مكافحة الفساد ،وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
وأكد أن «الداخلية» حريصة على المحافظة على المال العام وحمايته،
ً
وترسيخ مبدأ الشفافية في إجراءات المناقصات ،مشددا على أن الوزارة
ماضية في رصد أي تجاوز مالي أو إداري ،ومحاسبة المتجاوزين مهما
كانت مناصبهم.
وثمن الـجــراح الجهود المبذولة من قـيــادات ال ــوزارة ومنتسبيها في
ً
الدفاع عن األموال العامة ،مشيدا في الوقت ذاته بالدور الرقابي ألعضاء
مجلس األم ــة ،وال ـج ـهــات الــرقــابـيــة ،وتـعــاونـهــم مــع ال ـ ــوزارات والـهـيـئــات
الحكومية في حماية المال العام.

ترامب يتعهد بمحاسبة األوروبيين...

ً
معتبرا أن «االتحاد كثير الكالم وقليل األفعال» ،لكنه أكد أن واشنطن
لن تسمح ألحد بتقويض سياسة الضغوط.
وفي طهران ،هوى سعر صرف العملة اإليرانية أمس أمام الدوالر
ً
األميركي مسجال  190ألف ريال للدوالر الواحد وسط حالة من التهافت
على طلب العملة الصعبة.
ولم تفلح إجراءات الحكومة اإليرانية والبنك المركزي في السيطرة
على سعر الـصــرف بــاألســواق الـمــوازيــة ،بعد خطاب الرئيس حسن
روحاني بالجمعية العامة لألمم المتحدة ،الــذي اتهم فيه الرئيس
األميركي بشن «إرهاب اقتصادي» على بالده.
وعـلـمــت «ال ـجــريــدة» مــن مـصــدر مطلع ب ـ «ال ـمــركــزي اإلي ــران ــي» ،أن
تعويل المؤسسة اإليرانية على أن يؤدي إعالن «األوروبي» إنشاء آلية
الستمرار التجارة مع طهران إلى استقرار سعر العملة تبخرت أمام
مشاهدة طوابير مواطنين أمام محالت الصرافة والذهب.
20

«لعنة» المطار تالحق اللبنانيين...
وفــي الـسـيــاق ،أعـلــن وزي ــر الــداخـلـيــة والـبـلــديــات فــي حكومة تصريف
األعمال نهاد المشنوق ،من المطار ،أمس ،انتهاء اإلشكال وعدم تكراره،
ً
مبينا أن «مسؤولية المطار تفتح الباب لالجتهادات ،ويجب وجود حد
أدنى من التفاهمات».
ويعد سوء التفاهم هذا هو اإلشكال الثالث خالل الشهر الجاري في
المطار ،بعد توقف برامج إصدار تذاكر السفر ،وتسليم الحقائب ،أكثر من
 4ساعات ،في األسبوع األول منه ،مما تسبب في تأخر إقالع عدد كبير
ً
مــن الـطــائــرات ،وتأجيل وإلـغــاء رح ــات ،قبل إن ــزال  150راكـبــا مــن طائرة
«ميدل إيست» كانت متوجهة إلى القاهرة ،لوضعها تحت تصرف رئيس
الجمهورية ميشال عون ،األحد الماضي.
ويعود الخالف بين ضومط والحجار إلى أشهر خلت ،بسبب نزاعهما
على الصالحياتّ ،
وأدى كتاب ُمرسل من األخير إلى اندالعه ،إذ اتهم عناصر
جهاز أمن المطار بتصوير عناصر سرية الدرك «أثناء قيامهم بخدمتهم»،
ً
وبـ «تسريب فيديوهات لوسائل اإلعــام أخيرا لعناصرنا أثناء قيامهم
ً
ً
بواجباتهم» ،مشيرا إلى أن هذه الفيديوهات «تكون أحيانا مجتزأة ،وال
يعرف مصدرها».
ّ
ً
ّ
والحجار ،الذي سبق أن رفض تلقي أي أوامر من ضومط ،طالبا منه
ُاالتصال به عبر المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،هدد بأنه «في حال
ضبط أي عنصر يقوم بتصوير رجالنا سنقوم بتوقيفه مع مخابرات
النيابة العامة العسكرية؛ لمعرفة سبب قيامه بالتصوير ،وإجراء المقتضى
القانوني بحقه».
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محليات

الحبس لمن يفشي معلومات أمنية والغرامة لمن يحجب بيانات األشخاص
ةديرجلا• تنشر مواد مشروع قانون «حق االطالع على المعلومات»
ناصر الخمري

في وقت أتاح قانون تنظيم حق
االطالع على المعلومات الحرية
في تداول المعلومات ،شدد
على عدم إفشاء تلك التي تمس
الدفاعية أو
األمن أو القدرات ً
العدالة أو تسبب ضررا للغير.

القانون يخضع له
الوزارات واألشخاص
االعتباريون العامون
والشركات التي
تساهم فيها الدولة

ش ــدد م ـش ــروع ق ــان ــون تنظيم
ح ــق االط ـ ــاع عـلــى الـمـعـلــومــات،
ال ـع ـقــوبــات ع ـلــى م ــن يـمـتـنــع عن
تقديم المعلومة أو أعطى معلومة
غير صحيحة لمقدم الطلب ،وكان
ذل ــك ب ـســوء ن ـيــة ،ب ـغــرامــة ال تقل
عــن مئتي دي ـنــار وال تــزيــد على
ألفي دينار.
وبينت المادة  15من القانون،
ال ـ ــذي ح ـص ـلــت "الـ ـج ــري ــدة" على
نسخة منه ،أنه مع عدم اإلخالل
بأي عقوبة أشد منصوص عليها
فـ ــي قـ ــانـ ــون آخ ـ ـ ــر ،ف ــإن ــه ي ـعــاقــب
بالحبس مدة ال تقل عن  3أشهر
وال تجاوز سنة ،وبغرامة ال تقل
عــن  1000دي ـنــار وال تــزيــد على
 3آالف ديـنــار أو بــإحــدى هاتين
الـعـقــوبـتـيــن ك ــل م ــن أت ـلــف عـمــدا
المستندات أو الوثائق الخاصة
بالمعلومات لدى الجهة.
في حين يعاقب بالحبس مدة
ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل
ع ــن  100ديـ ـن ــار ،وال تــزيــد على
 5آالف ديـنــار أو بــإحــدى هاتين
العقوبتين كــل مــن أ خ ــل بسرية
المعلومات المقررة بموجب هذا
القانون أو أي قانون آخر.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر م ـ ـش ـ ــروع الـ ـق ــان ــون
ف ــي ال ـف ـص ــل ال ـث ــان ــي ت ـح ــت بـنــد
"االط ـ ــاع عـلــى ال ـم ـع ـلــومــات" انــه
م ـ ــن ح ـ ــق ك ـ ــل شـ ـخ ــص االط ـ ـ ــاع
على المعلومات التي في حوزة
الجهات والـحـصــول عليها ،بما
ال ي ـت ـع ــارض م ــع ه ـ ــذا ال ـق ــان ــون
والتشريعات النافذة ،كما يحق
له االطالع على القرارات اإلدارية

ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــس حـ ـق ــوق ــه وم ـع ــرف ــة
الـمـعـلــومــات ال ـتــي يحتويها أي
مستند يتعلق به.

طلبات الحصول على المعلومات
ك ـمــا ج ــاء ف ــي الـ ـم ــادة الـثــالـثــة
أنــه يجب على الـجـهــات تسهيل
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
لألشخاص ،وضمان كشفها في
التوقيت وبالكيفية المنصوص
ع ـل ـي ـهــا ف ــي ه ـ ــذا الـ ـق ــان ــون ،وأن
تـعـ ّـيــن مــو ظـفــا مختصا أو أكثر
للنظر في طلبات الحصول على
الـمـعـلــومــات تـكــون لــديــه الخبرة
وال ــدراي ــة الـكــافـيــة ف ــي أعـمــالـهــا،
وم ـن ـح ــه الـ ـص ــاحـ ـي ــات ال ــازم ــة
للبحث والوصول الى المعلومات
المطلوبة.

الجهات الخاضعة للقانون
ونـ ـص ــت ال ـ ـمـ ــواد فـ ــي ال ـف ـصــل
األول عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـطـ ـبـ ـي ــق أ حـ ـ ـك ـ ــام
ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات
والهيئات والـمــؤسـســات العامة
واألش ـخــاص االعـتـبــاريــة العامة
والشركات الكويتية التي تساهم
فيها ال ــدول ــة أو إح ــدى الجهات
الـمــذكــورة بنسبة تــزيــد على 50
في المئة من رأسمالها والشركات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات الـ ـخ ــاص ــة ال ـت ــي
تحتفظ بمعلومات أو مستندات
نيابة عن هذه الجهات.
وذك ــرت ال ـمــادة الـخــامـســة من
مشروع القانون أنه على الجهة
أن تنشر على موقعها االلكتروني
خالل سنة من تاريخ العمل بهذا

جانب من اجتماع مجلس الوزراء االخير الذي اقر مشروع القانون
الـ ـق ــان ــون ،ك ـل ـمــا دعـ ــت ال ـح ــاج ــة،
قوائم المعلومات المتاح الكشف
عـ ـنـ ـه ــا ،إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى ال ـق ــوان ـي ــن
والنظم واللوائح والقرارات التي
تـعـمــل بـمــوجـبـهــا ،والـسـيــاســات
المهمة التي تؤثر على األف ــراد،
واإلجـ ـ ـ ــراء ال ـم ـت ـبــع ف ــي عـمـلـيــات
اتخاذ القرار ،بما في ذلك قنوات
اإلشـ ـ ــراف وال ـم ـس ــاء ل ــة والـهـيـكــل
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي واالخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات
والــوظــائــف والــواج ـبــات ،وكــذلــك
السياسات والوثائق التنظيمية
األخرى.

المواد السامة
كما نص مشروع القانون على
وجوب نشر مواقع المواد السامة
المستعملة والمشعة والنفايات
الخطرة ،وطبيعتها ومخاطرها
وكمية االنبعاثات الـصــادرة عن
التصنيع واإلجـ ــراء ات المتخذة

لتحجيم األضرار الناتجة عنها،
وتحديد مواقع األلغام المتخلفة
ع ــن ال ـح ــروب واإلش ـ ـ ــارات الــدالــة
عليها ،إضافة الى أي معلومات
أخرى ترى الجهة ضرورة نشرها.
وفــرض مشروع القانون على
الموظف المختص فــور تسلمه
الـ ـطـ ـل ــب أن يـ ـعـ ـط ــي لـ ـم ــن ت ـق ــدم
بــالـطـلــب إش ـع ــارا يـبـيــن فـيــه رقــم
الـطـلــب وت ــاري ــخ تـقــديـمــه ،ون ــوع
الـمـعـلــومــات الـمـطـلــوبــة ،وال ـمــدة
الالزمة للرد عليه كما يجب على
ال ـمــوظــف الـمـخـتــص بـعــد رفــض
الطلب العرض على رئيس الجهة
أو من يفوضه.
ويكون الرد على الطلب خالل
 10أيــام عمل مــن تــاريــخ تسلمه،
وي ـج ــوز ل ــه ت ـمــديــد ه ــذه الـفـتــرة
ول ـمــدة مـمــاثـلــة أو أك ـثــر إذا كــان
الطلب يتضمن ع ــددا كبيرا من
المعلومات ،أو أن الــوصــول الى

المعلومة يستوجب جهة أخرى
مع إخطار الطالب بذلك.

حاالت الرفض
وفـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ــرفـ ـ ــض ي ـجــب
عـلــى ال ـمــوظــف ً الـمـخـتــص إخـطــار
الشخص كتابة برفض طلبه ،مع
ب ـيــان أس ـبــاب الــرفــض خــاصــة في
الحاالت ّ
معينة ،مثل أن المعلومة
لـ ـيـ ـس ــت ب ـ ـح ـ ــوزة ال ـ ـج ـ ـهـ ــة ،أو أن
الـمـعـلــومــة تـقــع فــي ن ـطــاق الحظر
ال ـم ـب ـيــن ف ــي هـ ــذا ال ـق ــان ــون أو أي
قانون آخر ،أو أن الجهة استجابت
لـطـلـبــه م ــن ق ـبــل ،وال يــوجــد مـبــرر
لطلبه الجديد ،أو عدم توافر الصفة
أو المصلحة لدى الشخص.

األمن الوطني
وقال مشروع القانون إنه يجب
ع ـلــى ال ـج ـهــة ع ــدم ال ـك ـشــف ع ــن أي
معلومة إذا كان الكشف يمس

األمــن الوطني أو األمــن العام
أو الـ ـ ـق ـ ــدرات ال ــدف ــاعـ ـي ــة ،وال ـت ــي
ت ـش ـمــل األس ـل ـح ــة وال ـت ـك ـت ـي ـكــات
واالس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــات وال ـ ـق ـ ــوات
والعمليات العسكرية التي تهدف
إلــى حماية الوطن والمعلومات
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاراتـ ـي ــة الـ ـت ــي تـتـعـلــق
ب ــإحـ ـب ــاط األعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـع ــدوانـ ـي ــة
وال ـ ـجـ ــرائـ ــم الـ ــواق ـ ـعـ ــة عـ ـل ــى أم ــن
الدولة الداخلي والخارجي ،وفقا
لـلـقــوانـيــن ال ـنــافــذة واالت ـص ــاالت
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــراس ـ ـ ــات الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ذات
الـ ـصـ ـل ــة ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــؤون ال ــدف ــاعـ ـي ــة
والتحالفات العسكرية والمصالح
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـل ـب ــاد ،أو إذا
تقررت السرية بموجب قانون أو
بقرار من مجلس ال ــوزراء  -بناء
ع ـل ــى ع ـ ــرض الـ ــوزيـ ــر ال ـم ـع ـنــي -
باعتبار األوراق التي تضمنتها
س ــري ــة ولـ ـلـ ـم ــدة الـ ـت ــي ي ـحــددهــا
المجلس ،أو في حالة ما اذا كان

ذلك يؤدي الى المساس بالعدالة
او يترتب عليه ضرر للغير.
كما نصت المادة  13على أنه في
ح ــاالت رفــض الطلب أو عــدم الــرد
يكون لمقدم الطلب الحق في تقديم
تظلم الى الجهة ،وعليها الرد عليه
خالل  60يوما ،وإال اعتبر عدم الرد
بمنزلة رفض للتظلم.
ي ــذك ــر أن مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء كــان
أعلن فــي اجتماعه األخـيــر انــه في
إطـ ــار ال ـج ـه ــود ،ال ـتــي يـبــذلـهــا في
ً
م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد ،وانـ ـط ــاق ــا من
اهـتـمــام وتــوجـيـهــات سمو رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ــات ـخ ــاذ ك ــل مــا
م ــن ش ــأن ــه ال ـق ـض ــاء ع ـلــى ال ـف ـســاد
وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة،
قرر الموافقة على مشروع القانون
في شأن تنظيم حق االطــاع على
ال ـم ـع ـلــومــات ورف ـع ــه ال ــى صــاحــب
السمو ،تمهيدا إلحالته إلى مجلس
األمة.

«اإلعاقة» :مراجعة اإلعاقات الشديدة ومنح
المستحقين شهادات مدى الحياة

تركيب  1000عداد ذكي بصفة تجريبية
في مناطق مختلفة من البالد

العوضي لـ ةديرجلا• :بعد مطابقتها مع األمراض المعتمدة

بوشهري لـ ةديرجلا•« :المنظومة» نقلة في تطوير الخدمات للمستهلكين

•

جورج عاطف

كشفت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
د .شفيقة ا لـعــو ضــي أن "الهيئة ستقوم بمراجعة
حاالت اإلعاقات الشديدة كافة ،وعرضها على لجنة
إبداء الرأي ،لمنح المستحقين شهادات إعاقة مدى
الحياة".
وأوض ـح ــت ال ـعــوضــي ،لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" أن "الهيئة
باشرت تطبيق قــرار منح الشهادات مــدى الحياة،
عقب تجديد معظم شهادات المعاقين المسجلين
لديها ،لذا ارتأينا إعادة النظر في اإلعاقات الشديدة،
ومطابقتها واألم ـ ــراض المعتمدة وال ـم ـحــددة من
جانب األطباء ،والتي على أثرها يتم منح الشهادة".
وأش ــارت إلــى أن "بـعــض درج ــات اإلعــاقــة ،تكون
مستقرة لفترات زمنية طويلة دون أن يطرأ عليها
تغيير ،ومن هذا المنطلق ارتأينا منح الشهادات،
السيما أن عملية التجديد وتحديث البيانات قد
يشكالن عبئا على المعاقين وذويهم".
وأكــدت العوضي أن "جميع مواد القانون رقم 8
لسنة  ،2010الصادر بشأن حقوق األشخاص ذوي
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،المتعلقة بـصــرف الـمــزايــا
المالية مفعلة بنسبة  100فــي المئة ،وهــي تحتل
الـجــانــب األك ـبــر مــن م ــواد ال ـقــانــون ،غـيــر أن الهيئة

تسعى إلــى تفعيل مــواد القانون كافة حتى يكون
ً
ً
مطبقا بالكامل ،خصوصا المتعلقة بدمج المعاقين
في المجتمع".
ً
ولفتت إلــى أن "الـعــالــم يتجه حــالـيــا إلــى الدمج
التعليمي للمعاقين بالمدارس الحكومية ،غير أن
هناك بعض المدارس التي تعمل تحت مظلة الهيئة
ال تقوم بذلك ،حتى مع أصحاب اإلعاقات التعليمية،
أي أن الهيئة تدفع مبالغ مالية لجهات تعليمية
تقوم بعزل المعاق ال دمجه".
وأضافت" :نحن ندرك صعوبة المسألة ،غير أنها
غاية في األهمية ،وأمر يجب حدوثه ألنه يصب في
مصلحة المعاقين".
ً
ً
وذكرت العوضي أن "هناك مستشارا يعكف حاليا
على كتابة متطلبات عملية الدمج ،وهو يعمل مع
لجنة تضم ممثلين عن هيئة المعاقين والتعليم
العام والتربية الخاصة" ،آملة أن "يتم تفعيل األمر
وتطبيق الـفـكــرة حتى بـمــدرســة واح ــدة ،ثــم زيــادة
ً
األعداد مستقبال".
وأشــارت إلى أنه "عقب نجاح الهيئة في تنظيم
منح ا لـمــزا يــا المالية للمعاقين ،تتجه حاليا إلى
تطبيق االتفاقيات الدولية الخاصة بالدمج وحفظ
حقوقهم".

•

شفيقة العوضي

سيد القصاص

قال وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ان
منظومة العدادات الذكية هي منظومة متكاملة تقدم
نقلة نوعية في قراءة وإدارة عدادات الكهرباء والماء،
وتعتبر تلك المنظومة خـطــوة كبيرة نحو التحول
االسـتــراتـيـجــي ال ــذي تعمل الـ ــوزارة على تحقيقة في
مجال تطوير الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وذكر بوشهري في تصريح لـ "الجريدة" أن اختيار
مـشــروع ال ـعــدادات الذكية الــذي تنفذه ال ــوزارة ضمن
أفـضــل ثــاثــة مـشــاريــع على مستوى الـشــرق األوســط
للمدن الذكية ضمن حفل نظمته المجموعة العالمية
لــأبـحــاث بــدبــي يـعــد إن ـج ــازا كـبـيــرا يـحـســب ل ـلــوزارة
ولجهود العاملين في المشروع.
وأوضــح أن ال ــوزارة قامت بتركيب نحو الــف عداد
ذك ــي بصفة تجريبية وبـشـكــل عـشــوائــي فــي مناطق
مختلفة من البالد ابتداء من منطقة عبدالله المبارك
السكنية.
وقــال ان االجــراء الــذي قامت به ال ــوزارة يهدف الى
التحقق من امكانية استخدام منظومة العدادات الذكية
التي ستدخل الخدمة في الربع االول من العام المقبل.
وأوضح ان العدادات الذكية ستسهل على المستهلك
والوزارة قراءة االستهالك على مدار الساعة بواسطة

وسائل متعددة مثل الموبايل حيث يستطيع من خالله
المستهلك متابعة استخدام المياه والكهرباء اوال بأول
بواسطة شريحة موجودة داخل العداد تنقل البينات
بشكل فوري للوزارة.
واشــار بوشهري الى وجود إمكانية معرفة قياس
حجم اإلستهالك والفاتورة المترتبة على ذلك وطرق
ا لــد فــع المختلفة المتمثلة س ــواء بالتطبيق الخاص
بـ ــالـ ــوزارة ع ـلــى ال ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة او م ــوق ــع الـ ـ ــوزارة
االلكتروني الى جانب المراكز المتعددة التابعة للوزارة
والمعنية بشؤون المستهلكين.
م ــن نــاح ـيــة اخ ـ ــرى ،ت ـب ــدأ وزارة ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء
االسبوع المقبل حملة لقطع التيار وتسجيل مخالفات
عـلــى مـســاكــن ال ـع ــزاب الـمـخــالـفــة فــي الـسـكــن الـخــاص
بمختلف المحافظات بدءا من محافظة الفروانية.
وقال رئيس فريق الضبطية القضائية عدنان دشتي
في تصريح صحافي ،ان فريق الضبطية وبالتعاون
مع بلدية الكويت سيقوم بقطع التيار عن المساكن
المخالفة للعزاب في السكن الخاص وفقا للعديد من
الشكاوى التي وردت للبلدية.
ولفت الى انه بعد تحرير المخالفة والتأكد من اخالء
المباني المخالفة تتم مخاطبة الوزارة من قبل البلدية
مجددا بهدف اعــادة التيار مرة أخرى للمساكن التي
قطع عنها التيار.

محمد بوشهري

«جمعية القلب» 400 :دينار تكلفة المريض في يوم واحد

«فنية اإلسكان الخليجية» تناقش أرضية
والتشريعات
للمشاريع
مشتركة
«ناطر بيت» :توزيع «جنوب سعد العبدالله» متوقف على إزالة المعوقات الشومر :عملية زرع الشرايين تكلف  15ألف دينار
•

ً
مترئسا الجلسة (تصوير عوض التعمري)
جانب من االجتماع ويبدو الوكيل المساعد ناصر خريبط

•

يوسف العبداهلل

انطلقت صباح امس فعاليات االجتماع السادس
عشر للوزراء المعنيين بشؤون اإلسكان في مجلس
الـتـعــاون لــدول الخليج العربية التي تستضيفها
المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتعاون مع
االمانة العامة لدول مجلس التعاون.
ون ــاقـ ـش ــت ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـي ــة ال ـم ـع ـن ـي ــة بـ ـش ــؤون
االسكان في اجتماعها االول صباح امس في فندق
الريجنسي ،استراتيجية العمل االسكاني المشترك
والدليل االسترشادي التحاد المالك ودليل افضل
طرق التمويل االسكاني .وأكد المجتمعون ضرورة
إيجاد أرضية إسكانية مشتركة بين دول مجلس
التعاون للمشاريع والتشريعات والقوانين ،مشددين

ع ـلــى أه ـم ـيــة م ـثــل ه ــذه االج ـت ـمــاعــات ح ـتــى تـخــرج
بتوصيات عملية فعالة وقابلة للتطبيق في دول
مجلس التعاون مع مراعاة خصوصية كل دولة.
في مجال اخــر ،استقبلت وزيــرة الــدولــة لشؤون
اإلسكان وزيرة الخدمات د .جنان بوشهري حملة
نــاطــر بيت الشعبية اإلسـكــانـيــة ،صـبــاح أم ــس ،في
المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،لمناقشة آخر
المستجدات اإلسكانية.
وأع ـل ـن ــت ال ـح ـم ـلــة ،ف ــي ح ـســاب ـهــا ال ــرس ـم ــي عبر
"تــويـتــر" أم ــس ،على هــامــش لقائها مــع بوشهري،
أن سرعة تخصيص وتــوزيــع مدينة جنوب سعد
ال ـع ـبــدال ـلــه م ـتــوق ـفــان ع ـلــى ت ـع ــاون الـهـيـئــة الـعــامــة
للصناعة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
مع "السكنية" ،من خالل إزالة معوقات المشروع.

عادل سامي

كشفت عـضــو مجلس إدارة جمعية القلب
د .هند الشومر أن تكلفة المريض في يوم واحد
فقط بأحد أجنحة القلب بمستشفيات وزارة
الصحة تبلغ حــوالــي  400ديـنــار ،فــي حين أن
تكلفة الزيارة الواحدة للعيادة الخارجية للقلب
تبلغ نحو  48دينارا ،وفقا ألحدث اإلحصائيات
الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة عن تكاليف
الخدمات الصحية.
وأكــدت الشومر في تصريح صحافي أمس

بـمـنــاسـبــة يـ ــوم ال ـق ـلــب ال ـعــال ـمــي ال ـم ــواف ــق 29
سبتمبر ،أن تكلفة عملية زرع شرايين القلب
تبلغ  15ألــف ديـنــار وهــي تقريبا نفس تكلفة
عملية توسيع صمام القلب ،الفتة إلى أن انتشار
أمراض القلب وغيرها من األمراض المزمنة أدى
إلى أعباء مادية على النظم الصحية لعالج تلك
األمراض ،في حين ال تحتاج الوقاية منها إلى
جزء بسيط من ميزانية العالج.
وقالت إن معدل انتشار التدخين اليومي بين
الفئة العمرية  69-18عاما بلغ  %18.9للجنسين
بالمجتمع الكويتي ،في حين بلغ معدل انتشار

ال ـخ ـمــول ال ـبــدنــي ح ــوال ــي  %62.6للجنسين،
وبلغ معدل عدم تناول الكميات الموصى بها
من منظمة الصحة العالمية من الخضراوات
والفواكه  %83.8للجنسين.
ودع ــت إل ــى االب ـت ـعــاد عــن عــوامــل الـخـطــورة
التي تهدد صحة القلب ،وفي مقدمتها التدخين
وال ـت ـغ ــذي ــة غ ـيــر ال ـص ـح ـيــة وال ـخ ـم ــول ال ـبــدنــي
والتوتر والقلق ،مشيرة إلى أن مؤشرات عوامل
الـخـطــورة بين أف ــراد المجتمع الكويتي طبقا
لنتائج المسح الصحي المنشورة على موقع
منظمة الصحة العالمية تعتبر جرس إنذار.

بوتسوانا تدعو الكويتيين لالستثمار في SADC
•

ناصر الخمري

قــال سفير جمهورية بوتسوانا
لدى البالد مانييبديزا ليسيتنيدي،
إن مجموعة سفارات تنمية الجنوب
اإلف ــري ـق ــي ( )SADCالـمـعـتـمــدة في
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ن ـظ ـم ــت ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب األسبوع الثقافى الجنوب
إفريقي خالل الفترة من  24الجاري
وحتى  4أكتوبر المقبل.
وأ كــد السفير ليسيتنيدي ،في

ك ـل ـمــة ل ــه خـ ــال مــؤت ـمــر صـحــافــي
عـقــده صـبــاح أم ــس ،مــع مجموعة
مـ ــن س ـ ـفـ ــراء " "SADCأن ا ل ـه ــدف
م ــن تـنـظـيــم م ـثــل ت ـلــك الـفـعــالـيــات
هــو تـعــزيــز الـعــاقــات بـيــن منطقة
الـ ـجـ ـم ــاع ــة اإلنـ ـم ــائـ ـي ــة ل ـل ـج ـنــوب
اإلفـ ــري ـ ـقـ ــي وال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـ ــن خ ــال
التبادل الثقافي وتعزيز التعاون
فــي مـجــاالت التجارة واالستثمار
والسياحة على النحو ال ــوارد في
ب ــروت ــوك ــول ال ـج ـمــاعــة اإلن ـمــائ ـيــة
لـلـجـنــوب اإلفــري ـقــي ح ــول الـثـقــافــة

واإلعالم والرياضة ،وخطة التنمية
االستراتيجية اإلرشادية اإلقليمية.
ودعا المستثمرين ورجال األعمال
الكويتيين ال ــى الـنـظــر بـجــديــة في
الـفــرص االستثمارية المتاحة في
ً
مـنـطـقــة  ،SADCال ـت ــي ت ـعــد ســوقــا
ضخمة تضم أكثر من  286مليون
ش ـخــص يـمـكــن لـلـمـسـتـثـمــريــن من
الكويت االسـتـفــادة منها مــؤكــدا ان
افريقيا تشهد تدفقات مستمرة من
االستثمار األجنبي المباشر بسبب
االستقرار النسبي.

هند الشومر
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المعهد الديني بالفروانية :حياة طالباتنا في خطر
العنزي :المبنى ّ
مشيد منذ عام  1963وبال ساحة لإلخالء عند الطوارئ
فهد الرمضان

حذرت مديرة المعهد الديني
بالفروانية من وجود خطر
يهدد أرواح الطالبات نتيجة
تهالك المبنى الذي يعاني
أخطاء إنشائية ،إضافة إلى عدم
وجود ساحة لإلخالء في حاالت
الطوارئ.

ب ـي ـن ـمــا دق ـ ــت مـ ــديـ ــرة الـمـعـهــد
ال ــدي ـن ــي ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـف ــروان ـي ــة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ،ش ــريـ ـف ــة الـ ـعـ ـن ــزي،
ن ــاق ــوس ال ـخ ـط ــر ،مـعـلـنــة وج ــود
خطر يهدد أرواح الطالبات نتيجة
تهالك المبنى وعدم وجود ساحة
لــإخــاء فــي ح ــال وج ــود ط ــارئ،
وعدت الوكيلة المساعدة للتعليم
العام ،فاطمة الكندري ،بأن يكون
ال ـم ـب ـنــى ع ـلــى رأس ال ـقــائ ـمــة في
أولــويــات الصيانة من قبل قطاع
المنشآت التربوية ،وسيكون عبر
التعاقد المباشر.
وشـ ـ ـ ــددت الـ ـعـ ـن ــزي ،ف ــي ش ــرح
تـفـصـيـلــي قــدم ـتــه إلـ ــى ال ـك ـنــدري
خ ــال ل ـقــاء عـقــد أمـ ــس ،بحضور
ع ـضــو الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي حـمــود
العنزي وعدد من معلمات المعهد،
على ض ــرورة حماية أرواح 515
طالبة ال يوجد لهن مكان آمن في
المعهد الــذي شيد في عام 1963
ك ــروض ــة أطـ ـف ــال ،وتـ ــم اس ـت ـغــال

الكندري خالل الجولة في المعهد الديني وتبدو التصدعات في المبنى
جميع ساحاته كفصول دراسية
الستيعاب األعــداد المتزايدة من
الطالبات ،وبات يفتقر اليوم الى
أي مساحة إضافية ،بل وحتى من
ساحة إخالء آمنة يمكن التصرف
من خاللها وقت الطوارئ".

تفعيل لجنة األنصبة إلنصاف المعلمين
تتجه وزارة التربية إلــى إع ــادة تفعيل لجنة
األنصبة ،التي تهدف إلى دراسة توزيع المعلمين
على المدارس في مختلف المناطق التعليمية،
وبحث أنصبتهم لتحقيق العدالة بينهم وضمان
استقرار العملية التعليمية في المدارس.
في السياق ،شددت الوكيلة المساعدة للتعليم
الـعــام فــي وزارة التربية فاطمة الـكـنــدري خالل
ترؤسها اجتماع مجلس مديري عموم المناطق
التعليمية أمس ،على ضــرورة دراســة ميزانيات

أعضاء الهيئة التعليمية في الـمــدارس والقيام
بعدد من اإلج ــراء ات منها تنفيذ عمليات النقل
لسد العجز الـمــوجــود فــي بعض التخصصات
إن وجد.
وقــالــت ال ـك ـنــدري ،إن ــه تــم الـتـطــرق إل ــى ملفات
أخرى لها عالقة باالستعداد للعام الدراسي ،إذ
تم التشديد على جميع مديري العموم وجوب
متابعة احتياجات المدارس والعمل على توفيرها
ً
أوال بأول.

«التربية» :تأهيل الطلبة
من فئة «صعوبات التعلم»
«الخدمات االجتماعية» نظمت زيارة لمدرسة خيطان
نظمت مراقبة الخدمات االجتماعية والنفسية بوزارة التربية زيارة
ميدانية استطالعية لمعلمي الفصول الخاصة لصعوبات التعلم في
مدرسة "معاذ بن جبل" المتوسطة بنين إلى مدرسة خيطان النموذجية
ابتدائية بنين الكتساب الخبرة والتنمية المهنية في طرق تدريس هذه
الفئة ،بحضور مدير الشؤون التعليمية فهد العجمي ومدير األنشطة
التربوية د .غانم السليماني.
وأكدت مديرة المدرسة أنوار الموسى ،في كلمة خالل الزيارة ،أهمية
تضافر الجهود لقهر الصعاب لخلق جيل واثق من نفسه ،مشيرة إلى أن
ً
المدرسة بذلت جهودا في مجال المتعلم المتواري عن األنظار لضعفه
وعدم اكتشاف المشاكل التي يعانيها.
وأضافت الموسى أن مسيرة كفاح مدرسة خيطان النموذجية بدأت
منذ ثالث سنوات من خالل الدورات الخاصة لصعوبات التعلم ومعرفة
اكتشافها والتعامل معها بكل دقة ،مشيرة إلى إعداد الخطط الالزمة
لتأهيل هذه الفئة من كل الجوانب النفسية واالجتماعية ،مؤكدة أن
هدف أعضاء المدرسة النجاح واإلصرار وتحدي الزمن حتى وصلنا
في النهاية إلى ما نصبو إليه بشهادة الجميع من الوزارة والمنطقة
التعليمية ومركز تقويم الطفل.
من جانبها ،قالت الباحثة النفسية أسماء العنزي ،إن دور الباحث
ً
النفسي في مدارس صعوبات التعلم هو متابعة المتعلمين دوريا من
الناحية النفسية والتعليمية بالتعاون مع الهيئة التدريسية وولي
األ م ــر وتقديم بعض التوصيات بـشــأن مصلحة المتعلم ومالحظة
األعراض المصاحبة لصعوبات التعلم.

وأض ــاف ــت أن الـمـبـنــى يحتوي
ّ
على سلم واحد فقط ولو تعرضنا
 ال قدر الله  -لحريق في مختبرالعلوم ،فستكون عملية اإلخــاء
شـبــه مستحيلة" ،مــؤكــدة وجــود
خـطــأ إن ـشــائــي ف ــي الـمـعـهــد وفــق
شهادات بعض المهندسين".
وأك ــدت الـعـنــزي" :مـنــذ تسلمي
م ـهــام عـمـلــي ف ــي الـمـعـهــد مــديــرة
فـ ــي ع ـ ــام  2009أعـ ـ ـ ــددت ت ـق ــري ــرا
ع ــن ال ـح ــال ــة اإلن ـش ــائ ـي ــة للمعهد
بجميع فصوله وممراته وأسقفه"،
مبينة أن ــه "مـنــذ  4س ـنــوات قمنا
ب ـع ـم ـل ـي ــة إخ ـ ـ ـ ـ ــاء ،وم ـ ـ ــع األس ـ ــف
أخــرجـنــا الـطــالـبــات إل ــى الساحة
ال ـت ــراب ـي ــة خ ـ ــارج ال ـم ـب ـن ــى ،وه ــي
المنفذ الوحيد لنا ،ونعاني أشد
المعاناة حين اصطفاف الحافالت
ف ــي ال ـص ـبــاح ،حـيــث نـضـطــر إلــى
اص ـط ـف ــاف ال ـم ـع ـل ـمــات بــال ـكــامــل
خارج المبنى كي نستطيع تأمين

الحماية الكاملة للطالبات".
وبينما أكدت معلمات المعهد
أن سـقـفــا فــي الـمـبـنــى سـقــط قبل
فـتــرة ،ونخشى على حياتنا من
الـخـطــر ،ذك ــرت الوكيلة الكندري
أنــه بتعليمات مــن وزي ــر التربية
وزيـ ــر الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي د .حــامــد
العازمي ووكيل الــوزارة د .هيثم
األثري سيكون المبنى على رأس
أولــويــاتـنــا فــي الـصـيــانــة ،مــؤكــدة
حرص الوزارة الشديد على سالمة
الـطــالـبــات والـهـيـئــات التعليمية
واإلدارية واإلشرافية.
وبـ ـيـ ـن ــت ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري أن ق ـط ــاع
ّ
الـتـعـلـيــم ال ـعــام كــلــف مــديــر إدارة
الشؤون الهندسية في الفروانية
تقديم تقرير هندسي عن المبنى
ي ـتــم رف ـع ــه إلـ ــى ق ـط ــاع الـمـنـشــآت
لمعالجة المبنى فــي أق ــرب وقت
ممكن.

المحري« :خيام المناسبات» تنتهك المال العام
●

علي حسن

رفـ ــض ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـمـجـلــس
الـبـلــدي عبدالله الـمـحــري محاولة
العبث والـتـعــدي واالسـتـيــاء على
أراض ـ ـ ـ ــي الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،بـ ـ ــأي شـ ـك ــل مــن
ً
األشكال ،مؤكدا أن لألموال العامة
حرمة ويجب الحفاظ عليها.
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـحـ ــري ،فـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي ،أن ال ـم ـج ـل ــس ال ـب ـل ــدي
حريص على منع استغالل أراضي
الــدولــة مــن دون ترخيص ،معتبرا
ان تلك األراضـ ــي خــط أحـمــر يمنع
التعدي عليها.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن هـ ـن ــاك ل ــوائ ــح
وأنظمة يجب تطبيقها ،سواء لمن
يستحقون الترخيص لهم ،أو ضد
من يستغلها دون ترخيص.
وقـ ــال إن ه ـنــاك ظ ــاه ــرة جــديــدة
بدأت تنتشر في بعض المحافظات،
وهي خيام المناسبات ،والتي تقام
دون تــرخـيــص ،وي ـقــوم أصحابها
بتأجيرها على المواطنين بمبالغ
ً
مــرتـفـعــة ،م ـش ـيــرا إل ــى أن األج ـهــزة
الــرقــاب ـيــة غــائـبــة ع ــن مـتــابـعــة هــذه

عقدت لجنة محافظة الجهراء بالمجلس البلدي
اجتماعا برئاسة عضو المجلس البلدي أحمد هديان
العنزي ،وحضور أعضاء اللجنة ومشاركة ممثلين عن
بعض الجهات الحكومية لتدارس واتخاذ القرارات
بعدد المشاريع المطروحة على جدول أعمال اللجنة
المجتمعة.
وقررت اللجنة ،خالل اجتماعها الذي عقد صباح
أم ــس ،دمــج اقـتــراح عضو المجلس الـبـلــدي األسبق
د .مـشــاري المطوطح بـشــأن تغطية القصر األحمر
وحديقته مع ورشة المنتزه القومي لمحافظة الجهراء.
كما أحــالــت اقـتــراح إلـغــاء االلـتـفــافــات الــواقـعــة في

ً
ً
ً
ً
استضافت اجتماعا تشاوريا إقليميا  -بريطانيا
أكد المدير العام للهيئة العامة
للبيئة ،رئـيــس مجلس إدارت ـهــا،
الـشـيــخ عـبــدالـلــه األح ـم ــد ،أهمية
حـمــايــة البيئة الـبـحــريــة وإيـجــاد
الـ ـحـ ـل ــول ال ـم ـن ــاس ـب ــة ل ـل ـق ـضــايــا
البيئية في دول مجلس التعاون
الخليجي.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك فـ ــي ك ـل ـم ــة لــأح ـمــد
خ ــال االجـتـمــاع ال ـت ـشــاوري بين
دول مجلس التعاون ومركز علوم

البيئة ومصائد األسماك وعلوم
األحياء المائية التابع للحكومة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ال ـ ــذي اسـتـضــافـتــه
الكويت ممثلة بهيئة البيئة أمس
األول.
وقال إن هذا االجتماع يتفق مع
أهداف مجلس التعاون الخليجي
ف ــي ت ـح ـق ـيــق ال ـت ـكــام ــل ال ـت ـن ـمــوي
ب ـي ــن الـ ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء وح ـمــايــة
البيئة والمحافظة على مواردها

حلول لتجمع المياه في «صباح األحمد»
أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس
مجلس إدارتها الشيخ عبدالله األحمد ،أن الهيئة
ً
تبحث اآلن حلوال لموضوع تجمع المياه في مدينة
صباح األحمد السكنية.
ج ــاء ذل ــك ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي لــأح ـمــد على
هامش االجتماع التشاوري الخليجي البريطاني،
ً
ً
مشيرا إلى أن هناك حلوال كثيرة للتخلص من تلك

المياه الراكدة في محيط المنطقة ،منها نقلها في
صهاريج إلــى مناطق أخــرى لالستفادة منها في
ً
الــزراعــة .وأوض ــح أن هناك مشروعا لهيئة الطرق
يتمثل بإيجاد مجارير لمياه األمطار إليصالها إلى
ً
ً
البحر مشيرا إلى أن العجلة بدأت تمضي قدما بهذا
المشروع لالنتهاء من مشكلة وجود المياه بجوار
مدينة صباح األحمد.

ال ـظــاهــرة ،الـتــي أصـبـحــت واضـحــة
فــي مـنــاطــق الـعــارضـيــة والـجـهــراء
والـ ـصـ ـب ــاحـ ـي ــة ،مـ ــن دون أن يـتــم
اتـخــاذ اإلجـ ــراءات القانونية بحق
المخالفين.
وأضـ ـ ــاف أن ال ــائ ـح ــة سـمـحــت
ب ــإق ــام ــة خ ـي ـمــة وق ـ ــت ال ـم ـنــاس ـبــة،
ً
على يتم إزالتها ف ــورا ،لكن بعض
أصحاب الخيام يقومون باالستيالء
ع ـل ــى األراض ـ ـ ـ ــي ،م ــن خـ ــال نصب
خيامهم دون إزالتها ،بعد انتهاء

«بلدي الجهراء» تدرس تطوير القصر األحمر

«البيئة» إليجاد الحلول للملوثات في «الخليجي»
الطبيعية بالتعاون مع بريطانيا.
وذك ــر أن الـبـيـئــة الـبـحــريــة في
الخليج الـعــربــي تـتـعــرض لكثير
من الضغوط والتهديدات بسبب
الـحــروب التي شهدتها المنطقة
والـتـنـمـيــة الـســاحـلـيــة الـســريـعــة،
إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـلـ ــوث ال ـن ـف ـطــي
والكيميائي ،مشددا على ضرورة
تعاون الجميع لحمايتها والحد
من الملوثات.

عبدالله المحري

ً
المناسبة ،مــؤكــدا أن هــذه الخيام
تـظــل مــوجــودة ط ــوال الـسـنــة ،وفــي
أوقـ ــات ال تــوجــد بـهــا أي مناسبة،
ً
وكأن األرض أصبحت ملكا لصاحب
الخيمة.
واق ـتــرح ،فــي حــال وج ــود نقص
فـ ــي قـ ــاعـ ــات األف ـ ـ ـ ـ ــراح بــال ـم ـنــاطــق
السكنية ،أن تـقــوم وزارة الـشــؤون
أراض إلقــامــة
ب ـط ـلــب تـخـصـيــص
ٍ
صاالت لألفراح في المناطق ،ويتم
تخصيصها للشباب إلدارتـهــا من
ً
أجل تنظيم هذه العملية ،بدال مما
ً
ه ــو ح ــاص ــل ح ــال ـي ــا ب ــوض ــع خيم
تستغل كقاعات بطريقة عشوائية.
ودعـ ـ ــا ال ـم ـح ــري ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
للبلدية م .أح ـمــد الـمـنـفــوحــي إلــى
اإليـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاز لـ ـجـ ـه ــات االخـ ـتـ ـص ــاص
الــرقــابـيــة فــي بـلــديــات المحافظات
بأن يقوموا بعملهم وعدم السماح
باالستيالء على أراضي الدولة دون
وجــه حــق واستثمارها ،وتخريب
هـ ـ ــذه األرض مـ ــن خـ ـ ــال مـ ــا ي ـقــام
عليها مــن بـنــاء دون تــرخـيــص أو
أخذ موافقة اإلدارة العامة لإلطفاء
على إقامتها.

م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـفـ ـي ــر
البريطاني لــدى الـكــويــت ،مايكل
دافنبورت ،في كلمة مماثلة إن هذا
االجتماع يهدف الى مناقشة سبل
ا ل ـت ـعــاون بـيــن المملكة المتحدة
ودول م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون لــدعــم
إدارة البيئة البحرية في الخليج،
وسيتم الـخــروج بخريطة طريق
لهذا التعاون.
وأض ـ ـ ــاف أن االجـ ـتـ ـم ــاع يــأتــي
لتطوير التعاون البيئي البحري
الـ ـم ــذك ــور ف ــي ال ـب ـي ــان ال ـم ـش ـتــرك
الـ ـص ــادر ع ــن ق ـ ــادة دول مجلس
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ورئ ـ ـي ـ ـس ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
البريطانية تيريزا مــاي فــي قمة
دول ال ـم ـج ـلــس ال ـت ــي ع ـق ــدت فــي
ديسمبر  2016بالبحرين.
وأوضح دافنبورت أن االجتماع
يــركــز على  4مـجــاالت وأولــويــات
ل ـل ـت ـعــاون ،ه ــي ال ـت ـلــوث الـبـحــري
وال ـم ـن ــاط ــق ال ـب ـح ــري ــة الـمـحـمـيــة
ومعالجة األنواع البحرية الغازية
وتحديد األهداف البيئية.

شارع مرزوق المتعب بمحافظة الجهراء ،واستبدالها
بأكثر من دوار ،واستحداث عدة جسور لعبور المشاة،
وذلك لتحديث الرد.
ك ـمــا وافـ ـق ــت ال ـل ـج ـنــة ع ـلــى ط ـلــب وزارة األوق ـ ــاف
والشؤون االسالمية بشأن تخصيص موقع مواقف
س ـيــارات لمركز تحفيظ ال ـقــرآن الـكــريــم (عبدالعزيز
النغيمش) بمنطقة الصليبية قطعة  ،10وا ق ـتــراح
عضو المجلس البلدي األسبق د .مشاري المطوطح
بشأن استحداث شارع يربط بين الــدوار القائم بين
القطعتين  1و 2بمنطقة النسيم على الطريق الفاصل
بين منطقتي النسيم والجهراء الصناعية.

«اإلطفاء» :تدريب المكاتب الهندسية
على اشتراطات إنجاز التراخيص
فهد :إنجاز المعامالت في مدة أقصاها  5أيام
أكدت المكاتب الهندسية والدور االستشارية وقطاع الوقاية في اإلدارة
العامة لإلطفاء حرصهما على تعزيز التعاون واالرتقاء بتطبيق الشروط
الوقائية وتطويرها للتواكب ومتطلبات الخطط التنموية في البالد.
جــاء ذلــك خــال ورشــة العمل ،التي نظمها قطاع الــوقــايــة للمكاتب
الهندسية والدور االستشارية عن تحديث اشتراطات اعتماد المخططات
ً
ومنح التراخيص للمباني األكثر من  16دورا.
وقال نائب المدير العام لإلطفاء لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد ،في
تصريح صحافي ،إن المرحلة المقبلة ستكون لتدريب المهندسين
العاملين في المكاتب الهندسية والــدور االستشارية على اشتراطات
وأسس اعتماد المخططات وإنجاز التراخيص.
وأشار فهد إلى أن قطاع الوقاية يهدف إلى التسريع بمكننة جميع
ً
األع ـمــال ،آم ــا تحقيق ذلــك فــي الـفـتــرة القريبة المقبلة ليكون إنجاز
المعامالت في مدة أقصاها  5أيام.
وكشف عن دراسة يقوم بها القطاع للتعاون مع وزارة الكهرباء والماء
لالستعاضة عن شــرط وجــود مولد في المباني االستثمارية بنقطة
إيصال تيار تكون بسور المبنى مخصصة لإلطفاء في حاالت الطوارئ.
بدوره أعرب نائب رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور االستشارية
ً
م .مازن الصانع ،عن تطلعه إلى أن تنجز كل التراخيص إلكترونيا من
ً
خــال المكاتب الهندسية ،الفتا إلــى إصــدار قائمة متطلبات وتحديد
بعض اإلجراءات لتكون متاحة للمكاتب الهندسية عبر شبكة اإلنترنت
خطوة أولــى ندعمها بقوة ونحن على استعداد لتحقيق مراحل أكثر
ً
تطورا.

«النوري الخيرية» تطلق مخيم «العون المباشر» توقع اتفاقيات لدعم
األمل الجراحي في قيرغيزيا جهودها التعليمية والصحية في إفريقيا

جانب من جولة وفد «العون» في إفريقيا

شعار الحملة
أعلن المدير العام لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية
وليد السيف استعداد الجمعية إلطالق الحملة الثالثة لمخيم
األمل الجراحي في قرغيزيا بالتعاون مع فريق األمل الجراحي
حيث يقيم ا لـفــر يــق بالتعاون مــع الجمعية "مخيمه الثالث
للجراحة في قيرغيزيا.
وقـ ــال ال ـس ـيــف ف ــي ت ـصــريــح أمـ ــس ،إن ه ــذا الـمـخـيــم يــأتــي
ً
استكماال لسلسلة البرامج الطبية السنوية المتميزة ،التي
تقوم بها الجمعية لعالج الفقراء والمحتاجين في دول آسيا.
وأضاف أن هذا المخيم الجراحي يتم تنفيذه بأيدي أطباء
كويتيين استشاريين متطوعين ،إضافة إلى هيئة تمريضية
عال من الكفاءة والخبرة.
وفنية ذات مستوى ٍ
وأكد أن الهدف األساسي من هذا المخيم الجراحي إجراء
عمليات جراحية في مختلف التخصصات وتقديم المساعدات
الطبية للمستحقين والمحتاجين والمساهمة في محاربة
الفقر والمرض بتحسين وتوفير الرعاية الطبية الالزمة.
ويشتمل المخيم الجراحي الثالث في قيرغيزيا على العديد
مــن الـعـمـلـيــات الـجــراحـيــة الـمـتـنــوعــة مـثــل ج ــراح ــات األطـفــال
والتجميل وأورام الرقبة واألورام والمناظير والمسالك البولية
لألطفال والحروق واألسنان والعيون.
ودعــت الجمعية أهــل الخير والبر داخــل الكويت إلــى دعم
هذا المشروع اإلنساني  ،لما فيه من النفع العام ودعم الفقراء
ً
والمساكين من المسلمين واستمرارا للدور اإلنساني الرائد
للكويت ،عن طريق قنوات التبرع المختلفة.

أثمرت ز يــارة رئيس مجلس إدارة جمعية العون
الـمـبــاشــر د .عـبــدالــرحـمــن الـمـحـيــان األخ ـي ــرة لـعــدد
من الدول اإلفريقية نتائج عدة على صعيد التعليم
وال ـص ـحــة وات ـف ــاق ــات ت ـع ــاون وت ـفــاهــم ب ـيــن ع ــدد من
الجهات ،بما يدعم أعمال وجهود الجمعية الخيرية
واإلنسانية في الدول اإلفريقية العاملة فيها.
و ق ــال بـيــان للجمعية أ م ــس إ ن ــه فــي كينيا التقى
المحيالن وزير التعليم في الحكومة الكينية لمناقشة
ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي ت ـهــم ال ـطــرف ـيــن ،ك ـمــا ح ـضــر ان ـع ـقــاد
مجلس إدارة جامعة األ مــة ،واجتماع مجلس إدارة
جامعة "سيمد" (عقد االجتماع في نيروبي نتيجة
لعدم استقرار الوضع األمني في الصومال) ،كما قام
المحيالن بزيارة تفقدية لمتابعة األعمال األخيرة
في مشروع المرحلة الثانية من الجامعة.
وفــي تـنــزانـيــا ،حـضــر الـمـحـيــان اجـتـمــاع مجلس

الـجــامـعــة اإلســامـيــة فــي منطقة "م ــوروغ ــور" ،وهــي
جامعة ا سـتـحــوذت عليها جمعية ا لـعــون المباشر
باالتفاق مع مالكيها الممثلين في صندوق التنمية
اإلس ــام ــي ،ك ـمــا وق ــع ن ـيــابــة ع ــن الـجـمـعـيــة اتـفــاقـيــة
تـعــاون بين الجمعية و بـنــك "أ مــا نــة" ،و هــو أول بنك
إسالمي في تنزانيا إلدارة محفظة مالية مخصصة
لدعم الطلبة من خالل قروض ميسرة في المستوى
الجامعي والعالي ،ووقع االتفاقية عن الجانب اآلخر
المدير العام لبنك "أمانة" د .محسن مسعود.
ً
وتــم أيـضــا تــوقـيــع اتـفــاقـيــة تـفــاهــم بـيــن الجمعية
ومؤسسة "نماء" ومقرها ماليزيا للتعاون في إنشاء
صندوق لدعم التعليم من خالل منح قروض ميسرة
وحـسـنــة للطلبة فــي الـمـسـتــوى الـجــامـعــي والـعــالــي،
وو قـعـهــا بــا ســم الجمعية مــد يــر هــا ا لـعــام د .عبدالله
السميط ،وعن مؤسسة "نماء" د .صالح بازاد.

نجاة فريق «تراحم» من حادث في بنغالدش
أكدت سفارة الكويت لدى بنغالدش سالمة فريق
"تــراحــم" التطوعي الكويتي اثــر هبوط اضـطــراري
لطائرة تابعة للخطوط الجوية األميركية  -البنغالية
(يـ ــو .إس .بــان ـغــا) ف ــي م ـط ــار ش ــاه أم ــان ــة ال ــدول ــي
بمدينة شيتاغونغ جنوب البالد بسبب خلل فني
في اإلطارات.
وقــالــت الـسـفــارة فــي بيان لها أمــس ،ان الطائرة
التي أقلعت من مطار العاصمة دكا كانت متجهة
إلى مدينة كوكس بازار في رحلة رقم (بي .إس)141.
وتحمل على متنها الفريق التطوعي الكويتي.

وأضافت أنها قامت باالتصال بأعضاء الفريق
الذين أوضحوا أنه لم يتعرض أي فرد منهم أو أي
من الركاب ألي إصابات بعد هبوط الطائرة وهم
بصحة جيدة وتم نقل الركاب والطاقم بأمان إلى
مبنى المطار.
وك ــان فــريــق تــراحــم الـتـطــوعــي الـكــويـتــي الـتــابــع
للهيئة الخيرية اال ســا مـيــة العالمية و صــل امس
األول الى بنغالدش لتقديم المساعدات االنسانية
واالغاثية لالجئي الروهينغا في مخيمات مدينة
كوكس بازار جنوب شرق البالد.

ةديرجلا
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الغانم بحث مع الحلبوسي تطوير العالقات بين الكويت والعراق
تبادال وجهات النظر تجاه التطورات على الساحتين اإلقليمية والدولية
استعرض الغانم مع الحلبوسي
العالقات الثنائية بين الكويت
والعراق وسبل تطويرها
ً
خصوصا في الشق البرلماني.

عـ ـق ــد رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ــة
م ــرزوق الـغــانــم فــي مكتبه امــس
ج ـل ـســة م ـب ــاح ـث ــات رس ـم ـي ــة مــع
رئـيــس مجلس ال ـنــواب العراقي
مـ ـحـ ـم ــد الـ ـحـ ـلـ ـب ــوس ــي وال ـ ــوف ـ ــد
الـ ـم ــراف ــق ل ــه ب ـم ـنــاس ـبــة زي ــارت ــه
الرسمية للبالد.
وه ـ ـنـ ــأ ال ـ ـغـ ــانـ ــم ف ـ ــي م ـس ـت ـهــل
المباحثات الحلبوسي على نيله
ث ـقــة مـمـثـلــي ال ـبــرل ـمــان ال ـعــراقــي
ف ــي ان ـت ـخــابــه رئ ـي ـســا لـلـبــرلـمــان
مـعــربــا عــن شـكــره أن تـكــون اول
مهمة خارجية له لدولة الكويت
تحديدا.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال جـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــة
المباحثات استعراض العالقات
الثنائية بـيــن الـكــويــت وال ـعــراق
وس ـب ــل ت ـطــويــر أوج ـ ــه ال ـت ـعــاون

عبدالصمد يستفسر من الصباح
عن األعمال الممتازة في «الصحة»
ّ
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب ع ـ ـ ــدن ـ ـ ــان
ع ـبــدال ـص ـمــد س ـ ــؤاال بــرلـمــانـيــا
إلى وزير الصحة الشيخ باسل
الصباح عــن األعـمــال الممتازة
في الوزارة.
وقال عبدالصمد في سؤاله:
«لما كانت األعمال الممتازة من
الــدوافــع التي وضعها المشرع
من أجل خلق بيئة عمل ممتازة،
وتمييز العاملين المستحقين
ب ـح ـســب ج ـه ــوده ــم وأع ـمــال ـهــم
ت ـش ـج ـي ـعــا ل ـه ــم ف ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارات،
ً
ودرء ا ل ـش ـب ـهــات شـخـصــانـيــة،
حرص المشرع على وجود لجنة
للتظلمات تكفل النظر بحيادية
في هذه التظلمات وإبداء رأيها
ف ـي ـه ــا ،إال أن ـ ــه ل ــأس ــف وردت
إلـيـنــا أن ـبــاء عــن تعطيل أعـمــال
ه ــذه الـلـجـنــة ،وع ــدم بــت أي من
التظلمات التي رفعت إليها».
وط ـ ـلـ ــب تـ ـ ــزويـ ـ ــده ب ــأسـ ـب ــاب
تـعـطـيــل عـمــل لـجـنــة التظلمات

عدنان عبدالصمد

في الــوزارة ،وما إذا كان عملها
شمل النظر فــي كــل التظلمات،
م ـت ـســائــا :ه ــل م ـن ـحــت م ـكــافــأة
األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـم ـ ـتـ ــازة ل ـب ـعــض
الـ ـ ـم ـ ــوظـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــن وح ـ ـج ـ ـب ـ ــت ع ــن
ب ـع ـض ـه ــم؟ إذا ك ــان ــت اإلج ــاب ــة
باإليجاب يرجى بيان األســس
القانونية للمنح والحجب.

 ...وعاشور عن رواتب األطباء
وجــه النائب صــالــح عــاشــور ســؤاال برلمانيا الــى وزيــر الصحة
ال ـش ـيــخ بــاســل ال ـص ـب ــاح ،ط ـلــب ف ـيــه ت ــزوي ــده ب ــال ـق ــرارات وال ـلــوائــح
اإلداريــة لتعيين األطباء غير الكويتيين بما فيها شــروط التعيين
والتخصصات المطلوبة للتعيين و هــل يوجد شــرط الخبرة قبل
تعيينهم؟
وتساءل عاشور :ما سلم الرواتب لألطباء غير الكويتيين مقارنة
بنظرائهم الكويتيين؟ وهل هناك فــوارق مالية بين رواتــب األطباء
غير الكويتيين من فئة غير محددي الجنسية والجنسيات األخرى
غير الكويتيين؟ إذا كان الجواب بنعم فما المستند القانوني لهذا
التمييز؟ مع تزويدي بالئحة رواتب األطباء غير الكويتيين.
وت ــاب ــع :ه ــل ه ـن ــاك م ـكــافــأة ن ـهــايــة خ ــدم ــة لـجـمـيــع األطـ ـب ــاء غير
الكويتيين بمن فيهم فئة غير محددي الجنسية؟ وكم قيمتها؟ وكيف
يتم احتسابها؟ وهل هذه القرارات تنطبق على بقية الهيئة الطبية
من ممرضين وصيادلة ومسجلين طبيين وعاملين في المختبرات؟
وإذا كان هناك فارق بينهم فما األساس القانوني لهذا الفارق؟ وهل
هناك تمييز بين التوظيف على العقد الخاص وبند أجر مقابل عمل
وبند المكافآت؟ وما األساس القانوني لهذا التمييز؟

البابطين يقترح تشكيل لجنة
تحسين األداء المدرسي
ق ـ ــدم الـ ـن ــائ ــب عـ ـب ــدال ــوه ــاب
الـ ـب ــابـ ـطـ ـي ــن اقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــا ب ــرغ ـب ــة
لتشكيل لـجـنــة تـحـسـيــن األداء
المدرسي.
وق ــال الـبــابـطـيــن ،فــي مقدمة
اقتراحه ،إن «اإلدارات المدرسية
في وزارة التربية تكلف بعض
أع ـ ـض ـ ــاء الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
واإلداري ـ ـ ـ ــة بـتـشـكـيــل ل ـج ـنــة في
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدارس بـ ـمـ ـسـ ـم ــى (لـ ـجـ ـن ــة
تحسين األداء المدرسي) ،وإذا
ك ـ ــان مـ ــن أع ـ ـمـ ــال ه ـ ــذه ال ـل ـج ـنــة
تـ ـ ـح ـ ــد ي ـ ــد مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــو ي ـ ــات األداء
الـ ـم ــدرس ــي وض ـ ـمـ ــان م ـس ـتــوى
أدائ ـ ـه ـ ــا وت ـح ـس ـي ـن ـه ــا ،فــإن ـنــي
أقـ ـت ــرح إنـ ـش ــاء إدارة تـحـسـيــن
األداء المدرسي ،وتكون تابعة
للمنطقة التعليمية».
وت ـ ـض ـ ـمـ ــن االقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراح ف ـت ــح
ب ـ ــاب ال ـت ــوظ ـي ــف لـ ـه ــذه اإلدارة

عبدالوهاب البابطين

بمختصين يعملون على مدار
ال ـس ـن ــة ال ـم ـي ــادي ــة وتـعـيـيـنـهــم
بالمدارس (تنمية موارد بشرية
تربوي ،اختصاصي اجتماعي،
مهني ،متخصصين باإلحصاء،
إلخ).

عبدالله يسأل عن عدد
الجامعات والكليات الخاصة
فــي س ــؤال بــرلـمــانــي وجـهــه الـنــائــب خليل عـبــدالـلــه ال ــى وزيــر
التربية وزيــر التعليم العالي حامد العازمي طلب فيه تزويده
بكشف بعدد الجامعات والكليات الخاصة بالكويت ،مع بيان
التخصصات العلمية في كل جامعة وكلية خاصة ،وتحديد اي
منها المعترف بالشهادة التخصصية فيها داخل وخارج الكويت،
وأي منها تصدر شهادة دبلوم أو شهادة جامعية.
وقال :كم عدد الطاقة االستيعابية لمجاميع الطلبة لكل جامعة
وكلية خاصة داخل الكويت؟ مع بيان ما إذا كان هناك تجاوزات
فــي الـعــدد المسموح بــه للطلبة الــدارسـيــن والمنتسبين فــي أي
جامعة أو كلية خاصة بالكويت ،وكم عدد الطلبة الدارسين لكل
ٌ
جامعة أو كلية خاصة داخل الكويت –كل على حدة ،حتى تاريخ
ورود هذا السؤال؟
وتابع عبدالله :كم عدد البعثات الداخلية للطلبة الذين يتم
قبولهم في كل فصل دراســي في الجامعات والكليات الخاصة
بالكويت – لكل جامعة وكلية خاصة على حدة.

الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك بـ ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن فــي
المجاالت كافة خاصة في شقها
البرلماني.
كما تم خالل المباحثات تبادل
وج ـهــات الـنـظــر إزاء الـعــديــد من
الملفات والقضايا ذات االهتمام
المشترك اضافة الــى ما تشهده
الـســاحـتــان االقليمية والــدولـيــة
من تطورات.
وح ـض ــر ال ـم ـبــاح ـثــات رئـيــس
بـعـثــة ال ـش ــرف ال ـمــراف ـقــة الـنــائــب
علي الدقباسي ومراقب المجلس
النائب نايف المرداس العجمي
والـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب ح ـ ـمـ ــد ال ـ ـهـ ــرشـ ــانـ ــي
وعبدالله فهاد وعسكر العنزي
ومـ ـ ــاجـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري وس ـ ـعـ ــود
الشويعر واألمين العام لمجلس
االم ـ ـ ــة عـ ـ ــام ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري وس ـف ـيــر

ً
الغانم مجتمعا مع الحلبوسي
ج ـم ـه ــوري ــة ال ـ ـعـ ــراق ل ـ ــدى دولـ ــة
الكويت عالء الهاشمي.
وعقب المباحثات أقام الغانم
مــأدبــة غــداء على شــرف الضيف

ال ـ ــزائ ـ ــر فـ ــي الـ ـق ــاع ــة ال ـم ـت ـع ــددة
األغــراض بمبنى صباح األحمد
بمجلس األمــة حضرها عدد من
النواب.

يذكر أن رئيس مجلس النواب
العراقي وصل والوفد المرافق له
إلى البالد أمس في زيارة رسمية
تستغرق يومين.

5

برلمانيات

الكندري يسأل عن منع تزويد
«المحاسبة» برواتب غير الكويتيين
وجه النائب د .عبدالكريم الكندري سؤاال الى نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح جاء في مقدمته:
ً
يهدف ديوان المحاسبة أساسا إلى تحقيق رقابة فعالة على األموال
العامة وذلك عن طريق ممارسة االختصاصات المخولة له بمقتضي
القانون  30لسنة .1964
وقــال الكندري :جــاء في تصريح لمدير إدارة الـشــؤون القانونية
والمخالفات المالية بديوان المحاسبة نشر في جريدة االنباء بتاريخ
 2018/9/16أن رئيس الــديــوان باإلنابة خاطب رئيس مجلس األمة
بتاريخ  1أغسطس  2018بشأن إعاقة ديوان الخدمة المدنية لديوان
ً
المحاسبة من القيام بأعماله الرقابية ،مشيرا إلــى أن كتاب ديــوان
الخدمة المدنية المؤرخ  27يوليو  2018جاء فيه عدم دستورية طلب
ديوان المحاسبة للبيان التفصيلي الخاص برواتب الموظفين غير
الكويتيين المعينين على بند العقود بكل أنواعها.
وسأل الكندري عن «المبررات القانونية التي على أساسها تعذر
ديوان الخدمة المدنية بعدم دستورية طلب ديوان المحاسبة بتزويده
بالبيان التفصيلي الخاص برواتب الموظفين غير الكويتيين المعينين
على بند العقود بكل أنواعها ،وعــدم اختصاص ديــوان المحاسبة
بتقييم فاعلية مكتب التدقيق الداخلي ،والــرأي القانوني الذي يفيد
بعدم دستورية طلب ديوان المحاسبة ومن الذي قام بإعداده؟».

