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مليارا دينار تسويات سياسية
من أموال «التأمينات»
 1.4مليار لقانون التقاعد المبكر و 810ماليين متوقعة لنظام االستبدال
•  4سيناريوهات تنظرها اللجنة المالية البرلمانية اليوم بكلفات متباينة
فهد التركي

ال تزال خزائن مؤسسة التأمينات االجتماعية لقمة سائغة أمام
الصراعات والمساومات السياسية؛ فبعدما تحملت المؤسسة 1.4
مليار دينار كلفة لقانون «التقاعد المبكر» ،من المنتظر أن تتحمل
كذلك ما قيمته  810ماليين دينار لتعديل نظام االستبدال ،إذا تم
تطبيق السيناريو الرابع من المقترحات النيابية ،ليصل إجمالي
الخسائر التي تكبدتها «التأمينات» بسبب التراجع أمام التهديدات
النيابية باستجواب وزير المالية د .نايف الحجرف ،إلى أكثر من
َ
ملياري دينار.
وعلمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن هناك بجانب السيناريوهات
ً
األربعة التي ستنظرها اللجنة المالية البرلمانية اليوم ،أفكارا يتم
ً
حاليا العمل على ترجمتها إلى مقترح آخر ،بحيث ال يتم استقطاع
أي مبلغ من المتقاعد في حال حصوله على ثالثة أضعاف راتبه،
أما إذا حصل على سبعة أضعافه فسيبلغ الخصم  ،%10وهو ما
يعني تحويل نظام االسـتـبــدال إلــى قــرض حسن ،وهــو الموجود
ً
سلفا في قانون المؤسسة.
وقالت المصادر إن اللجنة ستبحث ،في اجتماعها اليوم ،كلفة
االقتراحات النيابية المقدمة على تعديل قانون التأمينات فيما
ً
يخص «االسـتـبــدال» ،بعدما أبــدت المؤسسة مرونة وتراجعا عن
موقفها السابق بضغط من وزير المالية ،مشيرة إلى أنه كان هناك
أكثر من  ١٣٧ألف متقاعد في الكويت حتى أبريل الماضي02 ،

تراجع المؤسسة تحت الضغط السياسي
يهدد النظام التأميني
يشكل تــرا جــع مؤسسة التأمينات
االجتماعية تحت الضغوط السياسية
والنيابية التي تسبق نهاية الفصل
ً
التشريعي ،تهديدا الستقرار النظام
االجتماعي للتأمينات في الدولة.
ف ـقــد س ـبــق أن قــالــت ال ـمــؤس ـســة إن
عائد نظام االستثمار يمثل المصدر
األكـبــر مــن مـصــادر تمويل النظام ،إذ
ينظر للقيمة االستبدالية على أنها
ج ـ ــزء م ــن م ـس ـت ـح ـقــات الـمـسـتـفـيــديــن

م ــن أم ـ ــوال ال ـص ـنــاديــق ال ـتــي الب ــد من
استثمارها وتنميتها ،مـشــددة على
أن إل ـ ـغـ ــاء ت ـح ـمــل ال ـم ـس ـت ـبــدل ل ـعــائــد
االستثمار ومقابل التكافل فيه مساس
بالعدالة والمساواة والتكافل لنظام
التأمينات.
ويبدو أن «التأمينات» ،التي دافعت
ً
ً
ســاب ـقــا ع ــن أنـظـمـتـهــا ،تـشـهــد تـحــوال
ً
واستسالما تجاه التصعيد النيابي،
ً
ً
فما كانت تعتبره «عائدا استثماريا»،

ً
ال ق ــرض ــا يـتـحـصــل مـنــه عـلــى فــوائــد،
بدأت تتعامل معه على أساس مختلف
اليوم ،إذ باتت المساومات من خالل
نسبة العائد االستثماري دون اعتبار
ألثـ ــره ال ـمــالــي ع ـلــى مـسـتـقـبــل الـنـظــام
التأميني للمؤسسة.

آالف م 3من المياه المعالجة تهدر
8
مزايدة
ترسية
نتابع
للحجرف:
«المحاسبة»
ً
ً
«الكورنيش» ...حفاظا على المال العام يوميا في «صباح األحمد»
●

يوسف العبدالله

دخ ـ ـ ــل ديـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة ع ـلــى
خ ــط مـتــابـعــة تــرسـيــة م ــزاي ــدة ن ــادي
الكورنيش البحري الواقع على شارع
الخليج العربي على إحدى الشركات،
بـمـخــاطـبـتــه وزيـ ــر الـمــالـيــة د .نــايــف
ً
الحجرف بأن ذلك يأتي «حفاظا على
المال العام ،وحمايته».
وقـ ـ ــال «الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة» ،ف ــي خ ـطــاب
رسـ ـم ــي وجـ ـه ــه إلـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـجـ ــرف ،إن
ً
الــديــوان يسعى دائـمــا للقيام بــدوره
الــرقــابــي فــي حماية األم ــوال العامة،
ومنها ما يتعلق بـ «نادي الكورنيش»،

ً
مشيرا إلى أنه سبق أن وجه العديد
من الكتب مفادها عدم تمكين شركة
المشروعات السياحية لـ «المحاسبة»
مــن مـمــارســة اخـتـصــاصــاتــه ،إضــافــة
إل ـ ـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ال ـ ـتـ ــدخـ ــل فـ ـ ــي ت ـلــك
ً
االختصاصات بفرض الشركة قيودا
ع ـل ــى آلـ ـي ــة الـ ـت ــدقـ ـي ــق ،وم ـمــاط ـل ـت ـهــا
وتسويفها بالرد ،في مخالفة لقانون
إنشاء الديوان.
وأضـ ـ ــاف أن ت ـق ــري ــره ل ـع ــام ٢٠١٨
تـ ـضـ ـم ــن م ـ ــاحـ ـ ـظ ـ ــات ش ـ ــاب ـ ــت طـ ــرح
مواقع «المشروعات السياحية» في
مــزايــدة عــامــة ،وإص ــرار الشركة على
المضي بالنهج ذاته دون اتخاذها أي

●

إجراء ات لتدارك المالحظات الواردة
في التقرير.
ً
وكان «المحاسبة» تلقى اعتراضا
م ــن إحـ ــدى ال ـشــركــات ال ـم ـشــاركــة في
الـ ـم ــزاي ــدة ع ـل ــى اإلف ـ ـصـ ــاح بـتـسـمـيــة
شركة بـ «المزايد المفضل» ووجــود
مخالفات شابت أعمال الطرح ،منها
مخالفة قواعد الحكومة والشفافية،
وعـ ـ ـ ـ ـ ــدم ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر مـ ـ ـع ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة ع ـ ــادل ـ ــة
ً
للمتزايدين ،فضال عن عــدم تحقيق
الشركة الفائزة شروط كراسة الطرح.

اقتصاديات
تعامالت المطلعين في «الخاص» والحكومة
تحت أعين هيئة أسواق المال
١٠
صانع السوق يفاضل بين األسهم لتسجيلها لدى البورصة
١١
قبل تدشين الخدمة
«الشال» :كل إدارات العالم قلقة حول
المستقبل ما عدا اإلدارة الكويتية
١٢

مياه معالجة نظيفة ال يستفاد منها في مدينة صباح األحمد

عـبــر  18مـحـطــة مـعــالـجــة لـمـيــاه الـصــرف
ً
ال ـص ـحــي ،تـنـتــج وزارة األش ـغ ــال يــوم ـيــا في
مدينة صباح األحمد السكنية  8آالف م 3من
المياه المعالجة الصالحة للزراعة ،غير أن تلك
المياه ورغم تكلفتها العالية البالغة ماليين
ً
الــدنــان ـيــر س ـن ــوي ــا ،ال يـسـتـفــاد م ـن ـهــا ،ويـتــم
تجميعها في موقعين بانتظار استغاللها.
وصرح وكيل الوزارة إسماعيل الفيلكاوي،
أم ـ ـ ــس ،بـ ـ ــأن «األشـ ـ ـغ ـ ــال» ت ـس ـع ــى مـ ــن خ ــال
التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة
والـثــروة السمكية وشركة نفط الكويت إلى
استغالل تلك المياه.
03

٠٣
«التواصل الحكومي»
و«تويتر» يبحثان التعاون
المشترك

محليات

٠٣
العجيري لـ ةديرجلا:.
أمطار الشتاء المقبل
عادية

محليات

06
سفير البرازيل :إخماد
حرائق األمازون تمامًا
بحلول أكتوبر

Safari

«الصحة» تدرس منع استيراد السجائر اإللكترونية

ً
برنامج مكافحة التدخين يجتمع غدا لمناقشة األمر
●

عادل سامي

ف ـ ــي أعـ ـ ـق ـ ــاب ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع ع ــدد
حـ ـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــاة م ـ ـ ــن ج ـ ـ ــراء
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدامـ ـ ـه ـ ــا بـ ـ ــالـ ـ ــواليـ ـ ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ك ـش ـف ــت مـ ـص ــادر
م ـط ـل ـع ــة أن وزارة ا ل ـص ـح ــة
تدرس منع استيراد السجائر
اإللكترونية للبالد.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادر،
لـ«الجريدة» ،إن اللجنة الدائمة

السعودية :ال حل لألزمة الخليجية
إال بالوساطة الكويتية

ِّ
«لم نجرم المتعاطفين مع الدوحة ...ومسموح للقطريين بالحج والعمرة»
أكدت السعودية أنه لن يكون
ّ
هناك حــل لــأزمــة الخليجية إال
م ــن خ ــال الــوســاطــة الـكــويـتـيــة،
وعبر منظومة مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،ومن خالل
استجابة قطر لمطالب السعودية
واإلمارات والبحرين ومصر.
وفي بيان نشرته وكالة األنباء
ا لـ ـسـ ـع ــود ي ــة (واس) أ مـ ـ ــس عــن
اإلج ــراء ات والجهود اإلنسانية
األزم ـ ــة
الـ ـت ــي ق ــام ــت ب ـه ــا خ ـ ــال ُ
القطرية ،نفت المملكة مــا ن ِشر
عن تجريم المتعاطفين مع قطر،
وفرض عقوبات سجن وغرامات
مالية بحقهم ،مؤكدة أن «حماية
أم ــن الـمـمـلـكــة وســامــة 02

سيد القصاص

محليات

جانب من مهرجان ولي العهد السعودي للهجن أمس (واس)

لـلـبــرنــامــج الــوطـنــي لمكافحة
ً
ال ـتــدخ ـيــن سـتـعـقــد اج ـت ـمــاعــا
ً
غ ـ ــدا ،بــرئــاســة وك ـي ــل ال ـ ــوزارة
د .مـصـطـفــى ر ضـ ــا؛ لمناقشة
األم ـ ــر ،ودراسـ ـ ــة الـمـسـتـجــدات
العالمية بهذا الشأن ،موضحة
أن االجتماع سيبحث الجوانب
الصحية والقانونية واإلدارية
ل ـهــذه ال ـس ـجــائــر ومــراجـعـتـهــا
ً
تمهيدا لمنع استيرادها.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات

اإلحصائية األخيرة لـ«الصحة»
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت م ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــط ن ـ ـس ـ ـبـ ــة
ت ــدخ ـي ــن ط ـل ـبــة ال ـ ـمـ ــدارس فــي
الـكــويــت لـلـسـجــائــر والشيشة
اإللـكـتــرونـيــة بـ ـ  ،%2.7بــواقــع
 %3.1للذكور و %2.3لإلناث،
الفتة إلــى ارتـفــاع تلك النسبة
في المجتمع الكويتي إلى نحو
 %40بين المواطنين البالغين،
و %4بين المواطنات البالغات.

الضغوط على عبدالمهدي
لتحريره من طهران ال إقالته
الحرس الثوري يحرج بغداد بأزمات متتالية
● بغداد  -محمد البصري
قالت مصادر رفيعة في بغداد إن إقالة رئيس الحكومة عادل
عبدالمهدي ليست سهلة ،مشيرة إلى أن الجدل حول وزارتــه
ً
يعني تحديدا محاولة تخليصه من ضغوط كبيرة ومحبطة
ً
أحيانا تمارسها كتل عراقية مقربة من طهران ،وسط تصاعد
ً
اتجاهات الرأي العام المطالبة بتحرر العراق كليا من القيود
والرغبات اإليرانية في أزمة مضيق هرمز وما اتصل بها.
ووسط محاولته دمج الميليشيات بالجيش وتقييدها ،طلب
عبدالمهدي قبل نحو أسبوعين أن يصمت رجل إيــران القوي
في بغداد المعروف بأبي مهدي المهندس ،وذلك بعدما اشتدت
حراجة التفجيرات والسجاالت بين ميليشيات الحشد الشعبي
وخصومها ،لكن المهندس ،وهو نائب رئيس الحشد ،عاد قبل
ً
يومين إلطالق تصريحات مهددة ،معلنا بدء تشكيل قوة جوية
خاصة بالميليشيات العراقية.
بعد ذلــك ببضع ســاعــات ،ووس ــط صمت حكومي أو هــدوء
جــرى تفسيره بأشكال عــدة ،قــال زعيم كتلة «ســائــرون» ،األكبر
ً
في البرلمان ،إنه سيقول للعراق «وداعا» ،بعد هذا التطور ،لكن
بعد مرور عشرين دقيقة على كالمه توالت المصادر 02
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سان موريتز ...مزيج فريد
من الجمال السويسري

سيارات

19
بليزر ...2019
تخطف األنظار

رياضة

25

«فيفا» يرفض إقامة
اللقاء الثاني لألزرق
ونيبال بالكويت ...تحقيقًا
لتكافؤ الفرص

ةديرجلا

•
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الثانية

المبارك هنأ بتشكيل الحكومة السودانية

األمير يعزي حاكم جزر
البهاما ويهنئ البرازيل

سموه أكد الحرص على تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ،ببرقية تعزية الى حاكم عام جزر البهاما
كورينليوس الفين ،أعرب فيها سموه عن خالص
ت ـعــازيــه وص ـ ــادق م ــواس ــات ــه ب ـض ـحــايــا االع ـص ــار
دوريان الذي ضرب عدة مناطق في جزر البهاما
راجيا للضحايا الرحمة وبأن يتمكن المسؤولون
من تجاوز آثار هذا االعصار المدمر.
ك ـمــا ب ـعــث س ـم ــوه ،بـبــرقـيــة تـهـنـئــة إل ــى رئـيــس
جمهورية البرازيل االتحادية جايير بولسونارو،
عـبــر فـيـهــا س ـمــوه عــن خــا لــص تـهــا نـيــه بمناسبة
العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
و بـعــث سمو نــا ئــب األ مـيــر و لــي العهد ورئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر ال ـم ـب ــارك
ببرقيات مماثلة.

«السكنية» :إجراءات قانونية إلخالء
عدد من المساكن المؤجرة المخالفة
أعـ ـل ــن ال ـم ـت ـح ــدث الــرس ـمــي
ل ـل ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة ل ـلــرعــايــة
ال ـس ـك ـن ـي ــة إب ــراهـ ـي ــم ال ـن ــاش ــي
اتخاذ المؤسسة عدة إجراءات
قـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة إلخـ ـ ـ ـ ــاء عـ ـ ـ ــدد مــن
ال ـم ـس ــاك ــن الـ ـم ــؤج ــرة ب ـعــدمــا
انتهت عملية التدقيق والرقابة
إل ــى وج ــود ع ــدد مــن ال ـحــاالت
التي حصلت على رعاية دائمة
من المؤسسة.
وق ـ ـ ــال الـ ـن ــاش ــي ،فـ ــي ب ـيــان
صـحــافــي أم ــس ،إن ــه فــي إطــار
مــراجـعــة الـكـشــوف والـطـلـبــات
الـقــائـمــة لـلـمـســاكــن ال ـمــؤجــرة،
وبعد إجــراء المسح الميداني
ً
تبين أن ع ــددا مــن المواطنين
حصلوا على الرعاية الدائمة
(بيوت ،وقسائم ،وشقق) منذ
س ـنــوات وم ــازال ــوا يحتفظون
ب ـم ـس ــاك ــن م ـ ــؤج ـ ــرة ،وهـ ـ ــو مــا
يخالف قانون المؤسسة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن "الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة"
وجهت عدة إنذارات إلخالء تلك
المساكن المؤجرة ،واستجاب
ع ـ ــدد ك ـب ـيــر مـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن،
ً
وآخــرون طلبوا التمديد مهال
إضــاف ـيــة ،وه ــو مــا استجابت

إبراهيم الناشي

ً
له المؤسسة تأكيدا لحرصها
عـلــى ال ـت ـعــاون وال ـح ـفــاظ على
األسر الكويتية واستقرارها.
وأشار الناشي إلى أن هناك
ح ــاالت م ـحــدودة ج ــدا رفضت
إخـ ـ ـ ــاء الـ ـمـ ـس ــاك ــن الـ ـم ــؤج ــرة
ال ـمــؤق ـتــة ب ـعــد ان ـت ـه ــاء الـمـهــل
الممنوحة لهم ،رغم حصولهم
على الرعاية السكنية الدائمة،
مـ ـم ــا يـ ـع ــد مـ ـخ ــالـ ـف ــا ل ـق ــان ــون
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ،وعـ ـلـ ـي ــه اتـ ـخ ــذت
اإلجـ ــراء ات القانونية تمهيدا
الخالء تلك المساكن المؤقتة.
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بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك ،ببرقية إلى رئيس الوزراء في جمهورية
السودان د .عبدالله حمدوك ،هنأه فيها بمناسبة
تـشـكـيــل ا لـحـكــو مــة ا ل ـســودا ن ـيــة ا ل ـجــد يــدة ،متمنيا
لــه النجاح والتوفيق فــي تحقيق مــا يتطلع إليه
ال ـش ـعــب ال ـس ــودان ــي ال ـش ـق ـيــق م ــن األمـ ــن وال ــرخ ــاء
واالستقرار.

وأشاد سموه بالعالقات األخوية الوثيقة التي
تــر بــط بين ا لـكــو يــت وجـمـهــور يــة ا ل ـســودان ،مؤكدا
حرص الكويت على تعزيز هذه العالقات الثنائية
و مـجــاالت التعاون والتطلع للدفع بها قدما لما
فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
جابر المبارك

«اإلعالم» :خطة لالحتفال بالتكريم األممي لألمير
أك ــد وك ـيــل وزارة اإلعـ ــام الـمـســاعــد لقطاع
التخطيط اإلعالمي والتنمية المعرفية محمد
بن ناجي أن "الجهود االنسانية المتميزة التي
يـبــذلـهــا سـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد ،فــي تـعــزيــز العمل
الخيري واالنساني والحفاظ على السلم واألمن

مليارا دينار تسويات سياسية...
إلى جانب ثمانية آالف من المتوقع تقاعدهم العام المقبل.
ولفتت إلــى أنــه على ضــوء ذلــك تــم وضــع أربـعــة سيناريوهات
ً
مع تحديد كلفة كل منها ،مبينة أنه وفقا لألول وهو األقــرب ،فإن
«المتقاعد سيحصل على نحو سبعة أضعاف معاشه ،وفي حال
تم اعتماد خصم ال ــ %10منه لتسديده دون فوائد ،فــإن كلفة هذا
االقتراح ستكون  171مليون دينار على المتقاعدين الحاليين ،و45
ً
مليونا على المتقاعدين خالل العام المقبل ،ليبلغ إجمالي تكلفة هذا
ً
السيناريو  216مليونا قابلة للزيادة ،في ظل األعداد التي ستتقاعد
بعد أبريل حتى تطبيق القانون في حال تمريره من المجلس».
وأوض ـحــت أن السيناريو الـثــانــي يتضمن اسـتـبــدال المتقاعد
 10أضعاف معاشه ،وفي حال استقطاع  %10منه ،فستكون كلفة
ً
االقتراح  332مليون دينار على المتقاعدين الحاليين ،و 70مليونا
عـلــى مـتـقــاعــدي ال ـعــام الـمـقـبــل ،فــي حـيــن يقضي الـثــالــث بحصول
ً
المتقاعد على  12ضعفا لــرا تـبــه ،لتبلغ كلفته على المتقاعدين
ً
ً
الحاليين  463مليونا ،والعام المقبل  89مليونا.
ً
وأضــافــت المصادر أنــه وفقا للسيناريو األخـيــر ،وهــو األعلى،
ستكون كلفته على المتقاعدين الحاليين نحو  691مليون دينار،
ً
في حــال استبدال  15ضعفا للمعاش ،مع تسديده بخصم ،%10
الفتة إلى أن كلفته على المتقاعدين الثمانية آالف في العام المقبل
ً
 119مليونا ،ليبلغ إجماليها  810ماليين.
ولفتت إلى أنه في كل سيناريو تم حساب الكلفة بنسب مختلفة
من االستقطاع من المعاش مثل  %15و %20و %25وكلها ذات كلفة
عالية ،متوقعة أن يتمسك النواب باستقطاع  %10من المعاش.
ً
وكان هايف صرح الخميس متوعدا الحجرف باالستجواب «إذا لم
يقم بإزالة الفوائد الربوية من قانون التأمينات والمتقاعدين» ،وأشار
ً
في تصريحه إلى أن «الوزير قطع وعدا على نفسه وأخلفه» ،ثم تعهد
عدد من النواب بأنه إن لم ينتهِ الوزير ويوافق على القانون خالل
هذه األسابيع الخمسة فسيدعمون أي استجواب قادم له04 .

الدوليين وتعزيز العالقات آتت ثمارها والقت
تقديرا أمميا من األمم المتحدة لتسمية سموه
قائد العمل اإلنـســانــي ،والـكــويــت مركز العمل
اإلنساني".
وأشار بن ناجي ،في تصريح ،إلى ان "الوزارة

السعودية :ال حل لألزمة الخليجية...
مواطنيها حق سيادي يكفله القانون الدولي».
وشــددت على أن «اإلج ــراء ٌّات المتخذة بإغالق األجــواء اإلقليمية
تجاه ّ
أي خطوط طيران هي حق سيادي كعمل احترازي تقوم به الدول
التي تخشى تهديدات قد تمس أمنها القومي» ،مضيفة أن «قرار قطع
ً
العالقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر جاء انطالقا من ممارسة
السعودية حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية
ألمنها الوطني من مخاطر اإلرهاب والتطرف».
ّ
ولفتت إلــى أن «األشـقــاء القطريين مسموح لهم بدخول المملكة
ألداء مناسك الحج والعمرة» ،مبينة أنه «تم التعامل معهم بإيجابية
ً
تقديرا لظروفهم ،كإعفائهم من اشتراط تسجيل الدخول عبر المسار
اإللكتروني ،والحصول على التصاريح الالزمة لهذا الغرض».
وشددت المملكة ،في بيانها ،على أنها «سعت منذ اندالع األزمة
الخليجية إلــى استقرار مجلس التعاون ،فلم ينعكس قرارها على
ممثلي دولــة قطر لــدى المجلس ،بــل صــدرت األوام ــر بتفعيل دوره
ً
وتـعــزيــز مـسـيــرتــه ،سـعـيــا إل ــى تحقيق أهــدافــه الـســامـيــة ومــواصـلــة
العمل الخليجي المشترك ،وتسهيل جميع ما يتعلق بالموظفين
القطريين العاملين لدى المجلس ،وكذلك الوفود القطرية المشاركة
في اجتماعات أمانته العامة».
وأشارت إلى أن اللجنة المعنية بمراعاة الحاالت اإلنسانية لألسر
المشتركة السعودية -القطرية تعالج أوضاع الوافدين المقيمين في
المملكة ممن يعملون لدى األشقاء القطريين» ،مراعية في ذلك تنقلهم
بين البلدين ،وال يوجد ُّ
أي تمييز في التعامل معهم.

الضغوط على عبدالمهدي
الحكومية لترفض أو تستهين بإعالن المهندس تأسيس سالح
للجو ،رغم أن هذه التصريحات لم تمنع إطالق جدل بشأن المستقبل
السياسي لعبدالمهدي ،إذ بدأ حديث جدي حول إمكانية إقالته.

أعدت خطة متكاملة األركان يشترك فيها جميع
القطاعات ،لالحتفال بالذكرى الخامسة التي
تصادف غدا االثنين  9سبتمبر ،لتسمية سموه
ً
قائدا للعمل اإلنساني".

أما المصادر المقربة من الجناح السياسي المعتدل فأعربت عن
اعتقادها أن كل تلميح الستجواب عبدالمهدي أو سحب الثقة منه
يقصد منه الضغط على إيران لتفهم أن من غير الممكن استمرار
وكالئها في العراق في اختالق أزمة تلو األخرى إلعاقة الحكومة،
ً
وخصوصا أن انتهاء زوبعة القوة الجوية التابعة للحشد أعقبه
ً
فورا تحرك نواب مقربين من الميليشيات الستصدار قرار نيابي
ً
بطرد القوات األميركية من العراق ،وهو مسعى فشل سابقا ،لكن
يعود إلى الواجهة بين الحين واآلخر.
ً
ويقول الجناح المعتدل إن عبدالمهدي ينتمي إليه فكريا ،لكنه
ً
ً
ً
يتنازل قليال أو كثيرا لجناح إيــران في العراق ،محاوال احتواء ه،
ً
مشيرا إلى ضرورة إطالق حوار بين القوى العراقية إلعادة ترتيب
ً
تيار المعتدلين الذي كاد أن ينفرط عقده أخيرا ،ومحاولة تخفيف
الضغوط اإليرانية على حكومة عبدالمهدي.
واعترضت القوى العراقية على وجود صواريخ إيرانية مخبأة
ً
فــي مـخــازن الميليشيات الـعــراقـيــة ،وخـصــوصــا أن ذلــك بــدأ يفتح
ً
ً
جبهات خطيرة ،السيما مع المواقف اإلسرائيلية سياسيا وعسكريا،
لكن عبدالمهدي اختار أن يدير األزمة عبر ممثليه ،وقطع مؤتمره
الصحافي األسبوعي المعتاد للمرة الثالثة على التوالي ،وهو ما
ً
ً
اعتبره البعض احتجاجا على طهران التي نقضت عددا من االتفاقات
معه ،أبرزها تقييد ميليشياتها ،وعدم تركها تخرب الحياد العراقي
في األزمة الدولية مع إيران.
وتـ ـح ــاول كـتـلــة ال ـف ـتــح ،ال ـت ــي تـمـثــل الـمـيـلـيـشـيــات ،ال ــدف ــاع عن
عبدالمهدي ،وكسب أصوات كردية وسنية في هذا اإلطار ،في وقت
يقول التيار المعتدل إنه قادر على حماية الحكومة بالضغط عليها
ً
للبقاء في الحياد ،مراهنا على أن الجناح العراقي المتشدد نفسه
يعيش تناقضات داخلية كثيرة ،ويعجز عن بناء إجماع بشأن دعم
ً
ً
إيــران أو التزام الحياد ،وخصوصا أن كثيرا من ممثليه البارزين
التزموا الصمت مثل رئيس الحكومة ،تاركين شخصيات من طراز
عمار الحكيم ومقتدى الصدر ،ترسم مالمح الخالف العراقي مع
حراس الثوري اإليراني هذه األيام.
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محليات
رئيس التحرير بحث أوضاع المنطقة مع سيلفرمان
استقبل السفير األميركي بمناسبة انتهاء فترة عمله بالكويت
اس ـت ـق ـب ــل رئـ ـي ــس ال ـت ـح ــري ــر،
الــزم ـيــل خــالــد ه ــال الـمـطـيــري،
فــي مكتبه صـبــاح أمــس ،سفير
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة
لدى البالد لورانس سيلفرمان،
ب ـم ـنــاس ـبــة ان ـت ـه ــاء ف ـت ــرة عمله
بالكويت.
وجـ ـ ــرى خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء بـحــث
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة وس ـب ــل
دعـ ــم ال ـت ـع ــاون اإلعـ ــامـ ــي ،كما
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرف ـ ـ ــان آخ ـ ــر
المستجدات اإلقليمية والدولية
وا لـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــا ي ـ ــا ذات اال ه ـ ـت ـ ـمـ ــام
المشترك بين البلدين.
وأكــد المطيري ،في تصريح
لـ ــه خـ ـ ــال اس ـت ـق ـب ــال ــه ال ـس ـف ـيــر
األميركي ،عمق عالقات التعاون
ب ـي ــن الـ ـك ــوي ــت وواشـ ـنـ ـط ــن فــي
الـمـجــاالت كــافــة وعـلــى مختلف
ً
الصعد ،مشددا على أهمية دعم

رئيس التحرير مستقبال سيلفرمان بحضور العنزي وبايتز
وتــرس ـیــخ ال ـعــاقــات اإلعــامـیــة
ب ـ ـیـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــدیـ ــن الـ ـص ــدیـ ـقـ ـی ــن،
ً
ومـ ـتـ ـمـ ـنـ ـي ــا ل ـل ـس ـف ـي ــر ال ـن ـج ــاح
والتوفيق في عمله.

من جانبه ،أعــرب سيلفرمان
ع ـ ــن ت ـ ـقـ ــديـ ــره ل ـ ــدول ـ ــة ال ـك ــوي ــت
ودورها في دعم السالم واألمن
في المنطقة ،مشيرا إلى أهمية

زيــارة سمو أمير البالد الشيخ
ص ـب ــاح األح ـم ــد ال ـمــرت ـق ـبــة إلــى
الواليات المتحدة ولقاء الرئيس
ً
األميركي دونالد ترامب ،ومؤكدا

أهمية دعم سبل تعزيز العالقات
ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ،وت ــواف ــق ال ــرؤى
وال ـمــواقــف بـيــن الـبـلــديــن حيال
القضايا اإلقليمية والدولية.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب س ـ ـي ـ ـل ـ ـفـ ــرمـ ــان ع ــن
س ـ ـعـ ــادتـ ــه وام ـ ـت ـ ـنـ ــانـ ــه ل ـح ـســن
االس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال وك ـ ـ ـ ــرم ال ـض ـی ــاف ــة
ال ـل ــذی ــن وج ــده ـم ــا ط ـ ــوال فـتــرة
عمله بالكویت ،على المستویین
ً
الرسمي والشعبي ،واصفا هذه
الـفـتــرة بــأنـهــا مــن أجـمــل فـتــرات
عمله سفیرا لبالده في الخارج.
حـ ـض ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ال ـم ـس ـت ـش ــار
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ــرئ ـي ــس ال ـت ـحــريــر،
ال ــزم ـي ــل س ـع ــود ال ـع ـن ــزي ،ومــن
الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة الـمـلـحــق
اإلع ـ ــام ـ ــي س ـ ـت ـ ـيـ ــوارت ب ــاي ـت ــز،
واخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
والمحتوى االستراتيجي رشا
البديري.

«التواصل الحكومي» و«تويتر»
يبحثان التعاون المشترك
بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــث رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس م ـ ــرك ـ ــز
التواصل الحكومي الناطق
ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم ال ـح ـكــومــة
طـ ـ ــارق ال ـ ـمـ ــزرم مــع ال ـمــديــر
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـك ـتــب اإلق ـل ـي ـمــي
لموقع التواصل االجتماعي
"ت ـ ـ ــويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر" ل ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق
األوسـ ـ ــط وشـ ـم ــال إفــريـقـيــا
وباكستان بنجامان أمبن
ونائب الرئيس التجاري في
وكــالــة "كونكت آدز" محمد
مـ ـج ــاه ــد سـ ـب ــل وم ـ ـجـ ــاالت
التعاون المشترك.
وقـ ـ ـ ــال مـ ــركـ ــز الـ ـت ــواص ــل
الحكومي ،في بيان صحافي
أمس ،إن اللقاء تناول آفاق
دعـ ـ ـ ــم الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات وتـ ـ ـب ـ ــادل
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرات ف ـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــاالت
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ال ـ ـتـ ــواصـ ــل

ً
المزرم مستقبال المدير اإلقليمي لـ«تويتر»
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ومـ ـنـ ـص ــات ــه
ال ـحــدي ـثــة واالسـ ـتـ ـف ــادة من
تجارب "تويتر" في تطوير

آل ـ ـ ـيـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ودعـ ـ ــم
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ل ــدى
الجهات الحكومية.

ً
إهدار  8آالف م 3من المياه المعالجة يوميا في «صباح األحمد»

«األشغال» :ننسق مع «الزراعة» و«نفط الكويت» الستغاللها في أعمالهما المختلفة
سيد القصاص

أكــدت وزارة األشـغــال العامة
سالمة المياه المعالجة ونقائها
ف ـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة ص ـ ـب ـ ــاح األح ـ ـمـ ــد
الـسـكـنـيــة ،ال ـتــي ت ـقــدر ب ـقــرابــة 8
ً
آالف م ـت ــر م ـك ـع ــب ي ــومـ ـي ــا يـتــم
تجميعها فــي بـعــض المناطق
دون االستفادة منها على الرغم
ً
من تكلفتها العالية سنويا على
الدولة.
وقال وكيل الوزارة إسماعيل
الفيلكاوي خالل جولة له صباح
أم ـ ـ ــس ف ـ ــي الـ ـم ــديـ ـن ــة ل ـم ـتــاب ـعــة
أعمال المعالجة التي تتم لمياه

الـ ـص ــرف ال ـص ـح ــي ،إن ال ـ ــوزارة
تـسـعــى مــن خ ــال الـتـنـسـيــق مع
الهيئة العامة للزراعة والـثــروة
السمكية و شــر كــة نـفــط الكويت
إلى استغالل تلك المياه النظيفة
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـتـ ــم مـ ـع ــالـ ـجـ ـتـ ـه ــا وفـ ــق
أحـ ــدث تـكـنــولــوجـيــا الـمـعــالـجــة
المستخدمة في البالد.
وأوض ــح أن أعـمــال المعالجة
ف ــي ال ـم ــدي ـن ــة ت ـت ــم م ــن خ ـ ــال 9
مــواقــع عبر  18محطة معالجة،
والطاقة االستيعابية للمحطات
تغطي احتياجات مدينة صباح

نتائج الملوثات بالمياه المعالجة ...صفر
قــال مدير إدارة التفتيش والــرقــابــة فــي الهيئة
العامة للبيئة د .مشعل اإلبراهيم« ،إننا موجودون
اليوم مع وزارة األشغال لمتابعة أعمال معالجة مياه
الصرف الصحي الناتجة عن مدينة صباح األحمد
السكنية ،والعينات التي أخذناها أظهرت أن النتائج
ً
الملوثات في المياه المعالجة كانت (صفرا) ،ولم
تعط أي ارتـفــاعــات لـغــاز كبريتيت الهيدروجين
وغاز األمونيا.
وأضــاف اإلبراهيم أن مخرجات المياه بعكس

ما أثير في مواقع التواصل االجتماعي ،ونحن هنا
لتطبيق قانون حماية البيئة ،إذ يتم أخذ العينات
بشكل متتابع لتحليلها في مختبرات الهيئة العامة
للبيئة للتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية ،كما
ستتم مخاطبة بلدية الكويت والرعاية السكنية
لوجود كميات من النفايات وأنـقــاض البناء في
ً
المنطقة ،لتتم إزالتها بأقرب وقت ممكن ،مطالبا
بتعاون الجهات الحكومية في حل مشكلة هذه
المياه واالستفادة منها في الري.