أكاديميا
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«المستقلة» تسعى الستعادة «التربية» اليوم
حمد العبدلي

تـسـتـمــر الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة
في انتخابات الجمعيات العلمية
في ثالث محطاتها اليوم بموقع
ً
كـيـفــان وت ـح ــدي ــدا كـلـيــة الـتــربـيــة،
وسط تنافس كبير بين القائمتين
"المستقلة" و"اإلسالمية التربوية"
بغية تحقيق الفوز.
ووف ــق مــراقـبـيــن لــانـتـخــابــات،
ت ـس ـعــى ال ـقــائ ـمــة الـمـسـتـقـلــة إلــى
اسـتـعــادة مقاعد الهيئة اإلداري ــة
لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة كـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة ف ــي
ان ـت ـخــابــات الـجـمـعـيــة ال ـي ــوم بعد
خ ـس ــارت ـه ــا ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي مــن

ال ـقــائ ـمــة اإلس ــام ـي ــة ال ـتــربــويــة بـ
ً
 1194صوتا مقابل  839للمستقلة،
وذل ـ ـ ـ ــك بـ ـع ــد ف ـ ــوزه ـ ــا بـ ـصـ ـن ــدوق
الطالب لكن صندوق الطالبات هو
الفيصل في الفوز بسبب عددهن
الكبير في الكلية".
وأشار المراقبون إلى أن الرؤية
غ ـي ــر واضـ ـح ــة ح ـ ــول ان ـت ـخ ــابــات
ج ـم ـع ـي ــة الـ ـت ــربـ ـي ــة ،عـ ـل ــى ال ــرغ ــم
م ــن خـ ـس ــارة ال ـقــائ ـمــة الـمـسـتـقـلــة
ف ــي ص ـنــاديــق االتـ ـح ــاد الـخــاصــة
بكلية ا لـتــر بـيــة ،ورأوا أن نتائج
ً
االتحاد دائما محسومة "بالتالي

الـمـسـتـقـلــة ل ــن تـلـقــي بـثـقـلـهــا في
انـتـخــابــات االت ـح ــاد ،إذ حصلت
على  500صوت ،بينما االئتالفية
والتي تتمثل في القائمة التربوية
ً
حصلت على  846صوتا".
وت ـت ـجــه أن ـظ ــار جـمـيــع الطلبة
فــي الـجــامـعــة إل ــى كـلـيــة الـتــربـيــة،
ً
خـصــوصــا أنـهــا الكلية الــوحـيــدة
ال ـتــي ت ـجــري انـتـخــابــاتـهــا ال ـيــوم،
فمن المتوقع حضور عــدد كبير
مــن الطلبة فــي مختلف الكليات
لـ ــدعـ ــم أن ـ ـصـ ــارهـ ــم ف ـ ــي الـ ـق ــوائ ــم
المتنافسة.

academia@aljarida●com

«التطبيقي» تترأس فريق الخطة
االستراتيجية للتدريب المهني بالخليج
ت ــرأس نــائــب الـمــديــر الـعــام الهيئة الـعــامــة للتعليم
التطبيقي والتدريب لشؤون التدريب ،المهندس طارق
ً
العميري ،ممثال لدولة الكويت ،االجتماع األول لفريق
عمل الخطة االستراتيجية للتعاون المشترك في مجال
التعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس ،الذي
عقد في مقر األمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض
أمس األول .وناقش االجتماع عــددا من الموضوعات
ال ـم ـه ـمــة ،وف ــي مـقــدمـتـهــا وض ــع اسـتــراتـيـجـيــة الـعـمــل
لمجلس التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب
المهني للفترة من  2019إلى  ،2023وتم خالل االجتماع

إقرار المقترح المقدم من سلطنة عمان بتعديل الئحة
لجنة مـســؤولــي التعليم الـفـنــي والـمـهـنــي ،علما بــأن
الالئحة السابقة معمول بها منذ عام .1996
حضر االجتماع إلى جانب الكويت كدولة رئاسة،
من األمانة العامة لدول مجلس التعاون رئيس قطاع
شــؤون اإلنـســان والبيئة ،د .عــادل الــزيــانــي ،وم .طالل
الـشـمــري ،ود .محمد الـمـهــري ،ومــن سلطنة عـمــان م.
حارب المحروقي ،ومن المملكة العربية السعودية ،م.
أحمد جاللة من مؤسسة التعليم الفني والتقني ،وم.
منيع الخليوي.

«هندسة الكمبيوتر»
نظمت دورات
بالبرمجة والتقنيات
وف ـ ـ ـ ـ ــرت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ه ـن ــدس ــة
ال ـك ـم ـب ـيــوتــر « »CPESالـتــابـعــة
ل ـق ـس ــم هـ ـن ــدس ــة ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر
فــي كـلـيــة الـهـنــدســة وال ـب ـتــرول
بجامعة الكويت مجموعة من
الدورات المكثفة المتخصصة
بتطوير التطبيقات والبرامج
على أنظمة األيفون واألندرويد
ومواقع شبكة اإلنترنت.
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جورج ك .كاراسكو*

خليل علي حيدر

د .سليمان الشطي :الحداثة تتطلب «االنقطاع»
دعونا نتساءل :هل الرؤية
 ،2018بعد أكثر
اليوم ،عام ً
لمالمح
،
عاما
من عشرين
ً
الحداثة أكثر وضوحا؟
وهل عمقت الحداثة في
الكويتي،
الثقافة واألدب
ً
وكذلك المجتمع عموما،
تجارب الشعر والنثر والنقد
والمسرح ،وأوجه التطور
القانوني والتعليمي ،أم كان
التأثير أقل من المتوقع
بكثير؟

يالحظ أن
المشاركين في
اإلجابة عن
سؤال مجلة
«الزمن» أو
«االستطالع»
كما سمته
المجلة اقتصر
حديثهم
على «األدب
الكويتي»
ال «الثقافة
الكويتية»

هناك كثير من اللبس في قضية األدب
والفن والحداثة" ،فمشكلة الحداثة ذات
شقين :مفهوم الحداثة وواقع الحداثة"،
قال األديب د .سليمان الشطي لألستاذ
جمال بخيت ،إجابة عن سؤاله "هل هناك
مالمح للحداثة فــي الثقافة الكويتية؟:
"الـحــداثــة كحدث ثقافي قــائــم" ،وأضــاف
د .الشطي" :الحداثة كواقع قديمة وليست
ولـيــدة األم ــس ،فهي مــوجــودة منذ مئة
عــام ،بعض الذين يقولون إن المدرسة
الرمزية في القرن الماضي -القرن التاسع
عشر -هي البداية الحقيقية للحداثة ،فكل
مـحــاولــة خ ــروج عـلــى الـقــاعــدة السابقة
وط ــرح قــواعــد جــديــدة ومـسـتـمــرة حتى
اآلن ،وتـطــرح مــا هــو غير معهود وغير
مألوف ،سمي حداثة".

ماذا عن الحداثة في الشعر الكويتي؟
ق ـ ـ ـ ــال د .ال ـ ـش ـ ـطـ ــي إن ـ ـ ـهـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــدأت م ــع
خمسينيات الـقــرن ( )1950ومــا بعدها
عندما بدأت القصيدة الحديثة.
أح ــد ش ـعــراء الـكــويــت الــذيــن عايشوا
بـعــض أب ــرز روادهـ ــا ك ــان الـشــاعــر "علي
السبتي" منذ عام  .1955وقال د .الشطي
إن تـجــربـتــه -أي الـسـبـتــي" -ت ـكــاد تكون
مواكبة لصالح عبد الصبور والبياتي
ً
ومجازا بدر شاكر السياب ،وكذلك محمد
ً
المشاري الذي بدأ حداثيا منذ عام ،1958
وبـعــد ذلــك وجــد هــذا الـتـيــار عند أحمد
العدواني في قصائده وخاصة قصيدة
(مــدي ـنــة األمـ ـ ــوات) وم ــا ت ــاه ــا ،ومحمد
الفايز بتجربته (مذكرات بحار)" ،وأضاف
د .الشطي ،أعتقد أن القضية حسمت في
الستينيات" ،واستمرت الحداثة الشعرية
على هذا األساس".

ماذا عن الفنون النثرية من قصة
ومسرح؟
ق ـ ــال د .ال ـش ـط ــي إن إس ـم ــاع ـي ــل فـهــد
ً
إسماعيل كان حداثيا في "كانت السماء
زرق ــاء" ،وسليمان الخليفي" في القصة
القصيرة "حداثي بطريقة معينة".
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــاول د .الـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــي اسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف

خ ـص ــائ ــص الـ ـح ــداث ــة وس ـم ــات ـه ــا ،ف ـقــال
"إن الـحــداثــة تعني فــي الشكل الشعري
"االنـقـطــاع" عــن السابق! فالحداثة ،كما
قــالــت الـنـقــاشــات المحتدمة ،ليست في
ال ـش ـك ــل الـ ـشـ ـع ــري ،ول ـك ــن ف ــي ال ـم ـف ـهــوم
الـفـكــري" .قصيدة علي السبتي كشاعر
ك ــويـ ـت ــي ومـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـم ـ ـشـ ــاري وم ـح ـمــد
الـ ـف ــاي ــز"مـ ـنـ ـقـ ـطـ ـع ــة ع ـ ــن قـ ـصـ ـي ــدة ص ـقــر
الشبيب" ،وهذه مالحظة قيمة ،إال أن د.
الشطي لم يوضح الفكرة بأمثلة أخرى،
وقــال" :نحن أمام أمرين يجب أال نخلط
بينهما بين الحداثة كواقع في األدب".
ولم يذكر د .الشطي األمر الثاني في
الحداثة!! وقال "إذا أخذنا التيار الشبابي
اآلن نجد أن الحداثة لديه متوافرة شكال
ً
وموضوعا ،بحيث إنه إذا مثل أدب "ليلى
ً
العثمان" فــي مرحلة معينة جانبا من
الحداثة ،فالدكتورة عالية شعيب لها هذا
ً
الجانب ،إذا الحداثة موجودة".
وط ــال ــب د .ال ـش ـط ــي بــال ـت ـم ـي ـيــز بـيــن
ال ـحــداثــة ال ـم ــوج ــودة أو ال ـم ـشــاهــدة في
ب ـع ــض األعـ ـ ـم ـ ــال األدبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ...والـ ـح ــداث ــة
المطلوبة ،وقال" :إذا كنا نتكلم عن الواقع
الثقافي ،فالحداثة موجودة في كثير من
النصوص ،تغيير في الشعر ،في القصة،
في المسرح ،ولكن فلسفة هذا التغيير ال
ترتبط بهياكل أخرى ،فقط خروج على
ً
ما كان مألوفا ،الطرح الجديد اآلن يراد
منه وضــع هــذا السؤال الــذي هو (لماذا
الـ ـح ــداث ــة؟) .ال ـح ــداث ــة ت ـم ـثــل االن ـق ـط ــاع،
واالنقطاع أنــك ترفض كل ما هو قديم،
وتؤكد ما هو جديد ،أنك تنقطع وأنا ألح
ً
على كلمة االنقطاع "فكريا" وليس فقط
ً
فنيا ،من هذه الزاوية أصبحت الحداثة
مشكلة قائمة ومحل نقاش".
وأضـ ـ ـ ــاف "ال ـ ــذي ـ ــن كـ ـتـ ـب ــوا ال ـق ـص ـيــدة
الـحــديـثــة اسـتـخــدمــوا ال ـصــور الـجــديــدة
والرمز الجديد والشكل الجديد ،وانتقلوا
مــن شـكــل إل ــى شـكــل مـغــايــر .فــي مرحلة
حافظوا على إيقاع الوزن وبعضهم جعل
النثرية بصورة أو بأخرى كامتداد معين
أو ّ
طعم قصيدته الحديثة بجانب نثري".
وقـ ـ ـ ــال د .الـ ـشـ ـط ــي إن ف ـ ــي ال ـس ــاح ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ك ـم ــا فـ ــي الـ ـس ــاح ــة ال ـعــرب ـيــة
"هناك متجاورات" ،بمعنى أنك تجد من

ينظم على طريقة القصيدة القديمة في
الشكل ،وفــي الهيكل" ،وق ــد استفاد من
آخر االتجاهات".
وما الحظه د .الشطي في مجال الشعر
الكويتي والعربي من أخذ وترك ،وانتقاء
والتقاط ،وجمع بين المتناقضات وعدم
اك ـتــراث بــاألســس الفلسفية والمبدئية
ل ــأش ـي ــاء ،م ـس ـلــك واس ـ ــع االن ـت ـش ــار في
ال ـث ـقــافــة ال ـعــرب ـيــة ،وك ـ ــذا ف ــي الـسـيــاســة
والتدين عندنا.
ف ــي ش ـعــر ي ـع ـقــوب ال ـس ـب ـي ـعــي ،يـقــول
د .الـشـطــي ،جـمــع بـيــن هيكل القصيدة
القديمة في الشكل مع االستفادة من آخر
ً
ً
االتجاهات" ،لم يقفز إليها قفزا مباشرا،
ول ـكــن أخ ــذ صــورهــا وب ـعــض مالمحها
ووضعها في قصيدته" .األسـتــاذ خالد
سعود الزيد وغيره من األدباء يحافظون
كذلك على الشكل القديم ،ولكن يطعمون
عالمهم ببعض مــن ه ــذا الـجــديــد ،إنما
هيكلية الـقـصـيــدة هــي الـنـظــام الـقــديــم.
الدكتور خليفة الوقيان حداثي في روحه
وص ـ ــوره وب ـن ــائ ــه ،ول ـك ـنــه ي ـحــافــظ على
إيقاع الوزن.
ويتساءل د .الشطي "هذه متجاورات،
فـ ـه ــل مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــروري أن تـ ـ ـك ـ ــون ب ـيــن
المتجاورين "خناقة" أو حرب؟ قد يقول
ً
الـبـعــض ج ــواب ــا بحتمية ال ـص ــراع بين
الماضي والحاضر ،والقديم والجديد،
والـ ـح ــال ــة (أ) والـ ـح ــال ــة (ب) ك ــي تـظـهــر
الحالة (ج).
ول ـ ـ ـكـ ـ ــن د .ال ـ ـش ـ ـطـ ــي يـ ـتـ ـجـ ـن ــب هـ ــذه
ً
األنـ ـش ــوط ــة ال ـه ـي ـج ـل ـيــة ،م ـق ـت ــرح ــا حــا
ً
توفيقيا للمشكلة فيقول" ،إذا كان مفهوم
االنقطاع هو انقطاع عن الماضي وعن
مــا يمثل الماضي اآلن ،فـهــذه "خناقة"،
ول ـكــن إذا ك ــان ه ـنــاك م ــا ه ــو مـقـبــول أن
تتجاور هذه مع قيام الحداثة ،أعتقد أن
هذا جانب صحي ومطلوب ،فقبول اآلخر
خاصية موجودة في الكويت ،بحكم أن
المجتمع صغير".
وقــارن د .الشطي ظــروف الحداثة في
الكويت مع ما هو موجود في دول عربية
أخــرى ،وقال "هناك حداثة موجودة في
مصر ولبنان ،وهناك صراع بين الحداثة
وبين ما هو غير حداثي ،لكن في الكويت

مـثــا ال ـحــداثــة م ــوج ــودة ،وم ــوج ــود من
يــأخــذ ج ــزء ا وي ـتــرك أجـ ــزاء أو ال يحقق
مقولة االنقطاع التام ،لكن يتجاور مع
اآلخـ ــر ،وه ــذه إشـكــالـيــة تـحـتــاج إل ــى أن
نتبينها في حديثنا عن الحداثة".

حتى في الحداثة« ...الكويت غير»!
يالحظ أن المشاركين في اإلجابة عن
س ــؤال مـجـلــة "ال ــزم ــن" أو "االس ـت ـطــاع"،
كما سمته المجلة ،اقتصر حديثهم على
"األدب الكويتي" ال "الثقافة الكويتية"،
كما طلب منهم السؤال "هل هناك مالمح
للحداثة في الثقافة الكويتية؟" والثقافة
ً
بــالـطـبــع أوس ــع مــن م ـجــال األدب شـعــرا
ً
ونثرا ،فالثقافة تشمل القوانين والعادات
وال ـق ـي ــم وال ـت ــرب ـي ــة واألم ـ ـثـ ــال الـشـعـبـيــة
وال ـخ ـبــرات المختلفة والـقـيــم والتربية
واألمثال الشعبية والخبرات المختلفة
التراكمة وثوابت ومتغيرات المجتمع،
وغير ذلك.
ونتساءل :هل الرؤية اليوم ،عام ،2018
ً
ب ـعــد أك ـث ــر م ــن ع ـشــريــن ع ــام ــا ،لـمــامــح
ً
ال ـح ــداث ــة أك ـث ــر وضـ ــوحـ ــا؟ وهـ ــل عمقت
ال ـحــداثــة فــي الـثـقــافــة واألدب الكويتي،
ً
وكذلك المجتمع عموما ،تجارب الشعر
والنثر والنقد والمسرح ،وأوجه التطور
القانوني والتعليمي ،أم كان التأثير أقل
من المتوقع بكثير؟

هل يفكر الكويتيون بشكل حديث أم
تقليدي؟
أال نرى مثال أن الجماعات المتشددة
تـفــوز بسهولة حتى فــي الجامعة بعد
عـشــريــن سـنــة م ــن الـتـعـلـيــم لـكــل طــالــب؟
أليست اال نـتـخــا بــات البرلمانية بعيدة
كذلك عن "مقاييس الحداثة"؟
رب ـم ــا ك ـنــا ب ـحــاجــة ال ـي ــوم ألن نــوجــه
سـ ـ ــؤال م ـج ـلــة "ال ـ ــزم ـ ــن" م ــن ج ــدي ــد إل ــى
ّ
أنفسنا ...وإلى أدباء وكتاب الكويت!

ريتشارد كوهين*

حزب لينكولن يوشك أن يغرق
في كتاب بوب وودوارد القاتم غير الخيالي عن أخبار
البيت األبيض ( Fearا لـخــوف) ،ينتشر الرعب في مكتب
الرئيس ويتملك كل َمن يجرؤ على االقتراب مما ُيدعى ،في
مفارقة كبيرة ،طاولة مكتب روزولوت (الحزم) .يرتعدون
كلهم أ مــام تــرا مــب ألنهم يخشون نــو بــات غضبه ،وجهله
ال ـخــاطــئ وال ـم ـع ـقــد ،وه ــوس ــه ،وغ ـشــه ال ـم ـهــول ،ول ـكــن في
الصفحة  248نعثر على سبب قد يجعل الحزب الجمهوري
ي ـخ ـســر ال ـك ــون ـغ ــرس ويـ ـغ ــرق ب ـح ــق ف ــي انـ ـع ــدام ال ـت ــراب ــط
السياسي ،وإليكم بول ريان وميتش ماكونيل الجبانين.
وضع رئيس مجلس النواب وزعيم األكثرية في مجلس
ً
ً
ً
الشيوخ عموما كرههما لترامب جانبا واكتفيا بدال من
ذ ل ــك بـمــرا قـبــة ا ل ــر ي ــاح ا لـسـيــا سـيــة فــي حــز بـهـمــا ،متخلين
بــال ـتــالــي ع ــن اع ـتــراضــات ـه ـمــا وك ـبــريــائ ـه ـمــا ،إذ ل ــم يـبــديــا
أي معارضة حتى فــي ا لـحــاالت ا لـنــادرة ،لكن هــذا الجهد
استنفد مـحــزو نـهـمــا ا لـضـحــل مــن ا لـنــزا هــة ،حـتــى إ نـنــا ما
عدنا نسمع اليوم إال طنين ضميرين فارغين.
وه ـكــذا نـصــل إلــى يـ َ
ـومــي ال ـحــادي عـشــر والـثــانــي عشر
من أغسطس عام  2017حين سارت مجموعة موحدة من
المتعصبين (المعادين للسود ،والمعادين للمسلمين،
وال ـم ـع ــادي ــن ل ـل ـســام ـيــة) ف ــي ت ـظ ــاه ــرة ف ــي شــارلــوتـسـفـيــل
بفرجينيا ،فتصدى لهم متظاهرون في مسيرة مضادة،
وف ــي الـمـعـمـعــة ال ـتــي ن ـشــأت ده ــس أح ــد أن ـصــار الـقــومـيــة
ال ـب ـي ـضــاء م ـت ـظــاهــرة وق ـت ـل ـهــا ،ف ــرد ت ــرام ــب ب ـق ــول أم ــر ثــم
نقيضه ،وانتهى به المطاف إلى اإلشارة إلى "أناس أخيار
من كال الطرفين" ،وال شك أن األخيار من النازيين ،وأنصار
ال ـقــوم ـيــة ال ـب ـي ـضــاء ،وأع ـض ــاء "ك ــو ك ـلــوكــس ك ــان" كــانــوا
ً
ممتنين له كثيرا ،ومن المؤكد أن سائر البلد تملكه الذعر.
ينتمي ر يــان وماكونيل إلى المجموعة الثانية ،حيث
ُ
ي ـب ــدو ال ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري ف ــي ح ــال ــة س ـي ـئــة ،وال تـعـتـبــر
حظوظه في انتخابات منتصف الوالية جيدة ،وال شك أن
االقتصاد مزدهر ،وقد بلغت البطالة أد نــى مستوياتها.
ً
ً
كذلك يبقى التضخم محدودا جدا ،ورغم ذلك ال يبدو كل
ً
ً
هذا كافيا .أوال ،نرى أن مدمن التغريد في البيت األبيض
عاقد العزم على تركيز االنتباه على نفسه وعلى قدارته
األخالقية واإلثنية ،إذ ال يمكنه التمسك برسالة ما لم تكن
عــن نفسه ،وبالنسبة إ لــى ا لـحــزب الجمهوري هــذا سيئ،
فترامب هارفي وأنشتاين السياسة األميركية.
اخ ـتــرت ع ـمــاق هــول ـيــوود الـسـيــئ الـسـمـعــة ه ــذا ،الــذي
ً
شكل نقطة انطالق حركة "أنا أيضا" ،لسبب ،حيث تتخلى
النساء عن الحزب الجمهوري لتبجيله ترامب ،وإصراره
ع ـلــى أن ج ـســم ال ـم ــرأة ل ـيــس مـلـكـهــا ،وتـقـبـلــه شـخـصـيــات
ث ـقــاف ـيــة م ـت ـع ـص ـبــة ،وي ـن ـط ـبــق األم ـ ــر ع ـي ـنــه ع ـل ــى ال ـس ــود،
الذين يملكون نظرة سلبية إلى أعضاء كو كلوكس كالن
"األخيار" ،والمتحدرين من أصول التينية والذين يعتقدون
ً
أن المكسيكيين لـيـســوا جـمـيـعــا مـغـتـصـبـيــن ،فـقــد بلغت
شعبية ترامب بين النساء  %29فقط في آ خــر استطالع
لـلــرأي أ جــر تــه شبكة " ســي إن إن" ،وتنخفض النسبة إلى
 %19بين النساء من غير البيض.
تنطبق أر ق ــام ا سـتـطــا عــات ا ل ــرأي ا لـمـتــد نـيــة هــذه على
ً
تــرا مــب ال ا لـحــزب الجمهوري عـمــو مــا  ،لكن تــرا مــب أصبح
الحزب ،فقد حل محل فيل توماس ناست كرمز له ،وبات
هذا الحزب يقلد خصال الرئيس البشعة ،وصاروا اليوم
ً
ً
جـمـيـعــا ي ــدا واحـ ــدة ب ـشــأن ال ـه ـجــرة ،وال ـت ـج ــارة ،وفــوائــد
ً
ال ـض ــرائ ــب ل ــأث ــري ــاء ،وال ـعــدائ ـيــة ت ـجــاه األق ـل ـي ــات ،فـضــا
عــن تـبـنــي مـقــاربــة مـتـســاهـلــة إل ــى الـتـحــرش فــي الـمـســائــل
الـمــرتـبـطــة بــال ـمــرأة واإلع ـ ــراب عــن ضـعــف ت ـجــاه نـظــريــات
ال ـم ــؤام ــرة :مــولــد بـ ــاراك أوب ــام ــا األج ـن ـبــي ،وال ـخ ـيــانــة في
بـنـغــازي ،و كــل مــا لــه عــا قــة بــا لــزو جـيــن كلينتون ،اللذين
ً
تحوال إلى الزوجين األكثر إجراما بعد بوني وكاليد.
واجه الحزب الديمقراطي في الماضي معضلة مماثلة:
ً
جناح جنوبي متعصب جدا بشأن العرق ،حتى إنه رفص
اعتبار اإلعدام من دون محاكمة جريمة فدرالية ،لكن هذا
ً
الحزب كان يضم أيضا الليبراليين الشماليين والتقدميين
فــي ا لـغــرب األو س ــط ،لــذ لــك كــان بــإ مـكــان الشخص أن يظل
ً
ديمقراطيا من دون أن يخسر كبرياء ه ،وفي المقابل ّ
يقدم
ً
ً
الحزب الجمهوري وجها واحدا للناخبين :وجه ترامب ،إذ
ً
يبدو هذا الحزب موحدا على غرار مجموعة من حيوانات
الالموس التي توشك أن ترمي نفسها في البحر.
*«ريل كلير»

داني رودريك*

مادورو يهب النفط لكوبا في حين
يجوع الفنزويليون
ً
ً
بينما يــواجــه الـفـنــزويـلـيــون نـقـصــا م ـت ـكــررا وغـيــر مسبوق
ً
في الغذاء والــدواء ،فضال عن أزمة اقتصادية عززتها معدالت
التضخم العليا في العالم واألجور الدنيا في المنطقة ،يواصل
الرئيس مادورو إرسال ماليين البراميل من النفط الخام المدعوم
إلى كوبا.
ً
ً
يشهد إنتاج النفط الفنزويلي تراجعا كبيرا ،وتعاني الحكومة
ً
نقصا في المال لشراء سلع أساسية مثل الطعام ،أو األدوية ،أو
السلع االستهالكية ،كذلك ال تملك األموال لتسدد ديونها ،ولم
ً
يجر أيضا التداول في سوق صرف العمالت الرسمية الوحيدة
ِ
في البلد إال بنحو عشرين مليون دوالر خالل النصف األول من
عام  ،2018في حين أن قيمة ما كانت تتداول فيه فنزويال في
ً
عام  2002بلغت ثمانين مليون دوالر يوميا.
تشير منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى أن إنتاج
النفط في فنزويال تراجع في شهر أغسطس بمعدل  1.23مليون
برميل في اليوم ،أي أقل من إنتاج شهر يوليو بنسبة ،%2.8
ً
علما أن هذا الرقم األدنى منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
نتيجة لذلك يستعد هذا البلد إلقفال ثالث من كبرى مصافيه
بسبب نقص العمال والنفط الـخــام .مــا كــان أحــد يتخيل هذا
الوضع قبل نحو عقدين حين كانت شركة النفط التابعة للدولة
ً
وأساس اقتصاد البلد ،PDVSA ،مزدهرة جدا ،حتى إنها ُصنفت
الفضلى في أميركا الالتينية.
يعد وزيــر الطاقة والنفط مانويل
رغــم كــل هــذه الـتـطــوراتِ ،
كيفيدو بالمستحيل ،فخالل لقاء لمنظمة أوبك ،أعلن أن شركة
 PDVSAستنجح قبل شهر ديسمبر في بلوغ الهدف الذي حدده
ً
مادورو بإنتاجها مليون برميل إضافي من النفط يوميا.
ال شك أن هذه مهمة بالغة الصعوبة على أقل تقدير ،إذ يذكر
خبير االقتصاد ريكاردو هوسمان ،مدير مركز التنمية الدولية
في جامعة هارفارد" :تراجع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة
 %50ألن ال ــواردات انخفضت أكثر من  %80وواردات القطاع
الخاص أكثر من ."%90
رغ ــم ذل ــك ،تــأبــى الـحـكــومــة التضحية بدعمها للنفط الــذي
ترسله إلــى كوبا بسبب التزامها بائتالفهما االشتراكي ،فقد
استأنفت  PDVSAمد هذه الجزيرة بالنفط ،الذي وصلت كميته
ً
هذه السنة إلى  11.74مليون برميل ،أي نحو  49ألفا في اليوم،
َ
باإلضافة إلى ذلك بلغت الكمية  4.19ماليين برميل بين شهري
يونيو وأغسطس.
ّ
ّ
فتقدم هافانا
تشكل كــوبــا الـيــوم عـمــاد النظام الفنزويلي،
لمادورو أدوات القمع وأجهزة االستخبارات التي تتيح له البقاء
في السلطة رغم موجة المعارضة التي يواجهها ،وتشير وثائق
من وزارة الخارجية األميركية ووكالة االستخبارات الخاصة
"ستراتفور" نشرها موقع ويكيليكس إلى أن تشافيز بدأ برنامج
التعاون مع كوبا.
قضت الصفقة بــأن تستخدم كــارا كــاس النفط لتسدد كلفة
خــدمــات عـشــرات آالف الكوبيين العاملين فــي الـمـجــال الطبي
ّ
ُ
الذين كلفوا بالعمل في فنزويال ،لكن هذا البرنامج ،الذي كلف
فنزويال في مرحلة ما أكثر من خمسة مليارات دوالر في السنة،
ً
سدد أيضا ثمن مساعدة كوبا في مجال االستخبارات ومسائل
األمن القومي.
ً
ً
وه ـكــذا تلقت االسـتـخـبــارات الفنزويلية دع ـمــا كـبـيــرا عقب
التحالف بين تشافيز وكوبا .ولهذا السبب شعر هذا الحاكم
المستبد بأنه مدين آلل كاسترو ،فقد أصبح نظامه أكثر قدرة
على كشف الـمــؤامــرات والتجسس على الـمـعــارضــة ،وكــل ذلك
بـفـضــل ال ـعــدد الـكـبـيــر مــن الـكــوبـيـيــن الــذيــن ش ــارك ــوا فــي جمع
المعلومات.
أدرك م ــادورو وحلفاؤه أن جهاز االسـتـخـبــارات الفنزويلي
 SEBINما كان ليحقق هذه الفاعلية الكبيرة لوال الكوبيين ،وإذا
ق ــررت هــذه الـجــزيــرة فــي أي وقــت سحب تعاونهاُ ،
فسيضطر
مادورو إلى تطوير قدرات استخباراتية بسرعة ،وإال فسيواجه
ً
المشاكل ،وال شــك أن هــذا خطر لــن يكون هــذا القائد مستعدا
لمواجهته.
في الوقت عينه يعي رئيس كوبا راؤول كاسترو أن خططه
ً
لفنزويال متقلقلة جــدا ،فما عاد باإلمكان التضحية بمادورو
وتعيين شخص مثل طارق العصامي ،أو ديوسدادو كابيلو،
أو أي سياسي آخر من أتباع خط تشافيز مكانه ،فقد انقضى
وقت اتخاذ خطوة مماثلة عندما بدؤوا بقتل المتظاهرين في
الشوارع .بالنسبة إلى كوبا ،يمثل سقوط مادورو أكبر ضربة
قــد يتلقاها سعيها لنشر االشـتــراكـيــة فــي أمـيــركــا الالتينية،
ُ
وبالنسبة إلى مــادورو تعتبر كوبا أحد داعميه القالئل الذين
ً
يحولون دون انهيار نظامه فجأة .لذلك يبدو مادورو مستعدا
للقيام بكل مــا يلزم للحفاظ على هــذا الــوضــع ،وإن عنى ذلك
تجويع شعبه حتى الموت.
*«كاب إكس»

روبرت جيه .شيلر*

هل تبرر األرباح المبهرة أسعار األسهم المبهرة في الواليات المتحدة؟
السوق ذو االتجاه
الهابط قد يأتي دون
سابق إنذار أو سبب
ظاهر ،أو ربما يأتي
مع الركود التالي ،الذي
قد يؤثر سلبا في أرباح
الشركات ،وهذه النتيجة
غير مضمونة على
اإلطالق ،لكنها تتناسب
مع نمط تاريخي من
الفعل
المبالغة في ردود ِ
إزاء التغيرات الطارئة
على األرباح.

على
المشاركين
في السوق أن
يدركوا أنه ال
ينبغي لهم أن
يبالغوا في ردة
فعلهم إزاء نمو
األرباح

سجلت سوق األوراق المالية (البورصة) األميركية ،قياسا
على مؤشر ستاندرد آند بورز المركب أو مؤشر ستاندرد آند
بورز  500الشهري الحقيقي (المعدل تبعا للتضخم) ،ارتفاعا
بلغ مقداره  3.3أضعاف منذ القاع الذي بلغته في مارس ،2009
وهذا كفيل بأن يجعل سوق البورصة األميركية األغلى في
العالم ،وفقا لنسبة السعر إلى األربــاح المعدلة دوريــا التي
طــالـمــا أوص ـيــت بــاسـتـخــدامـهــا ،ولـكــن هــل ه ــذه ال ــزي ــادة في
األسعار مبررة أم أننا نشهد فقاعة؟
ً
قد يتصور المرء أن الــزيــادة مـبــررة ،خصوصا أن أربــاح
المؤشر ستاندرد آنــد بــورز الفصلية الحقيقية عن السهم
الواحد ارتفعت بمقدار  3.8أضعاف خالل الفترة ذاتها ،من
الــربــع األول مــن عــام  2009إلــى الــربــع الثاني مــن عــام .2018
الــواقــع إن زي ــادة األسـعــار كانت أقــل قليال مــن التساوي مع
األرباح.
بطبيعة الحال ،كان عام  2008عاما غير عادي ،ولكن ماذا
لو قمنا بقياس نمو األرباح ليس منذ عام  ،2008بل منذ بداية
إدارة ترامب في يناير 2017؟
على مدار هذا الفاصل الزمني الذي دام عشرين شهرا حتى
اآلن ،ارتفعت أسـعــار األسـهــم األميركية الشهرية الحقيقية
بنحو  ،%24ومنذ الربع األول من عام  2017إلى الربع الثاني
من عام  ،2018ارتفعت األرباح الحقيقية بنحو  %20تقريبا.
ومع تحرك األسعار واألربــاح معا على أساس واحد إلى
واحد تقريبا ،ربما يستنتج المرء أن سوق البورصة األميركية
تتصرف بطريقة معقولة ،بما يعكس ببساطة قوة االقتصاد
األميركي المتنامية،
ولكن من األهمية بمكان أن نضع في االعتبار أن األرباح
متقلبة للغاية ،فالزيادات الحادة المفاجئة تميل إلى التراجع
في غضون بضع سنوات ،وقد حدث هذا بشكل درامي أكثر
من عشر مرات في تاريخ سوق األوراق المالية األميركية.
تختلف األرباح عن أغلب المتغيرات االقتصادية األخرى،
ُ
ألنها ت َع َّرف أساسا على أنها الفارق بين سلسلتين :اإليرادات
والـمـصــروفــات ،وبالتالي يمكننا أن نتتبع بسهولة النمو
الـســريــع فــي األربـ ــاح لبضع س ـنــوات بــال ـعــودة إل ــى االتـجــاه
الطويل األجل أو حتى المستويات األقل من المتوسط .الواقع
إن أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز المعلنة عن كل سهم كانت
سلبية خالل الربع الرابع من عام  ،2008وهو ما يرجع جزئيا
إلى عمليات الشطب الناجمة عن األزمة المالية ،وبالطبع ،لم
يستمر ذلك الحدث (وكانت أهميته موضع تشكيك).
يتعين على المشاركين في السوق أن يدركوا أنه ال ينبغي

لهم أن يبالغوا في ردة فعلهم إزاء نمو األرباح ،لكنهم ينسون
أحيانا إذا كان السرد الشائع مضلال ،ولنتأمل هنا مثاال من
قرن مضى ،فعلى الرغم من ارتفاع أرباح مؤشر ستاندرد آند
بورز المركب السنوية الحقيقية بنحو  2.6ضعف في غضون
عامين فقط ،من االتجاه تقريبا في عام  ،1914إلى مستوى
غير مسبوق فــي عــام  ،1916ارتفعت أسـعــار األسـهــم بنحو
 %16فقط من ديسمبر  1914إلى ديسمبر  ،1916ولكن لماذا
لم تستجب السوق كما استجابت مؤخرا؟
مــن تـقــاريــر الصحف فــي ذلــك الــوقــت ،يستطيع الـمــرء أن
يستخلص بعض األدلــة ،وأهمها أن الناس أرجعوا الزيادة
إلى الطلب المفاجئ المذعور على السلع األميركية من ِق َبل
األوروبيين وغيرهم عند بداية الحرب العالمية األولى .كان
ً
المفترض إذا عندما تنتهي الـحــرب أن تـعــود األرب ــاح إلى
طبيعتها ،ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،ك ــان الـغـضــب الــواســع النطاق
إزاء ارت ـف ــاع أرب ــاح ال ـحــرب فــي حـيــن ك ــان ال ــرج ــال يـجـنــدون
لكي يجازفوا بحياتهم ،سببا في دفع العديد من الناس ال
األميركيين فقط ،إلى البدء في الدعوة إلى "مصادرة الثروة".
كان هذا المصطلح المنسي ،الذي أسقط من االستخدام في
أعقاب الحرب العالمية الثانية ،يشير إلى ضريبة ثقيلة على
الزيادات المفاجئة في األرباح .والواقع أن الواليات المتحدة
فرضت أوال ضريبة عقابية على أرباح الشركات التي تزيد
عـلــى مـسـتــويــات مــا قـبــل ال ـحــرب عـنــدمــا دخ ـلــت ال ـحــرب في
إبريل .1917
غـيــر أن تـحــركــات أس ـعــار األس ـهــم لــم تـكــن دوم ــا منطقية
كـمــا كــانــت فــي ع ــام  ،1916إذ كــانــت ردة فـعــل األسـ ــواق إزاء
زيــادات األربــاح أكثر إيجابية في "العشرينيات الصاخبة".
بعد نهاية الــركــود في الفترة  ،1921-1920ارتفعت األربــاح
بفعل الركود ،بأكثر
السنوية الحقيقية ،التي كانت منخفضة ِ
من خمسة أضعاف في السنوات الثماني حتى عــام ،1929
وارتفعت أسعار األسهم الحقيقية بالقدر نفسه تقريبا ،أكثر
من أربعة أضعاف.
ما كان مختلفا عن عشرينيات القرن العشرين هو السرد،
فلم تكن قصة حرب أجنبية ،بل كانت قصة خروج من "حرب
كان الهدف منها إنهاء كل الحروب" ،كانت قصة روح الحرية
واإلنجاز الفردي ،ولكن من المؤسف أن تلك الــروح لم تنته
إلى خير ،مع انهيار أسعار األسهم وأرباح الشركات بصورة
كارثية في نهاية عقد العشرينيات.
ثم كانت هناك فترة من  1982إلى  ،2000عندما زادت أسعار
األسهم الحقيقية بنحو  7.5أضـعــاف ،في حين لم تتجاوز

الــزيــادة فــي األرب ــاح السنوية الحقيقية الضعف فقط ،وقد
أسميت نهاية هذه الفترة طفرة الدوت كوم أو طفرة اإلنترنت،
لكن أغلب نمو األسعار كان سابقا لسرد "االقتصاد الجديد"
المدفوع بالتكنولوجيا ،وكان انخفاض التضخم مفيدا طوال
هذه الفترة ،ولكن بحلول عام  ،2003هبطت األرباح الحقيقية
وأسعار األسهم الحقيقية بنحو النصف تقريبا.
ثم في الفترة من  2003إلى  ،2007خالل فترة من التعافي
التدريجي في أعقاب الركود في عام  ،2001تضاعفت أرباح
الشركات الحقيقية لكل سهم إلى ثالثة أمثالها تقريبا ،لكن
ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز  500الحقيقي كان أقل من
الضعف ،ألن المستثمرين كانوا غير راغبين في تكرار الخطأ
نفسه الذي ارتكبوه في السنوات السابقة لعام  ،2000عندما
بالغوا فــي ردة فعلهم إزاء نمو األرب ــاح السريع .ومــع ذلــك،
انتهت هذه الفترة مع األزمة المالية وانهيار آخر في األرباح
وأسعار األسهم.
يقودنا هــذا إلــى الطفرة الحالية فــي األرب ــاح واألسـعــار.
من الواضح أن المستثمرين يعتقدون أن هذه الطفرة سوف
تستمر ،أو أن مستثمرين آخرين على األقــل يعتقدون أنها
ينبغي أن تستمر ،ولهذا السبب يدفعون أسعار األسهم إلى
االرتفاع في استجابة دراماتيكية لزيادة األرباح.
من الصعب تحديد السبب وراء هذه الثقة ،لكن من المؤكد
أن جذوره تمتد إلى فقدان جماهير الناس للتشكك الصحي
فــي أربـ ــاح ال ـشــركــات ،جـنـبــا إل ــى جـنــب مــع غ ـيــاب ال ــرواي ــات
الشعبية التي تربط الزيادة في األرباح بعوامل مؤقتة عابرة،
فالحديث عن توسيع نطاق الحرب التجارية ،وغير ذلك من
التدابير المحتملة التي يتخذها رئيس الواليات المتحدة
المتقلب األهواء ،ال يبدو مرتبطا بقوة بالحديث عن توقعات
األرباح ،أو على األقل ليس بعد.
الواقع أن السوق ذو االتجاه الهابط قد يأتي دون سابق
إنذار أو سبب ظاهر ،أو ربما يأتي مع الركود التالي ،الذي قد
يؤثر سلبا في أرباح الشركات ،وهذه النتيجة غير مضمونة
على اإلطالق ،لكنها تتناسب مع نمط تاريخي من المبالغة
الفعل إزاء التغيرات الطارئة على األرباح.
في ردود ِ
ٌ
* حائز جائزة نوبل في علوم االقتصاد لعام ،2013
وأستاذ االقتصاد في جامعة ييل ،والمؤلف المشارك مع
جورج أكيرلوف لكتاب "تصيد الحمقى :اقتصاد االستغالل
والخداع".
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

5.130

السوق األول السوق الرئيسي

5.336

٤.755

2.509 2.815 3.302

تقرير اقتصادي

«تغريدات ترامب» تكشف هشاشة أمن دول الخليج واقتصادها

• «أزمة قطر» رفعت اإلنفاق العسكري لدول المنطقة إلى  40مليار ًدوالر معظمها مع الواليات المتحدة
• االعتماد على اآلخرين يختلف عن التحالف معهم ...وسيمس حتما المصالح واالرتباطات مع األسواق واألمن والوجود
إذا كان االرتباط بالنفط
بالنسبة إلى دول الخليج
تكتنفه مخاطر اقتصادية
عالية ،فإن االرتباط األمني
أو "ارتباط الوجود" ُالمبالغ
الخارج؛ سواء ً كان
فيه ًمع ً
قطبا واحدا أو أقطابا عدة،
ال يقل خطورة عنه ،إذ إن
مسؤولية أي دولة في أي
إقليم االعتماد على نفسها،
وجعل مصالحها وتشابكها
هما ما يحميانها ويحميان
وجودها وكيانها.

رغم أن شطحات الرئيس األميركي دونالد ترامب،
وخصوصا على منصة «تويتر» ،باتت متكررة وغير
مفاجئة ،فإن تغريدته نهاية األسبوع الماضي عن
أسعار النفط ومنظمة أوبــك يمكن أن تكون جرس
إنذار للمعنيين بها.
«نحمي دول الشرق األوسط ،ومن غيرنا لن يكونوا
آمنين ،ومع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط ألعلى!
سـنـتــذكــر ذل ـ ــك» ...ه ـكــذا غ ـ ّـرد تــرامــب فــي «تــوي ـتــر» في
مساعيه لحث «أوبك» على خفض األسعار ،ورغم أنها
ليست المرة األولى التي يبدي فيها الرئيس األميركي
ً
امـتـعــاضــه مـمــا يـعـتـبــره ارت ـف ــاع ــا غـيــر م ـبــرر ألسـعــار
النفط ،فإنها اإلشارة المباشرة األولى لربط الحماية
لبعض دول «أوبك» ،والمعني بها دون شك دول الخليج
النفطية ،بمدى رضا الواليات المتحدة عن األسعار.
ً
ورغ ــم أن ارت ـفــاع أس ـعــار الـنـفــط عــالـمـيــا مرتبط
بشكل جــوهــري بالعقوبات األميركية ضــد إيــران،
المقرر نفاذها مطلع نوفمبر المقبل ،فــإن ترامب
ّ
حمل «أوبك» ودولها النفطية الخليجية مسؤولية
ارتفاع األسعار ،ودعاها إلى خفضها ،وإال ربط هذا
األمر بملفات الحماية واألمن!

ارتهان األمن والنفط
والعلة ليست في تغريدات ترامب وفلتات لسانه،
أو سياسات غيره من رؤساء الواليات المتحدة ممن
يطبقون مــا يقوله تــرامــب دون اإلفـصــاح بــه علنا،
بل في هشاشة الوضع األمني واالقتصادي لدول
الخليج ،من حيث ارتهان بقائها ووجودها وأمانها
بمدى رضا الواليات المتحدة عنها أو عن أنظمتها،
ً
وهي حالة تكاد ال تكون موجودة عالميا بهذا القدر
الــواضــح والعلني والـمـبــاشــر إال مــع دول الخليج
الـعــربـيــة ،وال يـمـكــن مـقــارنـتـهــا حـتــى مــع تــدخــات
واشنطن بسياسات أميركا الجنوبية أو شرق آسيا،
وال حـتــى بـتـغــريــداتــه وتـصــريـحــاتــه بـشــأن الـحــرب
الـتـجــاريــة مــع الـصـيــن أو خــافــات الـتـجــارة الـحــرة

«نافتا» مع كندا والمكسيك ،فهي خالفات مصالح،
ال تهديد باألمن أو الوجود ،وهو ما قد ّ
يرجح آراء
متشائمة بشأن جغرافية المنطقة بتقسيم دولها أو
ضم بعض منها إلى دول أخرى.
وإذا ك ــان االرت ـب ــاط بــالـنـفــط بــالـنـسـبــة إل ــى دول
الـخـلـيــج تـكـتـنـفــه م ـخــاطــر اق ـت ـصــاديــة عــال ـيــة ،فــإن
االرتباط األمني أو «ارتباط الوجود» ُ
المبالغ فيه مع
ً
ً
الخارج ،سواء كان قطبا واحدا أو عدة أقطاب ،ال يقل
خطورة عنه ،إذ إن مسؤولية أي دولة في أي إقليم أن
تعتمد على نفسها ،وتجعل مصالحها وتشابكها
هما ما يحميانها ويحميان وجودها وكيانها.

ّ
تصدع خليجي

ً
ً
فمنطقة الخليج ا لـيــوم تعاني تصدعا داخليا
ً
ظاهرا يتمثل فيما يعرف بـ «أزمة قطر» ،إلى جانب
خــافــات ثنائية كــامـنــة ،لــدرجــة أنــه ال تــوجــد دولــة
خليجية بمعزل عن وجود خالف واحد على األقل مع
ً
دولة خليجية أخرى ،فضال عن خالفات أكبر وأسخن
على مستوى اإلقليم في العالقة بين مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي وإي ـ ــران ،م ــع تــوج ـســات وم ـخ ــاوف مما
يمكن أن تفرزه األحداث والتوترات في العراق على
المنطقة ،وهذا كله يستدعي من حكومات المنطقة
ً
مجتمعة سياسات مختلفة كليا عن الحالية ،يتحمل
مسؤولية تنفيذها مختلف أطــراف اإلقليم ،مهما
ّ
كان تعقد أو تشابك الملفات بينها ،أو حساسيتها،
وهذا ليس فقط بهدف خفض مستوى االرتهان في
الــوجــود واألم ــان لـلــواليــات الـمـتـحــدة ،ولـكــن أيضا
للخروج مــن ضيق الخالفات السياسية واألمنية
إلى أفق التعاون االقتصادي والتنموي.

دول المنطقة
ففي عالم اليوم ،ال قيمة للتكتالت القائمة على
أ ســس أمنية أو سياسية ،فكل التكتالت الناجحة

اق ـت ـص ــادي ــة فـ ــي ج ــوه ــره ــا؛ ك ــاالتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
ومجموعة آسيان وتجمع «بريكس» ،وهذا ما غاب
عن مجلس التعاون الخليجي ،وأيضا عن شريكيه
في اإلقليم إيران والعراق ،إذ انشغلت طهران سنوات
طويلة بضخ مليارات الدوالرات والكثير من الجهد
في معارك ومغامرات خارج الحدود ،وإخافة الجيران،
في حين استنزف العراق ثرواته وتنميته وأسس
الدولة في عهد حزب البعث ،حتى ّ
تغير النظام ،لكنه
ً
بات أكثر فسادا من معظم أنظمة الحكم في العالم،
ً
وفساده ال يمكن مقارنته عالميا.
ف ــدول المنطقة ،أي الخليج مــع إي ــران وال ـعــراق،
ت ـش ـك ــل مـ ــا يـ ـتـ ـج ــاوز  44فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مـ ــن إج ـم ــال ــي
االح ـت ـيــاطــي ال ـعــال ـمــي م ــن ال ـن ـفــط الـ ـخ ــام ،وتـمـتـلــك
صـ ـن ــادي ــق اس ـت ـث ـم ــار سـ ـي ــادي ــة تـ ـتـ ـج ــاوز قـيـمـتـهــا
تريليوني دوالر« ،معظمها لــدول ّمجلس التعاون
الخليجي» ،فضال عن أن المنطقة تمثل حلقة الوصل
بين آسيا وأوروبا في مجال التجارة ونقل البضائع،
لكنها كلها فــرص ضائعة م ــادام المشروع لــم يكن
ً
اقتصاديا يستهدف رخاء مواطني ودول المنطقة.

مشروع وإدارة
لكن من المهم القول إنه أيضا ال قيمة للمشروع
ً
االقتصادي ما لم يتضمن أسسا ل ــإدارة السليمة
ً
ً
التي تستوجب تغييرا جذريا في جوهر ونظم اإلدارة
والحكم من جهة رفــع مستوى المشاركة الشعبية
فيها ،وال ـخــروج مــن فــرديــة ال ـقــرار إلــى مؤسسيته،
ً
كي نضمن أن اتخاذ القرارات يكون وفقا لمصالح
دول المنطقة وشعوبها ،فمشاريع ورؤى المستقبل
المعلنة في أكثر من دولة خليجية تتطلب حصافة
أكبر في الفرضيات ،مثل مراعاة التباطؤ أو النمو
المتوقع فــي اال ّقـتـصــاد الـعــالـمــي ،ووض ــع مصدات
ً
تـمـتــص أي ت ـعــثــر اق ـت ـص ــادي ،ف ـضــا ع ــن تـحــاشــي
مخاطر التوسع في االقتراض على المديين القصير
وال ـم ـتــوســط لـتـمــويــل م ـشــاريــع طــويـلــة األجـ ــل ،إلــى

جانب عدم المبالغة في خلط الهويات االقتصادية
والتجارية ،وأن يكون االستثمار األجنبي وسيلة
ل ـجــذب الـتـكـنــولــوجـيــا وإيـ ـ ــرادات الـضــريـبــة وفــرص
العمل ،فضال عن فائدته األمنية ،وليس غاية في حد
ذاته ،إضافة إلى معالجة اختالالت التركيبة السكانية
واالعتماد على النفط.

ّ
تسلح قياسي

من أوجه الكلفة االقتصادية لالرتهان واالعتماد
على اآلخــريــن في الحفاظ على أمــن ووجــود بعض
دول المنطقة ،يكفي أن نعلم أن دول الخليج رفعت
ً
خ ــال الـسـنــوات الـمــاضـيــة ،وخـصــوصــا بـعــد «أزم ــة
قـطــر» ،إنفاقها العسكري إلــى مستوى فــاق حسب
المعلومات المتاحة  40مليار دوالر ،معظمها مع
الواليات المتحدة في منطقة تعاني مصاعب كبيرة؛
ليس في الثروة ،بل في جودة إنفاقها وآليات صرفها
ومدى انعكاسها على واقع االقتصاد والتنمية ،مع أن
نصف هذه المبالغ يمكن أن يخلق منظومة مصالح
اقتصادية مع الشركات العالمية ،ويحقق الفائدة
األمنية واالقتصادية بشكل أكثر حصافة في اإلنفاق.
ت ـغــريــدات ت ــرام ــب ،مـهـمــا بـلـغــت ف ــي شطحاتها،
ً
ً
إال أنها تكشف جانبا مهما من الحقيقة ،وهــي أن
التحالف مع اآلخرين يختلف عن االعتماد عليهم،
ً
ً
وأن هذا االعتماد المطلق سيمس حتما  -جهرا أو
ً
سرا  -مصالحهم المباشرة وارتباطاتها باألسواق،
بــل أمـنـهــم ووج ــوده ــم ...ف ــإن ت ـجــاوزت «أوبـ ــك» هــذه
ّ
المرة تهديدات ترامب ،فإن هناك شكا في مقاومة
ً
إج ـ ــراءات ـ ــه أو ت ـن ـف ـيــذ ت ـه ــدي ــدات ــه ،وخـ ـص ــوص ــا مــع
األوضــاع الجيوسياسية المضطربة في المنطقة،
ومع االعتراف بأن ظــروف منطقتنا ال تشي بكثير
من التفاؤل في ملف االعتماد على اآلخرين ،فإنه ال
خيار لدينا إال بإصالح اإلدارة وتحديد المستهدفات
االقتصادية السليمة ،بال خــداع للنفس أو ارتهان
للغير.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

ال قيمة ألي مشروع
اقتصادي ال يتضمن
تحسين جودة
اإلدارة ورفع مستوى
الرقابة الشعبية

«هيئة األسواق» :تعديالت على أحكام «الشراء الجزئي» «أسواق المال» تراجع إخفاقات وتسويات
جلسة الـ  167مليون دينار
إلزام مقدم العرض تقديمه لكل مساهمي الشركة بطريقة النسبة والتناسب
أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم  128لسنة
 2018بشأن تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية
للقانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق
ال ـمــال وتنظيم نـشــاط األوراق الـمــالـيــة وتعديالته
بإصدار أحكام عرض الشراء الجزئي.
وت ـمــت إض ــاف ــة ف ـقــرة ال ــى تـعــريــف ع ــرض ال ـشــراء
الجزئي ،التي تضمنت «المحاولة أو الطلب لشراء
نسبة تؤدي الى الحصول على ما ال يقل عن  30وال
يــزيــد على  50فــي المئة مــن رأس ـمــال الـشــركــة محل
عرض الشراء الجزئي  -بعد التنفيذ ،بشرط أال تقل
النسبة الـمــراد الحصول عليها عن  5في المئة من
إجمالي رأسمال الشركة محل عرض الشراء الجزئي،
على أن يلتزم مـقــدم عــرض ال ـشــراء بتقديم عرضه
لكل مساهمي الشركة ،ويتم توزيع أسهم مساهمي
الشركة محل العرض المشاركين في عملية عرض
الشراء الجزئي بطريقة النسبة والتناسب.
وال يجوز لمقدم عرض الشراء الجزئي أو للشركة
محل عرض الشراء الجزئي ،أو أي من مستشاريهما
أن يقدموا خالل فترة عرض الشراء الجزئي أو أثناء
دراسته معلومات لبعض المساهمين دون إتاحتها
لبقية المساهمين.
ويقدم مقدم عــرض الـشــراء الجزئي عرضه لكل
م ـســاه ـمــي ال ـش ــرك ــة م ـحــل ع ــرض الـ ـش ــراء الـجــزئــي

مـبــاشــرة ،على أن يـتــاح لكل مساهم الخيار ببيع
أسهمه لمقدم عــرض الشراء الجزئي أو االحتفاظ
بها.
ويـجــب على أعـضــاء مجلس إدارة الشركة محل
عرض الشراء الجزئي تزويد مساهميها بالمعلومات
والتوصيات الكافية ،لتمكنهم من التوصل الى قرار
بقبول العرض أو رفضه ،كما يجب تفادي أي تعارض
للمصالح عند تقديم توصيات لمساهمي الشركة.
وألزمت التعديالت الجديدة الشركة محل عرض
الـ ـش ــراء ال ـجــزئــي دعـ ــوة الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة ال ـعــاديــة
للمساهمين لالنعقاد بصفة عادية ،وذلك للموافقة
على عرض الشراء الجزئي.
وي ـن ـب ـغــي ع ـل ــى ال ـش ــرك ــة إخـ ـط ــار جـ ـه ــاز ح ـمــايــة
المنافسة وااللتزام بأحكام قانون حماية المنافسة
والئحته التنفيذية إذا كــان من شــأن عــرض الشراء
الجزئي أن يــؤدي الــى السيطرة أو زيــادة السيطرة
القائمة على السوق المعنية.
وي ـتــم إي ـقــاف سـهــم ال ـشــركــة مـحــل ع ــرض ال ـشــراء
الجزئي عن الـتــداول مــدة ساعة في جلسة التداول
فور االفصاح عن االتفاق األولي بشأن عرض الشراء
الجزئي.
كما أصــدرت هيئة أســواق الـمــال الـقــرار رقــم 129
لسنة  2018بشأن إضافة رسم التقدم لعرض الشراء

الجزئي إلــى جــدول الــرســوم الـصــادر بالقرار رقــم 9
لسنة  ،2010حيث ذكرت أنه بعد االطالع على القانون
رقــم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أســواق المال
وتنظيم نشاط األوراق المالية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار رقم  72لسنة  2015بشأن إصدار الالئحة
التنفيذية للقانون رقــم  7لسنة  2010بشأن إنشاء
هيئة أســواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية
والقرارات المعدلة له؛ وعلى القرار رقم  9لسنة 2016
بـشــأن إص ــدار ج ــدول الــرســوم ال ـصــادر بـتــاريــخ /11
 ،2016 /02وبناء على قــرار مجلس مفوضي هيئة
أسواق المال في اجتماعه رقم  30لسنة  2018المنعقد
بتاريخ  2018 /09 /19قرر ما يلي:
م ــادة أول ــي :إضــافــة «رس ــم التقدم لـعــرض الـشــراء
الجزئي» لجدول الرسوم الخاص بالهيئة كاآلتي:
 رس ــم الـتـقــدم ل ـعــرض ال ـش ــراء الـجــزئــي  10آالفدينار.
**وسوف توزع رسوم عرض الشراء على النحو
اآلتي:
 )1هيئة أسواق المال  60في المئة.
 )2وكالة المقاصة  30في المئة.
 )3بورصة األوراق المالية  10في المئة.
وعند تنفيذ عرض الشراء ال يحق ألي جهة أخرى
استيفاء أي رسوم أخرى.

االنكشافات تمثل  %54من رأسمال شركة وساطة
●

محمد اإلتربي

كشفت مصادر لـ «الجريدة» انكشاف
ح ـس ــاب ــات ال ـع ــدي ــد م ــن الـمـسـتـثـمــريــن
بـكـمـيــات أس ـه ــم ك ـب ـيــرة ع ـلــى  3أسـهــم
رئيسة بالسوق في تعامالت الخميس
الكبير ،الذي بلغت قيمته أكثر من 167
مليون دينار ،وبلغت قيمة االنكشافات
 5.41مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،وت ــراج ــع هيئة
األســواق ذلك الملف باهتمام ،وطلبت
تقريرا مفصال بهذا الخصوص.
وأفــادت المصادر بأن المبلغ يفوق
ك ــل ق ـي ـمــة ض ـم ــان ش ــرك ــات الــوس ــاط ــة
مجتمعة ،الذي يقدر بنحو  2.2مليون
دي ـنــار ،ويمثل خــرقــا تجب معالجته،
م ـب ـي ـنــة أن ه ـ ــذا ال ـم ـل ــف ي ـح ـت ــاج ال ــى
معالجة جذرية ربما تصل الى إغالق
أو إلغاء جلسة الشراء اإلجباري ،وذلك
عن طريق منع وحجب أي أمر بيع من
دون توافر الرصيد في حساب البائع.

وتشير الى أن تلك العملية تحتاج
ال ــى معالجة جــذريــة م ــرة أخ ــرى ،عبر
تـفـعـيــل الـتـحـقــق الـمـسـبــق بـشـكــل آلــي
ودقيق ،مبينة أن التداوالت اإللكترونية
تمنع أي عميل من البيع أو وضع أمر
ما لم تكون األسهم في حسابه ،فكيف
تمر أوامر بيع بتلك الكميات على أسهم
قيادية من دون توافر الرصيد؟
وذكـ ــرت ال ـم ـصــادر أن ــه فــي ظــل ذلــك
الـ ـنـ ـش ــاط ،كـ ــان م ــن ال ـم ـم ـكــن أن يـصــل
االنكشاف الى أكثر من  20مليونا ،ألنه
ال يــوجــد مــا يمنع مــن وضــع مثل تلك
األوامــر طالما يتم تنفيذها ،علما بأن
مخاطر هــذه االنـكـشــافــات كبيرة على
شركات الوساطة بشكل كبير ،وتتحمل
نتائجها وانعكاساتها بالدرجة األولى،
إال أن تلك المشاكل ليست في مصلحة
سـمـعــة ال ـس ــوق ف ــي ظ ــل وج ـ ــود هيئة
أسواق المال والتشريعات الكثيرة التي
تنظم السوق.

أخبار الشركات
«وطنية دق»  :العمر
ً
بدال من الرومي

«االمتياز» :إجراءات قانونية لحماية
أموال المساهمين
قالت مجموعة «االمـتـيــاز» االستثمارية ،إن الشركة اتخذت
ً
مستقبال كل اإلجراءات القانونية ُ
المتاحة لحفظ أموال
وستتخذ
المساهمين ومحاولة إعــادة األمــوال محل التجاوز بكل الطرق
القانونية سواء داخل الكويت أو خارجها.
وأوضحت الشركة أمس ،أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل
االجتماعي بخصوص القضايا الجنائية المرفوعة من إدارة
ً
الشركة على مجموعة من األشخاص في اإلدارة سابقا وبعض
ً
أفـ ــراد اإلدارة الـتـنـفـيــذيــة ســاب ـقــا وغ ـيــرهــم والـمـتـعـلـقــة بشبهة
االستيالء على أموال المجموعة سبق أن تم اإلفصاح عنها في
مؤتمر صحافي بتاريخ  23سبتمبر .2014
وأضافت أن «حقيقة المبالغ محل التداول في وسائل التواصل
االجتماعي ال تشكل الحقيقة الكاملة إنما قيمتها ،كما تم اإلعالن
ُ
عنها في المؤتمر الصحافي والبيانات الرسمية للشركة ،تقدر
بنحو  242مليون دينار مقسمة على عدد مختلف من القضايا
والشكاوى المقدمة للنيابة العامة ،وهي مبالغ التجاوز حول
العقود االستثمارية المصطنعة ،التي عن طريقها تمت عمليات
التجاوز على أموال الشركة».
وذكرت «االمتياز» أن كل األحكام الصادرة في القضايا الجنائية
سبق اإلفصاح عنها بمجرد صدورها للجهات الرقابية والجهات
الرسمية ،مؤكدة أن القضايا الجنائية ،التي صــدرت أحكامها
صـ ــادرة مــن محكمة االس ـت ـئ ـنــاف ،وه ــي مـحــل نـظــر أم ــام دائ ــرة
التمييز ،مؤكدة أن أي تطور حول تلك القضايا سيتم اإلفصاح
ً
عـنــه بشفافية كــامـلــة أم ــام الـ ــرأي ال ـعــام وخ ـصــوصــا مساهمي
المجموعة.

ك ـش ـف ــت شـ ــركـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة
الــدول ـيــة الـقــابـضــة أن شــركــة
الميسرة المالية (المنتخبة
فــي عضوية مجلس اإلدارة)
ً
عينت زيــاد العمر ممثال في
ً
مجلس إدارة الشركة بدال من
عبدالعزيز الرومي.

وقف تنفيذ حكم قضائي لـ «نـور» ضد «الدار»
ذكرت شركة نور لالستثمار المالي ،أن اإلدارة العامة
ً
للتنفيذ قررت وقف إجراءات التنفيذ (مؤقتا) في الحكم
الـصــادر من محكمة التمييز الكويتية في  11يوليو
الماضي ،لمصلحة «نور» ضد شركة «دار االستثمار».
وأوضحت «نور» ،أمس ،أن «التمييز» سبق أن أصدرت
ً
حكما لمصلحتها ضد «الــدار» بمبلغ  10ماليين دينار
ً
ً
تقريبا ،و 7في المئة فوائد سنوية اعتبارا من تاريخ
 12أكتوبر .2008
وأشارت إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ الحكم

ً
وفقا لإلجراءات ُ
المتبعة بهذا الشأن ،وقررت
المذكور
اإلدارة العامة للتنفيذ وقف إجــراء ات التنفيذ بشكل
ً
ً
مؤقت .وأفــادت «نــور» بأنها أخــذت سابقا مخصصا
ً
بنسبة  100في المئة وفقا إلفصاح سابق ،موضحة
أنه ال يوجد أي تأثير على مركزها المالي في الوقت
الحالي .ويتلخص موضوع الــدعــوى في نــدب خبير
وتصفية حساب إللزام ُ
المدعي عليها «دار االستثمار»
بسداد ما ُ
ُ
سيسفر عنه تقرير الخبرة والمقدر بمبلغ
 10.08ماليين دينار.

«عمار» :اجتماع
لمناقشة مستقبل
الشركة
أفادت شركة عمار للتمويل
واإلج ـ ـ ـ ــارة ب ــأن ــه ت ـم ــت دع ــوة
أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة إلــى
عقد اجتماع يوم األحد المقبل
ف ــي تـ ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ــواح ــدة
ً
ظ ـه ــرا بـمـقــر ال ـشــركــة للبحث
في مستقبل الشركة وتغيير
كيانها القانوني.

ووفـ ــق م ـص ــادر م ـســؤولــة ع ــن ملف
االنكشافات التي تمت على أسهم «زين»
و«بيت التمويل الكويتي» و«الوطني»،
فإنه تمت معالجته عبر شراء الكميات،
لكن تبقى العملية قابلة للتكرار بمبالغ
أكبر ،ما لم يتم معالجتها جذريا بوقف
أي أمر بيع من دون وجود رصيد أسهم
في حساب العميل ،فردا كان أم صندوقا
أم محافظ داخلية أو خارجية.
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر الـ ـ ــى أن ه ـن ــاك
إج ــراء ات سيتم اتخاذها لذلك الملف
خالل الفترة المقبلة ،ال سيما أنه يمكن
أن يتفاقم طالما حدث ذلك اإلخفاق على
أسهم قيادية بقيمة ليست قليلة ،تعادل
 54في المئة من رأسمال شركة وساطة،
الذي يبلغ  10ماليين دينار لكل شركة.
تجدر اإلشارة الى أن شركتي وساطة
م ــن ال ـمــرخــص لـهــا ف ــي ال ـس ــوق منيت
بخسائر كبيرة نتيجة تلك االنكشافات
التي حدثت.

فريق «فوتسي» يلتقي
«البورصة» اليوم

ً
عقد اجتماعا مع «هيئة األسواق» لبحث التطورات
● عيسى عبدالسالم
يلتقي أعضاء فريق فوتسي شركة بورصة الكويت لــأوراق
المالية في اجتماع من المقرر عقده اليوم لمتابعة التطورات في
سوق الكويت لألوراق المالية في أعقاب ضم بورصة الكويت إلى
نادي األسواق الناشئة.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن ممثلي فريق فوتسي
التقوا ممثلين عن هيئة أســواق الـمــال ،أمــس ،لبحث التطورات
الخاصة بترقية بورصة الكويت ل ــأوراق المالية من األســواق
الثانوية الى نادي األسواق الناشئة.
وذكرت المصادر أن اللقاءات المتبعة من فريق «فوتسي» تتعلق
بالتواصل المستمر مع األطراف ذات العالقة بشأن اإلصالحات
التي تمت في السوق المالي والتغييرات المخطط لها خالل الفترة
المقبلة ،وكذلك التغييرات القائمة من أجل الوصول الى أفضل
النتائج بشأن ترقية الشريحة الثانية ،المقرر لها ديسمبر المقبل.
وبينت أن الترقية التي جرت جاءت بعد الجهود المبذولة من
شركة بورصة الكويت لألوراق المالية ،والتي عملت على ترقية
أنظمة وآلية التقاص وقواعد الـتــداول التي ساهمت في نجاح
الترقية األولية.
وأشارت الى أن مرحلة تطوير البورصة مستمرة ،بعد االنتهاء
من تنفيذ المرحلة الحالية ،حيث تعكف البورصة حاليا على
تطوير المرحلة الثالثة ،التي تشمل إعداد البنية التحتية إلطالق
أدوات استثمارية جــديــدة ،عــاوة على تطوير مسائل التقاص
النقدي.
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«زين» تطلق قناة « »zBotالذكية لخدمة العمالء
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ً
• الروضان :الشركة ستكون األولى في الكويت التي تطلق تطبيقات الجيل الخامس تجاريا الشهر المقبل
• الكندري :إطالق القناة يأتي في إطار خططنا االستراتيجية لتعزيز توجهاتنا المستقبلية
سند الشمري

قالت ايمان الروضان ،إنه في
القريب العاجل سيتم طرح
تطبيقات جديدة ،بعد تجريب
وتنفيذ تطبيقات أخرى عديدة
كمواقف السيارات الذكية
والمباني الذكية ،الرامية إلى
توفير الطاقة والكهرباء وزيادة
الكفاءة التشغيلية وتحقيق
االستخدام األمثل للموارد
الطبيعية.

نوظف أحدث
حلول الذكاء
االصطناعي
لجعلها أكثر
ً
تطورا في
خدمة العمالء

الغربللي

أطلقت شركة «زين» قناة «»zBot
ً
التفاعلية الجديدة كليا ،لتكون أول
ُ
شركة اتصاالت تطلق هذه القناة
ُ
المبتكرة في الكويت ،مقدمة بذلك
ال ــوج ــه ال ـجــديــد لــأس ـلــوب الــذكــي
ف ــي خــدمــة ال ـع ـم ــاء ،وه ــي الـقـنــاة
التي تستخدم أحدث حلول الذكاء
االصـطـنــاعــي للتفاعل وال ــرد على
ً
ً
اس ـت ـف ـســارات الـعـمــاء آل ـيــا تـمــامــا
مــن غير الحاجة لــوجــود العنصر
البشري.
وج ــاء اإلعـ ــان عــن إط ــاق هــذه
الـقـنــاة ال ـثــوريــة فــي قـطــاع تجربة
الـ ـعـ ـم ــاء ع ـل ــى ه ــام ــش ال ـمــؤت ـمــر
الصحافي ،الذي عقدته الشركة في
ّ
بمقرها
مركز زين لإلبداع «»ZINC
الرئيسي في منطقة الشويخ ،الذي
شهد حضور الرئيسة التنفيذية
ل ــ»زيــن» الـكــويــت إيـمــان الــروضــان،
والـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـش ــؤون
التجارية مشعل الكندري ،والرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـتـكـنــولــوجـيــا ن ــواف
ال ـغــرب ـل ـلــي ،وال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لـ ـلـ ـع ــاق ــات واالتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت ول ـي ــد
الخشتي ،وصاحب المؤتمر عرض
تجريبي حي للقناة الجديدة ،التي
ً
ُصممت خصوصا لتواكب ريــادة
ّ
التحول الرقمي بالسوق
«زين» في
الكويتي.
وع ـلــى هــامــش الـمــؤتـمــر ،أكــدت
الـ ــروضـ ــان اس ـت ـم ــرار ال ـش ــرك ــة في
ج ـنــي ن ـتــائــج اس ـت ـث ـمــارات ـهــا الـتــي
ان ـط ـل ـقــت ق ـبــل أك ـث ــر م ــن س ـنــة في
مجال التكنولوجيا الحديثة ،من
خدمات وتطبيقات التجول الرقمي،
ً
التي بدأت الشركة إطالقها تجاريا
ً
تباعا ،الفتة إلى أنه قبل عدة أشهر
تم إطالق «زين اليف» ،التي احتوت
على مجموعة من تطبيقات التحول
الرقمي الخاصة بالحياة.
وقالت الروضان ،إنه في القريب
ال ـع ــاج ــل س ـي ـتــم ط ـ ــرح تـطـبـيـقــات
ج ــدي ــدة ،وق ــد تــم تـجــريــب وتنفيذ
تطبيقات أخ ــرى عــديــدة كمواقف
السيارات الذكية والمباني الذكية،

الرامية إلى توفير الطاقة والكهرباء
وزيادة الكفاءة التشغيلية وتحقيق
االسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام األمـ ـ ـث ـ ــل ل ـ ـل ـ ـمـ ــوارد
الطبيعية.
وأعلنت أن «زين» ستكون «زين»
أول مـشـغــل ف ــي ال ـكــويــت سيطلق
ت ـط ـب ـي ـقــات ال ـج ـي ــل ال ـخ ــام ــس 5G
ً
تجاريا الشهر المقبل ،وهو إنترنت
فــائــق الـســرعــة ،مــؤكــدة فــي الــوقــت
ن ـف ـســه أن اس ـتــرات ـي ـج ـيــات «زيـ ــن»
تتماشى مع استراتيجيات الدولة
 ،2030وأن الحصة السوقية للشركة
م ـت ــزاي ــدة ب ــاس ـت ـم ــرار ف ــي ال ـســوق
المحلي.

أولى الشركات
مــن نــاحـيـتــه ،ق ــال ال ـك ـنــدري ،إن
الشركة تطلق الـيــوم قناة «»zBot
الـتـفــاعـلـيــة وه ــي ال ــوج ــه الـجــديــد
لخدمة العمالء الذكية ،لتكون «زين»
ب ــذل ــك ش ــرك ــة االتـ ـص ــاالت األولـ ــى،
ُ
التي تطلق قناة التفاعل اآللي مع
العمالء في الكويت.
وأكد الكندري أنه في المستقبل
س ـت ـكــون ه ـنــاك تـطـبـيـقــات أخ ــرى
لـخــدمــة ق ـطــاعــات وشــري ـحــة أكبر
مــن عـمــاء «زيـ ــن» ،إذ سيستطيع
ً
العميل قريبا التحدث إلى «»zBot
وليس فقط الطباعة والمحادثة
ً
ً
كتابيا ،موضحا أنه في هذا اإلطار
سيكون بإمكان التطبيق التعرف
على البصمة الصوتية للعميل،
ً
ً
عـلـمــا أن التطبيق مـتــو فــر حاليا
ويـمـكــن ألي عميل لـشــركــة «زي ــن»
استخدامه.
وأوضــح أن إطــاق قناة «»zBot
الجديدة «يــأتــي فــي إطــار خططنا
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،ال ـتــي نـسـعــى من
خ ــال ـه ــا إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز تــوج ـهــات ـنــا
ّ
التحول
المستقبلية نحو مجاالت
ً
الرقمي واسـتـكـمــاال لــريــادة «زيــن»
ف ــي ال ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي والـمـنـطـقــة،
ً
ً
إذ تقدم القناة مفهوما ثوريا في
ق ـطــاع تـجــربــة ال ـع ـمــاء ،كـمــا أنـهــا

«الخليج» يجدد شراكته مع «برو فيجن»
لتنظيم «ماراثون بنك الخليج »642

الروضان تتوسط الكندري والغربللي والخشتي وفريق العمل خالل المؤتمر الصحافي
ً
ستفتح آفاقا جديدة أمام محفظة
خدماتنا الذكية».
وذك ــر أن قـنــاة « »zBotمــن أكثر
الـ ـخ ــدم ــات ال ـت ـفــاع ـل ـيــة ال ـمــوج ـهــة
«لتعزيز فرصنا في تحسين تجربة
الـعـمــاء ،فمن خاللها سيتم الــرد
على استفسارات العمالء بشكل آلي
ً
تماما من غير الحاجة النتظار الرد
مــن الـمــوظــف الـبـشــري ،عــن طريق
تقديم نـطــاق واس ــع مــن الخدمات
ك ـ ــاس ـ ـت ـ ـع ـ ــراض آخـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض
وإمكانية إدارة الحسابات وتفعيل
الخدمات وغيرها الكثير».
وبين أن توظيف حلول التحول
ً
ال ــرق ـم ــي ا ُل ـحــدي ـثــة ب ــات ض ــروري ــا
ً
لـلـ ُـمـضــي ق ــدم ــا ف ــي تـطــويــر قـطــاع
تجربة العمالء وتجاوز التحديات
المرتبطة به ،وبما أن «زين» تخدم
أكبر عائلة مشتركين في الكويت،
«ف ـن ـح ــن ن ـك ـث ــف جـ ـه ــودن ــا إلث ـ ــراء
ت ـج ــرب ــة الـ ـعـ ـم ــاء ،وج ـع ـل ـهــا أك ـثــر
سهولة ومــرونــة مــن خــال إضافة
مـثــل ه ــذه ال ـق ـنــوات الـ ُـمـبـتـكــرة إلــى
ج ــان ــب ق ــائ ـم ــة قـ ـن ــوات ال ـت ــواص ــل
التقليدية لدينا مثل مركز االتصال
وأفرع خدمة العمالء المنتشرة في
جميع أنحاء الكويت».

الذكاء االصطناعي
مــن ناحيته ،قــال الغربللي ،إن
قناة « »zBotتوظف أحــدث حلول
الــذكــاء االصطناعي مما يجعلها
ً
من أكثر الحلول تطورا في مجاالت
خ ــدم ــة الـ ـعـ ـم ــاء ،ل ـي ــس ف ـق ــط فــي
الكويت ،بــل على مستوى أســواق
ً
المنطقة ،مؤكدا أنها خدمة تتميز
بها «زيــن» فقط وال يوجد منافس
لـنــوع هــذه الـخــدمــة الـتــي تقدمها،
والتي تعتمد على الذكاء الصناعي.
وأوض ـ ــح ال ـغــرب ـلــي أن الـخــدمــة
ت ـه ــدف إلـ ــى ال ــوص ــول لـمـشـتــركــي
«زي ـ ـ ـ ـ ــن» ف ـ ــي أي م ـ ـكـ ــان أو وق ـ ــت،
إذ س ـت ـت ـيــح ل ـل ـم ـش ـت ــرك ال ـف ــرص ــة
االتـصــال المباشر مع الشركة عن
ط ــري ــق هـ ــذا ال ـت ـط ـب ـيــق ب ـم ــا يــوفــر
احـتـيــاجــاتــه ويـلـبــي طـلـبــاتــه ،على
ً
م ـ ــدار الـ ـي ــوم ،ع ـل ـمــا أنـ ــه ال تــوجــد
حدود معينة لتطوير هذا التطبيق،
ً
الفـ ـت ــا إلـ ــى أن ال ـش ــرك ــة تـسـتـطـيــع
ف ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل إض ــاف ــة خ ــدم ــات
أخـ ــرى ل ـهــذا الـتـطـبـيــق ،فمنصات
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي أصـبـحــت
أفضل طريقة للتواصل بين الناس،

والتكنولوجيا هي وسيلة لتحقيق
هذا الهدف ،وعلى الرغم من وجود
بعض الـمـعــوقــات لكن تــم التغلب
عليها» .ورحب الغربللي بالتعاون
مع الشركات القطاع العام في هذا
المجال ،وفق الضوابط والشروط
ً
الـمــوجــودة فــي الـكــويــت ،موضحا
أن عـمـلـيــة ت ـطــويــر ن ـظ ــام «»zBot
ً
تمت كليا بجهود ذاتية «من فريقنا
التقني داخــل زيــن ،وتــم تدعيمها
بأحدث حلول الذكاء االصطناعي
ذات المواصفات العالمية ،وتتميز
ه ــذه الـقـنــاة بــال ـقــدرة عـلــى معرفة
ّ
وتفهم أسئلته،
احتياجات العميل
ُ
وتوجيهه إلى الخدمات المصممة
ً
خصوصا له في الوقت نفسه ،وهذا
سـيـســاعــد عـلــى الــرصــد الصحيح
والدقيق الحتياجاته واختياراته
ل ـت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــات ب ـش ـكــل أفـضــل
ً
وأسرع مستقبال «.
وأش ــار إلــى أن الـقـنــاة الجديدة
ً
م ــرتـ ـبـ ـط ــة كـ ـلـ ـي ــا «مـ ـ ـ ــع أن ـظ ـم ـت ـن ــا
الـتـشـغـيـلـيــة ،م ـمــا يـتـيــح لـلـعـمــاء
إمكانية إدارة حساباتهم وإضافة
ً
أو إل ـغ ــاء ال ـخ ــدم ــات م ـب ــاش ــرة ّمن
خــالـهــا مــن غـيــر الـحــاجــة لـتــدخــل
م ــوظـ ـف ــي خـ ــدمـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء ،م ـمــا

يجعلها قناة مثالية للتواصل مع
عمالئنا بأقرب وقت ممكن».
ُ
وبين أن أبرز ما تضيفه حلول
الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي إل ـ ــى ق ـطــاع
تجربة العميل هو عامل السرعة،
«إذ بإمكانها معالجة اآلالف من
الـعـمـلـيــات فــي الــوقــت نـفـســه ،مما
ي ـق ـل ــل مـ ــن الـ ــوقـ ــت ال ـث ـم ـي ــن الـ ــذي
ُّ
يقضيه العميل في االنتظار ،فكلما
استجبنا لحاجات العميل في وقت
أقــل ومــن غير التضحية بالجودة
ُّ
ُ
الم ّقدمة ،كلما ازدادت ُمعدالت رضا
ّ
العمالء وبالتالي تحسن تجربة
ً
العميل عموما».

مميزات القناة
وتتميز قناة « »zBotالتفاعلية
بـتـقــديــم ع ــدد كـبـيــر م ــن الـخــدمــات
ً
بشكل آلي تماما من خالل تطبيق
«زين» أو موقعها اإللكتروني ،التي
تشمل اس ـت ـعــراض آخ ــر الـعــروض
على باقات الدفع اآلجل والسابق،
وإدارة الحساب ،وإضافة أو إلغاء
خـ ــدمـ ــات الـ ـتـ ـج ــوال واالت ـ ـصـ ــاالت
الــدول ـيــة ،وشـ ــراء األج ـه ــزة الــذكـيــة
من متجر زين اإللكتروني ،وعرض

الــرصـيــد الـحــالــي أو حــالــة الـعـقــد،
واالستعالم عن تفاصيل التجوال
وم ــواق ــع أف ـ ــرع زيـ ــن وال ـع ــدي ــد من
الـخــدمــات األخـ ــرى ،وه ــي متوفرة
بــالـلـغـتـيــن الـعــربـيــة واإلنـكـلـيــزيــة،
كـمــا يـمـكــن ال ـت ـحــدث إلـيـهــا بشكل
ً
طبيعي كما لو كانت موظفا لخدمة
العمالء.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت «زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن» أن
استراتيجيتها الحالية ترتكز حول
ري ـ ــادة ال ـت ـحــول الــرق ـمــي وتـمـكـيــن
المجتمع من االستمتاع بأسلوب
حياة أكثر ذكــاء دون الحاجة إلى
ال ـت ـق ـيــد ب ـم ـك ــان أو زمـ ـ ــان م ـح ــدد،
وتـطــويــع الـتـكـنــولــوجـيــا الحديثة
لتحقيق حياة سهلة ومرنة وأكثر
ً ّ ً
فعاال
فعالية ،لتكون بذلك شريكا
في صنع مستقبل الحياة الذكية.
وأك ـ ـ ــدت ال ـش ــرك ــة أنـ ـه ــا تـتـطـلــع
ً
دائـ ـ ـم ـ ــا إلـ ـ ــى مـ ــراحـ ــل جـ ــديـ ــدة مــن
االنـفــراد والتميز مــع عمالئها في
ك ــل ال ـخ ــدم ــات وال ـم ـن ـت ـجــات الـتــي
تقدمها ،وأوضحت في الوقت ذاته
أنها ترسخ مــن خــال إطــاق هذه
القناة المبتكرة سعيها الدائم نحو
بمختلف
مواكبة تطلعات عمالئها ً
فـئــاتـهــم ال ـع ـمــريــة ،مــوض ـحــة أنـهــا
ستظل تفي دائما بوعودها بتوفير
أفضل الخدمات وأحدث التقنيات.
يـ ــذكـ ــر أن «زيـ ـ ـ ـ ــن» ت ـس ـع ــى إل ــى
ً
ً
أن ت ـ ــؤدي دورا ح ــاس ـم ــا ك ـمــزود
اتـصــاالت رقمي وســط المتغيرات
وال ـ ـت ـ ـحـ ــوالت ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة فــي
األسـ ــواق ،بـتــزويــد أح ــدث الحلول
والـ ـخ ــدم ــات ل ـت ـســريــع ن ـم ــو بـيـئــة
األعـ ـم ــال ،وح ـتــى تـحـقــق أهــداف ـهــا
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ت ـع ـم ــل ال ـش ــرك ــة
عـلــى الــرصــد الــدقـيــق الحتياجات
عمالئها ،مشيرة إلى أنها مستعدة
لطرح الجديد دائما من الخدمات
التي تصل إلى مستوى طموحات
عمالئها بما يـتــوافــق مــع التطور
الــذي يشهده العالم في المجاالت
التكنولوجية.

«وربة» يجري سحب «السنبلة» «التجاري» :إقبال كبير على جناح البنك
في «ذا جيت مول»
األسبوعي اليوم
ي ـج ــري ب ـنــك ورب ـ ــة س ـحــب الـسـنـبـلــة االس ـب ــوع ــي ال ـخــامــس
ً
والثالثين اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا.
ويتم إجــراء السحوبات بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة وموظفي بنك وربة.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل الراغبين في توفير
األمــوال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت
نفسه ،إضافة الى فرص شهرية للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
ً
ونظرا لإلقبال الكبير الذي القاه هذا الحساب من العمالء لما
ّ
يؤمنه من فرص كبيرة للربح ،عمل البنك على إضافة تطورات
نوعية على حساب السنبلة القت استحسان العمالء.
وتشمل التطورات التي تمت إضافتها إلى الحساب ،زيادة
عدد الرابحين عبر اضافة سحب أسبوعي ،اضافة الى السحب
الشهري ،وذلك إلتاحة فرص أكبر للعمالء للفوز بجوائز مالية
أسبوعية قيمة كل منها ألف دينار كويتي تذهب إلى  5رابحين
ويتم السحب عليها في يوم الخميس من كل أسبوع.

طوني ضاهر وأحمد الحزامي وأحمد األمير
أع ـ ـلـ ــن بـ ـن ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج أم ـ ـ ــس تـ ـج ــدي ــد ش ــراكـ ـت ــه
االسـتــراتـيـجـيــة مــع شــركــة ب ــرو فـيـجــن ال ــرائ ــدة في
مجال تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية ،وستشهد
ال ـش ــراك ــة اس ـت ـم ــرار م ــاراث ــون «ب ـنــك الـخـلـيــج »642
السنوي في دورته الرابعة لهذا العام.
ً
وخــال عــام  ،2017حقق الـمــاراثــون نجاحا غير
مسبوق ،حيث شهد حضور أكثر من  6000مشارك
يمثلون أكثر من  130جنسية.
وي ــدع ــو «ال ـخ ـل ـي ــج» ال ـج ـم ـه ــور الـ ــى االن ـض ـم ــام
والمشاركة فــي سباق هــذا الـعــام ،والـتــي ستنطلق
فعالياته  17نوفمبر المقبل.
ً
وتعليقا عـلــى ه ــذا ال ـحــدث الــريــاضــي الـسـنــوي،
قال طوني ضاهر ،الرئيس التنفيذي للبنك« :يعد
ماراثون بنك الخليج  642أحد االنشطة الرياضية
الـمـهـمــة ضـمــن قــائـمــة االن ـش ـطــة وال ـم ـب ــادرات التي
ي ـت ـب ـن ــاه ــا الـ ـبـ ـن ــك ،ويـ ـسـ ـع ــدن ــا تـ ـج ــدي ــد ش ــراك ـت ـن ــا
االستراتيجية مع شركة برو فيجن إلدارة الفعاليات
ً
ً
الرياضية ،والتي يشكل دعمها والتزامها جزءا مهما
في نجاح الحدث».

وأضاف ضاهر« :نؤمن في بنك الخليج بأهمية
دعم وتمكين الشباب الكويتيين من رواد األعمال،
ون ـف ـخــر ب ـمــواص ـلــة م ـشــاركــة رؤي ـت ـنــا لـلـمـســؤولـيــة
االجتماعية بدعم المبادرات والفعاليات التي تعود
بالفائدة على المجتمع الكويتي».
وتــابــع «ونـتــوقــع ه ــذا ال ـعــام مـشــاركــة كـبـيــرة في
ه ــذا ال ـحــدث الــريــاضــي ال ـب ــارز ،ونتطلع للترحيب
بالمشاركين من جميع أنحاء العالم».
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،قـ ــال أح ـم ــد ال ـح ــزام ــي ،الـمــديــر
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ف ــي «بـ ـ ــرو ف ـي ـج ــن» إلدارة ال ـف ـعــال ـيــات
الرياضية« :مكنتنا شراكتنا مــع بنك الخليج من
ترسيخ مكانة دولة الكويت على خريطة الفعاليات
الــريــاضـيــة الـعــالـمـيــة ،حـيــث يعتبر سـبــاق الطريق
الــوحـيــد فــي دول ــة الـكــويــت ال ــذي يحظى باعتماد
االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـسـبــاقــات ال ـم ــاراث ــون وسـبــاقــات
المسافات واالتحاد الدولي أللعاب القوى ،ونحن
سعداء بتجديد تعاوننا مع بنك الخليج ،ونتطلع
إلــى تحقيق الـمــزيــد مــن الـنـجــاح فــي مــاراثــون هذا
العام».

«التركية» توفر خدمتين
جديدتين لدرجة رجال األعمال
أع ـل ـن ــت «الـ ـخـ ـط ــوط ال ـجــويــة
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة» ،ت ــوفـ ـي ــر خــدم ـت ـيــن
جــديــدتـيــن لــركــاب درج ــة رجــال
األع ـ ـمـ ــال ع ـل ــى م ـت ــن رح ــات ـه ــا
العابرة للقارات ،حيث يمكنهم
اخـتـيــار وج ـبــات طـعــامـهــم قبل
انطالق الرحلة أو تناول الطعام
عند الطلب.
ويـسـتـفـيــد مــن ه ــذه الـخــدمــة
مـ ـس ــاف ــرو رحـ ـ ـ ــات «الـ ـخـ ـط ــوط
ال ـجــويــة ال ـتــرك ـيــة» ال ـم ـغ ــادرون
م ـ ــن إس ـ ـط ـ ـن ـ ـبـ ــول إل ـ ـ ـ ــى إح ـ ــدى
ال ــوجـ ـه ــات الـ ـت ــالـ ـي ــة :أت ــان ـت ــا،
وب ــان ـك ــوك ،وب ـك ـيــن ،وبــوغــوتــا،
وب ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن ،وكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب ت ـ ـ ـ ـ ــاون،

وشـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــاغ ـ ــو ،وقـ ــوان ـ ـغ ـ ـت ـ ـشـ ــو،
وهــانــوي ،وهــافــانــا ،وهــو تشي
منه ،وهونغ كونغ ،وهيوستن،
وج ـ ــاك ـ ــرت ـ ــا ،وج ــوه ــانـ ـسـ ـب ــرغ،
وكــوااللـمـبــور ،ول ــوس أنجلس،
ومانيال ،وميامي ،ومونتريال،
ون ـي ــوي ــورك ،وبــوك ـيــت ،وب ــورت
ل ــوي ــس ،وسـ ـ ــان فــران ـس ـي ـس ـكــو،
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــاوب ـ ـ ـ ـ ـ ــاول ـ ـ ـ ـ ـ ــو ،وسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــول،
وش ـ ـن ـ ـغ ـ ـهـ ــاي ،وس ـ ـن ـ ـغـ ــافـ ــورة،
وتــايـبـيــه ،وطــوكـيــو ،وتــورنـتــو،
وواشـنـطــن ،وك ــاراك ــاس ،وبنما
سـيـتــي ،ومــدغ ـش ـقــر ،ودي ــرب ــان،
ومابوتو ،وبوينس آيرس.

جناح البنك في «ذا جيت مول»
حـقــق ج ـنــاح الـبـنــك الـتـجــاري
في «ذا جيت مــول» ،الــذي استمر
ً
ً
سبعة أي ــام ،نـجــاحــا كـبـيــرا .وقد
ه ــدف الـجـنــاح إل ــى ع ــرض مــزايــا
حملة «راتبك وزووود» والرد على
استفسارات زوار المجمع بشأن
تـلــك الـحـمـلــة الـمــوجـهــة بـصــورة
تـنــا ســب الـمــوظـفـيــن الكويتيين
العاملين فــي القطاع الحكومي
وال ـن ـف ـطــي وال ـش ــرك ــات الـخــاصــة
المدرجة لدى البنك.
وتوافد على الجناح العديد من
رواد مجمع ذا جيت مــول ،حيث
قــام فريق التسويق والمبيعات
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع ل ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
الـمـصــرفـيــة ل ــأف ــراد ب ــال ــرد على
جميع استفسارات زوار الجناح
فيما يتعلق بمزايا الحملة التي
تتضمن الهدية النقدية الفورية

ً
بقيمة  150دي ـن ــارا ،إضــافــة إلــى
ك ــوب ــون «امـ ـس ــح وارب ـ ـ ــح م ـبــالــغ
نقدية» ،لربح مبلغ يصل إلى 10
آالف ديـ ـن ــار ،أو ال ـح ـصــول على
ق ــرض ب ــدون فــائــدة بـحــد أقصى
 10آالف دينار.
وال تزال الفرصة سانحة أمام
الـعـمــاء لتحويل رواتـبـهــم على
البنك التجاري ،والتأهل لدخول
السحب ربع السنوي الذي سيتم
إجـ ـ ـ ــراؤه ع ـل ــى ج ــائ ــزة «ض ــاع ــف
راتبك مع التجاري» في  7أكتوبر
 ،2018و كـ ــذ لـ ــك ا لـ ـسـ ـح ــب ا لـ ــذي
سيجرى على سيارة رينج روفر
فيالر في بداية .2019
وعــن آلية االنضمام إلــى هذه
الحملة واالسـتـفــادة مــن المزايا
ال ـ ـتـ ــي تـ ــوفـ ــرهـ ــا ،أوضـ ـ ـ ــح ف ــري ــق
ال ـت ـس ــوي ــق وال ـم ـب ـي ـع ــات لـ ـ ــرواد

الـجـنــاح فــي «ذا جـيــت م ــول» أنــه
ب ــاس ـت ـط ــاع ــة أي م ــوظ ــف رات ـب ــه
يـفــوق  500دي ـنــار كــويـتــي ســواء
تم تعيينه حديثا أو في الخدمة
الفعلية من سنين القيام بتحويل
راتـ ـب ــه إلـ ــى ال ـب ـن ــك واالسـ ـتـ ـف ــادة
مــن مــزايــا ه ــذه الـحـمـلــة الـتــي تم
ً
تـصـمـيـمـهــا خ ـصــوصــا ب ـصــورة
تـنــا ســب الـمــوظـفـيــن الكويتيين
العاملين فــي القطاع الحكومي
وال ـن ـف ـطــي وال ـش ــرك ــات الـخــاصــة
المدرجة لدى البنك ،كونها توفر
لهم أيضا فرصة الحصول على
العديد من المميزات اإلضافية،
والتمتع بالعديد مــن الخدمات
ا لـمـتـطــورة والمنتجات الفريدة
والمميزة التي يوفرها «التجاري»
ل ـع ـمــائــه لـتـلـبــي احـتـيــاجــاتـهــم،
وترتقي لمستوى تطلعاتهم.

صفر« :سدرة  »500يزود  29مضخة تابعة لـ «نفط الكويت» بالطاقة
●

أشرف عجمي

أكد كبير مهندسي معاينة اآلبار
في شركة نفط الكويت عماد صفر،
أن مـ ـش ــروع «سـ ـ ــدرة  »500لـلـطــاقــة
ال ـش ـم ـس ـي ــة فـ ــي أم ق ــدي ــر والـ ـت ــاب ــع
للشركة يعمل بكفاءة عالية ،ويزود
الشركة بشكل كامل من الطاقة لعدد
ن ـحــو  29مـضـخــة نـفـطـيــة ف ــي غــرب
الكويت.
وق ـ ـ ـ ــال صـ ـ ـف ـ ــر ،فـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
للصحتفيين أ م ـ ــس ،عـلــى هــا مــش
ال ـم ـح ــاض ــرة الـ ـت ــي ن ـظ ـم ـت ـهــا إدارة
اإلعالم البترولي والعالقات العامة
فــي وزارة الـنـفــط لـطــالـبــات مــدرســة

حـفـصــة الـمـتــوسـطــة ح ــول مـشــروع
«سدرة  ،»500إن هذا المشروع ينتج
ً
نحو  10ميغاوات يوميا تذهب منها
ب ـيــن  7إل ــى  9م ـي ـغ ــاوات لـمـحـطــات
الضخ الـ  29في غرب الكويت والتي
ً
تـنـتــج نـحــو  31أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا
ف ــي ح ـيــن ت ــذه ــب ال ـطــاقــة الـمـنـتـجــة
المتبقية إلى شبكة وزارة الكهرباء.

التكلفة المبدئية لمشروع «سدرة »500
بـلـغــت نـحــو  28مـلـيــون دوالر شاملة
التنفيذ والتشغيل والصيانة.
وأوضح الخالدي أن مشروع «سدرة»
ً
ـاد كــوي ـت ـيــة صــرفــة
ي ـع ـمــل ح ــال ـي ــا ب ــأي ـ ٍ
باستثناء اثنين من كبار المستشارين
ً
م ــن إس ـب ــان ـي ــا وفـ ـق ــا ل ـع ـقــد الـتـشـغـيــل
ً
والصيانة مع الشركة المنفذة الفتا إلى
أن العمر االفتراضي للمشروع بين 20
ً
الى  25عاما.

من جانبه ،قال «كبير مهندسين» في
شركة نفط الكويت يوسف الخالدي ،إن
تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية انخفضت
ً
كـثـيــرا عــن ال ـس ـنــوات الـســابـقــة بفضل
ً
التكنولوجيا الحديثة ،مشيرا إلى أن

ثقافة بترولية

تكنولوجيا حديثة

من جهتها ،أكــدت مراقبة العالقات
ال ـع ــام ــة وم ــراقـ ـب ــة اإلع ـ ـ ــام ال ـب ـتــرولــي
بــاإلنــابــة ف ــي وزارة الـنـفــط الـكــويـتـيــة

الشيخة تماضر خالد األحمد أن إقامة
الندوات والمحاضرات النفطية تأتي
ف ــي إط ـ ــار م ـســؤول ـي ـت ـهــا الـمـجـتـمـعـيــة
وحرصها الدؤوب على تثقيف الجيل
ال ـجــديــد وحـ ــرص ال ـ ـ ــوزارة ع ـلــى نشر
الثقافة البترولية مشيرة إلى أن أهمية
تلك الـنــدوات تكمن فــي التعريف بكل
جديد فيما يتعلق بالطاقات المتجددة
وال ـبــدي ـلــة وكـيـفـيــة تــوظـيـفـهــا لـخــدمــة
المجتمع.
وأ ضــا فــت الشيخة تماضر الخالد
أن ت ــدش ـي ــن ن ـ ـ ــدوات الـ ـع ــام ال ــدراس ــي
بندوة عن مشروع «سدرة  »500للطاقة
الشمسية يمثل أهمية كبرى للتعريف
بــالـطــاقــات الـمـتـجــددة وال ـت ـعــرف على
الـتـقـنـيــات الـحــديـثــة ف ــي ذل ــك الـمـجــال

وكيفية االستغالل األمثل لها ،إضافة
إلــى تناول أبــرز النظم والخدمات في
تلك القطاعات مع الحرص على تناول
كــل جــديــد وإبـ ــراز الـتـجــارب العالمية
الناجحة في هــذه الصناعة للوصول
إل ــى ال ـق ــدر األك ـب ــر م ــن االس ـت ـث ـمــار في
مجال الطاقة المتجددة.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن ت ــدشـ ـي ــن الـ ـ ـ ـ ــوزارة
لدورتها السادسة عشرة على التوالي
ل ـم ـشــروع ال ـث ـقــافــة ال ـب ـتــرول ـيــة بــإقــامــة
ال ـنــدوة نـمــوذجـيــة عــن م ـشــروع ســدرة
 500للطاقة المتجددة يهدف إلى نشر
الوعي البترولي لدى المجتمع الكويتي
مـ ــن خ ـ ــال ال ـ ـن ـ ــدوات والـ ـمـ ـح ــاض ــرات
ا لـخــا صــة للباحثين والمتخصصين
في الشركات والمؤسسات والــوزارات

ب ـج ـم ـيــع م ـس ـت ــوي ــات ـه ــم ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
الـ ـج ــوالت والـ ــزيـ ــارات ل ـل ـم ــدارس بكل
مــراحـلـهــا الـعـمــريــة وإقــامــة الـمـعــارض
الداخلية والـخــارجـيــة إلب ــراز األهمية
الحيوية لهذا المشروع التوعوي لها.
وق ــال ــت إن إط ـ ــاق أول ـ ــى فـعــالـيــات
المشروع الثقافي بتلك الـنــدوة يأتي
ً
ت ـج ـس ـي ــدا لـ ـمـ ـب ــادرة ص ــاح ــب الـسـمــو
أم ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـمــد
ب ـض ــرورة الـتــركـيــز عـلــى اسـتـخــدامــات
الطاقة المتجددة والبديلة في الكويت
وتـ ـح ــدي ــد ن ـس ـب ــة  15فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
استخداماتها بحلول .2030
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أنتـ ـ ـس ـ ــارع الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة والـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة ي ـع ـج ــل مــن
االس ـت ـغــال األم ـث ــل لـلـطــاقــة الـمـتـجــددة

مـبـيـنــة أن الـبـحــث عــن م ـصــادر الـطــاقــة
المتجددة وكيفية االستفادة منها في
ً
تـنــويــع م ـصــادر الـطــاقــة ب ــات ضــروريــا
لالستفادة القصوى من تلك المصادر
ً
خـصــوصــا أن ال ــدول الـمـجــاورة أطلقت
ً
أخيرا مجموعة من المشروعات العمالقة
في الطاقات المتجددة والبديلة.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن ال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـجــددة
ً
و خـصــو صــا الشمسية يمكن أن تكون
أحد الحلول الجذرية لالزمة اإلسكانية
في الكويت« ،فالجميع يعلم أن الكويت
ً
ً
ح ــالـ ـي ــا تـ ــواجـ ــه ضـ ـغ ــوط ــا فـ ــي م ـج ــال
الكهرباء من ناحيتي القدرة االنتاجية
والتكلفة لذلك تتجه الــدول الى الطاقة
الشمسية لتخفيف التكاليف وتوفير
االنتاج بشكل يتسم باالستمرارية.

11
ً
الهاجري :األموال األجنبية تنتظر تناغما مع مستثمرينا المؤسسيين
ةديرجلا
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اقتصاد

ّ
«كيف نتطور من سوق حدي إلى متقدم إذا كان المستشار العالمي ينصح باالستثمار في الخارج؟»
قال الهاجري ،إن االنضمام
إلى مؤشر األسواق الناشئة
إجراء مهم ضمن حزمة من
اإلجراءات التي يجب اتخاذها
لتحقيق اإلصالح المتكامل
في السوق ،لكنه ليس اإلجراء
األوحد للوصول إلى النتيجة
المرجوة .وتبقى التساؤالت عن
اإلجراءات المستحقة بعد هذا
اإلنجاز قائمة.

البنوك
االستثمارية
احتضنت
العديد من
الشركات
وساهمت
في تطويرها
وانطالقها
للعالمية

أش ــاد مـنــاف الـهــاجــري الرئيس
التنفيذي في شركة المركز المالي
الكويتي "المركز" بانضمام سوق
األس ـهــم الـكــويـتــي "ال ـب ــورص ــة" إلــى
مــؤشــر "فــوتـســي راسـ ــل" لــأســواق
ً
الناشئة ،واصفا إياه باإلنجاز المهم،
"لكنه يجب أال يثنينا عن التساؤل
حول الخطوات القادمة والمستحقة
لتحقيق االس ـت ــدام ــة عـلــى صعيد
السيولة في السوق الكويتي".
وقــال الهاجري ،في مقابلة على
هامش مؤتمر يوروموني الكويت
 ،2018إن االنضمام لمؤشر األسواق
الناشئة إجراء مهم من ضمن حزمة
م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ــواج ــب اتـخــاذهــا
لـتـحـقـيــق اإلصـ ـ ــاح الـمـتـكــامــل في
السوق ،لكنه ليس اإلج ــراء األوحــد
لـلــوصــول إل ــى النتيجة الـمــرجــوة،
إذ تبقى التساؤالت عن اإلجــراءات
المستحقة بعد هذا اإلنجاز قائمة،
والـمـســاعــي مـثــل المتعلقة بجذب
رؤوس األم ـ ـ ــوال األج ـن ـب ـيــة ،س ــواء
كــانــت ع ــن طــريــق أدوات ال ــدي ــن أو
االستثمارات األجنبية ،ال تهدف في
نهاية األمــر إلــى استقطاب األمــوال
األجنبية فحسب ،إنما تهدف إلى
رفــع الممارسات المصاحبة لهذه
الصفقات.

«فوتسي راسل»
وأضاف أن أهمية االنضمام إلى
مــؤشــر "فــوتـســي راسـ ــل" لــأســواق
الـنــاشـئــة بالنسبة للكويت تكمن
فــي تـعــزيــز الـثـقــة وتـكــريــس أفضل
الـمـمــارســات العالمية فــي الـســوق،
وتغيير ثقافة السوق المضاربية إلى
ثقافة االستثمار المؤسسي ،ورأى أن
ً
هذا التغيير يجب أال يكون مقصورا
على سوق األسهم ،بل يجب أن يجد
طريقه إلى مجاالت أخرى في القطاع

الـ ـخ ــاص ال ـك ــوي ـت ــي م ـث ــل صـفـقــات
االندماج واالستحواذ ،والجمعيات
العمومية للشركات ،التي من شأنها
أن تكون أكثر مهنية لو اشتملت على
مجموعة متنوعة من المستثمرين
المؤسسيين عن طريق الصناديق
ً
االستثمارية مثال ،التي بإمكانها أن
ً
ً
تؤدي دورا مهما في المستقبل في
تحقيق التناغم مع رؤوس األموال
األجنبية والصناديق المؤسسية
القادمة من الخارج.
وب ـ ـسـ ــؤالـ ــه ع ـ ــن م ـ ـ ــدى ق ـنــاع ـتــه
بتطبيق مؤسسات القطاع الخاص
لمعايير الحوكمة ،أوضح الهاجري
أن الـشــركــات الـمــدرجــة فــي الكويت
ً
تخضع إلى رقابة دقيقة وخصوصا
مؤسسات القطاع المالي في الكويت،
ال ــذي يشمل البنوك والمؤسسات
الـمــالـيــة األخـ ــرى مـثــل "ال ـمــركــز" ،إذ
يخضع لـلــرقــابــة مــن هيئة أس ــواق
الـ ـم ــال ،إض ــاف ــة إلـ ــى ب ـنــك ال ـكــويــت
المركزي ،ويعد القطاع ًالمالي من
ً
أفـضــل الـقـطــاعــات رقــابــة وتطبيقا
ً
والـتــزامــا بالقواعد التنظيمية في
الـكــويــت والمنطقة" ،وال أعتقد أن
هذه الرقابة على القطاع غليظة بل
ً
مستحقة ،فهناك دائما حاجة ماسة
لرفع مستويات الشفافية ،وحوكمة
المصالح ،وتكريس المحاسبة وهو
ما يصب في خانة تحسين تنافسية
اقتصادنا الوطني ،وقد شهدت ثقافة
ً
الحوكمة في القطاع المالي تغييرا
ً
ً
جــذريــا وشــامــا منذ إن ـشــاء هيئة
أسواق المال ،ويتحتم أن يصاحب
جهود الرقابة المزيد من الجهود
الستعادة الثقة في سوق األسهم".
وذكر أنه "في حين تم استقطاب
الصناديق األجنبية ،يجب االلتفات
ً
حاليا إلــى الصناديق المؤسسية
الـمـحـلـيــة م ــن خ ــال اسـتــراتـيـجـيــة
محددة الستعادة دورهــا الحيوي

«بوبيان» 3 :جوائز من «غلوبل فاينانس»

ً
من بينها األفضل تكنولوجيا على مستوى الشرق األوسط
حصل بنك بوبيان على  3جوائز
م ــن مــؤس ـســة "غ ـل ــوب ــل فــاي ـنــانــس"
ال ـعــال ـم ـيــة ،إذ فـ ــاز ال ـب ـنــك بـجــائــزة
أف ـض ــل ب ـنــك إس ــام ــي ف ــي منطقة
الشرق األوسط في مجال الخدمات
المصرفية اإللكترونية (الرقمية)
" "DIGITAK BANKوجائزة "األفضل
على مستوى الكويت فــي المجال
ن ـف ـســه" إلـ ــى ج ــان ــب ج ــائ ــزة أخ ــرى
"أفضل بنك إبداعي" في هذا المجال.
وتسلم الـجــوائــز نــائــب الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ع ـب ــدال ـل ــه ال ـت ــوي ـج ــري،
ً
فـ ــي ح ـف ــل أقـ ـي ــم خـ ـص ــوص ــا ب ـهــذه
المناسبة فــي دب ــي بـحـضــور عــدد
كبير من مسؤولي البنوك الخليجية
والعربية والعالمية.
وقال التويجري ،إنه "بالنظر إلى
الجوائز التي حازها بنك بوبيان
هذا العام ،فإنها تعبر عن المرحلة
ال ـت ــي وصـ ــل إل ـي ـهــا م ــن تـ ـط ــور ،إذ
ً
حصدنا جائزة األفضل تكنولوجيا
على مستوى الكويت للعام الرابع
على التوالي ،في حين استحدثت
اللجنة المنظمة جائزة جديدة على
ً
مستوى الشرق األوسط كانت أيضا

عبدالله التويجري

ً
من نصيبنا وأيضا جائزة اإلبداع
التي تطرح للمرة األولى".
وأض ــاف أن "أب ــرز مــا يميز هذه
الجائزة هو أنها جاءت من مؤسسة
عــالـمـيــة م ـش ـهــود ل ـهــا بــالـحـيــاديــة
ً
والـمـصــداقـيــة ،مما يمثل تتويجا
لـجـهــود الـسـنــوات الـمــاضـيــة ،التي
اس ـت ـث ـم ــر بـ ـه ــا الـ ـبـ ـن ــك ف ـ ــي ق ـط ــاع
تكنولوجيا المعلومات والخدمات
المصرفية اإللكترونية".

وأوضـ ــح أن بـنــك بــوبـيــان كــان
من البنوك القليلة على مستوى
المنطقة ،الـتــي اسـتــوفــت شــروط
التقدم للجائزة إذ انطبقت جميع
المعايير التى وضعتها "غلوبل
فاينانس" على تجربة البنك في
السنوات األخيرة.
أشارت المؤسسة في تقريرها
إل ـ ـ ــى مـ ـع ــايـ ـي ــر االخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ال ـت ــي
وضـعـتـهــا لـجـنــة م ــن المحكمين
الـ ـع ــالـ ـمـ ـيـ ـي ــن وه ـ ـ ــي "م ـ ـ ـ ــدى ق ــوة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـت ــى يـضـعـهــا
ال ـب ـن ــك لـ ـج ــذب وخ ــدم ــة ال ـع ـمــاء
ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
خ ــدم ــات مـصــرفـيــة إل ـك ـتــرون ـيــة"،
و"تـحـفـيــز وتــرغ ـيــب ال ـع ـمــاء في
التحول إلــى استخدام الخدمات
المصرفية اإللـكـتــرونـيــة" ،و"نمو
قاعدة العمالء الذين يستخدمون
الخدمات المصرفية اإللكترونية
ً
بـكــل قـنــواتـهــا كــافــة ،وخـصــوصــا
الهواتف الذكية ،وكذلك "اإلبــداع
واالب ـ ـت ـ ـكـ ــار فـ ــي ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات
مصرفية وغير مصرفية مميزة
عبر القنوات اإللكترونية".

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

مناف الهاجري
ف ــي الـ ـس ــوق .وال أت ـح ــدث ه ـنــا عن
الصناديق االستثمارية ومديري
ً
الـ ـمـ ـح ــاف ــظ ف ـ ـقـ ــط ،ب ـ ــل أيـ ـ ـض ـ ــا عــن
ً
المؤسسات الكويتية التي أدت دورا
ً
محوريا في تأسيس سوق األوراق
المالية في الكويت قبل إنشاء الهيئة،
والتي مازالت تحتاج إلى استمرار
سياساتها فــي هــذا ال ـصــدد ،وهي
سياسات حققت لها عوائد قوية".

ملفات شائكة
وأشار إلى تقدم الكويت في قطاع
ال ـخــدمــات الـمــالـيــة وأس ـ ــواق الـمــال
مقارنة باالقتصاد الكلي ،فاألخير
يعني التعامل مع ملفات شائكة أكثر
مثل التعليم والصحة وتحدياته
ً
أك ـثــر ،م ــؤك ــدا أن ســد الـفـجــوة بين
األسواق الحدية واألسواق الناشئة
ً
ي ـم ـث ــل تـ ـح ــدي ــا ل ـل ـق ـط ــاع ال ـم ــال ــي،
وسـيـســاهــم ف ــي س ــد ه ــذه الـفـجــوة
االنـضـمــام لمؤشر "فــوتـســي" الــذي
س ـي ـل ـيــه ال شـ ــك تـ ـح ــرك ــات أخـ ــرى

فــي نفس االت ـجــاه .لكن اإلن ـجــازات
التي حققها القطاع منذ تأسيس
الهيئة الـعــامــة لالستثمار تعتبر
عالمات فارقة ،وعلى سبيل المثال،
أطلقت الهيئة الـعــامــة لالستثمار
في التسعينيات نشاط الصناديق
االستثمارية فــي الـكــويــت ،وم ــازال
مـ ــديـ ــرو ال ـص ـن ــادي ــق ح ـت ــى ال ـي ــوم
ي ـقــومــون بـ ــدور نـشــط ف ــي الـقـطــاع.
وهناك العديد من النجاحات ونقاط
الـقــوة الـتــي يجب االسـتـفــادة منها
ً
خصوصا أن السوق الكويتي يشهد
ً
ً
نموا ملحوظا.
وعن التوزيع الجغرافي لثروات
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،ق ــال
الهاجري" :إن أغلبية المستثمرين
الكويتيين هم من الشركات العائلية
وال ـمــدرجــة ال ـتــي تـسـتــوطــن معظم
ثــرواتـهــا وأنشطتها التجارية في
الـكــويــت ،وعـلــى وجــه التحديد في
الـعـقــار ال ــذي يتمتع بـعــوائــد قوية
تـ ـف ــوق ت ـل ــك ال ـ ـسـ ــائـ ــدة فـ ــي الـ ـ ــدول
ال ـص ـنــاع ـيــة ع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال،

لكن األخـيــرة تتفوق في االستقرار
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ــي .ه ـ ــذه ال ـش ــرك ــات
ً
تستدعي إدارة محلية أيضا إلدارة
أصولها وخصومها بشكل أوثق.
ولفت إلــى أنــه في "المركز" على
سبيل الـمـثــال" ،نعمل على تنويع
االستثمارات في عدة فئات لألصول
وف ــي ع ــدة مـنــاطــق جـغــرافـيــة حــول
الـعــالــم .وهـنــاك تــوجــه عــام مــن قبل
الشركات العائلية للجوء لألسماء
ال ـم ـع ــروف ــة مـ ــن مـ ــديـ ــري ال ـ ـثـ ــروات
العالميين المتواجدين في المنطقة
أو حتى في لندن أو نيويورك ،لكن
الحظنا أن مديري الثروات العالميين
وعـمــاء هــم مــن الـشــركــات العائلية
ً
غالبا ما يلجأون إلينا في "المركز"
ألن ه ـنــاك تـحــديــات وع ــوائ ــق على
أرض الواقع ال يمكن تخطيها بدون
تضافر الحلول التي يقدمها مديرو
الثروات العالميين مع ما نقدمه في
"المركز" من حلول ،فمدير االستثمار
األجنبي ال يمتلك الخبرة الالزمة
إلدارة العقار المحلي على سبيل

الـمـثــال ،وال ــذي يمثل الـجــزء األكبر
مــن أص ــول كثير مــن المستثمرين
في الكويت".
وع ـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ال ـت ــي
تــواجـهـهــا ال ـشــركــات االستثمارية
في الكويت في مجال التكنولوجيا
المالية ،أفاد بأن "هناك العديد من
التحديات الـتــي يواجهها القطاع
الـ ـم ــال ــي م ـث ــل ال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـمــال ـيــة
وم ــواك ـب ــة ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ف ــي هــذا
القطاع ،لكنني أعتقد أن التقنيات
ً
ً
المالية ليست أمرا حديثا على هذا
القطاع ،إذ إننا لطالما استثمرنا
في مجال تكنولوجيا المعلومات
ل ـم ــواك ـب ــة ال ـت ـق ــدم وت ـق ــدي ــم أفـضــل
ً
ال ـخــدمــات خـصــوصــا فــي مـجــاالت
األمن اإللكتروني ومنصات التفاعل
مع العمالء".

إدارة األموال
وذك ـ ـ ــر الـ ـه ــاج ــري "أن ن ـم ــوذج
أعمال المركز يقوم بشكل رئيسي
على إدارة األص ــول لقاعدة عمالء
ت ـم ـث ــل الـ ـم ــؤسـ ـس ــات والـ ـش ــرك ــات
العالمية الـجــزء األكـبــر منها ،كما
يقدم "المركز" الخدمات المصرفية
االستثمارية التي احتضنت العديد
من الشركات وساهمت بتطويرها
وانطالقها للعالمية ومنها بعض
ً
الـشــركــات الـتــي أدرج ــت أخ ـيــرا في
مؤشر فوتسي لألسواق الناشئة،
وف ــي حـيــن تنظر رؤوس األمـ ــوال
األج ـن ـب ـي ــة إل ـ ــى أسـ ـه ــم ال ـش ــرك ــات
المصنفة فــي ال ـســوق األول وهي
 16شركة ،وتتسع نظرتنا لتشمل
 175ش ــرك ــة م ــدرج ــة ف ــي ال ـس ــوق،
ون ــرى أن دورنـ ــا فــي ه ــذا المجال
هــو تمكين ال ـشــركــات مــن اإلدراج
في السوق والترقي في مؤشراته
لتحقيق أهدافها المتعلقة بالنمو

ال ـم ـس ـت ــدام ،م ــا ي ـم ـثــل ن ـق ـطــة ق ــوة
بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية
االستثمارية في الكويت بشكل عام.
ولـكــن التحدي األب ــرز فــي الكويت
يتمثل بضعف نمو أرباح الشركات
واالئتمان المصرفي".
وبين أن "اإلنفاق الحكومي على
الشركات المدرجة لم ينعكس بشكل
ً
متناسب ،إذ إن قليال فقط من هذا
اإلن ـف ــاق وج ــد طــريـقــه إل ــى القطاع
المالي ،الذي يحظى بتنظيم رقابي
ممتاز .أما التحدي الرئيسي فيتمثل
في التنسيق بصورة أكبر لتطبيق
السياسات االقتصادية .ففي حين
يتركز نقاشنا على أهمية التنويع
ً
االقـ ـتـ ـص ــادي ب ـع ـي ــدا ع ــن ال ـق ـطــاع
ً
النفطي ،نجد مثال أن االستثمار في
القطاع النفطي يستأثر بالسيولة
شح في االستثمار
المؤسسية مع ٍ
في مشاريع القطاعات غير النفطية،
م ـم ــا ي ـش ـكــل ح ــاج ــة ل ـت ـبــديــد ه ــذا
التضارب.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ــن اع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاده بـ ــأن
المستشارين العالميين يساهمون
ً
بـخـلــق ه ــذه الـمـعـضـلــة ،متسائال
"كيف لنا أن نتطور من سوق ّ
حدي
إلى سوق متقدم إذا كان المستشار
الـ ـع ــالـ ـم ــي ي ـن ـص ــح م ـسـتـث ـمــريـنــا
الـمــؤسـسـيـيــن أن يـسـتـثـمــروا في
ال ـخ ــارج ألن الـمـخــاطــر عــالـيــة في
الكويت حسب رأيهم؟"
وق ـ ــال ال ـه ــاج ــري ،إنـ ــه "مـتـفــائــل
بمستقبل القطاع المالي ألنه القطاع
الــذي أثبت أنــه قــادر على االبتكار
لمواكبة تحديات القطاع الخاص
وهي تحديات ال شك أنها ستكثر
م ــع ط ـمــوح ال ـخ ـطــط االق ـت ـصــاديــة
ً
ـدور
الـ ـق ــادم ــة .وم ـت ـفــائــل أيـ ـض ــا بـ ـ ٍ
أك ـبــر لـلـقـطــاع ال ـخــاص مــع دخــول
المستثمر األجنبي للسوق المحلي
وما يجلبه معه من ثقافة عقالنية".

١٢
اقتصاد
العبيد :التقيد بتعليمات الدفع اإللكتروني وال مجال لحسن النية
ةديرجلا
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• «المركزي» يقدم شرحا للقانون ويحذر من المخالفة • العوضي :نهدف لزيادة نشاط الدفع اإللكتروني
محمد اإلتربي

ذكر العبيد أن قانون المعامالت
اإللكترونية أسند إلى بنك
الكويت المركزي مسؤولية
اإلشراف والرقابة على أعمال
الدفع اإللكتروني لألموال.

التطبيقات
مشمولة وعلى
المزاول التأكد
من سالمة
الوكيل
الغيث

نـظــم نــائــب مـحــافــظ الـبـنــك ال ـمــركــزي يوسف
العبيد ندوة تعريفية موسعة أمام أكثر من 70
جهة مــن البنوك المحلية واألجنبية وشركات
الصيرفة واالتصاالت ووزارة التجارة والصناعة
وال ـج ـهــاز ال ـمــركــزي لـتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات
وا لـجـهــات األ خ ــرى المهتمة بتعليمات تنظيم
أعـمــال الــدفــع اإللـكـتــرونــي لتوضيح الكثير من
النقاط والرد على االستفسارات كافة.
وتـ ـن ــاول الـعـبـيــد ع ــدة ن ـقــاط خ ــال ح ـضــوره
الـلـقــاء الـتـنــويــري ،ال ــذي حــرص البنك المركزي
على الدعوة إليه لتوضيح التعليمات والرد على
استفسارات المهتمين والمزاولين لخدمة الدفع
اإللكتروني ،ومن أبرز وأهم النقاط التي أوضحها
أن البطاقات مخزونة القيمة أو سابقة الدفع جزء
من تلك التعليمات ،بالتالي يجب مراعاة ذلك،
والتشديد على ض ــرروة الـحــرص واإلمـعــان في
التعليمات ،والتأكد من مدى نطاق استخدامها،
ً
مشيرا إلى أن البنك المركزي تولى دراسة الوضع
بعناية كافية إلدراج كل الجهات المخاطبة بهذا
القانون ومعالجة المثالب والثغرات ،إن وجدت.
وأك ـ ـ ــد ال ـع ـب ـي ــد أن الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي مـعـنــي
باالستقرار المالي والنقدي ألي ممارسة ،حتى
لو كانت عبر نوايا سليمة ،بالتالي أي مزاولة
ألي نشاط غير منظم أو يتعارض مع التعليمات
الخاصة بالدفع اإللكتروني سينسحب على الكل
لذلك التنظيم واجب وضــروري واتباع القانون
والتعليمات أوجب.
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ذكـ ــر ال ـع ـب ـيــد أن قــانــون
المعامالت اإللكترونية أسند إلــى بنك الكويت
المركزي مسؤولية اإلشراف والرقابة على أعمال
الــدفــع اإللـكـتــرونــي لــأمــوال ،وعليه أص ــدر بنك
الكويت المركزي تعليمات لتنظيم أعمال الدفع
اإللـكـتــرونــي لــأمــوال موجهة إلــى كــل الشركات
ال ـم ــزاول ــة ألن ـظ ـمــة ال ــدف ــع اإلل ـك ـتــرونــي لــأمــوال
ووكالئهما.
ولفت العبيد فــي ضــوء الخصوصية الفنية
وال ــرق ــاب ـي ــة لـلـتـعـلـيـمــات ،إلـ ــى أن ب ـنــك الـكــويــت
ً
ّ
نظم ً
لقاء موسعا مع الجهات المخاطبة
المركزي
بــال ـت ـع ـل ـي ـمــات ،أمـ ـ ــس ،وال ـ ـهـ ــدف م ـن ــه تــوض ـيــح
المتطلبات وآليات اإلشراف والرقابة على أنظمة
المدفوعات ،إضافة إلى اإلجابة عن استفسارات
الجهات المخاطبة بالتعليمات ،في حين يأتي
إصــدار التعليمات ،في إطــار تبني بنك الكويت
المركزي أفضل الممارسات في مجال التقنيات
المالية الحديثة ،بما يوفر خدمات متطورة على
أعلى قدر من األمــان ،في إطــار سياسة الشمول
المالي التي يطبقها البنك المركزي.
م ــن نــاحـيـتــه ،ق ــال ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي لقطاع

الــرقــابــة فــي البنك الـمــركــزي ولـيــد الـعــوضــي ،إن
التعليمات الخاصة بالدفع اإللكتروني جاء ت
شــام ـلــة وواسـ ـع ــة ومــرت ـب ـطــة بـعـمـلـيــات تـتــزايــد
داخل المجتمع لذا وجب تنظيمها ،وهي جاءت
لتعزيز ودفع تلك العمليات للتوسع واالزدهار
ال إعاقتها.
وأفاد العوضي بأنه لن تكون هناك متطلبات
ع ـلــى ال ـ ـمـ ــزاول وال ـت ـع ـل ـي ـمــات س ـت ــراع ــي الـفـئــات
ً
الـمـخـتـلـفــة مـ ـش ــددا ع ـلــى أن الـ ـه ــدف األس ــاس ــي
مــن التعليمات التنظيم وا لـتـشـجـيــع عـلــى تلك
الممارسات.
وعن شركات الصيرفة ،أشار إلى أنها ال تدرج
ً
تلقائيا ،وعليها تقديم طلبات تسجيل وتعديل
ً
ً
أوضـ ــاع ،مبينا أن الـبـنــوك ت ـنــدرج تلقائيا في
السجل تحت القانون والتعليمات ألنها جهات
ً
مكتملة البنية التحتية وكجهاز مختلف تماما
يـ ـم ــارس ن ـشــاطــه ت ـحــت ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي وهــو
مـسـتــوف لـكــل تـلــك اإلج ـ ـ ــراءات ومـهـيــأ عـلــى كل
المستويات.
وبخصوص خطاب الضمان للوكيل أفاد بأنه
على المزاول أن يتولى دراسة المخاطر للوكيل،
وإذا كان وضعه يستحق خطاب ضمان فليكن
وليتخذ الـتــدابـيــر ويـسـتــوفــي أي إج ــراء حسب
التعليمات .
وعن الحدود الخاصة بالوكيل المزاول ّ
بين أن
تلك األمور مرتبطة بالوكيل عند مراجعته لحجم
النشاط الخاص ويقوم بتحديد الحدود اليومية.
وحول البنك المزاول للنشاط أو أي جهة ،قال
إن عليها تحمل تبعات الوكيل في شأن توفيق
أوضــاعــه والـحـصــول عـلــى الـتــراخـيــص الــازمــة
وتشفير المعلومات وحمايتها واتخاذ التدابير
الالزمة كافة.
وذكر أن المسؤولية تقع على المزاول إذا مرت
ً
المهلة المحددة بـ  12شهرا دون أن يقوم الوكيل
ً
بتوفيق األوض ــاع خصوصا إذا سمح بتقديم
الخدمة لوكيل غير مرخص.
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال ال ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي لتقنية
المعلومات واألعمال المصرفية في "المركزي"
أنور الغيث في رده على استفسارات الشركات
والـبـنــوك ،التي حضرت الـنــدوة التعريفية ،إنه
فيما يخص التطبيقات اإللكترونية عبر الهواتف
ال ــذك ـي ــة فــإن ـهــا تـعـتـبــر م ـش ـمــولــة بــالـتـعـيـلـمــات
والقانون طالما سمح المزاول للوكيل ممارسة
عملية الدفع اإللكتروني ولطالما صرح للوكيل
كخدمة تقنية لذلك على المزاول أن يتأكد من أن
ومستوف للشروط والتعليمات.
الوكيل مطبق
ٍ
وأف ــاد الغيث بــأن على أصـحــاب التطبيقات
اإللكترونية توفيق أوضاعهم مع القانون رقم

من اليمين العوضي والعبيد والغيث
 20ل ـعــام  2014وم ــن ال يــوفــق أوض ــاع ــه ستتم
مخالفته باإليقاف.
وأوضح فيما يخص نقاط البيع أنها وسيلة
ال خــدمــة ،أمــا إذا اسـتـخــدم الـتــاجــر نـقــاط البيع
كوسيلة فهي تخضع للتعليمات بشكل محدود.

ً
وعــن مهلة ال ـ  12شـهــرا ،ومــا إذا كانت كافية
لتوفيق األوض ــاع ،قــال إنــه تــم التأكيد على أال
تمديد لتلك المهلة وعلى الجميع االلتزام ،إذ تم
تحديدها بناء على دراسة وتقييم واضح للسوق
والظروف ككل.