ً
األحـ ـ ـم ـ ــد حـ ــال ـ ـيـ ــا ،وسـ ـتـ ـت ــم فــي
المستقبل زيادة الطاقة مع زيادة
عدد السكان بها.
وأ كـ ـ ـ ـ ــد أن وزارة األ شـ ـ ـغ ـ ــال
ال ـعــامــة م ـسـتـعــدة لـلـتـعــامــل مع
ك ـ ــل الـ ـت ــدفـ ـق ــات ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة،
"ول ــدي ـن ــا خ ـطــة كــام ـلــة لتغطية
مــديـنــة ص ـبــاح األح ـم ــد ،وخ ــال
الجولة رأيـنــا المخرجين األول
وال ـ ـثـ ــانـ ــي ل ـل ـم ـي ــاه ال ـم ـع ــال ـج ــة،
وهناك تعاون بيننا وبين الهيئة
العامة للزراعة الستغالل المياه
المعالجة لري األشجار التي تتم
زراعتها في المدينة".
وأض ـ ــاف ال ـف ـي ـل ـكــاوي "لــديـنــا
ت ـ ـعـ ــاون ك ــذل ــك مـ ــع ش ــرك ــة نـفــط
ال ـكــويــت الس ـت ـغــال تـلــك الـمـيــاه
المعالجة في أعمال شركة نفط
الكويت" ،الفتا إلى أن العقد الذي
يـتــم تـنـفـيــذه ف ــي مـعــالـجــة مـيــاه
الصرف بمدينة صباح األحمد
جار من  2012ويحتوي على
عقد ٍ
العديد من الخدمات التي تخدم
مدينة صباح األحمد.
بــدورهــا ،قالت مديرة الهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـطــرق وال ـن ـق ــل ال ـبــري
بالتكليف سـهــى أشـكـنــانــي ،إن

الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـل ـطــرق والـنـقــل
ال ـ ـ ـبـ ـ ــري مـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــم أولـ ــويـ ــات ـ ـهـ ــا
ت ـص ـم ـيــم حـ ــل ج ـ ـ ــذري لـمـشـكـلــة
تصريف مدينة صـبــاح األحمد
ال ـس ـك ـن ـيــة ،والـ ـم ــدن اإلس ـكــان ـيــة
ً
جار تصميم
المجاورة ،وحاليا ٍ
مـجــرور رئـيـســي يـقــوم بتنفيذه
مكتب استشاري عالمي لوضع
المواصفات العالمية لتصريف
شبكة صرف األمطار من مدينة
صـ ـ ـب ـ ــاح األح ـ ـ ـمـ ـ ــد وب ـ ـ ـطـ ـ ــول 73
ً
كيلومترا باتجاه الجنوب نحو
مخرج النويصيب.
وأض ـ ــاف ـ ــت أشـ ـكـ ـن ــان ــي :نـحــن
ً
حـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي م ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة إعـ ـ ـ ـ ــداد
الـ ـتـ ـص ــامـ ـي ــم الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة لـ ـه ــذا
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع ،وض ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــن خـ ـط ــة
الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـل ـطــرق والـنـقــل
ال ـب ــري ،سـيـتــم طــرحــه ف ــي خطة
ميزانية السنة المالية القادمة
.2021/2020
وأشارت إلى أن الهيئة العامة
ل ـل ـطــرق وال ـن ـقــل ال ـب ــري وضـعــت
م ــع ك ــل ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة وفــي
مقدمتها وزارة األشغال أولوية
ً
واه ـت ـم ــام ــا ك ـب ـيــريــن ل ـحــل هــذه
المشكلة فــي أق ــرب وقــت ممكن،

العجيري لـ ةديرجلا  :أمطار «الصحة» :بروتوكوالت سالمة المرضى
أحد معايير برامج االعتماد
الشتاء المقبل عادية
•

إبراهيم :خريف الكويت دافئ وصحراوي
● يوسف العبدالله

طمأن العالم الفلكي د .صالح العجيري أن أمطار هذا العام
ستكون عادية ،ولن تكون مماثلة لألمطار الغزيرة ،التي شهدتها
ً
ال ـبــاد ال ـعــام الـمــاضــي ،مــؤكــدا أن مــا ح ــدث ك ــان إح ــدى سـنــوات
ً
"الهدامة" التي تمر بها الكويت كل نحو  21عاما.
وكشف العجيري لـ "الجريدة" أمس ،أن األمطار المتوقعة ستبدأ
ً
مطلع شهر نوفمبر المقبل ،داعـيــا المواطنين والمقيمين إلى
ً
اعتماد مالبس الشتاء بدءا من  25من الشهر ذاته.
من جانبه ،أكد خبير األرصاد الجوية جمال إبراهيم أن األمطار
ً
هذا الشتاء ستكون خفيفة ،مشيرا إلى أن موسم الصيف سينتهي
في  21سبتمبر الجاري لتدخل البالد فصل الخريف الذي سيكون
ً
ً
هذا العام دافئا وصحراويا.
ً
وقال إبراهيم لـ"الجريدة" أمس ،إن قلة االمطار أمر طبيعي جدا
ً
في الكويت لموقعها الصحراوي ،مؤكدا في الوقت ذاته أن ماحدث
ً
ً
العام الماضي من أمطار غزيرة كان حدثا استثنائيا ،وآخر مرة
ً
ً
وقع في عام  1997ويحدث ما بين  15إلى  20عاما تقريبا.
ً
وأضــاف أن الكويت أمطارها دائما خفيفة ولو كانت غزيرة
ألصبحت من الدول الزراعية.

إنشاء وحدة لعالج السلس البولي النسائي بـ«والدة الفروانية»
●

عادل سامي

أكدت "الصحة" أن سياسات وبروتوكوالت سالمة
ال ـمــرضــى تـعـتـبــر ضـمــن مـعــايـيــر ب ــرام ــج االعـتـمــاد
بمرافق الرعاية الصحية ،ويعد تطبيقها وااللتزام
بها شرطا أساسيا للحصول على االعتماد بجودة
الرعاية الصحية.
وأعلنت الوزارة ،في بيان لها أمس ،أنها مستعدة
لالحتفال باليوم العالمي لسالمة المرضى ،والذي
يوافق  17الجاري ،تنفيذا لقرارات منظمة الصحة
العالمية بشأن االهتمام بسالمة المرضى.
وأوضحت أن االحتفاالت ستقام في عدة مواقع،
للتوعية بسالمة المرضى والتعريف بــاإلجــراءات
والـمـبــادرات التي تقوم بها ال ــوزارة لصون حقوق
المرضى.
من جانب آخر ،كشفت رئيسة قسم النساء والوالدة
بمستشفى الفروانية د .أمل خضر عن إنشاء وحدة
لعالج السلس البولي النسائي بالقسم ،الفتة الى أن
هذا يعتبر ثمرة نجاح برنامج األطباء الزوار بوزارة

«الصيدلية» :إغالق صيدليات
الجمعيات التعاونية المخالفة
●

عادل سامي

طالب األمـيــن الـعــام للجمعية
الصيدلية الصيدلي علي هادي
وزارة الشؤون باستكمال تطبيق
قانون الصيدلة الجديد والخاص
ب ـت ـم ـك ـيــن الـ ـصـ ـي ــدل ــي ال ـكــوي ـتــي
مــن إدارة صيدليات الجمعيات
التعاونية من خالل طرح نشاط
الصيدلية لالستثمار من جانب
صيدلي كويتي.
وقال هادي ،في تصريح أمس،
إن ــه بــانـتـهــاء المهلة التنظيمية
لـتـطـبـيــق الـ ـق ــان ــون ب ـت ــاري ــخ 30

يونيو  2019أصبحت تراخيص
ج ـم ـيــع ص ـي ــدل ـي ــات ال ـج ـم ـع ـيــات
الـتـعــاونـيــة منتهيه الصالحية،
وه ــو م ــا يـعــد مـخــالـفــة صريحة
لقانون مهنة الصيدلة في الكويت،
مما ّ
يحمل مجالس إدارات هذه
الجمعيات المسؤولية القانونية،
وم ـســؤول ـيــة ص ـحــة الـمــواطـنـيــن
وسالمتهم.
وأش ــار إل ــى أن وزارة الصحة
مـمـثـلــة ب ـ ــإدارة تـفـتـيــش األدويـ ــة
وجهت لهذه الصيدليات إنذارات
م ـث ـب ـتــة ف ــي م ـح ــاض ــر الـتـفـتـيــش
ت ـم ـه ـي ــدا إلح ــال ـت ـه ــا إلـ ـ ــى لـجـنــة

ً
العقوبات ،موضحا أن اللجنة قد
تتخذ إج ـ ــراءات تقضي بــإغــاق
الـصـيــدلـيــة وس ـحــب الـتــرخـيــص
مــن الصيادلة لحين الفصل في
الــدعــوى الـجــزائـيــة ،الفـتــا إلــى أن
ال ـص ـيــادلــة الـكــويـتـيـيــن يــديــرون
حاليا أكثر مــن سبع صيدليات
في الجمعيات التعاونية.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــذر هـ ـ ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـص ـ ـيـ ــادلـ ــة
العاملين في صيدليات الجمعيات
ال ـت ـع ــاون ـي ــة مـ ــن م ـ ــزاول ـ ــة مـهـنــة
ال ـص ـي ــدل ــة ب ـت ــراخ ـي ــص منتهية
ال ـصــاح ـيــة ألن ذلـ ــك يـعــرضـهــم
للعقوبة.

الصحة ،والــذي يسعى الى جلب أفضل االطباء من
الخارج الجــراء العمليات الدقيقة وتدريب الكوادر
الطبية بالمستشفيات.
وأعلنت خضر ،في تصريح صحافي أمس ،إجراء
 12عملية رفع المثانة لعالج السلس البولي النسائي،
إضافة إلــى إجــراء  6عمليات بمستشفى الفروانية
و 6أخــرى بمستشفى الـعــدان ،بمشاركة استشاري
المسالك البولية النسائية د .أحمد البدر من المملكة
العربية السعودية .وذكــرت أن البدر يــزور الكويت
للمرة الثانية ،وقام خالل هذه الزيارة بتدريب الطواقم
الطبية في قسم النساء والوالدة بمستشفى العدان
على إجراء مثل هذه العمليات الجراحية والدقيقة،
أس ــوة بــزمــائـهــم بمستشفى الـفــروانـيــة الــذيــن قــام
بتدريبهم خالل زيارته األولى.
إلى ذلــك ،نفت إدارة مستشفى األميري أن يكون
مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل ،والذي
يـظـهــر فـيــه مــريــض ي ـبــدو أن ــه يتلقى جـلـســة عــاج
لغسيل الكلى ويقوم بـقــراءة أبيات شعرية دينية،
سجل بالمستشفى.

البلدية تشارك في ورشة
التخطيط العمراني ببروكسل
يزور وفد من بلدية الكويت ،برئاسة نائب المدير العام لشؤون قطاع
التطوير والمعلومات م .سعد المحيلبي ،وعضوية مدير إدارة التنسيق
م .جاسم الحبيب ،ومن إدارة المخطط الهيكلي م .سليمان الراشد ،االتحاد
األوروبي ،لحضور ورشة التخطيط العمراني ،التي ستعقد من  9إلى 11
الجاري في بروكسل.
وفي السياق ،أكد المحيلبي ،في تصريح صحافي ،أمس ،أن هذه الزيارة
تأتي تنفيذا لقرار اجتماع لجنة الــوزراء المعنيين بشؤون بلديات دول
مجلس التعاون في االجتماع الحادي والعشرين بالكويت في نوفمبر
 ٢٠١٨بتنفيذ ورشتي عمل؛ األولى معنية ببحث  3محاور تتمثل في :الرؤية
االستراتيجية ،البيانات والمعلومات ،والسياسات المكانية ،فيما تناقش
الورشة الثانية  3محاور تتمثل في :التنمية المشتركة ،تطوير المناطق
الحدودية ،والبعد اإلقليمي والعالمي.
وأكــد المحيلبي أهمية تنفيذ زي ــارة االتـحــاد األوروبـ ــي ،بمشاركة
المختصين ،لــاطــاع المباشر على تجربته المتكاملة المميزة في
التخطيط العمراني واالستراتيجي.

الفيلكاوي أمام أحد مواقع رفع المياه في مدينة صباح األحمد
ون ـ ـ ـحـ ـ ــرص عـ ـلـ ــى ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء هـ ــذا
المشروع وفق البرنامج الزمني
ال ـ ـمـ ــوضـ ــع ل ـ ــه" ،ون ـ ـ ـكـ ـ ــون ب ــذل ــك
ً
ً
وضـعـنــا ح ــا جــذريــا لتصريف
المياه في المنطقة".
وق ــال ــت أش ـك ـنــانــي ،إن هـنــاك
مـ ـت ــابـ ـع ــة ح ـث ـي ـث ــة م ـ ــن م ـج ـلــس
ال ــوزراء ووزي ــر األشـغــال العامة
وزير الدولة لشؤون اإلسكان د.
جنان بوشهري لهذا الموضوع
ال ـم ـهــم ،ولـلـحـفــاظ عـلــى قاطني
هذه المدن في الجنوب ،وبمجرد
االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ـ ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـج ــرور
ستكون األمــور على أفضل حال
ب ــال ـن ـس ـبــة ل ـع ـم ـل ـي ــات ت ـصــريــف
المياه في المدينة.

«البيئة» :غازات المحطات ضمن الحدود
أك ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـع ــام ــة
ل ـل ـب ـي ـئــة ،أم ـ ــس ،أن مـسـتــوى
ان ـب ـع ــاث ــات غ ـ ــاز "األم ــونـ ـي ــا"
و"ك ـبــري ـت ـيــد ال ـه ـيــدروج ـيــن"
م ــن م ـح ـطــات مـعــالـجــة مـيــاه
ال ـص ــرف ال ـص ـحــي ال ـص ــادرة
ع ــن م ــدي ـن ــة صـ ـب ــاح األح ـم ــد
ال ـس ـك ـن ـي ــة "ضـ ـم ــن الـ ـح ــدود
المسموح بها".
جــاء ذلــك فــي بـيــان صــادر
ع ـ ـ ــن ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ع ـ ـقـ ــب ج ــول ــة

تفقدية لمحطات المعالجة
وأم ـ ــاك ـ ــن ت ـج ـم ـع ــات ال ـم ـي ــاه
وقـ ـ ـي ـ ــاس ن ـس ـب ــة ان ـب ـع ــاث ــات
غ ــاز "األم ــون ـي ــا" و"كـبــريـتـيــد
ال ـه ـيــدروج ـيــن" وال ـت ــي تبين
أنها ضمن الحدود المسموح
بها.
وأشار إلى أن هيئة البيئة
مـسـتـمــرة ف ــي أخ ــذ الـعـيـنــات
لتحليلها والـتــأكــد مــن مدى
مطابقتها للمعايير البيئية.

برلمانيات
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هايف ينتقد القبض على الطلبة للتجنيد الهاشم لـ ةديرجلا  :نتطلع إلى «استبدال» بال مثالب
•

دعا النائب محمد هايف إلى ضرورة الربط الحكومي فيما
يخص التجنيد اإللزامي وتطبيقه من الجهات دون تعسف أو
الضرر بطلبة الجامعة وإلقاء القبض عليهم مع وجود التأجيل
وفق القانون.
وقال هايف في تصريح صحافي أمس ،إن "قانون التجنيد
اإللزامي قانون وطني مهم للوطن ومفيد للشباب ،والواجب
تـنـفـيــذه م ــن جـمـيــع ال ـج ـهــات ك ــي ال ي ـشــوب طــريـقــة التطبيق
تعسف أو ضرر على المواطنين بإلقاء القبض في منافذ البالد
على طلبة جامعة أو طلبة ضباط مع وجــود التأجيل بحجة
التخلف عن التجنيد ،وهذا الخلل الحكومي سببه عدم الربط
اإللكتروني".

ننتظر في اجتماع المالية اليوم حلول الحجرف التي وعدنا بها بشأن القانون
فهد التركي

محمد هايف

قالت الهاشم إنها تتطلع في
اجتماع اللجنة المالية البرلمانية
اليوم إلى قانون عادل يكون
في صف المتقاعد والمواطن
فيما يتعلق باالستبدال« ،ولن
نقبل بأي شيء يضره أو يمس
دخله» ،مطالبة النواب بوقفة
جادة تجاه هذا الموضوع.

الحكومة
أبلغتنا
أن حاالت
التقاعد
الجديدة
المتوقعة
خالل العام
المقبل  8آالف
متقاعد

شـ ـ ـ ـ ـ ــددت ع ـ ـ ـضـ ـ ــوة الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
ال ـم ــال ـي ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ال ـنــائ ـبــة
صفاء الهاشم على ضــرورة أن
يخرج تعديل قانون التأمينات
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ــاالسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدال بــا
مـ ـث ــال ــب ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن "م ــن
الـعـيــب أن ـنــا ف ــي ه ــذه الـمــرحـلــة
المتقدمة وننجز قوانين فيها
مثالب كثيرة ،يكون ضحيتها
الـ ـم ــواط ــن ،خ ــاص ــة ف ــي قـضـيــة
قـ ــانـ ــون االس ـ ـت ـ ـبـ ــدال والـ ـف ــوائ ــد
التي يتضمنها ،فهو موضوع
خطير جدا".
وقالت الهاشم ،في تصريح
ل ــ"ال ـج ــري ــدة" أمـ ــس" :أن ـت ـظــر ما
ي ـس ـف ــر ع ـن ــه اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة
المالية واالقتصادية البرلمانية
مـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة م ـم ـث ـلــة ب ــوزي ــر
الـ ـم ــالـ ـي ــة د .نـ ــايـ ــف ال ـح ـج ــرف
ومـ ـمـ ـثـ ـل ــي ال ـ ـتـ ــأم ـ ـي ـ ـنـ ــات حـ ــول
االس ـت ـبــدال وحـيـثـيــاتــه ووع ــود
ال ــوزي ــر ،وب ـع ــده ــا س ـي ـكــون لي
تعليق متكامل حول الموضوع".
وأض ــاف ــت" :ال أح ــب أنـصــاف
ال ـح ـلــول ف ــي ال ـقــوان ـيــن ،وسـبــق
أن قلت هــذا الكالم في التقاعد
المبكر والقرض الحسن ،ونبهت
عـ ــن مـ ـح ــاذي ــر ،والـ ـ ـي ـ ــوم ص ــدق
كــامــي وال ـن ــاس تـعــانــي كثيرا
ب ـس ـبــب م ــا ح ـ ــدث ،إض ــاف ــة الــى
اإلحاالت الجبرية للتقاعد التي
زادت ،واس ـت ـب ــدال الـمــواطـنـيــن
ب ــال ــواف ــدي ــن لـلـعـمــل ف ــي جـهــات
حكومية".
وتابعت" :في قضية استبدال
الـ ـم ــواط ــن بـ ــوافـ ــد ،ه ـ ــذه نـقـطــة
يجب الــوقــوف عندها ألنــه أمر
مرفوض تماما ،وأنا هنا أكون

الهاشم والحجرف
حبال على رقبة الحكومة ،فهل
ً
ي ـع ـق ــل ان ي ـس ـت ـب ــدل ال ـم ــواط ــن
بــوافــد فــي الـجـهــات الحكومية
بالكويت؟".
وزادت" :سأنتظر إعالن قراري
حتى يعرض علينا وزير المالية
الـ ــرؤيـ ــة ال ـح ـكــوم ـيــة مـتـضـمـنــة
االرقام والتكلفة للسيناريوهات
ال ـثــاثــة ال ـتــي اقـتــرحـتـهــا عليه
ف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ـت ـعــديــل قــانــون
التأمينات بشأن االستبدال ،من
خ ــال االج ـت ـمــاع غـيــر الــرسـمــي
الذي جمعني معه بعد انقضاء
دور االنعقاد الماضي.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت" :وعـ ـ ــدنـ ـ ــي الـ ــوزيـ ــر
الـ ـحـ ـج ــرف أن ي ــأت ــي بــال ـك ـل ـفــة
واألرقـ ـ ــام ،السـيـمــا مــع مـشــروع
القانون المقدم الذي يتمثل 14
مرة ضعف الراتب ،ويقدم ألكثر
مــن مــرة خــال حياة الشخص،
ح ـ ـيـ ــث ال مـ ـشـ ـكـ ـل ــة لـ ــدي ـ ـنـ ــا فــي
ه ــذا األم ــر ،لـكــن هـنــاك محاذير

معينة يجب النظر اليها بعين
االعتبار".
وأشارت إلى أن بنك االئتمان
مـ ـث ــا تـ ـم ــت زيـ ـ ـ ـ ــادة رأسـ ـم ــال ــه
إل ـ ــى خ ـم ـســة مـ ـلـ ـي ــارات ديـ ـن ــار،
وسيتم الحصول عليه من قبل
االحتياطي العام ،وهذا مؤشر
خطير ألنه يعطي المواطن 70
ألــف دي ـنــار ،ويسترجع  10في
الـمـئــة فـقــط عـلــى م ــدى سـنــوات
ال ـس ــداد ،وه ــو لـيــس مستفيدا،
موضحة "إننا نتكلم على هذا
الصعيد في موضوع الهدر دون
دراسة متأنية".
وت ــابـ ـع ــت" :أي شـ ــيء يـمـنــح
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــواط ـ ــن ال يـ ـعـ ـتـ ـب ــر ه ـ ـ ــدرا
إذا ك ـ ــان يـ ـه ــدف ال ـ ــى تـحـسـيــن
الـحـيــاة المعيشية ،وه ــذا جــزء
م ــن ال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة الـتــي
ننادي بها ،لكن اذا نتحدث في
الــواقــع فقد كــان هـنــاك اجتماع
تـ ــم فـ ــي  24ي ــو لـ ـي ــو  2019مــع

وزيــر المالية بحضور النائب
صالح خورشيد والمدير العام
ل ـل ـتــأم ـي ـنــات م ـش ـعــل ال ـع ـث ـمــان،
وتـ ـح ــدثـ ـن ــا عـ ـ ــن وض ـ ـ ــع س ـقــف
لقانون االستبدال قد يصل الى
 7في المئة ،وهذا كثير ،واقترح
خ ــورشـ ـي ــد أن ي ـت ــم ص ـ ــرف مــن
 12الــى  16مــرة ضعف الــراتــب،
وم ـم ـكــن لـلـمـتـقــاعــد أن يحصل
عـلـيــه كــامــا او يـقـسـمــه ،حيث
زودتنا الحكومة بأرقام لكنها
لـ ـيـ ـس ــت واض ـ ـ ـحـ ـ ــة ،وت ـت ـض ـم ــن
تكلفة المعاشات المقدمة كما
فــي  30أبــريــل  2019بــدون دعم
مـ ــالـ ــي ،إن ـ ـمـ ــا مـ ـك ــاف ــأة خ ــاص ــة
وغ ـ ــاء م ـع ـي ـشــة ،وأب ـل ـغ ــون ــا ان
اعداد المتقدمين في تلك الفترة
 137558مـ ـتـ ـق ــا ع ــدا و ح ـ ـ ــاالت
الـتـقــاعــد ال ـجــديــدة خ ــال الـعــام
ا لـ ـمـ ـقـ ـب ــل ا لـ ـمـ ـت ــو قـ ـع ــة  8آالف
متقاعد".
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت إ ن ت ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ــة
الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات ال ـم ـق ـت ــرح ــة
بالمليون والكلف على الخزانة
العامة للسنوات االولى والثانية
وال ـثــال ـثــة ،وأعـطـتـنــا الـحـكــومــة
احصائيات بيانية مبينة على
أساسها التكلفة اإلجمالية.
وأكــدت الهاشم" :نتطلع الى
ق ــان ــون ع ـ ــادل ي ـك ــون ف ــي صــف
المتقاعدين والمواطنين ،فيما
يتعلق بــاالسـتـبــدال ،ولــن نقبل
ب ـ ـ ــأي ش ـ ـ ــيء ي ـ ـضـ ــره او ي ـمــس
حياته أو دخله" ،مطالبة نواب
األمـ ــة بــوق ـفــة جـ ــادة ت ـج ــاه هــذا
الموضوع.

عبدالله الكندري لتغيير مبنى الملحقية الصحية في لندن
ً
قدم النائب عبدالله الكندري اقتراحا برغبة يلزم وزارة
الصحة بشراء أو استئجار مبنى جديد للملحق الصحي
ً
فــي لـنــدن بــديــا عــن الـحــالــي ألنــه غير مــؤهــل الستقبال
المواطنين الموفدين للعالج في الخارج.
وقال الكندري في اقتراحه ،إن المبنى في الوقت الحالي
غير مالئم الستقبال المواطنين الموفدين للعالج سواء
بصغر المساحة الستقبالهم ،وكــذلــك ألنــه مبنى غير

مؤهل الستقبال ذوي اإلعاقة وال يتناسب مع احتياجات
الـمــرضــى وكـبــار الـســن لـعــدم تأهيل هــذا المبنى وعــدم
وجود مصعد.
وذكــر أن "المادة ( )20من القانون رقم  2010/8بشأن
حقوق ذوي اإلعاقة تنص على أن تلتزم الجهات الحكومية
واألهلية في إنشاء المرافق والمباني العامة لالستخدام
التقيد بالتصميم العام المشار إليه في المادة ( )1من هذا

ً
القانون" ،وتيسيرا على المواطنين من ذوي اإلعاقة وكبار
ً
السن أيضا في مراجعة الملحق الصحي في العاصمة
ً
البريطانية لـنــدن وتسهيال لحركة وص ــول الموظفين
إلى هناك ،نقترح قيام وزارة الصحة باستئجار مبنى
ً
آخر أو شرائه في لندن على أن يكون مؤهال الستقبال
ً
ذوي اإلعاقة وكبار السن ويحتوي على مصعد ،ومهيئا
للواجبات وااللتزامات المنوطة بالملحقيات الصحية.
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محليات
ً
سفير البرازيل :إخماد حرائق األمازون تماما بحلول أكتوبر
ةديرجلا
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«الكويت من أهم مستوردي منتجاتنا الغذائية ...وزيارة مرتقبة لوزيرة زراعتنا  17الجاري»

السفير البرازيلي خالل المؤتمر الصحافي

ناصر الخمري

منتجاتنا
الزراعية
تعد األفضل
وال صحة
الستخدام
أسمدة
مسممة

أكد السفير البرازيلي لدى البالد ،نورتون
ً
ميلو رابيستنا ،أن ما واجهته بالده أخيرا
م ــن ح ــرائ ــق ك ـب ـيــرة ال ـت ـه ـمــت م ـســاحــات من
ً
ً
غابات األمازون سينتهي قريبا ،مشيرا إلى
ً
أ نــه سيتم إخماد الحرائق «تماما » بحلول
أكتوبر المقبل ،مــع نهاية موسم الجفاف،
ً
نافيا في الوقت ذاته أن تكون بالده طلبت
مساعدات من الكويت بهذا الخصوص.
وعـ ــن االنـ ـتـ ـق ــادات ،ال ـت ــي ُوجـ ـه ــت ل ـبــاده
من دول أوروبية لعدم قدرتها على إخماد
الحرائق و عــدم قبول المساعدات المادية،
نـ ـف ــى ال ـس ـف ـي ــر ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ،خـ ـ ــال مــؤت ـمــر
ص ـحــافــي ع ـق ــده ب ـم ـقــر سـ ـف ــارة بـ ـ ــاده ،هــذا
ً
األمر ،موضحا أن المساعدات التي طرحت
ال تفي بالغرض ،وأن معظمها يذهب إلى
الموظفين ،وبالتالي ال تستفيد منها البالد،
وأن البرازيل طلبت تقنين هذه المساعدات
وتنظيمها فقط.
وأعلن رابيستنا عن زيارة مرتقبة لوزيرة
الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية إلى
ال ـكــويــت ،خ ــال ال ـف ـتــرة م ــن  17إل ــى  18من

جانب من المؤتمر الصحافي في السفارة البرازيلية
ً
ال ـش ـه ــر الـ ـ ـج ـ ــاري ،م ـض ـي ـفــا أن ـ ــه سـيـصـحــب
ال ــوزي ــرة وف ــد مــن م ـســؤولــي هـيـئــة االغــذيــة
البرازيلية ورجال األعمال.
وكشف أن الزيارة ،التي وصفها بـ «الودية
واإليـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة» ،س ـت ـب ـح ــث سـ ـب ــل الـ ـتـ ـع ــاون
واالستثمار المشترك ،السيما أن الكويت
تعد أحد المستوردين المهمين للصادرات
الغذائية البرازيلية ،وعلى رأسها الدجاج
ً
المثلج ،الفتا إلى أن هذه الزيارة استكمال
لتلك التي قامت بها الوزيرة منذ سنتين الى
الكويت ،وستناقش إعادة استيراد الكويت
اللحوم من بالدها ،بعد االجراء ات المتخذة
لضمان سالمة اللحوم.
وأشاد رابيستنا بالعالقات االقتصادية
والتجارية بين البرازيل والكويت ،باعتبار
أن المنتجات الزراعية البرازيلية تعد من
ً
أ جــود المنتجات وبأفضل األ سـعــار ،نافيا
أن تكون بالده تستخدم أسمدة مسممة ،كما
ً
ً
أشيع سابقا ،ومشيرا إلى أن البرازيل تحتل
مــرتـبــة مـتــأخــرة بـيــن ال ــدول الـتــي تستخدم
األسمدة في الزراعة.

النيران تلتهم غابات األمازون

(أ ف ب)

ً
«بريق» يختتم دورته التدريبية بتكريم  350معلما

اختتم برنامج بريق للتفكير
اإلي ـج ــاب ــي وال ــرف ــاه ـي ــة الـنـفـسـيــة
المتكاملة الدورة التدريبية األولى
بتكريم  350معلما.
وأشاد الوكيل المساعد لقطاع
الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري
بــوزارة التربية فهد الغيص ،في
ب ـيــان ص ـحــافــي امـ ــس ،بـبــرنــامــج
بــريــق وج ـه ــود جـمـيــع القائمين
عـ ـلـ ـي ــه وعـ ـ ـل ـ ــى رأس ـ ـ ـهـ ـ ــم رئ ـي ـس ــة
ال ـم ـج ـلــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـبــرنــامــج
الشيخة انتصار سالم العلي.
وأكد أن البرنامج الذي انطلقت
دورت ــه األول ــى االثـنـيــن الماضي،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع وزارة ال ـتــرب ـيــة،
متميز ومتكامل ويلقى اهتمام
ال ــوزارة وقيادييها وتــم اعتماده
ضمن خطة الحكومة بالتعاون
ً
مع الوزارة ،مثمنا جهود الجهاز
اإلداري والفني الــذي قــام بإعداد
ه ــذا ال ـم ـشــروع ال ــذي ي ـهــدف إلــى
تـ ـ ــدريـ ـ ــب وت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن
والمعلمات في «التعليم العام».
من جانبه ،أكــد رئيس اللجنة
التعليمية بمجلس األمة د .عودة
الرويعي ،في كلمة له خالل حفل

جانب من احتفال ختام برنامج «بريق»
الـخـتــام ،أهـمـيــة تـطــويــر العنصر
ال ـب ـش ــري ال ـ ــذي ي ـعــد االس ـت ـث ـمــار
الحقيقي.
وأع ـ ـ ـ ــرب الـ ــروي ـ ـعـ ــي عـ ــن أم ـل ــه
ان ـت ـش ــار إشـ ـع ــاع «ب ــري ــق» لينير
ال ـ ـطـ ــرق ن ـح ــو م ـس ـت ـق ـبــل أف ـض ــل،
مؤكدا أهمية أن يتم الموازنة بين
هذا المشروع ومشاريع أخرى من
شأنها تعزيز التنمية البشرية
ال ـتــي تـتـمــاشــى مــع رؤي ــة الــدولــة
ورؤية المنطقة عموما.
م ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال م ــدي ــر إدارة

الخدمات االجتماعية والنفسية
بـ ــوزارة الـتــربـيــة فيصل األسـتــاذ
إن الوزارة تسعى لتغيير النظرة
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة إلـ ـ ــى نـ ـظ ــرة حــدي ـثــة
تحاكي الذكاء االجتماعي والنفس
االجتماعية المقبلة على الحياة.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ذك ـ ـ ــرت م ــدي ــرة
البرنامج رقية حسين أن «بريق»
سيشهد األس ـبــوع المقبل دورة
ف ــي الـ ـج ــزء ال ـث ــال ــث م ــن الـمـنـهــج
ل ـل ـحــاص ـل ـيــن ع ـل ــى الـ ـج ــزء األول
والثاني ،مبينة أنه سيتم تنظيم

الــدورت ـيــن الـثــانـيــة والــراب ـعــة في
شهر ديسمبر المقبل.
وأوضـ ـح ــت حـسـيــن أن منهج
بريق يعتمد على ستة أجزاء األول
وال ـثــانــي لـطـلـبــة ال ـصــف الـعــاشــر
والثالث والــرابــع للصف الحادي
عشر أما الخامس والسادس فيتم
تدرسيهما ألول مرة العام المقبل
للصف الثاني عشر.
بدورها ،أشــادت مديرة مكتب
المشاريع الخاصة والمبادرات في
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

مـ ــي ال ـع ـي ـس ــى بـ ـب ــرن ــام ــج ب ــري ــق
كــو نــه يعنى بالتنمية البشرية،
مما يتناسب مع رؤيــة الحكومة
المعتمدة على الرأسمال البشري.
وأكــدت العيسى أن المؤسسة
حريصة على دعم البرنامج ،الفتة
الــى أن الفكر اإليجابي يدفع في
ات ـجــاه التنمية الـمـسـتــدامــة ،وأن
تعميم فـكــرة بــريــق فــي ال ــوزارات
وجـ ـه ــات ال ـع ـم ــل ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ام ــر
مستحب ألنه يساعد على التميز
واالبتكار.

«الجمرك الجوي» :ضبط  5مسافرين بمخدرات
●

محمد الشرهان

تمكن رجال إدارة الجمرك الجوي التابعة لالدارة
العامة للجمارك على مدار األيــام القليلة الماضية،
من إحباط  5محاوالت لتهريب مواد مخدرة كانت
بحوزة  5مسافرين قدموا بها من دولتين أوروبيتين
ً
وأخريين خليجيتين ،فضال عن دولــة عربية ،وتم
التحفظ على المسافرين والمضبوطات وإخـطــار
اإلدارة المختصة بوزارة الداخلية لتسلم المهربين
والمضبوطات.
وفـ ــي ت ـفــاص ـيــل ال ـض ـب ـط ـيــات ،قـ ــال ع ـضــو لجنة
اإلع ــام الجمركي نــواف المطر إن أحــد المفتشين،
فــي مبنى الـ ــ T5بــالـمـطــار اشـتـبــه بـمــواطــن خليجي
قــادم من موطنه عند وصوله الى منطقة التفتيش
الجمركي ،وبتفتيش أمتعته عثر بداخلها على مادة

الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة من
نوع كبتاجون.
وف ــي تـفــاصـيــل الـضـبـطـيــة ال ـثــان ـيــة ،ال ـت ــي دارت
أحداثها بمبنى  T4بالمطار ،قال المطر إن  3مفتشين
ً
جمركيين تمكنوا من ضبط  ٣مهربين تباعا وعثر
مع أولهم على عبوات شيشة إلكترونية تحوي مواد
محظورة لدى وصوله من دولة أوروبية ،بينما عثر
بحوزة الثاني الـقــادم من دولــة خليجية على مواد
مخدرة ومؤثرات عقلية ،كما عثر بحوزة الثالث القادم
من دولة عربية على كمية ضئيلة من مادة الكوكايين.
وفــي تفاصيل الضبطية األخـيــرة قــال المطر ان
احــد مفتشي االدارة العامة للجمارك في مبنى T1
تمكن من ضبط مسافر قادم من دولة أوروبية وعثر
بحوزته على مادة الكوكايين ،التي كان يخفيها في
اماكن سرية داخل أمتعته.