الهاشل يترأس جلسة نقاشية حول الشمول المالي
ضـمــن فـعــالـيــات اج ـت ـمــاع مـحــافـظــي الـبـنــوك
المركزية ومؤسسات النقد لدول منظمة التعاون
اإلسالمي المنعقد في تركيا خالل الفترة من -23
 25سبتمبر ،ترأس محافظ بنك الكويت المركزي
د .محمد الهاشل الجلسة النقاشية المقامة حول
الشمول المالي وأثــره في تحفيز النمو المالي
ومـكــافـحــة ال ـف ـقــر ،ال ـتــي ت ـم ـحــورت ح ــول أهمية
الشمول المالي من وجهة نظر البنوك المركزية،
وواقع الشمول المالي في العالم وفي المنطقة،
كـمــا ت ـنــاولــت دور الـتـقـنـيــات الـمــالـيــة الـحــديـثــة
( )FinTechفي تعزيز الشمول المالي السيما في
المناطق التي تنخفض فيها مستويات الشمول

ال ـمــالــي ،وتـطــرقــت إل ــى الـمـخــاطــر الـتــي تنطوي
عـلـيـهــا الـتـقـنـيــات الـمــالـيــة الـحــديـثــة وم ــا يمكن
للبنوك المركزية أن تقوم به حيال ذلك.
وأش ــار الــدكـتــور الهاشل فــي الجلسة إلــى أن
مستوى الشمول المالي ما يــزال دون المأمول
ح ـيــث م ـ ــازال ق ــراب ــة  %31م ــن س ـك ــان ال ـعــالــم ال
يحصلون على خدمات مصرفية .وتأتي منطقة
الشرق األوسط والشمال االفريقي في المركز قبل
األخير في نسب الشمول المالي .كما لفت إلى
بعض أسباب تلك الظاهرة مثل الفقر والموقع
ً
الجغرافي النائي ،فضل عن أن البعض يحجم
عن الحصول على الخدمات المصرفية ألسباب

 5دول خليجية تدخل مؤشرات سندات جيه .بي مورغان
الخطوة تجذب استثمارات أجنبية جديدة بمليارات الدوالرات إلى أدوات الدين
ُ
أفــاد بيان من جيه .بي مــورغــان أرســل
إل ــى الـمـسـتـثـمــريــن أن ال ـس ـعــوديــة وأرب ــع
دول خليجية أخ ــرى سـتــدخــل مــؤشــراتــه
لسندات حكومات األسواق الناشئة العام
المقبل ،في خطوة من المرجح أن تجذب
اس ـت ـث ـم ــارات أجـنـبـيــة ج ــدي ــدة بـمـلـيــارات
الدوالرات إلى أدوات دين تلك الدول.
ومــؤشــرات سـنــدات "جيه.بي مــورغــان"
ه ـ ــي مـ ـقـ ـي ــاس أداء رئـ ـيـ ـس ــي بــال ـن ـس ـبــة
للمستثمرين الدوليين فــي أدوات الدين
بـ ــاألسـ ــواق ال ـن ــاش ـئ ــة ،ومـ ــن ث ــم ي ـم ـكــن أن
يساعد االنضمام إليها الدول المعنية على
بيع السندات وخفض تكلفة االقتراض.
وذكـ ـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـيـ ــان ،الـ ـ ـ ــذي اطـ ـلـ ـع ــت عـلـيــه
"رويـ ـت ــرز" ،أن الـسـنــدات الـسـيــاديــة وشبه
ال ـس ـيــاديــة لـلـسـعــوديــة وق ـطــر واإلمـ ـ ــارات
الـعــربـيــة الـمـتـحــدة والـبـحــريــن والـكــويــت،

وجميعها دول أعضاء بمجلس التعاون
الخليجي ،ستصبح مؤهلة لدخول ثالثة
مؤشرات من "جيه.بي مورغان".
وسيجري ذلك على مراحل ،في الفترة
مــن  31يناير إلــى  30سبتمبر ،وستكون
ال ـس ـنــدات الـتـقـلـيــديــة واإلســام ـيــة مؤهلة
لالنضمام إلــى الـمــؤشــرات ،لكن الصكوك
ستحتاج إلى تصنيف ائتماني من إحدى
وكــاالت التصنيف الثالث الرئيسية على
األقل ،لكي يمكن إدراجها على المؤشرات.
وارتفعت بعض سندات المنطقة بفعل
هذه األنباء ،وحققت أدوات الدين األطول
أجال مكاسب أكبر .وزادت سندات سعودية
بقيمة  6.5مليارات دوالر تستحق في 2046
بمقدار  1.3سنت ،وارتفعت سندات أبوظبي
المستحقة فــي  2047بنحو سنت واحــد،
في حين صعدت سندات البحرين البالغة

قيمتها  900مليون دوالر وتستحق في
 2047بواقع  1.5سنت.
وي ــأت ــي ق ــرار "ج ـيــه.بــي م ــورغ ــان" عقب
ارتـ ـف ــاع ف ــي إص ـ ـ ــدارات ال ــدي ــن م ــن منطقة
الخليج في السنوات القليلة األخيرة ،مع
هـبــوط أس ـعــار الـنـفــط ،ال ــذي أجـبــر معظم
الدول على تمويل جزء من نفقاتها العامة
باللجوء ألسواق الدين العالمية.
وأصدرت السعودية والبحرين والكويت
وسـل ـطـنــة ع ـم ــان وق ـط ــر رب ــع اإلص ـ ــدارات
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي بــاع ـت ـهــا دول األسـ ـ ــواق
ال ـن ــاش ـئ ــة ،ف ــي ك ــل م ــن ال ـس ـن ــوات ال ـثــاث
الماضية.
وقـ ــال م ــدي ــر االس ـت ـث ـمــار ف ــي الـصـكــوك
العالمية وأدوات الدخل الثابت بالشرق
األوس ــط وشـمــال إفــريـقـيــا لــدى فرانكلين
تـمـبـلـتــون لــاس ـت ـث ـمــارات ،مـحـيــي الــديــن

وذكر أن شركات االتصاالت اذا مارست نظام
المدفوعات عليها االلتزام بالقانون والتعليمات
كطرف مزاول وتتقدم للبنك المركزي للتسجيل
في سجل نشاط الوكالء.

ق ــرنـ ـف ــل ،إن "دخـ ـ ـ ـ ــول م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي المؤشرات هو اعتراف جاء في
وقته بحقيقة أن إصدارات المنطقة تمثل
ما يزيد على  15بالمئة من إصدارات دين
األسواق الناشئة".
وأضــاف قرنفل أن السندات الخليجية
ستجذب على األرج ــح اهتماما أكـبــر من
المستثمرين الدوليين ،ومــن المتوقع أن
ي ــؤدي االنـضـمــام لـلـمــؤشــرات إلــى "زي ــادة
كبيرة في المجال الــذي يمكن االستثمار
ف ـ ـيـ ــه بـ ـ ـ ــاألسـ ـ ـ ــواق ال ـ ـنـ ــاش ـ ـئـ ــة وال ـ ـس ـ ـمـ ــاح
للمستثمرين بالنظر إلى سندات مجلس
الـتـعــاون الخليجي ،حين يــريــدون تقليل
المخاطر باللجوء إلــى ال ـجــودة ،مما قد
يحد مــن تقلبات تــدفـقــات المحافظ على
سندات األسواق الناشئة".
وس ـت ــؤدي ه ــذه ال ـخ ـطــوة إل ــى تــدفـقــات

كـبـيــرة أخ ــرى مــن األمـ ــوال األجـنـبـيــة على
األصول السعودية ،بعد قرار "إم.إس.سي.
آي" و"ف ــوتـ ـس ــي راسـ ـ ـ ــل" إدراج ب ــورص ــة
المملكة على مؤشريهما لألسواق الناشئة،
والمتوقع أن يجذب نحو  40مليار دوالر
إلى األسهم السعودية.
وقـ ــال ال ـب ـيــان إن ال ـح ــد األدن ـ ــى لقيمة
ال ـس ـن ــدات الـمـطـلــوبــة لـ ـ ــإدراج ع ـلــى هــذه
المؤشرات هو  500مليون دوالر ،وخالل
عملية اإلدراج سيتعين أن يـكــون موعد
استحقاق األدوات بعد مارس .2022
وي ـق ــول الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي الـمـعـنــي
بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في
بنك أوف أميركا ميريل لينش ،جان ميشيل
صليبا ،إن البحرين ،األضعف ائتمانيا في
المنطقة ،هي أكبر مستفيد من إدراج الدول
(رويتر)
الخليجية.

المالية
دينية .ونوه بالدور الذي يمكن للتقنيات
ً
ال ـحــدي ـثــة أن ت ـق ــوم ب ــه إذا م ــا وظ ـف ــت تــوظـيــفــا
ص ـح ـيـ ًـحــا ،ك ـمــا بـ ّـيــن ال ـم ـحــافــظ ال ـم ـقــاربــة الـتــي
يتبناها بنك الكويت ا لـمــر كــزي لالستفادة من
مزايا التقنيات المالية الحديثة والحيلولة دون
تـعــريــض الـنـظــام الـمــالــي لـمـخــاطــرهــا مــن خــال
تطبيق مستويات متعددة من التعليمات الرقابية
تتناسب والمخاطر المحتملة ،وتبني "البيئة
الرقابية التجريبية" لتوفير بيئة آمنة الختبار
التقنيات المالية المبتكرة دون تعريض النظام
المالي برمته للمخاطر.

البرميل الكويتي يرتفع  1.37دوالر
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  1.37دوالر في تداوالت ،أمس األول،
ً
ً
ليبلغ  79.34دوالرا مقابل  77.97دوالرا للبرميل في تداوالت يوم االثنين
ً
الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،ارتفعت أسعار النفط أمس ،بفعل مخاوف بشأن
اإلمدادات العالمية بعد العقوبات األميركية الوشيكة على صادرات إيران
من الخام ،في حين بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى
ً
ً
في أربــع سنوات ،قبل أن يقلص مكاسبه ويسجل ارتفاعا طفيفا عند
ً
التسوية بعد أن دعا الرئيس األميركي دونالد ترامب مجددا منظمة الدول
المصدرة للبترول "أوبك" إلى زيادة إنتاج النفط .وارتفع سعر برميل نفط
ً
ً
خام القياس العالمي عند التسوية  67سنتا ليصل إلى  81.87دوالرا كما
ً
ً
ارتفع سعر برميل نفط الخام األميركي  20سنتا ليصل إلى  72.28دوالرا.

استقرار الدوالر واليورو
استقر سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الدينار الكويتي أمس ،عند
 0.302دينار ،في حين استقر اليورو عند  0.355دينار ،مقارنة بأسعار
صرف يوم الثالثاء الماضي .وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية
على موقعه اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني ارتفع إلى 0.398
دينار ،في حين استقر سعر الفرنك السويسري عند  0.313دينار ،فيما بقي
الين الياباني عند مستوى  0.002دينار دون تغيير.

 Ooredooتطلق  iPhone XSو« iPhoneمول  »360يطلق أول مسابقة للتصوير
بالطائرة في الشرق األوسط
 XS Maxفي مبناها الرئيسي
تستقبل  Ooredooالكويت عمالءها في مبناها الرئيس بمدينة
الكويت شــارع الـســور ،وذلــك فــي فعاليات إطــاق أجـهــزة iPhone
 XSو ،iPhone XS Maxالتي تطرحها مع أقوى العروض في الكويت
لشرائح األف ــراد المشتركين والشركات وعمالء النخبة .وستستقبل
الشركة عمالءها عند الساعة العاشرة مساء ،حيث يمكنهم الحصول
على أقوى عرض في الكويت ،الذي يطرح حصريا لمدة  8ساعات فقط.
كما يشارك في الفعاليات عدد من المقاهي والمطاعم ومجموعة من
أصحاب المشاريع الصغيرة ،وسيمنح كل عميل مع كل اشتراك كفرات
وحماية للجهاز مجانا.
ً
يعتبر  iPhone XSو iPhone XS Maxأكثر أجهزة  iPhoneتطورا
على اإلطالق ،حيث تم تصميمها بنظرة مستقبلية ،إذ تتميز شاشات
األجـهــزة الجديدة التي تأتي بحجم  5.8و 6.5إنشات بتقنية Super
ً
 Retinaفائقة الدقة ،والتي تضيف وضوحا أكثر بنسبة  60في المئة
على الصور عالية الجودة ذات المدى الديناميكي العالي  .HDRتتميز
أجهزة  iPhone XSو iPhone XS Maxبوجود كاميرا ثنائية ،مما يزيد
من جودة المزايا المتعلقة بالصور والفيديو ،كما تم اعتماد شريحة
 A12 Bionicبتقنية اإللكترونيات الحيوية ،ومشغل .Neural Engine
تتمتع األجهزة بسرعة أكبر في التعرف على هوية مستخدم الجهاز
بتقنية  ،Face IDونظام ستيريو بنطاق أكبر مع بطارية تدوم مدة أطول،
كما أن األجهزة الجديدة مضادة للغبار والماء ،إضافة إلى أن الغطاء
الخلفي للجهاز مصنوع من أقوى أنواع الزجاج التي يتم استخدامها
في صناعة األجهزة الذكية على اإلطالق.
وإضافة إلى هذه المزايا ،تتوافر األجهزة باللون الذهبي بدرجته
الـجــديــدة ،إضــافــة إلــى الفضي والــرمــادي ،مــع قابلية تشغيل سرعات
فائقة على شبكة اإلنترنت المتنقل .يقدم جهاز  iPhone XS Maxتجربة
مميزة للمحتوى الترفيهي ،حيث تتميز شاشته بدقة  3ماليين بيكسل.
وفـضــا إل ــى ذل ــك ،سيتمكن الـعـمــاء مــن ش ــراء جـهــاز iPhone XR
ً
المصمم خصيصا لجعل مــزايــا أجـهــزة  iPhoneمـتــوافــرة بين أيــدي
أكبر شريحة ممكنة من الناس .يتميز الجهاز المصمم من األلمنيوم
والزجاج بشاشة  6.1إنشات مع تقنية  Liquid Retina Displayاألكثر
دقة من حيث األلوان في عالم الهواتف الذكية ،كما تتميز شاشة الجهاز

بخاصية  True Toneالتي تساهم في تحسين األلوان لتكون أقرب إلى
اللون الطبيعي .وتم اعتماد شريحة  A12 Bionicبتقنية اإللكترونيات
الحيوية للجهاز ،مع مشغل  Neural Engineونظام  TrueDepthللكاميرا
بدقة عالية ،إضافة إلى التعرف على هوية مستخدم الجهاز بتقنية Face
 IDبشكل أســرع .يستطيع العمالء التقاط صــور مميزة وبجودة عالية
بكاميرا الجهاز ذات العدسة الواحدة ،وذلك بفضل نظام الكاميرا المميز،
ويعمل على شبكة  LTEفائقة السرعة لسرعة تحميل إنترنت أكبر ،يتوافر
بستة ألوان.

اختتم مول  360أخيرا فعاليات
أول مسابقة من نوعها في مجال
الـتـصــويــر بــالـفـيــديــو بــاسـتـخــدام
ط ــائ ــرة ال ـت ـح ـكــم ع ــن ُبـ ـع ــد ،حيث
تـ ـن ــاف ــس الـ ـمـ ـش ــارك ــون مـ ــن أج ــل
ت ـق ــدي ــم م ـق ــاط ــع ف ـي ــدي ــو مـتـمـيــزة
تعكس جوهر تجربة التسوق في
مول  360بما يحتويه المول من
التسوق المميز ومــراكــز الترفيه
ال ـم ـت ـنــوعــة وب ــاق ــة م ــن الـمـطــاعــم
االستثنائية.
وق ـ ــد ه ــدف ــت ال ـم ـس ــاب ـق ــة ال ـتــي
أق ـي ـمــت بــال ـت ـعــاون م ــع "دي جي
آي فالكون فيشيون" DJI Falcon
 ،Visionإ ل ـ ـ ــى د ع ـ ـ ــم ا ل ـ ـم ـ ـهـ ــارات
اإلب ــداع ـي ــة ل ــدى ال ـم ـصــوريــن في
ال ـكــويــت ،عـبــر تــرجـمــة م ــا يــرونــه
ا لــى تفاصيل بصرية تعكس كل
تجربة يشعر بها المصور وكيفية
تنفيذها بطريقته الخاصة.
وقـ ـ ــد اسـ ـتـ ـخ ــدم الـ ـمـ ـش ــارك ــون
لـقـطــات جــويــة بــواسـطــة طــائــرات
التحكم عن ُبعد ،مدعومة بمقاطع
ت ــم الـتـقــاطـهــا ب ـكــام ـيــرات فـيــديــو
يــدويــة ،حـيــث ك ــان عليهم تقديم
فـيــديــو مــدتــه  60ثــانـيــة ،تماشيا
م ــع ال ـم ـل ـخــص الـ ـع ــام ل ـمــوضــوع
المسابقة.
أم ـ ـ ـ ــا ف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـل ـج ـن ــة
التحكيم ،فلم تكن مهمة سهلة،
حيث اختارت اللجنة المؤلفة من

مشاركون في المسابقة
مهنيين ذائـعــي الصيت فــي هذا
المجال ،وعلى رأسهم علي يونس،
(مصور سينمائي جوي محترف)،
وح ـ ـسـ ــن عـ ـب ــد (مـ ـنـ ـت ــج ومـ ـخ ــرج
أف ـ ـ ــام) ،إض ــاف ــة إلـ ــى مـمـثـلــي من
إدارة مــول  ،360ثالثة مرشحين
للوصول الــى ال ــدور النهائي من
أصل  45مشاركا قدموا أعمالهم.
وا شـتـمـلــت عملية التحكيم على
تصنيف األع ـم ــال الـمـقــدمــة بناء
على عدة معايير تتمثل في تقييم
الـشــق اإلب ــداع ــي لـلـعـمــل ،التقنية
المستخدمة في التصوير ومعدل
االستخدام للطائرة من دون طيار
مقابل استخدام كاميرا اليد ،كذلك

مـ ــدى م ـطــاب ـقــة الـ ـم ــادة لملخص
المسابقة.
وم ـ ـ ـ ـ ــن ثـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ــم اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ــن
ال ـف ــائ ــزي ــن ف ــي ح ـف ــل أقـ ـي ــم بـمـقــر
شــركــة مجموعة الـتـمــديــن ،حيث
حاز عمار الجريوي المركز األول
والـ ـج ــائ ــزة ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي بـلـغــت
قيمتها  1000دينار ،في حين جاء
إبراهيم الويسي في المركز الثاني
بحصوله على جائزة قيمتها 750
دي ـنــارا ،كما حــاز مـصــدق الياس
ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث ج ــائ ــزة قيمتها
 500دينار.
كما تهدف المسابقة ،التي تعد
األول ـ ــى م ــن نــوع ـهــا ف ــي ال ـكــويــت،

إلـ ـ ــى إطـ ـ ـ ــاق الـ ـعـ ـن ــان ألصـ ـح ــاب
الـمــواهــب اإلبــداعـيــة المحلية من
أجــل االبـتـكــار وإظ ـهــار مــا لديهم
من إمكانات.
و سـ ـيـ ـسـ ـتـ ـم ــر مـ ـ ـ ــول  360فــي
مــواصـلــة أنشطته بـهــذا المجال،
من خالل تنظيم العديد من ورش
العمل حول فن التصوير بطائرات
الـتـحـكــم ع ــن ُب ـع ــد بــال ـشــراكــة مع
الـمـصــوريــن المحترفين فــي هذا
الـمـجــال ،فــي إط ــار ال ـحــرص على
دع ــم المشغوفين بـهــذا الـمـجــال،
ومـ ـنـ ـحـ ـه ــم الـ ـ ـف ـ ــرص ل ـت ـح ـس ـيــن
قــدراتـهــم الفنية ورف ــع مهاراتهم
في تصوير األفالم.
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حقيقة مفاجئة كشفها بحث بدأ معرض "ذي هب"
لقاء مع المخرج المصري
 5قطع أثرية فرعونية
أخير بشأن أنواع متعددة من فعاليات موسمه الجديد
خرجت بطريقة غير شرعية القدير داود عبد السيد
الذي َّ
الجراثيم المعوية :تستطيع بإطالق معرض للوحات
كرمه مهرجان الجونة
وتستفيد منها متاحف
ّ
الفنان الكويتي حمد
أوروبية .المصريون يطالبون السينمائي عن مسيرته الفنية أن تولد الكهرباء.
الحميضان.
الحافلة.
باستعادتها.
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ليدي غاغا تخطف األنظار في العرض
الخاص ًلـ «»A Star Is Born
الفيلم يطرح رسميا في الصاالت العالمية  5أكتوبر
خطفت النجمةليدي غاغا األنظار في العرض
الخاص لفيلمها الجديد" ،"A Star Is Bornالذي
س بالواليات المتحدة
أقيم في مدينةلوس أنجل 
ً
األم ـيــرك ـيــة ،قـبــل طــرحــه رس ـم ـيــا ي ــوم  5أكـتــوبــر
المقبل ،في صاالت السينما األميركية والعالمية.
ارتـ ــدت ل ـيــدي غــاغــا فـسـتــانــا طــويــا مكشوف
الصدر بوشاح طويل باللون الفضي الالمع ،من
إحــدى الـمــاركــات العالمية المعروفة ،وانتعلت
ً
عال بنفس اللون ،ووضعت
حذاء مكشوفا ذا كعب ٍ
المكياج الكالسيكي الـجــذاب ،وصففت شعرها
ً
الثلجي ليصبح منسدال على كتفيها وظهرها.
ً
وحضر العرض الخاص أيضا بطل ومخرج
الفيلم النجمبرادلي كوبر ،الذي يخوض تجربته
اإلخراجية األولى في الفيلم.
تـ ــدور ق ـصــة الـفـيـلــم ح ــول "ج ــاك ـس ــون م ــاي ــن"،
نجم موسيقى كانتري على حافة التراجع في
ُ
مستواه ،يكتشف فتاة موهوبة مغمورة تدعى
"آلي جيرمانوتا" ،وعندما تقوى العالقة العاطفية

بينهما ،يقوم بدفعها إلى دائرة الضوء والشهرة،
وبينما تقطع "آ ل ــي" مسيرتها بـنـجــاح ،يعاني
"جـ ــاك" صـعــوبــة ف ــي ال ـح ـفــاظ عـلــى م ـجــده ال ــذي
يخبو.
يــذكــر أن األش ـي ــاء الـغــريـبــة ك ـث ـيــرة ،ف ــي حـيــاة
النجمة ليدي غاغا ،خاصة أنها من األشخاص
ً
الــذيــن يـطـلــون دومـ ــا عـلــى الـجـمـهــور بــإضــافــات
جــديــدة ،إن كــان فــي "الـلــوك" أو اإلكـسـســوارت أو
الـمــاكـيــاج ،لكن هـنــاك نقطة مشتركة تجمع كل
إط ــاالت غــاغــا الفنية ،ففي كــل حفل تـشــارك به
تتعمد أن يكون معها البيانو الخاص بها.
بيانو ليدي غاغا ليس كأي بيانو في العالم،
حيث يتغير شكله في كل مرة يوجد فيها على
المسرح مع غاغا ،فتارة يظهر على شكل سيارة،
وت ــارة على شكل ح ــذاء كبير ،وت ــارة على شكل
مركبة فضائية وغيرها وغيرها من االشياء التي
أصبحت مع الوقت تميز إطالالت غاغا.
يـ ـش ــار إل ـ ــى أن غ ــاغ ــا ق ــد خ ـض ـعــت لـجـلـســات

أبو

ال ـت ـص ــوي ــر ،أم ـ ــام ع ــدس ــة ال ـ ُـم ـص ــور إي ـل ــي راس ــل
لينينتس ،وهو المصور المفضل لدى الثنائي
العالمي كيم كارداشيان وكانيي ويست.
وق ــام ــت غــاغــا بـنـشــر  3صـ ــور ،عـبــر حسابها
ف ــي مــوقــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي "إن ـس ـت ـغــرام"،
مــن كــوالـيــس جلسة تـصــويــرهــا الـجــريـئــة ،التي
كشفت عــن الــوشــوم الكثيرة على جـســدهــا ،في
حين اعتمدت تسريحة شعر ضخمة لخصالت
شعرها الشقراء.
وقـبــل جلسة الـتـصــويــر ه ــذه ،شــوهــدت غاغا
وهي متوجهة إلى ستديو تصوير "Paris Photo
 "Studioفي كاليفورنيا ،وقد ارتدت إطاللة ّ
حادة،
ّ
تــألـفــت مــن معطف جـلــدي الم ــع ،بـلــون الكحلي
ً
الفاقع ،وانتعلت في قدميها حـ ً
ـذاء غريبا ،جاء
بـقــاعــدة سميكة ج ــدا ،بينما اعـتـمــدت تسريحة
شعر الكعكة الخلفية المشدودة.
ليدي غاغا

جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز

ويل سميث

أبو يستعد لتصوير «شربات» مع مريم أبوعوف

جنيفر لوبيز في احتفالية خيرية مع رودريغيز

ويل سميث يقفز بالحبال في «غراند كانيون»

بعد النجاح الكبير الذي حققه من خالل أغنيته " 3دقات"
مع النجمة يسرا ،يستعد المغني أبو حاليا لتصوير أغنيته
"شربات" ،وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد ،ومن المقرر أن
تخرجها مريم أبوعوف ،التي أخرجت كليب " 3دقات".
"شربات" أغنية رومانسية يقصد أبو منها مصر ،ويعمل
المغني والمخرجة اآلن على التحضيرات من أجل بدء التصوير،
آملين أن ينال العمل الجديد نفس نجاح " 3دقات".
يذكر أن من أشهر أعمال أبو أغنية "مسافر" ،التي قدمها على
طريقة الديو الغنائي مع أحمد عدوية عام  ،2015وأغنية "أهواك"
للعندليب عبدالحليم حافظ ،التي قام بإعادة توزيعها وكتابتها
وصورها الفنان آسر ياسين في "مراسي".

حرصت النجمة جنيفر لوبيز على حضور احتفالية خيرية في
مدينة نيويورك ،تحمل عنوان "،"Great Sports Legends Dinner
مع صديقها العب البيسبول الشهير أليكس رودريغيز .وظهرت
لوبيز بإطاللة مشرقة وبراقة ،مرتدية مالبس باللون األبيض.
وانضم الثنائي لوبيز وأليكس إلى العب كرة القدم السابق مارك
بونيونتي الذي أصيب بالشلل خالل مباراة كرة قدم ،وسينثيا
ً
هاليالميان ،والتقطوا معا عددا من الصور.
وكانت لوبيز تعرضت لموقف محرج في آخر حفل لها بمدينة
لوس أنجلس ،إذ كانت تغني على خشبة المسرح وانزلقت فجأة
وهي تتحرك بكل عفوية ،غير أنها استطاعت أن تسيطر على
ً
الموقف سريعا بمساعدة الجمهور ،فوقفت مرة أخرى واستكملت
الغناء دون توقف للحظة واحدة.

احتفل الممثل األميركي ويل سميث بعيد ميالده الخمسين بطريقة مميزة
بعد أن قفز بالحبال من طائرة هليكوبتر في منطقة أخدود غراند كانيون.
وقفز النجم من الطائرة وتأرجح عبر ممر ضيق مليء بالصخور المدببة
في حدث بث مباشرة على "يوتيوب".
وقال سميث وهو يتأرجح صعودا وهبوطا على الحبل" :إنه أمر رائع
وجميل" .وبعد أن هبط على األرض وصف الممثل التجربة بأنها
"مثيرة".
وأضاف" :لن يكون هناك شيء مخيف بهذا القدر .األمر يتحول من الرعب
المطلق إلى اإلثارة والبهجة".
وإلى جانب االحتفال بعيد ميالده ،يهدف سميث إلى جمع تمويل
لمؤسسة كانوت ويت الخيرية التعليمية التي توفر التعليم لألطفال حول
العالم أثناء الصراعات واألزمات والكوارث الطبيعية.

يوسف عرفات مصدوم من تسريب «تودعنا» بصوت مطرب آخر

ً
الشركة المنتجة ستتخذ اإلجراءات القانونية حفاظا على حقوقه
●

محمد جمعة

فوجئ نجم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية
محبوب ا لـعــرب  Arab Idolا لـفـنــان األرد ن ــي يوسف
عــرفــات بـتـســريــب أغـنـيـتــه ال ـجــديــدة "تــودع ـنــا" الـتــي
ً
كان مقررا لها أن ترى النور خالل الساعات القليلة
الماضية بصوت الفنان أدهم نابلسي ،رغم امتالك
ً
عرفات حقوق األغنية رسميا  ،وفق ما أكدته شركة
 starbuzz entertainmentالتي تتولى إنتاج أعمال
عرفات.
وأغـ ـنـ ـي ــة "تـ ــودع ـ ـنـ ــا" مـ ــن كـ ـلـ ـم ــات وألـ ـ ـح ـ ــان رامـ ــي
الـشــافـعــي ،وتــوزيــع عـمــر ال ـص ـبــاغ ،ويـمـتـلــك عــرفــات

ً
ً
حقوقها ر سـمـيــا  ،و كــان مفترضا أن يـصــور هــا على
طريقة الفيديو كليب ،لكن يبدو أن تسريب األغنية
ً
ً
سيسبب تغييرا كبيرا فــي خطة الشركة المنتجة،
ً
وفق ما أكده يوسف في تصريح لـ "الجريدة" معربا
عن أسفه لما حدث.
من جانبه ،أكد المنتج وائل الحلواني مالك شركة
 starbuzz entertainmentفي تصريح مماثل ،أنه
سيتخذ كل اإل جــراء ات القانونية بحق من استولى
ً
على األغنية ونسبها لنفسه دون وجه حق ،مشددا
على أن ال تهاون في حقوق الشركة ونجمها الشاب.
يذكر أن النجم الشاب كان قد طرح "سنغل" بعنوان
"م ــن ح ـيــاتــي اخ ـت ـف ـيــت" ،م ــن ك ـل ـمــات وألـ ـح ــان رام ــي

الشافعي ،وتوزيع عمر الصباغ ،وأكد يوسف حرصه
على التواصل مع الجمهور بين فترة وأ خــرى عبر
األغنيات السنغل ،وقال" ،الشك أننا نعيش في زمن
ا لـســر عــة واأل غـنـيــات ا لـمـنـفــردة ا لـتــي أصبحت تحتل
مـســاحــة واس ـعــة مــن اهـتـمــام الـجـمـهــور ،وت ـصــدرت
المشهد بين مختلف األجيال في ظل تراجع اإلنتاج
الكامل بشكل ملحوظ".

يوسف عرفات

ثقافات
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تنوير
الكبير
د .أيمن بكر

كــان يضحك ضحكته الواسعة الجميلة في كل مرة
أقول له {أنت كبيرهم الذي علمهم السحر} ،وكنت أعني
ما أقول ،فهو األب الشرعي للسرد الكويتي ،وهو واحد
من كبار سحرة السرد العربي كله.
كلما ذكــرتــه ارتسمت على وجهي ابتسامة واسعة،
ً
حتى وأنا أكتب عن موته ،إذ كيف أفتقد شخصا سيظل
ً
بــاقـيــا فــي ع ـشــرات ال ــرواي ــات الـمـبــدعــة وآالف الـمــواقــف
اإلنسانية الجميلة .مثل إسماعيل فهد إسماعيل ال يرحل،
وإن غاب عن عالمنا ،فقد أدى ما أراد على خير وجه.
مــن زاوي ــة أخ ــرى ،ال يليق الـبـكــاء عـلــى الـكـبــار الــذيــن
تمكنوا بـقــوة إرادت ـهــم وبوعيهم أن يـحـفــروا ألنفسهم
ً
ً
مسارا خاصا في هذه الحياة ،الذين ستخلد أسماؤهم
في سجل من غيروا ثقافاتهم وطــوروهــا .من يستحق
البكاء هم الذين يمرون بال أثر يذكر وليس إسماعيل.
أود فقط أن أكتب شهادة عن بيت إسماعيل ،أول بيت
دخلته في الكويت.
في األيام األولى من وجودي بالكويت أراد الصديق
الـشــاعــر ن ــادي حــافــظ أن يعرفني إلــى كوكبة مــن أدبــاء
ً
الكويت والوطن العربي .لم يفكر كثيرا في اصطحابي
إلى بيت إسماعيل ،حيث كانت الجلسات التحضيرية
ً
ً
األسبوعية لملتقى الثالثاء .هناك وجدت وطنا صغيرا
يـشـبــه األوطـ ـ ــان الـحـقـيـقـيــة ال ـت ــي يـصـنـعـهــا الـمـفـكــرون
والمبدعون حول العالم .هكذا كان بيت إسماعيل وقلبه،
مساحة نقية للتفاعل الفكري واإلبداعي واإلنساني.
التقيت الجميع هناك :العظيم خلدون النقيب ،وصبيح
السلطان ،وسعود السنعوسي ،وحمود الشايجي ،وطالب
الرفاعي ،وعبد الرحمن الحالق ،وأبــو مــازن ،وإبراهيم
فرغلي ،ودخيل الخليفة ،وآدم يوسف ،ومحمد النبهان...
وكــل من يمكن أن يطرأ اسمه على ذهــن الـقــارئ الكريم
من أدباء ومثقفين فاعلين في المشهد الثقافي الكويتي
والعربي ،ممن يعيشون على أرض الكويت الطيبة.
ل ـيــس هـ ــذا وحـ ـس ــب ،ب ــل كـ ــان ب ـيــت إس ـمــاع ـيــل نقطة
التقاء الضيوف من األدباء والمثقفين والفنانين الذين
يزورون الكويت .بكل بساطة وعبقرية تمكن إسماعيل
أن يفتح قلبه ووعيه وبيته لكل من أراد االرتواء منه .لم
ً
يكن إسماعيل متواضعا في إحساسه بموهبته ودوره
ً
الثقافي ،بل كان على العكس واعيا بحجم ما لديه .لكنه
كأي مثقف حقيقي رأى أن هذه المكانة التي منحتها له
الموهبة والثقافة تضع عليه مسؤولية جسيمة ،فمثله
ً
ً
ال بد من أن يكون مشعا على من حوله ،مانحا لكل ما
يملك من طاقة فنية وإنسانية .األجمل أنه لم يكن يحاول
صنع نسخ منه في شباب الكتاب الذين أفادوا من ثروته
ً
اإلبداعية والمعرفية واإلنسانية ،بل كان حريصا أن يكون
لكل منهم شخصيته ،وهو ما حدث في جيل من كتاب
السرد الكويتيين المبدعين.
ً
في السنوات األخيرة كان إسماعيل غزيرا في الكتابة
وإصدار الروايات كمن يسابق الزمن .عكف على الكتابة
بكثافة يعجز عنها الشباب المتحمس ،كمن يريد إتمام
المهمة ومنح الثقافة العربية كل ما لديه حتى آخر قطرة
حبر في قلمه.
إل ــى ل ـقــاء ي ــا إس ـمــاع ـيــل ،وأع ـ ــدك أن تـبـقــى ضحكتك
الجميلة ملء أذني وعيني.

توابل ةديرجلا
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 5قطع فرعونية نادرة
يطالب المصريون باستعادتها

فيما ُصدم المصريون بتدمير حريق متحف البرازيل الوطني قبل نحو
أسبوعين  700قطعة أثرية مصدرها أرض الفراعنة ،ال يعلم كثيرون
أن خمس قطع أثرية نادرة خرجت من بالدهم منذ سنوات طويلة،
أوروبية ،مدرة عوائد كبيرة على األخيرة ،بينما
وتستقر في متاحف دول ً
ال تستفيد منها مصر شيئا .هذا ما كشفه لـ{الجريدة} خبير اآلثار
َّبسام َّ
الشماع ،صاحب حملة تطالب بعودة ما سماه بـ{الخمسة الكبار}.

رأس نفرتيتي

القاهرة -أحمد الجمال
قبل نحو خمس سنوات أثبت
اك ـت ـشــاف عـلـمــي أن الـمـصــريـيــن
سبقوا العالم إلى صناعة األزياء،
إذ أكدت نتائج دراسة بريطانية
أن قـ ـطـ ـع ــة م ـ ــاب ـ ــس م ـن ـس ــوج ــة
مودعة في متحف {بتري لندن}
ف ــي إن ـك ـل ـتــراُ ،سـمـيــت بــ{فـسـتــان
ط ـ ـ ــرخ ـ ـ ــان} ،ت ـع ـت ـب ــر أق ـ ـ ـ ــدم ث ــوب
م ـن ـســوج ف ــي ال ـع ــال ــم ،وي ـت ـجــاوز
عمرها خمسة آالف عام ،ويعود
أصلها إلى مصر الفرعونية.
تـلــك الـقـطـعــة الـ ـن ــادرة أمـضــت
ن ـح ــو خ ـم ـس ــة آالف عـ ـ ــام داخـ ــل
م ـق ـب ــرة ف ــرع ــون ـي ــة ق ـب ــل ال ـع ـثــور
ع ـل ـي ـهــا وإرس ــالـ ـه ــا إلـ ــى مـتـحــف
بيتري من قبل علماء اآلثــار في
ال ـق ــرن ال ـتــاســع عـشــر ال ـم ـيــادي.
ولم ُيلتفت إلى هذا الثوب آنذاك،

إذ وضع مع مجموعة من الخرق
ال ـقــدي ـمــة ،إل ــى أن أج ــري ــت عليه
دراس ــة عــن عـمــره ،ليعيده العلم
إلـ ـ ــى مـ ـك ــان ــه ال ـص ـح ـي ــح ك ــأق ــدم
المالبس المنسوجة في العالم.
ورغ ـ ـ ــم أن مـ ـص ــر ف ـي ـه ــا آالف
الـ ـقـ ـط ــع األث ـ ــري ـ ــة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادرة ،ف ــإن
ث ـمــة خ ـمــس ق ـطــع بـعـيـنـهــا ذات
أه ـم ـي ــة خـ ــاصـ ــة ،غـ ـ ـ ــادرت ال ـب ـلــد
مـنــذ زم ــن ب ـطــرق مـلـتــويــة وغـيــر
شـ ــرع ـ ـيـ ــة لـ ـتـ ـسـ ـتـ ـق ــر فـ ـ ــي أشـ ـه ــر
ال ـم ـتــاحــف ال ـغ ــرب ـي ــة .ل ــذل ــك كــان
ل ـك ــات ــب الـ ـمـ ـص ــري ــات وال ـم ــرش ــد
الـسـيــاحــي الـحــر بـ َّـســام الـشـمــاع،
السبق في إطــاق حملة بعنوان
{الخمسة الكبار} تستهدف جمع
التوقيعات للمطالبة بإعادة هذه
القطع إلى موطنها األصلي.

تمثال نفرتيتي

يـ ــواصـ ــل الـ ـشـ ـم ــاع{ :ال ـق ـط ـعــة
ال ـثــال ـثــة ،ت ـم ـثــال رأس نـفــرتـيـتــي
الـمـصـنــوع مــن الـحـجــر الـجـيــري،
ُ
واكــتـشــف فــي  6ديسمبر ،1912
ويــاحــظ غ ـيــاب {إن ـس ــان الـعـيــن}
األسود المستدير من وسط العين
اليسرى للملكة في تمثال الرأس
ً
الـمـشـهــور ال ـمــوجــود حــال ـيــا في
متحف برلين ،مــا جعل البعض
يـظــن أن الـمـلـكــة الـجـمـيـلــة كــانــت
مصابة بمرض في العين أو إعاقة
بصرية .لكن هذا غير صحيح ،إذ

ال يوجد أثر في المنطقة الوسطى
البيضاء في العين ألي صمغ أو
مادة الصقة ،كما أن علماء آخرون
ذهبوا إلــى أن (إنـســان العين) لم
ي ــوض ــع م ــن األص ـ ـ ــل ،وكـ ـ ــان ه ــذا
ً
مقصودا من الفنان المصري الذي
نحت القطعة ،ألنها كانت مجرد
{م ــودي ــل} يـعـمــل عـلـيــه ويحاكيه
النحاتون الـعـمــال تحت إشــراف
النحات الملكي {دجحوتي – مس}
لتدريبهم على هذه العملية الفنية
الدقيقة.

بردية تورين

ثوب طرخان

خريطة تورين
بسام َّ
َّ
الشماع

ثوب طرخان

يقول الشماع لـ {الجريدة}{ :تضم قائمة القطع األثرية الخمس
رأس الملكة نفرتيتي ،وتمثال {حم-إيونو} مهندس الهرم األكبر،
وعملة الملكة كليوباترا ،و{بردية تورين} أقدم خريطة في التاريخ،
بــاإلضــافــة إلــى أول ثــوب فــي الـتــاريــخ ،واألخـيــر اكتشف فــي مقبرة
ً
بمدينة «طــرخــان» ( 50كيلومترا جنوب القاهرة) عــام  ،1912وهو
مصنوع مــن خــامــة الـكـتــان الـمـصــري ،ومـحــاك على طريقة خيوط
ً
ً
النسيج المعترضة والمتقابلة لبعضها بعضا ،ومــوجــود راهنا
في متحف «بتري لندن».

وبـحـســب ال ـش ـمــاع تـعــد الـقـطـعــة الــراب ـعــة واحـ ــدة مــن أه ــم اآلث ــار
المصرية ،وهي بردية {تورين} أقدم خريطة في التاريخُ .يشار هنا
إل ــى أن رس ــم الـخــرائــط الـمــوضـحــة للتضاريس وال ـح ــدود والـطــرق
ً
ً
كان عمال صعبا في العالم القديم ،لعدم وجود اإلمكانات العلمية
والتكنولوجيا المتاحة اآلن كالطائرات واألقمار االصطناعية ،ورغم
ذلك برع المصري القديم في رسم خرائط متناهية الدقة.
ً
وبــرديــة تــوريــن محفوظة راه ـنــا فــي متحف تــوريـنــو بإيطاليا،
وترجع هذه البردية التي رسم عليها الجغرافي الفرعوني الطرق
المؤدية إلى مناجم الذهب وغيرها من مناجم إلى العام  1150قبل
الميالد.

مهندس الهرم

عملة كليوباترا

الـ ـقـ ـطـ ـع ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ،ت ـم ـث ــال
ل ـم ـه ـنــدس الـ ـه ــرم األكـ ـب ــر «ح ــم-
إيــونــو» ،ويـقــول الـشـمــاع« :خــدم
هذا العبقري في مدينة ومعبد
وإداريـ ـ ــات الـعــاصـمــة الـمـكـ َّـرســة
لعبادة رب الشمس إبان األسرة
الرابعة – الدولة القديمة .ورغم
عدم معرفتنا الكاملة بالطرائق
ال ـبــاهــرة ال ـتــي اسـتـخــدمـهــا في
بناء هرم الملك «خنوم-خوفو»
ال ـم ـش ـه ــور بـ ـ ــ{خ ـ ــوف ـ ــو» ،فــإن ـنــا
على علم مؤكد بأنه المسؤول
عــن وض ــع نـحــو مليوني حجر
ج ـيــري فــي مـبـنــى هــرمــي يصل
ً
ارتفاعه إلى  146مترا ،وهو الذي
ً
ً
خ ـطــط ه ـنــدس ـيــا وجـيــولــوجـيــا
كــي تتحمل األرض فــي هضبة
ً
الجيزة ثقال وزنــه ستة ماليين
ً
ط ــن ،هــو وزن األح ـج ــار ،فضال
عـ ــن ال ـش ـك ــل الـ ـم ــرب ــع ل ـل ـقــاعــدة
واالتـ ـج ــاه ــات األرب ـ ـعـ ــة ل ـل ـهــرم،

تمثال مهندس الهرم
صـ ـ ــوب االت ـ ـجـ ــاهـ ــات األص ـل ـي ــة
(الـ ـشـ ـم ــال ،وال ـ ـشـ ــرق ،والـ ـغ ــرب،
والجنوب).
ووج ـ ــد ال ـت ـم ـث ــال ط ــري ـق ــه إل ــى
ألـمــانـيــا ،حـيــث يـقـبــع اآلن داخــل
مـ ـتـ ـح ــف  Pelizaeusب ـم ــد ي ـن ــة
هيلديسهايم (30 Hildesheim
ً
كيلومترا جنوب مدينة هانوفر).

ُ
تـ ـخـ ـتـ ـت ــم ق ــائـ ـم ــة ال ـق ـط ــع
األثرية المهمة التي يطالب
ال ـش ـمــاع ب ــرده ــا إل ــى مـصــر،
بعملة كليوباترا الموجودة
ف ــي ال ـم ـت ـحــف ال ـبــري ـطــانــي.
تــوضــح هــذه العملة الشكل
األصـلــي للملكة كليوباترا،
وه ـ ــي م ـع ـل ــوم ــة تـ ـص ـ ّـب فــي
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة ف ـ ـ ــي ص ــالـ ـحـ ـه ــا
ً
تــاري ـخ ـيــا ول ـي ـســت ضــدهــا،
إذ إن ذ لـ ـ ـ ـ ــك يـ ـ ــؤ كـ ـ ــد ك ـ ــذب
ادعـ ــاء ات ال ـمــؤرخ اليهودي
يــوس ـف ـيــوس ،الـ ــذي زع ــم أن
كليوباترا استغلت جمالها
ب ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل غ ـ ـيـ ــر مـ ـش ــروع ــة
لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى مـ ــا وص ـلــت
إل ـي ــه ،ولـكـنـهــا ف ــي الحقيقة
كــانــت ام ــرأة شــديــدة الــذكــاء
والثقافة وتكلمت لغات عدة
م ــن بـيـنـهــا لـغــة المصريين
الذين حكمتهم.

عيد ميالد
وطن!

مسفر الدوسري

الـيــوم الــوطـنــي الـسـعــودي الـثــامــن والـثـمــانــون ليس
ك ـمــا ع ـهــدتــه ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة ،أح ـس ـســت ورب ـمــا
وطنيا عــاد يـ ًـا  ،بل كان
يوما
كثيرون غيري أ نــه لم يكن
ً
ً
عيد مـيــاد لــو طــن يعيد تشكيل ذا تــه مــن جــد يــد ويعيد
ر ســم مالمحه ،و لـســت هنا بـصــدد الحديث عما تسعى
إلـيــه الـحـكــومــة الـسـعــوديــة مــن تحقيق إن ـجــازات ورســم
خريطة طريق لطموح يتعدى سقف األمنيات ،وال عن
خطط في طور التنفيذ لبناء بلد معاصر يواكب بلدان
سبقت المملكة في هذا الدرب ،لست بصدد الحديث عن
ذلك رغم أهميته ،فتلك مهمة اإل عــام الرسمي وقنواته
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،إن ـم ــا حــدي ـثــي ع ــن الـ ـن ــاس ال ــذي ــن يـشـكـلــون
النبض الحقيقي والصادق للشارع بمختلف شرائحهم
وطبقاتهم وتصنيفاتهم ،لم أشعر في السنوات السابقة
بمثل هذا الفرح ا لــذي غمر المواطنين في التعبير عن
ـرا طـعــم ا ل ـفــرح فــي قلوب
محبتهم لـلــو طــن ،ا خـتـلــف كـثـيـ ً
الناس بهذا اليوم هذا العام ،رقص الفرح في الساحات
حافيا في الشوارع
العامة والمسارح والميادين ،ومشى
ً
واألزقـ ــة ،وعــانــق الـقــابـعـيــن فــي بـيــوتـهــم ولــم يـغــادروهــا
ـضــب بالبهجة لحظات ذلك
ـاال  ،و خـ ّ
ـاال و نـســاء وأ طـفـ ً
ر جـ ً
اليوم ،لحظة تلو أخرىُ ،وزع السرور كالحلوى على كل
فــم ،و لــم ُيحرم منه ســوى من حــرم نفسه ،و لــم ُيمنع من

مــاء السعادة المنتشر في كل ناحية من أر جــاء الوطن
سوى من نذر نفسه للعطش ،الفعاليات واألنشطة في
كل مكان ،الحفالت الغنائية والمسرحيات في مختلف
م ـن ــاط ــق ال ـم ـم ـل ـك ــة ،األغـ ــانـ ــي ال ــوط ـن ـي ــة ف ــي ك ــل "مـ ـ ــول"،
الموسيقى تغزل بثقة سجادة الحبور وتطرب الحضور،
فرحة ا لـنــاس فــي المملكة بيومهم الوطني ال تشبهها
ا لـفــر حــة فــي ا لـسـنــوات الماضية ،ومشاعرهم بــاال عـتــزاز
والفخر بوطنهم هذا العام ال تشبه تلك المشاعر الباهتة
وال ـش ـب ـي ـهــة ب ــال ــرم ــاد الـ ـب ــارد ف ـيـمــا م ـضــى م ــن الـسـنـيــن،
فــالـفــرحــة كــانــت ف ــي قـبـضــة الـمـتـشــدديــن ال ــذي ــن أقـنـعــوا
الناس بـ "أن الله ال يحب الفرحين" ،وفسروها على مقاس
تجهمهم وشهوة غلظتهم ،ووضعوا مشاعر الناس في
هــذا الـيــوم بــالـمــرصــاد وتـحــت الـمـجـهــر ،وأل ـقــوا القبض
على كل تلويحة قلب لهذا الوطن؛ إن لم تختم بختمهم
فصلوها لتؤكد سلطتهم
الرسمي وضمن المعايير التي ّ
على المجتمع ،إن ما اختلف هذا العام أن تلك السلطة
ّ
وك ّفت أيديهم التي كانت تحول بين المواطنين
قوضت ُ
والوطن ،وتمكن المواطن من التواصل مباشرة بمشاعره
الـحـقـيـقـيــة م ــع ال ــوط ــن ،مـسـتـغـنـيـ ًـا ع ــن ج ـســرهــم ال ـهــش،
عاجزا  ،على الدوام ،عن ردم الهوة بين نبض
الذي كان
ً
وحضن وطن ّ
أحبوه وآمنوا بقداسته.
المواطنين
ما اختلف هذا العام أن الناس شعروا حقيقة بأنهم
ي ـع ـي ـشــون ف ــي مـجـتـمــع طـبـيـعــي ك ــأي مـجـتـمــع آخ ــر فــي
الدنيا ،وأنهم قادرون على االحتفاء بوطنهم كما يحتفي
اآلخرون بأوطانهم ،وأنهم يعيشون حياة ليست شاذة
عن حياة أي فرد في بقاع األرض ،فعزز ذلك انتماء هم
ألرض يـحـبــونـهــا وتـ ــراب يـعـشـقــونــه ،وع ـ ّـب ــروا ع ــن ذلــك
بأجمل الصور وأصدق التعابير وكأنهم يعيشون ميالد
وطن جديد.
قــا لــت إ ح ــدى ا لـصــد يـقــات و هــي تـشــا هــد حفلة غنائية
بمناسبة هذا اليوم" :الله ال يسامح من اختطفوا وطني
ـودا من
كل السنوات الماضية و ســر قــوا فرحتي فيه عـقـ ً
الزمن ،لم أعرف حجم ما فعلوا من تشويه لوجه وطني
ال ـج ـم ـيــل ،وم ــا س ـل ـبــوا م ــن م ـشــاعــرنــا الـحـمـيـمــة تـجــاهــه
سوى اآلن".
عيد ميالد سعيد يا وطني.

حصاد
عملة كليوباترا
ً
أخـ ـ ـي ـ ــرا يـ ـط ــال ــب ال ـش ـم ــاع
بــاسـتـعــادة اآلث ــار المصرية
النادرة من الخارج ،ألهميتها
التاريخية ،ولتستفيد مصر
ً
من عوائد زائريها ،خصوصا
أن ثمة دالئل تشير إلى سوء
االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام بـ ـبـ ـع ــض ال ـق ـط ــع
الفرعونية في متاحف الغرب!

شركة إنتاج عالمية ّ
تقدم
«الشيفرة الفينيقية» على الشاشة

«هواجس» فيليب عرقتنجي ...صور فوتوغرافية وتجهيز
حول بيروت {الملهمة} في الماضي والحاضر

المخرج اللبناني ًفيليب عرقتنجي مهووس بمدينته بيروت ،وهو ال يترك مناسبة على عمق مشاعره حيالها.
إال ويلتقط صورا فوتوغرافيةً ،وفيديوهات لنواحي الحياة المختلفة فيها ،وبعدما هذا المعرض هو الثاني له بعد  Nuit sur Beyrouthالذي استضافته
اكتملت مجموعته ،عرضها أخيرا في غاليري  ،3BEIRUTتحت عنوان ّ{هواجس} العاصمة الفرنسية في .2010
ال يعكس فيها لمحات مذهلة لماضي بيروت وحاضرها فحسب ،بل يسلط الضوء
بيروت -ةديرجلا●

ي ــرص ــد فـيـلـيــب عــرق ـت ـن ـجــي ،ف ــي م ـعــرضــه ال ـجــديــد
ّ
عقود ،ويكشف
المتبدل لبيروت طوال
«هواجس» ،الوجه
ً ٍّ
النقاب عن عالقة ّ
حب ،عمرها ثالثين عاما ،تتسم ببعد
شخصي وعمق يصل إلى ّ
حد هوسه بهذه المدينة.
ّ
يـشـمــل ال ـم ـعــرض (م ــن إن ـت ــاج ن ــادي ــن ص ــدي زك ــور
وتنسيق مارين بوغاران) ،إلى جانب سلسلة من الصور
الفوتوغرافية التي تعكس روح المدينة فــي لحظات
ً
ً
ّ
معينة ،عمال تجهيزيا يــدور حــول الموضوع نفسه،
ُ
ّ
يضم ثالثة شرائط فيديو تبث في الوقت نفسه.

رحلة بصرية
يصطحب عرقتنجي الـجـمـهــور فــي رحـلــة بصرية
تـجــول فــي أروق ــة تــاريــخ بـيــروت الـحــديــث ،بـهــدف لفت
ّ
يستمر طويال» .في موازاة
االنتباه إلى هشاشة «ما ال
ّ
ذلك ،يسلط الضوء على مشاعر تغلي في داخله تجاه
هذه المدينة وكل ما قاسته.
حــول مـعــرضــه يـقــول ٌ عرقتنجي« :ص ـ ّـورت بـيــروت،
ً
ّ
يصور عاشق حبيبته ،بــذاك الشغف الذي
تماما كما
ّ
يــامــس ح ــد ال ـهــوس ،ال بــل ال ـهــذيــان .س ــواء فــي الليل
أو النهار ،في هدوئها أو قبيل العاصفة ،بهشاشتها

ومرونتها ،بروحها وجوهرها ،بأنوثتها ،بطبيعتها
ً
ُ
لهمتي.»...
التي تغلي غليانا وبكل ما يجعل من بيروت م ِ
مــن أب ــرز المواضيع الـتــي يتطرق إليها المعرض:
أوقات وقف إطالق النار أثناء الحرب ،وإعادة اإلعمار،
والبدايات والنهايات ،والخسارة وإعــادة االكتشاف،
والحب والخوف .أما الخيط ّالمشترك الذي يجمع بين
ّ
يتسرب من عامل
األعمال فهو ذاك الهواء الموقت الذي
الحفريات خالل العمل ،الشابة التي تعود من أمسية
ساهرة وتمسك بحذائها في يدها ،الشقق المضاء ة
والمزدحمة بالسكان واألعمال الروتينية اليومية.

تاريخ بيروت
ّ
يسلط الفيديو الثالثي الضوء على التغييرات التي
ّ
طرأت على بيروت عبر مقارنة مواقع محددة في مراحل
زمـنـيــة مختلفة .بـعــد أع ــوام مــن األب ـحــاث والـمــراقـبــة،
ً
يشتمل كل فيديو على مشاهد وصور انطالقا من نقطة
مـحـ ّـددة فــي تــاريــخ بـيــروت :عشرينيات الـقــرن الفائت
وتسعينياته والحاضر .اختار عرقتنجي الموضوع
األساس لعمله نقطة التماس ،أي حيث تتالقى خطوط
الـ{بيروتين» الشرقية والغربية ،وذلك في مكان قريب

من بيته الطفولي وفي منطقة ّ
تحولت نقطة اشتعال
خالل سنوات الحرب ،لتكون المسرح الرئيس للتصوير.
ّمن خالل هذا المعرض ،تسطع المشاعر العميقة التي
يكنها عرقتنجي لبيروت ،حتى وإن كان يرثي بعض
ويعبر عن ّ
ّ
تخوفه على مستقبلها .رغم
مالمح ماضيها
ّ
ذلك ،تعيد أعماله التأكيد أن هذه المدينة تتمتع بما
ّ
المميزة ،في مواجهة
يكفي من المرونة والشخصية
التحديات والتغييرات.

فيليب عرقتنجي ونادين زكور في المعرض

في سطور
فيليب عرقتنجي مخرج لبناني – فرنسي ولد
في بيروت عام  .1964صاحب شخصية عصامية،
اكتشف شغفه بالتصوير فــي الثامنة مــن عمره،
حين أهداه والده آلة التصوير األولى له.
الحرب ،فراح فيليب يلتقط
بعد عامين ،اندلعت
ّ
صورها لصالح الصحافة ،لكنه سرعان ما أحجم
عن األمر بسبب االشمئزاز.
ّ
يعيش في قلب عرقتنجي شــاعـ ٌـر ،يحلم بحث

اآلخرين على الحلم .اليوم ،يتابع مسيرته المهنية،
ً
ً
صانعا لألفالم الوثائقية والسينمائية ،علما أنه
ً
أخرج إلى اآلن أكثر من خمسين فيلما من بينها،
أربعة أفالم روائية طويلة نالت جوائز في أنحاء
مختلفة من العالم.
طوال هذه المسيرة ،لم يتوقف فيليب عن حفظ
{هشاشة ما ال يستمر طويال} وتجميده من خالل
عدسته التصويرية.

وقعت  ،Northern Star Pictures, Incوهــي شركة إلنتاج األفــام
السينمائية والمسلسالت التلفزيونية مقرها الواليات المتحدة
ً
األمـيــركـيــة ب ــإدارة بـيــار البــويـنــت ،عـقــدا حـجــزت خــالــه رواي ــة The
{ Phoenician Codeالشيفرة الفينيقية} للكاتب اللبناني كريم
الكوسا لتحويلها إلى فيلم سينمائي أو مسلسل تلفزيوني عالمي.
صدر الكتاب في طبعته األولى باللغة اإلنكليزية عام  2011عن دار
 Sunbury Press Booksفي الواليات المتحدة األميركية ،ثم ترجم
إلــى العربية ونشر فــي لبنان عــام  2016عــن دار {ســائــر المشرق}
بعنوان {الشيفرة الفينيقية} ،وفي فبراير  2018صدر بالفرنسية
ف ــي ب ــاري ــس ع ــن دار {ديـ ــرفـ ــي} ب ـع ـن ــوان .Le Code Phénicien
ً
ً
في الكتاب المضاد لشيفرة دافينشي ،يقدم الكوسا نوعا جديدا
ً
من الرواية ،نــادرا في المكتبة العربية ،لكنه مزدهر في المكتبات
ال ـعــال ـم ـيــة .ت ــزخ ــر الـ ــروايـ ــة ب ــأح ــداث م ـت ـســارعــة وت ـك ـشــف حـقــائــق
تــاريـخـيــة ،وديـنـيــة وروح ـي ــة ،وتــربــط ال ـتــاريــخ الـسـحـيــق بــالــزمــان
الحاضر.
تـ ـ ــدور أحـ ـ ـ ــداث ال ـ ــرواي ـ ــة ف ــي بـ ـي ــروت وج ـب ـي ــل وصـ ـ ــور وح ــواض ــر
ف ـي ـن ـي ـق ـي ــا الـ ـق ــديـ ـم ــة وف ـ ـ ــي ع ـ ــواص ـ ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،ع ــواص ــم
ال ـ ـمـ ــال وال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ،فـ ــي ف ــرن ـس ــا وس ــويـ ـس ــرا وألـ ـم ــانـ ـي ــا والـ ــواليـ ــات
ً
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ك ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق وفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـي ــن الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـل ــة أيـ ـ ـض ـ ــا.
لــم يتخط الـكــاتــب الـمـحـظــور فــي رواي ـت ــه ،بــل عـمــل عـلــى معطيات
تــاريـخـيــة نقبها وقـلــب فــي صـفـحــات كـثـيــرة ،لـيـقــدم الـفـكــر الديني
الفينيقي والـيـهــودي والكلداني ويـخــرج {مسيحه الفينيقي} في
رواية من عبق التاريخ مع جمعيات سرية وفرسان أخيار أو أشرار.
ربما ال يوافق كثر على مضمون الرواية ،ولكنهم سيجدون فيها
حبكة روائـيــة خارجة عن المألوف ،وشخصيات تاريخية قديمة
يعرفنا إليها الكاتب بطريقة مغايرة عن التي عرفناها ،وأخــرى
جديدة أغفلها التاريخ ،فيبرز دورها في مسار تاريخنا اإلنساني.

توابل ةديرجلا

•
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ً
ً
داود عبد السيد :مازلت أرى نفسي مخرجا هاويا

culture@aljarida●com

• يعتبر أن صناعة السينما في مصر تعاني أجواء خانقة
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مزاج

أخبار النجوم

 ...VAMOS CUBAكوبا الثقافة
واأللوان في كازينو لبنان

َّكرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية المخرج الكبير داود عبد السيد عن مسيرته السينمائية الحافلة.
في حواره مع «الجريدة» يتحدث داود عن مسيرته السينمائية ورأيه في صناعة السينما وغيرها من تفاصيل.
القاهرة – هيثم عسران

يجب توافر
دعم من
الدولة
لمساندة
بعض األفالم
وتقديم
ً
األفضل فنيا

كـ ـي ــف وجـ ـ ـ ــدت ت ـك ــري ـم ــك فــي
ال ـ ـ ــدورة ال ـثــان ـيــة م ــن م ـهــرجــان
الجونة؟

بذلك ،فهو وشاهين وبركات في
رأيي من أهم مخرجي السينما
المصرية.

شعرت بسعادة ألن مهرجان
ً
الجونة راهـنــا أفـضــل مهرجان
في مصر ،ليس بسبب اإلمكانات
ال ـمــاديــة فـحـســب ول ـكــن بسبب
التنظيم والــرؤيــة التي يتبعها
الـصــانـعــون فــي اخـتـيــار األفــام
وبـ ــرامـ ــج ال ـم ـس ــاب ـق ــات .عـنــدمــا
ح ـضــرت الـ ـ ــدورة األول ـ ــى ال ـعــام
ال ـم ــاض ــي ك ـمــدعــو لـلـمـهــرجــان،
ً
ً
وجدت تنظيما جيدا ومعايير
سـيـنـمــائـيــة الفـ ـت ــة ،وأع ـت ـق ــد أن
ال ـجــونــة ف ـتــح ال ـب ــاب لتحسين
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرج ـ ـ ــان ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة
وفــاع ـل ـيــات ـهــا الـمـخـتـلـفــة ،وهــو
م ــا ن ـح ـت ــاج إلـ ـي ــه ف ــي عــاقـتـنــا
بالسينما.

أفالم وممثلون

بدأت عملك مساعد مخرج مع
مجموعة من كبار المخرجين،
كيف تنظر إلى هذه الفترة؟
ب ــدأت الـعـمــل مـســاعــد مخرج
ف ـ ــي م ــرحـ ـل ــة مـ ـبـ ـك ــرة ،وكـ ـ ــل مــا
كـنــت أف ـكــر فـيــه آنـ ــذاك هــو مــدى
ً
ص ــاحـ ـيـ ـت ــي ألكـ ـ ـ ــون مـ ـخ ــرج ــا.
والـحـقـيـقــة ،أن ـنــي اس ـت ـفــدت من
المخرجين الذين تعاونت معهم
ً
ك ـم ـس ــاع ــد ،خ ـص ــوص ــا يــوســف
شاهين في فيلم «األرض» ،وكنت
أت ـم ـنــى ال ـع ـمــل م ــع صـ ــاح أبــو
سيف ولكن الوقت لم يكن يسمح

داود عبد السيد مكرما في {مهرجان الجونة}

يكمن في توجيهه إزاء الكاميرا
ول ـفــت انـتـبــاهــه إل ــى التفاصيل
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة الـ ـ ـت ـ ــي أرغـ ـ ـ ـ ــب فــي
ظهورها بكل مشهد.
تتعامل مع السينما بمنظور
مختلف في أعمالك.

إذ ت ـ ـحـ ــد ث ـ ـنـ ــا ع ـ ـ ــن أ ع ـ ـمـ ــا لـ ــك
ك ـم ـخ ــرج ،ي ـب ـقــى «ال ـك ـي ــت ك ــات»
أهمها .ماذا عنه؟

أ تـعــا مــل مــع السينما بوجهة
نظري وليس بمنظور مختلف،
ً
وأع ـت ـب ــر ن ـف ـســي هـ ــاويـ ــا ول ـســت
ً
مـحـتــرفــا ،س ــواء فــي اإلخـ ــراج أو
ال ـك ـت ــاب ــة ،م ــا ي ـج ـع ـل ـنــي أت ـح ــرك
بحرية في هذه المساحة ،حرية
صـ ـنـ ـعـ ـه ــا شـ ـغـ ـف ــي ب ــال ـس ـي ـن ـم ــا
واهتمامي بها .فال أتــرك نفسي
ً
لمعايير إنـتــاجـيــة م ـثــا ،ل ــذا لن
تجدني أقـ ِّـدم نوعية محددة من
األفـ ـ ــام ألن ـه ــا م ـنــاس ـبــة ألوقـ ــات
محددة .ربما تكون هذه الطريقة
صحيحة وربـمــا تـكــون خاطئة،
وأنـ ـ ــا ال أن ـت ـق ــد م ــن يـتـبـعــونـهــا،
ول ـك ـن ـه ــا فـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة وج ـه ــات
نظر وكــل شخص يفعل ما يراه
ً
مناسبا له.

في «الكيت كات» فوجئت بأداء
محمود عبد العزيز دور الشيخ
ح ـس ـن ــي وط ــريـ ـقـ ـت ــه ال ـب ـس ـي ـطــة
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـمـ ـق ــة ف ـ ـ ــي ال ـش ـخ ـص ـي ــة
رغ ـ ــم َّأن ـ ــه ف ــي ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة ك ــان
ُيـ ـص ــن ــف مـ ــن شـ ـب ــاب الـسـيـنـمــا
المصرية .والحقيقة أن أداءه في
«الصعاليك» كان سبب ثقتي في
قدرته على تقديم «الكيت كات».
ً
أيضا ال يمكن إغفال «مواطن
ومخبر وحرامي».
ً
كــان أداء هند صبري مميزا،
ف ـه ــي ف ـن ــان ــة ح ـق ـي ـق ـيــة ولــدي ـهــا
قـ ــدرة عـلــى تـقـمــص الشخصية
ومعايشتها .فوجئت بموهبتها
وثقافتها العالية .كذلك صالح
عبد الله فــي شخصية المخبر
ً
جــاء أداؤه واقـعـيــا .أمــا شعبان
عـبــد الــرح ـيــم فــاخ ـت ـيــاره لـلــدور
ً
ك ــان مـفــاجـئــا لـلـجـمـهــور ولكنه
أجــاد تقديم طبيعة الشخصية
المكتوبة في السيناريو.

أزمات
هــل تــؤيــد دع ــم ال ــدول ــة إنـتــاج
أفالم سينمائية؟
بالتأكيد ،يجب توافر دعم من
ال ــدول ــة لـمـســانــدة بـعــض األف ــام
ً
السينمائية وتقديم األفضل فنيا،
ً
خصوصا أن المنتجين يقدمون
ً
أعماال تسعى إلى أعلى مكسب.

هـ ــل ي ــأت ــي أداء ال ـم ـم ـث ــل فــي
أعمالك بناء على توجيه مسبق
منك؟

هل ترى أن السينما التجارية
ً
أثرت سلبا في بقية األفالم؟

ي ـ ـش ـ ـكـ ــل اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار الـ ـمـ ـمـ ـث ــل
ال ـم ـنــاســب لـ ـل ــدور ن ـحــو نصف
ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح ،أمـ ـ ــا الـ ـنـ ـص ــف اآلخـ ــر
ف ـم ـط ـل ــوب م ـ ــن ال ـم ـم ـث ــل أثـ ـن ــاء
ً
التصوير ،خصوصا أن المشهد
ً
ُيـ ـص ـ َّـور م ـ ـ ــرارا ل ـل ـح ـصــول على
أف ـضــل ل ـق ـطــة .وع ـنــدمــا ي ـشــارك
الممثل فــي مـشــروع سينمائي
ً
يجب أن يكون مقتنعا بالعمل
ً
وأن ي ـ ـكـ ــون درسـ ـ ـ ــه جـ ـ ـي ـ ــدا كــي
يتمكن من التعبير عن المشاهد
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودة ف ـيــه
ب ـم ـص ــداق ـي ــة ،ودوري كـمـخــرج

السينما الـتـجــاريــة مــوجــودة

داود عبد السيد
في السينما حول العالم وليس
في مصر فحسب ،ولست ضدها
ً
إطالقا ،ولكن المهم توافر توازن
ب ـي ـن ـه ــا وب ـ ـيـ ــن ب ـق ـي ــة الـ ـتـ ـج ــارب
السينمائية التي تحقق نجاحات
فنية ،وهو أمر مهم.
لكن السينما المستقلة تواجه
ً
أزمات أيضا.
ثـ ـم ــة م ـش ـك ـل ــة ف ـ ــي ال ـس ـي ـن ـمــا
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ت ـ ـت ـ ـحـ ــول
لـ ـتـ ـك ــون جـ ـم ــاهـ ـي ــري ــة ،ذل ـ ـ ــك أن
صانعيها م ـتــأ ثــرون بالسينما
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة وط ــريـ ـق ــة تـعــامـلـهــا
مـ ــع الـ ـم ــوض ــوع ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة،
وال ي ـس ـعــون إل ــى ال ــوص ــول إلــى
الـجـمـهــور بشكل مـبــاشــر .وثمة
أفـ ـ ــام ك ـث ـي ــرة ح ـق ـقــت ن ـجــاحــات
ف ــي ال ـم ـهــرجــانــات الـسـيـنـمــائـيــة

أزمة النصوص
ح ــول الـمـشـكـلــة ف ــي ت ــواف ــر ن ـص ــوص سـيـنـمــائـيــة ج ـيــدة،
ً
خصوصا مع تزايد األعمال المقتبسة من أفالم أجنبية ،يقول
ً
داود عبد السيد« :أشـعــر بتفاؤل بــأن تغييرا مــا سيحدث،
يرتبط بالخروج من الزاوية الضيقة التي ينظر بها البعض
ً
إلى السينما من األجيال الجديدة التي تملك حماسة وشغفا
قادرين على تحقيق المعجزات».

ولكن الجمهور لم يتهافت على
ً
مشاهدتها رغم جودتها فنيا.

 VAMOS CUBAاستعراض غنائي راقص يستضيفه كازينو لبنان
بين  22نوفمبر واألول من ديسمبر المقبلين ،يقدم لمحة عن ثقافة
كوبا المعاصرة من خالل مزيج من الرقص والموسيقى الالتينية
الـتــي تستحضر ص ــورة كــوبــا ال ـشــواطــئ الــرمـلـيــة الـبـيـضــاء ،كوبا
األل ــوان الـفــرحــة ،كوبا الــرومـبــا والمامبو والتشاتشا والريغاتون
والسالسا ،كوبا عطر السيجار ،كوبا الرقص والشغف والحب.
تدور أحــداث االستعراض في مطار هافانا ،حيث يعيش المشاهد
أحالم وآمال وقصص شخصيات مختلفة تعبر عن نفسها من خالل
ً
ً
الموسيقى التي تؤدي دورا كبيرا في الحياة الكوبية.
وت ـمــزج مصممة الــرقــص نـيـلــدا غ ـيــرا (قــدمــت اس ـت ـعــراض {هــافــانــا
راك ــات ــان} الـشـهـيــر ال ــذي ج ــال ال ـعــالــم) ،الــرقــص الـتـقـلـيــدي الـكــوبــي
بالرقص المعاصر على وقع أنغام الفرقة الموسيقية بقيادة رودني
باريتو.

سمية بعلبكي{ ...وصفولي عيونك»

ً
هـ ـ ــل تـ ـ ـ ــرى أن قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــودا ت ـك ـبــل
ص ــان ـع ــي ال ـس ـي ـن ـمــا ف ــي ال ـف ـتــرة
األخيرة؟
تـعــانــي صـنــاعــة السينما في
م ـصــر أجـ ـ ــواء خ ــان ـق ــة ،مــرتـبـطــة
ب ـ ــأزم ـ ــات عـ ـ ــدة م ـن ـه ــا ال ــرق ــاب ـي ــة
واإلنـ ـ ـت ـ ــاجـ ـ ـي ـ ــة ووج ـ ـ ـ ـ ــود أبـ ـع ــاد
س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل م ــع
ً
ال ـمــوضــوعــات .ع ـمــومــا ،الـمـبــدع
ً
لـيــس ح ــرا بـشـكــل كــامــل ،وكـثــرة
القيود الموجودة تفرض عقبات
عدة عليه.
مــا رأي ــك فــي االن ـت ـقــادات التي
توجه إلى أفالم السبكي؟
أحترم محمد وأحمد السبكي
وأثني على جهودهما وهما لم
يتسببا بأزمة صناعة السينما،
كـمــا يـعـتـقــد الـبـعــض أو يـحــاول
تحميلهما المسؤولية .أرى أنهما
ً
أذكى المنتجين راهنا لقدرتهما
عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم أف ـ ـ ــام ي ـش ــاه ــده ــا
الجمهور.

الفرقة اللبنانية «أصدقاء الدمى» تشارك في «أيام قرطاج لفنون العرائس»
«حكايات نساء من بالدي» يطرح أهمية المرأة في المجتمع

سمية بعلبكي
أطـلـقــت الـمـطــربــة سـمـيــة بعلبكي أغـنـيــة مـصــريــة جــديــدة بـعـنــوان
{وصفولي عيونك} من كلمات نبيل أفيوني ،وألحان نــور المالح،
وتوزيع إسالم مرغني ،ومن إنتاجها الخاص.
ً
وتستعد سمية لطرح أغنيات ألبومها الجديد قريبا مع نخبة من
الشعراء والملحنين من بينهم :الشاعر الراحل نزار قباني ومنير
بو عساف وبالل الزين وإحسان المنذر ومحمد الصاوي.
وتعتبر سمية من مصاف المطربات األصيالت الالتي جمعن بين
األصالة والحداثة وحاكين الزمن الجميل والتجديد بروح شبابية
في آن.
ً
ُيـشــار إلــى أن {وصـفــولــي عيونك} بــدأ بثها رسميا عبر {أنغامي}
واإلذاعات اللبنانية والعربية.

تقرير

النسخة األولى من {مهرجان المسرح
األوروبي في لبنان}

ضمن إطار فعاليات مهرجان «أيام قرطاج لفنون العرائس» ( 29-22سبتمبر) ،قدمت الفرقة
اللبنانية «أصدقاء الدمى» مسرحية «حكايات نساء من بالدي» ،في  23سبتمبر في مدينة منوبا
و 24منه في صالة صوفي الجلي في مدينة الثقافة.
بيروت -ةديرجلا•

{أصدقاء الدمى}
مسرح جوال
للعرائس اللبنانية
يروي حكايات
ّ
{جدو الحكواتي}
بالعربية
والفرنسية

«أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام قـ ـ ـ ــرطـ ـ ـ ــاج ل ـ ـف ـ ـنـ ــون
ال ـع ــرائ ــس» م ـهــرجــان لـلــدمــى
ينعقد فــي دورت ــه األول ــى في
ق ـ ــرط ـ ــاج ،وه ـ ــو م ـف ـت ــوح إزاء
مـحــر كــي ا ل ــد م ــى التونسيين
واألجـ ـ ــانـ ـ ــب الـ ــذيـ ــن ي ـق ــدم ــون
ع ـ ـ ـ ــروضـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ــونـ ـ ــس
العاصمة ،ومناطق أخرى من
الـ ـب ــاد .وتـتـمـثــل مـهـمـتــه في
الترويج لفن الدمى في تونس
والعالم.
وت ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدم م ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة
«ح ـكــايــات ن ـســاء م ــن ب ــادي»
خـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــة أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة
مـ ــن الـ ــدمـ ــى ،فـ ــي إطـ ـ ــار ث ــاث
أ قـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــو ص ـ ـ ـ ــات ،ذات بـ ـع ــد
اجتماعي ،ويستهدف العرض
الـتـفــاعـلــي فـيـهــا الـمــراهـقـيــن،
الــذيــن تزيد أعـمــارهــم عــن 14
ً
ً
ع ــام ــا ،ف ـضــا عــن البالغين،
إذ ي ـط ــرح أه ـم ـيــة الـ ـم ــرأة في
المجتمع ويسلط الضوء على
حقوقها.
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار سـ ـ ــائـ ـ ــر
أعـ ـم ــال الـ ـف ــرق ــة ،تـعــالــج
مـ ـس ــرحـ ـي ــة «حـ ـك ــاي ــات
نـ ـ ـس ـ ــاء مـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ــادي»،
م ـس ــائ ــل اج ـت ـمــاع ـيــة،
وتــدعــو الجمهور

إل ــى اع ـتــاء خـشـبــة الـمـســرح،
واق ـت ــراح حـلــول لإلشكاليات
المطروحة في المسرحية.
المسرحية من تأليف الفرقة
وإن ـت ــاج ـه ــا ،وإخـ ـ ـ ــراج رويـ ــدا
الغالي هورنيغ .يحرك الدمى
كل من :فادية التنير ،وسهى
ن ــادر ،وتـمــارا كـلــدانــي ،بينما
ت ـ ـعـ ــود صـ ـن ــاع ــة الـ ــدمـ ــى إل ــى
تاتيانا بوشاروفا.

نضال األشقر

حيوية وحماية

فرقة «أصدقاء الدمى»

أعـ ـ ــربـ ـ ــت {مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ف ــرق ــة
أص ــدق ــاء ال ــدم ــى} ومــديــرتـهــا
ت ـ ـمـ ــارا كـ ـل ــدان ــي عـ ــن س ـع ــادة
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرقـ ـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ــي
المهرجان ،ورحبت بمبادرة
اللجنة المنظمة ،التي تستفيد
من دعم السلطات التونسية،
ال سـ ـيـ ـم ــا وزارة ا لـ ـ ـش ـ ــؤون
الثقافية والمؤسسة الوطنية،
فـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات
والمناسبات الثقافية والفنية.
كذلك هنأت {المركز الوطني
لفن العرائس} بمناسبة مرور
ً
 25عاما على تأسيسه ،وأكثر
ً
م ــن  40ع ــام ــا ع ـلــى تــأسـيــس
{فرقة مسرح الدمى التونسي}،
مشيرة إلــى أن وجــود هاتين

ال ـف ــرق ـت ـي ــن ك ـ ــل هـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــدة،
إن ـ ـمـ ــا ه ـ ــو دل ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى م ــدى
ح ـيــويــة ه ــذا ال ـفــن الـتـقـلـيــدي
الـ ـع ــري ــق ،وعـ ـل ــى ن ـجــاح ـه ـمــا
في الحفاظ عليه في العصر
ال ـح ــدي ــث ،ال ـ ــذي ي ـغ ـلــب عليه
طــا بــع التكنولوجيا الرقمية
والمعلومات.

«فرقة أصدقاء الدمى}
«فـ ــرقـ ــة أص ـ ــدق ـ ــاء الـ ــدمـ ــى}،
ه ــي م ـســرح جـ ــوال لـلـعــرائــس
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة ،ي ـ ـح ـ ـكـ ــي ق ـص ــة
الـطـبـيـعــة وال ـب ـي ـئــة والـ ـن ــاس،
والحكايات التي يرويها ّ
{جدو

الحكواتي} باللغتين العربية
والفرنسية.
ت ـت ـن ــاول الـ ـف ــرق ــة :الـتـنـمـيــة
المستدامة ،أهمية العناصر
الطبيعية والمجتمع :قوانينه
ومفاهيمه ،من خالل قصص
مـسـلـيــة وم ـس ــرح ـي ــات تبعث
ال ـم ــرح ف ــي ال ـن ـف ــوس ،وتـحــث
ع ـل ــى الـ ـتـ ـف ــاع ــل ،وت ـس ـه ــم فــي
اإلرش ـ ـ ـ ـ ــاد والـ ـتـ ـشـ ـجـ ـي ــع عـلــى
التحلي بالمسؤولية المدنية
وال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــة؛ كـ ــذلـ ــك ت ـق ــدم
ً
عـ ـ ــروضـ ـ ــا تـ ــوعـ ــويـ ــة هـ ــادفـ ــة،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ورش عـمــل
تــدر يـبـيــة للبالغين .ذ ل ــك كله
ب ـهــدف تــرسـيــخ الـثـقــافــة لــدى

المشاهدين.
ش ـ ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــة فـ ــي
مـ ـه ــرج ــان ــات خ ـ ـ ــارج ل ـب ـن ــان،
ً
وقــدمــت عــروضــا فــي النمسا
وأل ـم ــان ـي ــا ،وق ـط ــر وال ـش ــارق ــة
وأبو ظبي ودمشق.
ت ــأس ـس ــت {فـ ــرقـ ــة أص ــدق ــاء
الــدمــى} عــام  ،1984وسجلت
كـ ـش ــرك ــة م ــدنـ ـي ــة مـ ـن ــذ الـ ـع ــام
 ،2007وهي ال تستفيد من أي
دعم مادي خارجي ،بل تعيد
توظيف أرباحها في تطوير
ن ـش ــاط ـه ــا ل ـت ـع ـم ـيــم الـ ـف ــائ ــدة
بهدف خدمة المجتمع.

مشاركة كويتية في تونس
مهرجان {أي ــام قــرطــاج لفنون الـعــرائــس} رأى الـنــور بقرار
مــن وزي ــر الـشــؤون الثقافية محمد زيــن العابدين فــي يناير
ّ
يهتم بفنون العرائس ويشكل نافذة لتبادل التجارب
،2018
واألشـكــال الفنية والتقنية وتقاطعها مــع بقية الفنون مثل
الرقص والفنون التشكيلية.
ً
يشارك في هذه الدورة التأسيسية  39عرضا من  20دولة
من بينها :مصر ،ولبنان ،والكويت ،ومالي ،وبوركينا فاسو،
وكوريا الجنوبية ،وكـنــدا ...وتعتبر بمنزلة افتتاح الموسم

الثقافي فــي تــو نــس العاصمة باعتبارها الفضاء الحاضن
لنصف عروض الدورة.
بالنسبة إلــى العروض فتتوزع على مدينة الثقافة ،ودار
الثقافة ا بــن ر شـيــق ،و مـســرح السنديانة بالمدينة العتيقة،
وفضاء الطاهر الحداد ،والمركز الوطني لفن العرائس .كذلك
ّ
تم التنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية لتنظيم رحالت خاصة
باألطفال لمواكبة عروض المهرجان.

تنظم بعثة االتحاد األوروبي في لبنان ومسرح المدينة في بيروت
النسخة األول ــى مــن مـهــرجــان الـمـســرح األوروبـ ــي فــي لـبـنــان (30-4
أكتوبر في مسرح المدينة في بيروت).
يـتـضـمــن بــرنــامــج ال ـم ـهــرجــان س ـبــع م ـســرح ـيــات م ــن سـبـعــة ب ـلــدان
مختلفة هــي :الــدنـمــارك ،وفرنسا ،وألمانيا ،وإيطاليا ،وأسبانيا،
والمملكة المتحدة ،ولبنان.
ُيـفـتـتــح الـمـهــرجــان الـخـمـيــس  4أكـتــوبــر مــع My name is Rachel
 Corrieلراشيل فالنتاين سميث .تسلط هذه المسرحية البريطانية
ال ـضــوء عـلــى الـبــواعــث السياسية لــأشـخــاص وتـحــريــف مفهومي
{الشرق} و{الغرب}.
أمــا ال ـعــروض األخ ــرى فـهــي Stranger :لنزيهة كليمينكو ،عرض
قصصي مــن ابـتـكــار ( RAPOLITICSمنظمة دنـمــاركـيــة ال تتوخى
ال ــرب ــح) ،سـيـخـبــر فـيـهــا شــابــان قصتهما الـشـخـصـيــة ح ــول كيفية
العيش كالجئين في الدنمارك.
 The Metamorphosis after Franz Kafkaللمى أمين وفيكتوريا
لــوبـتــن ،تـتـمـحــور ح ــول غــريـغــور ســامـســا بـطــل روايـ ــة كــافـكــا الــذي
يتحول إلــى كــائــن غير مــألــوف .ونتيجة عــدم قــدرتــه على مـغــادرة
غرفته أو الذهاب إلى العمل ،والتأرجح بين محاولة إعادة عقارب
ّ
التكيف ،تتبدل مقاربته إلى األبد.
الساعة إلى الوراء والسعي إلى
( Voices in the darkع ـ ــرض دمـ ــى ف ــرن ـس ــي) إلي ــري ــك دون ـي ــون
وأوري ـل ـيــان زوك ــي ،يمثل الـنـصــوص الـقــاسـيــة والـشــاعــريــة لماتاي
ّ
فيسنييك ويقدم شخصيات ّ
ملونة تشلها سخافة مجتمعنا وتأتي
إلى الحياة بالحد األدنى :إطار نافذة ُيفتح للعالم مع مفارقاته.
{مــش من زمــان} ،سيرة ذاتية مغناة كتابة وإخــراج نضال األشقر،
ّ
موسيقى وغناء خالد العبدالله باإلشتراك مع محمد عقيل ،نبيل
األح ـمــر ،إبــراهـيــم عـقـيــل .تخبر قـصــص شخصيات سكنت طفولة
ن ـضــال األش ـق ــر ف ــي ال ـقــريــة ال ـتــي ن ـشــأت فـيـهــا ،وه ــي قــريــة والــدهــا
وأجــدادهــا ،والـقــريــة الـتــي قــد تـكــون {خشبة مسرحها األول ــى} كما
تقول.
 The Sea dies alsoمـســرحـيــة لـلـفـنــان الـلـبـنــانــي أن ـطــوان األشـقــر،
مقتبسة من نصوص الشاعر والمخرج المسرحي األسباني غارسيا
لوركا ،وتجسد الساعة األخيرة من حياة فيديريكو غارسيا لوركا
قبل إعدامه على أيدي الفاشيين بسبب أفكاره الطليعية والثورية.
( Arlecchino Servant of Two Mastersمسرحية لبنانية إيطالية
لجوليو غولدوني وجو قديح) ،اقتباس بأسلوب حديث لمسرحية
الكوميديا دي الرتي {ﺃﺭﻟﻭﻛﺎﻥ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺳﻳﺩﻳﻥ} لكارلو غولدوني.
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مئات الجراثيم المعوية كهربائية!
كشف بحث جديد حقيقة مفاجئة بشأن أنواع متعددة من الجراثيم المعوية :تستطيع هذه الجراثيم أن
ّ
تولد الكهرباء.
تـشـيــر الـجــراثـيــم اإللـكـتــروجـيـنـيــة إلــى
تلك التي تنتج كمية محددة من الكهرباء.
لـهــذا الـسـبــب ،يسعى البحث المتواصل
إلــى إيجاد طرائق فاعلة الستعمال تلك
الكائنات الدقيقة بـهــدف تطوير أجهزة
بديلة وأكثر استدامة وشبيهة بالبطارية.
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ا ل ـ ـجـ ــرا ث ـ ـيـ ــم
حـ ـ ـت ـ ــى اآلنُ ،ر ِ
ّ
اإللكتروجينية في بيئات طبيعية معينة
ّ
مثل رواســب بعض المسطحات المائية
المتنوعة.
ً
تكون تلك البيئات الهوائية عموما ،ما
يعني أنها ال تحتوي على أوكسجين حر.
ّ
توصل باحثون من جامعة كاليفورنيا،
بيركلي ،للمرة األولــى اآلن إلــى اكتشاف
مـفــاده أن مـئــات الـجــراثـيــم المختلفة في
ً
األمعاء البشرية تكون إلكتروجينية أيضا.
ً
تشمل تـلــك الـكــائـنــات أنــواعــا عــدة من
ً
ُ
الـجــراثـيــم ،ب ــدءا مــن األص ـنــاف المسببة
ً
لألمراض وصوال إلى المحفزات الحيوية
ُ
التي تحسن صحة األمعاء .لكن تنتج تلك
الجراثيم المعوية الكهرباء باستعمال آلية
تختلف عن تلك التي تستخدمها جراثيم
إلكتروجينية معروفة في بيئات
أخرى.
نشر الباحثون ،بقيادة
األس ـت ــاذ دان بــورت ـنــوي،
اك ـت ـشــاف ـهــم ال ـم ـهــم ضمن
دراس ـ ـ ــة وردت ف ــي مـجـلــة
«الطبيعة».

ساللة الملبنة
الجرثومية
التي تشارك في
عملية التخمير
تحمل خصائص
إلكتروجينية

اكتشاف مفاجئ
أوضح بورتنوي وفريقه
أن بعض سالالت الجراثيم
ّ
ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـ ــول ـ ـ ــد ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء
ورصـ ـ ـ ـ ــدوهـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـت ـ ــى اآلن
تـشـمــل جـيـنــات الليستريا
الخلوية األحادية (مسؤولة
عـ ــن م ـش ــاك ــل اإلس ـ ـهـ ــال فــي

ُ
حاالت كثيرة) ،والمطثية الحاطمة (تسبب
الغرغرينا) ،والمكورات المعوية البرازية
(جرثومة ُمسببة لألمراض يمكن التقاطها
ً
أحيانا خالل اإلقامة في المستشفى).
ل ـكــن ي ـب ـقــى عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـجــراث ـيــم
ّ
األخ ــرى التي تــولــد الكهرباء فــي األمعاء
ً
حميدا .الحظ الباحثون أن بعضها يدخل
في خانة المحفزات الحيوية ،بينما يؤدي
الـبـعــض اآلخـ ــر ،مـثــل س ــاالت العصيات
ً
اللبنية ،دورا في عملية التخمير.
ً
يقول بورتنوي« :أغفل الباحثون سابقا
عن الطبيعة اإللكتروجينية التي يحملها
هذا العدد كله من الجراثيم التي تتفاعل
مع البشر ،على شكل مسببات أمراض أو
محفزات حيوية ،أو تلك التي تنشط داخل
بيئتنا الـمـيـكــروبـيــة أو تــرتـبــط بتخمير
المنتجات الـبـشــريــة .قــد يكشف لـنــا هــذا
ا لــوا قــع معلومات كثيرة عما تفعله تلك
الجراثيم لنقل العدوى إلينا أو مساعدتنا
في تحسين صحة األمعاء».
كذلك ،يتوقع العلماء أن يكون اكتشافهم
ً
المفاجئ مفيدا في أي مشاريع مستقبلية
تهدف إلى اختراع خلية وقود ميكروبية:
إ نـهــا استراتيجية مبتكرة لتوليد طاقة
متجددة.
ّ
أوض ــح الـبــاحـثــون أن الـجــراثـيــم تــولــد
ـزء مــن عملية أيـضـهــا ،بما
الـكـهــربــاء ك ـجـ ٍ
يشبه مسار التنفس.
لكن فيما تعمد الكائنات التي تعيش
فـ ــي ب ـي ـئ ــات غ ـن ـي ــة ب ــاألوك ـس ـج ـي ــن ،مـثــل
ال ـن ـبــاتــات وال ـح ـي ــوان ــات ،إل ــى اسـتـعـمــال
ذلــك األوكسجين لمساعدتها فــي عملية
األي ـ ــض ،تـضـطــر ال ـجــراث ـيــم الـمـقـيـمــة في
بـيـئــات الهــوائـيــة إل ــى اسـتـعـمــال عناصر
كيماوية أخرى.
لذا تستعمل الجراثيم المقيمة في أسفل
ً
البحيرات معدنا مثل الحديد أو المنغنيز
خالل عملية أيضها المعقدة ،ما يؤدي إلى
توليد الكهرباء.

مدى سهولة توليد الكهرباء

ّ
يبدو أن الجراثيم اإللكتروجينية الموجودة في األمعاء تولد الكهرباء بطريقة
أبسط من العادة وتستعمل عنصر الفالفين العضوي الذي يشتق من الفيتامين .B2
يوضح سام اليــت ،المشرف األول على الــدراســة« :يبدو أن بنية الخلية في تلك
ً
غنيا بالفيتامينات ُت ّ
سهل نقل
الجراثيم وفي الموقع البيئي الذي تحتله ويكون
اإللكترونات إلى خارج الخلية وتزيد فاعلية هذه العملية في الكلفة».
ً
يضيف اليت« :نظن أن الجراثيم التي تتنشق المعادن وخضعت تقليديا للدراسة
تستعمل مقاربة نقل اإللكترونات إلى خارج الخلية ألنها عملية أساسية لنجاتها.
ُ َ
ً
المكتشفة حديثا تلك العملية ألنها سهلة بكل
في المقابل ،تستعمل هذه الجراثيم
بساطة».
بالتعاون مع خبراء من «مختبر لورانس بيركلي الوطني» في جامعة كاليفورنيا،
أجرى اليت وزمالؤه اختبارات إضافية لمعرفة كمية الكهرباء التي تستطيع تلك

الجراثيم المعوية إنتاجها.
فاكتشفوا أن الجراثيم المعوية تنتج الكهرباء بقدر ما تفعل جراثيم إلكتروجينية
ً
أخرى تقريبا ،وقد تصل تلك الكمية إلى  100ألف إلكترون في الثانية في كل خلية.
ً
فوجئ العلماء تحديدا حين اكتشفوا أن ساللة الملبنة الجرثومية التي تشارك
ُ
ستعمل لتصنيع األجبان واأللبان والملفوف ُ
َ
المخلل تحمل
في عملية التخمير وت
خصائص إلكتروجينية.
يتساءل اليت وزمالؤه اآلن عن أهمية تلك الخصائص بالنسبة إلى المذاق الذي
ُ ّ
تخلفه جراثيم الملبنة في المنتجات الغذائية المشتقة من التخمير.
استنتج اليــت فــي النهاية« :إنــه جــزء كبير مــن المعطيات الفيزيولوجية التي
ً
تحملها الجراثيم ولم يدرك الناس وجودها سابقا ،ويمكن التالعب بتلك المعطيات».

ُ
دراسة للدماغ تظهر السبب وراء تخفيف الوعي التام لأللم
َّتبي ِّن أن الوعي التام
يخفف األلم .تناولت
دراسة جديدة األسس
العصبية لهذه الظاهرة.
وقد تساعد اكتشافاتها
الباحثين في تطوير
إستراتيجيات أكثر فاعلية
للتخفيف من األلم.

ّ
يشكل الوعي التام وسيلة فاعلة للتخفيف من
ً
األل ــم الـمــزمــن .فـقــد أظ ـهــرت دراس ــة مولتها أخـيــرا
معاهد الصحة الوطنية أن التأمل الواعي يخفف
األلم المزمن بفاعلية أكبر من العالجات التقليدية.
ول ـكــن م ــا آل ـي ــات ال ــدم ــاغ ال ـم ـســؤولــة ع ــن هــذا
ّ
التأثير المسكن؟ قــرر باحثون بقيادة الدكتور
فاضل زي ــدان ،بروفسور مساعد متخصص في
علم األعصاب والتشريح في مركز وايك فوريست
بابتيست الطبي في وينستون-سالم ،اإلجابة عن
هذا السؤال.
يــوضــح زيـ ـ ــدان« :يــرت ـبــط ال ــوع ــي ال ـت ــام بـ ــإدراك
اللحظة الـحــاضــرة مــن دون أي تفاعل عاطفي أو
ً
حـكــم» .ويضيف« :نعي أن البعض أكثر وعـيــا من
غيره ،ويبدو أنه يشعر بألم أقل».
لــذلــك أراد الـفــريــق معرفة مــا إذا كــان استعداد
اإلنسان الفردي المسبق الفطري للوعي التام يرتبط
بتراجع الحساسية تجاه األلم .وإذا صح ذلك ،فما
ً
آليات الدماغ التي تؤدي دورا فيه؟

ُ
نشرت االكتشافات التي توصلوا إليها في
مجلة .PAIN
لتحقيق هذا الهدف ُ ،استعان زيدان وزمالؤه بـ76
ً
مشاركا في الــدراســة ق ّيمت معدالت وعيهم التام
األساسية في مستهل الدراسة باستخدام اختبار
قائمة فرايبورغ للوعي التام المعتمد .كذلك تمتع
كــل المشاركين بصحة جـيــدة ولــم يسبق لهم أن
مارسوا التأمل.
عرض الباحثون بعد ذلك المشاركين لتحفيز
مــؤلــم بــالـحــرارة وتحفيز غير مــؤلــم .واستعملوا
في الوقت عينه التصوير بالرنين المغناطيسي
الوظيفي بغية دراسة نشاط دماغهم.
انطلق زيدان وفريقه من فرضية أن «الوعي التام
الشخصي» أو استعداد اإلنـســان المسبق ليكون
ً
واعيا يرتبط على األرجــح بانخفاض الحساسية
ُ
تجاه األلــم وتعطيل أكبر لــدارة في الــدمــاغ تدعى
شبكة الوضع االفتراضي.
ت ـش ـم ــل ش ـب ـك ــة الـ ــوضـ ــع االف ـ ـتـ ــراضـ ــي م ـنــاطــق

عـ ـ ــدة مـ ــن ال ـ ــدم ـ ــاغ ت ـت ـش ــاب ــك وتـ ـنـ ـش ــط فـ ــي ح ــال ــة
ً
الـ ـ ــراحـ ـ ــة ،أي عـ ـن ــدم ــا ال يـ ـك ــون اإلنـ ـ ـس ـ ــان م ــرك ــزا
ع ـل ــى الـ ـع ــال ــم الـ ـخ ــارج ــي ال ـ ــذي ي ـح ـفــز االنـ ـتـ ـب ــاه،
بـ ــل ي ـ ـصـ ـ ّـب اهـ ـتـ ـم ــام ــه عـ ـل ــى حـ ــاالتـ ــه ال ــداخـ ـلـ ـي ــة.
يشمل بعض مناطق الدماغ الرئيسة ،التي تؤلف
هذه الشبكة ،القشرة الحزامية الخلفية ،والقشرة
الـجـبـهــة األمــام ـيــة الــوس ـطــى ،والـتـلـفـيــف الـ ــزاوي.
وأظهرت أبحاث سابقة أن التأمل ّ
يحد من النشاط
في هذه الشبكة.

تراجع نشاط القشرة الحزامية
اكتشفت الــدراســة أن الوعي التام الشخصي يرتبط بتنامي تراجع النشاط في القشرة
الحزامية الخلفية .نتيجة لذلك ،يشعر َمن يتمتعون باستعداد مسبق للوعي التام بمقدار أقل
ً
من األلم .في المقابل ،بدت مناطق الدماغ هذه أكثر نشاطا في حالة َمن ذكروا أنهم شعروا بألم
ّ
أكبر .يؤكد زيدان« :يتعطل الوضع االفتراضي كلما أديت مهمة ما ،مثل المطالعة أو الكتابة».
«تستأنف شبكة الوضع االفتراضي نشاطها ما إن يتوقف اإلنسان عن أداء مهمة ويعود
إلى أفكاره ،ومشاعره ،وأحاسيسه الذاتية» ،وفق هذا الباحث.
ُ
ً
يضيف زيدان« :تظهر نتائج دراستنا أن َمن يتمتعون بوعي تام ال ينغمسون كثيرا ،على
ما يبدو ،بتجربة األلم ،ما يرتبط بإفادتهم اإلحساس بألم أقل».
ً ً
يتابع موضحا« :إذا ،صرنا نملك اليوم ذخيرة إضافية لنستهدف هذه المنطقة من الدماغ
بغية تطوير عالجات ألم فاعلة».
«لكن األكثر أهمية أن هذا البحث ُيظهر أن علينا أن نأخذ مستوى الوعي التام لدى اإلنسان
في االعتبار عند احتساب كيف يشعر بمقدار أكبر أو أقل من األلم ولماذا» ،حسبما يشدد زيدان.
يأمل الباحث بأن تسهم الدراسة في تقديم الراحة لمن يعيشون مع األلم المزمن .ويختم:
ِّ
ً
«استنادا إلى بحثنا األولي ،ندرك أننا نستطيع أن نعزز الوعي التام من خالل جلسات قصيرة
ً
ً
نسبيا من التدريب على التأمل الواعي .إذا ،قد يتبين أن هذه طريقة فاعلة للتخفيف من ألم
ً
َ
ماليين من يعانون أوجاعا مزمنة».

خسارة ليلة نوم واحدة تزيد خطر اإلصابة بالسكري
ً
نعرف جيدا أهمية النوم
وقد عززتها دراسة جديدة
مؤكدة أن الحرمان منه يزيد
خطر اإلصابة بالداء السكري
بعد خسارتك ليلة نوم
واحدة فقط.

ّ
ال شك في أن النوم يشكل إحدى
وظـ ــائـ ــف ال ـف ـي ــزي ــول ــوج ـي ــا األك ـث ــر
ً
غموضا وأهمية .نحتاج كلنا إليه
ً
ولكن األسـبــاب التي تجعله مهما
إلى هذا الحد ال تزال موضع جدل.
ً
نعلم جيدا أن النوم مهم لترسيخ
الذاكرة .كذلك يبدو أنه يمنح العقل
الوقت ليتخلص من السموم التي
تتراكم فيه طــوال الـيــوم .وللنقص
فيه عالقة ذات اتجاهين مع الحاالت
النفسية :تنجم اضـطــرابــات النوم
عن األمراض العقلية ،في حين يفاقم
الحرمان من النوم األمراض العقلية
أو حتى يسببها.
ً
جـســديــا ،يتيح ال ـنــوم للجسم
ً
اسـتـعــادة نـشــاطــه .م ـثــا ،تحظى
العضالت بالوقت الكافي لتشفى
وتنمو.

طعام أكثر

َمن ال يحظون
واف من
بمقدار ٍ
النوم يكونون
ً
أكثر ميال
لتناول كميات
أكبر من الطعام
والتمرن أقل

مــا زال الـعـلـمــاء يـعـمـلــون على
ك ـشــف ع ــواق ــب وب ــأ ال ـح ــرم ــان من
الـ ـن ــوم الـمـحـتـمـلــة ع ـلــى ال ـص ـحــة.
أظهرت الدراسات أن َمن ال يحظون
واف م ــن ال ـن ــوم يـكــونــون
ب ـم ـقــدار ً ٍ
أكثر ميال لتناول كميات أكبر من
الـطـعــام ،والـتـمــرن أق ــل ،واكتساب
ً
الوزن الزائد ،فضال عن تفاقم خطر
اإلصابة بالسكري .لكن األسباب
ً
التي تؤدي تحديدا إلى هذه الحالة
ما زالت غامضة.
س ـع ــت الـ ــدراسـ ــة ال ـج ــدي ــدة إل ــى
توسيع فهم هــذه العالقة .يوضح
ال ـ ـم ـ ـعـ ــدون ف ـ ــي ك ـل ـي ــة الـ ـ ــدراسـ ـ ــات
العليا في الطب في جامعة توهو
فــي الـيــابــان ه ــذه الـنـقـطــة ،قائلين:
«لــم يتضح مــا إذا كــان عــدم تحمل
ً
ال ـغ ـلــوكــوز ع ــائ ــدا إل ــى ت ـب ــدالت في
استهالك الطعام ،أو إنفاق الطاقة،
أو الحرمان من النوم بحد ذاته».
ّ
ب ـك ـل ـم ــات أخـ ـ ـ ــرى ،هـ ــل ت ـشــكــل
ال ـت ـب ــدالت ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـغــذائــي
والتمرن المرتبطة بنقص النوم
ً
س ـب ـب ــا الرت ـ ـفـ ــاع خ ـط ــر اإلص ــاب ــة
ً
بالداء السكري أم أن ثمة أسبابا

أخ ـ ــرى؟ ق ــرر ال ـبــاح ـثــون ف ـهــم لـ َـم
ق ــد ي ـق ـ ّـوض ال ـح ــرم ــان م ــن ال ـنــوم
الحساسية تجاه اإلنسولين.
لتحقيق ذلك ،استعان الباحثون
بـنـمــاذج مــن الـفـئــران وركـ ــزوا على

الـتـبــدالت فــي كبدها .وخــال ليلة،
أبقوا نصفها مستيقظة خالل ست
ساعات من فترة نومها المعتادة.
راقبوها بدقة .وفي كل مرة الحظوا
أنها بدأت تغفو ،حملوها برفق أو

لمسوها .وبهذه الطريقة ،أبقوها
مستيقظة من دون أن يتسببوا لها
بإجهاد ال مبرر له.
بغية استبعاد تأثير عوامل نمط
الحياة األخرىُ ،سمح لكل الفئران
خ ـ ــال أس ـب ــوع ـي ــن ق ـب ــل الـ ــدراسـ ــة
بـتـنــاول مــا يـحـلــو لـهــا مــن أطعمة
دهنية ومــاء محلى بالسكر .كذلك
ّ
حد الباحثون من حركتها .وهكذا
استطاعوا مراقبة تأثير الحرمان
مـ ــن ال ـ ـنـ ــوم ب ـم ـع ــزل عـ ــن ال ـع ــوام ــل
األخرى ألن الفئران ،سواء نامت أو
ال ،تناولت الطعام ذاته ولم تتمرن.
اسـ ـتـ ـخـ ـل ــص الـ ـب ــاحـ ـث ــون فــي
نهاية الــدراســة أن الـحــرمــان من
ّ
النوم يشكل عامل خطر في الداء
ال ـس ـك ــري ،ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن أي
ت ـبــدالت فــي الـنـشــاط أو الـنـظــام
الغذائي.

توابل ةديرجلا
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أشهى الوصفات بالعجينة المنتفخة العجيبة
قررت ذات مرة إعداد العجينة المنتفخة من الصفر ،ومنذ ذلك الوقت صرت أشتريها من
ُ
المتجر .عندما تصنع هذه العجينة بالشكل الصحيح ،تكون عجيبة .تأخذين قطعة رقيقة
ّ
وتتحول إلى عمل فني أكبر بمرات عدة من حجمها
ومسطحة منها وتخبزينها ،فتنتفخ
األصلي مع مئات الطبقات األرق ،واأللذ ،واألكثر هشاشة من العجين الغني بنكهة قشدية
ً
ناعمة ،فضال عن أن مذاقها لذيذ.
دانيال نيمان
ّ
يـتـطــلــب إعـ ــداد ه ــذه الـعـجـيـنــة ف ــي الـمـنــزل،
ً
الوقت ،وااللـتــزام ،وكثيرا من الجهد .وإلــى أن
تتقني طريقة تحضيرها ،ستحصلين على
قطعة مسطحة ثقيلة و قــا سـيــة مــن العجين.
ُ
صحيح أن العجينة التي أعددتها بدت هشة،
ً
إال أنها لم تنتفخ مطلقا.
لذلك ألجأ إلى العجينة المتوافرة في المتاجر،
وال أخ ـجــل بــذلــك .يـمـكـنــك ال ـع ـثــور عـلــى العجينة
المنتفخة في قسم المنتجات المجلدة في متاجر
البقالة.

عندما تشترينها ،ينشأ السؤال :ماذا يمكنك
أن تصنعي بها؟ ولكن حري بك أن تسألي :ما
ال يمكنك أن تصنعي بها؟ تصلح هذه العجينة
لألطباق الحلوة والمالحة .كذلك تستطيعين
استخدامها إلعداد المقبالت والحلوى.
ُ
ً
استعملتها فــي أربـعــة أط ـبــاقُ ،
وس ــررت جــدا
ُ
بالنتيجة ال ـتــي حـصـلــت عـلـيـهــا .وسـ ــواء كانت
ً
الــوص ـفــات بسيطة ج ــدا أو مـعـقــدة إل ــى حــد مــا،
تزيدها العجينة المنتفخة الجاهزة سهولة ولذة.

فطيرة الدجاج

4

المقادير:
ً
• نصف علبة ( 490غراما أو
طبقة) من العجينة المنتفخة
المجلدة بعد تذويبها ومدها.
•  5مالعق كبيرة من الزبدة،
كل منها على حدة.
• نصف كــوب من الطحين
ً
ال ـع ــادي ،فـضــا عــن ملعقتين
كبيرتين منه.
•  5أكواب من مرق الدجاج
الساخن ،كل منها على حدة.
• نصف ملعقة صغيرة من
الملح ،إذا دعت الحاجة.
• نصف كيلوغرام من لحم

الطريقة:

صدر الدجاج المطهو.
• ربـ ـ ــع كـ ـ ــوب مـ ــن ال ـ ـكـ ــراث
(الـ ـج ــزء األبـ ـي ــض) الـم ـغـســول
والمقطع إلى شرائح رقيقة.
• ربـ ـ ــع كـ ـ ــوب م ـ ــن الـ ـج ــزر
المقطع إلى شرائح رقيقة.
• نصف كوب من البازيالء
ال ـم ـط ـهــوة (يـمـكـنــك اس ـت ـخــدام
البازيالء المجلدة).
• ع ـل ـبــة م ــن ح ـب ــوب الـ ــذرة
ال ـ ـح ـ ـلـ ــوة ال ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة م ـص ـف ــاة
ومغسولة.

ً
• حمي الفرن مسبقا على حرارة  218درجة مئوية وغطي
داخــل صينية خبز بــورق زب ــدة .يمكنك اسـتـخــدام القوالب
الـفــرديــة الـتــي ستقدمين فيها الفطيرة أو قاطعة الحلوى
لتعدي دوائــر من العجينة المنتفخة (إن لم تحصلي على
ال ــدوائ ــر األربـ ــع مــن طـبـقــة عـجـيــن واحـ ــدة ،مــديـهــا بــواسـطــة
شوبك لتصبح بالحجم المناسب وتتمكني من تقطيعها إلى
أربع دوائر) .ضعي الدوائر في صينية الخبز التي أعددتها
ً
ً
ً
واخبزيها إلــى أن تكتسب لــونــا ذهبيا داكـنــا ،أي نحو 10
دقائق .اتركيها على مشبك لتبرد.
• ذوبــي  4مالعق كبيرة ونصف الملعقة من الزبدة في
قــدرة متوسطة على نــار متوسطة .أضيفي إليها الطحين

البافزيل

أن يسخن الخليط بالكامل ،أي نحو دقيقة إضافية.
ً
• أضيفي أوال الخضراوات إلى الصلصة ثم قطع الدجاج
الـســاخــن (احـتـفـظــي بــالـمــرق السـتـعـمــال آخـ ــر) .وزع ــي هــذه
ً
الحشوة على القوالب األربـعــة وغطي كــا منها بــدائــرة من
العجينة المنتفخة وقدميها في الحال.
ً
فــي الـحـصــة 579 :سـعــرة ح ــراري ــة 33 ،غــرامــا من
ً
الـ ــدهـ ــون 17 ،غ ــرام ــا م ــن ال ــده ــون ال ـم ـش ـب ـعــة103 ،
ً
مليغرامات من الكولسترول 39 ،غراما من البروتين،
ً
 47غــرامــا مــن الـنـشــويــات 6 ،غــرامــات مــن الـسـكــر4 ،
ً
غرامات من األلياف 1769 ،غراما من الصوديوم ،و47
ً
مليغراما من الكالسيوم.
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المقادير:
• مـ ـلـ ـعـ ـق ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة م ـ ــن ب ـ ــذور
الخشخاش.
• مـ ـلـ ـعـ ـق ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة م ـ ــن ب ـ ــذور
السمسم.
• ملعقة صـغـيــرة مــن مسحوق
الثوم أو الثوم المفروم والمجفف.
• ن ـص ــف م ـل ـع ـقــة ص ـغ ـي ــرة مــن
مسحوق البصل أو البصل المفروم
والمجفف.
• ربع ملعقة صغيرة من الفلفل
األسود المطحون الخشن.
• بيضة.

ً
وحركيه إلى أن يمتزجا بالكامل .أضيفي تدريجيا  3أكواب
من مرق الدجاج الساخن من دون التوقف عن الحرك .تذوقي
ً
الخليط وطيبيه بالملح إذا دعت الحاجة ،ثم ضعيه جانبا
ً
وأبقيه ساخنا.
ً
• قـطـعــي ال ــدج ــاج إل ــى مـكـعـبــات صـغـيــرة وأب ـق ـيــه طــريــا
ً
وساخنا بإضافته إلى الكوبين المتبقيين من مرق الدجاج
ً
الساخن ،ثم ضعيه جانبا.
• ذوبــي نصف الملعقة الكبيرة المتبقية من الزبدة في
مقالة متوسطة غير قابلة لاللتصاق على حرارة متوسطة.
أضيفي الكراث والجزر وقليهما إلــى أن يطريا ،أي نحو 7
دقائق .أضيفي بعد ذلك البازيالء والذرة وتابعي الطهو إلى

الطريقة:
ً
• حمي الفرن مسبقا على حرارة  175درجة مئوية ،وغطي
داخل صينية خبز بورق زبدة .اخلطي بذور الخشخاش مع
بذور السمسم ،ومسحوق الثوم ،ومسحوق البصل ،والفلفل
في وعاء صغير .وفي وعاء صغير آخر ،اخفقي البيض مع
الخردل بواسطة شوكة.
ً
• رشي قليال من الطحين على السطح الذي تعملين عليه.
مدي العجينة عليه وقطعيها إلى ثالث قطع مستطيلة على
طــول خط الطي ،ثم قطعي كل قطعة بالطول إلــى نصفين
لتحصلي على ست قطع.
ً
• حـ ّـولــي كــل قطعة عجين إلــى مستطيل ( 40سنتمترا
 8 xسنتمترات) .يسهل عليك ذلك إن بدأت بمدها بالطول.

• ملعقتان كبيرتان من الخردل
األلماني.
• ملعقتان كبيرتان من الطحين
العادي.
ً
• نـصــف عـلـبــة ( 490غ ــرام ــا أو
ط ـب ـق ــة) م ــن ال ـع ـج ـي ـنــة الـمـنـتـفـخــة
المجلدة بعد تذويبها.
• ك ــوب ــان م ــن ج ـب ـنــة مــونـسـتــر
المبشورة.
•  200غـ ــرام م ــن ن ـقــانــق الــديــك
ال ــروم ــي الـمـقـطـعــة ،أي نـحــو كــوب
ونصف كوب.

الدونات
المقادير:
ً
• نصف علبة ( 490غراما أو طبقة) من
العجينة المنتفخة المجلدة.
• زيت نباتي للقلي.
• سكر ناعم أو خليط السكر والقرفة.
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اطلي نصف كل مستطيل بالطول بخليط البيض (احتفظي
بالكمية المتبقية) ،ثــم وزع ــي عليه ثلث كــوب مــن الجبنة
ونحو ربــع كــوب مــن النقانق .ابــدئــي مــن الجانب المغطى
بالحشوة .لفي العجينة لتحصلي على حبل طويل .اضغطي
ً
على الطرفين والشقوق لتقفليها .اصنعي من الحبل شكال
ً
شبيها بــالـبــريـتــزل (احــرصــي عـلــى ت ــرك مـســافــة كــافـيــة كي
ينتفخ العجين) .ثم اطلي الطرفين بقليل من خليط البيض
لتعززي التصاقهما .انقلي كل قطعة إلى الصينية عندما
تنتهين من إعدادها.
• اطلي البافزيل بخليط البيض ورشــي فوقها خليط
بذور الخشخاش.

ً
• اتركيها في الفرن مدة  25دقيقة أو إلى أن تكتسب لونا
ً
ً
ذهبيا داكـنــا .انقلي الصينية إلــى مشبك واتركيها لتبرد
مدة  10دقائق.
ً
فــي الـقـطـعــة 470 :سـعــرة ح ــراري ــة 34 ،غــرامــا من
ً
ً
الدهون 16 ،غراما من الدهون المشبعة 94 ،مليغراما
ً
ً
من الكولسترول 21 ،غراما من البروتين 20 ،غراما
من النشويات 2 ،غرام من السكر 2 ،غرام من األلياف،
ً
 946مليغراما من الصوديوم ،و 305مليغرامات من
الكالسيوم.

لفافات اإلجاص مع صلصة الفانيال

الطريقة:

المقادير:

• اقطعي العجينة إلى أربع دوائر كبيرة ،ثم
اقطعي دائرة أصغر بكثير من وسط كل دائرة.
صـبــي كـمـيــة كــافـيــة م ــن ال ــزي ــت ف ــي ق ــدر كبيرة
واحرصي على أن يبلغ عمقه نحو  5سنتمترات
على األقل .حميه لتصل حرارته إلى  175درجة
مئوية (على حرارة مماثلة ،يحمر مكعب صغير
من الخبز في غضون  35ثانية) .اقلي الدونات،
ً
كل اثنتين معا ،واقلبي كل واحدة مرة على األقل
ً
ً
ً
إلى أن يكتسب جانباها لونا ذهبيا داكنا .ثم
اقلي الكرات التي أخرجتها من وســط الدوائر
ً
ً
ً ً
إلى أن يكتسب جانباها أيضا لونا ذهبيا داكنا.
• اتركيها على مشبك لتبرد .رشي بعد ذلك
السكر الناعم على جانبيها أو قلبيها في خليط
السكر والقرفة.

ً
•  3أكواب من الماء ،فضال عن كمية
إضافية للطلي.
• ث ــاث ــة أربـ ـ ـ ــاع كـ ـ ــوب مـ ــن ال ـس ـكــر
ً
العادي فضال عن نصف ملعقة كبيرة
منه ،كل منهما على حدة.
• نصف قرن فانيال مقسوم.
•  4ح ـبــات م ــن اإلجـ ــاص الـمــوشــح
أو الـ ــداكـ ــن الـ ـل ــون ب ـع ــد ن ـ ــزع نــوات ـهــا
وتقشيرها.
• نصف كوب من الكريما الكثيفة.
ً
• نصف علبة ( 490غراما أو طبقة)
من العجينة المنتفخة المجلدة بعد
تذويبها.
• كوب من العنبية الطازجة.

ً
في القطعة 351 :سعرة حرارية 26 ،غراما
من الدهون 8 ،غرامات من الدهون المشبعة،
خال من الكولسترول 4 ،غرامات من البروتين،
ٍ
ً
 30غ ــرام ــا مــن ال ـن ـشــويــات 10 ،غ ــرام ــات من
ً
السكر ،غرام من األلياف 168 ،مليغراما من
وخال من الكالسيوم.
الصوديوم،
ٍ

يخنة بسيطة بالسمك
المقادير:

الطريقة:

• نصف كيلو من شرائح السمك الصخري منزوع الجلد والعظام
(أو أي نوع آخر من السمك األبيض الصلب).
ً
• ملح كوشير وفلفل أسود مطحون حديثا.
• كمية كبيرة من عيدان الزعفران.
• كوب من مرق السمك أو الدجاج.
• ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
ّ
• حبة كراث (قطعي الجزء األبيض واألخضر الباهت إلى أصابع
مستطيلة).
• حبة شمار مقطعة إلى النصف (افرميها واحتفظي بملعقتين
كبيرتين من الورق).
• ربع ملعقة صغيرة من فلفل الكايين المطحون.
ّ
• كوب من الطماطم المعلبة.
• كوب من روح العنب األبيض.
• صلصة أيولي (راجعي الوصفة).
ّ
المحمص.
•  4شرائح سميكة من الخبز الفرنسي

• اخلطي قطع السمك مع نصف ملعقة صغيرة
من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل ثم ّبردي
الخليط.
ّ
ً
• فتتي الزعفران في المرق وضعيه جانبا.
• فــي طنجرة كـبـيــرة ،سخني الــزيــت على نار
م ـتــوس ـطــة ،ث ــم اس ـك ـبــي الـ ـك ــراث وال ـش ـم ــار .تـ ّـبـلــي
الخليط بنصف ملعقة صغيرة مــن الملح ور بــع
ملعقة صغيرة من الفلفل األسود والكايين .اطبخي
ً
الخليط إلى أن يصبح طريا وتفوح رائحته ،مدة
 12دقيقة ،ثــم أضيفي الطماطم .اطبخي الطعام
إلــى أن تــزيــد سماكته ،مــدة  8دقــائــق ،ثــم اسكبي
المرق وروح العنب .اغلي الخليط ثم خففي النار
واطبخيه لخمس دقائق.
• أضيفي السمك .اطبخيه لخمس دقائق إلى أن
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الطريقة:
• سخني الماء مع ثالثة أرباع كوب من السكر
وق ــرن الـفــانـيــا فــي ق ــدر سعتها لـيـتــران عـلــى نــار
مـتــوسـطــة إل ــى أن ي ــذوب ال ـس ـكــر ،واح ــرص ــي على
تحريك الخليط من حين إلى آخر.
• أضيفي اإلجاص وتابعي الطهو مدة  10دقائق
أو إلى أن يطرى مع تقليبه من حين إلى آخر .ارفعي
بعد ذلك اإلجــاص من القدر واتركي خليط السكر
فيها .غطي اإلجاص وضعيه في البراد مدة ساعة
أو إلى أن يبرد.
• أضيفي الكريما إلى الخليط في القدر ،واتركيه
ع ـلــى ن ــار خـفـيـفــة إل ــى أن يـتـبـخــر ال ـم ــاء م ـنــه ،وال
يتبقى في القدر سوى ثالثة أرباع كوب .احرصي
على تحريكه مــن حين إلــى آخــر .انــزعــي بعد ذلك
َ
قسمي قــرن الـفــانـيــا ،إن شـئــت ،وفتتي بذورهما
في الصلصة.
ً
• حـمــي ال ـفــرن مسبقا عـلــى ح ــرارة  200درجــة
مئوية.
• مـ ــدي الـعـجـيـنــة ع ـلــى س ـطــح م ـغـطــى بطبقة
رقيقة من الطحين ،ثم اقطعيها بالطول إلى  8قطع
مستطيلة .اطلي هذه القطع بالماء ورشي فوقها
نحو نصف الملعقة الكبيرة المتبقية من السكر.

الت
حضير30 :
دقيقة.
مدة الطبخ:
 30دقيقة.

يجهز ثم انزعي المقالة عن النار .أضيفي ملعقة
األيوليّ .
أو ملعقتين من صلصة َ
• اسكبي اليخنة في طبقين ورشي عليها ورق
الشمارّ .قدمي الطبق مع الخبز المحمص والمزيد
من األيولي.
• وصـفــة األيــولــي :افقسي بيضة في
ال ـخ ــاط الـ ـم ـ ّ
ـزود ب ـش ـفــرة بــاسـتـيـكـيــة.
َّ
ان ــزع ــي أي ب ــراع ــم خـ ـض ــراء م ــن فــصــي
ثــوم واهرسيهما مع نصف ملعقة صغيرة
مــن الملح ،ثــم أضيفي الـثــوم إلــى البيض مع
مـلـعـقـتـيــن ص ـغ ـيــرت ـيــن م ــن ع ـص ـيــر ال ـل ـي ـمــون
ال ـطــازج .حـ ّـركــي الخليط إلــى أن يصبح لونه
ً
بــاهـتــا ،م ــدة  15ثــانـيــة .أث ـنــاء تشغيل الـخــاط،

َ
ً
• أل ـص ـقــي ط ــرف ــي قـطـعـتـيــن م ــن الـعـجـيــن مـعــا
بــالـضـغــط عليهما لتحصلي عـلــى قـطـعــة كـبـيــرة.
ابدئي العمل من أعلى اإلجاصة .لفي قطعة العجين
حول اإلجاصة واحرصي على أن تتداخل جوانبها.
ضعي طرف العجينة تحت اإلجاصة (استخدمي
ً
م ـس ــواك ــا لـتـبـقــي قـطـعــة ال ـع ـج ـيــن ف ــي م ـكــان ـهــا إن
دعــت الحاجة) .كــرري العملية ذاتها مع ما تبقى
من إجــاص وعجين .ضعي اإلجــاص الملفوف في
صينية خبز ورشــي فوقها ربــع الملعقة الكبيرة
المتبقية من السكر.
• اتركي اإلجاص في الفرن مدة  25دقيقة أو إلى
ً
ً
ً
أن يكتسب العجين لونا ذهبيا داكنا .وزعي صلصة
ً
الفانيال على أربعة أطباق ،ثم ضعي فوقها اإلجاص
وزينيها بالعنبية.
ً
في الحصة 626 :سعرة حرارية 34 ،غراما
ً
من الدهون 26 ،غراما من الدهون المشبعة،
ً
 41مليغراما من الكولسترول 10 ،غرامات
ً
من البروتين 96 ،غراما من النشويات60 ،
ً
غراما من السكر 9 ،غرامات من األلياف239 ،
ً
ً
مليغراما من الصوديوم ،و 48مليغراما من
الكالسيوم.

2
اسكبي الخليط ببطء (قطرة تلو األخرى في البداية
ثم على شكل سيل رفيع) في نصف كوب من زيت
ً
الكانوال وربع كوب من زيت الزيتون .أخيرا ،اسكبي
ّ
الخليط النهائي في مرطبان زجاجي وبرديه.
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9
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3

ً
مـهـنـيــا :تستاء مــن عمل أحــد الــزمــاء فحاول
لفت نظره.
ً
ً
ً
ً
عاطفيا :تعرف فراقا طويال أو انفصاال تأسف
لحصوله.
ً
اجتماعيا :تشعر بتشاؤم وإح ـبــاط مــن دون
سبب واضح.
رقم الحظ.1 :

6 9
4

7

1

9

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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4

ً
ّ
تضيع وقتك في تفاصيل بــدل التركيز
مهنيا:
على األهمّ.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال يـكـفــي أن ت ـبــدي رأيـ ــك لـلـحـبـيــب بل
إصغ إليه.
ِ
ّ
ً
اجتماعيا :يخف وهــج حماستك وتصبح أكثر
ً
تحفظا.
رقم الحظ.13 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
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كلمات متقاطعة

11
هيفاء وهبي

كلمة السر

 - 9سهد – سراية – بلغ أول
طور الشباب.
 - 01لديه القدرة على التحمل
– البر (مبعثرة).

 - 11ي ــرف ــع خ ـصــوم ـتــه إل ــى
الحاكم – أحرار (معكوسة).

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :تـتـقـ ّـدم أعـمــالــك بخطى بطيئة فــواظــب
عليها وال تيأس.
ً
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـ ـخـ ــوض نـ ـ ــزاعـ ـ ــا ب ـ ـيـ ــن عــاق ـت ـك ـمــا
ومسؤولياتك تجاه األهل.
ً
اجتماعيا  :الصديق المخلص يفيدك ويزيدك
حكمة وروية.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تقلقك قضية مالية وتفكر بحلول لتجاوز
نتائجها.
ً
ً
عاطفيا :عالقتكما في أوجها وتخططان جديا
لبناء عائلة.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تــاقــي دع ـمــا أو مـســاعــدة مــن أحــد
ّ
المقربين.
رقم الحظ.2 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً ّ
مهنيا :يستولي التشاؤم عليك علما بأن األمور
ال تتراجع.
ً
عــاطـفـيــا :ت ـصــرف مــع الـحـبـيــب كـمــا تتمنى أن
يتصرف معك.
ّ
ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تـضــخــم الـمــواقــف واع ــط ك ــل أمــر
حجمه الحقيقي.
رقم الحظ.6 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ً
مهنيا :تجني عائدات من مشاريع واستثمارات مـهـنـيــا :ت ـبــدو ات ـصــاالتــك نــاجـحــة وتـتـخــذ بـعــدا
ً
ً
ماليا مهما.
نجحت فيها.
ً
ً
ً
ّ
عاطفيا :كلمة أحبك ال تنفع إذا لم ُت ّ
دعم بالبراهين.
عاطفيا :تنسى أن لديك حبيبا ينتظرك وتغرق
ً
اجتماعيا :تحتفل بمناسبة تلتقي فيها أصدقاء
في العمل.
ّ
ً
اجتماعيا :تجنب المواجهات مع محيطك ألن ال ومعارف.
رقم الحظ.5 :
فائدة منها.
رقم الحظ.14 :

القوس

5

 - 6كف عما ال يحل – ارتعش.
 - 7أداة نفي.
 - 8ع ـ ـ ـجـ ـ ــز – لـ ـلـ ـتـ ـع ــر ي ــف
(معكوسة).

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ء
ا
ق
ل
ط

 - 1ر ج ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــوا إ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ا لـ ـ ـل ـ ــه
(معكوسة) – ( ال )...الصحة
التامة.
 - 2يـ ـس ــاف ــر (مـ ـعـ ـك ــوس ــة) –
هفوات (معكوسة).
 - 3مــاء العين (معكوسة) –
ظفر – ثلثا (سجد).
 - 4حرف جر – بسط.
 - 5ضمير متصل.

 21مايو  21 -يونيو

7
4
5
2
3
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1
9
6

ً
عموديا:

الجوزاء

1
9
8
7
4
6
5
3
2

 - 1من أسماء الله الحسنى –
(ال )...الذنوب.
 - 2يزيل (معكوسة) – يكسب.
 - 3ب ــدر (مـبـعـثــرة) – سماح
– دعمت.
 - 4ل ـ ـل ـ ـت ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــر – هـ ـج ــم
(معكوسة).
.......................... ........- 5
 - 6زهور بيضاء عطرة – برد
شديد.
......................................- 7
 - 8قادم – عبر – للتعريف –
والد (معكوسة).
 - 9تالف – تألأل.
 - 10واضـ ـ ــح (م ـع ـك ــوس ــة) –
(ال )....من سور القرآن الكريم
– خاطر.
 - 11رج – أب ــرأه مــن العلل –
ضرب.

3 4
6
5

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

ً
مـهـنـيــا :ال تسير األم ــور حـســب مبتغاك فاصبر
واعتمد الحكمة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :تـ ـث ــور ع ـل ــى الـ ـش ــري ــك ب ـس ـبــب بـعــض
ّ
تصرفاته المتهورة.
ً
َّ
اجتماعيا :تأن في تعاملك مع األهل وانظر إلى
ما ينقصهم.
رقم الحظ.4 :
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 21مارس  19 -أبريل
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ً
ً
ً
مـهـنـيــا :تـطـلــق م ـشــروعــا مـهـمــا عـجــز الـغـيــر عن
تحقيقه.
ً
عاطفيا :التفاهم بينكما سوف يؤدي إلى حياة
عائلية سعيدة.
ً
ً
اجتماعيا :تالقي تجاوبا لدى طرح أفكارك في
منتدى خاص.
رقم الحظ.15 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :تـ ـضـ ـط ـ ّـر إلـ ـ ــى ضـ ـب ــط أعـ ـص ــاب ــك خ ــال
مفاوضات دقيقة.
ً
ّ
لتتحول إلــى ارتباط
عاطفيا :تزدهر عالقتكما
ً
ّ
جدي قريبا.
ً
اجتماعيا :تواجه تعقيدات في التواصل مع أحد
معارفك.
رقم الحظ.12 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :حاذر االصطدام بمراجع نافذة قد ّ
تسبب
لك مشاكل.
ً
عاطفيا :ال تصغ إلى األقاويل وخذ الحقيقة من
فم الحبيب.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تجد آذانا صاغية عندما تطرح أمورا
على األهل.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
م ـه ـن ـيــا :شـ ــروط ع ـمــل ج ــدي ــدة ق ــد تـضـطــر إلــى
رفضها ألنها مجحفة.
ّ
ً
عاطفيا :تختلفان على أشـيــاء تــافـهــة مــا يــدل
على عدم نضوج.
ً
اجتماعيا :السعادة العائلية أحد أجمل األمور
في الحياة.
رقم الحظ.7 :
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مسك وعنبر

«ذي هب» أطلق معرض «الماضي إلى الحاضر» للحميضان
«بيكاسو الكويت» اختار  15لوحة رسمت في أوقات مختلفة
فضة المعيلي

أطلق التشكيلي حمد
الحميضان العنان لمخيلته لتعبر
عما يجول في نفسه ومشاعره
لتظهر جلية في رسوماته
ولوحاته.

الحميضان
اكتشف
موهبته بنفسه
وأقام معارضه
في الخارج

فداء العون

بدأ معرض "ذي هب" فعالياته الفنية للموسم
الـجــديــد بــإطــاق مـعــرض األع ـمــال الفنية لحمد
ال ـح ـم ـي ـض ــان ،وه ـ ــو فـ ـن ــان ش ـ ــاب مـ ـع ــروف عـلــى
م ـس ـتــوى ال ـع ــال ــم ب ـمــوه ـب ـتــه ال ـمــذه ـلــة ال ـت ــي قل
نظيرها ،وجعلت النقاد الفنيين يلقبونه باسم
"بيكاسو الـكــويــت" ،ويستمر الـمـعــرض حتى 4
أكتوبر المقبل.
وبهذه المناسبة ،قال المدير الشريك في "ذي
هــب" إبراهيم القصاب" :نحن نؤمن بالفنانين
الـ ـشـ ـب ــاب ومـ ــواه ـ ـب ـ ـهـ ــم ،ونـ ـسـ ـع ــى بـ ـج ــدي ــة إل ــى
توجهاتهم
تشجيعهم ومساعدتهم على تطوير
َ
اإلبداعية من أجل الوصول إلى العالمية ،ون ِع ُد
َ
ضيوفنا بإطالق معارض فنية رائعة وناجحة
طوال هذا الموسم".
من جانبه قال الفنان الحميضان" :من الماضي
ً
وحتى الوقت الحاضر ،مر الوقت سريعا ،وها أنا
لبلوغ أعلى المراتب .إنني
ُأبذل قصارى جهدي
ُ
طلق العنان لمخيلتي
لهم اآلخرين بإبداعاتي ،وأ ِ
أ ِ
لتعبر عما يـجــول فــي نفسي ومـشــاعــري تظهر
جلية واضحة في رسوماتي ولوحاتي .قماش
لــوحــة الــرســم تحت سيطرتي الكاملة ،أفـعــل به
ما أشاء ألعبر عما يجول في خيالي وأرسم كل
ما أريد".
وأضــاف الحميضان" ،من الماضي عام 2014
إلى الحاضر عام  ،2018اختار مجموعة من 15
لوحة رسمت في أوقات مختلفة خالل هذه الفترة".
ً
الفتا إلى أن كل لوحة تروي قصة مختلفة ،ولكن
عـنــدمــا تضعها كلها فــي مـعــرض واحـ ــد ،فإنها
توحي كلها باإللهام والطاقة اإليجابية.
وذك ــر أن كــل عــاقــل صــاحــب تجربة ،ي ــدرك أنه
ً
ال يوجد في الحياة ما يدعوك ألن تكون حزينا
ً
ً
ً
أو تعيسا ،مـشـيــرا إلــى أن الـحـيــاة قصيرة جــدا
لنضيعها على مشاعر األلم والحزن .فال تختبئ
من همومك ومشاكلك في الظالم ،بل انطلق إلى
ضــوء الـنـهــار وواج ـهــا بشجاعة ،ودع شحنات
اإلبداع اإليجابية تتدفق إلى روحك وعقلك وقلبك،
وتمأل عالمك بالسالم والحب والبهجة.
ً
وأرجع سبب استخدامه ألوانا زاهية إلى حبه
للسعادة والفرح ،وأنه يريد للملتقي أن يستقبل
لوحته بفرح .وعند سؤال الحميضان هل توجد
ً
ً
سـعــادة حاليا أج ــاب" طبعا ،لكن يتوجب على
الـمــرء أن يجد تلك الـسـعــادة" .وأوض ــح أن يحب
أعـ ـم ــال ال ـف ـن ــان ال ـق ــدي ــر س ــام ــي م ـح ـمــد وي ـتــابــع
أعماله .وفي الختام وجه الحميضان رسالة إلى
الموهوبين إلطالق العنان لموهبتهم وإبداعاتهم.
ب ــدوره ــا ،قــالــت خــالــة الـفـنــان التشكيلية فــداء
ا لـعــون إن الحميضان اكتشف موهبته بنفسه،
الفتة أنه أقام العديد من المعارض خارج الكويت،

فداء العون وحمد الحميضان
وفنه يدل على شخصيته وعفويته ،ويتميز بأن
لديه خطه وأسلوبه الفني.