انتحار مواطن عشريني
في «سعد العبدالله»
●

محمد الشرهان

ً
أقدم مواطن يبلغ من العمر  22عاما على االنتحار مساء
أمس األول داخل منزل أسرته في منطقة سعد العبدالله ،وذلك
عن طريق شنق نفسه بواسطة حبل.
ً
وفي التفاصيل ،قال مصدر أمني لـ «الجريدة» ،إن مواطنا
أبلغ غرفة عمليات وزارة الداخلية عــن عـثــوره على شقيقه
ً
ً
منتحرا داخــل غرفة نومه ،مشيرا إلــى أنــه فــور تلقي البالغ
توجه رجال األمن ورجال المباحث إلى موقع البالغ ،وشاهدوا
جثة لشاب معلقة بواسطة حبل في سقف الغرفة.
وأضاف المصدر أن رجال األمن استدعوا وكيل النائب العام
والطبيب الشرعي لمعاينة الجثة ،مشيرا إلى ان وكيل النائب
ّ
العام أمر برفعها وإحالتها الى إدارة الطب الشرعي ،وكلف
رجال المباحث إجراء التحريات الالزمة حول القضية ،وأمر
بتسجيل قضية انتحار وإحالتها للنيابة العامة.

جانب من المضبوطات

«اإلطفاء» تطلق «الكويت أمان»
أطلقت اإلدارة العامة لإلطفاء
م ـش ــروع ـه ــا الـ ـت ــوع ــوي «ال ـك ــوي ــت
أمـ ـ ــان» ،ال ـ ــذي يـتـلـخــص ف ــي رول
وفــاشــات توعية تركز على حث
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن عـلــى
ضـ ـ ـ ــرورة ت ــرك ـي ــب جـ ـه ــاز كــاشــف
الدخان بالمنزل ،واقتناء مطفأة
ال ـ ـحـ ــريـ ــق ،وبـ ـط ــانـ ـي ــة الـ ـح ــري ــق؛
ألهميتها في التقليل من األضرار
الناتجة من حوادث الحرائق.
وقـ ـ ــال م ــدي ــر إدارة ال ـع ــاق ــات
ال ـع ــام ــة واإلعـ ـ ـ ــام ف ــي «اإلطـ ـف ــاء»
العميد خليل األمير ،ان المشروع
يتضمن بث رسائل توعية خاصة
بقائدي المركبات ،موضحا أن هذه
الــرســائــل تــم تنسيقها بالتعاون
مع اإلدارة العامة للعالقات العامة
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية.

وأضـ ـ ـ ــاف ال ـع ـم ـي ــد األم ـ ـيـ ــر أن
المشروع دشــن في مراكز خدمة
المواطن التابعة لوزارة الداخلية،
واإلدارة العامة للجنسية ووثائق
الـسـفــر ،واإلدارة الـعــامــة للمرور،
وال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ـع ـلــومــات
المدنية ،والمستشفى األمـيــري،
الفتا الــى ان اإلدارة بصدد عمل
مسح شامل على جميع الجهات
الحكومية والخاصة ذات الكثافة
فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدد ال ـ ـمـ ــراج ـ ـع ـ ـيـ ــن؛ ل ـي ـتــم
تدشين المشروع فيها ،وتنظيم
مـحــاضــرات للموظفين ،والعمل
على الربط بين «اإلطفاء» والجهات
الـمـعـنـيــة ذات ال ـص ـلــة ،لترسيخ
ثـقــافــة تــوعــويــة وجعلها أولــويــة
تهدف الــى الحفاظ على األرواح
والممتلكات.

من جهته ،أجرى المنسق العام
للجان األمنية الخاصة ب ــاإلدارة
الـ ـع ــام ــة ل ــإطـ ـف ــاء م ــدي ــر إطـ ـف ــاء
محافظة م ـبــارك الـكـبـيــر ،العميد
م ـح ـمــد ال ـم ـح ـم ـيــد ،أم ـ ــس األول،
ج ــول ــة تـفـقــديــة شـمـلــت عـ ــددا من
الحسينيات ،لــاطــاع على سير
عمل نقاط اإلطفاء األمنية التي تم
توزيعها على الحسينيات.
وأكـ ــد الـمـحـمـيــد ،ف ــي تصريح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ع ـ ـقـ ــب ال ـ ـ ـجـ ـ ــولـ ـ ــة ،أن
الجاهزية في الحسينيات تسير
وفــق مــا رســم لــه مــن خطط أعــدت
ل ـه ــذا الـ ـغ ــرض ،م ـش ـيــدا ب ـت ـعــاون
أصحاب الحسينيات في مد أيدي
ال ـت ـعــاون إلزالـ ــة أي مـخــالـفــات أو
مالحظات رصدتها فرق التفتيش
التابعة لقطاع الوقاية.
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العازمي :انطالقة جديدة مقرونة بتحقيق غايات تنموية غير مسبوقة للنهوض بالتعليم
بينما ينطلق العام الدراسي
ا ل ـج ــد ي ــد  2020 /2019صـبــاح
ال ـيــوم ،بانتظام  87ألـفــا و111
طالبا وطالبة في الصف األول
االبـ ـ ـت ـ ــدائ ـ ــي ومـ ــرح ـ ـلـ ــة ري ـ ــاض
األط ـفــال بمقاعدهم الــدراسـيــة،
ع ـل ــى أن ي ـت ـب ـع ـهــم ط ـل ـبــة بـقـيــة
ص ـف ــوف ال ـم ــرح ـل ــة االب ـت ــدائ ـي ــة
والمتوسطة صباح غد ،وطلبة
المرحلة الثانوية العامة بعد
غــد ال ـثــاثــاء ،تــواجــه "الـتــربـيــة"
اختبارا حقيقيا مع بداية العام
ال ــدراس ــي بـشــأن م ــدى جاهزية
مدارسها والهيئات التعليمية
واإلداري ـ ـ ـ ــة الس ـت ـق ـبــال الـطـلـبــة،

فهد الرمضان

ح ـي ــث ي ـع ــول ق ـي ــادي ــو ال ـ ـ ــوزارة
والـ ـمـ ـس ــؤول ــون ع ـل ــى ال ـج ـهــود
الـ ـ ـت ـ ــي ب ـ ــذل ـ ــت خـ ـ ـ ــال ال ـع ـط ـل ــة
الـصـيـفـيــة وف ـت ــرة األس ـبــوع ـيــن
التي تم تكليف مديري المدارس
لمتابعة مدارسهم إلنجاز أعمال
الصيانة والتكييف والتنظيف،
لتكون ال ـمــدارس بيئة تربوية
مناسبة.
وفي سياق متصل ،أكد وزير
التربية وزير التعليم العالي د.
حامد العازمي أن انطالقة العام
الدراسي الجديد تأتي هذا العام
مقرونة بتحقيق غايات تنموية
غير مسبوقة ،من خالل تدشين

الطلبة ...باألرقام
ذكرت إحصائية صــادرة عن وزارة التربية
أن هناك  31558طالبا وطالبة التحقوا بـ 196
رو ض ــة فــي مختلف المناطق التعليمية ،في
حين بلغ إجمالي عدد طلبة المرحلة االبتدائية
نحو  148866طالبا وطالبة ،منهم  126362من
الكويتيين.
وأوضحت أن عدد طالب المرحلة المتوسطة
بـلــغ  126056طــالـبــا وطــال ـبــة ،ون ـحــو 81491

طالبا وطالبة في المرحلة الثانوية ،في حين
بلغ عدد الملتحقين بالمعهد الديني (المرحلة
المتوسطة)  1019و(الثانوية) .1138
وأش ــارت إلــى أن عــدد طلبة ريــاض األطفال
في مــدارس التعليم الخاص بلغ  1790طالبا
وط ــال ـب ــة ،ف ــي وق ــت ب ـلــغ ع ــدد طـلـبــة الـمــرحـلــة
االبتدائية .32182

مشاريع إنشائية واستراتيجية،
تـضـمـنـتـهــا خ ـطــة الـتـنـمـيــة في
رك ـ ـيـ ــزة رأس ال ـ ـمـ ــال ال ـب ـش ــري
االبــداعــي ،األمــر الــذي يعد نقلة
نوعية في ملف تطويرالتعليم.
وإذ ه ـن ــأ الـ ـع ــازم ــي الـطـلـبــة
وأولـ ـ ـي ـ ــاء أمـ ــورهـ ــم وال ـه ـي ـئ ــات
الـ ـت ــدريـ ـسـ ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـكــل
مــؤس ـســات الـتـعـلـيــم فــي الـبــاد
بمناسبة انطالقة العام الدراسي
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ،أكـ ـ ـ ــد أن الـ ـنـ ـه ــوض
بالتعليم يعد العصب الرئيس
نـحــو تـحـقـيــق غ ــاي ــات التنمية
وخ ـط ـط ـهــا ال ـط ـم ــوح ــة ،مـشـيــرا
إلــى أن جـهــود وزارت ــي التربية
وال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي ت ـص ــب فــي
اتجاه تحقيق التنمية البشرية
وربـ ـ ــط ال ـم ـش ــاري ــع الـتـعـلـيـمـيــة
بتحقيق رؤي ــة الـكــويــت ،2035
وذلك من خالل منح الطلبة بكل
المستويات وا لـمــرا حــل البيئة
التعليمية الـمـمـيــزة والـبــرامــج
الدراسية المتطورة ،الى جانب
منحهم الرعاية الالزمة لتنمية
المهارات واإلبداعات المختلفة
لديهم.


استراتيجية شاملة

وأش ـ ــار ال ــى أن خ ـط ــوات رفــع

المستوى التعليمي ،واإلصالح
الشامل ترجمت على أرض الواقع
م ــن خـ ــال وضـ ــع اسـتــراتـيـجـيــة
شاملة للتعليم المدرسي ،وإقرار
تـشــريـعــات تـنـمــويــة وتـطــويــريــة
بـمـجــال التعليم الـعــالــي ،فضال
عـ ــن ت ــدشـ ـي ــن كـ ـلـ ـي ــات فـ ــي ح ــرم
ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت الـ ـج ــدي ــد فــي
ال ـش ــدادي ــة ،ودخـ ــول  20مــدرســة
ج ــدي ــدة ل ـل ـخ ــدم ــة ،إض ــاف ــة ال ــى
إعادة بناء وتجديد عدد آخر من
الـمــدارس ،مؤكدا االستمرار في
نهج اإلصالح التعليمي الى حين
تـحـقـيــق الـمـسـتــويــات الـعــالـمـيــة
المنشودة.

أح ــدث ق ــرار منطقة العاصمة التعليمية
إغـ ـ ــاق حـ ـس ــاب ــات ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـت ـم ــاع ــي
للمدارس التابعة للمنطقة استنادا إلى قرار
من وكيل التعليم العام بالتكليف صالح دبشة
بوقف حسابات التواصل لالدارات المركزية
والمناطق التعليمية واالكـتـفــاء بحسابات
ال ـعــاقــات الـعــامــة ب ــال ــوزارة ،ربـكــة ل ــدى تلك
المدارس ،التي بلغتها بعد أقل من ساعتين
م ــن الـ ـق ــرار األول م ـســاء الـجـمـعــة ال ـمــاضــي،

• برمجة اإلشارات الضوئية حسب كثافة المرور في كل اتجاه
• دوريات على الطرق الرئيسية للحد من االزدحام والتعامل مع أي حادث

طلبة الرياض يدشنون عامهم الدراسي اليوم (أرشيف)
والمرورية واإلنسانية وتوجيه
الدوريات إلى أماكن البالغات.
وأض ــاف ــت أن ــه تـمــت برمجة
اإلش ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـض ــوئ ـي ــة حـســب
الكثافة المرورية في كل اتجاه
ً
وي ـ ـتـ ــم تـ ـع ــدي ــل ال ـ ــوق ـ ــت وفـ ـق ــا
لـمـتـغـيــرات حــركــة ال ـمــرور إلــى
جــانــب التعامل مــع المركبات
المتعطلة أو الحوادث المرورية
أو ال ـت ـحــرك ف ــي ات ـج ــاه الـبــاغ

الوارد إليها من غرفة العمليات
وت ـ ــم تـ ــوزيـ ــع ه ـ ــذه الـ ــدوريـ ــات
ع ـلــى ال ـت ـقــاط ـعــات والـ ـش ــوارع
الــرئـيـسـيــة والـ ـط ــرق الـســريـعــة
ح ـســب الـتـخـطـيــط ال ـج ـغــرافــي
لكل محافظة.
وو فـ ـ ـ ـ ـ ــق اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
ل ـل ـع ــاق ــات واإلعـ ـ ـ ــام األمـ ـن ــي،
فــإن تحديد المسار والخروج
الـمـبـكــر م ــن ال ـم ـنــزل م ــن شــأنــه

الحد من االختناقات المرورية
والمساعدة على التركيز أثناء
القيادة واالنتباه إلى الطريق
وي ـق ـل ــل مـ ــن وق ـ ـ ــوع ال ـ ـحـ ــوادث
المرورية.
و ن ـ ـب ـ ـهـ ــت اإلدارة إ لـ ـ ـ ــى أن
على أولـيــاء األمــور أن يكونوا
ق ـ ـ ــدوة ألب ـن ــائ ـه ــم فـ ــي احـ ـت ــرام
القانون وآداب المرور والتقيد
بـتـعـلـيـمــات وإرش ـ ـ ــادات رج ــال

حامد العازمي

غلق حسابات التواصل االجتماعي يثير ربكة

«الداخلية» :استعدادات تامة تواكبها حملة توعية
أعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرور
والعمليات في وزارة الداخلية
إت ـ ـمـ ــام اسـ ـتـ ـع ــدادات ــه األم ـن ـيــة
والمرورية الخاصة ببدء العام
الــدراســي الجديد 2020/2019
تواكبها حملة إعالمية توعوية
لتسهيل حركة المرور على كل
ال ـط ــرق لـضـمــان أم ــن وســامــة
الطلبة.
و ق ـ ـ ــا ل ـ ـ ــت اإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة
لـ ـلـ ـع ــاق ــات واإلعـ ـ ـ ـ ــام األمـ ـن ــي
بــوزارة الداخلية في بيان لها
ام ــس ،إن ــه تــم تــوزيــع دوري ــات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرور والـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــدة ال ـث ــاب ـت ــة
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـطـ ــرق
الرئيسية والتقاطعات الفرعية
إذ سـتـتــولــى دوريـ ــات النجدة
واألمــن العام مداخل ومخارج
المدارس ذات الكثافة.
فـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،س ـت ـت ـس ـلــم
دوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرور الـ ـ ـط ـ ــرق
الــرئ ـي ـس ـيــة ل ـتــأم ـيــن وتـسـهـيــل
ح ـ ــرك ـ ــة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرور وال ـ ـ ـحـ ـ ــد مــن
االزدح ـ ـ ــام ـ ـ ــات واالخـ ـتـ ـن ــاق ــات
وسرعة التعامل مع أي حادث
ً
مروري يكون سببا في ازدحام
ال ـ ـطـ ــريـ ــق ،ك ـم ــا ي ـع ـم ــل هــاتــف
ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ ( )112عـ ـل ــى مـ ــدار
الساعة لتلقي البالغات األمنية

وأكد العازمي أن هناك رصدا
وم ـتــاب ـعــة م ـس ـت ـمــرة لـمـشــاريــع
وزارتي التربية والتعليم العالي
فـ ــي خ ـط ــط ال ـت ـن ـم ـي ــة ،ل ـض ـمــان
الخطط
استمرارية العمل وفق
ّ
الزمنية الموضوعة ،وعدم تعثر
ه ــذهال ـم ـشــاريــع ،الف ـتــا إل ــى أن
العام الدراسي الجديد سيشهد
مـ ـش ــاري ــع إص ــاحـ ـي ــة ج ــدي ــدة
تضمن المضي قــد مــا بتطوير
التعليم والبيئة التعليمية.
وأض ـ ــاف أن م ـلــف اإلص ــاح
والتطوير ،يتطلب تظافر جهود
شركاء العملية التعليمية كافة،
سواء من المؤسسات التعليمية

المختلفة ،والهيئات التعليمية
واإلداريـ ـ ـ ـ ــة وال ـط ـل ـب ـة وأولـ ـي ــاء
امـ ـ ــورهـ ـ ــم ،داع ـ ـيـ ــا إيـ ــاهـ ــم ال ــى
استغالل الموارد واإلمكانيات
ال ـم ـتــاحــة ن ـحــو ال ـم ـضــي قــدمــا
ب ـت ـخــريــج دفـ ـع ــات م ـم ـي ــزة مــن
ال ـط ـل ـب ــة ال ـ ـقـ ــادريـ ــن ع ـل ــى دف ــع
عجلة التنمية ،ومشيرا الى أن
المستجدات العالمية في مجال
ال ـت ـع ـل ـيــم م ـت ـســارعــة وتـتـطـلــب
مــواكـبـتـهــا بــاس ـت ـمــرار ،مــؤكــدا
أن مواكبة التطور التنموي ال
تـتـحـقــق إال م ــن خ ــال ت ــزويد
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ب ــالـ ـعـ ـل ــم الـ ـمـ ـتـ ـط ــور
الحديث.

ال ـ ـ ـمـ ـ ــرور واالل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام بـ ـح ــدود
السرعة المقررة وعــدم تجاوز
اإلشارة الضوئية.
ولـفـتــت فــي ه ــذا ال ـشــأن إلــى
وجـ ـ ــوب اح ـ ـتـ ــرام الـ ـمـ ـش ــاة فــي
الـعـبــور اآلم ــن واالل ـت ــزام بربط
ح ــزام األمـ ــان وع ــدم اسـتـخــدام
الهاتف النقال باليد أو كتابة
الــرســائــل أث ـنــاء الـقـيــادة وعــدم
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ح ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـط ـ ــوارئ
(كـ ـت ــف ال ـط ــري ــق الـ ـيـ ـس ــرى) إال
عـ ـ ـن ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـق ـ ـصـ ــوى
وع ــدم الـتـعــدي عـلــى الـمــواقــف
المخصصة لذوي االحتياجات
الـخــاصــة وع ــدم عــرقـلــة السير
أو إغ ـ ــاق ال ـ ـشـ ــوارع وص ـعــود
األرصفة والتكدس أمام أبواب
المدارس عند الذهاب والعودة.
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواطـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن إل ـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــرورة
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون مـ ـ ــع رجـ ـ ـ ـ ــال األمـ ـ ــن
ً
وااللـ ـت ــزام بــالـقــوانـيــن حـفــاظــا
على األرواح وانـسـيــاب حركة
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرور ،م ـت ـم ـن ـي ــة لـ ـق ــائ ــدي
المركبات السالمة على الطرق
ً
ً
وعــامــا دراس ـي ــا خــالـيــاص من
الـحــوادث والنجاح والتوفيق
ألبنائنا الطلبة.

تعليمات جــديــدة بالسماح لها باستخدام
مواقع التواصل مرة أخرى.
وف ــي ه ــذا ال ـصــدد ،أك ــدت م ـصــادر رفيعة،
ل ـ "ال ـجــريــدة" ،أن تعليمات إغ ــاق حسابات
اإلدارات ال ـمــركــزيــة وال ـم ـنــاطــق التعليمية
جـ ــاءت ب ـه ــدف تـنـظـيــم ال ـع ـمــل فـيـمــا يخص
إطالق األخبار والتصريحات الرسمية ،ولم
تتضمن حسابات المدارس ،التي خصصت
ً
أساسا للتواصل مع أولياء األمــور ،وإرسال

ال ــدع ــوات وال ـخ ـطــط األس ـبــوع ـيــة ،ومــواعـيــد
االختبارات وغيرها من األمــور التي تخص
الطلبة وأول ـي ــاء أم ــورهــم ،ولـيــس لها عالقة
بنشر األخبار والتصريحات .وأشارت إلى أن
الوزارة بصدد إصدار تعليمات من خالل نشرة
واض ـحــة لجميع الـمـنــاطــق التعليمية بهذا
الشأن حتى تتمكن المدارس وأولياء األمور
من االستفادة من التكنولوجيا الحديثة في
التواصل وتعزيز الثقة فيما بينهم.

«مبارك الكبير» استقبلت الطلبة «البدون»
وتوزيعهم على المدارس وفق الكثافة
فــي و قــت ر فـضــت معظم المناطق التعليمية
اسـتـقـبــال وتـسـجـيــل الـطـلـبــة م ــن فـئــة المقيمين
ب ـصــورة غـيــر قــانــونـيــة (ال ـب ــدون) ،الــذيــن تنطبق
عليهم شروط القرار الوزاري الخاص بإجراء ات
تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية ،استقبلت
منطقتا مـبــارك الكبير واألحـمــدي التعليميتان
طلبات التسجيل للطلبة من هــذه الفئة ،تنفيذا
للقرار الــوزاري ومراعاة للجوانب اإلنسانية في
توفير الخدمات التعليمية للطلبة.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ع ـل ـم ــت "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" مــن
م ـص ــادره ــا أن ال ـج ـهــات الـمـخـتـصــة ف ــي "م ـبــارك
الـكـبـيــر" اسـتـقـبـلــت طـلـبــات الـتـسـجـيــل الـخــاصــة
بالطلبة ا ل ـبــدون خــال العطلة الصيفية ،إذ تم

تسجيل الطلبة وتوزيعهم على الـمــدارس وفق
ال ـك ـثــافــات ال ـطــاب ـيــة ،وب ـع ــد ال ــرج ــوع إل ــى قسم
التخطيط الذي حدد بدوره المدارس التي يمكن
التسجيل فيها لمراعاة الكثافات الطالبية وتوافر
المقاعد الدراسية للطلبة ،حيث انتهج مسؤولو
الـمـنـطـقــة الـتـعـلـيـمـيــة س ـيــاســة ال ـب ــاب الـمـفـتــوح
الستقبال المراجعين وإنجاز معامالتهم وتسريع
وتيرة العمل لضمان دخول الطلبة مع بداية العام
الدراسي ،وانتظامهم في مقاعدهم الدراسية ،الفتة
إلى أن منطقة األحمدي التعليمية استقبلت جزءا
بسيطا من الطلبة من هذه الفئة ،في حين رفضت
بقية المناطق استقبال طلباتهم هذا العام بحجة
الكثافات الطالبية المرتفعة.

«المعلمين» لسرعة بت تظلمات
«اإلشرافية» و«النادرة»
دعت جمعية المعلمين وزارة التربية إلى سرعة
الـبــت فــي تظلمات الــوظــائــف اإلشــرافـيــة واألخــذ
بمقترحاتها في هــذا الـشــأن ،مشيرة إلــى أهمية
وضع آلية تراعي بحث كل حالة تظلم على حدة.
وقالت الجمعية في بيان لها أمــس ،ان بحث
التظلمات يجب ان يضمن األخذ بكل التفاصيل
الواردة في التظلم مع أهمية إعالن نسبة النجاح
في كل تخصص وفئة على حدة وااللتزام بالقرار
الـخــاص بــإعــادة االخـتـبــار اذا لــم تـتـجــاوز نسبة
النجاح  %25لكل تخصص او فئة.
وكشفت الجمعية النقاب عن مؤشرات إيجابية
من خالل التفهم الذي أبدته وزارة التربية وديوان

الخدمة المدنية في شأن مطالبها بمعالجة قضية
التخصصات النادرة واألخذ بمقترحها في رفع
نسبة التخصصات ال ـن ــادرة عــن الـ ـ  %30وبما
يساهم في استقطاب وتشجيع الكوادر الوطنية
لاللتحاق بالتخصصات النادرة.
وط ــالـ ـب ــت ب ــاالس ـت ـع ـج ــال فـ ــي ت ـش ـك ـيــل ل ـجــان
المقابالت الشخصية للوظائف االشرافية وإجراء
المقابالت لسد االحتياجات والشواغر ،مجددة في
الوقت نفسه موقفها بأهمية فتح باب الترشيح
في التخصصات والفئات التي حجب الترشيح
فيها خالل السنوات الماضية.

الجامعة تواجه تحديات انطالق الدراسة في «الشدادية» اليوم
في مقدمتها تنقل الطلبة بين المحاضرات وازدحام المرور
تنسيق مع
"الداخلية"
لتنظيم حركة
السير والحد
من الزحام

الياقوت

تخصيص
حافالت
لموقع
الجامعة
الجديد في
الشدادية

الدويسان

●

حمد العبدلي

بعدما شهد األسبوع الماضي
االنتهاء من تسكين جداول الطلبة
واستكمال "الباي فورس" ،يلتحق
طلبة جامعة الكويت اليوم بقطار
العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩
في مختلف الكليات الجامعية ،في
وقــت تتجه األنـظــار إلــى الكليات
المنتقلة الــى المدينة الجامعية
ال ـجــديــدة بــال ـشــداديــة ،وسـتـكــون
ب ــداي ــة االن ـت ـق ــال بـ ــ 6ك ـل ـيــات هــي:
التربية واآلداب والعلوم ،والعلوم
الحياتية والـهـنــدســة والـبـتــرول،
وسـ ــط ت ـح ــدي ــات ت ــواج ــه اإلدارة
تـتـطـلــب ال ـع ـمــل ع ـلــى ح ــل جميع
المشاكل التي تواجه الطلبة.
ول ـ ـعـ ــل مـ ــن أبـ ـ ـ ــرز ال ـت ـح ــدي ــات
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــواج ـ ــه طـ ـلـ ـب ــة ال ـك ـل ـي ــات
الست ،التنقل بين المحاضرات،
السيما فــي الكليات الـتــي تكون
مـحــاضــراتـهــا خ ــارج "ال ـشــداديــة"
ب ــاإلض ــاف ــة ال ــى ت ـعــامــل اإلدارات
المختصة مــع الطلبة بإبعادهم
ع ــن أم ــاك ــن األعـ ـم ــال االن ـشــائ ـيــة،
وتوفير البيئة المناسبة للطلبة،
وف ـقــا لـمــا تــم اطــاعـهــم عـلـيــه في
اللقاءات التنويرية.
وال ش ـ ـ ــك أن االزد ح ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــات
ً
ال ـم ــروري ــة تـمـثــل هــاج ـســا ي ــؤرق
ال ـط ـل ـبــة ،خ ـصــوصــا أن الـمــديـنــة
ال ـج ــام ـع ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة تـ ـق ــع فــي
مكان مــزدحــم يستلزم مــن وزارة
الــداخـلـيــة أخ ــذه بعين االعـتـبــار،
ع ـب ــر ت ـن ـظ ـيــم ال ـ ـطـ ــرق ،لـتـخـفـيــف
االزدحـ ـ ـ ـ ــام ،ال س ـي ـمــا ان اإلدارة

ً
جولة لطلبة جامعة الكويت (الشدادية) تحضيرا النطالقة الدراسة فيها (أرشيف)
الجامعية وضعت إشارات مرور
داخ ــل ال ـحــرم الـجــامـعــي ،مـمــا قد
يزيد الزحام في الطرق المؤدية
الى الكليات.
وفي هذا السياق ،أعلنت عدة
إدارات م ـخ ـت ـصــة ف ــي ال ـجــام ـعــة
جاهزيتها للعام الجديد ،حيث
أكــد مــديــر إدارة األم ــن والسالمة
خالد الياقوت ،أنه تم العمل على
توزيع وإسناد المهام التنظيمية
إلــى الـكــوادر األمنية واإلشرافية
م ــن م ـســؤولــي األمـ ــن بــال ـمــواقــع،
ً
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا الس ـت ـق ـب ــال األع ـ ـ ــداد
الكبيرة من الطلبة مع بداية أول
يوم دراسي.
وصرح الياقوت بأنه تم تنظيم
تواجد مشرفي األمن والسالمة في
جميع المواقع الجامعية الحالية،
ً
فضال عن المباني والكليات التي

تــم تسليمها بــا لـحــرم الجامعي
الجديد بالشدادية ،لتنظيم عملية
دخـ ـ ــول الـ ـسـ ـي ــارات إل ـ ــى م ــواق ــف
الحرم الجامعي ،مع متابعة أفراد
ومشرفي األمن عن قرب ،وتوجيه
اإلرشادات الالزمة إليهم.
وأ كـ ـ ـ ـ ــد أن اإلدارة أ صـ ـ ـ ــدرت
تعليمات لرجال األمن والمشرفين
بضرورة االهتمام الخاص بفئة
"ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة"
والـ ـ ـح ـ ــرص ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم جـمـيــع
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات وال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات
الـمـتــاحــة لـهــم والـسـمــاح بــإدخــال
س ـي ـ ــارات ـه ــم إل ـ ــى أق ـ ـ ـ ــرب م ـ ــوقــف
حتـى يتمكنوا من الــوصــول إلى
كلياتهم بسهولة ويسر ،مشيرا
إل ــى مـخــاطـبــة اإلدارات المعنية
بالجامعة وا لـجـهــات الخارجية
مـثــل اإلدارة ال ـعــامــة ل ـل ـمــرور في

وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ل ـف ــرز دوري ـ ــات
م ــرور لتنظيم حــركــة الـسـيــر في
ال ـطــرق المحيطة وال ـمــؤديــة إلــى
جميع مواقع الجامعة للحد من
االزدحام المروري.
وأشـ ـ ــار ال ـي ــاق ــوت إلـ ــى أنـ ــه تم
ت ـج ـه ـيــز الـ ـعـ ـي ــادات ال ـط ـب ـيــة فــي
ال ـم ــواق ــع ال ـجــامـع ـيــة وتــزويــدهــا
بـمــواد ومستلزمات اإلسـعــافــات
األول ـي ــة ال ــازم ــة ل ـعــاج ال ـحــاالت
الطارئة التي تحدث بالجامعة.

تخصيص حافالت
م ــن جــان ـب ـهــا ،أشـ ـ ــارت مــديــرة
إدارة الـخــدمــات الـعــامــة بجامعة
ال ـكــويــت سـنــابــل ال ــدوي ـس ــان إلــى
ت ـخ ـص ـيــص ح ــاف ــات (ب ــاص ــات)
وتوزيعها على المواقع الجامعية

المختلفة ،لتكون هناك باصات
ل ـن ـق ــل الـ ـط ــالـ ـب ــات مـ ــن الـ ـمـ ـن ــازل
والـعـكــس ،وأخ ــرى لـلــدائــري بين
ال ـ ـمـ ــواقـ ــع الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة ،وث ــال ـث ــة
للدائري الداخلي بالشويخ لنقل
ال ـط ـل ـبــة م ــن م ــواق ــف ال ـس ـي ــارات
إلـ ـ ــى الـ ـكـ ـلـ ـي ــات ،وراب ـ ـع ـ ــة لـ ــذوي
االحتياجات الخاصة ،وخامسة
لسكن الطلبة الوافدين ،وسادسة
لكلية العلوم الطبية المساعدة،
ً
فضال عن باصات لكلية الطب.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ــدويـ ـ ـس ـ ــان إلـ ــى
تـ ـخـ ـصـ ـي ــص ب ـ ـ ــاص ـ ـ ــات لـ ـم ــوق ــع
ح ــرم "ال ـش ــدادي ــة" ،بعضها لنقل
الطالبات مــن الـمـنــازل والعكس،
وأخ ـ ــرى ل ـل ــدائ ــري ب ـيــن ال ـمــواقــع
الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة ،وث ــالـ ـث ــة لـ ـل ــدائ ــري
الداخلي بالشدادية.

بيع الكتب
بــدورهــا ،كشفت مــديــرة إدارة
مكتبة الطالب الجامعي بجامعة
الكويت عواطف عبدالحليم حجي
عــن تجهيز م ـعــرض بـيــع الكتب
الــدراس ـيــة فــي مــوقــع "ال ـشــداديــة"
ل ـخــدمــة ال ـك ـل ـيــات الـمـنـتـقـلــة إلــى
موقع الشدادية في كلية العلوم،
على أن تتم عمليات البيع اعتبارا
من اليوم حتى  3أكتوبر المقبل،
مبينة أن تلك المكتبة تخدم طلبة
كـلـيــات :الـتــربـيــة ،اآلداب ،العلوم
الـحـيــاتـيــة ،الـهـنــدســة وال ـب ـتــرول،
الـعـلــوم ،وتسهيل وصــول الكتب
الدراسية إليهم.

العمر :تجربة فريدة االنتقال
إلى الموقع الجديد لـ «التربية»
أكد عميد كلية التربية بجامعة الكويت ،د .بدر العمر ،أن
الكلية والجامعة يخوضان تجربة فريدة من نوعها وجديدة
من حيث االنتقال إلى موقع الكلية في "الشدادية" ،الفتا إلى
أنه "خالل متابعتنا الى نهاية األسبوع الماضي وصلنا الى
مستوى عال من الجاهزية".
وذكر العمر ،في تصريح ،أن التجربة الجديدة هي استقبال
الطلبة ،وفيما يتعلق بالفصول الدراسية فهي مجهزة ومؤثثة
بكل ما يحتاج اليه عضو هيئة التدريس والطالب ،مشيرا الى
أن االسـتـعــدادات لالنتقال بــدأت منذ وقــت طويل ،بالتعاون
مع مختلف إدارات الجامعة من أجل التحضير لكل متطلبات
التدريس وفي موعدها المحدد.
ّ
وبين أنه سيتم استقبال الطلبة وفق اإلرشادات الخارجية
الى داخل الكلية عبر جهات إرشادية ،حيث كلفت إدارات الكلية
المختصة بتحديد المواقع المختلفة للطلبة ،وهناك لجان
طالبية تساعد فــي اإلرش ــاد ،والحمد لله نحن مــن الناحية
النظرية مستعدون وجاهزون ،وتبقى التجربة العملية التي
قد يكون فيها قليل من االختناقات أو االختالفات ،وهذا أمر
متوقع لكون الموقع جديدا والكل جديد.