موهبة فنية

ً
َ
الحميضان فنان كويتي عالمي ُر ِزق موهبة فنية
متألقة منذ نعومة أظفاره .وباإلضافة إلى اهتمامه
بأعمال الفنانين سلفادور دالي وجاكسون بولوك،
أصبح حمد من محبي أعمال بيكاسو بشكل خاص،
وتبنى أسلوبه التكعيبي في الرسم لدرجة أن العديد
مــن النقاد الفنيين المعاصرين أطلقوا عليه لقب
"بيكاسو الكويت".
وتظهر عواطف حمد الشابة في أعماله الفنية؛
فـبـعــض الـشـخـصـيــات ف ــي ه ــذه األع ـم ــال حقيقية،
وبعضها من وحي الخيال ،وبعضها مستوحى من
األساطير القديمة ،لكنها جميعها رسمت بإتقان
وحرفية.

فاطمة الطباخ تنتهي من «كان ما كان»
والدة مسرحية ذات فصل واحد من المونودراما
•

فادي عبداهلل

انتهت الفنانة والكاتبة فاطمة الطباخ
من إنجاز مشروعها المسرحي الجديد،
وهــو تحويل نص مونودراما "كــان ما
كان" إلى مسرحية ذات فصل واحد.
ح ــول ه ــذا ال ـم ـشــروع ،قــالــت الـطـبــاخ
لـ"الجريدة" ،إنها خاضت تجربة فنية،
تكمن فــي كيفية تحويل الـمــونــودرامــا
إلــى مسرحية ذات الفصل الــواحــد ،من
خــال عملية "درامــاتــورغ" ،واستخراج
الشخصيات الوهمية إلــى الواقع على
المسرح ،إضافة إلى الممثلة الرئيسة في
"كان ما كان" ،مع المحافظة على الثيمة
األساسية ،واألداء المتواصل ،واالشتغال
على المشهدية البصرية (سينوغرافيا)".
وأضــافــت أنــه بعد اكتمال التجربة،

"ال ـ ـتـ ــي اع ـت ـب ــره ــا ورش ـ ـ ــة خ ــاص ــة ب ــي،
وتـ ـق ــديـ ـمـ ـه ــا عـ ـل ــى خـ ـشـ ـب ــة الـ ـمـ ـس ــرح،
ســأصــدرهــا ب ــإذن الـلــه فــي كـتــاب ،ألنها
تستحق التوثيق".
وعن مشاركتها الجديدة في التمثيل،
قــالــت" :ثـمــة عمل مسرحي عــرض علي
من فرقة المسرح الشعبي ،لن أدخل في
تفاصيله اآلن ،لكنه سيدخل المنافسة
على جوائز مهرجان الكويت المسرحي
بدورته الـ  19التي ستقام في ديسمبر
المقبل".
وعلى صعيد تقديم البرامج ،أشارت
الطباخ إلــى عودتها لتقديم البرنامج
اإلذاعي المنوع "استراحة الظهيرة" في
أكتوبر المقبل عبر أثير إذاعة البرنامج
العام.

فاطمة الطباخ

وتـضــج لــوحــات الحميضان بــالـتـعـبـيــرات التي
ُ
ظهر حيوية الشباب وتبعث على الطاقة اإليجابية
ت ِ
واإللهام في كل من يشاهدها ،وبهذا تضاهي أعمال
الفنانين المتمرسين المحترفين الذين يصورون
واقع المجتمع من خالل أعمالهم الفنية.
ف ــي م ـع ــرض "ال ـم ــاض ــي إلـ ــى الـ ـح ــاض ــر" ،يسلط
الحميضان الضوء على مسيرته الفنية عبر تسلسل
زمـنــي واض ــح يــربــط بـيــن الـمــاضــي وال ـحــاضــر ،مع
التركيز على أهمية تقدير قيمة األعمال المبكرة التي
عبرت عن إحساسه بالموهبة الفنية التي منحت له
منذ نعومة أظفاره.
واختيرت مجموعة من  15لوحة ُر ِس َمت في أوقات
مختلفة خالل السنوات الماضية لتعبر عن قصص
مختلفة تروي أحداث المسيرة المهنية للحميضان.
ورغم أن كل لوحة تروي قصة مختلفة ،لكنها عندما
توضع جميعها في مكان واحد ،فإنها توحي بموجة

من العواطف واألفـكــار التي تؤكد أهمية االحتفاء
بالحياة ،وتجاوز المساحات المظلمة من حياتنا،
واالنطالق نحو ضوء النهار حيث اإليجابية واألمل.

الحميضان في سطور
ول ــد ح ـمــد الـحـمـيـضــان ف ــي  11سـبـتـمـبــر 1999
في الكويت ،وقــد أثــر والــدا حمد في توجهه الفني
ً
وخصوصا والــده ،وأصبح حمد حديث الصحافة
ال ـم ـح ـل ـي ــة وال ــوطـ ـنـ ـي ــة ب ـع ــد ت ـم ـك ـنــه مـ ــن ب ـي ــع أول
ساعات
مجموعتين من أعماله الفنية كاملة بعد ُ ِّ َ
فـقــط مــن عــرضـهـمــا لـلـبـيــع .فــي مــايــو  ،2010كــلــف
حمد بــرســم بطاقة عيد مـيــاد االحـتـفــال بالذكرى
ال ـ ـ  180ل ـســوق كــوفـنــت غـ ــاردن فــي ل ـنــدن .وبسبب
ً
ً
سمعته المرموقة محليا وعالميا ،تمكن حتى اآلن
مــن عــرض أعماله الفنية فــي بريطانيا والــواليــات
المتحدة والكويت.

ً
رحيل المفكر المصري جالل أمين عن  83عاما

نعت وزارة الثقافة المصرية المفكر والخبير
االق ـت ـصــادي ال ـبــارز ج ــال أم ـيــن ،ال ــذي تــوفــي أمــس
ً
األول ،عن عمر يناهز  83عاما.
ً
وكان أمين أستاذا لالقتصاد بالجامعة األميركية
في القاهرة وهو نجل األديب أحمد أمين.
ك ـمــا ن ـعــى الـمـجـلــس األع ـل ــى لـلـثـقــافــة ف ــي مصر
واالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب أمين ،الذي
ً
ً
ترك أكثر من  30كتابا مؤلفا بالعربية.
وقال االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب ،في بيان،
ً
"الثقافة العربية خسرت واحدا من أهم المفكرين،
إن
َّ
الذين سخروا علمهم وأفكارهم لفهم الواقع وتحليله
واستخالص النتائج منه لقراءة المستقبل".
ومن أبرز مؤلفات أمين (ماذا حدث للمصريين...
تطور المجتمع المصري في نصف قرن )1945-1995
الذي يشرح التغير االجتماعي والثقافي في حياة
المصريين خــال تـلــك الـفـتــرة ،و(مـحـنــة االقـتـصــاد
والـثـقــافــة فــي مـصــر) و (الــدولــة الــرخــوة فــي مصر)
و(التنوير الــزائــف) و(العولمة والتنمية العربية)
و(المثقفون الـعــرب وإســرائـيــل) و(شخصيات لها
تاريخ).

جالل أمين
ً
كان الراحل مهموما بقضايا العدالة االجتماعية
واالستقالل االقتصادي ،الذي ال يقل أهمية في رأيه
عن االستقالل السياسي.
وف ــي  2017ف ــاز أم ـيــن ب ـجــائــزة الـسـلـطــان قــابــوس
للثقافة والفنون واآلداب بمجال الدراسات االقتصادية.
(رويترز)

«الشارقة الدولي للراوي» حظي بمتابعة األطفال

خبريات
مارغوت روبي تعود
بشخصية «هارلي كوين»

أكد فريق إنتاج فيلم اإلثارة
والتشويق الجديد "BIRDS
 "OF PREYأن النجمة
األسترالية الحسناء
مارغوت روبي سوف تعود
بشخصية "هارلي كوين"،
التي ظهرت بها في فيلم
" ،"SUICIDE SQUADمرة
أخرى في هذا الفيلم ،إذ
سيتم اإلفراج عنه للمرة
األولى في فبراير عام .2020
وتدور قصة الفيلم بعد
انفصال "هارلي كوين" عن
الجوكرّ ،
تكون مجموعة
خارقة تضمها وثالث
فتيات أخريات ،ويكرسن
قواهن لكي ينقذوا فتاة
صغيرة تدعى "كاساندرا"
من سيد الجريمة الشرير.
يذكر أن مارغوت روبي
تشارك مع النجم ليوناردو
دي كابريو في بطولة فيلم
اإلثارة والجريمة والدراما
والرعب "ONCE UPON A
،"TIME IN HOLLYWOOD
من إخراج كوينتني
تارانتينو ،واملقرر عرضه
في  9أغسطس .2019

كاردي بي تتغلب على
«كيكي» دريك

ّ
تحتل الفنانة العاملية
ّ
ي مساحة مهمة
كاردي ب 
في عالم الفن ،إذ إنها
الفنانة الوحيدة في
التاريخ التي لها  3أغان
احتلت املركز األول على
قائمة ""BILLBOARD
األسبوعية ألفضل 100
أغنية ،وذلك بعد أن وصلت
أغنيتها "GIRLS LIKE
 "YOUإلى املرتبة األولى،
متغلبة بدورها على
"كيكي" لدريك.
أغنية ""GIRLS LIKE YOU
من غناء فريق "مارون "5
بالتعاون مع كاردي بي،
وهي ثالث أغنية لها تحقق
هذا النجاح.
يشار إلى أن أول أغنية
لكاردي قد وصلت إلى
هذا املركز هي "BODAK
 "YELLOWفي سبتمبر
 ،"2017وثاني أغنية هي "I
."LIKE IT

العراقي يستعد لتصوير
أغنية من ألبومه الجديد

«الدمى العالمي» ألوغستو غريللي يستمر  3أشهر
تميز ملتقى الـشــارقــة الدولي
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــراوي فـ ـ ــي نـ ـسـ ـخـ ـت ــه الـ ـ ـ ـ ـ ،18
بـحـضــور حـيــوي الف ــت مــن طلبة
المدارس ،مما يؤكد جهود معهد
الشارقة للتراث ،من خالل مختلف
أن ـش ـط ـتــه وف ـعــال ـيــاتــه ،ف ــي حفظ
وصون التراث ونقله لألجيال ،إذ
استمع األطفال لقصص وحكايات
ق ــديـ ـم ــة م ـ ــن بـ ـع ــض "ال ـ ـ ـشـ ـ ــواب"،
عـ ــن ال ـب ـح ــر والـ ـصـ ـي ــد والـ ـل ــؤل ــؤ،
وتـلــك األي ــام الـتــي عــاشـهــا اآلب ــاء
واألجــداد ،كما تنقلوا بين شارع
الحكايات ،ومنصة بحر الثقافة،
ومسرح الدمى ،وفضاء الحكايات،
وح ـ ــديـ ـ ـق ـ ــة ،ال ـ ـح ـ ـكـ ــايـ ــات وصـ ــف
الـ ـحـ ـك ــاي ــات ،وم ـن ـط ـق ــة ال ـ ـ ــورش،
ل ـم ـتــاب ـعــة ت ـلــك ال ـف ـعــال ـيــات الـتــي
ً
ً
القت تفاعال حيويا من قبلهم ،من
خالل اإلصغاء الجيد والمتابعة
ً
والسؤال ،تعبيرا عن استمتاعهم
بمختلف فعاليات الملتقى.
ً
وحـ ـض ــر األط ـ ـفـ ــال أي ـ ـضـ ــا فــي
ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات ص ـ ـ ــف ال ـ ـح ـ ـكـ ــايـ ــات،
وت ــاب ـع ــوا ال ـح ـصــة األولـ ـ ــى الـتــي
تناولت "هكذا تروى حكاياتنا"،
ثم عرض حكي ،وجاء ت الحصة
الثانية بعنوان "نصنع الحكاية
بــأيــديـنــا" ،وف ــي الـحـصــة الثالثة
تـ ـ ـع ـ ــرف الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـنـ ــوان
ج ــدي ــد ه ــو "ل ـن ـص ـط ــد ب ــدي ـح ــة"،
وقدمت الحصص هند السعدي،
وتكررت هذه الحصص في الفترة
المسائية.
وق ــال د .عـبــد الـعــزيــز المسلم
رئ ـي ــس مـعـهــد ال ـش ــارق ــة لـلـتــراث
رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا لملتقى
الـ ـش ــارق ــة ال ـ ــدول ـ ــي ل ـ ـل ـ ــراوي ،إن

من فعاليات الملتقى
الملتقى أعد هذا العام معارض
جـ ــديـ ــدة ،م ـن ـهــا مـ ـع ــرض ال ــدم ــى
العالمي ،في مركز التراث العربي،
الذي يستمر ثالثة أشهر ،ويقدمه
الفنان اإليطالي أوغستو غريللي،
الذي اشتهر في أوروبا باعتباره
أح ــد أه ــم ف ـنــانــي ال ــدم ــى ،وأب ــرز
ً
جامعيها ،فضال عن أنه صاحب
م ـســرح ع ــرائ ــس شـهـيــر ج ــال في
م ـخ ـت ـلــف أنـ ـح ــاء أوروبـ ـ ـ ــا ط ــوال
الخمسين سنة الماضية".

حلقة شبابية
وأقيمت حلقة شبابية بعنوان
"لـ ـق ــاء األج ـ ـيـ ــال" ،م ـث ـلــت م ـقــاربــة
ثقافية بين جيلي حملة الموروث
الـثـقــافــي وال ـش ـبــاب ،ش ــارك فيها

رواة وبــاح ـثــون ومـجـمــوعــة من
الشباب ،كما تناولت ندوة "أنيسة
ف ـخــرو ،عـطــاء وث ـ ــراء" ،تـجــربــة د.
فخرو في الحكايات الشعبية من
خالل كتابها "حزاوي أمي شيخة
أحالم الطفولة"
وأدار الحلقة د .عادل الكسادي،
وشارك فيها إضافة إلى د .فخرو،
غسان يوسف ،وفاطمة يوسف،
ومنصور سرحان.
ولم تقتصر فعاليات الملتقى
على مركز إكسبو ،فهناك برامج
وأن ـ ـش ـ ـطـ ــة ف ـ ــي فـ ــرعـ ــي ال ـم ـع ـه ــد
بخورفكان ودبــا الحصن ،حيث
قــدم المعهد بـخــورفـكــان ،فيديو
عـ ـ ــن الـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى وم ـ ـس ـ ـيـ ــرتـ ــه مــع
الكنوز البشرية الحية ،وآخر عن
الحكايات الخرافية ،إضافة إلى

مشاركة خاصة من ذوي اإلعاقة
في برزة الرواة .وتابع الجمهور
في المركز الثقافي بدبا الحصن،
العديد من الفعاليات والبرامج
واألنشطة.
وضمن فعاليات الملتقى ،تمت
مناقشة كـتــاب الـبــاحــث والناقد
س ـع ـي ــد ي ـق ـط ـي ــن" ،ق ـ ـ ــال الـ ـ ـ ــرواي،
الـبـنـيــات الـحـكــائـيــة ف ــي الـسـيــرة
ال ـش ـع ـب ـي ــة" ،وب ـح ـس ــب ال ـم ــؤل ــف،
ً
فــإن "قــال ال ــراوي" ،يمثل امـتــدادا
لكتاب الكالم والخبر ،ألنه يرمي
إلى وضع الخطة السردية العامة
ال ـم ـقــدمــة ف ـيــه م ــوض ــع الـتـحـلـيــل
وال ـت ـط ـب ـيــق ،ل ـ ــذا يـمـكــن اعـتـبــار
ه ــذا ال ـك ـتــاب م ـحــاولــة لتأسيس
"سرديات للقصة".
(الشارقة -خاص)

عقد الفنان حاتم
العراقي مجموعة من
جلسات العمل مع عدد
من املخرجني ،لتصوير
أغنية جديدة من أغنيات
ألبومه األخير ،الذي
طرح أخيرًا تحت عنوان
"حاتم العراقي  ،"2018بعد
تقديم السيناريوهات
املناسبة لألغنيات ،التي تم
ترشيحها لتصويرها على
طريقة الفيديو كليب.
ولم يقرر حاتم العراقي
حتى اآلن أي أغنية سيبدأ
تصويرها من أغنيات
األلبوم السبع التي
تضمنها ،وسيتم اختيارها
عقب االتفاق النهائي مع
شركة "روتانا" للصوتيات
واملرئيات ،منتجة األلبوم
والكليب ،خالل الفترة
القليلة املقبلة ،ومن املتوقع
تصوير األغنية في إحدى
الدول العربية أو األوروبية.
وكان العراقي طرح أخيرًا
أغنية وطنية حماسية
بشكل منفرد ،حملت عنوان
"للبصرة متعنني" من
ألحانه وكلمات الشاعر
حسني الشريفي ،وتوزيع
أرشد كاظم ،وعرضها في
قناته املوسيقية الرسمية
على موقع "يوتيوب".

ةديرجلا

•
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دوليات

ِّ
ملف إيران يهيمن في الجمعية العامة ويعمق االنقسام «األطلسي»
• بومبيو :االلتفاف األوروبي على العقوبات يعزز وضع طهران كأول دولة راعية لإلرهاب
• بولتون :األوروبيون كثيرو الكالم قليلو األفعال ...ولن نسمح لهم بتقويض الضغوط
طغى ملف إيران على اجتماع
الجمعية العامة لألمم المتحدة،
وزاد هوة الخالف بين
األوروبيين والواليات المتحدة
التي تستعد لفرض المزيد
من العقوبات على طهران،
إلرغامها على تقديم تنازالت
بملفها النووي وتغيير سلوكها
بالمنطقة ،في وقت حذرت
اإلمارات القوى األوروبية من
مساندة الجمهورية اإلسالمية.

ال ينبغي زيادة
حدة التوترات
اإلقليمية،
بل نقترح
خطة تعامل
مع جميع
المخاوف
عبر الحوار
ماكرون

هـيـمــن مـلــف الـتـعــامــل م ــع إي ــران
على أعـمــال الجمعية العامة لألمم
المتحدة التي افتتحت أمــس األول
دورتها الـ ،73وذلك مع اقتراب موعد
فرض عقوبات نفطية أميركية على
طـهــران قــد تؤثر على مجمل قطاع
الـنـفــط الـعــالـمــي ،ف ــي حـيــن أظـهــرت
كلمات الرؤساء الغربيين االنقسام
بـيــن ضـفـتــي األط ـل ـســي ،خصوصا
بعد اتخاذ األوروبيين إجراء مبدئيا
يسمح بــااللـتـفــاف عـلــى الـعـقــوبــات
األميركية.
وت ــواص ــل أم ــس ال ـخ ــاف ال ـحــاد
حول إيران أمام األمم المتحدة ،حيث
دعا الرئيس األميركي دونالد ترامب
الذي يريد حشد حلفاء ضد طهران
إلــى اجتماع لمجلس األمــن الدولي
للتباحث في منع انتشار األسلحة
ف ــي ال ـي ــوم ال ـعــال ـمــي لـلـقـضــاء على
األسلحة النووية.
ل ـكــن س ـ ّـي ــد «ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض» ال
يخفي أنه يريد استغالل االجتماع،
بــالـمـجـلــس ال ـم ـكــون م ــن  15دولـ ــة،
لحملته مــن أج ــل مـمــارســة «أقصى
الضغوط» على إيران.
وكــان الرئيسان تــرامــب ونظيره
اإليراني حسن روحاني قد تواجها
بشكل ح ــاد خ ــال كلمة كــل منهما
م ــن ع ـل ــى م ـن ـبــر ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـعــامــة
أمــس األول .ودعــا ترامب «كــل األمم
إلى عزل الدكتاتورية الفاسدة» في
طهران .وهدفه من ذلك حشد األسرة
الدولية لحمل طهران على التفاوض
معه للتوصل إلى اتفاق جديد يمنع
طـهــران مــن حـيــازة الـســاح النووي
وأي انتشار للصواريخ الباليستية
ً
ويـضــع ح ــدا ل ـ «سلكوها المزعزع»
لالستقرار في الشرق األوسط.
في المقابل ،اتهم روحاني سيد
«البيت األبيض» بالسعي إلى «إطاحة
الـن ـظــام اإلي ــران ــي» مــن خ ــال فــرض
عقوبات صارمة شبهها بـ «إرهــاب
اقتصادي».

انتقادات فرنسية
وفــي وقــت تبدي أوروب ــا مواقف
خجولة الستمرار االتـفــاق النووي
مع طهران ،انتقد الرئيس الفرنسي
إيـمــانــويــل م ــاك ــرون ،أم ــام الجمعية
الـعــامــة لــأمــم المتحدة ،االنـفــراديــة
و»قـ ــانـ ــون ال ـ ـغـ ــاب» ،وق ـ ــال إن ـه ـمــا ال
يـمـكـنـهـمــا ح ــل ال ـق ـض ـيــة ال ـن ــووي ــة
اإليرانية.
وتحدث ماكرون ،بعد وقت قصير
من الرئيس األميركي ،الــذي سحب
بالده في وقت سابق من هذا العام
من اتفاق  2015الذي يهدف إلى منع
إيران من صنع قنبلة نووية ،قائال:

ليفني تدعو عباس
للحوار مع واشنطن

ماكرون وروحاني خالل لقائهما أمس األول في نيويورك
«ما الذي يمكننا حقا من حل األزمة
في إيران؟ قانون الغاب ،الضغط من
طرف واحد؟ ال!».
وتابع« :نحن نعلم أن إيران كانت
بالفعل في طريقها إلى امتالك قدرة
نــوويــة عسكرية .مــا ال ــذي أوقفها؟
اتفاق فيينا الذي أبرم عام .»2015
وأض ـ ـ ـ ــاف مـ ـ ــاكـ ـ ــرون« :ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ال
ي ـن ـب ـغ ــي لـ ـن ــا أن نـ ــزيـ ــد مـ ـ ــن ح ــدة
التوترات اإلقليمية ،بل نقترح بدال
مــن ذلــك خطة أوس ــع نطاقا تسمح
لنا بالتعامل مع جميع المخاوف،
الـنــوويــة والباليستية واإلقليمية،
التي تثيرها السياسات اإليرانية،
عبر الحوار والتعددية».

انزعاج أميركي
في المقابل ،أبدى وزير الخارجية
األميركي ،مايك بومبيو ،مساء أمس
األول« ،انزعاجه وخيبة أمله العميقة»
إزاء قرار االتحاد األوروبي استحداث
آلية تتيح للدول والشركات األجنبية
االلتفاف على العقوبات التي أعادت
الواليات المتحدة فرضها على إيران،

(أ ف ب)

معتبرا أن اإلجراء يعزز وضع النظام
اإليراني كأول دولة راعية لإلرهاب.
وأث ــارت اآللـيــة األوروب ـيــة سخط
بومبيو ،الــذي قــال فــي اجتماع في
ّ
نيويورك أمام لوبي «متحدون ضد
إيــران نووية» إن «هذا هو أحد أكثر
الـتــدابـيــر ال ـمــؤديــة لنتائج عكسية
على السلم واألمن اإلقليميين الذي
يمكن تخيله».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :أتـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــل الـ ـم ــال ــي
الفاسدين والـحــرس ال ـثــوري ،كيف
كــانــوا يضحكون» لــدى تلقيهم نبأ
االت ـف ــاق بـيــن «األوروب ـ ـ ــي» وروس ـيــا
والصين على تشكيل آلية استمرار
التجارة.
ومع قرب دخول حزمة العقوبات
األميركية التي تهدف لوقف شامل
ل ـ ـصـ ــادرات ال ـن ـف ــط اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،ق ــال
بومبيو« :إذا كــان النظام اإليــرانــي
يـعـتـقــد ب ــأن ل ــه مـلـكـيــة كــام ـلــة على
مضيق هرمز ،فيمكنه الرهان برياله
األخير على أن الواليات المتحدة لن
ً
تسمح له بذلك أبدا».
وأض ــاف« :واشـنـطــن سـتــرد على
ال ـه ـج ـمــات ض ــد م ـصــالــح ال ــوالي ــات

ال ـم ـت ـح ــدة ،ف ــي إش ـ ـ ــارة إلـ ــى قصف
القنصلية األميركية في البصرة 8
سبتمبر وسقوط قذائف بالمنطقة
الـ ـخـ ـض ــراء ف ــي بـ ـغ ــداد ب ــالـ ـع ــراق 7
سبتمبر» ،والذين اتهم قوى موالية
إليران بالوقوف وراءهما.
ً
وأتى جواب الوزير األميركي ردا
عـلــى تـصــريــح روحــانــي ال ــذي جــدد
التلويح بإمكان إغالق بالده لمضيق
هرمز ردا على العقوبات.

حزم بولتون
فــي م ــوازاة ذلــك ،رفــض مستشار
األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ج ــون
بولتون ،الخطوة األوروبية الهادفة
لاللتفاف حول العقوبات األميركية
على مبيعات النفط اإليرانية.
وقـ ـ ـ ــال ب ــولـ ـت ــون إن «ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة ستكون حازمة وثابتة في
فــرض العقوبات االقـتـصــاديــة على
طهران».
وأضاف أن الواليات المتحدة لن
تسمح لــاتـحــاد أو أي جهة أخــرى
بتقويض الضغوط.

• دورية للجيش انتشرت في مواقع لألمن الداخلي وصورتها
• تكدس المسافرين بعد توقف التفتيش • المشنوق :سوء تفاهم
●
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في سياق المشاكل والفضائح
التي تضرب مطار رفيق الحريري
الـ ــدولـ ــي ف ــي بـ ـي ــروت م ـن ــذ أي ـ ــام،
وفـ ــي ت ـط ــور أم ـن ــي الف ـ ــت ،حصل
إش ـكــال أم ــس بـيــن ج ـهــازي األمــن
ال ــداخ ـل ــي وأم ـ ــن ال ـم ـط ــار ال ـتــابــع
للجيش اللبناني ،تسبب بتوقيف
عمليات التفتيش وتعطل حركة
الـ ـمـ ـس ــاف ــري ــن ،أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن س ــاع ــة
ونصف الساعة.
وسـ ـ ــاد ه ـ ــرج ومـ ـ ــرج ف ــي ح ــرم
المطار ،بعد توقف عناصر قوى
األمن الداخلي عن القيام بتفتيش
الركاب المغادرين من لبنان ،مما
أدى إلى زحمة خانقة داخل أروقة
المطار.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة إن
ً
«خــافــا حـصــل وك ــاد يـتـطــور الــى
اشتباك بااليدي بين عناصر قوى
األمن في صالة المطار وعناصر
جـ ـه ــاز أمـ ـ ــن الـ ـمـ ـط ــار ال ـتــاب ـع ـيــن
للجيش» ،مشيرة الى ان «السبب
يعود الى انتشار عناصر الجيش
في نقاط ومراكز تابعة لعناصر
قوى االمن».
وأضــافــت المصادر« :عناصر
الـ ـجـ ـي ــش عـ ـ ـم ـ ــدوا إل ـ ـ ــى ت ـص ــوي ــر
بعض النقاط األمنية ،وهو األمر
ّ
ال ـ ــذي اس ـت ـف ــز أحـ ــد ض ـب ــاط قــوى
األمـ ـ ــن الـ ـ ــذي ت ــاس ــن م ــع دوري ـ ــة
ال ـج ـي ــش ،ع ـن ــده ــا ع ـم ــد عـنــاصــر
الجيش الــى إبـعــاد عناصر قوى
االمن والحلول مكانهم ،ما تسبب

اإلمارات تدعم محادثات
جديدة حول سالم اليمن

أعلنت اإلمارات دعمها إجراء
محادثات سالم جديدة ،تحت
إشراف األمم المتحدة في اليمن،
وذلك بعد فشل المفاوضات بين
طرفي النزاع في مطلع سبتمبر
الجاري ،في جنيفّ .
وعبر
وزير الدولة اإلماراتي للشؤون
الخارجية أنور قرقاش عن
هذا الموقف ،خالل محادثات
أجراها في نيويورك مع مبعوث
األمم المتحدة الى اليمن
مارتن غريفيث .وقال قرقاش:
«اإلمارات تعيد تأكيد دعمها
للعملية التي أطلقتها األمم
المتحدة ،بعد فشل جنيف،
وندعم بالكامل مقترحات األمم
المتحدة لخوض محادثات
جديدة».
(دبي  -أ ف ب)

إشكال بين الجيش واألمن يوقف مطار بيروت
ب ـتــوقــف ال ـت ـف ـت ـي ـشــات واح ـت ـجــاز
الـمــواطـنـيــن نـحــو ســاعــة ونصف
وأوضحت أن «اإلشكال
الساعة»ّ .
ادى الى توقف حركة المسافرين
نتيجة اصرار الجيش على تسلم
نقاط التفتيش وعدم قدرتهم على
تشغيل ماكينات التفتيش لعدم
وج ــود الـخـبــرة لديهم بــذلــك» ،إال
أن مـصــدرا فــي الجيش اللبناني
قــال إن «جـهــاز أمــن المطار كانت
لديه معلومات عن سفر شخص
ارهــابــي مشتبه بــه عـبــر الـمـطــار،
فتم وضع عنصرين عند نقطتي
الـ ـ ـح ـ ــراس ـ ــة ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ع ـنــد
ن ـق ــاط ال ـت ـف ـت ـيــش ،ولـ ــم يـتــدخـلــوا
ب ـع ـمــل ع ـن ــاص ــر ق ـ ــوى االم ـ ـ ــن ،اال
ان الـمـســؤول عــن ق ــوى االم ــن في
ال ـم ـطــار ،وع ـلــى االث ــر طـلــب وقــف
مكينات التفتيش وسحب عناصر
التفتيشات منها».
وت ـ ـنـ ــاولـ ــت وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ــام
كتابا أرسل ،أمس ،من قائد سرية
مـ ـط ــار رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري الـعـقـيــد
بالل الحجار الى قائد جهاز أمن
المطار عن «قيام عناصر من جهاز
أمن المطار بتصوير عناصر قوى
االم ــن أثـنــاء قيامهم بخدمتهم»،
مطالبا بعدم القيام بهذا االمر.
ومما جاء في الكتاب« :كثرت
ف ـ ــي اآلونـ ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ــاح ـظ ــة
ع ـنــاصــر ســري ـت ـنــا ق ـي ــام عـنــاصــر
من جهاز أمن المطار بالتصوير
أث ـنــاء قـيــامـهــم بـخــدمـتـهــم ،ســواء
عند نقاط التفتيش والحراسات
وأي ـض ــا لـعـنــاصــر س ـيــر ال ـم ـطــار.

سلة أخبار

وذك ــر أن ــه« :يتعين عـلــى البنوك
وخــدمــات االت ـصــاالت المالية ،مثل
سويفت في بلجيكا أن تلقي نظرة
فــاح ـصــة ع ـلــى أع ـمــال ـهــا م ــع إيـ ــران
وتسأل نفسها عما إذا كانت تستحق
المخاطرة».
وشـ ـ ـك ـ ــك بـ ـ ــول ـ ـ ـتـ ـ ــون فـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ــدرة
«األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي» عـ ـل ــى وضـ ـ ـ ــع «آلـ ـي ــة
م ـح ــددة ال ـغ ــرض تـضـمــن اسـتـمــرار
مبيعات النفط اإلي ــران ــي» .ووصــف
دب ـلــومــاس ـيــون اآللـ ـي ــة بــأن ـهــا قـنــاة
ً
مقايضة سيادية تشبه كثيرا اآللية
التي استخدمها االتحاد السوفياتي
خالل الحرب الباردة.
واعتبر بولتون «االتحاد األوروبي
كثير الكالم وقليل األفعال».

تحذير إماراتي
في غضون ذلك ،حذر وزير الدولة
اإلمــاراتــي للشؤون الخارجية أنور
قــرقــاش ،الـقــوى األوروب ـيــة مــن أنها
ت ـع ــرض ع ـلــى إيـ ـ ــران بـصـيــص أمــل
بمحاولة الحفاظ على تدفق التجارة،
لكنها في نهاية المطاف لن تصمد

أمام نهج الواليات المتحدة الصارم
تجاه طهران.
وقـ ــال ق ــرق ــاش ،أم ــس األول ،إنــه
يشعر بالقلق من الخالفات العلنية
ب ـي ــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة والـ ـ ــدول
األوروبـ ـي ــة الـمــوقـعــة عـلــى االت ـفــاق،
والتي ظلت ملتزمة به وهي فرنسا
وبريطانيا وألمانيا وتتفق جميع
هذه الدول على ضرورة كبح أنشطة
إي ــران الـنــوويــة على الـمــدى البعيد
وت ـح ـج ـي ــم ب ــرن ــام ــج ص ــواري ـخ ـه ــا
الباليستية وكـبــح جـمــاح نفوذها
اإلقليمي.
وأض ـ ـ ـ ــاف ق ـ ــرق ـ ــاش« :ك ـل ـم ــا ك ــان
ب ـم ـقــدورنــا تـقــريــب وج ـه ــات النظر
بشكل أسرع كان ذلك أفضل» .وتابع
قائال« :إن اإليرانيين يعولون على
ذلك ،وربما يسعون لدق إسفين بين
نهج واشنطن والسياسة األوروبية».
وعـبــر عــن اعـتـقــاده ب ــأن سياسة
ال ـض ـغ ــط الـ ـت ــي يـنـتـهـجـهــا ت ــرام ــب
س ـتــؤتــي ث ـم ــاره ــا ،وب ـ ــأن إيـ ـ ــران قد
ت ـج ـلــس إلـ ــى ط ــاول ــة ال ـم ـف ــاوض ــات
خالل عام.
(األمم المتحدة  -وكاالت)

السعودية وألمانيا تتجاوزان األزمة
أعلنت مصادر دبلوماسية في األمم المتحدة ،أمس ،أن السعودية
ستعيد سفيرها إلى ألمانيا ،لتنهي بذلك أزمة دبلوماسية استمرت
 10أشهر بين البلدين ،نجمت عن انتقاد وجهه وزير ألماني لسياسة
المملكة في لبنان .وكانت الرياض استدعت سفيرها في برلين في
ً
نوفمبر  2017احتجاجا على تصريح أدلى به وزير الخارجية األلماني
حينها سيغمار غابرييل بشأن مالبسات استقالة رئيس ال ــوزراء
اللبناني سعد الحريري من الرياض.
وأمــس األول ،عقد وزيــر الخارجية األلماني الجديد هايكو ماس
ً
اجتماعا مع نظيره السعودي عادل الجبير على هامش اجتماعات
الجمعية العمومية لألمم المتحدة في نيويورك قال في أعقابه ،إن
«عالقاتنا شهدت خالل األشهر الماضية (خالفات ناجمة عن) سوء
فهم تتناقض بشدة مع العالقات القوية واالستراتيجية التي تربط
ً
بيننا ،ونحن نأسف حقا لذلك» .وأضــاف «كــان علينا أن نكون أكثر
ً
ً
ً
وضوحا في تواصلنا ( )...السعودية تؤدي دورا مهما في سبيل السالم
واالستقرار في المنطقة والعالم».
مــن جـهـتــه ،لـفــت الجبير إل ــى «الـ ــدور الـقـيــادي للبلدين فــي األمــن
واالقتصاد الدوليين» ،ودعا نظيره األلماني إلى زيارة المملكة «في
أقرب وقت ممكن» إلعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين.

العراق :تحالف العامري ّ
يلو ًح
بتسمية رئيس حكومة منفردا
ً
رئيس الحكومة سعد الحريري مستقبال السفير البريطاني في بيت الوسط أمس (داالتي ونهرا)
بـنــاء عليه :أوال ،يــرجــى التعميم
عـلــى عـنــاصــر جـهــاز أم ــن المطار
عــدم القيام بـهــذا األمــر المخالف
للقانون وللمهمة المولجين فيها.
ثانيا ،في حــال ضبط أي عنصر
يقوم بتصوير عناصرنا سنقوم
بتوقيفه ومخابرة النيابة العامة
العسكرية ،لمعرفة سبب قيامه
بــال ـت ـصــويــر ،وإجـ ـ ــراء المقتضى
القانوني بحقه».
وقـ ـ ـ ــام وزيـ ـ ـ ــر الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة فــي
حـكــومــة تـصــريــف االع ـم ــال نهاد

الـ ـمـ ـشـ ـن ــوق ،أمـ ـ ـ ــس ،بـ ـج ــول ــة فــي
الـ ـمـ ـط ــار بـ ـع ــد االش ـ ـ ـكـ ـ ــال ،وقـ ـ ــال:
«ال كـيــديــة بـيــن رؤسـ ــاء االج ـهــزة
االمـ ـنـ ـي ــة ،وحـ ـص ــل س ـ ــوء ت ـفــاهــم
ً
صـغـيــر وق ــد ت ــم ح ـل ــه» ،مـضـيـفــا:
«وزير الداخلية هو المسؤول عن
ّ
كــل األجـهــزة األمنية فــي المطار،
وهناك سوء تفاهم بين األجهزة
ّ
تسبب بما حصل».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،بـ ــاشـ ــر م ـف ــوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية
بيتر جرمانوس ،أمس ،التحقيقات

ب ـمــوضــوع تــوقــف حــركــة الـمـطــار
واإلش ـك ــال ال ـحــاصــل بـيــن رئـيــس
جـهــاز ام ــن الـمـطــار وقــائــد وحــدة
قوى األمن الداخلي هناك ،وكلف
األجهزة المعنية بإجراء تحقيق
مشترك بالموضوع.
وغردت النائبة بوال يعقوبيان،
عـ ـب ــر ح ـس ــاب ـه ــا عـ ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر»،
أمـ ـ ــس ،ب ــالـ ـق ــول« :م ـ ــا يـ ـج ــري فــي
المطار غير مسبوق وغير مقبول
وغ ـي ــر م ـع ـق ــول .ه ــل هـ ــذا ب ـل ــد أو
عصفورية؟»

هــدد تحالف «الـبـنــاء» ،الــذي يضم ائتالفات الفتح ودولــة القانون
وغيرهما ،ويوصف بأنه مقرب من إيران ويتزعمه األمين العام لـ «منظمة
بدر» هادي العامري ،بانتخاب رئيس للحكومة منفردا ،في حال فشل
التوافق مع ائتالف «اإلصالح واإلعمار» الذي يضم ائتالفات «سائرون»
بزعامة مقتدى الصدر ،والنصر بزعامة رئيس الحكومة الحالي حيدر
العبادي ،والوطنية بزعامة إياد عالوي ،والحكمة بزعامة عمار الحكيم.
وشدد النائب عن تحالف «البناء» أحمد الكناني على أن كتلته النيابية
قادرة على تمرير مرشح رئاسة الوزراء «بشكل منفرد» في حال لم تنجح
التوافقات مع «اإلصالح» على الخروج بمرشح توافقي.
وأضاف أننا «ملتزمون بتمرير مرشح رئيس الوزراء بالتوافق مع
كتلة اإلصــاح واإلعمار ،ولكن في حال لم نصل الى توافق ،فحينها
لدينا المقدرة على تمرير مرشحنا بكل سهولة».
وقال الكناني إن «تحالف البناء كتلة قوية ومتماسكة» ،مبينا أن
«هناك أسماء جديدة من الوطنية والنصر انضموا في األيام الماضية
الى الكتلة بشكل رسمي ،مما جعلها في وضع مطمئن من ناحية العدد
لتمرير مرشحيها بشكل سلس».

دعت زعيمة المعارضة في
إسرائيل تسيبي ليفني،
رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس ،الذي التقته في
نيويورك الليلة قبل الماضية،
للعودة إلى الحوار مع الواليات
المتحدة ،بدال من مهاجمتها،
«بهدف إيجاد السبل الكفيلة
بالتهدئة» .وقالت ليفني لعباس
إن «أي خطوات أحادية الجانب
كسر لقواعد
ضد إسرائيل أو ٍ
اللعبة من شأنه أن يؤدي إلى
تدهور األوضاع وتضييع حل
الدولتين للشعبين».
(تل أبيب  -د ب أ)

البحرية المغربية تقتل
فتاة على زورق مهاجرين

أطلقت البحرية الملكية
المغربية النار على زورق يقل
مهاجرين غير قانونيين في
البحر المتوسط ،بعد أن رفض
االستجابة للتحذيرات ،ما أسفر
عن مقتل شابة مغربية تبلغ
ً
من العمر  22عاما من مدينة
تطوان ،وإصابة ثالثة مغربيين
آخرين .وأوضحت السلطات أن
«البحرية اضطرت الطالق النار
على الزورق ،الذي كان يقوده
إسباني رفض االمتثال بينما
كان في «المياه المغربية» قبالة
مضيق فنيدق» ،مشيرة الى أن
«المهاجرين كانوا مختبئين
وغير مرئيين».
(الرباط  -أ ف ب)

عودة الهدوء الحذر
إلى طرابلس

توقفت فجأة المعارك ،التي
استمرت قرابة شهر بين
ميليشيات متناحرة جنوب
طرابلس وأسفرت عن مقتل
أكثر من  110أشخاص ،في
هدوء حذر فتح الباب لعودة
النازحين وإعادة فتح مطار
معيتيقة ،المطار الوحيد
العامل في العاصمة الليبية.
ومنذ  27أغسطس الماضي،
أدت االشتباكات في طرابلس
ومنطقتها إلى مقتل ما ال يقل
عن  117شخصا وإصابة نحو
 400آخرين ،في القتال بين
اللواء السابع أو «الكانيات»
في بلدة ترهونة الواقعة على
بعد  65كيلومترا جنوب شرقي
طرابلس و«كتيبة ثوار طرابلس»
و«لواء النواصي» ،وهما من أكبر
الجماعات المسلحة في العاصمة.
(طرابلس  -أ ف ب)
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• إردوغان :ال سالم في ظل بقاء األسد • دمشق :لن نستخدم  S300إال إذا هوجمنا
وسط تحذيرات فرنسية من
دخول المنطقة في «حرب
دائمة في ظل وجود خمسة
جيوش فيها» ،تستعد
الواليات المتحدة لمواجهة
مفتوحة في سورية ،مع إعالن
إدارة الرئيس دونالد ترامب مرة
أخرى أن القوات المنتشرة على
األراضي السورية ستبقى في
مواقعها طالما لم ترحل إيران
وميليشياتها عنها.

في إشــارة الستعدادها لحرب
مفتوحة ،ربطت اإلدارة األميركية
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ب ـق ــاء ق ــوات ـه ــا فــي
س ــوري ــة بــاس ـت ـمــرار وج ــود إي ــران
وميليشياتها ،فــي حين اعتبرت
تركيا أن مساعي السالم ال يمكن
أن تستمر في ظل تشبث الرئيس
بشار األسد بالسلطة.
وع ـ ـقـ ــب س ـ ــاع ـ ــات م ـ ــن ت ـح ــذي ــر
وزي ــر ال ـخــارج ـيــة الـفــرنـســي جــان
إيـ ــف لـ ــودريـ ــان م ــن أن الـمـنـطـقــة
ال ـم ـح ـي ـط ــة ب ـ ـسـ ــوريـ ــة يـ ـمـ ـك ــن أن
ً
تـشـهــد "ح ــرب ــا دائ ـم ــة" إذا لــم يتم
التوصل إلى حل سياسي في ظل
وج ـ ــود خ ـم ـســة ج ـي ــوش ت ـتــواجــه
فيها ،قال مستشار األمن القومي
لـلـبـيــت األبـ ـي ــض جـ ــون بــول ـتــون،
أمــس األول" ،لــن نــرحــل طالما أن
ال ـ ـقـ ــوات اإلي ــرانـ ـي ــة ب ــاق ـي ــة خ ــارج
حدودها ،وهذا يشمل حلفاء إيران
والمجموعات المسلحة".
ً
وردا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤال حـ ـ ــول
ت ـصــري ـحــات ب ــول ـت ــون ،أك ــد وزي ــر
الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع ج ـ ـي ـ ـمـ ــس م ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــس أن
ال ـس ـيــاســة األم ـيــرك ـيــة ل ــم تـتـغـيــر.
وق ــال" :نـحــن فــي ســوريــة لهزيمة
تنظيم داعش والتأكد من أإنه لن
ً
يعود ما إن ندير ظهرنا" ،مشيرا
إلى أن الوضع على األرض معقد،
و ه ـنــاك الكثير مــن الحساسيات
وال ـخ ـص ــوص ـي ــات ،وأن ـ ــه أول من
يعترف بها".
وهذه ليست المرة األولى التي
تلمح واشنطن إلى وجــود طويل
األمد على األراضي السورية حيث
نشرت حوالى ألفي جندي في إطار
حملة مكافحة تنظيم "داعش" في
يناير ،بعدما أشــار "البنتاغون"
إلى بقائه "طالما لزم األمر" لمنع
أي عودة للتنظيم ،وتحذير وزير
الدفاع جيمس ماتيس الحلفاء ،في
شهر يونيو ،من أن مغادرة سورية
فور انتهاء معارك "داعش" سيكون
ً
"خطأ استراتيجيا".

ربط مباشر
لكنها المرة األولى التي يكون
ف ـي ـهــا رح ـي ــل ال ـ ـقـ ــوات األم ـيــرك ـيــة
ً
مــرت ـب ـطــا ب ـه ــذا ال ـش ـكــل الـمـبــاشــر
بوجود جنود إيران والميليشيات
الـمــوالـيــة لها فــي ســوريــة .ورابــط
مـ ـب ــاش ــر إل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــد ي ـغ ـيــر
طبيعة التدخل في سورية المبرر
ً
شرعيا بمكافحة "داعش" بعد عدة

جنديان روسيان يؤمنان انتقال سوريين إلى مناطق النظام عند معبر أبوالظهور شرق إدلب أمس األول (أ ف ب)
اعتداءات دامية في أوروبا حيث لم
ً
تعد حربا ضده وإنما مع طهران
بشكل غير مباشر.
ويقاتل الجيش اإليراني ،بشكل
غير معلن ،إلى جانب قوات النظام
منذ اندالع الحرب ،كما يدعم آالف
العناصر من "حزب الله" اللبناني،
الــذي أعلن أمينه حسن نصرالله
ً
أخيرا أن قواته باقية في سورية
"حتى إشعار آخر".

ثالثة أهداف
وعـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ــام ـ ــش اجـ ـتـ ـم ــاع ــات
الجمعية العامة لــأ مــم المتحدة
بنيويورك ،أكد المبعوث األميركي
الجديد لسورية جيمس جيفري،
أن "الـ ـ ـق ـ ــوات األمـ ـي ــركـ ـيـ ـة بــاق ـيــة
بـ ـس ــوري ــة ل ـي ـس ــت كـ ـق ــوة اح ـت ــال
إن ـمــا لـتـنـفـيــذ ثــاثــة أهـ ـ ــداف ،هي
اقتالع داعش بشكل حاسم ،وعدم
ظهوره مرة أخرى ،وإخراج القوات
اإليــران ـيــة وض ـمــان تنفيذ عملية

سياسية تــؤدي إلــى تشكل لجنة
لوضعالدستو ر وإجراء انتخابات،
ً
وال ـم ـض ــي ق ــدم ــا ف ــي عـم ـل ـيــة حــل
ً
س ـيــاســي وفـ ـق ــا ل ـ ـقـ ــرارات جنيف
وقرار مجلس األمن .2254
وإذ أشـ ـ ــار إلـ ــى أن "واش ـن ـط ـن
تعمل مــع مــو سـكــو لتحقيق هــذا
الهدف" ،أعلن جيفري عن اجتماع
وزاري الـ ـي ــوم ل ـم ـنــاق ـشــة األزم ـ ــة
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،وت ـس ـه ـي ــل ال ـخ ـطــوة
الـ ـق ــادم ــة م ــن م ــواج ـه ــة عـسـكــريــة
ً
إلــى عملية سـيــاسـيــة ،مـعــربــا عن
"قـنــاعـتــه بــإمـكــان إزاحـ ــة الــرئـيــس
بشار األس د عبر عملية دستورية،
ك ـم ــا ح ـص ــل م ــع رئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
العراقي السابقنوري المالكي".

وجود األسد
وإذ أع ــرب جيفري عــن تفاؤله
ب ــأن يـشـكــل ص ـمــود ات ـف ــاق أن ـقــرة
وموسكو في إدلب فرصة سانحة
ً
لمناقشة كيفية المضي قدما في

عـمـلـيــة سـيــاسـيــة تـتـضـمــن إق ــرار
دستور جديد وإجــراء انتخابات،
أعــاد الرئيس التركي رجــب طيب
إردوغـ ــان الـتــأكـيــد ،خــال وجــوده
في نيويورك ،على أنه ال يمكن أن
تستمر مساعي السالم السورية
فـ ـ ــي ظـ ـ ــل اس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار األسـ ـ ـ ـ ــد فــي
ً
السلطة ،مشيرا إلى بدء الفصائل
"ال ـم ـت ـط ــرف ــة" ف ــي االن ـس ـح ــاب من
ال ـم ـن ـط ـقــة مـ ـن ــزوع ــة ال ـ ـسـ ــاح فــي
مـحــافـظــة إدلـ ــب ،بـمــوجــب اتـفــاقــه
مع نظيره الروسي فالديمير في
بوتين.
ولتفعيل بـنــود االت ـف ــاق ،الــذي
يـنــص عـلــى إن ـشــاء منطقة عــازلــة
بـ ـعـ ـم ــق  20ك ـ ـلـ ــم ،اجـ ـتـ ـم ــع ق ـ ــادة
ال ـف ـصــائــل ال ـعــام ـلــة ف ــي إدلـ ــب في
ت ــرك ـي ــا ل ـب ـحــث م ــوض ــوع تـسـلـيــم
السالح الثقيل.

تطهير عرقي
ومــع تحذير أمين المجلس

معطيات جديدة
وفــي حين فرضت تداعيات
إس ـقــاط الـطــائــرة الــروسـيــة عن
طـ ــريـ ــق الـ ـخـ ـط ــأ ف ـ ــي ال ــاذقـ ـي ــة
معطيات جديدة على إسرائيل

ً
ّ
بمجلس الشيوخ تصوت غدا
لجنة ّ
على مرشح ترامب للمحكمة العليا

فالس خالل مؤتمر صحافي في برشلونة أمس (ا ف ب)
بنهاية مسيرته السياسية لكنه أشار
إلى أنه سيترك كل المهام السياسية
فــي فــرنـســا حـتــى يــركــز تـمــامــا على
انتخابات برشلونة.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،ق ــال ــت وزي ــرة
الشؤون األوروبية الفرنسية ناتالي
لـ ـ ـ ــوازو ام ـ ـ ــس ،إن وزي ـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة
اإليطالي ماتيو سالفيني يتصرف
"مثل بيالطوس البنطي" ،المسؤول
ال ــروم ــان ــي الـ ــذي ح ـكــم ع ـلــى الـسـيــد
المسيح (عليه السالم) بالموت.

األعلى لألمن القومي اإليراني
ع ـلــي ش ـم ـخــانــي م ــن اس ـت ـمــرار
"آالف اإلرهــابـيـيــن فــي ســوريــة
والـ ـ ـ ــدول األخـ ـ ـ ــرى" ف ــي تـهــديــد
أمــن واسـتـقــرار المنطقة ،اتهم
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـس ـع ــودي
عــادل الجبير إي ــران بمواصلة
س ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــات ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان ـ ـ ـيـ ـ ــة
بالمنطقة ،وممارسة التطهير
العرقي في سورية.
وأك ــد الـجـبـيــر ،فــي المؤتمر
ال ـس ـن ــوي لـمـنـظـمــة "م ـت ـحــدون
ضـ ــد إيـ ـ ـ ــران الـ ـن ــووي ــة "UANI
ف ــي ن ـي ــوي ــورك أم ــس األول ،أن
"اإليرانيين ينظرون إلى سورية
كبوابة لحزب الله".

قـبــل أن تــواصــل ض ــرب أه ــداف
إليران و"حزب الله" في سورية،
ذك ـ ــر ن ــائ ــب وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الـســوري فيصل الـمـقــداد أمس
األول أن ت ـ ــل أ ب ـ ـيـ ــب م ـ ــن اآلن
ً
و ص ــا ع ــدا ستحسب حسابات
دقيقة إذا فكرت باالعتداء على
ً
ســوريــة مـجــددا فــي ظــل وجــود
منظومة الـصــواريــخ الدفاعية
.S300
وشدد المقداد ،على هامش
م ـشــارك ـتــه ف ــي ح ـفــل اسـتـقـبــال
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة ال ـص ـي ـن ـي ــة فــي
دمـشــق ،أن "المنظومة الــدفــاع
الــروس ـيــة  S300ك ــان يـجــب أن
تقدم لسورية منذ وقت طويل"،
ً
مضيفا" :الصواريخ لن تذهب
إل ــى أي مـكــان إال إذا هوجمت
فليجرب اإلسرائيليون ،ونحن
سندافع عن أنفسنا كما فعلنا
ً
دائما".
(عواصم -وكاالت)

وكانت لوازو تتحدث عن الوضع
المتعلق بسفينة اإلنقاذ "أكواريوس"
الـ ـت ــي واف ـ ـقـ ــت ف ــرن ـس ــا وال ـب ــرت ـغ ــال
وإسبانيا وألمانيا أمس األول ،على
استقبال مهاجرين من السفينة التي
تـبـحــر قـبــالــة ســاحــل مــالـطــا بعدما
رفضت إيطاليا رسوها في موانئها.
وقــالــت ل ــوازو" :الـسـيــد سالفيني
اليوم أشبه ببيالطوس البنطي ،إنه
ألمر مشين".
(برشلونة ،باريس  -رويترز)

لجنة العدل في مجلس الشيوخ
أعلنت ّ
ّ
ستصوت غدا على تعيين
األميركي أنها
ً
القاضي بريت كافانو عضوا في المحكمة
العليا ،فــي جلسة ستعقد غ ــداة استماع
ّ
اللجنة لـشـهــادتــه وش ـهــادة ام ــرأة تتهمه
ً
ً
باالعتداء جنسيا عليها حين كان شابا.
وبعد تصويت اللجنة ،سيلتئم مجلس
الشيوخ في جلسة لم ّ
يحدد موعدها بعد
للتصويت على تعيين القاضي المحافظ
ً
جدا في هذا المنصب البالغ الحساسية،
ّ
ً
ع ـل ـمــا ب ــأن ال ـج ـم ـهــوري ـيــن ي ـت ـمــت ـعــون في
مـجـلــس ال ـش ـي ــوخ بــأغـلـبـيــة ضـئـيـلــة جــدا
( 51مقابل  ،)49مما يجعل تثبيت مرشح
الرئيس دونالد ترامب في المحكمة العليا
عملية محفوفة بالمخاطر.
وتستمع اللجنة القضائية في مجلس
ال ـش ـي ــوخ الـ ـي ــوم إلـ ــى شـ ـه ــادة كــريـسـتـيــن
بالسي فورد ،التي اتهمت كافانو باالعتداء
عليها عندما كانا مراهقين.
وتقدمت امرأة أخرى على األقل بمزاعم

عن تجاوزات جنسية من جانب القاضي
عندما كان شابا.
ونفى كافانو جميع التهم.
وانتقدت العضوة البارزة في المعارضة
ديان فاينشتاين ،قرار اللجنة ،قائلة" :من
الــواضــح أن الـجـمـهــوريـيــن ال يــريــدون أن
تكون هذه عملية نزيهة".
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،انـ ـتـ ـق ــد ال ــرئ ـي ــس
األميركي الحزب الديمقراطي المعارض
ً
بـ ـسـ ـب ــب تـ ـع ــامـ ـل ــه مـ ـ ــع ك ـ ــاف ـ ــان ـ ــو ،ق ـ ــائ ـ ــا:
"الديمقراطيون يلعبون لعبة خداع ،إنها
لـعـبــة خـطـيــرة ج ــدا بــالـنـسـبــة إل ــى بــادنــا
وإهانة مروعة ألميركا".
وق ــال" :يـجــري توجيه اتـهــامــات باطلة
من كل األنواع ضد الكثير من األشخاص"،
م ـض ـي ـف ــا أن ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء الـ ـ ــاتـ ـ ــي ي ــوج ـه ــن
االتهامات لديهن ثغرات في رواية األحداث،
وكن تحت تأثير الخمر ،واصفا االتهامات
بأنها "كلها خاطئة".
(واشنطن  -أ ف ب ،د ب أ)

ّ
شبهات حول وفاة راهب تعمق أزمة الكنيسة المصرية

السيسي :انهيار الدول الوطنية سبب الحروب واإلرهاب والجريمة المنظمة
●

تسببت وفاة مفاجئة لراهب قبطي أمس تثار
شبهات حول أنها نتيجة انتحاره بتناول السم
في زيادة أجواء االنقسام داخل الكنيسة القبطية
المصرية بين تيارين ينتمي أحدهما إلى البابا
السابق شنودة الثالث وينتمي اآلخر إلى األب
الراحل متى المسكين ويحظى بحماية البابا
تواضروس.
وأعلنت الكنيسة القبطية األرثوذكسية وفاة
الراهب زينون المقاري .وأوضحت الكنيسة في
بيانها الرسمي أن الراهب تم نقله إلى مستشفى
سانت ماريا بأسيوط عقب تعرضه ألزمة صحية
ً
حاليا تواصل
مفاجئة .وقالت الكنيسة إن النيابة
تحقيقاتها لمعرفة سبب الوفاة ،التي حدثت بعد
ساعات من وصوله إلى دير المحرق بأسيوط
ً
تـنـفـيــذا ل ـقــرار أصـ ــدره الـبــابــا بــإب ـعــاده عــن ديــر
أبومقار الذي شهد الشهر الماضي جريمة قتل
رئيسه على أيدي راهبين.
وقالت مصادر الكنيسة إن رهبان دير المحرق
ً
ً
اكتشفوا فجرا ان زميلهم الجديد يعاني آالما
م ـبــرحــة ف ــي ال ـب ـطــن ف ـن ـق ـلــوه إلـ ــى الـمـسـتـشـفــى

موريتانيا تغلق
مدرسة «متطرفة»

البابا :الكلمة لي
في ...الصين

وق ـ ــال ف ــال ــس ،ال ـ ــذي كـ ــان رئـيـســا
لـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــوزراء ف ـ ـ ــي ح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ــرئـ ـي ــس
االشتراكي السابق فرانسوا هوالند،
في خطاب بالكاتالونية واإلسبانية
والفرنسية أمس األول ،إنه سيخوض
انـتـخــابــات رئــاســة بـلــديــة برشلونة
مستقال.
وكـ ـ ـ ـ ــان حـ ـ ـ ــزب "ثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــودادان ـ ـ ــوس"
(ال ـم ــواط ـن ــون) الـمـنـتـمــي ال ــى يمين
الوسط أعلن انه سيدعم فالس .وفاز
الحزب في االنتخابات المحلية في
كــاتــالــون ـيــا ال ـع ــام ال ـمــاضــي وي ـقــود
الحركة المناهضة النفصال اإلقليم
عن إسبانيا.
وليس من الواضح ما هي فرص
ف ـ ــال ـ ــس فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى دع ــم
جماعات أخرى كما لم يتضح إن كان
هــذا كافيا لتحقيق غالبية وا لـفــوز
بالمنصب.
ولــم يقل فــالــس إن كــانــت خسارة
االن ـت ـخــابــات ف ــي إسـبــانـيــا سـتــؤذن

القاهرة  -رامي إبراهيم

سلة أخبار

في أعقاب تحذير الرئيس
املوريتاني محمد ولد
عبدالعزيز من «خطر اإلسالم
ّ
املسيس» ،أغلقت السلطات
املوريتانية مدرسة دينية
إسالمية متهمة بترويج
التطرف واالرتباط بجماعة
املسلمني».
«اإلخوان
ّ
وأوضح مصدر فضل عدم
ذكر اسمه ،أن «الشرطة
أغلقت ليل االثنني ،مركز
تدريب العلماء بناء على
أوامر من الحكومة التي
تتهمه بالتطرف».
(نواكشوط  -أ ف ب)

فالس ...من مرشح رئاسي فرنسي
إلى انتخابات بلدية برشلونة
في خطوة هي األولــى من نوعها
حيث يخوض سياسي أوروبي رفيع
الـمـسـتــوى ،انـتـخــابــات رئيسية في
دولــة أخــرى وتعتبر أيضا مغامرة
سياسية بالنسبة لــه ،أ عـلــن رئيس
ال ـ ــوزراء الـفــرنـســي الـســابــق مانويل
فالس انه سيترشح لمنصب رئيس
بلدية مدينة برشلونة اإلسبانية.
ومـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف أن فـ ــالـ ــس مــن
مواليد برشلونة عام  1962ألب من
كاتالونيا وأم سويسرية  -إيطالية
لـكـنــه نـشــأ ف ــي فــرن ـســا .وخـ ــاض كل
حياته السياسية في فرنسا وتولى
مناصب عدة من بينها رئيس بلدية
وعضو في البرلمان ووزيــر قبل أن
يتولى رئاسة الحكومة.
وبعد إخفاقه في الفوز بانتخابات
الرئاسة الفرنسية األخـيــرة ،أصبح
فالس يقضي وقتا أكبر في إسبانيا
حـيــث ي ـشــارك فــي الحملة الــرافـضــة
النفصال إقليم كاتالونيا.
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لكنه توفي ،معبرة عن توقعها أنه تناول السم
ً
منتحرا.
وف ــور اإلع ــان عــن ال ـحــادث الـجــديــد تجددت
االت ـهــامــات بـيــن األق ـبــاط عـلــى صـفـحــات مــواقــع
التواصل االجتماعي وســط شعور بالصدمة،
بالنظر إلــى أن زينون كــان أحــد الرهبان الذين
استعان بهم البابا شنودة للسيطرة على دير
أبومقار بعد وفاة خصمه التاريخي األب متى
المسكين الذي كان وتالميذه يتركزون في هذا
الدير الواقع في صحراء وادي النطرون.
وق ــال مـصــدر أمـنــي لـ ـ "ال ـجــريــدة" إن الــراهــب
زيـنــون أثـيــرت حــولــه شبهات فــي حــادثــة مقتل
رئيس ديــر أبومقار بل إن أحــد الرهبان اتهمه
صراحة في التحقيقات بالتورط في الجريمة،
وكــان أحــد أربـعــة تقرر ابعادهم عــن الــديــر رغم
عدم توجيه اتهام رسمي لهم .كما أن المقاري،
أب اع ـت ــراف لـلــراهــب إشـعـيــاء ال ـم ـقــاري المتهم
الرئيسى في قضية مقتل رئيس الدير مع زميله
فلتاؤس الذي حاول االنتحار وفشل بعد اتهامه
في القضية ومازال يتلقى العالج حتى اليوم في
عنبر المحبوسين بمستشفى القصر العيني.
ورف ـ ــض ال ـم ـص ــدر اإلج ــاب ــة ع ــن س ـ ــؤال حــول

ً
اح ـت ـمــال ان ـت ـحــاره أو مـقـتـلــه مـطــالـبــا بــانـتـظــار
نتيجة تحقيقات النيابة الـتــي بــاشــرت سماع
الشهود وطلبت تشريح الجثة.
ّ
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،رك ـ ــز ال ــرئ ـي ــس ع ـبــدال ـف ـتــاح
السيسي ،خالل كلمته أمام الدورة  73للجمعية
ال ـعــامــة لــأمــم الـمـتـحــدة ،عـلــى قـضـيــة اإلره ــاب
ً
والـ ــدول الــداع ـمــة ل ــه ،مـعـتـبــرا أن انـهـيــار ال ــدول
الوطنية هو السبب الرئيسي النتشار االرهاب
والحروب والجرائم المنظمة.
وقال إنه ال مجال لحديث عن تفعيل النظام
الـ ــدولـ ــي إذا ك ــان ــت وح ــدت ــه األس ــاسـ ـي ــة ،وه ــي
الدولة الوطنية القائمة على مفاهيم المواطنة
والــديـمـقــراطـيــة وال ـم ـس ــاواة ،م ـه ــددة بالتفكك،
ً
مشددا على أن تفكك الدول تحت وطأة النزاعات
األه ـل ـيــة واالرت ـ ـ ــداد لـ ـل ــوالءات الـطــائـفـيــة بــديــا
عــن الـهــويــة الوطنية هــو السبب فــي الـنــزاعــات
الـمـسـلـحــة وتـفـشــي االت ـج ــار بــالـبـشــر والـهـجــرة
غير الشرعية ،والجريمة المنظمة والتجارة غير
المشروعة في السالح والمخدرات .األمــر الذي
يخلق بيئة خصبة لإلرهاب وتفاقم الصراعات
الطائفية.
وأك ــد الـسـيـســي أن ــه ال مـخــرج مــن األزم ــة في

السيسي والعاهل األردني عبدالله بن الحسين في نيويورك أمس األول (أ ف ب)
س ــوري ــة والـ ـك ــارث ــة ال ـت ــي تـعـيـشـهــا ال ـي ـم ــن ،إال
بــاس ـت ـعــادة ال ــدول ــة الــوط ـن ـيــة ،وال ـح ـف ــاظ على
سـ ـي ــادتـ ـه ــا وس ـ ــام ـ ــة م ــؤس ـس ــات ـه ــا وت ـح ـق ـيــق
ً
التطلعات المشروعة لمواطنيها ،الفتا الى أن
مصر داعمة للحل السياسي الذي تقوده األمم

المتحدة في هذين البلدين ،وترفض أي استغالل
لألزمتين السورية واليمنية كوسيلة لتحقيق
أ ط ـمــاع و تــدخــات إقليمية ،أو كبيئة حاضنة
ل ــإره ــاب وال ـت ـطــرف والـطــائـفـيــة ،وك ــذلــك األمــر
لألزمة الليبية.

ّ
ّ
أكد البابا فرنسيس ،أن
تعيني األساقفة في الصني
ّ
سيتم من اليوم
الشيوعية
فصاعدًا بموجب «حوار»
ثنائي بني الفاتيكان وبكني
تكون الكلمة األخيرة فيه
للحبر األعظم.
وقال البابا للصحافيني،
على منت الطائرة التي عادت
به من استونيا إلى روما،
ّ
ّ
السرية
إن أساقفة الكنيسة
ّ
السابقة (التي ال تعترف إال
بسلطة البابا) قد «يعانون»
من االتفاق املوقت الذي
ّ
وقع السبت بني الفاتيكان
والحكومة الصينية.
(روما  -أ ف ب)

إيطاليا :حريق غابات
مفتعل يجتاح توسكاني

أمرت السلطات اإليطالية
مئات السكان بمغادرة
منازلهم وأغلقت مطار
بيزا إثر اندالع حريق
ً
هائل اجتاح تالال تغطيها
األشجار في إقليم توسكاني
وسط البالد.
وعبر مسؤولون عن
اعتقادهم بأن الحريق ،الذي
انطلقت شرارته األولى ليل
االثنني  -الثالثاء ،كان نتيجة
عمل متعمد في منطقة
مونتي ماريو ،التي تقع
بني مدينتي بيزا ولوكا في
توسكاني.
(روما  -رويترز)

الدوما يوافق على تعديل
قانون إصالح التقاعد

اعتمد مجلس النواب الروسي
(الدوما) أمس ،باإلجماع
تعديالت اقترحها الرئيس
فالديمير بوتني على قانون
إصالح نظام التقاعد الذي أثار
موجة استياء شعبي في البالد.
ومشروع القانون ،الذي أثار
تظاهرات في مختلف أنحاء
روسيا وتسبب بنكستني
انتخابيتني للحزب الحاكم،
سينظر فيه الدوما بقراءة
ثانية بعدما صوت باإلجماع
على أن يدخل عليه كل
التعديالت التي اقترحها
بوتني.
وال يزال يفترض أن يقر
مشروع القانون في قراءتني
ثانية وثالثة قبل أن يعتمده
مجلس االتحاد ويصادق عليه
بوتني.
وكان الرئيس الروسي،
الذي واجه موجة استياء
غير معتادة أدت الى تراجع
شعبيته ،وعد خصوصًا برفع
سن التقاعد للنساء خمس
سنوات ليتنقل من  55إلى
ً
 60بدال من ثماني سنوات
ليصل إلى  63عامًا في القانون
األساسي .أما بالنسبة للرجال
فسيرتفع سن التقاعد إلى 65
عامًا مقابل  60حاليًا.
(موسكو  -أ ف ب)
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األردن :فوضى في البرلمان وعائلة حتر تقاضي الملقي
سـجـلــت عــائـلــة ال ـكــاتــب األردن ـ ــي نــاهــض
ح ـت ــر ،ال ـ ــذي اغ ـت ـيــل ف ــي م ـ ــارس  2017ام ــام
محكمة في العاصمة االردنية عمان ،دعوى
قضائية امــس ،ضد رئيس ال ــوزراء السابق
هاني الملقي ،اتهمته فيها بالمساهمة في
الجريمة .وقالت والدة الكاتب :قدمنا دعوى
ضد الملقي لدى محكمة صلح جزاء عمان في
قصر العدل في العبدلي بعمان ،أي في نفس
مكان اغتيال الشهيد.
وت ـض ـم ـنــت الـ ــدعـ ــوى أن «إخ ـ ـ ــال رئ ـيــس
ال ــوزراء السابق بــواجـبــات الوظيفة العامة
ً
واإلض ـ ــرار بـمـصــالــح ال ــدول ــة خــافــا ألحـكــام
المادة  183من قانون العقوبات ،وتتلخص

وق ــائـ ـعـ ـه ــا ب ـ ــأن ال ـم ـش ـت ـك ــى ع ـل ـي ــه تـ ـج ــاوز
صالحياته القانونية والدستورية ،عندما
اسـتـغــل منصبه كــأعـلــى مــوظــف فــي الــدولــة
وأوع ــز لــوزيــر داخليته آن ــذاك سالمة حماد
ب ــاع ـت ـق ــال ال ـش ـه ـيــد ب ـع ــد م ـش ــارك ـت ــه بــرســم
كـ ــاري ـ ـكـ ــاتـ ــور ي ـس ـخ ــر مـ ــن عـ ـص ــاب ــة داعـ ــش
اإلرهــاب ـيــة ،وأع ـلــن المشتكى عليه مالحقة
الشهيد كفار من وجه العدالة من خالل وكالة
األن ـب ــاء الــرسـمـيــة الـحـكــومـيــة ب ـتــرا ،الـنــاطــق
الرسمي للدولة األردنية».
من ناحية أخرى ،أثار فيديو لشرطي سير
يــوجــه ع ـبــارات لـلـنــائــب عـبــدالـلــه الـقــرامـســة،
اعتبر «تــوبـيـخــا» ،حــالــة مــن الـفــوضــى تحت

قبة البرلمان خالل جلسة عقدت صباح امس.
وأث ـ ــار ت ـكــريــم م ــدي ــر األمـ ــن ال ـع ــام ال ـل ــواء
فــاضــل الـحـمــود للشرطي غـضــب القرامسة
الذي ظهر في الفيديو مع الشرطي ،مطالبا
وزير الداخلية باالعتذار عن تكريم الشرطي،
معتبرا أن «تكريم الشرطي إهانة للبرلمان
األردنــي كله» .ونشبت مشادات كالمية بين
القرامسة ونواب آخرين قدموا شكرهم لوزير
الداخلية ،قبل أن تسود حالة من الفوضى،
ليتدخل رئـيــس المجلس عــاطــف الـطــراونــة
ويحسم الخالف بإعالنه إرسال كتاب لرئيس
الـ ــوزراء عـمــر ال ــرزاز للتحقيق بـمــا جــاء في
ّ
وتصرف مدير األمن العام.
شريط الفيديو،

وأعلن الرزاز فتح تحقيق في تكريم شرطي
السير ،مؤكدا أن الحكومة تحترم المجلس
وال تقبل االنتقاص من أي عضو فيه.
وأمـ ـ ــر ال ـ ـلـ ــواء ال ـح ـم ــود ب ـت ـكــريــم شــرطــي
سير بعد الفيديو الذي انتشر على وسائل
التواصل ،حيث يظهر الشرطي وهو غاضب
م ــن ال ـق ــرام ـس ــة ال ـ ــذي اعـ ـت ــرض ع ـلــى إغ ــاق
للطريق .وقــال الشرطي مخاطبا القرامسة:
«ح ـتــى ل ــو أن ــك ن ــائ ــب ،ت ـحــدث ب ـ ــأدب» .وق ــال
م ــدي ــر ال ـس ـيــر األردن ـ ــي إن ت ـكــريــم الـشــرطــي
يأتي لـ «حرصه وتفانيه في تنفيذ القانون
ب ـكــل ش ـفــاف ـيــة وعـ ــدل ب ـع ـيــدا ع ــن ال ـم ـحــابــاة
(عمان  -د ب أ)
والمجاملة».

foreigndesk@aljarida●com

ترامب« :حل الدولتين» هو األفضل
أكد أن جميع الخيارات مطروحة بالنسبة إلى فنزويال
في أوضح تعبير حتى اآلن عن تأييد إدارته لهذا
األمر ،أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب ،أمس،
تأييده حال للنزاع اإلسرائيلي  -الفلسطيني على
ً
أساس إقامة دولتين معتبرا أن هذا الحل هو األفضل،
ومؤكدا أنه واثق بأن الفلسطينيين سيعودون إلى
طاولة المفاوضات.
وأض ـ ـ ـ ــاف خـ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع مـ ــع رئـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،على هامش الجمعية
العامة لألمم المتحدة في نيويورك ،أن إدارته ستكون
قادرة على عرض خطة للسالم في غضون «شهرين
إل ــى أرب ـعــة أش ـه ــر» ،مـضـيـفــا« :أح ـلــم أن ي ـحــدث هــذا

ً
قبل نهاية فترتي األولـ ــى» .وتــابــع مــوجـهــا حديثه
لنتنياهو« :نحن معكم ،نحن مع إسرائيل  100في
المئة».
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،أع ـلــن الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ان
«جميع الخيارات» مطروحة على الطاولة بالنسبة
الى فنزويال ،بما فيها األكثر «قوة».
وأضاف للصحافيين« :وتعلمون ما أقصده بكلمة
قوية» ،من دون توضيحات إضافية.
واعـتـبــر تــرامــب أم ــس األول ،أن رئ ـيــس فـنــزويــا
نيكوالس مادورو يمكن أن «يطيح به الجيش سريعا
اذا قرر العسكريون القيام بذلك».

ةديرجلا
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رياضة
مهمة صعبة للكويت أمام اإلسماعيلي للتأهل لدور الـ ١٦
في إياب الدور األول من منافسات بطولة كأس زايد لألندية األبطال
أحمد حامد

تنتظر فريق الكويت لكرة القدم
مهمة صعبة ،عند السابعة
والنصف مساء اليوم ،وذلك
عندما يستضيف اإلسماعيلي
المصري ،في إياب الدور األول
من منافسات بطولة الشيخ
زايد "كأس العرب لألندية
األبطال".

يتطلع فريق الكويت لكرة القدم
الى بلوغ دور الستة عشر لبطولة
الشيخ زايد لألندية األبطال (كأس
ال ـع ــرب لــأنــديــة األب ـ ـطـ ــال) ،وذل ــك
عـنــدمــا يستضيف االسـمــاعـيـلــي،
عند السابعة والنصف من مساء
الـيــوم ،على اسـتــاد نــادي الكويت
بكيفان.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت
بـهــد فـيــن م ــن دون ردن لمصلحة
االسماعيلي ،وهو ما يعني حاجة
ال ـكــويــت ال ــى ال ـف ــوز ب ـف ــارق ثــاثــة
أهداف ،لتحقيق مراده.
ويخوض الكويت المباراة ،في
ظل غياب المدير الفني الفرنسي

االتحاد العربي يطلق اسم كأس
زايد على البطولة العربية
أعلن تركي آل الشيخ ،رئيس االتحاد العربي لكرة القدم ،أمس
األول ،إطــاق اســم الشيخ زايــد آل نهيان على البطولة الحالية
لكأس العرب لألندية األبـطــال ،ليصبح مسماها «بطولة كأس
زايد لألندية األبطال» ولنسخة واحدة.
وأكــد آل الشيخ أن «ذلــك يأتي تقديرا لهذه الشخصية ،ولما
تمثله مــن مـكــانــة كـبـيــرة فــي ق ـلــوب كــل ال ـعــرب وتــأك ـيــدا ل ــدوره
ً
وجهوده ،رحمه الله ،في كل المجاالت ،واحتفاال بعام زايد».
(د ب أ)

ه ــوبـ ـي ــر فـ ـيـ ـل ــود ،ن ـ ـظـ ــرا لـ ـظ ــروف
عــائـلـيــة ،تـتـمـثــل ف ــي إجـ ــراء ابنته
عـمـلـيــة ج ــراح ـي ــة ،وهـ ــو م ــا أوك ــل
الـمـهـمــة لـلـمــدرب الـمـســاعــد ،كريم
أبو زوعبة.
وال ي ـعــانــي األب ـي ــض غ ـيــابــات،
باستثناء سامي الصانع المصاب،
في حين شهدت التدريبات عودة
ال ـغــانــي مـحـمــد ف ـت ــاو ،ال ــى جــانــب
اإليـ ـ ـف ـ ــواري ج ـم ـعــة س ـع ـيــد ،ال ــذي
تعافى من الوعكة الصحية التي
ألمت به في الفترة األخيرة ،وأيضا
التونسي صابر خليفة.
ً
ً
واستعاد الكويت جانبا كبيرا
م ــن م ـع ـنــويــاتــه ،ب ـعــد ال ـف ــوز على
العربي برباعية في الجولة الرابعة
م ــن م ـنــاف ـســات الـ ـ ــدوري الـمـمـتــاز،
ومواصلة صدارته للبطولة ،كما
أن حــالــة االب ـيــض الـفـنـيــة وصلت
لمرحلة مقبولة ،مقارنة بما قدمه
ال ـفــريــق م ــؤخ ــرا ،وم ــا يـقــدمــه منذ
بداية الموسم.
ويــدرك الجهاز الفني للكويت،
بـقـيــادة الـتــونـســي أب ــو زوع ـبــة ،أن
الـمـهـمــة لـيـســت سـهـلــة ،لتعويض
ف ــارق الـهــدفـيــن ،أم ــام فــريــق يملك
م ــن ال ـخ ـب ــرة ال ـك ـث ـي ــر ،ك ـم ــا ي ــدرك
أن االن ــدف ــاع ال ـه ـجــومــي ،م ــن أجــل
تسجيل االهداف ،قد يكلف الفريق
غ ــالـ ـي ــا ،ح ـي ــث سـ ـ ـت ـ ــزداد ال ـم ـه ـمــة
صعوبة ،في حال سجل الضيوف
أي ه ــدف ،بـمــا يـعـنــي أن ال ـتــوازن

جانب من مباراة الذهاب بين الكويت واإلسماعيلي
الـ ــدفـ ــاعـ ــي وال ـ ـه ـ ـجـ ــومـ ــي ،ه ـ ــو مــا
سيعمد اليه الكويت في المباراة.

التشكيلة وخطة اللعب
استقر الجهاز الفني للكويت على
تشكيلته لمواجهة االسماعيلي،
وراعت توليفة األبيض في المباراة،
الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى الـ ـتـ ـج ــان ــس ال ـ ــذي
ظهر على الفريق فــي آخــر مـبــاراة،
أمــام العربي ،كما أن غياب سامي

أبو جريشة :مهمتنا ليست سهلة

أبو جريشة

اعترف المدير الفني لالسماعيلي محمد
مـحـســن أب ــو جــريـشــة ،بـصـعــوبــة مــواجـهــة
الكويت على أرض ــه وبـيــن جماهيره ،في
ايـ ــاب ال ـ ــدور األول لـبـطــولــة ك ــأس الـعــرب
لألندية األبطال.
وق ـ ـ ـ ــال أب ـ ـ ــو جـ ــري ـ ـشـ ــة فـ ـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــر
ال ـص ـح ــاف ــي الـ ـخ ــاص ب ــالـ ـمـ ـب ــاراة أم ــس:
"تـنـتـظــرنــا مـهـمــة صـعـبــة أمـ ــام االب ـيــض،
السيما أن األخير نجح في تعديل وضعه
الـ ــذي ظـهــر عـلـيــه ف ــي ب ــداي ــة الـبـطــولــة وب ــات
مكتمل اللياقة ومتجانسا بصورة أفضل".
وأضاف مدرب اإلسماعيلي ان الثقة
ك ـب ـيــرة بــاع ـبــي الـ ــدراويـ ــش،
وق ــدرت ـه ــم ع ـلــى ت ـجــاوز
كل الظروف المحيطة
فــي الــوقــت الـحــالــي،
ســواء فيما يخص

الصانع حسم مركزي قلب الدفاع
لحسين حــاكــم وفـهــد حـمــود ،على
أن ينتقل فهد الهاجري الى الجهة
اليمنى ،لتعويض غياب الصانع،
فــي حين سيتكفل الـســوري حميد
ميدو بالجهة اليسرى ،وفي حراسة
المرمى الحارس حميد القالف.
وفـ ـ ــي ال ـ ــوس ـ ــط حـ ـج ــز ش ــري ــدة
الشريدة ،مكانه على حساب الغاني
محمد فتاو ،ليكون الى جوار طالل
ال ـفــاضــل ،وح ـمــزة لـحـمــر ،وفيصل

زايــد ،على أن يشغل خط الهجوم،
جمعة سعيد ،وصابر الخليفة.
ويعول األبيض على التونسي،
حـمــزة لحمر ،للقيام ب ــدور صانع
االلعاب ،على أن يتولى فيصل زايد
مهمة دعــم جمعة سعيد ،وصابر
الخليفة في الهجوم.
وكلف الجهاز الفني في الكويت،
ح ـم ـي ــد م ـ ـيـ ــدو ،وفـ ـه ــد الـ ـه ــاج ــري،
ب ــواج ـب ــات ه ـجــوم ـيــة ،بــال ـت ـنــاوب،
لـلـحـفــاظ ع ـلــى ال ـجــانــب الــدفــاعــي،

ومعاونة الشريدة ،وطالل الفاضل
في وسط الملعب.
في المقابل ،يدخل االسماعيلي
بأريحية اكـبــر مــن الـكــويــت ،عطفا
على التقدم الذي سجله في مباراة
الــذهــاب ،كما أن صفوف الفريق ال
تشهد اي غيابات ،بما يعني دخول
الفريق بالتوليفة االساسية ،والتي
تضم عصام الحضري في حراسة
الـ ـم ــرم ــى ،وط ـ ـ ــارق ط ـ ــه ،وم ـح ـمــود
المتولي ،وريتشارد بافور ،وباهر

المحمدي في الدفاع ،وفي الوسط
نـ ـ ــادر رمـ ـ ـض ـ ــان ،وع ـ ـمـ ــاد ح ـم ــدي،
وحسين عبدربه ،ولسعد الجزيري
فــي ال ــوس ــط ،وف ــي الـهـجــوم محمد
الشامي ،وكريستوفر مندوغا.
ولـ ـ ـ ــن ي ـ ـغـ ــامـ ــر مـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـف ــري ــق
محمد محسن أبوجريشة ،باللعب
الهجومي ،على ان تكون الهجمات
المرتدة هي السالح الذي يعول عليه
في المباراة ،في ظل سرعة محمد
الشامي ،والمحترف مندوغا.

أبو زوعبة :منظومة األبيض لن تتأثر بغياب فيلود

تراجع النتائج ،أو الحالة المعنوية لالعبين،
بسبب هذا االمر.
وعن صعوبة المهمة بعد رحيل المدير الفني
السابق ،الجزائري خيرالله مضوي قبل المباراة
بــأيــام قليلة ،أكــد انــه يتطلع السـتـكـمــال مسيرة
سلفه الذي واجه سوء حظ في المباريات األخيرة.
واع ـ ـتـ ــرف اب ـ ــو ج ــري ـش ــة ان ـ ــه ال ي ـش ـغــل بــالــه
بمصيره مع اإلسماعيلي ،مؤكدا ان األهــم في
الوقت الحالي ،هو تجاوز هذا الدور من البطولة،
وال ـع ــودة ال ــى االن ـت ـصــارات ،عـلــى أن يـكــون امــر
استمراره من عدمه خاص بمجلس إدارة النادي.
وعن ابرز اوراق الكويت في المباراة ،ومغادرة
المدير الفني لألبيض ،الفرنسي هوبير فيلود،
قال "الكويت يتميز بالقوة الهجومية ،وأيضا في
باقي الخطوط ،أما رحيل المدرب ،فهو أمر محفز
لالعبين ،عطفا على الرغبة الكبيرة ،لتعويض
التأخر في المباراة األولى".

أكــد مــدرب الكويت المساعد ،التونسي كريم
أب ــو زوع ـب ــة ،أن غ ـيــاب الـمــديــر الـفـنــي الفرنسي
هوبير فيلود لن يؤثر على األبيض ،في مواجهة
اإلسماعيلي في إياب الدور األول من منافسات
كأس العرب لألندية األبطال.
وكــان فيلود قد غــادر البالد لظروف عائلية،
وأعلن الجهاز اإلداري أن المدرب سيغيب  5ايام،
بما يعني أنه لن يقود الكويت أمام اإلسماعيلي.
وقال أبو زوعبة في المؤتمر الصحافي لمباراة
الكويت ،إن فيلود حضر مع األبيض حتى أمس
األول ،وانـتـهــى مــن وض ــع الـخـطــوط الـعــريـضــة،
مشيرا الى أن نادي الكويت يعمل وفق منظومة
متكاملة ،ال تتأثر بغياب شخص أو أكثر.
وأض ــاف أن الالعبين وأف ــراد األجـهــزة الفنية
واإلدارية ،يتطلعون الى إهداء الفوز الى فيلود،
لــدعـمــه ف ــي ال ـظ ــروف ال ـتــي يـمــر بـهــا ف ــي الــوقــت
الحالي.

وش ــدد م ــدرب األبـيــض المساعد ،على أنــه ال
يتطلع لقيادة األبيض ،نظرا لوجود من هو أحق
بقيادة فريق عريق ،كالقلعة البيضاء ،مشيرا
الى أنه حقق مع الكويت من خالل عمله مدربا
مساعدا  7بطوالت ،هم كل رصيده في تاريخه
التدريبي.
وع ــن مــواج ـهــة اإلس ـمــاع ـي ـلــي ،ق ــال أبــو
زوعبة ،إن المباراة لن تكون سهلة،
لكنها ليست مستحيلة ،مؤكدا
أن اإلسـ ـم ــاعـ ـيـ ـل ــي يـ ـبـ ـق ــى مــن
أفـضــل ال ـفــرق ،رغ ــم مــا يـمــر به
من ظروف في الفترة األخيرة،
عطفا عـلــى األس ـمــاء الكبيرة
ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـم ــع بـ ـي ــن ال ـخ ـب ــرة
وال ـش ـب ــاب ،والـ ـم ــوج ــودة في
صفوف الفريق.

أبو زوعبة

األندية الكويتية :العودة لقوائم  2015مستحيلة
اشترطت تحديد موعد االنتخابات لتسليم االتحادات إلى اللجان االنتقالية
النظام األساسي
في طريقه لعبور
المرحلة األخيرة...
وانتخابات األندية
في أسرع وقت

ً
بحضور  15ناديا ،ليس من بينها
الـ ـق ــادسـ ـي ــة ،ال ـ ـ ــذي لـ ــم يـ ـل ــب ال ــدع ــوة
الرسمية التي تلقاهاُ ،عقد اجتماع
ف ــي نـ ــادي كــاظ ـمــة ،لـمـنــاقـشــة الـنـظــام
األس ــاس ــي ال ـجــديــد ،بـمــا ي ـتــوافــق مع
توجيهات اللجنة األولمبية الدولية،
ومناقشة بعض المستجدات االخيرة،
واجتماع لوزان مع وفد األندية.
وخـ ـل ــص اج ـت ـم ــاع األن ـ ــدي ـ ــة ،ال ــذي
جاء بدعوة من نادي كاظمة ورئيس
النادي أسعد البنوان ،الى أن العودة
لقوائم  ،2015في االنتخابات المقبلة،

أمر مستحيل ،لما في ذلك من مثالب
قانوينة ،اقلها امكانية الطعن على
ن ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات والـ ـ ـع ـ ــودة ال ــى
المربع األول.
ك ـم ــا اشـ ـت ــرط ــت األن ـ ــدي ـ ــة ضـ ـ ــرورة
تحديد موعد االنتخابات ،كمبادرة،
من أجل تمكين اللجان التي عينتها
االتـ ـح ــادات الــدول ـيــة ،مــن تسلم مقار
االتـ ـ ـح ـ ــادات ،الس ـي ـمــا أن االتـ ـح ــادات
الدولية ،تجاهلت ترشيحات األندية،
فيما يخص اختيار هذه اللجان.
وعلمت "الجريدة" أن األندية أبدت

ام ـت ـعــاض ـهــا م ــن ت ـجــاهــل االتـ ـح ــادات
الــدول ـيــة ،الخـتـيــاراتـهــا ،فيما يخص
هــذه الـلـجــان ،وأنـهــا خاطبت اللجنة
األولمبية بهذا الشأن.
وش ـ ـ ـ ــددت األن ـ ــدي ـ ــة عـ ـل ــى ضـ ـ ــرورة
إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات ف ــي أسـ ــرع وق ــت،
لقطع الطريق على اطالة عمل اللجان
االنـتـقــالـيــة ،وال ــدخ ــول فــي أزم ــات من
جديد ،السيما ان النية مبيتة ،للسير
في هذا االتحاه.
وت ـع ـت ــزم األن ــدي ــة ف ــي مـخــاطـبـتـهــا
مع اللجنة األولمبية ،توثيق الــردود

بــاألدلــة الدامغة ،والمستندات الدالة
على صحة موقفها ،السيما ان وفد
ال ـكــويــت إل ــى لـ ـ ــوزان ،ل ـمــس تضليال
كـبـيــرا ،فيما يـخــص وض ــع الــريــاضــة
الكويتية ،وما يقال عن وجود تدخالت
حكومية.

قنوات شرعية
من جانبه ،أكد رئيس نادي كاظمة
أسعد البنوان أن األندية رفضت بشكل
ق ــاط ــع الـ ـع ــودة ل ـق ــوائ ــم  ،2015فيما

يخص اال نـتـخــا بــات المقبلة ،مشيرا
ال ــى أن عـلــى الـمـتـضــرريــن مــن هــؤالء
األعضاء السير في المسار القانوني،
في حال كان هناك اي خطأ في عملية
الشطب.
وقــال البنوان إن األندية استمعت
لوفد لوزان ،وحددت اولويات الفترة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،ع ـلــى أن ت ـك ــون ان ـت ـخــابــات
األندية في المقدمة ،وخالل وقت زمني
معين ،ومن ثم انتخابات االتحادات،
على أن يكون في أسرع وقت.
وات ـ ـفـ ــق رئـ ـي ــس ن ـ ـ ــادي ال ـســال ـم ـيــة

األصفر يختتم استعداداته لموقعة الزمالك
●

أحمد حامد

يـخـتـتــم م ـســاء ال ـيــوم فــريــق الـقــادسـيــة ل ـكــرة الـقــدم
استعداداته والتي بدأت قبل اسبوع ،لمواجهة الزمالك
الـمــرتـقـبــة وال ـم ـق ــررة غ ــدا ف ــي ايـ ــاب ال ـ ــدور األول ،من
منافسات بطولة الشيخ زايــد لألندية االبطال "كأس
العرب لالندية األبطال".
وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين
الفريقين ،بما يعني حاجة القادسية للفوز بأي نتيجة،
فيما يصب التعادل االيجابي في مصلحة الزمالك.
وتشهد صفوف القادسية حالة كبيرة من الجاهزية،
بعد اكتمال الصفوف ،ودخول مساعد ندا في حسابات
المباراة ،فيما تعاني صفوف الزمالك ،والــذي خاض
تدريبه األول في الكويت امس من غياب أيمن حنفي،
ومحمود عبدالعزيز ،ومصطفى فتحي.
وقال نائب رئيس جهاز الكرة في القادسية نواف
المطيري ان المباراة بين اثنين من أقطاب الكرة في
الــوطــن ال ـعــربــي ،وه ــو مــا يــؤكــد ان الـمـهـمــة لــن تكون
سهلة ،السيما ان األوراق مكشوفة لدى األجهزة الفنية
وبصورة كبيرة.
واضاف ان فريقه عمد الى دخول معسكر مغلق قبل
المباراة بأسبوع ،لزيادة جرعة التركيز عند الالعبين،

القادسية والعربي يضربان
بقوة في انطالق دوري الشباب

مشيرا الى أن الجهاز الفني استغل هذه الفترة لشرح
كل صغيرة وكبيرة عن الـمـبــاراة ،من خــال تدريبات
صباحية ومسائية ،وايضا محاضرات.
وعن نتيجة مباراة الذهاب ،وتأثيرها على مواجهة
الغد ،قــال المطيري "النتيجة ايجابية أكثر للزمالك،
السيما ان القادسية لــم يسجل فــي مـبــاراة الــذهــاب"،
مشيرا الــى أن االصفر كــان االفضل واالقــرب لتحقيق
الفوز .وشدد على أهمية استغالل الفرص في المباراة،
والتركيز للنجاح في العبور الى الدور الثاني.

ثقة في الزمالك
وصـلــت بعثة الــزمــالــك امــس الــى الـكــويــت ،وخــاض
األب ـيــض حـصــة تــدريـبـيــة خفيفة عـلــى اس ـتــاد محمد
الـحـمــد ب ـنــادي الـقــادسـيــة ،عـلــى أن يـخــوض الـتــدريــب
االساسي مساء اليوم على استاد علي صباح السالم
بجليب الشيوخ ،والذي سيستضيف المباراة غدا.
وغ ــاب عــن بعثة األبـيــض كــل مــن مصطفى فتحي،
ومحمود عبدالعزيز ،وايمن حفني ،ألسباب فنية ،فيما
حضر الــى الكويت  22العـبــا ،ليكونوا تحت تصرف
المدرب كريستيان جروس.
م ــن جــان ـبــه قـ ــال م ــدي ــر ج ـه ــاز الـ ـك ــرة ف ــي الــزمــالــك

جانب من تدريب سابق لفريق القادسية
اسماعيل يوسف ،ان األبيض جاهز لمواجهة القادسية،
وقادر على العودة ببطاقة التأهل للدور الثاني.
وأبدى يوسف احتراما كبيرا ،المكانات القادسية،
مشيرا الى ان الجهاز الفني تابع األصفر خالل الفترة
الماضية ،ووضع الخطة المناسبة.
واعتبر مدير جهاز الكرة في الزمالك ،ان المشاركة
في أكثر من بطولة ،سواء محلية أو قارية ،غير مؤثر

الشيخ تركي اليوسف مع البنوان في
كــل الـنـقــاط ،السيما ض ــرورة تحديد
وقــت زمني لعمل اللجان االنتقالية،
وتحديد موعد انتخابات االندية ،وفق
جدول زمني معين.
ب ــدوره ،قــال رئـيــس ن ــادي الجهراء
ده ـ ــام ال ـش ـم ــري ،ان االن ــدي ــة نــاقـشــت
ال ــدع ــم اإلضـ ــافـ ــي ل ــأن ــدي ــة ،وال ـب ــال ــغ
 250أل ــف دي ـنــار ،عـلــى أن يـتــم العمل
للمضي قدما في كل ما يخدم الرياضة
الكويتية.

على مسيرة األبيض ،لما يملكه من امكانات كبيرة،
وعدد وافر من الالعبين.
مــن جـهــة أخ ــرى ،قــام ن ــادي الـقــادسـيــة أمــس األول،
بتكريم رعاة الفريق ،محمد البابطين ،وفواز الحساوي،
ومحمد بــراك المطير ،والحميدي السبيعي ،وخالد
العصيمي ،وفهد البكر ،وحمد العبدالجليل ،ومحمد
النصار ،وسعد التميمي.

ضرب القادسية بقوة مع انطالق دوري الشباب تحت  20سنة،
مـســاء امــس االول ،وحـقــق ف ــوزا كبيرا سحق مــن خــالــه نظيره
الفحيحيل بتسعة أهداف مقابل هدف وحيد.
وت ــأل ــق ف ــي ص ـفــوف االص ـف ــر نـجـمــه ال ـصــاعــد عـيــد الــرشـيــدي
وسجل  3أهداف (هاتريك) ،بينما سجل كل من عبدالعزيز مروي
وعـبــدالــوهــاب الصليلي هدفين ،وكــل مــن سالم البريكي وعلي
حمود هدفا.
واعتلى االصفر صــدارة الترتيب بفارق االه ــداف عن غريمه
الـتـقـلـيــدي ال ـعــربــي ال ــذي ب ــدأ م ـش ــواره ب ـقــوة اي ـضــا ودك مرمى
الصليبيخات بسداسية نظيفة تـنــاوب على تسجيلها كــل من
مشاري الشمري ،ومحمد الكندري ،وحسن حسون ،وعلي االستاد،
وحسن حمدان ،وخالد العوضي.
وفــي مباراة أخــرى ،وقــع الكويت في فخ التعادل السلبي مع
نظيره التضامن ،بينما أسفرت بقية النتائج عن تعادل اليرموك
والشباب بهدفين لكل منهما ،وفوز السالمية على الساحل ،1-3
وكاظمة على الجهراء بهدف نظيف واخيرا تفوق خيطان على
النصر .1-2
يذكر ان منافسات دوري الشباب هذا الموسم تقام من قسم
واحد ،وتلعب المباريات على مالعب محايدة ،وستقام مباريات
الجولة الثانية الثالثاء المقبل.
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بطولة «كويت كالسيك» الثانية
لبناء األجسام تنطلق اليوم

 6بطاقات للفائزين
تؤهلهم مباشرة
إلى «مستر أولمبيا»
للمحترفين

تـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـن ـس ـخ ــة ال ـث ــان ـي ــة
مــن مـنــافـســات بـطــولــة "كــويــت
كـ ــاس ـ ـيـ ــك" لـ ـبـ ـن ــاء األجـ ـ ـس ـ ــام،
والتي تقام على صالة التزلج،
ت ـحــت مـظـلــة االت ـح ــاد الــدولــي
ل ـك ـمــال األج ـس ــام لـلـمـحـتــرفـيــن
" ،"IFBB Proوإ ش ــراف اللجنة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة لـ ـبـ ـن ــاء االجـ ـ ـس ـ ــام،
وت ـس ـت ـمــر ل ـي ــوم واحـ ـ ــد ،تـحــت
رع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة نـ ـ ـ ـ ــادي أوك ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــن،
وب ـم ـشــاركــة ك ـب ـيــرة م ــن نـجــوم
اللعبة المحترفين والهواة من
مختلف دول العالم.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
المنظمة العليا رئيس اللجنة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ل ـ ـب ـ ـنـ ــاء األجـ ـ ـسـ ــام
ب ـ ـ ــدر بـ ـ ـ ــودي إن كـ ـث ــا ف ــة ع ــدد
الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن واإلق ـ ـ ـبـ ـ ــال ع ـلــى
ال ـت ـس ـج ـيــل ي ـح ـم ــل ال ـقــائ ـم ـيــن
ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـب ـ ـط ـ ــول ـ ــة مـ ـس ــؤولـ ـي ــة
مضاعفة ،السيما أن الحضور
الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري ال ـ ـ ــذي ش ـه ــدت ــه
ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت الـ ـم ــاضـ ـي ــة وك ـ ــان
آخرها "كويت كالسيك" ،التي
اق ـي ـم ــت ف ــي اب ــري ــل ال ـم ــاض ــي،
زرع ا لـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــة بـ ـمـ ـس ــؤو لـ ـيـ ـه ــا،
وال ي ـم ـكــن ل ـهــم ان ي ـق ـب ـلــوا اال
باألفضل ،خاصة بعد أن أعلن
االتحاد الدولي لرياضة كمال
األج ـ ـ ـسـ ـ ــام ل ـل ـم ـح ـت ــرف ـي ــن ،فــي
أجندة بطوالته ،إدراج بطولة
الكويت كبطولة مؤهلة لمستر

أولمبيا للمحترفين ،وتمنح 6
بطاقات احتراف.
وأ كـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــودي أن ا لـ ــا عـ ــب
ال ـكــوي ـتــي ب ــات ي ـس ـعــى لـهــدف
االح ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراف ،بـ ـ ـع ـ ــد ت ـس ـخ ـي ــر
وتذليل جميع العقبات أمامه،
وأصـ ـب ــح ال ـط ــري ــق م ـم ـهــدا وال
ي ـح ـتــاج س ــوى ا ل ـط ـم ــوح ،فكل
السبل تتوفر في الكويت.

أشكناني :عدد المشاركين فاق
البطولة الماضية
وحـ ــول االسـ ـتـ ـع ــدادات ،قــال
الحكم الكويتي الدولي محمد
أشكناني إن اال جــراء ات تسير
وفق البرنامج والوقت الزمني
ال ـم ـع ــدي ــن م ـس ـب ـقــا ،ح ـي ــث ب ــدأ
التسجيل في الميزان واالطوال
للفئات المشاركة في الساعة
ال ـ ـع ـ ــاش ـ ــرة م ـ ــن ص ـ ـبـ ــاح أم ــس
االر بـعــاء ،وانتهى في الرابعة
وال ـ ـن ـ ـصـ ــف م ـ ــن الـ ـ ـي ـ ــوم ذات ـ ـ ــه،
بـحـضــور ا لـحـكــام المعتمدين
دول ـ ـ ـيـ ـ ــا فـ ـ ــي ب ـ ـطـ ــولـ ــة "م ـس ـت ــر
اولمبيا" للمحترفين ،والذين
وصـ ـل ــوا إلـ ــى ال ـك ــوي ــت ص ـبــاح
أول أمس.
وأشار اشكناني إلى ان عدد
ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــاق ع ــدده ــم فــي
البطولة الماضية ،التي اقيمت
في شهر ابريل الماضي ،وبلغ
قــرا بــة  352ال عـبــا فــي مختلف

بودي يتوسط حكام البطولة
الفئات المشاركة وهي "الفزيك"
وت ـش ـم ــل  5اط ـ ـ ــوال هـ ــي تـحــت
 168س ــم و  172و  176و 180
و فـ ـ ـ ــوق  180سـ ـ ــم ،و م ـس ــا ب ـق ــة
"ال ـ ـ ـفـ ـ ــزيـ ـ ــك كـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــك" ه ـ ـنـ ــاك
 3فئات ( )A,B,Cوكل فئة تضم
ع ـ ــددا م ــن االط ـ ـ ــوال ال ـم ـقــرونــة
باألوزان ،وفي مسابقة "البدي
بلدنغ" تنحصر المنافسة فقط
في وزنين فقط تحت  85كجم
وفوق  85كجم.

وذ كــر أشكناني أن االتحاد
ال ــدول ــي ل ـل ـع ـبــة خ ــص بـطــولــة
الكويت بست بطاقات احتراف
سـتـمـنــح ل ـل ـفــائــزيــن بــال ـمــراكــز
االولـ ـ ــى ل ـتــؤه ـل ـهــم لـلـمـشــاركــة
ا لـمـبــا شــرة فــي بـطــو لــة "مستر
اولمبيا" ،مــوز عــة على النحو
ال ـت ــال ــي 3 :ل ـف ـئــة "ال ـف ــزي ــك" و2
"لـ ـلـ ـف ــزي ــك ك ــاسـ ـي ــك" وب ـط ــاق ــة
واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة لـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة "الـ ـ ـب ـ ــدي
ب ـ ـلـ ــدنـ ــغ" ،اض ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ــى ن ـظ ــام

النقاط ألن البطولة المصنفة
ع ــالـ ـمـ ـي ــا تـ ـمـ ـن ــح ألص ـ ـحـ ــاب
الـ ـم ــراك ــز ال ـم ـت ـق ــدم ــة ن ـقــاطــا
ت ـ ـسـ ــاعـ ــدهـ ــم ع ـ ـلـ ــى الـ ـت ــأه ــل
لـ ـبـ ـط ــوالت ب ـ ـنـ ــاء األج ـ ـسـ ــام
للمحترفين.

شعار بطولة

كويت كالسيك

سباق ناجح لجمعية مشرف في الدراجات الهوائية كاظمة يواصل تقدمه في «اليد» على حساب النصر
•

عمر القناعي يتوسط الفائزين بعد التكريم
نظمت لجنة العمل االجتماعي في جمعية مشرف التعاونية سباق
الدراجات الهوائية لمساهميها االثنين الماضي ،وسط إقبال كبير.
وقال عضو مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة العمل االجتماعي والتطوير،
عمر القناعي ،إن رعاية األنشطة االجتماعية بأنواعها في المنطقة تأتي
ضمن اهتمامات الجمعية التي تسير بأداء متميز وهــادف ،وتسعى
دائما الى التطوير والتحديث لتعزيز صدارتها في تقديم الخدمات
االجتماعية على المستوى التعاوني.
وأشار القناعي ،في بيان صحافي بعد الختام ،إلى أن السباق الذي
أقيم في مشرف على مسافة  6كيلومترات ،شهد حضورا كبيرا فاق
العدد المتوقع للمشاركين ،وتم بعد نهايته تكريم الفائزين بالمراكز
العشرة األولى ألربع فئات تمثل أعمارا مختلفة بجوائز قيمة.
وأكد أن السباق متميز ،خصوصا أنه أقيم في إطار مشاركة عدة
فئات وألعمار مختلفة وفي أجــواء رياضية ووســط حضور عدد من
المسؤولين والرياضيين.
وأض ــاف الـقـنــاعــي" :ش ــارك فــي الـسـبــاق أكـثــر مــن  50متسابقا من

مختلف الفئات العمرية ،وكان لهذا الحضور الكبير من المشاركين
األثر في إنجاح هذا الحدث الذي شهد مشاركة من أبرز نجوم الدراجات
الهوائية في الكويت ،الذين وجدوا الفرصة المناسبة للمساهمة في
إنجاحها عبر الــدخــول في أجــواء تنافسية مثالية على المستويين
التنظيمي والفني.
وأشاد بمتابعة ومشاركة عدة جهات؛ منها وزارتا الداخلية والصحة
وشركة تلي سين في هذه الفعالية ،وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة
من أجل نجاحها على أرض الواقع ،كما أثنى على المشاركين بهذه
األنشطة بأنواعها.
واخ ـت ـتــم الـقـنــاعــي بـتــأكـيــده اس ـت ـمــرار جمعية م ـشــرف الـتـعــاونـيــة
في تخصيص مساهماتها االجتماعية في المنطقة ،لتعكس بذلك
القيم الـتــي أسـســت مــن أجلها لجنة العمل االجـتـمــاعــي ،مشيرا إلى
أنها ستكرس المزيد من جهودها في الفترة المقبلة لتطوير وتنوع
األنشطة االجتماعية.

«الرماية» يشيد بإنجازات الناشئين
أشــاد رئيس النادي الكويتي
ل ـل ــرم ــاي ــة دع ـي ــج ال ـع ـت ـي ـب ــي بـمــا
ح ـق ـق ــه رم ـ ـ ــاة م ـن ـت ـخــب ال ـك ــوي ــت
للشباب والناشئين من إنجازات
الفـ ـت ــة فـ ــي م ـنــاف ـســات ال ـب ـطــولــة
الدولية للناشئين المقامة حاليا
بمدينة األستانا في كازاخستان،
وحـ ـص ــولـ ـه ــم عـ ـل ــى م ـيــدال ـي ـت ـيــن
فضيتين ضمن منافسات رماية
السكيت.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي أم ـ ـ ـ ــس إن
البطل الــواعــد أحـمــد الـعــواد حل
بالمركز الثاني ضمن منافسات
فـ ـئ ــة الـ ـن ــاشـ ـئـ ـي ــن خـ ـل ــف ال ـب ـط ــل
الـكــازاخـسـتــانــي مـحـمــديــف ،كما
ح ـق ــق ال ـب ـط ــل سـ ـع ــود ال ـهــام ـلــي
الـمــركــز الـثــانــي فــي فـئــة الشباب
بـ ـع ــد ال ـ ــرام ـ ــي ال ـك ــازاخ ـس ـت ــان ــي
سيدلينكوف.
وأكد العتيبي أن هذا اإلنجاز
ي ـش ـكــل أه ـم ـي ــة ك ـب ـي ــرة لـمـجـلــس
ادارة ال ـنــادي الكويتي للرماية،
أل نــه يثبت نجاح خططه الفنية
لتهيئة صفوف أخرى من الرماة
للمنتخب الكويت األول ،معتبرا
أن الــرمــاة الـشـبــاب هــم مستقبل
ريــاضــة الــرمــايــة الـكــويـتـيــة ،وأن
ه ــذه الـنـتــائــج تـبـشــر بــاسـتـمــرار
التفوق والنجاح لهذه الرياضة

دعيج العتيبي مع الرامي احمد العواد عقب تتويجه
ال ـتــي م ــا انـفـكــت تـحـقــق اإلن ـجــاز
تلو اآلخر.
وه ـنــأ الـعـتـيـبــي كــل منتسبي
الرماية الكويتية وأســر األبطال
الـفــائــزيــن لـمــا لـهــم مــن دور مهم
في تشجيع أبنائهم على ممارسة
ه ــذه الــريــاضــة األصـيـلــة ،مشيرا

إلى أن النادي سيقيم حفل تكريم
للراميين العواد والهاملي أثناء
اقــامــة بـطــولــة سـمــو ول ــي العهد
للرماية المقرر انطالقها مطلع
أكتوبر المقبل.
(كونا)

محمد عبدالعزيز

ح ـق ــق ف ــري ــق ك ــاظ ـم ــة فـ ــوزه
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي ف ــي
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـ ـع ـ ــام ل ـ ـكـ ــرة الـ ـي ــد،
والذي جاء على حساب النصر
بنتيجة ( 22-30الشوط األول
 ،)12-14وذ ل ـ ــك ف ــي ا ل ـم ـب ــاراة
الـتــي جـمـعــت الـفــريـقـيــن ،أمــس
األول ،عـ ـ ـل ـ ــى صـ ـ ــا لـ ـ ــة مـ ــر كـ ــز
الشهيد فهد األحمد بالدعية،
ضـ ـم ــن الـ ـج ــول ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة مــن
المسابقة.
وا تـسـمــت ا لـمـبــاراة بالندية
واإلث ـ ـ ــارة خ ــاص ــة ف ــي ال ـشــوط
األول ب ـعــد مــا ن ـجــح ا ل ـع ـنــا بــي
ف ــي ت ـع ـط ـيــل الـ ـق ــوة ال ـض ــارب ــة
للبرتقالي فــي ا لـخــط الخلفي
ع ـب ــر د ف ــا ع ــه ا ل ـم ـت ـق ــدم ،1-2-3
ومـ ـ ـ ــن خـ ـلـ ـف ــه ت ـ ــأل ـ ــق حـ ــارسـ ــه
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـخ ـي ــاط ف ــي الـ ــذود
ع ــن م ــرم ــاه ،وت ـنـف ـيــذ الـهـجــوم
السريع والمنظم بقيادة ساير
ال ـع ـن ــزي وع ـب ــدال ـل ــه ال ـس ـنــافــي
و بــدر ا لــر نــدي ،مما ســا هــم في
فرض التعادل  9-9في الدقيقة
 20من الشوط.
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــده ـ ـ ــا ت ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــن الع ـ ـ ـبـ ـ ــو
البرتقالي من التعامل بشكل
جيد مع دفاعات النصر بفضل
التنوع فــي ا لـطــرق الهجومية
وخبرة صانع األلعاب محمد
جـ ـ ــواد فـ ــي ال ـت ـم ــري ــر وت ـه ـي ـئــة
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرات لـ ــاع ـ ـبـ ــي الـ ـخـ ـطـ ـي ــن
األم ـ ــام ـ ــي والـ ـخـ ـلـ ـف ــي ،خ ــاص ــة
م ـ ـ ـهـ ـ ــدي ال ـ ـ ـقـ ـ ــاف وإب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم
األم ـ ـيـ ــر وبـ ــاقـ ــر خ ــري ـب ــط عـلــى
الدائرة ،لينهي كاظمة الشوط
لمصلحته بفارق هدفين.

تألق البرتقالي
ً
ولم يتغير الحال كثيرا في

األهلي يصارع النجمة اللبناني
النتزاع بطاقة الصعود بـ «العربية»
يخوض فريق النادي األهلي المصري في السابعة والنصف مساء
اليوم الخميس بتوقيت الكويت مواجهة هامة ومصيرية في بطولة
كأس العرب لألندية األبطال حين يحل ضيفا على نظيره فريق النجمة
في إياب الدور األول من عمر البطولة ،بعد ان انتهى لقاء الذهاب الذي
جمع الفريقين في ملعب برج العرب باإلسكندرية أغسطس الماضي
بالتعادل السلبى.
ويتطلع الفريق األحمر تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون
إلــى استغالل نشوة االنتصار األخير امــام حوريا كوناكري الغيني
والتأهل للدور نصف النهائي لدوري األبطال االفريقي ،وتكرار إنجاز
جديد بإقصاء النادي اللبناني من البطولة العربية وانتزاع بطاقة
التأهل للدور ثمن النهائي.
وعـقــد كــارتـيــرون عــدة اجـتـمــاعــات مــع العـبــي الـفــريــق ،طــالــب فيها
بـضــرورة الظهور بمستوى جيد وتقديم كــرة مميزة على غــرار لقاء
حوريا الغيني ،وعدم التنازل عن تحقيق الفوز.
واستقر الجهاز الفني لألهلي على استمرار الدفع بالتشكيل الذي
خاض به الفريق مباراة حوريا الغيني ،في مواجهة النجمة اللبناني
اليوم ،حيث يرى كارتيرون ضرورة استمرار التشكيل نفسه بعد األداء
الجيد الذي قدم وتسجيل  4أهداف.
ومن المقرر ان يلعب األحمر اللقاء بتشكيل مكون من :في حراسة
الـمــرمــى محمد الـشـنــاوي ،أمــا فــي خــط الــدفــاع فيلعب أحـمــد فتحي،
وساليف كوليبالي ،وأيمن أشرف ،وعلي معلول ،وفي الوسط حسام
عــاشــور ،وهـشــام محمد ،وأحـمــد ح ـمــودي ،وولـيــد سليمان ،وإســام
محارب ،بينما يقود الهجوم الالعب المغربي وليد أزارو.
من جانبها ،رصدت إدارة االهلي برئاسة محمود الخطيب مكافآت
مالية لالعبي الفريق بعيدا عن الالئحة في حال تحقيق الفوز على
النادي اللبناني والعودة للقاهرة بتذكرة الصعود إلى دور الستة عشر.

صراع على الكرة بين العبي كاظمة والنصر ( تصوير جورج رجي)
بــدايــة ال ـشــوط الـثــانــي ،وظلت
الندية حاضرة بين الطرفين
ً
بتفوق طفيف للبرتقالي ،نظرا
للخبرة المتوافرة بين العبيه
والفوارق البدنية.
ب ـعــدهــا دف ــع مـ ــدرب كــاظـمــة
الجزائري رابح غربي بحارسه
األساسي عبدالعزيز الظفيري
الـ ــذي وق ــف ح ـجــر ع ـث ــرة أم ــام
تـ ـص ــويـ ـب ــات الع ـ ـبـ ــي ال ـن ـص ــر،
ّ
ومكن فريقه من تنفيذ الهجوم
الـ ـمـ ـع ــاك ــس عـ ـب ــر ال ـج ـن ــاح ـي ــن
الـنـشـيـطـيــن ع ـبــدال ـلــه الـعـنــزي
وأحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــان ،كـ ـم ــا دف ــع
ب ـن ــاص ــر ب ــوخـ ـض ــرا لـتـنـشـيــط
الهجوم عبر تسديداته القوية
واالخ ـ ـ ـتـ ـ ــراق والـ ـتـ ـم ــري ــر ع ـلــى
ال ـ ـ  6أمـ ـت ــار ،األمـ ــر الـ ــذي مـكــن

ال ـبــرت ـقــالــي م ــن فـ ــرض كـلـمـتــه
ع ـلــى م ـجــريــات ال ـل ـعــب ووس ــع
الفارق إلى  5أهداف  17-22في
منتصف الشوط.
وفي الدقائق األخيرة عانى
الع ـب ــو ال ـن ـص ــر م ــن ان ـخ ـفــاض
م ـ ـ ـعـ ـ ــدالت ال ـ ـل ـ ـيـ ــاقـ ــة الـ ـب ــدنـ ـي ــة
ووفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـبـ ـ ــديـ ـ ــل الـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــز،
بــال ـم ـقــارنــة ب ـكــاظ ـمــة م ـمــا أثــر
ً
كـ ـثـ ـي ــرا ع ـل ــى س ــرع ــة االرت ـ ـ ــداد
من الهجوم للدفاع وإيجابية
الـ ـمـ ـه ــاجـ ـمـ ـي ــن عـ ـل ــى الـ ـم ــرم ــى
وأعـ ـ ـط ـ ــى ل ـل ـب ــرت ـق ــال ــي ف ــرص ــة
لتنفيذ الهجمة المرتدة على
الـ ـ ــراحـ ـ ــة والـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم ال ـم ـن ـظ ــم
المصحوب بتصويبات العبي
الخط الخلفي ،لينهي المباراة
لمصلحته بفارق  8أهداف.

أدار ا لـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ا ل ـح ـك ـم ــان
عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــا وب ـ ـ ــدر
المطوع.

فوز برقان
وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة أخـ ـ ــرى ج ــرت
أ م ـ ـ ـ ـ ــس األول ض ـ ـ ـمـ ـ ــن نـ ـف ــس
ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة ،فـ ـ ــاز ب ـ ــرق ـ ــان ع ـلــى
مـنــا فـســه ا لـفـحـيـحـيــل بنتيجة
( 21-27الشوط االول .)13-14
وبـ ـ ــذلـ ـ ــك ت ـ ـ ـسـ ـ ــاوى ك ــاظـ ـم ــة
وبرقان والعربي في رصيد 4
ن ـقــاط ،بـيـنـمــا ظــل الفحيحيل
بنقطة واحدة ،والنصر بدون
رصيد.

ً
الجزيرة يتصدر الدوري اإلماراتي مؤقتا
صعد الجزيرة إلى الصدارة مؤقتا بعد
فــوزه الكبير على مضيفه عجمان ،1-5
أمس االول ،في افتتاح المرحلة الرابعة
من الدوري االماراتي لكرة القدم.
وس ـ ـجـ ــل عـ ـل ــي مـ ـبـ ـخ ــوت ()7
وال ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــي ارنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــت س ــانـ ـت ــي
( )43وخـلـيـفــة ال ـح ـم ــادي ()67
والبرازيلي ليوناردو بيريرا()69
وخـلـفــان مـبــارك ( )85أه ــداف الـجــزيــرة،
والمغربي عــادل هرماش ( )79هدف
عجمان.
وأكـمــل عجمان الـمـبــاراة بعشرة
العـبـيــن مـنــذ الــدقـيـقــة  66بـعــد طــرد
مهاجمه البرازيلي فاندر فييرا
لخشونته.
ورفــع الجزيرة رصيده
إلى  10نقاط ليحتل المركز
االول ب ـف ــارق االه ـ ـ ــداف عن
الوحدة الذي يلعب مع مضيفه بني ياس
اليوم ،والشارقة والعين اللذين يستضيفان الفجيرة
ً
وشباب األهلي على التوالي غدا في ختام المرحلة.
واستعد الجزيرة بأفضل طريقة لمواجهة النصر
السعودي في  29الجاري في الرياض ،ضمن اياب
ال ــدور الـ ــ 32لـكــأس الـعــرب لــانــديــة ،بـعــدمــا انتهت
مباراة الذهاب في أبوظبي بخسارته .2-1
وفـ ــي مـ ـب ــاراة ث ــان ـي ــة ،فـ ــاز ال ــوص ــل ع ـلــى ضيفه
االمارات بهدفين سجلهما البرازيلي كايو كانيدو

جانب من لقاء الجزيرة وعجمان
( ،)74وناصر نــور( ،)86مقابل هدف لحسام لطفي
(.)79
ولعب االم ــارات بعشرة العبين بعد طــرد العبه
عامر عمر في الدقيقة .66
وص ـعــد الــوصــل إل ــى الـمــركــز الـخــامــس برصيد
 7نقاط ،مقابل  3لــامــارات العاشر .ويلعب اليوم
ً
ايضا دبا الفجيرة مع الظفرة ،وغدا االتحاد كلباء
مع النصر.
(أ ف ب)

ةديرجلا
sports@aljarida●com
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رياضة

صفحة أسبوعية مختصة بالبطوالت األوروبية
إعداد :عبدالعزيز التميمي

بوغبا يعلن بداية االنقالب العلني على مورينيو
ً
كثيرا ما كانت وسائل اإلعالم
تشير إلى سوء العالقة بين
مورينيو ،مدرب مانشستر
يونايتدً ،والنجم الفرنسي بوغبا،
غير أن أيا منهما لم يعلن
صراحة تلك الخالفات ،ويبدو
أن حالة المجاملة بينهما
انتهت بعد تصريحات
بوغبا األخيرة ،التي
انتقد فيها طريقة لعب
الفريق عقب التعادل أمام
وولفرهامبتون.

ي ـ ـبـ ــدو أن نـ ـ ـ ــادي مــان ـش ـس ـتــر
ً
ً
يونايتد سيعيش صراعا داخليا
بشكل علني في الفترة المقبلة،
األمر الذي سيتضح من خالل أداء
الـفــريــق فــي الـمـبــاريــات المقبلة،
ســواء في البطوالت المحلية أو
بدوري األبطال ،وكذلك من خالل
تصريحات الالعبين.
ول ـ ـ ـعـ ـ ــل ال ـ ـعـ ــديـ ــد
مــن وســائــل اإلع ــام
والمتابعين تكهنوا
ب ــوج ــود مـشـكــات
كبيرة داخــل غرف
الـ ـم ــاب ــس بـ ـن ــادي
"الـشـيــاطـيــن الـحـمــر"،
إ ال أ ن ا ل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــر ب
عـلــى ال ـمــدرب

بـ ـ ــوغ ـ ـ ـبـ ـ ــا
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
مانشستر
يونايتد

ُ
مورينيو لم تعلن بشكل جريء
حتى الليلة قبل الماضية ،عندما
أطلق النجم الفرنسي بول بوغبا
الـ ـعـ ـن ــان ل ـن ـف ـس ــه ،وتـ ـهـ ـك ــم عـلــى
طريقة لعب الـفــريــق ،فــي إشــارة
واضحة النتقاده فلسفة المدرب
البرتغالي.
وأبـ ـ ـ ــدى ب ــوغ ـب ــا غ ـض ـبــه بـعــد
ت ـعــادل الـفــريــق عـلــى أرض ــه أمــام
وولـ ـ ـف ـ ــره ـ ــامـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــون ،وقـ ـ ـ ـ ــال فــي
تصريحات لصحيفة إندبندنت
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة" :ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ن ـل ـعــب
على (أول ــد تــرافــورد) أعلم جيدا
أن الـ ـخـ ـص ــوم ي ـع ـي ـش ــون ح ــال ــة
مـ ــن ال ــرهـ ـب ــة ،مـ ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن
نهاجم طوال الوقت تحت أنظار
جـمــاهـيــرنــا ،ال أع ــرف مــا يحدث
في الوقت الراهن ،بدأنا المباراة
أمام وولفرهامبتون بشكل جيد،
وأحـ ــرزنـ ــا هـ ــدف ال ـت ـق ــدم ،وبـعــد
ذلــك لجأنا إلــى الــدفــاع ،ال يجب
أن يـحــدث مثل هــذا األم ــر ،يجب
أن ن ـس ـت ـم ــر فـ ــي الـ ـضـ ـغ ــط عـلــى
الـخـصــم ،ومـحــاولــة إح ــراز مزيد
من األهداف".
وت ــاب ــع بــوغ ـبــا" :لـعـبـنــا ثــاث
مباريات على أرضنا وحصلنا
منها على أربــع نقاط فقط ،هذا
غير كاف".
ومــن الــواضــح أن تصريحات
ً
ب ــوغ ـب ــا ك ــان ــت م ـ ــدروس ـ ــة جـ ـ ــدا،
فــال ـه ـجــوم ع ـلــى مــوري ـن ـيــو بعد
مواجهة وولفرهامبتون رافقته
العديد من التصريحات األخرى
من خــارج الـنــادي ،فقد زاد سام
أالرديس مدرب إيفرتون السابق
والمنتخب اإلنكليزي ،مخاوف
إدارة وجماهير النادي ،بعدما
أش ــار إلــى أن مــان يونايتد قد
ال يتمكن مــن إ ن ـهــاء الموسم
ضمن األرب ـعــة األوائـ ــل ،ومن
ثم قد يغيب عن المشاركة في
مسابقة دوري أبطال أوروبا
للموسم المقبل.
وق ـ ـ ـ ــال أالرديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس" :م ـ ـ ــن ب ـيــن
األنـ ــديـ ــة ال ـس ـت ــة األوائـ ـ ـ ــل حــالـيــا
ف ــي تــرت ـيــب الـ ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي
الممتاز ،أعتقد أن مان يونايتد
هو األقــل حظوظا لمقعد دوري
األبطال ،قد يمكنني أن أقــول إن
فريق المدرب مورينيو يتعرض

مورينيو مدرب مانشستر يونايتد
ل ـلــدمــار ،ورغـ ــم أن ال ــوق ــت م ــازال
ً
طويال إلصــدار مثل هــذا الحكم،
لكنني أرى الفريق فــي وضعية
مثيرة للقلق".
من جانب آخر ،أوضح كاراغر،
ن ـجــم ل ـي ـفــربــول ال ـس ــاب ــق ،وال ــذي
يعمل في التحليل التلفزيوني،
فــي أح ــد الـبــرامــج الــريــاضـيــة ،أن
مانشستر يــونــايـتــد ،إلــى جانب
أرس ـ ـنـ ــال ،س ـي ـكــون م ــن الـصـعــب
عـلـيـهـمــا خ ـطــف م ـق ـعــد م ــن بين
األرب ـع ــة األوائ ـ ــل ،مـشـيــرا إل ــى أن
ليفربول وتشلسي ومانشستر

وخ ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـتـ ـ ــرة االن ـ ـت ـ ـق ـ ــاالت
ال ـص ـي ـف ـي ــة ،تـ ـح ــدث ــت ال ـص ـحــف
اإلنكليزية عن تــأزم العالقة بين
مورينيو و بــو غـبــا بعد أن طلب
األخـيــر الـتـحــدث معه عــن طريق
موكله إن كان يرغب في مناقشة
انتقاله.
يـ ــذكـ ــر أن م ــوريـ ـنـ ـي ــو أج ـل ــس
بــوغـبــا عـلــى مـقــاعــد ال ـب ــدالء في
بعض المباريات خالل الموسم
الـمــاضــي ،وع ــزا ذلــك إلــى ضعف
مردود النجم الفرنسي ،وأوضح
الـ ـم ــدرب خـ ــال ت ـلــك ال ـف ـت ــرة أنــه

س ـي ـت ــي وت ــوتـ ـنـ ـه ــام األب ـ ـ ـ ــرز فــي
البطولة حتى اآلن.

خالفات سابقة
وك ــان ــت الـصـحــف اإلنـكـلـيــزيــة
أشارت في العديد من المناسبات
السابقة إلــى وج ــود خــاف بين
مورينيو وبوغبا ،إال أن المدرب
البرتغالي نفى هذا األمــر بشكل
قــاطــع ،كما أن الــاعــب لــم يسبق
لــه مهاجمة مورينيو علنا قبل
التصريح األخير.

ينتظر من بوغبا بــذل مزيد من
الجهد في التدريبات.
وك ـ ـ ـ ـ ــان بـ ــوغ ـ ـبـ ــا ان ـ ـت ـ ـقـ ــل إلـ ــى
"الشياطين الحمر" في صيف عام
 2016بصفقة قياسية بلغت 105
ماليين يورو ،إال أن مورينيو لم
يـنـظــر إل ــى الــاعــب كـنـجــم كبير،
ولطالما وجه إليه انتقادات تقلل
من شأنه كأحد أبرز نجوم اللعبة،
ولعل مباراة توتنهام في فبراير
ال ـمــاضــي ،عـنــدمــا خـســر الـفــريــق
بنتيجة 2-صفر ،كانت أبرز دليل
على عدم احترام مورينيو للنجم

الفرنسي ،فقد قام باستبداله في
الدقيقة  ،62ليشير إليه بأصابع
االتهام من جراء فشل معركة خط
الوسط بين الفريقين.
ولعل المشاكل بين مورينيو
وب ــوغ ـب ــا ك ــان ــت دائـ ـم ــا تـكـهـنــات
ص ـحــاف ـيــة ،إال أن ال ــاع ــب أعـلــن
رسميا بدء المعركة تجاه المدرب
البرتغالي ،والتي قد تطيح برأسه
ً
نـ ـظ ــرا ل ـل ـن ـتــائــج ال ـس ـل ـب ـيــة ال ـتــي
يقدمها الفريق هذا الموسم.

صورة األسبوع

على لسانهم
موراتا
أضاع العديد من الفرص
ً
السهلة جدا ،من غير المعقول أن تهدر
هذه الفرص عندما يكون الحظ إلى جانبك.
رون هاريس نجم تشلسي السابق

ال أعرف لماذا يتحدث الكل
عن ترشيح ليفربول ومانشستر سيتي
فقط للقب الدوري اإلنكليزي ...أين تشلسي؟
إنهم يحققون االنتصارات بسهولة وهدوء.
كلوب

الشيء الوحيد الذي
يحتاج إليه ديباال لتطوير مستواه
هو لعب دقائق أكثر ...إنه بحاجة إلى
مزيد من الوقت .بإمكانه أن يصبح األفضل
في العالم.