إصالحات وصيانة في مرافق الجامعة
أك ــدت مــديــرة إدارة اإلن ـش ــاءات والـصـيــانــة فــي الـجــامـعــة،
م .حـمـيــدة ال ـخــالــدي ،أن اإلدارة قــامــت بــالـعــديــد مــن أعـمــال
اإلصالحات والصيانة الجذرية في جميع مرافق الجامعة،
ً
استعدادا للعام الدراسي الجديد.
وأشارت الخالدي إلى تركيب حواجز حديدية للحماية بين
كليتي الحقوق والعلوم االجتماعية ،وتنفيذ  8مكاتب لمركز
الخوارزمي ،و 6مكاتب إلدارة الشؤون الطالبية ،وإنشاء بوابات
إلكترونية .وأضافت أن اإلدارة قامت بأعمال التشغيل والصيانة
وإصالح الخدمات الهندسية لقطاع كيفان – الجابرية – العديلية
 حولي ،وتم استحداث مختبرين بـ  66جهاز كمبيوتر مزودةبالكهرباء واإلنترنت.
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المستشار شفيق إمام

جنود الترفيه الصيفي

ما قل ودل :اقتراح بقانون مرشح الستجواب قادم

ّ
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com
أول العمود:
إف ــاس مـصـفــاة مــؤسـســة الـبـتــرول فــي فيتنام مؤشر
خطير على انحراف االستثمار في المصدر شبه الوحيد
للحياة في دولة الكويت.
***
ُ
فــاتــت شـهــور الصيف الــاهـبــة ،وق ـ ِـدر للبعض السفر
وال ـم ـت ـعــة ،وقـ ــدر لـغـيــرهــم ال ــوج ــود ف ــي ال ـكــويــت لـظــروف
مختلفة ،ومع شح منافذ الترفيه في الكويت– التي ال تملك
اليوم مدينة ترفيهية– تعمل بعض المؤسسات جاهدة
لــرســم الـفــرح واالبـتـســامــة للمرابطين مــن سـكــان الكويت
على اختالف جنسياتهم ،ويأتي المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب في صدارة المؤسسات التي تعمل طوال
ً
الشهور الصيفية الثالثة األكثر قسوة مناخيا.
فــي المجلس– المؤسسة الثقافية العليا فــي ا لـبــاد–
جنود يسهرون على راحــة الجمهور وتلبية احتياجاته
واحترام ذائقته ،أشغلوا شهور يونيو ويوليو وأغسطس
وجــزء من سبتمبر بالفرح والثقافة والموسيقى والفن
والوعي.
أقام المجلس خالل هذه الفترة القاسية في الطقس ٣
مهرجانات :األول مهرجان األطفال والناشئة في يونيو
ويوليو وبمعدل  ٢٠نشاطا ،والثاني المهرجان العربي
لمسرح الطفل فــي يوليو بمعدل  ١٠أنشطة ،ومهرجان
صيفي ثقافي فــي أغسطس وجــزء مــن سبتمبر الجاري
ً
بـمـعــدل  ٤٩نـشــاطــا وفـعــالـيــة .كــانــت الحصيلة النهائية
مايقارب الــ ٨٠فعالية أشغلت مسارح المجلس ومراكزة
الثقافية ،وحشدت جمهورا كثيفا أثبت أن هناك فئات ال
تستطيع السفر ألسـبــاب مختلفة وأن مــن واجــب الدولة
االهتمام بهم ،ووفرت هذه الحركة النشطة مادة لوسائل
اإلع ـ ــام ال ـتــي عـ ــادة م ــا تـخـبــو ف ــي الـصـيــف لـقـلــة الـحــدث
المحلي.
واس ـت ـطــاع الـمـجـلــس فــي ه ــذا ال ـمــوســم– وك ـعــادتــه في
ال ـم ــواس ــم األخ ـ ـ ــرى– أن ي ــراع ــي ال ـج ـم ـيــع فـيـمــا ي ـق ــدم من
فعاليات ،فكانت معارض الكتب ،واألمسيات الموسيقية
واالسـتـعــراضـيــة ،والـمـســرحـيــات والـ ــورش الـخــاصــة بها
كـصـنــاعــة األزي ـ ــاء وال ــدم ــى ،وال ــرس ــم وف ـنــونــه ،والـكـتــابــة
والقراءة ،والندوات ،واألفالم السينمائية ،والتراث واآلثار،
ومسرح الطفل ،وهكذا.
وفــي تقييم سريع لما سبق يمكن الـقــول إن المجلس
ً
ً
الــوطـنــي للثقافة وال ـف ـنــون واآلداب يـســد سـنــويــا فــراغــا
ً
ً
ترفيهيا رئيسيا بشكل شبه منفرد مع استثناء بعض
الجمعيات األهلية النشطة كاألدباء والخريجين وغيرهما،
وبعض الجهد الثقافي الذي يأتي من مؤسسات ثقافية
خاصة أو تكوينات شبابية ذات تأثير جيد ،ويمكن القول
ً
أيضا إن هذا الجهد الذي يقام على مدار شهور العام -حيث
إن للمجلس مهرجاناته األ خ ــرى كالقرين والموسيقى
الدولي والسينما ومعرض الكتاب وغيرها -نقول إنه يقوم
بكل ذلك بميزانية متواضعة لكنها موزعة بشكل مخطط
له بشكل حرفي جيد ،ولذلك البد من نظرة لزيادة دعم هذه
المؤسسة ماديا لتتحرك بحرية.
ً
ونضيف أيضا ،أن المشهد الترفيهي في البالد قاصر
وتنقصه الكثير مــن األم ــور ومنها شــح أمــاكــن الترفيه،
وتوقف أنشطة بعض المؤسسات في فترة الصيف ،وهي
عملية لــو اكتملت لتغيرت ا ل ـحــال فيما يتعلق بعالقة
السكان بالسفر.
تحية لجنود الصيف الذين يعملون طوال شهور العام
من منتسبي المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
فلقد أ سـعــد تــم مــن لــم تسعفه ظــرو فــه للسفر ،وبانتظار
هــدايــاكــم الـثـقــافـيــة الــرائ ـعــة فــي م ـعــرض ال ـك ـتــاب الــدولــي
ً
ومهرجان القرين الثقافي قريبا.

ونحن على أبواب دور االنعقاد األخير،
الـ ـ ــذي ي ـن ـت ـهــي ب ــه ال ـف ـص ــل ال ـت ـشــري ـعــي،
لتجري اال نـتـخــا بــات البرلمانية لفصل
تشريعي جديد ،حيث يمثل النواب أمام
ناخبيهم ،ليقدموا لهم فاتورة اإلنجازات
التي وفقوا في تحقيقها ،سوف يحرص
الـنــواب على سباق الــزمــن إلق ــرار بعض
الـ ـق ــوانـ ـي ــن ،الـ ـت ــي سـ ـ ــوف ي ـح ـق ــق إقـ ـ ــرار
المجلس لها معركة انتخابية مربحة
في تجديد الثقة بهم.
وس ـ ــوف ي ـس ـت ـخــدم الـ ـس ــاح ذات ـ ــه فــي
ت ـهــديــد ال ـح ـكــومــة ،بــاس ـت ـجــواب الــوزيــر
المختص ،أو تقديم استجواب إلى سمو
رئيس مجلس ال ــوزراء ،إن لــم يتم إقــرار
هذه القوانين.
ويـ ـل ــوح ف ــي األف ـ ـ ــق ،اق ـ ـتـ ــراح ب ـقــانــون
بـ ـتـ ـع ــدي ــل جـ ــديـ ــد ل ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـت ــأم ـي ـن ــات
االجتماعية ،والمدرج على جدول أعمال
المجلس ،والذي يحول نظام االستبدال
إلى قرض حسن ،األمر الذي ينطوي على
خــروج على األ ه ــداف المشروعة لنظام
الـتــأمـيـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة ،وه ــي تغطية
األخطار التي يواجهها المؤمن عليهم،
وهـ ــي ال ـش ـي ـخــوخــة وال ـع ـج ــز والـ ـم ــرض
والـ ــوفـ ــاة ،وع ـل ــى م ـخــال ـفــة ل ـل ـم ــادة ()11
مــن الــدس ـتــور ،ال ـتــي ع ـهــدت إل ــى الــدولــة
بـتــوفـيــر خــدمــات الـتــأمـيــن االجـتـمــاعـيــة،
ول ـي ــس م ــن بـيـنـهــا األعـ ـم ــال الـمـصــرفـيــة
أو األع ـ ـمـ ــال ال ـخ ـي ــري ــة الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـهــا
مـنـظـمــات الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي ،أو أعـمــال
الزكاة التي يقوم بها بيت الزكاة ،فضال
ع ــن انـ ـتـ ـه ــاك ح ــرم ــة الـ ـم ــال الـ ـع ــام ال ـتــي
جعل الدستور حمايتها واجبا على كل
مــواطــن فــي الـمــادة ( )17بما يجعل هذا
ا لــوا جــب مضاعف األ ثـقــال على النائب،
باعتبار أنه يمثل األمة بأسرها ،ويرعى
المصلحة العامة ،إعماال للمادة ()108

من الدستور ،وانتهاك الحماية المقررة
للملكية ا لـخــا صــة ،حيث يعتمد تمويل
ن ـظــام الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة لتغطية
األخطار السابقة ،فضال عن دعم الدولة
ل ـل ـن ـظ ــام،ع ـل ــى ت ـك ــاف ــل ال ـم ــؤم ــن عـلـيـهــم،
وأص ـح ــاب أعـمــالـهــم جـمـيـعــا فــي تحمل
أع ـبــاء تــأمـيــن ه ــذه األخ ـط ــار ،فـيـمــا أداه
وي ــؤدي ــه هـ ــؤالء وأول ـئ ــك م ــن اش ـتــراكــات
وفقا للحسابات اال كـتــوار يــة التي يقوم
ع ـل ـي ـهــا الـ ـنـ ـظ ــام ،ب ـم ــا ي ـع ـت ـبــر ان ـت ـهــاكــا
للحماية المقررة للملكية الخاصة في
ال ـم ــادة ( )18م ــن الــدس ـتــور ح ــال صــرف
أم ــوال الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة فــي غير
مصارفها المشروعة ،فضال عن إخالله
بالمساواة بين فئة مــن المواطنين هم
ال ـمــؤمــن عـلـيـهــم وأص ـح ــاب الـمـعــاشــات،
الــذيــن تـتــوافــر فـيـهــم ش ــروط االسـتـبــدال
وبين أقرانهم الذين ال تتوافر فيهم هذه
الشروط ،بل بين المستفيدين من نظام
االسـ ـتـ ـب ــدال وبـ ـي ــن وغ ـي ــره ــم م ــن ســائــر
الـمــواطـنـيــن الــذيــن قــد تـقــوم بـهــم حاجة
إلى القرض الحسن أكثر من الخاضعين
لنظام االستبدال ،دون مبرر منطقي أو
معقول لهذا التمييز.
وكـ ـ ــان م ـج ـلــس األمـ ـ ــة قـ ــد وافـ ـ ــق عـلــى
اقتراح بقانون مماثل لالقتراح بقانون
سالف الذكر المدرج على جــدول أعمال
المجلس الحالي ،وذلك بجلسة المجلس
الـمـعـقــودة بـتــاريــخ  ،2005 /11 /14وتــم
رده بــا ل ـمــر ســوم ر ق ــم  308لـسـنــة 2005
وع ـنــد إعـ ــادة الـمـجـلــس الـنـظــر فـيــه بعد
َ
رده لم يحظ بموافقة المجلس ،لقناعته
باألسباب التي وردت في مرسوم الرد،
وننقل بعض ما جــاء في هــذا المرسوم
من أسباب وهي:
"وح ـيــث إن الـتـعــديــل الـمـقـتــرح يــؤدي
كــذلــك إل ــى ع ــدم الـمـحــافـظــة عـلــى حـقــوق

ف ـ ـئـ ــات ت ـس ـت ـح ــق االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ك ـ ــاألرام ـ ــل
واأليـ ـت ــام ،وكـ ــذا ال ـم ـت ـقــدمــون ف ــي الـعـمــر
ال ــذي ــن ال ي ـحــق ل ـهــم االسـ ـتـ ـب ــدال ،وذل ــك
بإقراض أموال هذه الفئة الضعيفة -وهم
الذين أنشئ نظم التأمينات االجتماعية
ً
أساسا من أجلهم– آلخرين أفضل ظروفا،
مـفــوتـيــن ف ــرص اس ـت ـث ـمــار ه ــذه األمـ ــوال
على تلك الفئة ،كما أن مــؤدى التعديل
المقترح أن يرد المستبدل أصل القيمة
االس ـت ـبــدال ـيــة ال ـت ــي ص ــرف ــت ل ــه دون أي
مبالغ أخرى ،وهو ما ال يتفق مع طبيعة
االستبدال كنظام قائم على التكافل ،بل
إن ذ لــك ينفي عــن المبالغ ا لـتــي صرفت
وص ــف (االس ـت ـب ــدال) ويـجـعـلـهــا بمثابة
الـقــرض الحسن ال ــذي ليس مــن أغــراض
أنظمة التأمينات االجتماعية ،كما أنه
ليس مــن ا خـتـصــاص المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية القيام بتوفيره،
هذا فضال عن أن تقديم مثل هذا القرض
يــرتـبــط بـمــدى الـحــاجــة إل ـيــه ،وألغ ــراض
مـحــددة ،ووفقا لضوابط شرعية ،وهي
ً
أم ــور ال عــاقــة لها إطــاقــا بــاالسـتـبــدال،
و كــذ لــك فــإن التعديل المقترح وحسبما
ي ـس ـت ـفــاد م ــن ن ـص ــوص ــه ي ـه ــدف إلـ ــى أن
يــرد المستبدل المبلغ ا ل ــذي صــرف لــه،
وه ــو أم ــر ال يـمـكــن تـحـقـيـقــه ف ــي الــواقــع
ألن المستبدل في الحقيقة يرد أقل مما
ص ــرف لــه بــاألخــذ بــاالع ـت ـبــار انـخـفــاض
القيمة الشرائية للنقود بمرور الوقت".
فضال عن سقوط أقساط االستبدال،
إذا تــوفــي صــاحــب الـمـعــاش بـعــد قبض
القيمة االستبدالية ،و لــو كــان لــم يسدد
قسطا واحدا من هذه القيمة ،وهو األمر
الـ ــذي أغ ـف ـلــه االقـ ـت ــراح ب ـقــانــون الـســابــق
الذي تم رده ،فضال عن االقتراح بقانون
الحالي.

معارضة
هائلة في
البرلمان
خصوصا
بعد القرار
الذي اتخذه
جونسون
بتعليق
البرلمان
إلتمام
الخروج في
 31أكتوبر

د .مصطفى البرغوثي*
ليس لدي أي نية الستباق نتائج التحقيق بشأن قضية إسراء
غريب ،لكن فقدان هــذه الفتاة الشابة ،التي كانت مفعمة بالنشاط
والحيوية ،لحياتها ،ذكرنا بقضايا كثيرة مماثلة ،وقضيتها أصبحت
قضية رأي عام ،ألنها جسدت الحاجة للتصدي لكل أشكال العنف الذي
مورس ،أو يمارس ،أو قد يمارس ،ضد النساء والفتيات الفلسطينيات،
وألنها كشفت الثغرات في القوانين الفلسطينية والتقصير التشريعي
في حماية حقوق النساء وحياتهن.
وأبرز هذه الثغرات النصوص المخففة للعقوبات تجاه من يقدم
على جريمة قتل النساء ،في قانون مستورد عمره تسعة وخمسون
عاما ،باإلضافة إلى عدم إقرار وإصدار قانون حماية المرأة واألسرة
الفلسطينية حتى اآلن ،ولكن الثغرة األكبر هي أن فلسطين فقدت
جسمها التشريعي بعد حل المجلس التشريعي الفلسطيني ،والذي
لألسف ُعطل معظم دوره قبل الحل لسنوات بسبب االنقسام السياسي.
وال تقف المسألة عند هذه النقطة ،إذ إن هناك تعارضا ما زال قائما،
وغيابا ما زال مستمرا ،لحقوق ومبادئ قانونية أقرتها االتفاقيات
الدولية التي انضمت لها فلسطين ومنها اتفاق "سيداو" ،مما يعرض
المنظومة الفلسطينية النتقادات ومساءالت ،لن تتقاعس إسرائيل
عن استغاللها.
حقوق المرأة الفلسطينية ،والمساواة في الحقوق والفرص للفتيات
الفلسطينيات ،ال تعالج بعبارات عامة ،مثل المرأة "نصف المجتمع"
والمرأة هي "األم واألخت واالبنة" ،بل بتبني ،وإقرار ،وتطبيق دقيق،
لقوانين تحمي حياة وحرية وحقوق المرأة والفتيات الفلسطينيات
ُ
من أي اعـتــداء .ولــن تضمن إال بقبول الحقيقة الراسخة بــأن المرأة
الفلسطينية كانت وما زالت ،مثلها مثل الرجل تماما ،مساهمة في
النضال والكفاح ،والعمل واالقتصاد والبناء ،ورعاية األجيال ،بل إن
دورها في بعض المجاالت يفوق ذلك.
قضية إسراء غريب أثارت مسألتين أساسيتين تؤلمان المجتمع
الفلسطيني ،المساواة أمــام القانون وتطبيقه العادل على الجميع
دون تمييز ،ومسألة العدالة السياسية واالجتماعية والحقوقية
واالقتصادية ،ولذلك لم يكن غريبا أن تترافق الدعوات لحماية حقوق
وحياة المرأة ،بالمطالبة باالنتخابات الديمقراطية وإعادة الحياة
للمؤسسة التشريعية الفلسطينية ،التي بدونها ال يمكن الحديث أصال
عن مبدأ فصل السلطات ،والذي يمثل الحد األدنى للتوازن السياسي
واالجـتـمــاعــي .لــن ننتصر فــي نضالنا كشعب يـكــافــح ضــد الظلم،
واالحتالل ،والتمييز العنصري ،ما لم نقم العدالة بين صفوفنا ،وما لم
يشعر كل الفلسطينيين والفلسطينيات أنهم يناضلون من أجل وطن
عادل سيكون لهم جمعيا ،وليس لفئة مميزة على حساب باقي فئات
الشعب .ولذلك تصبح حماية المرأة الفلسطينية وحقوقها جزءا
أساسيا من مقومات نجاح نضالنا الوطني من أجل الحرية ،وفي
ذلك بصح القول "ال عدالة لفلسطين بدون عدالة للمرأة الفلسطينية".
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

هل تشق إيران طريقها نحو المفاوضات؟

بريطانيا وعدو الشعب
إذا اختار جونسون،
رئيس الوزراء غير
المنتخب ،ومؤيدوه
المسعورون على نحو
متزايد "استعادة"
بالدهم عن طريق
إثارة صراع بين الشعب
وممثليه السياسيين،
فإنهم بذلك يخوضون
مجازفة قد تسفر عن
تدمير عظمة بريطانيا.

ال عدالة لفلسطين بدون
عدالة للمرأة الفلسطينية

عومير كرمي*

إيان بوروما*

ربـمــا يـبــدو مــن قبيل ال ـشــذوذ واالن ـح ــراف أن ُيـ َـعــد
رئـيــس ال ـ ــوزراء الـبــريـطــانــي بــوريــس جــونـســون رجــل
الشعب ونصير الــرجــل الـعــادي الــذي يـحــارب النخب
ال ــراس ـخ ــة .ذل ــك أن جــون ـســون م ـثــال خــالــص للنخبة
اإلنكليزية :فقد تلقى تعليمه في إيتون وأكسفورد،
وفعله بكل األنماط السلوكية
وهو يتحلى في كالمه ِ
المصطنعة المبالغ فيها ،التي تميز الطبقة العليا
البريطانية ،وعندما كان صحافيا وعضوا في البرلمان،
كان عابثا مولعا بــاألذى ،ومخادعا مضلال في كثير
من األحيان ،لكنه كان دوما صوتا مخلصا للمؤسسة
المحافظة.
ِ
وم ــع ذل ــك ،ه ــا ه ــو ذا يـتـظــاهــر بــأنــه يـمـثــل "ص ــوت
الشعب" ضد األص ــوات في البرلمان ،من اليسار إلى
اليمين ،التي تعارض نهجه المتشدد في إدارة طالق
بريطانيا من االتحاد األوروبي .كان أحد مظاهر حملة
الخروج البريطاني البارزة تصوير كل من يعارضون
االنـسـحــاب المفاجئ والـكــامــل مــن االتـحــاد األوروب ــي
على أنهم أعداء الشعب ،ومنذ أعلن الناس قرارهم في
استفتاء  ،2016يجري تصوير أي محاولة لتخفيف
العواقب السلبية المترتبة على خروج بريطانيا من
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي عــن طــريــق الـتـســويــة مــع االت ـحــاد
األوروبــي ،أو تأجيل االنفصال ،على أنها اعتداء على
إرادة الشعب.
ي ــواج ــه جــون ـســون م ـعــارضــة هــائـلــة ف ــي الـبــرلـمــان،
وخــاصــة بـعــد ال ـقــرار ال ــذي ات ـخــذه بتعليق البرلمان
إلتمام الخروج البريطاني في الحادي والثالثين من
أكتوبر ،ســواء كان ذلك بموجب اتفاق أو دون اتفاق.
وفي يوم الثالثاء ،بعد انشقاق الوزير السابق فيليب
لي وانضمامه إلى الديمقراطيين الليبراليين ،خسر
جونسون حتى أغلبية الشخص الواحد ،ثم زاد الطين
بـلــة عـنــدمــا ص ــوت الـبــرلـمــان الن ـت ــزاع سـيـطــرة رئيس
الـ ــوزراء على أجـنــدة ال ـخــروج مــن االت ـحــاد األوروب ــي.
وقد جرى تطهير المحافظين الذين صوتوا لصالح
االقتراح .ويكاد يكون من المؤكد أن هذا سيسفر عن
إجــراء انتخابات عامة ،والتي سيصورها جونسون
ع ـلــى أن ـهــا م ـعــركــة ب ـيــن "ال ـش ـع ــب" و"ال ـس ــاس ــة" الــذيــن
يعترضون طريقه.
كانت تحركات جونسون غير عادية ،لكنها ليست
محافظة من
غير قانونية ،ومــن المؤكد أنها لم تكن
ِ
ناحية حماية الـقــواعــد التقليدية أو النظام الــراســخ
ال ـم ــرع ــي ،وه ــي ف ـضــا ع ــن ذل ــك غ ـيــر بــريـطــانـيــة على
اإلطالق .يرى بعض المعلقين المنزعجين في كل هذا
أوجه تشابه مع صعود الفاشية .الواقع أن جونسون
بصفته دارسا للعالم الكالسيكي ،البد أن يكون واعيا
إلى حقيقة مفادها أن نموذج زعيم الدهماء من الطبقة
العليا الــذي يكتسب القوة والسلطة بتهييج مشاعر
الغضب بين عامة الناس المظلومين يعود إلى أواخر
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زوايا ورؤى

عـهــد الـجـمـهــوريــة الــرومــان ـيــة ،عـنــدمــا هــاجــم أنـصــار
الشعب مجلس الشيوخ األرستقراطي ،غالبا عن طريق
تحريض الغوغاء العنيفين .ال شك أن امتيازات مجلس
الـشـيــوخ كــانــت ظــالـمــة إل ــى حــد بـعـيــد ،لـكــن مـثــل هــذه
الغوغائية جلبت نهاية الجهورية الرومانية وأعلنت
بداية الدكتاتورية اإلمبراطورية.
واالستفتاءات ليست عادة بريطانية أيضا .فعندما
اقـ ـت ــرح ون ـس ـت ــون ت ـشــرشــل إجـ ـ ــراء اس ـت ـف ـتــاء ف ــي عــام
 1945على إطــالــة أمــد حكومته فــي زمــن الـحــرب ،ندد
زعيم حزب العمال كليمنت أتلي بالفكرة باعتبارها
"غريبة على كل تقاليدنا" .كــان موسيليني من كبار
مؤيدي االستفتاءات ،مثله في ذلك كمثل أغلب الحكام
َ
الـمـسـتـبــديــنُ .ي ـنــظــر إل ــى االس ـت ـف ـتــاءات الـشـعـبـيــة في
األنظمة المغلقة على أنها شكل من أشكال "الديمقراطية
ال ـم ـب ــاش ــرة" ،ع ـنــدمــا ت ـجــد إرادة ال ـش ـعــب ،وف ـقــا لـهــذا
االفتراض ،أنقى صور التعبير في إرادة الزعيم األكبر.
لكن الميزة األساسية في الديمقراطية البرلمانية،
التي كانت بريطانيا العظمى واحدة من أكبر أمثلتها
وأكثرها فخرا ،هي أنها غير مباشرة ،أما ِفكرة تمثيل
الدولة إلرادة الشعب فهي تنتمي إلى حزب اليعاقبة
إبـ ـ ــان ال ـ ـثـ ــورة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،والـ ـت ــي كـ ــان ال ـم ـحــاف ـظــون
الـبــريـطــانـيــون يــرفـضــونـهــا دائ ـم ــا ،ب ــدءا م ــن إدمــونــد
بيرك .في الديمقراطية البرلمانية ال وجود لما يسمى
إرادة شعبية واح ــدة أو صوت
"الـشـعــب" ،ناهيك عــن َ َ
شعبي منفرد ،بــل ُينتخب الساسة لتمثيل مصالح
مختلفة ،والتي يمكن مناقشتها بعد ذلك في البرلمان
على أمل التوصل إلى حلول من خالل التسوية.
الــرأي العام في الديمقراطية الليبرالية أيضا هو
أقــرب إلــى شكل مــن أشـكــال التمثيل مــن كونه تعبيرا
مـبــاشــرا .عـلــى م ــدار ال ـقــرون القليلة الـمــاضـيــة ،كانت
أدوات التعبير عن الرأي العام تتلخص في الصحافة
(المكتوبة أو المبثوثة عبر األثير) ،وكان الصحافيون
والمحررون وسطاء في التعبير عن الرأي العام ،وقد
تغير هذا بكل تأكيد ،فبفضل اإلنترنت ،أصبحت أغلب
اآلراء اآلن غير خاضعة ألي وساطة ،وأصبح للناس اآلن
مئات الماليين من األصوات .واآلن يبدو الصحافيون
المحترفون أثرا من الماضي ،ومثلهم كمثل الساسة،
َ
ُي ـنــظــر إلـيـهــم عـلــى ن ـ ُطــاق واس ــع ب ـقــدر كـبـيــر مــن عــدم
الثقة ،فهم متعهدون نخبويون لنشر "األخبار الزائفة"
ويمثلون "وسائل اإلعالم الرئيسة".
هــذا ال يعني أن الصحافيين أو الساسة جميعهم
أشخاص يتمتعون بآراء سليمة ،بل هم بعيدون تمام
البعد عن ذلــك ،لكننا رأينا بالفعل إلــى أي مــدى كان
من األسهل كثيرا ،في المشهد اإلعالمي غير المقيد،
ال ـتــاعــب ب ــأص ــوات ال ـن ــاس م ــن ِق ـ َـب ــل زع ـم ــاء الــدهـمــاء
والمحتالين دون وسيط .ومن خالل تقويض البرلمان
في واحــدة من أكثر المناقشات السياسية أهمية في

الـبــاد ،يفرض جونسون المخاطر ذاتها التي تهدد
الديمقراطية الليبرالية وا لـتــي فرضها المحرضون
الشعبويون على الجمهورية الرومانية.
هناك العديد من الجوانب المريبة المشينة في حملة
الخروج البريطاني :تأجيج المخاوف من المهاجرين،
وأوهام العظمة الوطنية ،وما إلى ذلك .وكانت الحجة
األكثر احتراما تدور حول مسألة السيادة .إن االتحاد
األوروبـ ـ ــي لـيــس دولـ ــة دي ـم ـقــراط ـيــة ،ذل ــك أن عضوية
ُ َ
االت ـحــاد األوروبـ ــي تعني أن بعض الـقــوانـيــن تـقــتـ َـرح
ُ َ
وتستن بواسطة أشخاص لم ُيختاروا بشكل مباشر
في انتخابات وطنية ،والحجة المحافظة التي يمكن
ُ
أن تساق هنا هي أن الديمقراطية الليبرالية ال يمكنها
تفويض سلطات التشريع لمؤسسات فوق وطنية دون
االنتقاص من السيادة الوطنية.
الواقع أن بعض القوانين التي تبدو أكثر إزعاجا
ألنصار الخروج البريطاني وطنية في األصل وليست
أوروبية على اإلطالق ،لكن بيت القصيد هنا ليس ما
إذا كانت القوانين جيدة أو سيئة ،بل من يملك الحق
في استنانها .يرى بعض الوطنيين البريطانيين في
السيادة الوطنية المطلقة جوهر نظامهم الديمقراطي،
والــذي تجسده أم البرلمانات ،ولكن عندما يحولون
إرادة الـشـعــب الـمـعـبــر عـنـهــا ف ــي اسـتـفـتــاء إل ــى صنم
ُي َ
عبد ،فإنهم يتحولون إلى مدافعين عن تقليد سياسي
مختلف تماما ويعادي النظام البرلماني البريطاني.
إذا اختار جونسون ،رئيس الوزراء غير المنتخب،
ومــؤيــدوه المسعورون على نحو متزايد "استعادة"
بالدهم عن طريق إثــارة صــراع بين الشعب وممثليه
السياسيين ،فإنهم بذلك يخوضون مجازفة قد تسفر
عن تدمير عظمة بريطانيا .عالوة على ذلك ،من خالل
إقصاء االسكتلنديين ،الذين ربما يختارون أن يرسموا
ألنفسهم طريقا وطنيا خاصا ،وربما أيضا األيرلنديين
الشماليين ،فإنهم بهذا يعرضون المملكة المتحدة
ذاتها للخطر حرفيا.
* مؤلف كتاب "قصة حب في طوكيو :مذكرات".
«بروجيكت سنديكيت»2019 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

في الديمقراطية البرلمانية
وجود لما يسمى "الشعب"
ال ُ َ َ
بل ينتخب الساسة لتمثيل
مصالح مختلفة

سـتــدخــل قـمــة مجموعة الـ ــدول الـسـبــع ( )G7لـهــذا ال ـعــام الـتــاريــخ
بديناميتها المذهلة فيما يتعلق بالقضية النووية اإليرانية .وللوهلة
األولـ ــى ،ب ــدا أن االجـتـمــاع فــي فــرنـســا ،ك ــان الفعل األخ ـيــر فــي جهود
الرئيس إيمانويل ماكرون للتوسط بين طهران وواشنطن ،فوصل
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف بشكل مفاجئ في خضم
القمة ،وفــي الـيــوم الـتــالــي ،صــرح الرئيس حسن روحــانــي" :لــو كنت
أعلم أن حضور اجتماع وزيــارة شخص يساهمان في تنمية بالدي
ومعالجة مشاكل الشعب ،لما كنت ّ
ألفوتهما" ،في إشارة على ما يبدو
إلــى مـحــادثــات محتملة مــع الرئيس تــرامــب ،ولكن منذ ذلــك الحين،
ً
أصدر المسؤولون اإليرانيون تصريحات وشروطا مسبقة تشير إلى
أن الحكومات الغربية قد تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود قبل أن
تعيد طهران استئناف المفاوضات .في مؤتمر صحافي مشترك ُعقد
في أغسطس بعد اجتماع القمة ،أشــار ماكرون إلــى أنــه في حين "ال
شيء منقوش في الصخر" ،إال أن الكثير من الجهود قد ُبذلت إلعادة
طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات ،وأنه "يمكن القول إنه جرى
وضع خارطة طريق" .وعلى وجه التحديد ،قال لروحاني وظريف إنه
إذا قبال بعقد اجتماع مع ترامب ،ربما "في األسابيع القليلة المقبلة"،
يمكن عندها "التوصل إلى اتفاق" .وأضاف أنه ينبغي على المجتمع
ً
الدولي أن ّ
يعوض إيران أوال من الناحية االقتصادية ،على سبيل المثال
من خالل توفير "خطوط ائتمان" أو إعادة إطالق قطاعات اقتصادية
معينة .وخــال التعليقات الخاصة للرئيس ترامب عندما كــان إلى
جانب مــاكــرون ،أعــرب عن استعداده لالجتماع بروحاني "إذا كانت
الظروف مالئمة" ،وشدد على أن إيران تحتاج بشدة إلى هذه المحادثات
ألن العقوبات األميركية أدت إلــى تدهور وضعها االقتصادي .فتح
المؤتمر الصحافي اإليجابي المجال للتكهنات حول احتمال انعقاد
ً
ابتداء من
قمة رئاسية في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة
ً
منتصف سبتمبر ،ولكن هذا التفاؤل كان سابقا ألوانه ،فبعد أقل من
أربــع وعشرين ساعة من انتهاء قمة مجموعة الــدول السبع ،تراجع
المسؤولون اإليرانيون خطوة إلى الوراء ،فنفى ظريف إمكانية عقد أي
اجتماعات مع المسؤولين األميركيين ما لم تعد واشنطن إلى "خطة
العمل الشاملة المشتركة" ،في حين أعلن روحاني أن رفع العقوبات
ً
ً
يشكل شرطا مسبقا للمفاوضات .بغض النظر عما حدث وراء الكواليس
فــي طـهــران فــي األس ـبــوع األخ ـيــر ،فقد اتضحت بعض األم ــور حول
االستراتيجية األخيرة للنظام وتداعياتها المحتملة على المحادثات
ً
المستقبلية :أوال ،تعمل إيران بشكل مطرد على فتح قنوات لنقل الرسائل
إلى الرئيس ترامب عبر شركائه الدوليين الموثوقين ،وأبرزهم ماكرون
والرئيس الياباني شينزو آبي .وكما أشار ماكرون في قمة مجموعة
ً
الدول السبع ،قد يشكل هؤالء "الوسطاء" جزءا من ائتالف مفاوضين في
ً
ً
المناقشات المستقبلية .تضع إيران وروحاني سقفا عاليا الستئناف
ً
المحادثات مع واشنطن ،على األقل في الوقت الحالي .ويقينا ،أظهرت
طهران في الماضي أنها تستطيع إبداء مرونة بشأن مطالب كهذه إذا
لزم األمر .ومع ذلك  ،فإن إعالن شروط مسبقة صارمة في البداية يمكن
أن يساعد روحاني على تحقيق هدفين .على الجبهة المحلية ،قد يهدئ
ذلك بعض النقاد ،بمن فيهم خامنئي ،من خالل طمأنتهم بأن إيران لن
ُ
تقدم على خطوة أخرى محفوفة بالمخاطر دون تنازالت أميركية كبرى،
وعلى الصعيد الدولي ،فإن الشروط المسبقة القاسية قد تدفع االتحاد
ً
األوروبي وأطرافا أخرى إلى منح إيران بعض التنازالت االقتصادية
ّ
على األقل قبل بدء المحادثات .وفي الواقع ،تلعب طهران بورقة التظلم
ً
ً
وتكرارا منذ انسحاب ترامب من "خطة العمل
مع األسرة الدولية مرارا ً
الشاملة المشتركة" ،واضعة نصب عينيها الهدف الرئيس المتمثل
بتنفيذ "آلية دعم التبادل التجاري" ( )INSTEXبشكل كامل ،وهي "الوحدة
األوروبية ذات الغرض الخاص" التي تم تأسيسها في وقت سابق من
هذا العام لتسهيل التجارة مع إيران.
ً
ثــالـثــا ،تـقــوم إي ــران بــرفــع التكاليف االفـتــراضـيــة لسيناريو "عــدم
التوصل إلى اتفاق" من أجل الضغط على أوروبــا لتسريع "آلية دعم
التبادل التجاري" وتقديم تنازالت مماثلة ،وكما أوضح عراقجي في 28
أغسطس ،إذا لم ُت َّ
لب المطالب اإليرانية ،فسيتطلب المزيد من الخطوات
لـ"تقليص التزامات إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".
المنخفض التخصيب
وقد تخطى النظام بالفعل كمية اليورانيوم
َ َ
ورف ــع مستوى
التي ُيسمح له بتخزينها بموجب االتـفــاق الـنــووي،
ً
تخصيبه إلى ما يتجاوز  3.67في المئة ،وحاليا يهدد النظام باتخاذ
خطوة أخرى مماثلة في  6سبتمبر ،على الرغم من أن المسؤولين لم
ً
يحددوا بعد طبيعتها .وفي حين يمضي القادة اإليرانيون قدما بهذه
االستراتيجية ويحاولون التكيف مع الصعوبات االقتصادية المتنامية،
ً
يبرز سؤال أساسي :هل يؤمنون حقا بأن الرئيس ترامب سيتنازل عن
ّ
عقوبات كبرى في مجال الطاقة في عام االنتخابات ،أم أنهم يقدمون
هذا المطلب المبالغ فيه لحث أوروبا أو أميركا على تقديم عدد أقل من
التنازالت بشأن قضايا مثل "آلية دعم التبادل التجاري" فقط؟ قد تحدد
اإلجابة ما إذا كانت المحادثات الجديدة ممكنة ،ناهيك عن كونها مثمرة.
* «واشنطن إنستيوت»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٦.٥٤٧

٥.٩٥٥

٤.٧٩٣

2.٦٨٠ 2.٩٧١ 3.٢٨٧

تعامالت المطلعين تحت عين هيئة أسواق المال

• أحالت بعضها إلى التحقيق بعدما حامت حولها الشبهات
• أصرت على طلب قوائم المطلعين بـ «الحكومة» رغم تأكيدها امتالكها أنظمة للتنظيم
عيسى عبدالسالم

هيئة األسواق أحالت الى
التحقيق بعض التداوالت
المتعلقة بعمليات بعض
المطلعين في الشركات
المدرجة بعد وجود شكوك
حول ارتكاب عدد من
المخالفات التي تخالف
التعليمات الصادرة لتنظيم
تلك التعامالت.

تـ ـعـ ـتـ ـب ــر حـ ـ ــركـ ـ ــة ت ـ ـعـ ــامـ ــات
المطلعين في بورصة الكويت
لـ ـ ـ ـ ــأوراق ال ـم ــال ـي ــة واألس ـ ـ ـ ــواق
األخ ـ ـ ـ ــرى مـ ــؤشـ ــرا ي ـم ـك ــن عـلــى
أسـ ـ ــاسـ ـ ــه االس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدالل ب ــوض ــع
األسهم المتعامل عليها ،لتكون
م ـ ــؤش ـ ــرا رئـ ـيـ ـسـ ـي ــا ف ـ ــي وج ـه ــة
األسهم صعودا أو هبوطا ،بما
لــدي ـهــم م ــن م ـع ـلــومــات داخـلـيــة
يمكن االستفادة منها للدخول
وال ـ ـخـ ــروج ع ـلــى األسـ ـه ــم الـتــي
ب ـح ــوزت ـه ــم ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي جـعــل
تـ ــداوالت بـعــض المطلعين في
الشركات المدرجة مثار شك لدى
هيئة األس ــواق بعد رصــد عدد
من المخالفات ،التي تتعارض
م ـ ــع أب ـ ـسـ ــط أس ـ ـ ــس وم ـع ــاي ـي ــر
النزاهة والحيادية ،مما يوجب
إجراء التصويبات التي تشمل
العديد من المخالفات.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة،
إن هـيـئــة األس ـ ــواق أح ــال ــت الــى
ال ـت ـح ـق ـي ــق بـ ـع ــض ال ـ ـت ـ ــداوالت
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـع ـم ـل ـي ــات ب ـعــض
المطلعين في الشركات المدرجة
بعد وجود شكوك حول ارتكاب
عدد من المخالفات التي تخالف
التعليمات الصادرة لتنظيم تلك
التعامالت.
وأضـ ــافـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن ـهــا
اتخذت مجموعة من اإلجراءات
الـ ـ ـت ـ ــي مـ ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا الـ ـ ـح ـ ــد مــن
إمكانية استخدام أي بيانات أو
معلومات داخلية يمكن أن يتم
استخدامها لتحقيق مكاسب
مباشرة أو غير مباشرة ،بغرض
الحفاظ على سرية المعلومات،
ع ـب ــر س ـل ـس ـلــة مـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
االحترازية والقانونية المطلوب

اتـخــاذهــا تـجــاه كــل المطلعين،
س ــواء مــن هــم داخ ــل الشركة او
خارجها ،مثل مدققي الحسابات
او اي مستشارين آ خــر يــن تتم
االستعانة بهم من الـخــارج ،أو
أث ـنــاء االج ـت ـمــاعــات المشتركة
بـيــن شــركــات مجموعة وتضم
الـتــابــع والــزم ـيــل ،إذ إن كــل من
ي ـط ـلــع ع ـلــى ب ـي ــان ــات جــوهــريــة
ذات اثـ ــر وم ـع ـل ــوم ــات داخ ـل ـيــة
ي ـن ــدرج تـحــت حـكــم المطلعين
على أســاس أهمية المعلومات
ومـ ــدى تــأث ـيــرهــا ع ـلــى األوراق
الـمــالـيــة ال ـمــدرحــة ف ــي ال ـســوق،

وب ــالـ ـت ــال ــي فـ ـ ــإن اي ت ـع ــام ــات
على الورق تحتاج إلى إفصاح
مسبق والحق.
وأشارت إلى أن هناك شركات
ارتكبت بعض المخالفات فيما
يخص تعامالت أعضاء مجلس
اإلدارة ،ألن ـهــا ل ــم ت ـضــع سجال
خـ ــاصـ ــا ب ــإفـ ـص ــاح ــات أعـ ـض ــاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
حـ ـس ــب م ـ ــا تـ ـن ــص ع ـل ـي ــه م ـ ــواد
القانون رقم  7لعام  ،2010إضافة
الى عدم تحديث قائمة المطلعين
فور انتفاء صفة االطالع نتيجة
الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات الـ ـت ــي تـ ـط ــرأ عـلــى

الهيكل اإلداري والتنفيذي في
اإلدارات العليا بالشركة.

مطلعو الحكومة
وق ــال ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،ان ـ ــه عـلــى
الــرغــم مــن تأكيد بعض الجهات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ام ـت ــاك ـه ــا ألن ـظ ـمــة
وبــرامــج تتعلق بــاحـكــام الرقابة
على تعامالت المطلعين لديها
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة
بــالـشــركــات ال ـمــدرجــة تــرمــي الــى
الكشف الذمة المالية والملكيات
الخاصة باألوراق المالية في ذمة

المطلعين لديها ،فإن هذا النظام
غـيــر ك ــاف لـهـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال،
ألن ـه ــا خــاط ـبــت ب ـعــض ال ـج ـهــات
الحكومية الستكمال االتفاقيات
ب ـ ـشـ ــأن إع ـ ـ ـ ــداد ق ــائـ ـم ــة تـتـضـمــن
ال ـ ــوح ـ ــدات ال ـخ ــاض ـع ــة لــرقــاب ـتــه
وأسـ ـم ــاء الـمــوظـفـيــن لــديــه ال ــذي
يمتلكون حــق اال ط ــاع مباشرة
على البيانات واألوضاع المالية
لكل وحدة على حدة.
ولـفـتــت ال ــى أن الـقــائـمــة التي
طلبت من الجهات الرقابية التي
لها حق االطالع على المعلومات
والبيانات في الشركات الخاضعة

لرقابة هيئة أسواق المال تتضمن
اســم الـمــوظــف المطلع واإلدارة،
الـتــي يعمل بـهــا وأس ـمــاء أبنائه
القصر ،إضافة إلى اسم الوحدة
الخاضعة لرقابة البنك المركزي
المطلع عليها ،وأرق ــام ال ـتــداول،
إن وجدت.
وبينت أن "هيئة األسواق" دعت
ال ــى تـقــديــم م ــذك ــرات توضيحية
تتضمن اإلجراءات التي اتخذتها
الـجـهــات الـمـســؤولــة فــي بــورصــة
ال ـكــويــت لـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة بـهــذا
ال ـخ ـص ــوص ،م ــن خ ــال مـتــابـعــة
تسلم قائمة األشخاص المطلعين
مــن الـ ُـمـصــدريــن ،وم ــن ثــم إدخ ــال
المطلعين المدرجين في القوائم
الواردة من ُ
المصدرين في قائمة
المتابعة ( )Watch Listالمتوافرة
في نظام الرقابة اآللي (،)SMARTS
اضـ ــافـ ــة ال ـ ــى إع ـ ــان كـ ــل مـ ــا ي ــرد
للسوق من إفصاحات من أعضاء
مجالس اإلدارات وأعضاء اإلدارة
التنفيذية في الشركات المدرجة.
وذكـ ـ ــرت أنـ ــه ت ــم االتـ ـف ــاق بين
ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي وهـيـئــة
أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـم ـ ــال عـ ـل ــى أن ي ـق ــوم
ال ـب ـن ــك بـ ــإعـ ــداد ق ــائ ـم ــة تـتـضـمــن
ال ـ ــوح ـ ــدات ال ـخ ــاض ـع ــة لــرقــاب ـتــه
وأس ـم ــاء الـمــوظـفـيــن لــديــه الــذيــن
يمتلكون حــق اال ط ــاع مباشرة
على البيانات واألوضاع المالية
لكل وحــدة على حــدة ،وإرسالها
إلـ ــى ه ـي ـئــة أس ـ ــواق الـ ـم ــال .ومــن
الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن ت ـش ـم ــل ال ـج ـه ــات
الحكومية الجهات التالية ،الهيئة
العامة لالستثمار ،والتأمينات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وه ـي ـئ ــة ال ـق ـص ــر،
وب ـيــت ال ــزك ــاة ،وب ـعــض الـجـهــات
ال ـت ــي لــدي ـهــا ح ــق االط ـ ــاع عـلــى

المعلومات الداخلية.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـص ـ ــادر أنـ ــه
ي ـح ـظــر ع ـلــى ال ـش ـخ ــص الـمـطـلــع
لدى الشركة المدرجة التداول في
األوراق المالية الـمـصــدرة عنها
خالل عشرة أيام عمل قبل نهاية
ربع السنة المالية وحتى اإلعالن
عن النتائج المالية لتلك الفترة،
أو ع ـشــرة أيـ ــام عـمــل قـبــل نـهــايــة
السنة المالية وحتى اإلعالن عن
النتائج المالية لتلك الفترة ،علما
ب ــأن ــه ي ـج ــوز لـلـشـخــص الـمـطـلــع
ل ــدى ال ـشــركــة ال ـمــدرجــة ال ـت ــداول
عـلــى األوراق الـمــالـيــة الـمـصــدرة
عنها خالل فترات الحظر بشرط
ال ـح ـصــول ع ـلــى مــواف ـقــة مسبقة
من الهيئة.

سحب موافقة «الهيئة»
جدير بالذكر أن هيئة اسواق
الـ ـم ــال أج ـ ــرت ت ـع ــدي ــات مــؤخــرا
على الالئحة التنفيذية لقانون
رقم  7لعام  2010بشأن تعامالت
الـمـطـلـعـيــن لـمــوظـفــي ال ـبــورصــة،
حيث لــم تشترط الحصول على
موافقة الهيئة قبل إتمام عملية
الـبـيــع وال ـش ــراء عـلــى تعامالتهم
فــي ال ـبــورصــة ،كــونـهــا اشـتــرطــت
ال ـح ـص ــول ع ـلــى إذن مـسـبــق من
ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــر ومـ ـ ـس ـ ــؤول
ال ـم ـطــاب ـقــة واالل ـ ـتـ ــزام والــرئ ـيــس
الـتـنـفـيــذي ل ــدى ال ـبــورصــة لبيع
وشراء األوراق المالية المدرجة،
عـلــى أن تـتــم عملية الـبـيــع خــال
يومي عمل ،وال يجوز التصرف
بــال ـب ـيــع ف ــي األسـ ـه ــم ال ـت ــي تمت
ال ـمــواف ـقــة عـلــى شــرائ ـهــا إال بعد
مرور ستة أشهر من حيازتها.

أسعار النفط تصعد بعد دعم «الفدرالي»

ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  62سنتا ليبلغ  60.43دوالرا

ار تـفــع سعر برميل النفط الكويتي 62
ً
سنتا في تداوالت ،أمس األول ،ليبلغ 60.43
ً
ً
دوالرا مـقــا بــل  59.81دوالرا للبرميل في
ً
تداوالت يوم الخميس الماضي وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األســواق العالمية ،ارتفعت أسعار
ً
النفط فوق  61دوالرا للبرميل ،أمس األول،
ب ـعــد أن قـ ــال رئ ـي ــس م ـج ـلــس االح ـت ـيــاطــي
الـ ـف ــدرال ــي ،إن ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي األم ـيــركــي
سيتصرف "بالطريقة المناسبة" لدعم النمو
في أكبر اقتصاد في العالم الــذي يتعرض
لضغوط من حالة عدم اليقين التي تكتنف
التجارة العالمية.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج
ً
برنت جلسة التداول مرتفعة  59سنتا ،أو
 1فــي المئة ،لتسجل عند التسوية 61.54
ً
دوالرا للبرميل بينما أ غـلـقــت عـقــود خــام
القياس األميركي غــرب تكساس الوسيط
ً
مرتفعة  22سـنـتــا ،أو  0.4فــي الـمـئــة ،عند
ً
 56.52دوالرا للبرميل.
وك ــان ال ـخــامــان الـقـيــاسـيــان قــد تــراجـعــا
في وقت سابق من الجلسة بعد أن أظهرت
بيانات حكومية تباطؤ نمو الوظائف في
أميركا ومع استمرار التوترات التجارية بين
الواليات المتحدة والصين على الرغم من
ً
تقدم دبلوماسي أخيرا.
وقـ ــال ب ـنــك "ي ـ ــو.ب ـ ــي.إس" ف ــي م ــذك ــرة إن
ال ـط ـل ــب ال ـع ــال ـم ــي ع ـل ــى ال ـن ـف ــط قـ ــد يـنـمــو
ً
بـحــوالــي  900ألــف برميل يــومـيــا فقط في
 2019و. 2020
وقــال محللون ،إن توقعات أخــرى لنمو
الطلب جــرى خفضها إلــى حــوالــي مليون
ً
برميل يوميا من تقديرات سابقة بلغت نحو
ً
 1.3مليون برميل يوميا.
وسجل برنت مكاسب لخامس أسبوع
على التوالي مع صعوده  1.8في المئة هذا

األس ـبــوع فــي حين ينهي الـخــام األميركي
ً
األسـبــوع مرتفعا  2.6فــي المئة ،بدعم من
بيانات اقتصادية متفائلة من الصين أكبر
مستورد للنفط في العالم.
ً
ً
وتـلـقــى ال ـخــام األمـيــركــي دع ـمــا إضــافـيــا
هذا األسبوع بعد أن قالت إدارة معلومات
الطاقة األميركية يــوم الخميس الماضي،
إن مخزونات الخام في الواليات المتحدة
ً
ً
سجلت هبوطا حادا األسبوع الماضي في
ثالث أسبوع على التوالي من التراجع.
ً
وي ـب ـقــى إن ـت ــاج ال ـن ـفــط األم ـي ــرك ــي قــريـبــا
من مستويات قياسية مرتفعة على الرغم
من تسعة أشهر من االنخفاضات في عدد
حفارات النفط النشيطة.
وق ــال ــت ش ــرك ــة "ب ـي ـكــر هـ ـي ــوز" ل ـخــدمــات
الطاقة ،إن شركات الطاقة األميركية أوقفت
تشغيل أربع حفارات نفطية هذا األسبوع
ليصل العدد اإلجمالي إلى  ،738وهو أدنى
ً
مستوى في عامين تقريبا.

«الصخري»
ع ـلــى صـعـيــد م ـت ـصــل ،يـخـفــض منتجو
الـنـفــط األمـيــركـيــون الـمـيــزانـيــات والعمالة
والـمـسـتــويــات المستهدفة لــإنـتــاج وسط
إجـمــاع مـتــزايــد للتوقعات على أن أسعار
الـنـفــط وال ـغ ــاز سـتـبـقــى مـنـخـفـضــة لبضع
سنوات.
وي ــوج ــد ف ــي ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة 904
حفارات نفط عاملة بانخفاض بنسبة 14
فــي الـمـئــة عــن ال ـعــام الـمــاضــي .وحـتــى هــذا
ً
الــرقــم قــد يـكــون مبالغا فـيــه ،حسب تقدير
ه ــارول ــد ه ــام ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـشــركــة
كونتيننتال ريسورسيز التي خفضت عدد
حفاراتها النفطية العاملة.
وتضاهي طلبات إشهار اإلفالس المقدمة

من منتجي الطاقة في الــواليــات المتحدة
حتى منتصف أغسطس هذا العام إجمالي
ً
الطلبات لعام  2018بكامله تقريبا.
وس ـج ــل م ــؤش ــر ألس ـه ــم مـنـتـجــي الـنـفــط
والـغــاز أدنــى مستوى لــه على اإلط ــاق في
أغسطس فــي إش ــارة إلــى أن المستثمرين
يتوقعون المزيد من المتاعب في المستقبل.
وقـ ـ ــدر ب ـن ــك االس ـت ـث ـم ــار ك ــوي ــن آن ـ ــد كــو
الشهر الماضي أن منتجي النفط والغاز
أنفقوا  56فــي المئة مــن ميزانياتهم لعام
 2019حتى يونيو ،بناء على مراجعته لـ
 48شركة أميركية .ويتوقع البنك انخفاض
إجمالي اإلنـفــاق هــذا الـعــام بنسبة  11في
المئة مقارنة مع العام الماضي ،على أساس
الميزانيات المقترحة.
وي ــدف ــع ال ـت ـب ــاط ــؤ ف ــي ع ـم ـل ـيــات الـح ـفــر
إل ــى خـفــض الـتـكــالـيــف فــي خــدمــات حقول
النفط بما في ذلــك خفض العمالة وإعــادة
الهيكلة في أكبر شركتين وهما شلمبرغير
وهاليبرتون.
وق ــد يــؤثــر تـبــاطــؤ صـنــاعــة الـنـفــط على
اقتصاد الواليات المتحدة .وأدت الطفرة في
إنتاج النفط الصخري إلى زيــادة بحوالي
 1فــي المئة فــي الناتج المحلي اإلجمالي
األميركي في الفترة بين عامي  2010و،2015
ً
وفقا لبنك االحتياطي االتحادي في داالس.
وفي واليــة تكساس ،مركز إنتاج النفط
ال ـص ـخــري ،انـخـفـضــت الـعـمــالــة ف ــي مـجــال
الـطــاقــة بنسبة  1.8فــي الـمـئــة فــي األشـهــر
ً
الـ ـسـ ـت ــة األولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن  ،2019وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـب ـنــك
االحتياطي االتحادي في داالس.
وانـخـفـضــت ت ـصــاريــح الـحـفــر الـجــديــدة
في الوالية بنسبة  21في المئة في يوليو
مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي،
وفقا لبيانات رسمية.
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صانع السوق يفاضل بين األسهم لتسجيلها
لدى البورصة قبل تدشين الخدمة
محمد اإلتربي

نقلة إضافية
للسوق تعزز
مؤسسية التداوالت
وتزيد السيولة

اكتملت إجراءات الترخيص ألول صانع
سوق في بورصة الكويت ممثلة في شركة
ال ـك ــوي ــت وال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط لــاس ـت ـث ـمــار
(كميفك) ،التي بادرت بطلب تقديم الخدمة،
وحصلت على الرخصة النهائية بعد تلبية
كل الشروط واألركان والضوابط المحددة
من هيئة أسواق المال.
ووف ــق مـصــادر مــالـيــة ،تـحــدد «كميفك»
عــددا من األوراق المالية لتسجيلها لدى
البورصة ،وذلك للبدء بممارسة النشاط،
حيث تسمح الـبــورصــة بتسجيل الــورقــة
المالية مدة عام قابل للتجديد.
وف ــي خ ــط م ـ ــواز ،ي ـتــم إن ـج ــاز اتـفــاقـيــة
صــانــع ال ـســوق مــع ال ـبــورصــة ،ال ـتــي على
أساسها يتم تحديد الحقوق وااللتزامات
وضوابط عمل صانع السوق .وكذلك شركة
الوساطة التابعة للمجموعة وفق ضوابط
وتعليمات الهيئة المنظمة للتشغيل.
عـمـلـيــا ،تــؤكــد م ـص ــادر اسـتـثـمــاريــة أن
«سـيـسـتــم صــانــع ال ـس ــوق» ل ــدى «كـمـيـفــك»
جاهز للتشغيل ،وتم اختباره والتأكد من
جاهزيته.
وفي اإلطــار نفسه ،يتم وضع اللمسات

الـنـهــائـيــة لـتـحــديــد ال ـخ ــروج بـعــد اعـتـمــاد
أسهم البداية.
وإجرائيا ،يحق لصانع السوق التسجيل
على أكثر من ورقة مالية ،كما يتم السماح
ألكثر مــن صانع ســوق بتسجيل النشاط
وتقديم الخدمة على ورقــة مالية واحــدة،
بمعنى أنه لن يكون هناك مبدأ احتكار ألي
صانع سوق سبق باختيار الورقة المالية.
ووف ــق م ـص ــادر ،سـتـكــون هـنــاك م ـبــادرة
مــن جــانــب صــانــع ال ـســوق بــاخـتـيــار أوراق
مالية من جانبه ،وأوراق مالية أخــرى يتم
اختيارها ،بناء على اتفاق مع الشركة ،حيث
يمكن أن يـكــون هـنــاك تنسيق بين صانع
السوق وأي شركة تطلب تسجيل سهمها
للقيام بدور صانعّ سوق على السهم.
وينتظر أن يمثل تطبيق نظام صانع
السوق طفرة إيجابية للسوق ،خصوصا
أن هناك إلزاما على صانع السوق بتنفيذ
أوامــر البيع والـشــراء على الــورقــة المالية
المسجل عليها ،بما ال يقل عن نسبة ّ
معينة
من إجمالي قيمة التداوالت الشهرية على
ت ـلــك ال ــورق ــة ،وذلـ ــك وف ــق م ــا ت ـنــص عليه
اتفاقية صانع السوق.

وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،وم ـ ــع ت ـط ـب ـيــق أول
ورقتين ماليتين ستحفز آلية عمل صانع
السوق الكثير من الشركات لطلب القيام
بدور صانع سوق على أسهمها ،خصوصا
أن هناك إلزامية بأن يستمر صانع السوق
بإدخال أوامر البيع والشراء خالل الفترة
الزمنية الموضحة والمنصوص عليها في
اتفاقية صانع السوق ،على أن تكون أوامر
البيع والشراء بينها فارق سعري محدد.
يذكر أن خدمة صانع السوق ستحقق
إضافة جيدة وإيجابية للسوق ستصب في
خانة تنويع األدوات واإلجــراءات ،وتسهم
في زيادة سائلية السوق بجانب السيولة
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،ك ـم ــا س ـت ـع ــزز مـ ــن مــؤس ـس ـيــة
البورصة ،وستكون باكورة خدمات جديدة
مقبلة يتم التحضير لها على قدم وساق.

تبسيط اإلجراءات وتقليصها
ط ــالـ ـب ــت ش ـ ــرك ـ ــات اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار م ــدرج ــة
بـ ـ ـض ـ ــرورة ت ـخ ـف ـي ــف دورة اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
والموافقات بشكل أسهل من الوضع القائم،
مشيرين الــى أن ملف صــانــع الـســوق يتم

الـحــديــث عـنــه مـنــذ مــا يــزيــد عـلــى عامين،
وحـتــى الـيــوم حصلت شــركــة واح ــدة فقط
ع ـل ــى الـ ـت ــراخـ ـي ــص ال ـن ـه ــائ ـي ــة ،مـ ــا يــدعــو
إلــى إع ــادة النظر فــي مــراجـعــة اإلج ــراءات
وت ـب ـس ـيــط م ـنــح ال ـم ــواف ـق ــات ف ــي خ ـطــوات
محدودة ،بما يختصر الوقت ويقل الكلفة
المالية ،حيث تشدد الشركات على ضرورة
تشجيعها.

التوازن مطلوب
ذكرت مصادر أنه يجب مراعاة التوازن
في رسوم الخدمات والموافقات وطلبات
الترخيص والعموالت كافة التي تتوزعها
أطراف العملية في األدوات الجديدة كافة،
ولـ ـي ــس ص ــان ــع ال ـ ـسـ ــوق فـ ـق ــط ،لـتـشـجـيــع
ال ـشــركــات عـلــى إن ـجــاح مـثــل تـلــك األدوات
ال ـح ــدي ـث ــة الـ ـت ــي ي ـح ـت ــاج إل ـي ـه ــا الـ ـس ــوق،
خصوصا أن الشركات تركز على الجدوى
من تقديم الخدمة أوال .وكذلك أيضا توزيع
المخاطر دون تحميلها ألي طرف بعينه،
ســواء الشركة مقدمة الخدمة أو شركات
الوساطة.

١١

اقتصاد

«كيبيك» :تغييرات إدارية في
«الزور» و«البتروكيماويات»
●

أشرف عجمي

أص ــدر الــرئـيــس التنفيذي بــالــوكــالــة فــي الـشــركــة الكويتية
للصناعات الـبـتــرولـيــة المتكاملة (كـيـبـيــك) ،حــاتــم الـعــوضــي،
تعميما إداريــا تضمن تغييرات تنظيمية حصلت «الجريدة»
على نسخة منه ،تم العمل به بــدء ا من الخميس ( 5سبتمبر
 ،)2019ويتضمن اآلتي:
أوال :مديرية مصفاة الزور
مجموعة المشاريع الـكـبــرى :تعيين يــاســر بـهــزاد بوظيفة
رئيس فريق عمل المشاريع الكبرى ،ويكون مسؤوال أمام مدير
مجموعة المشاريع الكبرى ( 7مصفاة الزور) ،وتعيين يوسف
الدوسري بوظيفة رئيس فريق عمل مراقبة المشاريع ،ويكون
مسؤوال أمام مدير مجموعة المشاريع الكبرى في مصفاة الزور.
مجموعة الصيانة :تعيين بدر العتيبي بوظيفة رئيس فريق
عمل الصيانة الكهربائية ،ويكون مسؤوال أمام مدير مجموعة
الصيانة.
مجموعة ا لـخــد مــات الفنيةُ :يعين محمد الربيعة بوظيفة
رئيس فريق عمل المقاييس ،ويكون مسؤوال أمام مدير مجموعة
الصيانة ،كما ُيعين عبدالعزيز الروغاني بوظيفة رئيس فريق
عمل الهندسة ،ويكون مسؤوال أمام مدير مجموعة الخدمات
الفنية.
ثانيا :مديرية البتروكيماويات والغاز المسال
مجموعة المشاريع الكبرىُ :يعين أحمد بهبهاني رئيسا
لـفــريــق عـمــل مــراق ـبــة ال ـم ـشــاريــع ،وي ـكــون م ـســؤوال أم ــام مدير
مجموعة المشاريع الكبرى (البتروكيماويات).

«الناقالت» :خطط لمعالجة تلف اإلسطوانات «التجارة» :إضافة «السمسرة» لـ«المتناهية الصغر»

«سوء االستخدام في السوق المحلي يكبد الدولة تكاليف إضافية»
أك ــدت شــركــة ن ــاق ــات النفط
الكويتية إعدادها خططا طويلة
وقصيرة المدى لمعالجة تلف
اس ـط ــوان ــات ال ـغ ــاز ال ـنــاتــج عن
سوء االستخدام مشيرة إلى أن
الـعــدد االجـمــالــي لالسطوانات
الـمـتــداولــة فــي الـســوق المحلي
يتراوح بين  2.5و 3ماليين.
وأوض ـ ـحـ ــت «الـ ـن ــاق ــات» فــي
بيان لـ «كونا» أن سوء استخدام
اإلسطوانات في السوق المحلي
يشكل تكاليف إضافية تتكبدها
الــدولــة ،الفـتــة فــي الــوقــت نفسه
ال ـ ـ ـ ــى إمـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة تـ ـ ــافـ ـ ــي ه ـ ــذه
التكاليف إذا أحسن استخدامها
مع تعاون كل الجهات المعنية
والمستهلكين.
وشددت على ضرورة تعاون
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ف ــي ال ـق ـطــاع ـيــن
الـ ـتـ ـج ــاري وال ـ ـخـ ــاص م ــن أج ــل
الحفاظ على إسطوانات الغاز
مبينة فــي ا لــو قــت نفسه أن ما
نسبته نـحــو  90فــي الـمـئــة من
س ــوء االس ـت ـخ ــدام الـ ــذي ي ــؤدي
إلــى تلف اإلس ـطــوانــات وتــراكــم
األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاخ م ـ ـ ـصـ ـ ــدره الـ ـقـ ـط ــاع
التجاري.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن م ـ ــن ح ـ ــاالت
سوء االستخدام اعتماد بعض
الـمـطــاعــم والـمـطــابــخ المركزية
ع ـلــى اإلسـ ـط ــوان ــات الـمــدعــومــة

 57.9ألف دينار رسوم وسم  1.2طن معادن ثمينة في الشهر الماضي
●

الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــة ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك
المنزلي ( 12كـيـلــوغــرامــا) بدال
مـ ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ال ـم ـخ ـص ـص ــة
ل ـل ـق ـطــاع ال ـت ـج ــاري إلـ ــى جــانــب
عــدم التزامهم بــإجــراء ات األمــن
والسالمة على هذا الصعيد.
وأضافت ان من مظاهر سوء
االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ايـ ـض ــا ال ـم ـن ــاول ــة
الـسـيـئــة (دح ــرج ــة اإلس ـطــوانــة)
ورمـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا مـ ـ ــن مـ ـ ـك ـ ــان م ــرت ـف ــع
ووضـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ــوض مـ ــاء
والـعـبــث بـصـمــام اإلس ـطــوانــات
(وضـ ـ ـ ـ ــع أج ـ ـ ـسـ ـ ــام ص ـ ـل ـ ـبـ ــة) مــع
استخدام منتجات تجارية غير
مـضـمــونــة ف ـضــا ع ــن مـحــاولــة

إزال ـ ـ ــة ال ـغ ـط ــاء الـ ـتـ ـج ــاري بــآلــة
حــادة مما يسبب تلفا أو قطع
م ـط ــاط م ـنــع ت ـس ــرب ال ـغ ــاز إلــى
جانب استخدام اإلسطوانات في
وضعية مقلوبة ورمي مخلفات
وزيوت الطبخ على اإلسطوانة.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن عـ ـ ــدد
اإلسطوانات التالفة خالل عام
 2018بـ ـل ــغ  14500فـ ــي حـيــن
أن اإلس ـ ـطـ ــوانـ ــات ال ـت ــال ـف ــة فــي
عــام  2019بلغت  25000حتى
تاريخه مما يــؤكــد الــزيــادة في
حـجــم س ــوء االس ـت ـخــدام والـتــي
تقدر بـ  10500اسطوانة تالفة
إضافية خالل أقل من عام.

ودعـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـجـ ـه ــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ذات الـ ـصـ ـل ــة إل ــى
م ـســانــدت ـهــا ف ــي ال ـح ـف ــاظ على
إس ـط ــوان ــات ال ـغ ــاز وســامـتـهــا
وذل ــك مــن خ ــال إصـ ــدار بعض
القرارات الخاصة بتنظيم عملية
االستخدام االمثل لالسطوانة.
وأك ـ ــدت أن عـمــر اإلس ـطــوانــة
يمكن أن يمتد ألربــع وعشرين
عاما إذا احسن استخدامها لكنه
في الكويت يقل عن ست سنوات
أو سنة واح ــدة أحـيــانــا بسبب
سوء االستخدام ،مشيرة الى ان
سعر إسطوانة الغاز المنزلية
هو األفضل على مستوى العالم.

جراح الناصر

علمت «الجريدة» من مصادر
مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،أن وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة
والـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة أض ـ ــاف ـ ــت قـ ـط ــاع
السمسرة إلى األنشطة التجارية
المتناهية الصغر وإصــدارهــا
بات عن طريق النافذة الواحدة.
وقالت المصادر ،إن الــوزارة
أصدرت السمسرة ضمن رخص
األن ـش ـط ــة ال ـم ـت ـنــاه ـيــة ال ـص ـغــر،
ومـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا سـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرة األس ـ ـ ـمـ ـ ــاك
وس ـم ـســرة ال ـط ـيــور وال ـمــواشــي
وسمسرة الخضار والفواكة.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن «ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة»
درس ــت ضــم أنـشـطــة السمسرة
إلى الرخص المتناهية الصغر
ً
خ ـصــوصــا األن ـش ـطــة المتعلقة
باألمن الغذائي إذ ستكون مهنة
السمسرة متاحة دون الحاجة
إل ــى وج ــود مـقــر أو عـقــد إيـجــار
ل ـل ـتــرخ ـيــص ،ب ــل سـتـعـمــل وفــق
ّ
النظام المتبع عبر وجود البريد
ً
الس ـت ـخ ــراج الــرخ ـصــة بـ ــدال من
المقر وذلك لتشجيع المبادرين
على العمل في أنشطة السمسرة
وتكويتها.
وذك ـ ـ ــرت أن ال ـ ـ ـ ــوزارة تـعـتــزم
إضافة العديد من األنشطة إلى
الرخص المتناهية الصغر وذلك
لتسهيل بيئة األ ع ـمــال ،ومنها

األنشطة التي تــدرج تحت باب
االس ـ ـت ـ ـشـ ــارات ،وذلـ ـ ــك لـتـنــويــع
األنشطة المتاحة أمام أصحاب
األعمال ،في حين أصدرت خالل
الشهر الـمــاضــي تــراخـيــص ل ـ 7
شــركــات حــرة متناهية الصغر
ً
وت ـل ـق ــت  17ط ـل ـب ــا لـلـتــرخـيــص
وجار إصدار  10أخرى.
ٍ
وت ـ ـل ـ ـقـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـع ــدي ــد
مـ ــن ال ـط ـل ـب ــات مـ ــن ال ـم ـب ــادري ــن
إلضــافــة أنشطة حــرة متناهية
ال ـص ـغ ــر ،ودرسـ ـ ــت الـ ـ ـ ــوزارة كل
تلك الطلبات ،في حين أضافت
«الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة» أرب ـعــة
أنـ ـشـ ـط ــة خـ ــاصـ ــة ب ــال ـس ـم ـس ــرة
لـ ـل ــدلـ ـي ــل ال ـ ـمـ ــوحـ ــد ل ـت ـص ـن ـيــف
األنـ ـشـ ـط ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة بـــدول
الخليج خالل الشهر الماضي.
وحـ ــددت ال ـم ــادة الـثــالـثــة من
ال ـقــرار ش ــروط مـنــح الترخيص
ً
وهي أن يكون المتقدم شخصا
ً
طبيعيا وأن يكون مدير الشركة
ً
هــو مالكها وأن يـكــون كويتيا
ً
مقيدا بالتأمينات االجتماعية
وي ـ ـج ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــراءة والـ ـكـ ـت ــاب ــة
وإحضار صحيفة جنائية.
من ناحية أخرى ،أعلنت وزارة
التجارة والصناعة الكويتية أن
إجمالي وزن المعادن الثمينة
الموسومة خالل شهر أغسطس
الـ ـم ــاض ــي بـ ـل ــغ نـ ـح ــو  1.2طــن

ً
ح ـص ـلــت ع ـن ـهــا رسـ ــومـ ــا ت ـقــدر
بنحو  57.9ألــف ديـنــار كويتي
«نحو  188ألف دوالر».
وقــالــت «ال ـت ـجــارة» ،فــي بيان
صحافي أمــس ،إن وزن الذهب
المحلي والـخــارجــي الموسوم
ً
ب ـل ــغ ن ـح ــو  1.050ك ـي ـلــوغــرامــا
ً
ح ـص ـلــت ع ـن ـهــا رسـ ــومـ ــا ت ـقــدر
بـنـحــو  52.5أل ــف دي ـن ــار «نـحــو
 171ألف دوالر».
وأوض ـح ــت أن كـمـيــة الــذهــب
المحلي الموسومة من عيار 22
ً
بلغت  148.9كيلوغراما في حين
بـلـغــت كـمـيــة الــذهــب الـخــارجــي
ً
 245.9كيلوغراما.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت أن كـ ـمـ ـي ــة ال ــذه ــب
المحلي الموسومة من عيار 21
ً
بلغت  462.4كيلوغراما في حين
بـلـغــت كـمـيــة الــذهــب الـخــارجــي
ً
نحو  61كيلوغراما.