نيمار نجم باريس سان
جرمان إلى جانب الطفل الذي اقتحم
أرض الملعب خــال مواجهة ريــن من أجــل معانقة النجم
البرازيلي الذي قابله برحابة صدر وأهدى له قميصه قبل إيصاله إلى خارج
المستطيل االخضر

أليغري

غريزمان يكشف أصعب قرار
في حياته
أوض ــح أنطونيو غريزمان،
نجم اتلتيكو مــدريــد ،أنــه كان
ً
يمر بوقت عصيب جــدا ،خالل
فـ ـت ــرة االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ال ـم ــاض ـي ــة،
والتي كان من المتوقع خاللها
أن ينتقل بعيدا عــن العاصمة
مدريد.
وقـ ــال غ ــري ــزم ــان" :ك ـن ــت أمــر
بــأوقــات عصيبة ،قبل انطالق
مونديال  ،2018رغبة برشلونة
فــي ضـمــي كــانــت بـمـثــابــة قــرار
مستقبل ،لقد حــاو لــت أن آخذ
آراء أق ـ ــارب ـ ــي ،ال ـب ـع ــض مـنـهــم
كــان يحثني على قبول عرض
ب ــرش ـل ــون ــة .فـ ــي ب ـع ــض األي ـ ــام
أيـقـظــت زوج ـتــي مــن ال ـنــوم في
الـســاعــات األول ــى مــن الصباح
ألقـ ـ ــول ل ـه ــا :م ــا رأي ـ ـ ــك؟ م ــا هــو
ال ـقــرار األن ـســب؟ لكنها لــم تكن
قادرة على مساعدتي".
وتــابــع" :بالنسبة إلــى إدارة
نادي أتلتيكو مدريد وزمالئي
الالعبين ،فالجميع كــان يريد
مـنــي ال ـب ـقــاء ،االدارة أوضـحــت

تشكيلة األسبوع في البطوالت األوروبية
بن يدر
مهاجم
اشبيلية

سارابيا نجم
اشبيلية
10

نافارو مدافع
االفيس
9.8

8.8

ميلينكوفيتش
نجم التسيو
ايموبيلي
مهاجم
التسيو
غريزمان

أنـهــا مـسـتـعــدة لفعل أي شــيء
مــن أجــل بـقــائــي ،لقد أحسست
ب ــال ـح ــب ال ـك ـب ـي ــر م ـن ـه ــم ،لــذلــك
انحاز قــراري لتلك الرغبة .في
الحقيقة ،رفــض برشلونة كان
أصعب قرار في حياتي".

انسيني
مهاجم
نابولي

8.9

8.7
9.3

غوندوغان
نجم مانشستر
سيتي
8.8
برنانردو
سيلفا نجم
مانشستر
سيتي
9.1

بن تشيلويل
مدافع ليستر

سكوروبسكي
حارس مرمى
بولونيا
9

7.9

ماتيب مدافع
ليفربول
8.7

ماتشني مدرب اشبيلية
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فرحة العبي دربي كاونتي بعد إحراز الهدف الثاني في مرمى مان يونايتد

ّ
فجر فريق دربي كاونتي
المنافس بالدرجة األولى
مفاجأة من العيار الثقيل،
وأطاح مضيفه مانشستر
يونايتد من الدور الثالث
لبطولة كأس رابطة
المحترفين اإلنكليزية لكرة
القدم.

عمق النجم السابق ومدرب دربي كاونتي الحالي فرانك
المبارد مشكالت البرتغالي جوزيه مورينيو ،عندما قاد فريقه
إلى تخطي مانشستر يونايتد بركالت الترجيح ،أمس األول
في الدور الثالث من كأس رابطة األندية اإلنكليزية لكرة القدم.
وحسم دربي كاونتي من الدرجة الثانية المواجهة بركالت
الترجيح  7-8بعد تعادل الفريقين  2-2في الوقت األصلي.
وج ــاءت الـمـبــاراة فــي ظــل الحديث عــن أزمــة جــديــدة بين
مورينيو والعــب وسطه الفرنسي بطل العالم بول بوغبا،
الذي غاب عن المباراة بداعي "إراحته" ،وتقارير حول نزع
لـقــب الـقــائــد الـثــانــي مـنــه وال ـش ــارة الـتــي حملها فــي بعض
المباريات هذا الموسم.
وأك ــد مــوريـنـيــو األن ـب ــاء بـعــد ال ـم ـب ــاراة ق ــائ ــا" :الحقيقة
الوحيدة أنني قــررت عــدم منح بــول صفة القائد الثاني
للفريق بعد اآلن ،أنا المدرب واتخذت هذا القرار .ال مشكلة
على االطالق".

وت ــزاي ــدت ح ــدة تــوتــر الـعــاقــة بـيــن ال ـمــدرب البرتغالي
والالعب الفرنسي ،والتي بدأت في التداعي خالل األسابيع
األخيرة ،بسبب األداء الهزيل الذي قدمه بوغبا في المباراة
ال ـتــي ت ـع ــادل فـيـهــا مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد  1 -1م ــع وول ـفــر
هامبتون في بطولة الدوري اإلنكليزي يوم السبت الماضي،
باإلضافة إلى التصريحات التي أصدرها نجم المنتخب
الفرنسي عقب هذا اللقاء.
ونقلت صحيفة "ماركا" اإلسبانية عن بوغبا تصريحاته
التي أصدرها عقب المباراة ،حيث قال" :دائما عندما نلعب
على ملعبنا يـكــون وا جـبــا علينا الهجوم،
ثم الهجوم ،ثم الهجوم .في أولــد ترافورد
(مـعـقــل مــانـشـسـتــر ي ــون ــاي ـت ــد) ...أعـتـقــد أن
المنافسين يشعرون بالرهبة عندما يرون
مانشستر يونايتد يهاجم باستمرار ،هذا
كان خطأ وقعنا فيه".

بوغبا سينتقل إلى
برشلونة في يناير

بوغبا

أدان اال ت ـحــاد اإل نـكـلـيــزي
ل ـ ـ ـكـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي
رافـ ــاي ـ ـيـ ــل ب ـي ـن ـي ـت ـيــز مـ ــدرب
نـيــو كــا ســل يــو نــا يـتــد بسبب
تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــات ــه حـ ـ ـ ــول الـ ـحـ ـك ــم
ان ــدري مــاريـنــر قـبــل مـبــاراة
فريقه أمام كريستال باالس
فــي و ق ــت ســا بــق مــن الشهر
الجاري.
وتـ ـ ـح ـ ــدث ب ـي ـن ـي ـت ـي ــز عــن
مــاري ـنــر قـبــل ال ـم ـبــاراة أمــام
ك ــري ـس ـت ــال بـ ـ ــاالس ،وأشـ ــاد
ب ـقــدراتــه ،لـكـنــه أش ــار أيضا
إل ــى أن ــه ق ــام ب ـطــرد الـعــديــد
مـ ــن العـ ـب ــي نـ ـي ــوك ــاس ــل فــي
الماضي.
وهناك مهلة أمام المدرب
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي حـ ـت ــى ال ـج ـم ـعــة
المقبل للرد على االتهامات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوج ـ ـ ـهـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ــه ،بـ ـحـ ـس ــب

َّ
مارتينيز :لم أتلق أي عروض لتدريب إسبانيا
وقال في هذا الصدد" :ال ،لم تحدث اتصاالت.
عقدي كان ممتدا مع منتخب بلجيكا ،واألمور
كانت تسير بشكل جيد جدا بعيدا عن المنتخب،
حـيــث ك ــان الـتــركـيــز األك ـبــر عـلــى صـنــاعــة جيل
ج ــدي ــد .وق ـع ـنــا ع ـقــدا ج ــدي ــدا ق ـبــل ال ـمــونــديــال،
وموقفي واضــح حتى بطولة األمــم األوروبـيــة
المقبلة" .وعن المنتخب اإلسباني تحت قيادة
إنريكي ،الــذي حقق انتصارين متتاليين على
إنكلترا وكــرواتـيــا فــي دوري األم ــم األوروب ـيــة،
قــال مــدرب إيفرتون اإلنكليزي سابقا ،إنــه قدم
"مباراتين كبيرتين أمام منافسين عريقين" قدما
"مسيرة رائعة في المونديال".

فوز سهل لسيتي
وحقق مانشستر سيتي حامل اللقب فــوزا صريحا على
مضيفه أوكسفورد يونايتد من الدرجة الثالثة بثالثية نظيفة
حملت توقيع المهاجم البرازيلي الدولي غابريال جيزوس
برأسه ( ،)36والجزائري المتألق راهنا رياض محرز بتسديدية
يسارية جميلة ( ،)78وفيل فودن في اللحظات األخيرة (.)2+90
وأراح االس ـبــانــي جــوسـيــب غ ــواردي ــوال االل ـمــانــي ل ــوروا
ســانـيــه ورح ـيــم سترلينغ وال ـح ــارس الـبــرازيـلــي إيــدرســون
واأللماني إيلكاي غوندوغان ،في حين شغل مركز الحارس
المونتينيغري الشاب أريانيت موريتش ( 19عاما).

بوكيتينو يثق بجاهزية استاد توتنهام

إدانة بينيتيز بسبب الحديث
عن الحكم اندري مارينر

كـشـفــت صـحـيـفــة "ذا ص ــن" الـبــريـطــانـيــة،
أمس ،أن العب وسط مانشستر يونايتد،
الفرنسي بــول بوغبا ،يستعد لالنتقال
في يناير المقبل إلى صفوف برشلونة.
وأك ـ ــدت الـصـحـيـفــة أن وك ـي ــل أع ـمــال
بوغبا ،مينو رايوال ،يستعد هذه األيام
إلتمام االتفاق على انتقال الالعب للقلعة
الكتالونية ،بعدما فشل في ذلــك خالل
فترة االنتقاالت الصيفية الماضية.
وذكرت أن العالقة بين بوغبا ومدرب
"الـشـيــاطـيــن ال ـح ـمــر" الـبــرتـغــالــي جــوزيــه
مورينيو ،أصبحت على المحك ،بعد قرار
األخير بعدم ارتداء الدولي الفرنسي لشارة
القيادة.
وك ــان بــوغـبــا ( 25عــامــا) قــد ع ــاد إل ــى صفوف
الـيــونــايـتــد ف ــي صـيــف  2016ق ــادم ــا م ــن يــوفـنـتــوس
اإلي ـطــالــي ف ــي صـفـقــة تـخـطــت ال ـ ــ 100مـلـيــون ي ــورو،
بعدما كان قد غادر قلعة أولد ترافورد نحو "السيدة
العجوز" في .2012
(إفي)

أكد اإلسباني روبرتو مارتينيز ،المدير الفني
لمنتخب بلجيكا ،أمــس األول ،أنــه لم يتلق أي
عرض لتدريب منتخب إسبانيا قبل اإلعالن عن
تعيين لويس إنريكي مارتينيز لهذه المهمة،
بينما أش ــار إل ــى أن م ــدرب بــرشـلــونــة الـســابــق
"سينجح" في قيادة "ال روخا".
وردا عـلــى سـ ــؤال ح ــول إذا م ــا كــانــت هـنــاك
ات ـ ـصـ ــاالت ت ـم ــت م ـع ــه م ــن م ـس ــؤول ــي االتـ ـح ــاد
اإلسـ ـب ــان ــي لـ ـت ــدري ــب ال ـم ـن ـت ـخــب ع ـل ــى هــامــش
م ـشــارك ـتــه ف ــي "ال ـق ـم ــة ال ـعــال ـم ـيــة ل ـك ــرة ال ـق ــدم"
بالعاصمة اإلسـبــانـيــة مــدريــد ،نـفــى مارتينيز
األمر تماما.

وودع يونايتد المسابقة بعد بداية موسم متعثرة في
ال ــدوري خسر فيها ضــد برايتون وتوتنهام وتـعــادل مع
ولفرهامبتون.
وافتتح يونايتد ،حامل اللقب  5مرات ،التسجيل من كرة
مرتدة سريعة بين الفرنسي انطوان مارسيال والبلجيكي
روميلو لوكاكو وجيسي لينغارد ،تابعها اإلسباني خوانا
ماتا يسارية أرضية من داخل المنطقة ( .)3وهذا أول هدف
يسجله ماتا ليونايتد منذ ديسمبر .2017
لـكــن درب ــي ع ــادل مــن رك ـلــة ح ــرة جميلة لـلــويـلــزي هــاري
ولسون في شباك الـحــارس األرجنتيني سيرخيو روميرو
( )59الذي طرد في الدقيقة  ،67فدفع فريقه ثمن ذلك بتلقيه
الهدف الثاني بتوقيع جاك ماريوت برأسه في شباك الحارس
البديل لي غرانت (.)86
ومنح البلجيكي م ــروان الفاليني بــارقــة أمــل للشياطين
الحمر بتسجيله هدف التعادل برأسه في الدقيقة الخامسة من

الوقت بدل الضائع ،إال أن فريق المبارد ( 40عاما) ،نجم وسط
تشلسي اإلنكليزي السابق ،حسم الموقعة بركات الترجيح
 7-8بعد إهدار المدافع فيل جونز.

رافاييل بينيتيز

مـ ــا ق ــال ــه ال ـم ـت ـح ــدث بــاســم
اتحاد الكرة اإلنكليزي عبر
ش ـب ـكــة "ت ــويـ ـت ــر" ل ـل ـتــواصــل
االجتماعي الثالثاء.
(د ب أ)

ي ـث ــق م ــاوري ـس ـي ــو بــوك ـي ـت ـي ـنــو مـ ـ ــدرب تــوت ـن ـهــام
هوتسبير ،المنتمي للدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم ،بأن فريقه سينتقل إلى ملعبه الجديد قبل بداية
العام الجديد بعد سلسلة من التأجيالت.
وقال المدرب األرجنتيني إن دانييل ليفي رئيس
النادي أبلغه أنه سيكون بوسع توتنهام استقبال 62
ألف متفرج بحلول عيد الميالد في مبارياته باالستاد
الذي بني في مكان ملعبه القديم وايت هارت لين.
واضطر توتنهام لمواصلة خوض مبارياته على
أرضه في استاد ويمبلي بعد أكثر من تأجيل منها
ألسباب تتعلق بالسالمة ،بينما كان من المفترض
أن يبدأ استضافة مباريات على ملعبه الجديد في
 15سبتمبر.
وقال بوكيتينو للصحافيين قبل مواجهة واتفورد
امس في كأس رابطة األندية في ملعب ميلتون كينز
دونــز إن عملية االنتقال ستحدث "هــذا العام وأثق
بذلك".
وأضــاف" :أجريت بعض المناقشات الخاصة مع
دانييل .أعتقد أنــه يثق بــاألمــر .هم يعملون بجدية
للوصول إلى حل .أتمنى اللعب قبل يوم عيد الميالد".
ولم يكن بوسع توتنهام استضافة واتفورد في
استاد ويمبلي بسبب نزال المالكمة في وزن الثقيل
ال ــذي أقـيــم هـنــاك بـيــن أنـطــونــي جــوشــوا وألكسندر
بوفيتكين السبت الماضي.

بوكيتينو
وق ـ ــال بــوكـيـتـيـنــو" :ب ـك ــل تــأك ـيــد نـشـعــر بــاألســف
للمشجعين بسبب حاجتهم إ لــى االنتقال لحوالي
ساعة ونصف الساعة حتى ميلتون كينز .لكن هذه
هي الظروف ويجب أن نتعامل معها".
وك ــان توتنهام خسر أم ــام وات ـفــورد فــي ال ــدوري
الـمـمـتــاز مطلع الـشـهــر ال ـجــاري فــي بــدايــة لسلسلة
مــن ث ــاث هــزائــم مـتـتــالـيــة ل ـل ـنــادي الـلـنــدنــي فــي كل
المسابقات قبل أن يعود إلى الطريق الصحيح بالفوز
على برايتون آند هوف ألبيون السبت الماضي.

إنتر يهزم فيورنتينا بثنائية

وأشار الى ان "األمر لم يكن مفاجئا بالنسبة
ل ــي ،لـقــد شــاهــدنــا النسخة األف ـضــل إلسبانيا،
لويس إنريكي يمر بأفضل فتراته كمدرب ،وهذه
كــانــت الـمــرحـلــة المناسبة النـتـقــالــه للمستوى
الدولي".
يذكر أن مارتينيز ( 45عاما) جلس على مقعد
المدير الفني لـ"الشياطين الحمر" في أغسطس
 ،2016وقاد المنتخب البلجيكي لتحقيق أفضل
إنجاز في تاريخه بحصد برونزية كأس العالم
في المونديال األخير في روسيا.
(إفي)

ت ــاب ــع إنـ ـت ــر ص ـح ــوت ــه وح ـقــق
ف ــوزه الـثــالــث فــي أرب ــع مـبــاريــات
بصعوبة على ضيفه فيورنتينا
 ،1-2أ م ـ ــس األول ،فـ ــي ا ف ـت ـت ــاح
الـمــرحـلــة ال ـســادســة مــن ال ــدوري
اإليطالي لكرة القدم.
واف ـت ـتــح إن ـتــر الـتـسـجـيــل قبل
انتهاء الشوط األول عبر هدافه
األرجنتيني ماورو إيكاردي من
نقطة الجزاء ( .)45لكن فيديريكو
كييزا عادل لـ"فيوال" مطلع الثاني
( ،)53قـ ـب ــل أن ي ـح ـس ــم دا ن ـي ـل ــو

دامبروزيو النقاط قبل نحو ربع
ساعة من انتهاء الوقت األصلي
(.)77
ورف ـ ــع إن ـت ــر رصـ ـي ــده إلـ ــى 10
نقاط في المركز الخامس مؤقتا،
عـلـمــا ب ــأن ــه كـ ــان ق ــد تـغـلــب على
تــوت ـن ـهــام اإلن ـك ـل ـي ــزي األس ـب ــوع
الماضي في دوري أبطال أوروبا
وذل ـ ـ ــك فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـقـ ــاتـ ــل .فــي
المقابل تجمد رصيد فيورنتينا
عند  10نقاط بالتساوي مع إنتر
وساسوولو.

دامبروسيو نجم اإلنتر

بايرن ميونيخ يريح نجومه ويخفق في تحقيق فوزه الخامس

فليكس غوتسه نجم أوغسبورغ يحرز هدفه في مرمى بايرن

أخ ـ ـفـ ــق بـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ ح ــام ــل
ال ـل ـقــب ف ــي تـحـقـيــق فـ ــوزه الـخــامــس
ت ــوالـ ـي ــا ،ع ـن ــدم ــا أه ـ ـ ــدر ت ـق ــدم ــه فــي
الـ ــدقـ ــائـ ــق األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،وت ـ ـ ـعـ ـ ــادل مــع
ضيفه أوغسبورغ  ،1-1أمس األول،
فــي المرحلة الخامسة مــن ال ــدوري
األلماني لكرة القدم.
وحـصــل بــايــرن الـبــاحــث عــن لقب
سابع تواليا في البوندسليغا على
عدد كبير من الفرص ،لكنه عجز عن
ترجمة أكثر من كرة وحيدة حملت
توقيع جناحه الهولندي أرين روبن.
ودفـ ـ ــع مـ ـ ــدرب ب ــاي ــرن الـ ـك ــروات ــي
نيكو كوفاتش بتشكيلة أساسية،
غـ ـ ـ ــاب عـ ـنـ ـه ــا ن ـ ـجـ ــومـ ــه الـ ـب ــولـ ـن ــدي
روبــرت ليفاندوفسكي ،الكولومبي
خاميس رودريغيز ،الفرنسي فرانك
ريبيري ،اإلسباني تياغو ألكانتارا
والنمساوي دافيد آالبا.
ولم يكن بايرن مقنعا في الشوط
األول ،لكنه حصل على فرص كثيرة
تناوب على إهــدارهــا توماس مولر

ف ــي ال ـق ــائ ــم األي ـس ــر ( ،)7وس ــان ــدرو
فاغنر المنفرد ( ،)42باإلضافة إلى
العـ ــب وس ـط ــه ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ري ـنــاتــو
سانشيس أمام المرمى ( 37و.)44
في الشوط الثاني ،دفع كوفاتش
ب ـ ــآالب ـ ــا ب ـ ــدال م ـ ــن "العـ ـ ـ ــب الـ ــوسـ ــط"
لـ ـي ــون غ ــوري ـت ـس ـك ــا ل ـت ــدع ـي ــم جـهــة
الظهير األيسر ،لكن الحل جاء بقدم
الـ ـه ــولـ ـن ــدي ال ـم ـخ ـض ــرم روب ـ ـ ــن مــن
تسديدة يسارية صاروخية في قلب
المرمى ،بعد مجهود فردي مميز من
سيرج غنابري ،ليرفع رصيده إلى 3
أهداف هذا الموسم ،بعدما هز شباك
هــوفـنـهــايــم وبــايــر لـيـفــركــوزن (.)48
بــدوره مرر غنابري كرته الحاسمة
األولى تحت ألوان النادي البافاري.
وبـ ـع ــد ه ـ ــدف م ـل ـغــى لـلـمـخـضــرم
ريبيري ( 35عــامــا) ال ــذي دخــل بدال
من غنابري ،خطف أوغسبورغ هدف
التعادل ،بعد ركنية أفلتها الحارس
ال ــدول ــي م ــان ــوي ــل ن ــوي ــر بـمـضــايـقــة
من زميله المدافع نيكالس سولي،

وص ـلــت إل ــى ب ــاب ال ـمــرمــى ،تابعها
الشاب فليكس غوتسه بصدره في
الشباك (.)86
وأمضى غوتسه ،الشقيق األصغر
لبطل الـعــالــم الـســابــق مــاريــو ،أربــع
س ـن ــوات ف ــي ف ــرق ال ـف ـئــات الـعـمــريــة
لبايرن قبل انتقاله إلى أوغسبورغ
هذا الموسم.
وك ـ ــان ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ الــوح ـيــد
بين الفرق الـ  18الذي حقق العالمة
ال ـك ــام ـل ــة فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري ح ـت ــى اآلن،
ف ـضــا ع ــن فـ ــوزه ب ــال ـك ــأس الـســوبــر
على حساب اينتراخت فرانكفورت،
وتحقيق بداية قوية أيضا في دوري
أبـطــال أوروب ــا بـفــوزه على مضيفه
بنفيكا البرتغالي -2صفر.

بريمن يهزم هرتا برلين
مــن جـهـتــه ،ارت ـقــى ف ـيــردر بريمن
مــؤقـتــا إل ــى الـمــركــز ال ـثــانــي ،بعدما
ألحق بضيفه هرتا برلين الخسارة

األولى هذا الموسم  ،1-3وحافظ على
رصيده دون أي خسارة هذا الموسم.
على ملعب "فيزر شتاديون" سجل
للفائز الـنـمـســاوي مــارتــن هارنيك،
ب ـع ــد خ ـط ــأ م ـش ـت ــرك ب ـي ــن ال ـح ــارس
النروجي رونيه يارستين والمدافع
ال ـس ــوي ـس ــري ف ــاب ـي ــان لــوسـتـنـبــرغــر
( ،)11الصربي ميلوش فيليكوفيتش
بكرة رأسية إثر ركنية ( )45وماكس
كروزه ( 66من ركلة جزاء) ،في حين
سجل لبرلين الذي تراجع إلى المركز
الـثــالــث الهولندي الـشــاب خافايرو
ديلروسون ( 20عاما) بيسارية زاحفة
جميلة من زاوية ضيقة (.)53
وت ــاب ــع شــالـكــه وص ـيــف الـمــوســم
الـمــاضــي ،نتائجه الـكــارثـيــة ،ومني
ب ـخ ـســارتــه ال ـخــام ـســة ت ــوال ـي ــا أم ــام
مـضـيـفــه ف ــراي ـب ــورغ ال ـتــاســع بـهــدف
فلوريان نيدرلخنر (.)52
وحقق هوفنهايم الخامس فوزه
األول بثالث مباريات على مضيفه
هانوفر وصيف القاع .1-3

ةديرجلا

•
العدد  / 3908الخميس  27سبتمبر 2018م  17 /املحرم 1440هـ

sports@aljarida●com

27

رياضة

فوز سهل ألتلتيكو مدريد على هويسكا
تغلب فريق أتلتيكو مدريد على
ضيفه هويسكا  -3صفر ،أمس
األول ،في المرحلة السادسة من
الدوري اإلسباني لكرة القدم.

حقق أتلتيكو مــدريــد فــوزه الثاني
على التوالي وصعد مؤقتا الى المركز
الـثــالــث ب ـفــوزه الـسـهــل والـمـتــوقــع على
ضيفه هويسكا ا لـمـتــوا ضــع  -3صفر،
أمس األول ،في المرحلة السادسة من
الدوري االسباني لكرة القدم.
ورف ــع فــريــق الـعــاصـمــة ،ال ــذي حقق
بداية متذبذبة ،رصيده إلى  11نقطة.
وسـ ـج ــل ل ـل ـف ــائ ــز هـ ــدافـ ــه ال ـفــرن ـســي
أنطوان غريزمان ( ،)16والغاني توماس
بارتي ( ،)29وكوكي (.)33
وص ـ ـعـ ــد اس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــول ال ـ ـ ــى ال ـم ــرك ــز
ال ـخ ــام ــس مــؤق ـتــا بـ ـف ــوزه ع ـلــى ضيفه
ايبار  -1صفر بهدف ماريو هرموسو
( .)68ورفــع اسبانيول رصيده الــى 10
نقاط بالتساوي مع االفيس الرابع الذي
يستقبل خيتافي غدا.
وتقدم ريال سوسييداد على ضيفه
راي ـ ـ ــو ف ــاي ـك ــان ــو بـ ـه ــدف م ـب ـك ــر ل ـجــون
بــاوت ـي ـس ـتــا ( ،)5ل ـكــن ال ـض ـي ــوف ردوا
ب ـث ـنــائ ـيــة الـ ـبـ ـي ــروف ــي الـ ــدولـ ــي لــويــس
أدفينكوال ( ،)31واألرجنتيني أوسكار
تريخو ( 36من ركلة جزاء) .وقبل نهاية
ال ـم ــواج ـه ــة ،عـ ـ ــادل ال ـف ــري ــق ال ـبــاس ـكــي
صاحب المركز السابع عبر البرازيلي
ويليان جوزيه (.)78

سيميوني يشيد بفريقه
مــن جـهــة أخ ــرى ،أثـنــى األرجنتيني
ديـ ـيـ ـغ ــو س ـي ـم ـي ــون ــي ،الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي
ألتلتيكو مدريد ،عقب فوز فريقه على
هويسكا ،على أداء فريقه خالل الشوط
األول ،في الوقت الــذي أبــرز فيه تطور

األداء الجماعي والضغط على المنافس.
وأش ـ ــار سـيـمـيــونــي خ ــال الـمــؤتـمــر
الـ ـصـ ـح ــاف ــي بـ ـع ــد ال ـ ـم ـ ـب ـ ــاراة ال ـ ـ ــى ان
"الـ ـف ــري ــق ي ـن ـضــج ش ـي ـئــا ف ـش ـي ـئــا عـلــى
مـسـتــوى الـلـعــب الـجـمــاعــي ف ــي جميع
ال ـخ ـطــوط ،والــاع ـبــون ب ــدأوا يطبقون
الضغط العالي معا ،وهذا أمر إيجابي
ومالحظ".
وتابع "أمام إيبار ،كانت هناك الكثير
مــن الـجــوانــب الـتــي تحسنت ،ومـبــاراة
موناكو كانت جيدة جدا ،بينما مواجهة
خيتافي كانت أفـضــل ،والـيــوم الشوط
األول كان مثاليا ،ونتمنى أن نستعيد
عافيتنا قبل مواجهة (الدربي) السبت
المقبل (أمام ريال مدريد)".
وأض ــاف "أعـتـقــد أنـنــا قدمنا مـبــاراة
جيدة منذ الدقيقة األولى .الفريق عرف
كيف يهاجم المنافس وترجم الفرص
التي سنحت ألهداف .الهدف األول كان
جميال جــدا ،والثاني هو األفـضــل ،أما
بدء ا من الهدف الثالث ،الشوط الثاني
أصبح مختلفا تماما".
وع ــن اس ـت ـع ــدادات فــريـقــه لـمــواجـهــة
"ال ـ ـ ـ ــدرب ـ ـ ـ ــي" ال ـ ـمـ ــرت ـ ـق ـ ـبـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ـل ـعــب
(ســانـتـيــاغــو بــرنــاب ـيــو) ،أك ــد "سـنــدخــل
الـ ـلـ ـق ــاء ب ـم ـع ـن ــوي ــات جـ ـي ــدة ب ـع ــد ه ــذه
النتيجة وسنحاول االستعداد بأفضل
شـ ـك ــل م ـم ـك ــن خ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ــام ال ـم ـق ـب ـلــة
للوصول بالالعبين ألفضل حالة لهذه
المباراة المهمة".
وت ـ ـم ـ ـنـ ــى ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
"التوفيق" لمواطنه ونظيره في فريق
هويسكا ،ليو فرانكو (حــارس األتلتي
سابقا).

جانب من مباراة أتلتيكو مدريد وهويسكا
وقال في هذا الصدد" :كان رائعا تذكر
الجماهير للفترة التي قضاها مع النادي،
وأتمنى أن يقود هويسكا لألمام .عليه أن

ليو فرانكو يؤيد تقنية حكم الفيديو «»VAR

ليو فرانكو

أقر األرجنتيني ليو فرانكو ،المدير الفني
ألويـ ـسـ ـك ــا ،ع ـق ــب الـ ـخـ ـس ــارة أمـ ـ ــام أتـلـتـيـكــو
مدريد بثالثية دون رد على ملعب (واندا
م ـي ـتــروبــول ـي ـتــانــو) م ـس ــاء ال ـث ــاث ــاء في
الجولة السادسة بالليغا ،بأن "المنافس
كان أفضل".
وأش ــار الـمــدرب األرجنتيني أثناء
ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي ع ـق ــب ال ـل ـق ــاء
"الـمـنــافــس ك ــان أف ـضــل واسـتـحــق
ال ـفــوز".وب ـســؤالــه ح ــول تقنية
حـ ـك ــم الـ ـفـ ـي ــدي ــو ال ـم ـس ــاع ــد
" "VARالتي أكــدت صحة
الهدف الثالث لألتلتي،
أكد الحارس السابق
لـ "الروخيبالنكوس"
أنه يدعم استخدام
هذه التقنية.
وأتم "تقنية حكم
الـ ـفـ ـي ــدي ــو ت ـس ــاع ــد

فالفيردي :ميسي األفضل رغم فوز
مودريتش بالجائزة
يعتقد إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة حامل لقب دوري الدرجة
األولــى اإلسباني لكرة القدم أن العبه األرجنتيني ليونيل ميسي كان
أجدر بالفوز بجائزة "أفضل العب في العالم" من االتحاد الدولي لكرة
القدم (الفيفا) بدال من لوكا مودريتش العب ريال مدريد.
واختير مودريتش كأفضل العب في  2018في حفل مبهر أقيم الليلة
قبل الماضية في لندن في غياب ميسي الذي خرج من القائمة المختصرة
للمرشحين التي ضمت أيضا كريستيانو رونالدو ومحمد صالح.
لكن فالفيردي قال إن ميسي كان يجب أن يتوج بالجائزة منتقدا زيادة
الجوائز الفردية في كرة القدم.
وقال في مؤتمر صحافي :لكل شخص وجهة نظر وهذا رأيي .بالنسبة
لنا فإن ليو هو أفضل العب في العالم .إنها جائزة تسمى األفضل وغاب
عنها الالعب الذي نعتبره أفضل العب في العالم .مودريتش العب رائع
وقدم موسما متميزا.
وأضاف :قبل عدة سنوات لم يكن هناك الكثير من الجوائز ولكن كل
شيء تضاعف .هناك الكثير من الجوائز وكل حفل يقف وراءه منظمون.
ك ــرة ال ـقــدم ريــاضــة لكنها تتحول شيئا فشيئا إل ــى ن ــوع مــن التجارة
االستعراضية أيضا.

إرنستو فالفيردي

أكثر على تقليل األخطاء ،وأعتقد أنها أكثر عدال ودقة.
في النهاية ،أعتقد أن ما يقربنا أكثر من الحقيقة،
سيكون أكثر إيجابية".
وأكــد فرانكو أن أكـثــر مــا أغضبه مــن العبيه في
ال ـش ــوط األول ه ــو ال ـه ــدف األول "ال ـم ـب ـكــر لـلـغــايــة"
ألتلتيكو ،الــذي سجله الفرنسي أنـطــوان غريزمان
في الدقيقة .16
وقــال" :تحدثت مع الالعبين حول أن هذه الفرق
عندما تخوض مواجهات في منتصف األسبوع ،تريد
أن تقتل اللقاء سريعا ،وهذا ما حدث اليوم" ،مذكرا
بأن الفريق المدريدي يضم بين صفوفه أبطال عالم
وغالبية عناصره "شاركوا في مونديال روسيا".
وحول كيفية الخروج بالفريق من دوامة الخسائر
المتتالية 4 ،خسائر ،قال صاحب الـ 41عاما إن "الحل
يكمن في مواصلة العمل" ،مؤكدا أن أتلتيكو "استحق"
األهداف الثالثة التي جاءت في الشوط األول.

يتحلى بالقوة وبالثقة ،حتى ينقل كل ما
تعلمه خالل السنوات األخيرة".
وأب ـ ـ ـ ــدى س ـي ـم ـي ــون ــي تـ ـف ــاؤل ــه ب ـش ــأن

مشاركة المدافع األوروغــوائــي خوسيه
م ـ ــاري ـ ــا خ ـي ـم ـي ـن ـي ــز ف ـ ــي م ــوقـ ـع ــة درب ـ ــي
العاصمة أمام ريال مدريد السبت المقبل

وكان خيمينيز قد استبدل في مباراة
ام ــس االول بــزمـيـلــه لــوكــاس هــرنــانــديــز
(ق )39لمعاناته من آالم عضلية.

«الظاهرة» :طموحي ليس له حدود

بارتي :سأحاول
استغالل الفرص
ق ــال الع ــب أتـلـتـيـكــو مــدريــد،
الغاني توماس بارتي ،صاحب
ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــان ــي مـ ــن ال ـثــاث ـيــة
البيضاء التي فاز بها فريقه أمام
اويسكا أمس األول ،إنه يحاول
استغالل الدقائق التي يمنحها
ل ــه م ـ ــدرب ال ــروخ ـي ـب ــان ـك ــوس،
األرجنتيني دييغو سيميوني.
وفي تصريحات عقب انتهاء
المباراة التي أقيمت على ملعب
وانـ ـ ــدا م ـتــروبــول ـي ـتــانــو ضمن
منافسات الجولة السادسة من
الـ ــدوري اإلسـبــانــي لـكــرة الـقــدم،
وسجل خاللها بارتي هدفا رائعا
مــن تسديدة أرضـيــة قوية على
حدود منطقة الجزاء ،قال الالعب:
"كلما عملت أكثر سأحصل على
مزيد من الفرص ،لذلك سأواصل
العمل".

تـ ـح ــدث ال ـم ـه ــاج ــم ال ـب ــرازي ـل ــي
السابق (الظاهرة) رونالدو نازاريو،
امــس االول ،عن المشروع الجديد
الــذي يفكر فيه لنادي بلد الوليد،
ب ـعــد أن أص ـب ــح ال ـم ـســاهــم األك ـبــر
داخ ــل ال ـنــادي ،مــؤكــدا أن طموحه
ليس له حدود.
وق ـ ـ ـ ــال مـ ـه ــاج ــم ري ـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلسباني األسبق ،خالل مشاركته
فــي إح ــدى الـفـعــالـيــات بالعاصمة
اإلسبانية مــدريــد" :بالطبع أنــا ال
أشتري تاريخ بلد الوليد ،وال أحالم
وطموحات الجماهير .لقد اشتريت
اإلدارة ،وهذا يتطلب مسؤولية أكبر
بكثير ،ألن المدينة بأكملها تضع
آم ــاال كـبـيــرة عـلــى ه ــذا ال ـم ـشــروع.
ال ـج ـم ـي ــع ي ـن ـت ـظ ــر ال ـك ـث ـي ــر م ـن ــي،
وسأبذل قصارى جهدي وخبرتي
وطموحي لجعل هذا النادي أكبر".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف "طـ ـم ــوح ــي لـ ـي ــس لــه
ح ــدود مــع ال ـنــادي .لــن يمنعنا أي

البرازيلي رونالدو
شيء عن تحقيق ما نطمح إليه .من
الممكن أن يتأخر عامين أو ثالثة،
الـســرعــة تعتمد عـلــى مــا سنقدمه
خــال الـمــوســم .نحن نعتمد على

البقاء في الليغا ،وسرعة الخطوات
ستتحدد بناء على البقاء من عدمه.
هــذا لن يغير من طموحاتنا ومن
رغبتنا في جعل هذا النادي أكبر".

جاريدو :معدل تهديف رونالدو سيتراجع مع يوفنتوس
تنبأت دراس ــة أجرتها إحــدى
الـشــركــات الـتــي تعمل فــي مجال
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي
بأن النجم البرتغالي كريستيانو
رونالدو لن يستطيع أن يصل مع
نــاديــه يــوفـنـتــوس اإليـطــالــي إلــى
مـ ـع ــدالت ال ـت ـهــديــف ال ـت ــي وصــل
إليها عندما كــان ضمن صفوف
ريال مدريد اإلسباني.
وقـ ــال م ــاري ــو ج ــاري ــدو ،ال ــذي
يـ ـعـ ـم ــل ب ـ ـشـ ــركـ ــة "أولـ ـ ــوس ـ ـ ـيـ ـ ــب"
لـلـتـكـنــولــوجـيــا خـ ــال فــاعـلـيــات
مؤتمر قمة كــرة الـقــدم العالمية
بــالـعــاصـمــة اإلس ـبــان ـيــة م ــدري ــد،
أمس األول" :لن يصل كريستيانو
رونالدو في يوفنتوس إلى أرقامه
عندما كان مع ريال مدريد".
وأض ـ ــاف ج ــاري ــدو" :ف ــي ري ــال
مـ ــدريـ ــد كـ ـ ــان يـ ـص ــل ال ـم ـت ــوس ــط
إل ـ ــى ه ـ ــدف واحـ ـ ــد ف ــي ال ـم ـب ــاراة
فيما تشير التنبؤات إلى أنه لن

يتجاوز  0.8هدف في كل مباراة
(مع يوفنتوس)".
وجاءت النتائج التي خلصت
إلـ ـيـ ـه ــا الـ ـش ــرك ــة اس ـ ـت ـ ـنـ ــادا إل ــى
نـ ـم ــوذج ح ـس ــاب ــي ي ـت ــم تـغــذيـتــه
بمئات اآلالف من البيانات التي
تم جمعها من بطوالت مختلفة.
وال يـسـتـخــدم ه ــذا ال ـن ـمــوذج
ال ـح ـســابــي أدوات لـتـقـيـيــم أداء
ال ــاع ــب ف ــي ال ـم ــاض ــي وح ـســب،
ب ــل أي ـضــا ي ـتــوقــع ش ـكــل عــاقـتــه
مــع محيطه الـجــديــد ،كـمــا يقوم
ب ـت ـح ـل ـي ــل ع ـ ــوام ـ ــل أخـ ـ ـ ــرى م ـثــل
المنافسة وطريقة اللعب والزمالء
الجدد والسن وأشياء أخرى.
وأوضـ ـ ــح ال ـن ـم ــوذج ال ـمــذكــور
ال ــذي يحمل اس ــم "ت ــي ســي تــي-
سكوت" أيضا أن أداء يوفنتوس
س ـي ـت ـح ـس ــن بـ ـفـ ـض ــل انـ ـضـ ـم ــام
رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو إلـ ـ ـ ــى ص ـ ـفـ ــوفـ ــه هـ ــذا
الموسم.

النجم البرتغالي رونالدو

ويقول جاريدو في هذا" :رغم
أن إحـ ـص ــائـ ـي ــات كــري ـس ـت ـيــانــو
رونــالــدو ستتراجع ،سيتحسن
األداء الجماعي للفريق".

يشار إلى أن مؤتمر قمة الكرة
العالمية هو اجتماع دولي يضم
كل العاملين بمجال صناعة كرة
القدم ،والمهتمين به ،من شركات

ورؤس ــاء أنــديــة وغـيــرهــم ،ويقام
في مسرح جويا بمدريد وشهد
حضور  2300شخص لفاعلياته
(د ب أ)
هذ العام.

ألمانيا وتركيا في سباق االستضافة األخير لكأس أوروبا 2024
بعد رفعه كــأس العالم عــام  ،2014يأمل فيليب الم،
القائد السابق لمنتخب ألمانيا ،جلب نهائيات كأس
أوروب ــا  2024إلــى بــاده عندما يعلن االتـحــاد القاري
اليوم هوية الــدولــة المضيفة في منافسة ثنائية بين
ألمانيا وتركيا.
الم ال ـم ـع ـت ــزل ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي ،والـ ـق ــائ ــد ال ـســابــق
للناشيونال مانشافت ،أصبح رئيسا لملف ترشيح
ب ــاده الـطــامـحــة السـتـضــافــة ال ـحــدث ال ـقــاري بـعــد ست
سنوات بمشاركة  24منتخبا.
ويتوقع أن يعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم هوية
الفائز اليوم في مقره بمدينة نيون السويسرية الساعة
الواحدة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.
وقال الم" :نحن أمة كروية وجماهيرنا ترغب دوما
في إظهار شغفها لكرة القدم".
وت ـت ـم ـتــع أل ـم ــان ـي ــا ب ـخ ـب ــرة واسـ ـع ــة ف ــي اس ـت ـضــافــة
البطوالت الكبرى ،اذ استضافت ألمانيا الغربية كأس
أوروبــا  1988وكــأس العالم  .1974وبعد سقوط جدار
برلين عــام  ،1989استضافت ألمانيا نهائيات كأس
العالم .2006
أما تركيا ،التي تتقدم بترشيح الستضافة البطولة
القارية للمرة الرابعة ،فخسرت السباق في المرة األخيرة
لمصلحة فرنسا عام .2016

أفضلية الملف األلماني
يتمتع الملف األلماني بأفضلية على صعيد المالعب
ووسائل النقل .يتضمن عشرة مالعب قائمة وجاهزة

الالفتات التي رفعها مشجعو نــادي شتوتغارت خالل الــدوري األلماني كتب عليها
«متحدون بالمال  -فساد في قلب أوروبا» و«فرصة جيدة لشراء بطولة أخرى»
الستضافة النهائيات ،في حين تحتاج تركيا إلى إعادة
بناء وتجديد اثنين من المالعب المقترحة.
وفي حين أن  2.29مليون متفرج سيكون بمقدورهم
متابعة الـمـبــاريــات فــي تركيا ،بحسب سعة المالعب،
يرتفع العدد في ألمانيا إلى  2.78مليون .وهــذا يعني
توفير مــزيــد مــن عــائــدات الـتــذاكــر ،إضــافــة إلــى التفوق
األلـمــانــي بشكل كبير فــي مجال النقل .وتــوفــر ألمانيا
شبكة متطورة من الطرق ،والسكك الحديد وشبكة جوية
جاهزة لنقل المشجعين بين المدن المضيفة.

وأش ــار تقرير االت ـحــاد األوروبـ ــي إلــى أنــه فــي تركيا
"يعتمد السفر على النقل الجوي ،كما أن حجم األعمال
التي يتعين القيام بها في اإلطار الزمني المحدد يشكل
مخاطرة".
كما تمثل حقوق االنسان فجوة كبيرة بين الدولتين
المرشحتين .يشير االتحاد االوروبي بشكل ال لبس فيه
إلى أن "عدم وجود خطة عمل في مجال حقوق اإلنسان
أمــر يثير القلق" في تركيا في ظل حكم الرئيس رجب
طيب أردوغان.

وال ت ــوج ــد م ـث ــل ه ـ ــذه الـ ـمـ ـخ ــاوف فـ ــي أل ـم ــان ـي ــا مــع
المستشارة أنغيال ميركل ،بيد أن اتهامات بـ"العنصرية
وقلة االح ـتــرام" التي وجهها العــب أرسـنــال اإلنكليزي
م ـس ـعــود أوزيـ ـ ــل ف ــي يــول ـيــو أض ـ ــرت بـسـمـعــة االت ـح ــاد
االلماني في قدرته على دمــج ذوي األصــول المتنوعة
بشكل مناسب.
وشهدت ألمانيا جــدال واسعا في األشهر الماضية
عـلــى خلفية ص ــورة جمعت العـبـيــن مــن أص ــول تركية
فــي المنتخب الــوطـنــي األل ـمــانــي ،هـمــا أوزيـ ــل وإل ـكــاي

غوندوغان ،مع الرئيس التركي .ودفعت هــذه القضية
أوزيـ ــل إل ــى اع ـت ــزال الـلـعــب دول ـي ــا مـتـحــدثــا ع ــن وج ــود
"عنصرية" في المنتخب وقلة احترام حياله ،السيما في
أعقاب األداء المخيب للمانشافت في مونديال روسيا
 ،2018وفقدانه لقبه العالمي بالخروج من الدور األول.
ال يؤثر هذا الصخب على الم الراغب في استضافة
ألمانيا بطولة كبرى أخــرى بعد مونديال  2006الذي
يطلق عليه األلمان لقب "الحكاية الصيفية الخيالية".
وعــاشــت ألـمــانـيــا الـمـجـنــونــة ب ـكــرة ال ـقــدم ش ـهــرا رائـعــا
تحت السماء الزرقاء في ظل احتفاالت مستمرة للدول
المشاركة.
لكن هذه الحكاية الخيالية لطخها تقرير لمجلة "در
شبيغل" في أكتوبر  ،2015كشف عن دفع رشاوى بقيمة
 10ماليين فرنك سويسري ( 6.7ماليين يــورو آنــذاك)
لشراء أصوات أعضاء االتحاد الدولي (فيفا).
ب ــدل بـعــض أع ـضــاء فيفا أصــواتـهــم ف ـجــأة ،فتفوقت
ألمانيا على جنوب إفريقيا  12-11لدى إجراء التصويت
في عام .2000
وبعد كشف "در شبيغل" عن الفضيحة ،فتح تحقيق
جنائي بحق كبار المنظمين ،بمن فيهم القيصر فرانتس
بكنباور ،وال يزال مستمرا.
في عام  ،2016عزز تقرير خارجي لمكتب "فريشفيلدز"
القانوني الشكوك بقوله "لم نعثر على أدلة على شراء
األصوات ،لكن ال نستطيع استبعاده".
وت ـقــام ك ــأس أوروب ـ ــا  2020فــي  12مــديـنــة أوروب ـيــة
مختلفة ،على أن يقام الــدور نصف النهائي والمباراة
النهائية على ملعب ويمبلي في لندن.

ةديرجلا
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• ال أحد يقنعني عندما يتحدث
عن الوطن ،ووجوب احترام الوطن،
وال ـن ـهــوض بــالــوطــن ،والتضحية
م ــن أج ــل ال ــوط ــن ،وح ـق ــوق الــوطــن
عـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن ،ووو ،كـمــا كــان
يقنعني العميد عُّــادل الحشاش،
لكنه مــع األس ــف اتـ ِـهــم فــي قضايا
مالية بماليين الدنانير ،وال أتوقع
ً
أن ي ـح ــدث ـن ــا مـ ـ ـج ـ ــددا عـ ــن ال ــوط ــن
والوطنية ...حسافة.
• يـتــذمــر أح ــد أص ــدق ــائ ــي :أك ــاد
أم ـ ــوت ل ـش ــدة غ ـي ـظــي م ــن إه ــان ــات
تــرامــب الموجهة لنا كـعــرب .وأرد
عـلـيــه :هــو يــوجــه إهــانــاتــه لبعض
الـحـكــام ال ـع ــرب ،وأن ــا وأن ــت لسنا
م ـ ـن ـ ـهـ ــم ،ف ـ ـمـ ــا ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـغـ ـيـ ـظ ــك فــي
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع؟ وأضـ ـ ـي ـ ــف :أن ـ ــا عـلــى
العكس ،أستمتع بطريقة تعامله
مع بعض حكامنا ...عاش ترامب.
• يفاخر أحــد النواب "الصغار"
بليبراليته ،ويبالغ في االستعراض
ب ـه ــا ،ك ـمــا ي ـبــالــغ م ـح ــدث الـنـعـمــة
بساعة يــده الفاخرة ،فيلوح بيده
ع ــه
بسبب وب ــا س ـبــب ،وي ـبــرز ذرا ّ
لـيــرى ال ـنــاس ســاعـتــه .وكـمــا ينفر
بـ ـع ــض الـ ـ ّمـ ـت ــديـ ـنـ ـي ــن الـ ـ ـن ـ ــاس مــن
الــديــن ،يـنــفــر ه ــذا وأم ـثــالــه الـنــاس
مــن الليبرالية ،بعد أن يتصوروا
أن هذا الصغير هو المثال الواقعي
لليبرالية.
• بعض األميركان شعب هياط
من الطراز الفاخر .يرفضون تعيين
رجل ما في منصب حساس ،ألنهم
يعتبرونه قــام بفعل غير إنساني
قبل أكثر من ثالثين سنة ،عندما
تحرش بإحدى الفتيات ،لكن هذا
ـاس ــب م ـس ــؤول ـي ــه
الـ ـشـ ـع ــب ال يـ ـح ـ ِ
على كــل مــا يفعلونه ،هــذه األي ــام،
بـ ــال ـ ـش ـ ـعـ ــوب األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،كـ ــال ـ ـعـ ــرب،
ً
أو الـفـلـسـطـيـنـيـيــن تـ ـح ــدي ــدا .هــو
شـ ـع ــب ،أو ب ـع ـض ــه ،ش ـع ــب ه ـيــاط
واسـ ـتـ ـع ــراض ،وال يـ ــرى اآلخ ــري ــن
ً
بشرا.

نواب دائرتي ...خارج التغطية!
قبل أ كـثــر مــن عــام وا جـهــت مشكلة مــن خاللها تعرفت على سلبية
في أحد القوانين الهامة التي تمس المواطنين ،وخاصة فيما يتعلق
بالسجل االئتماني للمواطن والمقيم ،وعن طريق هذه الحادثة علمت
من أكثر من مواطن أنهم يعانون نفس المشكلة التي تحتاج إلى تعديل
تشريعي ،وبذلك أصبحت القضية تهم أكثر من شخص وانتفت عنها
صفة الشخصانية أو الحاجة الفردية.
حينئذ ق ــررت أن ألـجــأ إلــى الجهة الطبيعية الـتــي تـقــوم بالتشريع
ً
وتمثل األمة أو الشعب ،أي أعضاء مجلس األمة وتحديدا النواب الذين
يمثلونني في الدائرة الثالثة المقيم فيها ،خاصة أن الموضوع ال يتعلق
بــ"واسـطــة" أو غــرض شخصي بــل لمراجعة ثغرة فــي قــانــون يمس كل
مواطن ومقيم ،توكلت على الله وبدأت أجمع أرقام هواتف نواب الدائرة
الثالثة ما عدا النائب محمد الجبري ألنه وزيــر وال يستطيع أن يقدم
اقتراحات بقوانين.
الله وكيلكم ،اتصلت بسبعة نواب من عشرة يمثلونني في الدائرة
الثالثة ما عدا الوزير الجبري كما أسلفت ،والنائب أحمد الفضل لعدم
توصلي إلى رقم هواتفه والنائب د .وليد الطبطبائي لوجوده خارج
البالد ،وذلك منذ أغسطس  2017عبر "الواتساب" وأرقام هواتف مكاتبهم
والرسائل النصية .أتعلمون ما النتيجة :لم يرد ّ
علي أي نائب أو يمنحني

ً
رب ـمــا كــانــت ال ـم ـصــادفــة سببا
لـ ـنـ ـش ــأة عـ ــاقـ ــة غ ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــة .ي ـق ــول
بــاح ـثــون مــن جــامـعــة استكهولم
إن من يعمل مع زمالء كثيرين من
الجنس اآلخر في مؤسسة واحدة
يكون أكثر عرضة للطالق.
وأظهرت الدراسة ،التي نشرت
ف ــي م ـج ـلــة ب ــاي ــول ــوج ــي ل ـي ـتــرس،
ً
أن خـطــر ال ـطــاق يــزيــد كـثـيــرا في
ال ـم ـجــاالت الــوظـيـفـيــة ال ـتــي يــزيــد
فيها احتمال وجود شركاء حياة
ج ــدد؛ حـيــث ارتـفـعــت عـلــى سبيل
ال ـم ـثــال م ـعــدالت ال ـطــاق لـلــرجــال

والنساء في قطاع المطاعم والنزل
عنه في مجال المكتبات أو الزراعة.
وتبين للباحثين أنــه ،بصرف
ال ـن ـظ ــر عـ ــن ن ـ ــوع ال ــوظـ ـيـ ـف ــة ،ف ــإن
ارتـ ّ ـف ــاع ال ـس ــن ع ـنــد ع ـقــد ال ـ ــزواج
يبشر بدوامه فترة أطول ،حيث إن
خطر الطالق انخفض بنسبة 40
في المئة مع األزواج الذين دخلوا
ف ــي ال ـع ــاق ــة ال ــزوجـ ـي ــة ب ـع ــد ســن
األربعين ،مقارنة بــاألزواج الذين
دخـلــوا عــش الزوجية فــي ســن 18
ً
إلى  22عاما.
(د ب أ)

ً
موعدا ،وأحدهم قال لي في أغسطس  :2017أنا في الخارج وعندما أعود
ً
ً
سأحدد لك موعدا .وهذا وجه الضيف منذ  13شهرا.
ً
ً
ً
تصوروا أن شخصا إعالميا معروفا إلــى حـ ٍّـد ما ال يستطيع خالل
ً
ً
أكثر من سنة أن يرى نائبا واحدا ليعرض مشكلة عامة عليه ،فما بال
عامة الناس الذين من المفترض أن يمثلوهم ويرعوا مصالحهم ويحلوا
مشاكلهم .سيقول البعض لـمــاذا لــم تبحث عنهم فــي "دواوي ـن ـهــم"؟...
والحقيقة أن ا لــد يــوا نـيــة هــي مـكــان لنشاط اجتماعي وال يمكنني أن
ً
أعرض أوراقا ومستندات عامة وشخصية في ديوان النائب فيه مشغول
ً
باستقبال عائلته والعامة كما أن بعضهم ال يملك ديوانا.
بشكل عام المؤسسة التشريعية أو مجلس األمة أصبحت مؤسسة
ً
نخبوية تبتعد يوما بعد يوم عن الشارع ونبضه ،ولذلك أصبح الناس
يرون أن المجلس مهما ارتفعت عقيرة نوابه بالنقد والصراخ هو جهة
تابعة للسلطة وال تمثلهم ،والنواب أصبحت وسيلة وصولهم إلى كرسي
البرلمان هي رعاية مصالح عدد معين من جماعات عائلية أو فئوية أو
طائفية يقدمون لها "الواسطات" والمنافع واالمتيازات المالية فتؤمن
لهم الحد األدنى من األصوات المطلوبة للوصول إلى البرلمان ،وأصبح
ٌ
وهم غير موجود على أرض الواقع.
التمثيل الشعبي للنواب لألمة هو

قالت شركة إيسبيس اليابانية
الـنــاشـئــة السـتـكـشــاف الـقـمــر أمــس
إن ـه ــا ت ـعــاقــدت ع ـلــى رحـ ــات على
متن صواريخ شركة سبيس إكس
المملوكة إليلون ماسك في عامي
 2020و ،2021وذلك في أول خطوة
ل ـه ــا تـ ـج ــاه ت ـق ــدي ــم خـ ــدمـ ــات مـثــل
التنقيب عن الماء على القمر.
وبـ ـع ــد الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ال ـف ـضــاء
عـ ـل ــى مـ ـت ــن الـ ـ ـص ـ ــاروخ (ف ــالـ ـك ــون
 )9ال ـتــابــع ل ـشــركــة سـبـيــس إك ــس،
تخطط "إيسبيس" لوضع مسبار
ف ــي مـ ــدار ح ــول الـقـمــر ومــركـبـتـيــن

عـلــى سـطـحــه ،مـمــا يمهد الطريق
لرحالت استكشافية أخرى .وتأمل
"إيـسـبـيــس" تـقــديــم خــدمــاتـهــا إلــى
ع ـم ــاء م ــن ال ـح ـك ــوم ــات وال ـق ـطــاع
الخاص ،ومنها نقل شحنات للقمر
و مـهــام استكشافية مثل التنقيب
عــن الـمــاء بعدما اقتربت إمكانية
اس ـت ـع ـمــار ال ـق ـم ــر .وفـ ــي األس ـب ــوع
الـ ـم ــاض ــي ،ق ــال ــت "س ـب ـي ــس إك ــس"
إنها ستنقل الملياردير الياباني
يوساكو مايزاوا لرحلة حول القمر
على متن ال ـصــاروخ بيج فالكون
(رويترز)
روكيت		.

شعر الفيلة ...مجوهرات في فيتنام

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

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

سيارة مونرو بـ  500ألف دوالر
ق ـ ـ ــال مـ ـنـ ـظـ ـم ــون إن سـ ـي ــارة
م ـك ـش ــوف ــة ذات م ـق ـع ــدي ــن كــانــت
تملكها نجمة هوليوود الراحلة
مــارل ـيــن مــونــرو سـتـطــرح للبيع
فــي نــوفـمـبــر الـمـقـبــل ،وق ــد تصل
قيمتها الى  500ألف دوالر.
وستعرض السيارة وهــي من
طـ ــراز فـ ــورد ث ـنــدرب ـيــرد ،وت ـعــود
إل ــى ع ــام  ،1956للبيع فــي مــزاد
ً
للمرة األولى .وظلت السيارة ملكا
لمونرو ست سنوات.
والتقطت صور لمونرو وهي
تقود السيارة مع زوجها الكاتب
الـمـســرحــي آرث ــر ميلر بـعــد وقــت
قـصـيــر م ــن زفــافـهـمــا ف ــي يونيو
.1956

وق ــال داري ــن جــولـيــان ،رئيس
دار م ــزادات جــولـيــان الليلة قبل
ال ـمــاض ـيــة ،إن ال ـس ـي ــارة "لـيـســت
ً
جـ ـ ـ ـ ــزءا م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
ف ـح ـس ــب ،ل ـك ـن ـهــا ت ــأت ــي مـحــاطــة
بهالة من الشهرة والرومانسية
وم ـ ــأس ـ ــاة واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن أس ــاط ـي ــر
هوليوود".
وستطرح الـسـيــارة للبيع في
م ــزادات جوليان بلوس انجلس
في  17نوفمبر المقبل.
(رويترز)

وفيات
عبيد مبارك الدعيات العازمي

في فيتنام ينتزع شعر من ذيل الفيلة الستخدامه في صناعة
مـجــوهــرات يفترض أنها جالبة للحظ وال ـثــروة .ويبلغ سعر
ً
ً
ً
الشعرة الواحدة  20دوالرا ،مما يشكل مجاال مدرا لألرباح في
بلد يسجل فيه اتجار غير قانوني بقرون وحيد القرن ،وحراشف
آكل النمل الحرشفي ،وأنياب النمر ،ومرارة الدب.
وت ـقــول ام ــرأة تبيع مـجــوهــرات كـهــذه فــي بـلــدة "ت ــري آ" في
هضاب وسط فيتنام "سأنتزع شعرة أمامك لتتأكد أنها أصلية".
وتـ ـق ــول دي ـ ــون ســاغ ـتــر م ــن مـنـظـمــة "آن ـي ـم ـلــز إيـ ـج ــا" غـيــر
الحكومية ،إن معظم ذيــول الفيلة تدخل بالتهريب من الــدول
ً
المجاورة أو إفريقيا .ففي فيتنام  80فيال في األسر وحوالي
المئة في البرية.
ً
وتوضح ديون سالغتر بأسى "الذيل مهم جدا لنظافة الفيلة
الجسدية .ومن خالل انتزاع الشعيرات التي تغطيه أو من خالل
قطعه يصاب الحيوان بإعاقة".
وتراجعت أعــداد الفيلة بشكل هائل فــي آسيا بسبب قطع
أشجار الغابات والصيد غير الشرعي ولم يعد في هذه القارة إال
أربعين إلى خمسين ألف فيل في البرية على ما يفيد الصندوق
العالمي للطبيعة.
ً
وفي بورما ،تقتل الفيلة أحيانا لتلبية الطلب المتزايد في هذا
ً
البلد وجارتها الصين التي تهتم خصوصا بجلد هذا الحيوان
بسبب مزاياه المفترضة في معالجة األكزيما وحب الشباب.
وكانت الفيلة موضع عبادة لقرون عدة في تايالند والوس
وكمبوديا.
في فيتنام ،ال تزال أقليات منونغ وإيدي العرقية في إقليم داك
الك (وسط) المعروف بـ "مملكة الفيلة" بسبب قطعان الفيلة التي
ً
ً
كانت تستوطن غاباته ،تكن احتراما كبيرا للفيلة.
وفي إحدى أساطير هذه األقليات يجلب العثور على شعرة
فيل ،الحظ والثروة.
(أ ف ب)

www.aljarida.com

أف ـ ـضـ ــل لـ ــو ي ـخ ـف ــف اإلعـ ـ ـ ــام مـ ــن ح ـمــاســه
وف ــرح ــه ل ـك ـشــف االتـ ـه ــام ــات ال ـم ـ ّ
ـوج ـه ــة إلــى
بعض المتورطين في االختالسات األخيرة
من األم ــوال العامة ب ــوزارة الداخلية ،ويوفر
هـ ــذا ال ـح ـم ــاس ح ـيــن ت ـع ـمــم هـ ــذه الـمــاحـقــة
ً
الـقــانــونـيــة لـمـعـظــم مــؤس ـســات ال ــدول ــة أوال،
ً
وتتمدد صحف االتهام القضائي ،ثانيا ،ليس
ً
"أفقيا" فقط ،كما هو حادث اآلن وبحكم العادة
ً
للرؤوس
التي نعرفهاّ ،وإنما تعلو "رأسيا"
ً
ً
الكبيرة التي وفرت وهيأت ظروفا ومناسبة
ً
ّ
المجرمة ،وأيضا يبدأ
لمثل تلك الممارسات
التحقيق الجدي لتفكيك شبكات مافيا الفساد
واستغالل النفوذ من ِألفها إلى يائها.
وم ـ ــع ك ــل ال ـت ـق ــدي ــر ل ـج ـه ــود ال ــذي ــن ق ــام ــوا
بـكـشــف ال ـســرقــات األخـ ـي ــرة ف ــي "الــداخ ـل ـيــة"،
ً
وإح ــال ــة الـقـضـيــة إل ــى ال ـن ـيــابــة ،وخـصــوصــا
وزيــرهــا الشيخ خالد ال ـجــراح ،رغــم مــا يقال
ً
مــن أن الـمــوضــوع كــان جــاهــزا لــإحــالــة منذ
فترة طويلة ،وكان ينتظر اإلشارة الخضراء
ّ
للمضي في االتهام؛ يبقى أن ندرك أن الذين
ت ـم ــت إح ــال ـت ـه ــم إل ـ ــى ال ـن ـي ــاب ــة ح ـت ــى اآلن ال
يخرجون عــن معيار "ف ـ ّـراش البلدية" ،الــذي
يتحمل وزر وجــرائــم الكبار ،الذين هم فوق
ـاء لــة وفـ ــوق ال ـش ـب ـهــات ،هـ ــؤالء الـكـبــار
ال ـم ـسـ ّ
ً
ي ـح ـصــنــون أنـفـسـهــم م ــن ال ـم ـســاء لــة مسبقا
بتحميل عبء ّ المسؤولية على القابعين عند
أول عتبات سلم الفساد في الجهاز اإلداري.
ف ــي غ ـيــاب أو هـ ــزال ال ـمــؤس ـســات الـفــاعـلــة
"المستقلة" لمالحقة جرائم المال العام ،والتي
ً
توفر ا ل ــردع الكافي لمنع ارتكابها مسبقا ،
كــالـتــي تــوجــد فــي الـ ــدول الـمـتـقــدمــة ،يصبح
أفراد وطنيين يتقلدون المناصب
الرهان على
ّ
الـ ـع ــام ــة ،وي ـت ـح ــل ــون ب ـق ـيــم أخ ــاق ـي ــة عــال ـيــة،
وملتزمين بمعايير النزاهة ،هو المحك في
البداية حتى تنهض تلك المؤسسات الفاعلة،
ً
ً
وتصبح جزء ا أصيال من قيم المجتمع ونهج
ً
السلطة فيما بعد ،ولنا  -أخيرا  -في تجربة
مهاتير محمد في ّماليزيا خير مثال ،فهو لم
يبدأ من أسفل السلم لتنظيفه ،وإنما شرع
من األعلى.
ً
ه ــل ن ـتــأمــل خـ ـي ــرا ف ــي ال ـ ـقـ ــادم ،أم سنظل
نراوح مع ّ
فراش البلدية؟ ...اسألوا أنفسكم...
وستجدون اإلجابة.

عبدالمحسن جمعة

االختالط في العمل يزيد حاالت الطالق اليابانيون يبحثون عن الماء في القمر

حسن العيسى

ً
 71عاما ،شيع ،سلوى ،ق ،2ش ،1م ،32ت99628889 ،55030077 :

سامية شافي مبارك بكر

زوجة محسن سويد العجمي
ً
 65عاما ،شيعت ،القصور ،ق ،3ش ،9م ،27ت99363111 :

حمد عبدالله الفارس

ً
 84عاما ،شيع ،الــرجــال :ديــوان الـفــارس ،النزهة ،ق ،2ش محمد
ص ــال ــح ال ـح ـم ـي ـضــي ،م ،35ال ـن ـس ــاء :ال ـن ــزه ــة ،ق ،2ش سـلـيـمــان
عبدالعزيز العمر ،ج ،24م ،35ت97448648 ،60600500 :

علي منصور عبدالله الجاسم

ً
 79عاما ،شيع ،الرجال :اليرموك ،ق ،4ش عبدالعزيز بن باز قسيمة
 ،88النساء :العارضية ،ق ،9ش ،6م ،6ت99918511 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

04:20

العظمى

40

الشروق

05:39

الصغرى

23

الظهر

11:39

أعلى مد

ً
 01:01صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:05

ً
 01:18ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

05:39

ً
أدنى جزر  07:16صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:56

 07:42م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - ٢٤٨٣٤٨٩٢ :فاكس24839487 :