وب ـ ـي ـ ـنـ ــت أن كـ ـمـ ـي ــة الـ ــذهـ ــب
الـمـحـلــي ال ـمــوســومــة م ــن عـيــار
ً
 18بلغت نـحــو  19كيلوغراما
ف ــي ح ـيــن ب ـل ـغــت ك ـم ـيــة الــذهــب
ً
ال ـخــارجــي  112.3كـيـلــوغــرامــا،
مـشـيــرة إ ل ــى أن كمية السبائك
الــذهـبـيــة الـمــوســومــة بلغت 70
ً
كيلوغراما حصلت عنها رسوما
تقدر بنحو  3آالف دينار (نحو
ً
 9772دوالرا).
وأضـ ــافـ ــت أن ك ـم ـيــة الـفـضــة
الموسومة خالل شهر أغسطس
الـمــاضــي بلغت  100كيلوغرام
ً
حصلت رسوما عنها بنحو 539
ً
ً
دينارا (نحو  1755دوالرا).
و ب ـي ـن ــت أن إدارة ا ل ـم ـع ــادن
ال ـث ـم ـي ـن ــة بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــوزارة أص ـ ـ ــدرت
ً
 149ك ـش ـفــا ح ــول الـمـشـغــوالت
للتخليص ومطابقة البيان

«كفيك» %2.24 :تراجع مؤشرات األسهم العالمية في أغسطس

بسبب توترات الحرب التجارية بين أميركا والصين ...و « »FTSE 100األسوأ ً
أداء
أك ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ل ـل ـت ـم ــوي ــل
واالس ـت ـث ـمــار (ك ـف ـيــك) ،ف ــي تـقــريــرهــا لشهر
أغسطس عــن األس ــواق الـمــالـيــة ،أن أســواق
ً
ً
األسهم العالمية شهدت تراجعا ملحوظا
خ ــال شـهــر أغـسـطــس ،حـيــث سـجــل مؤشر
ً
 MSCIلألسواق العالمية انخفاضا بنسبة
  2.24ف ــي ال ـم ـئــة بـسـبــب ت ــوت ــرات ال ـحــربالتجارية بين الواليات المتحدة األميركية
والـصـيــن .أمــا فــي األس ــواق المتقدمة ،فقد
سـجــل مــؤشــر  FTSE 100أس ــوأ أداء ،يليه
مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــر Nikkei 255ومـ ــؤشـ ــر ال ـب ــورص ــة
األلماني.
وفي الواليات المتحدة األميركية ،سجل
ً
مؤشر  S&P 500انخفاضا بنسبة  1.81 -في
المئة ،بسبب الحرب التجارية المستمرة مع

الصين ،حيث أعلنت الواليات المتحدة أنها
ستزيد التعريفات الجمركية على البضائع
الصينية التي تقدر قيمتها ب ـ  250مليار
دوالر مــن  25إل ــى  30فــي الـمـئــة ،وذل ــك في
أول أكتوبر.
إضافة إلى ذلك ،سيتم تطبيق تعريفات
أخرى مخطط لها وتبلغ  15في المئة على
الصادرات الصينية بقيمة  300مليار دوالر.
وفي المملكة المتحدة ،كان مؤشر FTSE
 100هو األسوأ أداء ،حيث انخفض بنسبة
 -5.0في المئة ،وسط المخاوف المستمرة من
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،حيث
وافقت الملكة على خطة بوريس جونسون
لتعليق البرلمان ،مما زاد من احتمال خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي.

وفــي ألمانيا ،انخفض مؤشر البورصة
األلـمــانــي بنسبة  -2.05فــي الـمـئــة ،مما أثر
ً
سلبا على البالد لعدم وضوح الرؤية وحرب
تضخيم التعرفة الجمركية المستمر على
الشركات المصنعة.
في اليابان ،انخفض مؤشر NIKKEI 25
ً
بـنـسـبــة  -3.80ف ــي ال ـم ـئــة ،م ـتــأثــرا بـتـشــاؤم
الـمـسـتـثـمــريــن بـسـبــب ال ـنــزاعــات الـتـجــاريــة
المتزايدة بين اليابان وكــوريــا الجنوبية،
والمخاوف بشأن تباطؤ االقتصاد العالمي،
والحرب التجارية المستمرة بين الواليات
المتحدة والصين.
أمـ ــا ف ــي ال ـص ـي ــن ،ف ـق ــد ان ـخ ـف ــض مــؤشــر
 Shanghai Compositeب ـن ـس ـبــة -1.58
فــي الـمـئــة ،نتيجة ل ــردة فـعــل الـصـيــن على

ماذا ينتظر أونصة الذهب هذا العام؟

توقعات خفض فائدة الدوالر ترفع شهية المستثمرين للمخاطرة
هبطت أسعار الذهب  1في المئة ،أمس
األول ،بـعــد تعليقات متفائلة مــن جـيــروم
باول رئيس مجلس االحتياطي االتحادي
األم ـي ــرك ــي وت ـح ـســن شـهـيــة الـمـسـتـثـمــريــن
للمخاطرة ،وهو ما غطى على تقرير أضعف
من المتوقع للوظائف في الواليات المتحدة.
وقــالــت وزارة الـعـمــل األمـيــركـيــة إن نمو
الوظائف في أكبر اقتصاد بالعالم تباطأ
بأكثر من المتوقع في أغسطس ،مع تراجع
التوظيف في قطاع التجزئة لسابع شهر
على التوالي.
ووص ـ ــف ب ـ ــاول ت ـق ــري ــر ال ــوظ ــائ ــف بــأنــه
ً
يتماشى مع ســوق عمل قــوي ،مضيفا أنه
رغم الشكوك التجارية فإنه ال يتوقع ركودا
في الواليات المتحدة.
وأرجع محللون موجة البيع في الذهب
إل ـ ــى ت ـع ـل ـي ـقــات بـ ـ ــاول الـ ـت ــي ق ـ ــال ف ـي ـهــا إن
االقتصاد االميركي يظهر أداء جيدا.
وب ـل ــغ س ـعــر ال ــذه ــب لـلـبـيــع الـ ـف ــوري في

أواخـ ــر جـلـســة ال ـت ــداول  1507.35دوالرات
لألوقية (األونصة) ،منخفضا  0.77في المئة
بعد أن هبط أكـثــر مــن واحــد فــي المئة في
وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت العقود األميركية للذهب 0.6
ف ــي الـمـئــة لـتـبـلــغ عـنــد الـتـســويــة 1515.50
دوالرا لألوقية.
ً
وقال محللون إن الذهب يلقى دعما من
إجراءات تحفيزية من بنوك مركزية رئيسية،
مـشـيــريــن إل ــى أن الـمـسـتـثـمــريــن يتوقعون
ً
خفضا بمقدار  50نقطة أساس في اجتماع
البنك المركزي األميركي هذا الشهر.
وأض ـ ــاف ـ ــوا أن الـ ـشـ ـك ــوك ال ـ ـتـ ــي تـحـيــط
بالروابط التجارية بين الواليات المتحدة
والـ ـصـ ـي ــن ومـ ـ ـخ ـ ــاوف مـ ــن تـ ــراجـ ــع ال ـن ـمــو
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـع ــال ـم ــي وع ـ ــوائ ـ ــد سـلـبـيــة
لـلـسـنــدات الـحـكــومـيــة ح ــول الـعــالــم تعطي
ً
مزيدا من الدعم للمعدن النفيس.
لكن استئنافا مزمعا لمحادثات التجارة

بين واشنطن وبكين وبيانات اقتصادية
أميركية قــويــة يــوم الخميس أث ــارا مجددا
بعض الشهية لألصول العالية المخاطر،
وهو ما دفع الذهب للهبوط بأكثر من  2في
المئة في الجلسة السابقة.
وأسعار الذهب مرتفعة حوالي  17.6في
المئة عن مستواها في بداية العام.
وم ــن ب ـيــن ال ـم ـع ــادن الـنـفـيـســة األخـ ــرى،
ً
هبطت الفضة  3.0في المئة إلى  18.07دوالرا
لالوقية بعد أن سجلت خسائر بلغت  4.8في
المئة في جلسة الخميس .وأرجع محللون
تلك الخسائر إلــى مبيعات لجني األربــاح
بعد زيادات حادة في األسعار.
وانـ ـخـ ـف ــض ال ـب ــات ـي ــن  1.17فـ ــي ال ـم ـئــة
إل ــى  947.19دوالرا لــأوقـيــة ،بينما هبط
البالديوم  1.3في المئة إلى  1539.00دوالرا
لألوقية.
(رويترز)

قــرار الــواليــات المتحدة بزيادة التعريفات
الجمركية عـلــى سلعها ،وذل ــك بـعــد فــرض
ت ـعــري ـفــات ج ــدي ــدة ع ـلــى ال ـس ـلــع األمـيــركـيــة
تـتــراوح بين  5و 10فــي المئة ،والـتــي تبلغ
قيمتها  75مليار دوالر.
وفي أسواق السلع ،واصلت أسعار النفط
انخفاضها خالل الشهر ،حيث انخفض خام
غرب تكساس ( )WTIبنسبة  -6.02في المئة،
ليغلق عند  55.1دوالرا للبرميل ،وتراجع
خام برنت ( )Brentبنسبة  -8.21في المئة،
ليغلق عند  59.3دوالرا للبرميل.
كما انخفضت األسعار بعد أن أدت الحرب
التجارية األميركية الصينية المتصاعدة
إلى انخفاض الثقة في االقتصاد العالمي،
وأثارت المخاوف بشأن التباطؤ االقتصادي.

ومــن ناحية أخ ــرى ،ارتـفــع الــذهــب خالل
الشهر ارتفاعا ملحوظا بنسبة  7.53 +في
المئة ،حيث اتجه المستثمرون إلى األصول
اآلمـنــة بسبب الـحــرب التجارية المستمرة
وضعف العمالت.

األسواق الخليجية
ّ
ً
وقعت الكويت عقودا قيمتها  358مليون
دوالر لتطوير مدينة المطالع السكنية ،وهو
أح ــد أكـثــر الـمـشــاريــع السكنية حـيــويــة في
البالد ،وفــق ما ذكرته وكالة كونا لألنباء،
في تقرير يغطي عقد إنشاء وإنجاز وصيانة
أعمال تطوير الطرق في المشروع السكني.
وف ــي ال ـجــانــب ال ـس ـعــودي ،مــن الـمـتــوقــع أن

يواصل االقتصاد السعودي انتعاشه بعد أن
تراجع في عام  2017مدعوما بإنفاق حكومي
غير مسبوق ،بهدف تطوير وتحفيز القطاع
الخاص ،إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.
وب ـنــاء عـلــى تـقــريــر الـبـنــك الــوطـنــي ،فمن
المتوقع أن ترتفع نسبة القطاع غير النفطي
إل ــى  3.2بــالـمـئــة ف ــي ع ــام  ،2021ح ـيــث إن
الحكومة السعودية تكثف جهودها لدعم
االقتصاد السعودي بطرق متنوعة.
في اإلمارات ،أفادت وكالة األنباء الرسمية
( )WAMأن اإلم ـ ـ ـ ــارات س ـت ـف ــرض ضــريـبــة
انتقائية بنسبة  100في المئة على منتجات
التدخين اإللكترونية وضريبة بنسبة 50
في المئة على المشروبات المحالة ابتداء
من أول يناير .2020

اقتصاد
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

كل إدارات العالم قلقة بشأن المستقبل عدا اإلدارة الكويتية

ً
«سياسات اإلصالح المالي ليست حبرا على ورق فقط بل تسير في اتجاه معاكس»
ذكر «الشال» أن العالم
كله تسوده توقعات
بسيناريوهات اقتصادية
متشائمة ،فالعالم في أحسن
األحوال مقبل على حقبة
من النمو المتباطئ يقدره
«صندوق النقد الدولي»
تقرير يوليو  -2019لعامي
 2019و 2020بنحو
 %3.2و %3.5على التوالي
ويخفضه مع كل تقرير
جديد.

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــري ـ ـ ــر "الـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــال"
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي األس ـ ـبـ ــوعـ ــي ،إن
ا ل ـس ـن ــة ا ل ـم ــا ل ـي ــة ،2019/2018
ان ـت ـهــت وب ـل ـغــت ال ـم ـصــروفــات
ال ـعــامــة الـفـعـلـيــة نـحــو 21.849
مـلـيــار دي ـن ــار ،أي أع ـلــى بنحو
 349مليون دينار ،قبل تعديل
اعتمادات المصروفات ،بالزيادة
إلى نحو  22.773مليار دينار.
وهـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوى ،وف ـ ــق
ال ـت ـق ــري ــر ،أع ـل ــى ب ـن ـحــو 2.601
مليار دينار ،أو بنحو  13.5في
المئة عن المصروفات الفعلية
لـلـسـنــة ال ـمــال ـيــة ال ـســاب ـقــة لها
 ،2018/2017ومعها وألول مرة
اخ ـت ـف ــى ال ــوف ــر االعـ ـتـ ـي ــادي مــا
بين النفقات المقدرة والفعلية
وال ـبــالــغ مـعــدلــه  7.6فــي المئة
للسنوات المالية 1994-/1993
.2018/2017
وت ـ ــوح ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات ب ــأن
سـ ـي ــاس ــات اإلص ـ ـ ـ ــاح ال ـم ــال ــي
ً
لـيـســت ح ـب ــرا ع ـلــى ورق فـقــط،
إنما تؤكد بأن السياسة المالية
ً
تسير في اتجاه معاكس تماما
ل ــإص ــاح .وم ــع ق ــرب ب ــدء دور
االنعقاد األخير لمجلس األمة
لـلـفـصــل ال ـت ـشــري ـعــي الـخــامــس
عشر فــي أكتوبر ال ـقــادم ،بــدأت
ال ـح ـك ــوم ــة ت ـع ـلــن اس ـت ـع ــداده ــا
التمادي في السير إلى مزيد من
انفالت السياسة المالية لمجرد
استمرار
ضمان استمرارها أو
ُ ً
وزراء ضمنها ،أي المضي ق ُدما
فــي طــريــق الــاعــودة إلمكانات
اإلص ـ ـ ــاح وال ـت ـه ـي ـئ ــة الرتـ ـف ــاع
الـ ـبـ ـط ــال ــة ال ـ ـسـ ــافـ ــرة ال ـح ـت ـم ـيــة
لصغار المواطنين.
وتـســود كــل الـعــالــم توقعات
بـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات اق ـت ـص ــادي ــة
متشائمة ،فــالـعــالــم فــي أحسن

األح ـ ـ ـ ـ ـ ــوال مـ ـقـ ـب ــل عـ ـل ــى ح ـق ـبــة
م ــن ال ـن ـم ــو ال ـم ـت ـبــاطــئ ي ـق ــدره
"صندوق النقد الدولي" -تقرير
ي ــو ل ـي ــو  2019-ل ـع ــا م ــي 2019
و 2020بنحو  3.2في المئة و3.5
في المئة على التوالي ويخفضه
مع كل تقرير جديد.
ذل ــك ك ـمــا ذك ــرن ــا ه ــو أفـضــل
الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات ال ـم ـت ــوق ـع ــة،
ب ـي ـن ـمــا هـ ـن ــاك س ـي ـن ــاري ــوه ــات
تـتــزايــد ف ــرص تحققها ت ــراوح
ما بين ترجيح احتماالت ركود
االقتصاد العالمي ،أي تعرضه
ل ـح ـق ـب ــة م ـ ــن الـ ـنـ ـم ــو الـ ـس ــال ــب
ً
ً
المحدود رقما وزمنا ،ويذهب
بـعـضـهــا إل ــى تــرجـيــح احـتـمــال
كساد طويل األجــل ،وهــو ما ال
نرجحه ،تلك الرسالة لم تصل
بعد إلى الكويت.
تـ ـل ــك ال ـ ـن ـ ـظـ ــرة ال ـم ـت ـش ــائ ـم ــة
ل ـم ـس ـت ـق ـب ــل أداء اال ق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
العالمي يدعمها اشتداد حدة
ال ـ ـحـ ــرب ال ـتـ ـج ــاري ــة ب ـي ــن أك ـبــر
اقتصادين في العالم (األميركي
وال ـص ـي ـن ــي) ،وك ــذل ــك تــدعـمـهــا
فــوضــى االت ـحــاد األوروبـ ــي مع
اح ـت ـمــال الـ ـخ ــروج الـبــريـطــانــي
ً
غير المنظم منه ،وأيضا عودة
الفدرالي األميركي إلــى خفض
ً
أسعار الفائدة قلقا من ضعف
الـنـمــو االق ـت ـص ــادي ،ويدعمها
ا سـ ـتـ ـنـ ـف ــاذ أدوات ا ل ـس ـي ــا س ــة
النقدية فــي عــاجــات أزمــة عام
.2008
وإض ــاف ــة إل ــى ذل ــك يــدعـمـهــا
ً
أيـضــا بـلــوغ الــديــون السيادية
والخاصة في العالم لمستوى
قياسي يعادل نحو  4أضعاف
حجم االقتصاد العالمي في عام
 ،2018أو نـحــو  330تريليون
دوالر أميركي كما في نهاية عام

 2018وب ــزي ــادة ب ـحــدود الثلث
ً
عن مستواه في عام  2008طبقا
لـ "."UNCTAD
وح ـ ـ ـ ــال إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـن ــا وض ـم ـن ــه
ً
الكويت أكثر سوءا ،فإضافة إلى
التأثير السلبي غير المباشر
لكل العوامل السابقة ،التوقعات
تـ ــؤكـ ــد ب ـ ـ ــأن م ـس ـت ـق ـب ــل ال ـن ـم ــو

االقتصادي له سيكون األضعف
مقارنة بأقاليم العالم األخرى،
وأسعار النفط بنصف مستوى
أسـ ـع ــار عـ ــام  ،2013وال يـبــدو
ً
مستقبلها وا عـ ـ ــدا  ،وا لـمـنـطـقــة
بكاملها فــي فــوضــى صــراعــات
وخ ــاف ــات عــالـيــة الـتـكـلـفــة رغــم
شحة الموارد الحالية.

ً
ون ـكــاد ن ـجــزم ب ــأن بـعـضــا من
اإلدارة العامة للبلد يعرف تلك
الحقائق وتداعياتها الضخمة،
وي ـ ـعـ ــرف أن اسـ ـت ــدام ــة ال ـمــال ـيــة
الـ ـع ــام ــة مـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار نـهـجـهــا
ال ـح ــال ــي ،مـسـتـحـيـلــة ،وان أكـبــر
ال ـ ـضـ ــرر عـ ـل ــى الـ ـبـ ـل ــد نـ ــاتـ ــج مــن
السياسات المالية غير الحصيفة.

األفراد ال يزالون أكبر المتعاملين في البورصة
قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على  %30.2من قيمة األسهم المشتراة و %21من المبيعة
ذكــر "الـشــال" أن الشركة الكويتية للمقاصة أصــدرت
تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي "عن الفترة
ً
من  2019/1/1إلى  2019/8/31وفقا لجنسية المتداولين"
والمنشور على الموقع اإللكتروني لبورصة الكويت،
وأظهر أن األفراد ال يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم
إلى ارتفاع كل من مبيعاتهم ومشترياتهم ،إذ استحوذوا
على  45.9في المئة من إجمالي قيمة األسهم المبيعة
( 38.1في المئة لألشهر الثمانية األولى  )2018و 41.5في
المئة من إجمالي قيمة األسهم المشتراة ( 38.8لألشهر
الثمانية األولى .)2018
ً
في التفاصيل ،باع المستثمرون األفراد أسهما بقيمة
ً
 2.492مليار ديـنــار ،كما اشـتــروا أسهما بقيمة 2.253
ً
مـلـيــار دي ـنــار ،ليصبح صــافــي تــداوالت ـهــم األك ـثــر بيعا
وبنحو  238.736مليون دينار.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع
المؤسسات والشركات ونصيبه إلــى انخفاض كل من
مشترياته ومبيعاته ،إذ استحوذ على  30.2في المئة
من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة ( 31.3في المئة للفترة
نفسها  )2018و 21في المئة من إجمالي قيمة األسهم
المبيعة ( 25.7في المئة للفترة نفسها  ،)2018واشترى
ً
هذا القطاع أسهما بقيمة  1.642مليار دينار ،في حين
ً
بــاع أسهما بقيمة  1.140مليار دينار ،ليصبح صافي

تداوالته الوحيد شراء وبنحو  502.008مليون دينار.
وث ــال ــث ال ـم ـســاه ـم ـيــن ه ــو ق ـط ــاع ح ـس ــاب ــات ال ـع ـمــاء
(المحافظ) ،فقد استحوذ على  26.2في المئة من إجمالي
قيمة األ سـهــم المبيعة ( 23.3فــي المئة للفترة نفسها
 )2018و 21.9في المئة من إجمالي قيمة األسهم المشتراة
( 20.8في المئة للفترة نفسها  ،)2018وباع هذا القطاع
ً
ً
أسهما بقيمة  1.421مليار دينار ،في حين اشترى أسهما
ً
بقيمة  1.187مليار دينار ،ليصبح صافي تداوالته بيعا
وبنحو  233.600مليون دينار.
وآخــر المساهمين فــي السيولة هــو قطاع صناديق
االستثمار ،فقد استحوذ على  6.9في المئة من إجمالي
قيمة األ سـهــم المبيعة ( 12.8فــي المئة للفترة نفسها
 )2018و 6.4في المئة من إجمالي قيمة األسهم المشتراة
( 9.2في المئة للفترة نفسها  ،)2018وقد باع هذا القطاع
ً
أسهما بقيمة  376.880مليون دينار ،في حين اشترى
ً
أسهما بقيمة  347.209مليون ديـنــار ،ليصبح صافي
ً
تداوالته بيعا وبنحو  29.671مليون دينار.
وم ـ ــن خ ـص ــائ ــص ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت اسـ ـتـ ـم ــرار أن ـهــا
بورصة محلية ،فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر
ً
المتعاملين فيها ،إذ باعوا أسهما بقيمة  4.618مليار
دينار ،مستحوذين بذلك على  85في المئة من إجمالي
قيمة األ سـهــم المبيعة ( 84.7فــي المئة للفترة نفسها

ً
 ،)2018في حين اشتروا أسهما بقيمة  4.155مليارات
دينار مستحوذين بذلك على  76.5في المئة من إجمالي
قيمة األسهم المشتراة ( 77.9في المئة للفترة نفسها
ً
 ،)2018لـيـبـلــغ صــافــي ت ــداوالت ـه ــم األك ـث ــر بـيـعــا بنحو
 462.208مليون دينار ،وهو مؤشر على استمرار توجه
المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة
المحلية.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين اآلخرين من إجمالي
قيمة األسـهــم ُ
المشتراة نحو  18.8فــي المئة ( 16.4في
المئة للفترة نفسها  ،)2018واشـتــروا ما قيمته 1.023
مليار دينار ،في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو
 548.401مليون دينار ،أي ما نسبته  10.1في المئة من
إجمالي قيمة األسـهــم المبيعة ( 10.3فــي المئة للفترة
نفسها  ،)2018ليبلغ صافي تداوالتهم الوحيدون شراء
بـنـحــو  474.374مـلـيــون دي ـن ــار ،أي أن ثـقــة المستثمر
الخارجي إلى ازدياد في البورصة المحلية ،وذلك مؤشر
على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج
بعد اإلصالحات األخيرة.

ونـ ـعـ ـتـ ـق ــد أنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـ ـع ـ ــرف أن
أف ـضــل ال ـس ـيــاســات والـ ـق ــرارات
هـ ـ ــي االس ـ ـت ـ ـبـ ــاق ـ ـيـ ــة إلجـ ـتـ ـن ــاب
المخاطر قبل حدوثها وليس
ً
ت ـلــك ال ـت ــي ت ـت ـعــامــل الحـ ـق ــا مع
تداعياتها ،ورغم ذلك ،ال ترتقي
سياستها ســوى إلــى مستوى
ردود الفعل ،وفي الغالب األعم،

ال تنجح حتى تلك السياسات.
كــل إدارات الـعــالــم الـعــامــة قلقة
حول المستقبل ،ال استثناء ات
القتصاد كبير أو صغير فيها،
ما عدا اإلدارة العامة الكويتية،
تفكر وتقرر في اتجاه مختلف.

السوق السعودي أكبر الخاسرين خالل
أغسطس و«مسقط» الرابح الوحيد
أف ــاد ال ـشــال ،فــي تـقــريــره ،ب ــأن أداء شهر
ً
أغ ـس ـط ــس ك ـ ــان س ــالـ ـب ــا ل ـم ـع ـظــم األس ـ ـ ــواق
ً
المنتقاة حيث حقق خالله  13سوقا خسائر،
بينما لم يحقق سوى سوق واحد مكاسب.
ورغـ ــم ذلـ ــك ،ظـلــت حـصـيـلــة أداء األشـهــر
الثمانية من العام الحالي هي تحقيق 12
ً
سوقا مكاسب مقارنة بمستويات أسعارها
منذ بداية العام ،بينما حقق سوقان فقط
خسائر.
أك ـبــر ال ـخــاســريــن خ ــال شـهــر أغسطس
كان السوق السعودي بفقدان مؤشره نحو
ً
 -8.2في المئة هابطا من المركز التاسع إلى
المركز الثاني عشر ،ليصبح أقــل األســواق
الرابحة مكاسب منذ بداية العام وبحدود
 2.5في المئة .وحقق سوق دبي ثاني أكبر
ال ـخ ـس ــائ ــر خـ ــال ش ـه ــر أغ ـس ـط ــس ب ـف ـقــدان
مــؤشــره نـحــو  -5.5فــي الـمـئــة ،وانخفضت
مكاسبه منذ بداية العام من نحو  15.4في
المئة في نهاية شهر يوليو إلى نحو  9في
المئة مع نهاية شهر أغسطس.
واسـتـقــر الـســوق البريطاني فــي المركز
الثامن في أدائه منذ بداية العام ،لكنه حقق
خـســائــر ب ـح ــدود  -5ف ــي الـمـئــة خ ــال شهر
أغ ـس ـط ــس .وأق ـ ــل ال ـخ ــاس ــري ــن كـ ــان ال ـســوق

الهندي بفقدان مؤشره نحو  -0.4في المئة.
الــرابــح الــوحـيــد فــي شـهــر أغـسـطــس كــان
ســوق مسقط الــذي كسب مؤشره نحو 6.5
فــي الـمـئــة فــي شـهــر واح ــد ،ه ــذه المكاسب
خفضت خسائره منذ بداية العام لتصل إلى
نحو  -7.4في المئة بنهاية شهر أغسطس
من نحو  -13في المئة في نهاية شهر يوليو،
ولكنه ظل أكبر األسواق الخاسرة منذ بداية
العام ،وكانت آخر مكاسب شهرية للسوق
العماني تعود إلى سبتمبر .2018
ً
وغ ـ ّـي ــر أداء ش ـه ــر أغ ـس ـط ــس ق ـل ـي ــا فــي
ترتيب أداء األســواق منذ بداية العام حتى
نـهــايــة الـشـهــر ،فـتـصــدرت بــورصــة الكويت
ً
قائمة األســواق الرابحة ضمن العينة وفقا
لمؤشرها الـعــام ،بمكاسب بـحــدود  17في
المئة ،هابطة من مستوى  20.4في المئة في
نهاية شهر يوليو بسبب خسارة مؤشرها
ن ـحــو  -2.9ف ــي ال ـم ـئــة خ ــال ال ـش ـهــر .ورغ ــم
التأثير السلبي على الصين بسبب حربها
التجارية مع الواليات المتحدة ،كانت ثالث
أك ـبــر الــراب ـح ـيــن مـنــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام ف ــي أداء
األ سـ ــواق بمكاسب بنحو  15.7فــي المئة،
وخلف السوق الفرنسي في المركز الثاني
بمكاسب بحدود  15.8في المئة.

 %4.1نمو موجودات «األهلي» لتبلغ  4.7مليارات دينار

ً
معظم مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعا خالل النصف األول
ت ـن ــاول تـقــريــر شــركــة ال ـش ــال نـتــائــج البنك
األهـ ـل ــي ال ـكــوي ـتــي لـلـنـصــف األول م ــن ال ـعــام
ال ـحــالــي ،وأشـ ــار فـيـهــا إل ــى أن صــافــي أرب ــاح
البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ ما قيمته
 22.65مليون دي ـنــار ،بــارتـفــاع  3.50ماليين،
أي مــا نسبته  ،%18.3مـقــارنــة بنحو 19.15
مليون دينار.
ويعود السبب في ارتفاع األرباح الصافية
للبنك إلى ارتفاع إجمالي اإليرادات التشغيلية
بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات
ً
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ،مـ ـس ــان ــدا لـ ــه انـ ـخـ ـف ــاض جـمـلــة
المخصصات بنحو  2.02مليون دينار ،وعليه،
ارت ـف ــع ال ــرب ــح الـتـشـغـيـلــي لـلـبـنــك (ق ـبــل خصم
المخصصات) بنحو  1.99مليون ديـنــار ،أو
ً
ً
بنحو  ،%3.9وصوال إلى نحو  53.66مليونا،
ً
مقارنة بنحو  51.67مليونا ،للنصف األول من
العام الفائت.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،حـقـقــت جـمـلــة اإلي ـ ــرادات
ً
التشغيلية ارتفاعا بنحو  3.20ماليين دينار،
ً
أو ن ـحــو  ،%3.82وصـ ـ ــوال إلـ ــى ن ـحــو 87.05
ً
ً
مليونا مقارنة بنحو  83.85مليونا ،وتحقق
ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد
بـنـحــو  5.27مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،أو بـنـحــو ،%9
ً
وصوال إلى نحو  63.98مليون دينار ،مقارنة
ً
بنحو  58.71مليونا للفترة ذاتها من .2018
ً
وارت ـفــع أيـضــا بند إي ــرادات أتـعــاب وعـمــوالت
بنحو  1.60مليون د يـنــار أو بنحو ،%10.6
بينما انخفض بند صافي أرباح استثمارات

في أوراق مالية بنحو  2.75مليون دينار أو
بنسبة .%73.1
من جهة أخرى ،ارتفعت جملة المصروفات
التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع جملة
اإليرادات التشغيلية بنحو  1.21مليون دينار
أو ما نسبته  ،%3.77حيث بلغت نحو 33.39
ً
مـلـيــون دي ـنــار ،مـقــارنــة بنحو  32.18مليونا
للفترة المماثلة من عام  ،2018ويعود ذلك إلى
ارتفاع بند مصروفات موظفين وبند استهالك
وإطفاء بما مجمله  1.35مليون دينار ،بينما
انخفض بند مصروفات تشغيل أخرى بنحو
 135ألف دينار.
وبلغت نسبة جملة المصروفات التشغيلية
إلى جملة اإليرادات التشغيلية نحو ،%38.36
بعد أن كانت نحو  .%38.38وانخفضت جملة
المخصصات بنحو  2.02مليون دينار أو ما
ً
نسبته  ،%6.6وصوال إلى نحو  28.49مليون
ً
ديـنــار مـقــارنــة بنحو  30.51مـلـيــونــا .وبــذلــك،
ارتفع هامش صافي الربح ليبلغ نحو ،%18.7
بعد أن بلغ نحو  %18.4خالل الفترة ذاتها من
العام السابق.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.734
مليارات دينار ،بارتفاع بلغت نسبته %4.1
وقيمته  186مليون دينار مقارنة بنحو 4.548
مليارات بنهاية عام  ،2018وارتفع بنحو %5.7
أو بنحو  255.2مليون د يـنــار عند المقارنة
بإجمالي الموجودات في النصف األول من عام
 ،2018عندما بلغ نحو  4.479مليارات دينار.

وسـجـلــت محفظة ق ــروض وس ـلــف ،والـتــي
تـشـكــل أك ـبــر نـسـبــة مـســاهـمــة ف ــي م ــوج ــودات
ً
البنك ،ارتفاعا بلغ قــدره  123.3مليون دينار
ونسبته  ،%4.1ليصل إجمالي المحفظة إلى
نحو  3.149مليارات دينار ( %66.5من إجمالي
الموجودات) ،مقابل  3.026مليارات ( %66.5من
إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام .2018
وارت ـ ـفـ ــع إج ـم ــال ــي ال ـم ـح ـف ـظــة ب ـن ـحــو 49.4
مليون دينار أو ما نسبته  %1.6عند المقارنة
بالفترة نفسها من عام  ،2018حيث بلغ آنذاك
ما قيمته  3.100مليارات ( %69.2من إجمالي
الـمــوجــودات) ،وبلغت نسبة إجمالي قــروض
وس ـلــف إل ــى إج ـمــالــي ال ــودائ ــع ن ـحــو %83.3
مقارنة بنحو .%84.9
وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو
ً
 67م ـل ـيــون دي ـن ــار أو بـنـحــو  ،%9.5وص ــوال
إلى  769.3مليون دينار ( %16.2من إجمالي
الموجودات) مقابل  702.2مليون دينار (%15.4
م ــن إج ـمــالــي الـ ـم ــوج ــودات) ف ــي ن ـهــايــة ال ـعــام
الفائت ،وارتفع بنحو  129.8مليون دينار أو
بنسبة  ،%20.3عما كان عليه في نهاية الفترة
نفسها من عام  2018عندما بلغ نحو 639.5
مليون دينار ( %14.3من إجمالي الموجودات).
وت ـش ـيــر األرق ـ ــام إل ــى أن م ـط ـلــوبــات الـبـنــك
(من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت
ً
ارتفاعا بلغت قيمته  179.5مليون دينار ،أي ما
نسبته  %4.6لتصل إلى نحو  4.052مليارات
دينار مقارنة بنحو  3.872مليارات بنهاية عام

 ،2018وارتفعت بنحو  141.9مليون دينار أي
بنسبة  %3.6عند المقارنة بما كان عليه ذلك
اإلجـمــالــي فــي نهاية النصف األول مــن العام
ال ـفــائــت ،وبـلـغــت نـسـبــة إجـمــالــي المطلوبات
إلى إجمالي الموجودات نحو  %85.6مقارنة
بنحو .%87.3
وتـشـيــر نـتــائــج تـحـلـيــل ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة
المحسوبة على أساس سنوي ،إلى أن معظم
ً
مــؤشــرات الربحية للبنك قــد سجلت ارتفاعا
مـقــارنــة مــع الـفـتــرة نفسها مــن ع ــام  .2018إذ
ارتـفــع العائد على معدل حقوق المساهمين
ال ـخــاص بمساهميه ( )ROEإل ــى نـحــو %7.7
مقارنة بنحو  ،%6.7وارتفع مؤشر العائد على
معدل رأسمال البنك ( )ROCليصل إلى %28
ً
قياسا بنحو .%23.7
ً
وارت ـف ــع أي ـض ــا ،مــؤشــر الـعــائــد عـلــى معدل
موجودات البنك ( )ROAإلى نحو  %1مقارنة
ب ـن ـحــو  ،%0.9بـيـنـمــا ث ـب ـتــت رب ـح ـيــة الـسـهــم
الــواحــد ( )EPSعند  12فلسا للفترتين ،وبلغ
مؤشر مضاعف السعر /ربحية السهم ()P/E
نـحــو  13م ــرة (أي تـحـســن) م ـقــارنــة م ــع 13.9
مرة ،وذلك نتيجة ثبات ربحية السهم الواحد
( )EPSعند المستوى ذا ت ــه ،مقابل انخفاض
السعر السوقي للسهم وبنسبة  %6.6مقارنة
بمستوى سـعــره فــي  30يــونـيــو  .2018وبلغ
مؤشر مضاعف السعر /القيمة الدفترية ()P/B
عند نحو  0.85مــرة ،مقارنة مع  0.95مرة في
نهاية يونيو .2018
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الليرة التركية تخرج من قائمة الرابحين مقابل الدوالر
خــرجــت الـلـيــرة التركية مــن قائمة عمالت
األسواق الناشئة ،التي صعدت مقابل الدوالر
األم ـيــركــي خ ــال تـعــامــات أم ــس األول ،بعد
بيانات أميركية دفعت الورقة الخضراء إلى
التراجع أمام معظم عمالت األسواق الناشئة.
تأتي مكاسب عمالت األسواق الناشئة مع

استمرار تراجع سعر صرف الدوالر األميركي
ً
ع ــال ـم ـي ــا ،ب ـض ـغــط بـ ـي ــان ــات س ـل ـب ـيــة تـتـعـلــق
بالوظائف األميركية.
ً
لكن الليرة التركية مازالت تواجه ضغوطا
عنيفة بدأتها العام الماضي مع خسائر تقدر
نسبتها بنحو  30في المئة خالل عام .2018

وبـنـهــايــة تـعــامــات أم ــس ،سجلت العملة
البرازيلية مستوى  4.0612رياالت لكل دوالر
بــارت ـفــاع بـلـغــت نـسـبـتــه نـحــو  1.2ف ــي المئة
لمصلحة الــريــال لـيـكــون أكـبــر الــرابـحـيــن في
قائمة عمالت األسواق الناشئة التي صعدت
أمام الورقة األميركية الخضراء( .رويترز)

«بيتك» و« »Xpress Moneyيحتفالن بنجاح
خدمة تحويل األموال «»KFH Xpress

الشالوحي :الخدمة تتيح للعميل تحويل أمواله من أي مكان وبأي وقت عبر KFHonline
استقبل بيت التمويل الكويتي
ً
«بيتك» ،وفــدا من شركة «Xpress
 »Moneyالعالمية المتخصصة
بتحويل األموال التي تعمل تحت
مظلة منصة « ،»Finablrلالحتفال
بنجاح اطالق وتنفيذ خدمة «بيتك
إك ـس ـبــرس» لـلـتـحــويــات المالية
الفورية عبر الحدود.
وقال «بيتك» ،في بيان صحافي
أمــس ،إنه بناء على الشراكة بين
الطرفين ،يقدم «بيتك» هذه الخدمة
الـمـبـتـكــرة الـمــدعــومــة بـ ـ «،»FLEX
إحـ ـ ــدى الـ ـحـ ـل ــول الـ ـت ــي ت ــوف ــره ــا
« ،»Xpress Moneyمـمــا يعكس
التزام البنك نحو تعزيز الخدمات
المصرفية للعمالء من خالل توفير
أح ــدث الـحـلــول المالية ومواكبة
أعلى معايير الجودة.
وحضر خــال الحفل بالنيابة
عــن «بـيـتــك» ،مــديــر عــام الخدمات
الـمـصــرفـيــة ل ــأف ــراد للمجموعة
ف ــادي ال ـشــالــوحــي ،ونــائــب مدير
عام المنتجات للمجموعة محمد
غ ـ ـنـ ــدور ،وم ــدي ــر عـ ــام ال ـخ ــدم ــات
المالية الخاصة عبدالله المجحم،
والـمــديــرة التنفيذية للمنتجات
المصرفية واالسـتـثـمــاريــة نهال
المسلم.
ف ــي حـيــن حـضــر ع ــن «Xpress
 ،»Moneyمسؤولون على رأسهم
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـل ـش ــرك ــة
سوديش جيريان ،ونائب رئيس
الخدمات الرقمية « »FLEXبراساد
كاتا ،ومدير التسويق «»MENASA
فيفيك مينون ،ورئيس الشركات
الــرئـيـسـيــة والـمـصــرفـيــة غــاوتــوم
كانجيالل.
وتخلل الحفل محادثات حول

كــل القضايا المتعلقة بالشراكة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـن ــاج ـح ــة بـيــن
الطرفين وسـبــل تعزيز التعاون
ب ـي ـن ـه ـمــا بـ ـه ــدف تـ ـق ــدي ــم أف ـض ــل
الحلول المصرفية وطرق السداد
المتميزة وتلبية توقعات العمالء.
وق ـ ــال ال ـش ــال ــوح ــي ،إن خــدمــة
مضي «بيتك»
« »KFH Xpressتؤكد ِ
ً
قــدمــا نـحــو استراتيجية تحوله
ال ــرقـ ـم ــي ،وت ـع ـك ــس س ـع ـيــه نـحــو
تـعــزيــز م ــرك ــزه ال ــري ــادي كأفضل
مزود للخدمات المالية الرقمية.
وأضـ ــاف ال ـشــالــوحــي« :تتميز
خــد مــة « »KFH Xpressلتحويل
األم ـ ـ ـ ــوال الـ ـت ــي ي ــوف ــره ــا «ب ـي ـتــك»
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ش ــرك ــة «Xpress
 ،»Moneyإحدى أكثر المؤسسات
ً
ال ـم ــوث ــوق ــة ع ــال ـم ـي ــا ف ــي تـحــويــل
األم ــوال ،بأنها سهلة االستخدام
وآمـ ـن ــة وغـ ـي ــر م ـك ـل ـفــة وس ــري ـع ــة.
وبإمكان العمالء تحويل أموالهم
م ــن أي م ـك ــان وف ــي أي وق ــت عن
طريق استخدام « »KFHonlineعلى
الموقع اإللكتروني أو عبر تطبيق
الهاتف النقال».
وذكــر أن «بيتك» حريص على
إتاحة مجموعة من الخيارات عند
تسلم األموال ،منها التسلم النقدي
أو التحويل لحساب مصرفي ،أو
ً
التوصيل لمكان العميل ،مشيرا
إلـ ــى أنـ ــه حـ ــال ت ـس ـلــم الـمـسـتـفـيــد
ال ـح ــوال ــة ال ـمــال ـيــة ي ـصــل إش ـعــار/
رســالــة نصية إلــى المرسل يفيد
بتسلم الحوالة.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن «بـ ـيـ ـت ــك» قـطــع
ً
أشــواطــا كبيرة فــي استراتيجية
ً
التحول الرقمي ،منوها بالخدمات
وال ـم ـن ـت ـجــات ال ـمــال ـيــة الـعـصــريــة

«الخليج» يجري السحب ًالشهري
الثامن لحساب الراتب غدا
يجري بنك الخليج
ً
غ ــدا الـسـحــب الشهري
الثامن لحساب الراتب
لـهــذا ال ـعــام ،فــي الفرع
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ل ـل ـب ـن ــك،
بـ ـحـ ـض ــور وإش ـ ـ ـ ــراف
م ـ ـم ـ ـثـ ــل مـ ـ ـ ــن وزارة
الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة،
لـتـحــديــد فــائــز شـهــر أغسطس
بجائزة تصل قيمتها إلــى 12
ضعف الراتب.
وق ــال مساعد الـمــديــر العام
لـ ــات ـ ـصـ ــاالت الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فــي
البنك أحمد األمير في تصريح
صـحــافــي أم ــس« :ي ـقــارب فصل
ال ـص ـي ــف ع ـل ــى االنـ ـتـ ـه ــاء لكنه
س ـي ـك ــون أفـ ـض ــل ص ـي ــف عـلــى
اإلط ــاق بالنسبة لفائز واحــد
ممن يملكون حساب الراتب في
بنك الخليج.
ً
وأض ـ ــاف« :غـ ــدا سنعلن عن
الفائز في حساب الراتب الثامن
لهذا الـعــام ،وسيحصل الفائز
عـلــى جــائــزة نـقــديــة تـصــل إلــى
 12ض ـع ــف راتـ ـ ـب ـ ــه ،وال ي ـقــدم
ح ـســاب ال ــرات ــب ه ــذه ال ـجــائــزة
ُ
الـشـهــريــة فـحـســب ،إنـمــا تمنح
ً
فــرصــة المشاركة تلقائيا لكل
مــن يملك حـســاب ال ــرات ــب ،كما
يتمتعون بـعــدد مــن المميزات
مـثــل ال ـقــروض مــن غـيــر فــوائــد،
وال ـ ـهـ ــدايـ ــا الـ ـنـ ـق ــدي ــة ،وإل ـ ـغـ ــاء
الرسوم ،وغيرها الكثير .نتطلع
لصباح الغد حتى نتعرف على
الفائز الجديد».

وي ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ـ ــرض ح ـ ـسـ ــاب
ال ـ ــرات ـ ــب لـ ـع ــام  2019لـجـمـيــع
العمالء الكويتيين الجدد ممن
يقومون بتحويل رواتبهم إلى
بـنــك الـخـلـيــج ،فــرصــة الــدخــول
ً
تلقائيا في السحوبات الشهرية
والـ ـف ــوز ب ـ ـ  12ض ـعــف ال ــرات ــب،
وف ـ ــي ال ـس ـح ــب الـ ـسـ ـن ــوي عـلــى
أكبر جائزة لحساب الراتب في
الكويت وهي  100ضعف الراتب.
ويمنح حساب الراتب العمالء
الـجــدد ممن يـقــومــون بتحويل
روات ـ ـب ـ ـهـ ــم إل ـ ــى بـ ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج
فــرصــة ال ـح ـصــول عـلــى جــائــزة
نقدية فورية قدرها  100دينار
كــويـتــي أو ق ــرض ب ــدون فــوائــد
َ
حـتــى  10000دي ـن ــار ،ش ــرط أال
يقل الــراتــب ال ــذي يتم تحويله
إلى بنك الخليج عن  500دينار.
وب ــإمـ ـك ــان الـ ـعـ ـم ــاء ال ـج ــدد
ال ـح ـصــول ع ـلــى ب ـطــاقــات فـيــزا
وماستركارد االئتمانية بدون
رســوم سنوية فــي الـعــام األول،
مع إمكانية الحصول على قرض
تصل قيمته إلى  70000دينار،
وتسديده خالل مدة  15سنة ،أو
قــرض استهالكي تصل قيمته
إلى  25000دينار.

لقطة جماعية لمسؤولي «بيتك» ومسؤولي «إكسبرس موني»
والمبتكرة التي أطلقها ومنها على
سبيل المثال :خدمة التحويالت
المالية الفورية باستخدام شبكة
ر ي ـ ـبـ ــل « ،»RippleNetو خ ــد م ــة
إيـ ــداع الـشـيـكــات عـبــر الـمــوبــايــل،
وخدمة  Skiplinoلحجز المواعيد
ً
إلكترونيا في الفروع المصرفية،
واف ـت ـتــاح ع ــدة فـ ــروع إلـكـتــرونـيــة
ذكية  KFH Goوالسحب النقدي
دون ب ـ ـطـ ــا قـ ــة م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال «QR
 »codeأو البطاقة المدنية أو رقم
الهاتف ،وخدمة  KFH Payللدفع
االل ـك ـتــرونــي ،وخ ــدم ــة ال ــروب ــوت،
والـ ــ ،Chatbotوغيرها الكثير من
الخدمات الرقمية.
من جهته ،أكد غندور أن خدمة
« »KFH Xpressالتي تم تصميمها
ً
وفقا لالعتبارات واللوائح الرقابية
وبـنــاء على أعـلــى معايير جــودة
ً
ً
الخدمة ،شهدت طلبا مرتفعا من
عمالء البنك الكويتيين والمقيمين
ً
ع ـل ــى ح ــد سـ ـ ــواء ،خ ـص ــوص ــا أن
ً
رسومها تنافسية قياسا بشركات

التحويل األخ ــرى الـمــوجــودة في
الكويت.
وأفاد غندور بأن العميل يمكنه
إلغاء عملية تحويل األموال بدون
رسوم ،بمعنى أن العميل بإمكانه
استرداد جميع الرسوم شريطة أال
يكون المستفيد قد تسلم الحوالة.
ول ـف ــت إل ــى أن خ ــدم ــة تـحــويــل
األ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ع ـ ـبـ ــر ،KFH Xpress
تتوفر للعمالء لتحويل األم ــوال
لمستفيدين في أكثر من  80دولة
في أنحاء العالم.
ب ـ ـ ــدوره قـ ــال جـ ـي ــري ــان« :ش ـهــد
الـنـصــف األول مــن ال ـعــام الحالي
زي ـ ــادة بـنـسـبــة  23ف ــي الـمـئــة في
ال ـت ـح ــوي ــات ال ـم ــال ـي ـ ًـة الـ ـص ــادرة
م ــن ال ـك ــوي ــت مـ ـق ــارن ــة م ــع ال ـع ــام
الـمــاضــي ،مما يـعــزز الطلب على
الخدمات السهلة لتحويل األموال
في البالد».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ج ـ ـ ـيـ ـ ــريـ ـ ــان »:ت ـم ـثــل
شــراكـتـنــا مــع «ب ـي ـتــك» ،أح ــد رواد
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـمـ ـص ــرف ــي اإلسـ ــامـ ــي

ً
ف ــي ال ـع ــال ــم ،خ ـط ــوة ف ــي االت ـج ــاه
الصحيح ضمن نطاق التحويالت
ً
المالية .ونظرا إلى االهتمام الكبير
ال ـ ــذي يــول ـيــه «ب ـي ـتــك» و«Xpress
 »Moneyل ـل ـع ـم ـيــل و حــر ص ـه ـمــا
ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر أف ـض ــل الـمـنـتـجــات
والخدمات ،أنا على يقين أن مزايا
هذه الشراكة ستكون في مصلحة
العمالء ،السيما أن التعاون بين
ال ـطــرف ـيــن ي ـح ـمــل إم ـك ــان ــات نمو
ه ــائ ـل ــة تـ ـع ــود ب ــال ـن ـف ــع ع ـل ــى كــل
األطـ ـ ــراف ،ويـجـعـلـنــا نتطلع إلــى
تعاون مثمر بيننا».
ولـ ــإشـ ــارة فـ ــإن خ ــدم ــة «KFH
 »Xpressمدعومة بمنصة ،FLEX
وه ـ ـ ــي إح ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـح ـ ـلـ ــول ال ـم ــرن ــة
والمالئمة التي توفرها «Xpress
 »Moneyلـلـشــركــات فــي صناعة
التحويالت.
وتركز شركة Xpress Money
باستمرار على تطوير شــراكــات
ت ــوف ــر قـ ـن ــوات ج ــدي ــدة لـتـحــويــل
األموال للعمالء.

«المتحد» يعلن فائزي السحب
األسبوعي على جوائز «الحصاد»
أعلن البنك األهلي المتحد في الرابع من سبتمبر
الجاري الرابحين في السحب األسبوعي على جوائز
الحصاد اإلسالمي ،حساب السحب على الجوائز
اإلسالمي األول في الكويت ،الذي استطاع أن يعيد
رسم حياة اآلالف من الرابحين من سعداء الحظ ،إذ
يقدم لعمالئه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار
ً
العام من خالل ما يزيد على  850جائزة سنويا.
وقــال البنك في بيان صحافي أمــس ،إن السحب
أسـفــر عــن حـصــول ال ــراب ــح أيـمــن عـبــدالـلــه تـيــم على
الجائزة األسبوعية الكبرى بقيمة  10000دينارن
ً
إضافة إلى حصول  20فائزا على  1000دينار لكل
رابح ،وهم فجر عثمان السعيد ،وعلي عيسى العلي،
وبــدر صالح العنزي ،وريــم أحمد العنزي ،وناصر
عبدالله آب ــل ،وسـعــاد أحـمــد دشـتــي ،وه ــدى شامخ
الرشيدي ،وأمل جمعة جابر ،وحنان أحمد الكندري،
والفي محسن السبيعي ،وزين العابدين محمد جراغ،
ونبيل يحي أيــوب ،وعبيد مرضي العنزي ،وطيبة
عبدالمحسن المنيس ،ومحمد وليد األبرص ،ونصرة
جعفر أحـمــد ،وف ــؤاد عبد المصطفى عبداللطيف،
وأمينة حسن أحمد ،ومحمود حجي علي ،وأحمد
كاظم عيسى.
وبـهــذه المناسبة ،يتقدم البنك األهـلــي المتحد
ً
بخالص التهنئة لعمالئه الرابحين ،مؤكدا أن هناك
العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظارهم.
ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء في األهلي
المتحد بالكويت أو البحرين بناء على خطة السحب،
وفي أيــام األعياد أو العطالت الرسمية يتم تأجيل
السحب ليوم العمل التالي.
يتيح حساب الحصاد اإلســامــي لعمالء البنك
الدخول في السحب على جوائز ربع سنوية كبري
بقيمة  250000دي ـنــار لـلــرابــح تمكنه مــن تحقيق
أحالمه وتطلعاته ،هذا إضافة إلى السحب الشهري
على جائزة بقيمة  100000دينار.
ولعل أحــد أبــرز المميزات التي يقدمها برنامج
جوائز الحصاد اإلسالمي لعمالئه هي السحب على

جوائز العيدين
لـعـمــائــه الــذيــن
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــدون
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــوز ف ــي
عـ ـي ــدي ال ـف ـطــر
واألضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــى،
إ ذ ي ـ ـح ـ ـظـ ــى
الــرابـحــون من
عمالء المتحد
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ــزة
بقيمة  100000دينار في كل من العيدين.
وإضــافــة إلــى مــا سبق تتضمن جــوائــز الحصاد
اإلســامــي  21جــائــزة أسبوعية تتكون مــن جائزة
كبرى بقيمة  10000ديـنــار ،إضــافــة إلــى  20جائزة
قيمة كل منها  1000دينار.
وإضافة إلى باقة الجوائز الجذابة ،يحصل عمالء
الحصاد اإلسالمي على أرباح سنوية متوقعة على
أس ــاس عقد الــوكــالــة ،مما يجعل حـســاب الحصاد
ً
ً
اإلســامــي مـفـيــدا لــأســرة والـمــدخــريــن عـمــومــا من
خالل تحقيقه العديد من المميزات ،مما يلقى تقدير
العمالء الجدد و الحاليين.
وي ـم ـك ــن ل ـغ ـيــر ال ـع ـم ــاء ف ـت ــح ح ـس ــاب ال ـح ـصــاد
ً
إلكترونيا كما يمكن تحويل الــراتــب على حساب
الـحـصــاد لـمــن يــرغــب فــى ذل ــك مــن الـعـمــاء ،ويمكن
لعمالء حـســاب الـحـصــاد اإلســامــي إص ــدار بطاقة
ً
سحب آلي فورا والسحب واستخدامها للسحب أو
ً
اإلي ــداع فى أي وقــت ،علما أن الحد األدنــى الواجب
توفره في رصيد الحساب هو  100دينار كويتي،
والتي تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول
السحب التي تزيد حتى  30ألف فرصة في السحب
إضافة إلى الحصول على أرباح سنوية .وتتيح كل
ً
 50دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة
ّ
في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده مدة 15
ً
يوما على األقل قبل تاريخ السحب ،وكلما زادت مدة
ً
االحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل  50دينارا.

«وربة» ٥ :فائزين في سحوبات «السنبلة» األسبوعية
أع ـلــن بـنــك «ورب ـ ــة» ال ـفــائــزيــن الـخـمـســة ف ــي سحب
السنبلة األس ـبــوعــي ال ــراب ــع وال ـثــاث ـيــن ،إضــافــة إلــى
س ـحــب الـسـنـبـلــة ال ـخ ــاص ب ــاألط ـف ــال ،ي ــوم الخميس
الماضي ،بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعه
وموظفي البنك.
وقــال البنك في بيان صحافي أمــس ،إنــه بالنسبة
للعمالء الذين حالفهم الحظ خالل سحب السنبلة الـ
 ،34فقد توج  5رابحين من عمالء بنك وربة حصل كل
منهم على  1000دينار هم :وفــاء ريكان عبد الرحمن
الخالدي ،وشيخة مشعل طامي المطيري ،وموزة فرج
فالح الشمري ،وعالء حسن علي الجابر ،ومحمد حمود
سلمان العازمي.
وللمرة األول ــى تمت إضــافــة حساب السنبلة لألطفال
إلى سحوبات السنبلة وهو حساب توفير لألطفال يتميز
بعوائد تنافسية وسحوبات شهرية على جوائز مبتكرة
للصغار ،وقــد تــوج  3فائزين هــذا الشهر ،الرابحة األولــى
برحلة شاملة أف ــراد األس ــرة واإلقــامــة فــي فـنــدق La Pita
الكائن في «دبي باركس» جوري عبدالعزيز شارخ العازمي،

والرابح بالجائزة الثانية هو سالم جراح سالم براك الهيفي
وهــي عـبــارة عــن اشـتــراك سنة فــي نــادي فلكس ،والفائزة
الثالثة نور محمد علي الشافعي باشتراك مدة سنة في
أحد النوادي المشاركة.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل الراغبين في
توفير األموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم
في الوقت نفسه ،إضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية
طوال العام.

ً
وتماشيا مع رغبته في تطوير وتحديث خدماته
وحلوله المصرفية بما يتوافق مع تحقيق المصلحة
ً
والفائدة األكبر لعمالئه ونظرا لتنامي قاعدة عمالئه
والتجاوب الكبير الذي لقاه الحساب ،يعيد بنك وربة
ّ
إطــاق حساب «السنبلة» بحلة جديدة ومتطورة في
 2019تطوي في ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر،
إذ قام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة اإلجمالية
للجوائز النقدية والعينية التي يحصل عليها العمالء
لتصل الى أكثر من مليون دينار كويتي.
ويستمر البنك بالسحوبات األسبوعية على خمسة
رابحين  1000دينار لكل منهم ،ويتميز «السنبلة» في
 2019بالسحوبات الكبرى « »Mega Drawsالتي تقام كل
ربع سنة لتكشف عن خمسة رابحين ،ويكون من نصيب
الــرابــح األول  100ألــف ديـنــار ،وأربـعــة رابحين بسيارات
.Land Cruiser VXR
ولمنح العمالء المزيد من الفرص للربح ،زاد بنك وربة
الجوائز بسحب الـ  Mega Drawاألخير لعام  2019بإضافة
سيارتي الند كروز من نفس الفئة.
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ً
«المركزي» السويسري :منح المواطنين أمواال قرار سياسي
استبعد رئيس البنك المركزي السويسري
تــومــاس جـ ــوردان طـبــع نـقــود وتــوزيـعـهــا على
ال ـمــواط ـن ـيــن ب ـه ــدف زيـ ـ ــادة ال ـت ـض ـخــم وإن ـف ــاق
المستهلكين.
وقـ ـ ــال جـ ـ ـ ـ ــوردان ،ف ــي ك ـل ـمــة ل ــه ف ــي م ـن ـتــدى
ب ـجــام ـعــة زي ــوري ــخ أمـ ــس األول،إن إعـ ـط ــاء كل

مواطن سويسري  500فرنك سويسري (506.07
دوالرات) هو شيء غير منطقي ويتعارض مع
دستور البالد.
ً
وأضــاف قائال« :منح أمــوال مجانية هو في
ً
الــواقــع ق ــرار سياسي ولـيــس شيئا ينبغي أن
يتخذه بنك مركزي».
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تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

معظم المؤشرات تربح ...وسوق دبي يقفز %4.8

مكاسب محدودة في الكويت والسعودية وقطر
علي العنزي

ً
حقق مؤشر دبي نموا هو
األكبر له خالل آخر ستة
أشهر بنحو  ٪4.8تاله
مؤشر سوق المنامة بارتفاع
متوسط بنسبة .٪1.2

مــالــت محصلة األس ـب ــوع األول من
شهر سبتمبر إلى اللون األخضر على
مستوى مؤشرات أسواق المال في دول
مجلس التعاون الخليجي ،إذ ربحت
خمسة مؤشرات وبشكل متفاوت ،وكان
ال ـتــراجــع مــن نـصـيــب اثـنـيــن فـقــط هما
أبــوظـبــي ومـسـقــط ،وبـنـســب متفاوتة،
كــذلــك كــانــت عـلــى األول بنقطة مئوية
كاملة بينما خسر مؤشر سوق مسقط
ُعشري نقطة مئوية فقط.
وك ــان مــؤشــر دب ــي ق ــاد االرت ـفــاعــات
ً
ً
مبكرا وحقق نموا هو األكبر له خالل
آخر ستة أشهر بنحو  4.8في المئة تاله
مؤشر سوق المنامة بارتفاع متوسط
بنسبة  1.2في المئة ،بينما حقق مؤشر
السوق السعودي مكاسب بنسبة 0.4
في المئة وتعادل مؤشرا الكويت العام
وقطر بارتفاع محدود ُ
بعشري نقطة
مئوية لكل منهما.

دبي ومكاسب كبيرة بقرارات جديدة
انطلقت مكاسب مؤشر ســوق دبي
م ــن أخـ ـب ــار وق ـ ـ ـ ــرارات م ـح ـل ـيــة تـمـثـلــت
بــدايــة بتفعيل رفــع تملك األجــانــب في

م ـصــرف أبــوظـبــي دب ــي الــوطـنــي مــن 5
فــي الـمـئــة إل ــى  20فــي الـمـئــة ،مـمــا رفــع
سعر سهم البنك إلى أعلى مستويات
ً
خ ــال  12عــامــا ودف ــع بـمــؤشــر الـســوق
لينمو بنسبة  4.5في المئة خالل جلسة
االثنين الماضيز
ثم بعد ذلك أصدر الشيخ محمد بن
ً
راشد آل مكتوم قرارا بتنظيم القرارات
العقارات وفق احتياجات اإلمارة ،مما
دعــم القطاع العقار واألسهم العقارية
ل ـي ـن ـت ـهــي أسـ ـب ــوع م ــؤش ــر دب ـ ــي األول
م ــن ش ـه ــر س ـب ـت ـم ـبــر ب ــأف ـض ــل صـ ــورة،
وبمكاسب كبيرة بلغت  4.8في المئة،
ً
م ـق ـت ــرب ــا م ــن م ـس ـت ــوى  3آالف نـقـطــة،
بعد أن جمع  132.32نقطة ليصل إلى
مستوى  2890.92نقطة ويرفع مكاسب
ً
هــذا الـعــام إلــى  13.8فــي المئة محتال
ال ـمــركــز ال ـثــالــث بـيــن أسـ ــواق المنطقة
بفارق بسيط عن سوقي الكويت 17.1
في المئة والبحرين الذي بلغت مكاسبه
 15.3في المئة.
وكان مؤشر سوق البحرين استفاد
من نمو األسهم المشتركة اإلدراج في
دبي هذه المرة إضافة إلى سهم األهلي
المتحد البحريني فــي الكويت و"جــي

إف إت ــش" لـيــرفــع مـكــاســب ال ـســوق إلــى
ً
مستوى  1.2فــي المئة محتال المركز
ً
الـثــانــي خليجيا هــذا األس ـبــوع إذ نما
ب ـح ــوال ــي  18نـقـطــة لـيـصــل إل ــى أعـلــى
مستوياته خالل أكثر من عامين ويقفل
على مستوى  1551.08نقطة.

مكاسب محدودة في "تاسي" وقطر
والكويت
سـجـلــت ثــاثــة م ــؤش ــرات مـهـمــة في
دول مجلس التعاون مكاسب محدودة
وكان أبرزها مؤشر "تاسي" السعودي
الذي أوقف سلسلة تراجعاته الطويلة،
التي امتدت خمسة أسابيع ،واستطاع
أن يتشبث بمستوى  8آالف نقطة وبعد
أن فقده خالل بعض الجلسات لكنه عاد
واس ـت ـعــاده وس ــط دع ــم مــن خ ــال نمو
االقتصاد العالمي بــدايــة مــن المشرق
وبعد نمو اإلنتاج الصناعي الصيني
ثــم تــراجــع مـخــزونــات النفط العالمية
وزيادة تفاؤل تراجع مستويات الركود
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـعــال ـمــي ل ـيــربــح الـنـفــط
بنهاية األسبوع  2.6في المئة ويستقر
ً
برنت فوق مستوى  61دوالرا للبرميل.

وكـ ــان ذل ــك ال ـعــامــل األب ـ ــرز ف ــي دعــم
مؤشرات السوق السعودي التي نزفت
ً
كثيرا خالل الفترة الماضية وحتى بعد
د خ ــول سيولة أجنبية كبيرة ليجني
فــي نـهــايــة ال ـم ـطــاف حــوالــب  35نقطة
ويستعيد مستوى  8آالف نقطة ويقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  8054.75نـقـطــة بنمو
بنسبة  0.4في المئة ويبقى على  3في
ً
المئة تقريبا من مكاسب هذا العام.
واستطاع مؤشر سوق قطر أن يعود
إلى نقطة األساس التي بدأها هذا العام،
وبـعــد حــالــة مــن ان ـعــدام ال ــوزن تــأرجــح
ً
ً
ك ـث ـي ــرا فــوق ـهــا ث ــم عـ ــاد وخ ـس ــر ك ـث ـيــرا
واس ـت ـع ــاد بـنـهــايــة ال ـم ـطــاف خـســائــره
ليقفل دون تغير على مستوى عام 2019
إذ كانت مكاسب هذا األسبوع ُعشري
نقطة مئوية فقط تـعــادل  20.34نقطة
ليقفل على مستوى  10253.19نقطة.
وسجلت المؤشرات الرئيسية الثالثة
لبورصة الكويت تغيرات خضراء لكنها
محدودة إذ كانت ُعشري نقطة مئوية
عـلــى مـسـتــوى مــؤشــر الـبــورصــة الـعــام
تساوي  14.36نقطة ليقفل على مستوى
 5955.49نقطة بينما ربح مؤشر السوق
األول  0.3فــي الـمـئــة هــي  19.31نقطة

«التركية» أول شركة طيران ترعى «ريفر بليت»
أعلنت الخطوط الجوية التركية التي
تـصــل ل ـب ـلــدان أك ـثــر م ــن أي شــركــة طـيــران
أخـ ـ ـ ــرى ،رع ــاي ـت ـه ــا ل ـ ـنـ ــادي "ري ـ ـفـ ــر ب ـل ـيــت"
األرجنتيني لكرة القدم.
وقالت الشركة في بيان صحافي أمس،
إنــه تــم فــي  31أغسطس الماضي اإلعــان
ً
الـمـتـبــادل رسـمـيــا بـيــن الـطــرفـيــن عــن هــذه
الــرعــايــة واالح ـت ـفــال بـهــا مــع ن ــادي "ريـفــر
بـلـيــت" ف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي ف ــي الملعب
الخاص بالنادي ،بحضور رئيس مجلس
اإلدارة ورئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة في
"التركية" ،محمد إلكر أيجي ،ورئيس نادي
"ريفر بليت" ،رودولفو دونوفريو ،والسفير
التركي في األرجنتين ،فورال ألتاي ،وعدد
ك ـب ـيــر م ــن وسـ ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام .،وأص ـب ـحــت
"التركية" الــراعــي الرسمي لقميص فريق
"ريفر بليت" ،وهو من أكثر أندية كرة القدم
ً
تفوقا في األرجنتين.
ومـ ــع هـ ــذا الـ ـتـ ـع ــاون ،س ـي ـش ــارك العـبــو
"ريفر بليت" في مباريات الفريق مرتدين
ال ـق ـم ـيــص ال ـ ــذي ي ـح ـمــل ش ـع ــار ال ـخ ـطــوط
الـتــركـيــة لـلـسـنــوات ال ـث ــاث الـمـقـبـلــة .كما
أصبحت "التركية" أول شركة طيران ترعى
ً
فريق "ريفر بليت" ،المعروفين أيضا باسم
"المليونيرات".
واب ـت ـ ً
ـداء مــن مـبــارة الـفــريــق مــع نــادي
الن ــوس فــي  4أغـسـطــس ،يـخــوص نــادي
ريـ ـفـ ـي ــر ب ـل ـي ــت مـ ـب ــاري ــات ــه بــال ـق ـم ـصــان
المزينة بشعار الخطوط الجوية التركية
للمواسم الثالثة المقبلة.

ً
م ـق ـفــا ع ـلــى م ـس ـتــوى  6457.12نقطة
ُ
ورب ــح مــؤشــر ال ـســوق الــرئـيـســي عـشــر
نقطة مئوية هي  4.1نقاط ليبقى على
مستوى  4793.35نقطة.
وتراجعت متغيرات السوق الثالثة
الـقـيـمــة ،وال ـن ـش ــاط ،وعـ ــدد الـصـفـقــات،
مقارنة باألسبوع السابق له ،إذ خسرت
السيولة نسبة كبيرة تـســاوي  23في
الـمـئــة وك ــان الـنـشــاط أف ـضــل أداء بعد
حراك لبعض األسهم الصغيرة وسجل
ً
ً
تــراج ـعــا م ـح ــدودا بنسبة  3فــي المئة
بينما خسر عــدد الصفقات نسبة 15
في المئة.
ً
ومالت التداوالت إجماال إلى الهدوء
إذ كسرت السيولة مستوى  20مليون
دينار في اكثر من جولة وكانت الجلسة
األخ ـي ــرة هــي األف ـضــل خ ــال األس ـبــوع
وال ـت ــي أع ـ ــادت األمـ ــل بــأس ـبــوع جــديــد
أفضل.

خسائر متفاوتة
تمت عمليات جني أرباح كبيرة على
مؤشر سوق أبوظبي إذ تراجع بنسبة
واض ـحــة بـلـغــت  1فــي الـمـئــة لتتراجع

مكاسبه لهذا العام إلــى نسبة  4.3في
ً
المئة فقط ،لكنه سجل أداء جيدا خالل
ً
الشهر الماضي وجاء تراجعه منطقيا
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن مـخــالـفـتــه أداء ســوق
دبي ،الذي نما بفعل قرارات سواء على
مـسـتــوى مـكــونــاتــه أو حـكــومـيــة تــدعــم
ً
بعض القطاعات ،إجماال خسر مؤشر
ســوق أبــوظـبــي  51.48نقطة ليتراجع
إلى مستوى  5114.09نقطة.
ول ــم يـسـتـطــع مــؤشــر س ــوق مسقط
الصمود أكثر من أسبوع على مستوى
 4آالف نـقـطــة ال ــذي اس ـت ـعــاده بنهاية
الشهر الماضي للمرة األولى خالل ستة
أشهر وخضع مؤشر السوق لعمليات
جني أربــاح كبيرة وبعد نمو بحوالي
 7في المئة عاد وخسر خالل األسبوع
ال ـم ــاض ــي ُعـ ـش ــري ن ـق ـطــة م ـئــويــة فقط
تعادل  7.11نقاط ليقفل على مستوى
ً
 3997.75نقطة ،ولــم يذهب بعيدا عن
مستوى  4آالف نقطة إذ من المنتظر أن
يعيد تجربة اختراقه خالل هذا الشهر
مرة أخرى.

«الياقوت» تلتقي مسؤولي البورصة
وممثلي البنك الدولي في واشنطن
ضمن فعاليات البرنامج التطويري لـ «ليكسس نيكسس القانونية»
مواكبة منها ألهم التطورات
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة وال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة
ال ـم ـع ـم ــول ب ـه ــا ع ـل ــى م ـس ـتــوى
كـ ـب ــرى الـ ـم ــؤسـ ـس ــات وم ـك ــات ــب
االستشارات القانونية العالمية،
تـ ـ ـش ـ ــارك مـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـي ــاق ــوت
القانونية مع  6من أكبر المكاتب
بــالـشــرق األوس ــط فــي الــواليــات
الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة البرنامج
التطويري الذي تقيمه مجموعة
"ليكسس نيكسس" ،مــن  9إلى
 13سبتمبر.

جانب من المؤتمر الصحافي لـ«التركية» ونادي «ريفر بليت»
وش ـ ـ ـ ـ ــدد أي ـ ـج ـ ــي ع ـ ـلـ ــى أه ـ ـم ـ ـيـ ــة هـ ــذا
الـتـعــاون بـيــن "الـتــركـيــة ،الـتــي أصبحت
ً
ً
صديقا عالميا للرياضة والرياضيين
المحترفين عـبــر ع ــدة اتـفــاقـيــات رعــايــة
حتى اليوم ،ونــادي "ريفر بليت" ،وقال:
بلدان أكثر
"خطوطنا الجوية تصل إلى
ٍ
م ــن أي شــركــة ط ـي ــران أخ ــرى مـنــذ فـتــرة
طــويـلــة ،إذ نـصــل إل ــى  310وج ـهــات في
خمس قارات.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

وأضــاف" :فيما نتابع تطوير شبكتنا،
فــإنـنــا فــي الــوقــت نفسه نــواصــل تأسيس
روابــط متينة مع مجتمعات ومجموعات
مختلفة في مختلف أنحاء العالم من خالل
رعــايـتـنــا الـعــالـمـيــة ل ـعــدة ف ــروع ريــاضـيــة
بفضل طبيعة الرياضية الجامعة ،آخذين
هــذا األمــر في عين االعتبار ،نحن سعداء
ً
جدا أننا استطعنا تأسيس عالقة جديدة
مــع المشجعين األرجنتينيين مــن خالل

هذا التعاون الذي نحتفل به اليوم ،والذي
يجعلنا الراعي الرسمي لفريق "ريفر بليت"،
ً
أحد أكثر فرق كرة القدم تفوقا في العالم".
من جانبه قال دونوفريو" :إنها شراكة
مهمة بالنسبة لـنــاديـنــا ،إذ تــأتــي نتيجة
ل ــرؤي ــة عــالـمـيــة س ـت ــؤدي الت ـس ــاع شعبية
عالمتينا الـتـجــاريـتـيــن( ،الـتــركـيــة) عالمة
تجارية عالمية ومن أكثر الخطوط الجوية
ً
رقيا في العالم".

الصين :العملة
الرقمية الجديدة
تشبه «ليبرا»
قـ ـ ــال م ـ ـسـ ــؤول ك ـب ـي ــر فــي
بنك الشعب الصيني (البنك
المركزي) إن العملة الرقمية
الجديدة التي تعتزم الصين
ط ــرحـ ـه ــا س ـت ـح ـم ــل ب ـعــض
أوج ـ ـ ــه ال ـت ـش ــاب ــه مـ ــع عـمـلــة
ل ـ ـي ـ ـبـ ــرا الـ ـ ـت ـ ــي س ـت ـط ــرح ـه ــا
شركة "فيسبوك" ،وسيمكن
اسـتـخــدامـهــا عـبــر منصات
دفع رئيسية ،مثل "وي شات"
و"علي باي".
وذكــر مــو تشانغ تشون،
نائب مدير إدارة المدفوعات
ف ــي بـنــك الـشـعــب الـصـيـنــي،
إن تطوير العملة سيساعد
فــي حماية سـيــادة الصرف
األج ـ ـن ـ ـبـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد مــع
توسع التطبيقات التجارية
لتلك العمالت.
وأض ــاف مــو ،وفقا لنص
م ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــرة أُل ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــا ه ـ ــذا
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ونـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرت ع ـلــى
اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت" :ل ـ ـم ـ ــاذا مـ ـ ــازال
البنك المركزي يسعى لعملة
رق ـم ـيــة الـ ـي ــوم بـيـنـمــا طــرق
الــدفــع اإللكتروني متطورة
ً
جـ ـ ـ ـ ـ ــدا؟" ،م ـض ـي ـف ــا أن "هـ ــذا
لـحـمــايــة سـيــادتـنــا النقدية
والوضع القانوني للعملة.
ً
علينا التخطيط مسبقا" ألي
شيء في المستقبل.
و قـ ـ ـ ــال إن أدوات ر م ـ ــوز
خــاصــة بــالـعـمــات ستكون
آ م ـنــة مـثــل األوراق النقدية
الصادرة عن البنك المركزي،
ويـمـكــن اسـتـخــدامـهــا حتى
ب ـ ــدون اتـ ـص ــال بــاإلن ـتــرنــت.
ً
ويـمـكــن اسـتـخــدامـهــا أيـضــا
في تطبيق وي شات التابع
لـشــر كــة تينسنت وتطبيق
علي باي المدعوم من علي
بابا.
(رويترز)

عالقة استراتيجية
وبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،قـ ــال
رئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـيـ ــاقـ ــوت
ومـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـث ـ ـ ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة ف ــي
االجـتـمــاعــات خليفة الـيــاقــوت،
ف ــي ال ـبــرنــامــج ال ـقــانــونــي ال ــذي
تـنـظـمــه ال ـم ـج ـمــوعــة ،إن ــه نـظــرا
ل ـل ـعــاقــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتــي
ت ـ ــرب ـ ــط "لـ ـيـ ـكـ ـس ــس ن ـي ـك ـس ــس"
بمجموعة الياقوت القانونية،
ف ـ ــإن ال ـ ــزي ـ ــارة ت ـس ـت ـه ــدف رب ــط

القضايا االقتصادية المحلية
ب ــأح ــدث الـ ـتـ ـط ــورات الـعــالـمـيــة
المعمول بها ،وتكييفها بالشكل
القانوني.
وأض ــاف ال ـيــاقــوت ،فــي بيان
صـحــافــي ،أن ال ــزي ــارة تتضمن
مقابلة مسؤولين في البورصة
وأسواق المال األميركية ،لشرح
طــرق االكـتـتــاب ،وطــرح األسهم
والتداول واإلجراءات القانونية
ال ـم ـت ـخــذة م ــن قـبـلـهــم ،مضيفا
أنه ستتم زيارة مركز التحكيم
الــدولــي فــي نـيــويــورك ،ومعرفة
آخ ــر ال ـت ـطــورات والـقــوانـيــن في
ال ـت ـح ـك ـيــم ال ـت ــي ت ــم تـشــريـعـهــا
بأميركا ،والتحدث عن التجربة
الكويتية.

البنك الدولي
وأوضح الياقوت أن برنامج
الزيارة في اليوم األول يتضمن
لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاءات مـ ـ ــع مـ ـمـ ـثـ ـل ــي ال ـب ـن ــك
الدولي في العاصمة األميركية
(واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن) ،ت ـع ـق ـب ـهــا جـلـســة

خليفة الياقوت

حــواريــة مــع اللجنة القضائية
ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ بــال ـيــوم
ال ـتــالــي ،ث ــم ل ـقــاء مـمـثـلــي غــرفــة
الـتـجــارة األمـيــركـيــة الفيدرالية
– القطاع الدولي ،بعد ذلك لقاء
غرفة التجارة األميركية لشؤون
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط ،وحـ ـ ـ ــوار مــع
الخبراء الحكوميين ومجموعة
كيانات القطاع الخاص.
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أسدل الستار على فعاليات أعلنت أكاديمية الفنون
استضافت رابطة االدباء
حققت الشاعرة التونسية
الكويتيين الملحن أنور
والشباب لإلعالم انطالق
الدورة الـ  14من مهرجان
سونيا الفرجاني شهرة
عبدالله للحديث عن األغنية «صيفي ثقافي» بحفل طربي الدراسة فيها  29الجاري.
عريضة في بلدها ،وعرف
القراء والنقاد العرب طريقهم الكويتية وبداياتها.
للفنانة نداء شرارة.
إلى نصوصها البديعة .

نيكي ميناج :قررت االعتزال
واالهتمام بعائلتي
ف ــي خـبــر م ـفــاجــئ ،أعـلـنــت مغنية
الراب األميركية نيكي ميناج اعتزالها
الفن ،للتركيز على حياتها الخاصة.
وصعقت ميناج معجبيها بتغريدة
كتبت فيها" :قررت االعتزال واالهتمام
بعائلتي".
والـ ـمـ ـغـ ـنـ ـي ــة الـ ـنـ ـي ــوي ــوركـ ـي ــة (36
عاما) ،المعروفة بأسلوبها الجريء،
مخطوبة إلى كينيث بيتي ،المسؤول
فـ ـ ــي قـ ـ ـط ـ ــاع اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــي
األمـ ـي ــرك ــي ،وه ـم ــا س ـي ـت ــزوج ــان فــي
األش ـ ـهـ ــر ال ـم ـق ـب ـل ــة ،بـ ـع ــدم ــا جـمـعــت
بينهما قصة حب في سن المراهقة.
وسـ ـب ــق أن أديـ ـ ــن ك ـي ـن ـيــث بـتـهـمــة
ا ل ـت ـحــرش ع ــام  ،1995إال أن ميناج
بررت ذلك بقولها" :كان في الخامسة
عشرة ،وكنت في السادسة عشرة".
وأصـ ــدرت مـيـنــاج مـنــذ ع ــام 2010
أربعة ألبومات ،وتعاونت بانتظام مع

نجوم كبار في مجال موسيقى الراب
بأميركا الشمالية ،مثل :درايك وليل
واين ،ومن أشهر أغانيها "اناكوندا".
وسمح لها أسلوبها الجريء باحتالل
مراتب متقدمة في تصنيف مبيعات
اإلسطوانات بالواليات المتحدة.
وتصدرت ميناج أيضا ،قبل فترة
ق ـص ـيــرة ع ـنــاويــن ال ـص ـحــف ،بسبب
مـشــاداتـهــا مــع مغنية ال ــراب ك ــاردي
بي ،التي تحقق نجاحا في المرحلة
الراهنة .بعدها عــادت وأصــدرت في
يونيو الماضي أغنية منفردة بعنوان
"مـيـغــاتــرون" ،وأوضـحــت أنها تعمل
على ألبوم جديد.
وي ـ ـ ــرى ن ـ ـقـ ــاد وف ـ ـن ـ ـيـ ــون ،أن قـ ــرار
االع ـتــزال دائـمــا مــا يعلنه الكثيرون
مــن فناني ال ــراب ،إال أنـهــم غالبا ما
يعودون بعد ذلك عن قرارهم.
ُ
وعــرف عن نشأتها أنها كانت في

بدرو ألمودوفار

بيت موسيقي وغنائي ،حيث عرفت
باسم نيكي ميناج منذ صغرها بين
عائلتها وأصدقائها .والدها روبرت
ماراغ ،وهو مدير تنفيذي في مجال
ومغن بدوام جزئي ،ووالدتها
المال
ٍ
كـ ـ ـ ــارول م ـ ـ ـ ــاراغ ،هـ ــي أيـ ـض ــا مـغـنـيــة
إنجيلية ذات أصول إفريقية.
وك ــان والــدهــا مــدمــن كـحــول ،وفي
يوم حاول قتل والدتها ،ما أدى إلى أن
تعيش ميناج حتى عمر  5سنوات مع
جدتها ،وبعد ذلك سافرت مع والدتها
إلى نيويورك.

السيرة الفنية
بدأت ميناج بتأليف بعض األغاني
ونشرها على اإلنترنت ،محاولة جذب
أحــد مــا ،حتى نجحت فــي مسعاها
وانجذب إليها أحد الفنانين ،وسريعا

م ـ ــا اش ـ ـت ـ ـهـ ــرت م ـ ــع أل ـب ــوم ـه ــا
ال ــرسـ ـم ــي (بـ ـيـ ـن ــك فـ ـ ــرايـ ـ ــداي)،
وشـ ـكـ ـل ــت صـ ـ ـ ــورة م ـح ـب ـب ــة ب ـيــن
العديد من المراهقين والمراهقات،
ك ـمــا ُع ــرف ــت بــاســم "الـ ـم ــرأة ب ــارب ــي"،
بـسـبــب تـمـيــزهــا بــألــوان ـهــا الجميلة
والغريبة والمبهجة.
وسبق لميناج أن اختيرت لتكون
أح ـ ـ ــد ل ـج ـن ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــام ف ـ ــي ب ــرن ــام ــج
"أم ـ ـيـ ــركـ ــان آي ـ ـ ـ ــدول" ع ـ ــام  ،2014ثــم
أدت دورا في فيلم "الـمــرأة األخــرى"،
وأطلقت ثالث ألبوم لها بعنوان "the
 ،"pinkprintالذي حاز المرتبة الثانية
ف ــي "ب ـي ـل ـبــورد هـ ــوت  ،"200بـعــدهــا
توالت النجاحات ،وحققت ثروة تقدر
بـ  52مليون دوالر ،كما نالت أكثر من
 141جائزة.
(أ ف ب)

بيلي إيليش

وودي آالن

«ألم ومجد» أللمودوفار
مرشح إسبانيا باألوسكار

عرض فيلم وودي آالن
في افتتاح «دوفيل»

ً
بيلي تدعو  37مليونا
للنزول إلى الشوارع

اختير فيلم "دولور إي غلوريا" (ألم ومجد) ،للمخرج
اإلسباني بدرو ألمودوفار ،لتمثيل إسبانيا في جوائز
األوسكار ،على ما قالت األكاديمية اإلسبانية للسينما.
وتـعـلــن أكــاديـمـيــة األوس ـك ــار فــي  13يـنــايــر المقبل
األ ف ــام الخمسة المتأهلة للمنافسة النهائية للفوز
بجائزة أفضل فيلم باللغة األجنبية خالل حفل توزيع
هذه الجوائز السينمائية األبــرز عالميا في  9فبراير
.2020
(أ ف ب)

افتتحت الدورة الـ  45لمهرجان السينما األميركية في
دوفيل "شمال غرب فرنسا" مع تكريم للممثل األميركي
األيــرل ـنــدي بـيــرس بــروسـنــان وع ــرض لفيلم وودي آالن
الجديد.
وترأس الممثلة الفرنسية كاترين دونوف لجنة التحكيم
ً
التي ستختار في  14الجاري الفائز من بين  14فيلما.
وأثار قرار عرض فيلم وودي آلن الممنوع في الصاالت
ً
ً
األميركية ،في االفتتاح استنكارا كبيرا.
(أ ف ب)

دعت مغنية البوب بيلي إيليش محبيها
فــي أنـحــاء العالم أجمع إلــى المشاركة في
االحتجاجات الضخمة على تغير المناخ.
وحـضــت المغنية األمـيــركـيــة متابعيها،
البالغ عددهم  37مليونا ،على "إنستغرام"
على "النزول إلى الشوارع" يومي  20و27
الجاري ،للمشاركة في تظاهرات تتزامن
مع انعقاد قمة األمم المتحدة بشأن المناخ.
(أ ف ب)

مهرجان البندقية يمنح جائزة النقاد لفيلم بوالنسكي
السينمائي ،بعد أن ُعرض أكثر األفالم للنجوم العالميين وغيرهم ،ومن هذه األفالم «ويتينغ فور ذي باربيريانز» للنجم
وصل السباق إلى آخره في مهرجان البندقية ً
الكبير جوني ديب ،الذي حضر العرض وساند أيضا ابنته ليلي روز في فيلم «ذي كينغ» ،كما عرض البريطاني روجر ووترز المؤسس المشارك لفرقة بينك فلويد
فيلمه الغنائي «أص بلس ذم» (نحن وهم) ،في حين قدمت المخرجتان هيفاء المنصور وشهد أمين فيلميهما «المرشحة المثالية» ،و«حراشف».
ف ــاز فيلم الـمـخــرج رومـ ــان بوالنسكي
حول قضية الضابط ألفريد دريفوس من
منطقة األلزاس ،بجائزة النقاد في مهرجان
البندقية.
وإذا كــانــت لـجـنــة الـتـحـكـيــم الرسمية
ستتخذ القرار نفسه ،فستتسبب في غضب
كبير ،إذ أثارت مشاركة مخرج "روزماريز
بيبي" فــي الـمـهــرجــان ،غضب المنظمات
النسوية.
وظــل بوالنسكي ( 86عاما) مبعدا عن
هوليوود لعقود بعد اتهامه بتخدير فتاة
تبلغ من العمر  13عاما واغتصابها.
ّ
وهو لم يحضر إلى المهرجان ،وحلت
مكانه زوجته الممثلة الفرنسية إيمانويل
سينييه ،التي ظهرت أيضا فــي فيلم "آن
أوفيسر آند إيه سباي".
ومن جانب آخرّ ،
قدم الممثل األميركي
ج ــون ــي دي ـ ــب ف ـي ـل ــم "ويـ ـتـ ـيـ ـن ــغ ف ـ ــور ذي
بــارب ـيــريــانــز" ضـمــن م ـهــرجــان الـبـنــدقـيــة،
وتـحــدث خ ــال لـقــاء مــع الصحافيين عن
عالقته بالكحول ،كما أشاد بمسيرة ابنته
ليلي روز.
وقال ديب ،الذي شارك في هذا الفيلم إلى
جانب الممثلين البريطانيين مارك رايالنس
وروبــرت باتينسن ،إن "العمل في إيطاليا
ً
كان دائما تجربة مذهلة".
ً
وص ـ ـ ّـرح الـمـمـثــل ال ـبــالــغ  56ع ــام ــا بــأن
"المجيء إلى البندقية كان حلما" ،مضيفا
أن األمر كان "رائعا" بالنسبة إليه ،إذ حضر
إلى هذا المهرجان السينمائي في الوقت
نفسه الــذي حضرت ابنته ليلي روز .فقد
جــاءت ابنة جوني ديب وفانيسا بــارادي

رومان بوالنسكي
إلــى "البندقية" لمشاركتها في فيلم "ذي
كينغ" لألسترالي ديفيد ميشو ،وهو من
إنتاج "نتفليكس".
وقــال ديــب ،في إشــارة إلــى أدواره ــا في
أف ــام مستقلة وفرنسية" :ك ــان بإمكانها
المشاركة في الكثير من األفــام التي تدر
ً
عليها أم ــواال طائلة" ،لكن "لــن تكون على
ً
طبيعتها" ،مشيدا "بهذه الشابة المذهلة
التي تتصرف بكرامة" وبـ "الخيارات التي
قــامــت ب ـهــا" .وكــذلــك ت ـحــدث عــن شريكته
الـســابـقــة والمغنية والممثلة الفرنسية
فانيسا بارادي.
وعـ ــن دوره ف ــي ال ـف ـي ـلــم ال ـ ــذي أخــرجــه

الكولومبي سيرو غـيــرا ،قــال الممثل إنه
يـتـعــاطــف بـعــض ال ـش ــيء م ــع الشخصية
القاسية التي يؤديها وهي الكولونيل جول.
من جهة أخرى ،عرض البريطاني روجر
ووترز المؤسس المشارك لفرقة بينك فلويد
فيلمه الغنائي "أص بلس ذم" (نحن وهم).
ويظهر ووترز خالل الفيلم في أمستردام
ع ــام  ،2017ف ــي إح ـ ــدى م ـح ـطــات جولته
العالمية "أص بلس ذم" ،وهو يقدم أغاني
لبينك فلويد وأيضا من ألبومه األخير "هل
هذه هي الحياة التي نريدها حقا".
وقال ووترز إن رسالة الفيلم الرئيسية
هي "فقط الحب والـســام" ،مضيفا" :نحن

نعيش في أوقات خطيرة جدا ،وربما يكون
ً
هذا العرض شكال من أشكال التحذير لنقول
إن هذا عبث ذلك الذي نسمح بحدوثه".
يذكر أن ووترز شارك في تأسيس بينك
فلويد عام  ،1965وأصبح المؤلف الرئيسي
للفرقة.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،حـمـلــت الـمـخــرجـتــان
السعوديتان هيفاء المنصور وشهد أمين
رسالة إلى مهرجان البندقية السينمائي
إلى جانب فيلميهما ،مفادها" :البد من رؤية
النساء ،وسماعهن".
وف ـي ـلــم "ال ـمــرش ـحــة ال ـم ـثــال ـيــة" لهيفاء
ً
الـمـنـصــور ه ــو واحـ ــد م ــن بـيــن  21فيلما
تتنافس على جائزة األسد الذهبي ،ويحكي
قصة طبيبة تواجه تحديات بسبب جنسها
عندما تقرر الترشح لرئاسة البلدية ،وهو
أحد فيلمين قدمتهما مخرجات للتنافس
على مسابقة هذا العام.
أما فيلم "حراشف" لشهد أمين ،والذي
عــرض خــارج المسابقة الرسمية ،فيدور
حول فتاة تنجو من براثن سكان قريتها
المؤمنين بالخرافات ،والذين يعتقدون أن
لعنة حلت عليها.
وقالت المنصور إن "تقديم بطلة (للفيلم)
ً
هو تمكين غير مباشر للنساء" ،مضيفا أن
ً
"أكثر شخصية ستحقق مكسبا في هذا
الفيلم هــي الـفـتــاة ،إنها ليست شخصية
فــرعـيــة بــل الشخصية الــرئـيـسـيــة ،وتجد
نفسك تستثمر (الوقت والجهد) في متابعة
رحلتها وتقع في حبها وتشجعها ،وهذا
أمر من المهم جدا أن يراه جمهور محافظ".
(أ ف ب  -رويترز)
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َ
الفرجاني :أربي نصوصي وأجعلها تكبر كشجرة تظللني
«أحاول اختزال طاقة شعري في عناوين دواويني»
َّ
حققت الشاعرة التونسية سونيا الفرجاني شهرة عريضة في بلدها ،وعرفت نصوصها
البديعة في أفكارها الرشيقة في لغتها طريقها إلى القراء والنقاد العرب.
ومن فرط غرامها بعالم القصيدة ،قالت الفرجاني في حوار أجرته معها "الجريدة"
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

المجتمعات
العربية ال تسمح
ُّ
للكتاب الحقيقيين
بالبروز

«فساتين الغيب المزررة»

● ف ــي ع ــال ـم ـ ِـك ال ـش ـع ــري ،ما
منطلقاتك العامة في الكتابة؟
 الكتابة هي استعادة الماضيوتخطيه ومحاولة تشكيل الحياة
على خريطة جــديــدة ،ســواء كان
ماضي الشعر أو ماضي الحياة
ال ـي ــوم ـي ــة وال ـف ـك ــري ـ ّـة وال ـن ـف ـس ـيــة
ً
ً
معا ،في الكتابة أشق طرقا وعرة
ومخيفة وخـ ِـطــرة ،وأقـطــع أوديــة
ً
وأن ـه ــارا ومـحـيـطــات ،وال أخـتــار
نمط كتابتي وال نمط سيري في
م ـســافــات ال ـش ـعــر ،ألن االخ ـت ـيــار
سيجعلني أتبع خريطة وتتبعها
لن يوصلني لغاية أريــد بلوغها
ب ـطــري ـق ـتــي وحـ ـ ــدي ،وال أظـ ــن أن
القصيدة تأتي من الالمكان ،كما
يقول الشاعر عواد العراقي ،لكنها
ً
حـتـمــا ام ـت ــداد ل ــذاك ــرة وأصـ ــوات
وأح ـ ــام وإخ ـف ــاق ــات ومـنـطـلـقــات
ع ــالـ ـم ــي ال ـ ـش ـ ـعـ ــري ال تـ ـع ــد وال
تـحـصــى ،وال يـمـكــن أن أرسـمـهــا
على دفتر أستدل به على طريقي
أو طريقتي .حين أكتب قصيدتي
أضـ ـ ــع داخـ ـلـ ـه ــا كـ ــل ال ـت ـف ــاص ـيــل
ال ـتــي تـمــر بـهــا حــال ـتــي ،ال يمكن
ً
أن أب ـقــي شـيـئــا داخ ــل روح ــي أو
خارج نصي ،أحاول أن أصل إلى
نسختي أو استنساخي بصدق
خــالــص وشـفــافـيــة مطلقة .يقول
ريلكه" :ال تكتب الشعر إال عندما
تشعر أنك ستموت إذا لم تفعل"،
ً
وأظن أنني أعيش هذا تماما في
كل كتابة.
● كـيــف تـنــامــت حــالــة الكتابة
دواوينك
لديك في ضوء
اإلبداعية
ِ
ِ
الشعرية الثالثة ،خاصة أن هناك
ً
ً
ً
فاصال زمنيا كبيرا بين ديوانك
األول والثاني؟
 ثـ ـم ــة عـ ــاقـ ــة خـ ـفـ ـي ــة ب ـي ـنــيوبين نصوصي ،وبين دواويني
ذاتها ،عالقة قد تكشف مكونات
ال ـعــالــم بــالـنـسـبــة إل ــي ومـكــونــات
ع ــوالـ ـم ــي ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى كـتـبــي
فيما بينها ،إذا اعتبرناهم إخوة
تـخـتـلــف أع ـم ــاره ــم ونـفـسـيــاتـهــم
وطـ ـم ــوح ــاتـ ـه ــم .ك ـت ـب ــي أط ـف ــال ــي

● عـ ـن ــاوي ــن دواوي ـ ـ ـنـ ـ ــك تـشــي
بشاعرة تدور باحترافية في فلك
الحداثة ...كيف تختارينها؟

 ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوان مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرع عـ ـل ــىاحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاالت الـ ـلـ ـعـ ـن ــة الـ ـلـ ـغ ــوي ــة،
بمعنى أن للغة لعنتها علينا إذا
لــم تستطع أو نـحــن لــم نستطع
أن نـبـلــغ الـمـعـنــى ،فـكــانــا يمكن
أن ي ـكــون ضـحـيــة؛ إم ــا أن تـكــون
ال ـ ـل ـ ـغـ ــة ضـ ـحـ ـي ــة قـ ـ ـص ـ ــورن ـ ــا فــي
تبليغ معناها أو العكس ،لذلك
ف ــالـ ـعـ ـن ــوان ي ـح ـت ــاج م ـن ــا حـكـمــة
وخشوعا واستسالما فــي نفس
الوقت لعبقرية المتلقي ولولبية
ال ـل ـغــة ب ـمــا ه ــي م ـعــانــي مـشــرعــة
على مسافات ال تنتهي ،وأحاول
أن أخـتــزل فــي عناوين دواويـنــي
طاقة شعري في تلك المرحلة من
ّ
سيتولد
الكتابة ،ومن تلك الطاقة
تشبثي بنصي وتشبث ا لـقــارئ
بإغراءات العنوان.
ً
ً
ـت تكريما كــافـيــا في
● هــل نـلـ ِ
بلدك أو على المستوى العربي؟
 ال يـمـكــن أن نـقـيــس إبــداعـيــةالـ ـك ــات ــب بـ ـع ــدد ال ـ ـجـ ــوائـ ــز ال ـت ــي
أح ــرزه ــا ،ولـيـســت الـمـشــاركــة في
ال ـم ـس ــاب ـق ــات ال ـش ـع ــري ــة مـقـيــاس
أه ـ ـم ـ ـي ـ ــة ح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــوره ون ـ ـشـ ــاطـ ــه
اإلبــداعــي ،ولكن بقدر دورهــا في
صقل التجربة بقدر خطورتها،
ألن مقاييس التقييم لم تكن في
الغالب مقايس تحتكم إلى ذائقة

صحيحة كالعلوم الصحيحة أو
ثابتة أو ذات منطلقات واضحة،
ورغــم ذلك شاركت في مسابقات
وأحـ ـ ـ ــرزت م ــرات ــب أول ـ ـ ــى ،لـكـنـهــا
ً
ً
ل ــم ت ـخ ــول ل ــي إش ـع ــاع ــا وط ـن ـيــا،
بالمفهوم الكلي للكلمة.
وف ـ ــي ت ــون ــس س ــاح ــة ال ـش ـعــر
مخيفة وتتسع للجميع ،لكنها
ال تسمح ببروز األسماء الجادة،
وف ـ ــي م ـج ـت ـم ـعــات ـنــا ال ـع ــرب ـي ــة ال
ُيسمح للنقاد المهمين والكتاب
الحقيقيين بالبروز.
ً
وع ــربـ ـي ــا ،أش ـع ــر أن تـكــريـمــي
تــم مــن طــرف قــرائــي الــذيــن يــزداد
ع ــدده ــم وان ـت ـبــاه ـهــم ومـحـبـتـهــم
يوما بعد يوم ،وهذا بالنسبة لي
أعظم تكريم ،ثم البد من اإلشارة
إلـ ــى أن اس ـت ـضــاف ـتــي م ــن ط ــرف
اإلع ــام ــي ال ـشــاعــر ال ـقــديــر زاهــي
وهبي في برنامجه العريق "بيت
ً
القصيد" يعد تكريما عربيا مهما
ً
لي ،واعترافا بتجربتي الشعرية؛
لما يعرف به هذا المنبر اإلعالمي
مـ ــن م ـص ــداق ـي ــة وجـ ــديـ ــة وب ـحــث
حثيث عن التجارب الجادة ،كما
أن دعوتي من طــرف مهرجانات
ً
ً
شعرية مهمة يعد أيضا اعترافا
ً
بتجربتي وتثمينا لخطواتي.
● إلى أي مدى حصلت أعمالك
الشعرية على اهتمام النقاد؟
 يقول صاحب األرض الخراب،ت .س إل ـ ـيـ ــوت" :الـ ـشـ ـع ــر م ـت ـعــة،
ومهمة النقد زيادة المتعة" ،لكن
في عالمنا العربي لألسف يفوق
عدد الشعراء عدد القراء والنقاد،
وال أعرف هل الشعر صعب المنال
أم أن النقد أصعب! ورغــم ذلــك ال
يـمـكــن أن أق ــول إن نـصــوصــي لم
تحظ باهتمام نقدي ،فعدد مهم
من شعراء ونقاد عرب كتبوا عن
تجربتي ،والمنصف الوهايبي
خ ـ ـص ـ ـنـ ــي ب ـ ــأكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن دراسـ ـ ـ ـ ــة
ً
وأيـضــا الشاعر ع ــواد نــاصــر من
ال ـعــراق وأدي ــب صعب مــن لبنان
ونــور الــديــن زويـتــن مــن المغرب،
كـ ـم ــا أن الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـت ــون ـس ـي ــة

احتفت بنصوصي فــي دراســات
ماجستير ،وهذا مكسب مهم في
تجربتي.
● حــدثـيـنــي ع ــن تـجــربـتــك مع
الـشـعــر الـمـسـمــوع وكـيــف لمست
أصداءه على "يوتيوب"؟
 ال ـش ـع ــر ال ـم ـس ـم ــوع ل ــم يـكــنً
ضـ ــروريـ ــا بــالـنـسـبــة إلـ ــي إال في
ص ـلــب ال ـ ـقـ ــراءات ال ـم ـب ــاش ــرة في
الـمـلـتـقـيــات وال ـم ـهــرجــانــات ،لكن
ق ــرائ ــي ك ــان ــوا ي ـط ــال ـب ــون ب ــذل ــك،
ف ــوج ــدت نـفـســي مـنـطــاعــة لــأمــر
ً
وسجلت عددا من القصائد ،على
أمل أن تتسع شبكة تلك القصائد
الـمـسـمــوعــة ال ـتــي اسـتـطــاعــت أن
ت ـن ـفــذ إلـ ــى عـ ــدد م ـهــم م ــن ال ـق ــراء
ووسائل اإلعــام التي اعتمدتها
في برامج ثقافية.

محمود درويش
● مــاذا عــن أبــرز أنشطة "بيت
محمود دروي ــش" ال ــذي تفضلت
ب ـت ــأس ـي ـس ــه ف ـ ــي ت ـ ــون ـ ــس ،وإالم
تطمحين لتعظيم دوره الثقافي؟
 يمر بيت محمود درويش فيهذه الفترة بمرحلة عسيرة بسبب
افتقاره لمقر رسمي ،لذلك علقنا
ن ـشــاطــه ف ــي ان ـت ـظــار إي ـج ــاد حل
جذري تستمر على أثره مسابقة
بـيــت مـحـمــود دروي ــش السنوية
للشعر ونشاطاتنا الشهرية التي
ع ــرف ــت ع ـلــى م ــدى أربـ ــع س ـنــوات
ً
ً
ً
ً
نـجــاحــا مـهـمــا وإش ـعــاعــا عــربـيــا
ً
ودول ـ ـي ـ ــا ،رغ ـ ــم ب ــداي ــة ال ـت ـجــربــة
وبعض العراقيل.
● ما المشروع الشعري الذي
ً
تعكفين عليه راهنا؟
 ب ـعــد ك ـتــابــي األخـ ـي ــر "لـيــسلــأرض باب وسأفتحه" الصادر
عن دار زينب للنشر ،أحتاج إلى
ف ـتــرة ه ــدوء نـسـبــي بـيـنــي وبـيــن
نفسي ،ألستجمع مرحلة جديدة
ل ـل ـك ـت ــاب ــة أشـ ـع ــر أنـ ـه ــا س ـت ـكــون
ً
مختلفة تماما عما سبقها.

مبارك :لدينا  4مشاريع في األدب والموسيقى والشأن اإلنساني
«نسجنا شراكة مع جيف بريدجيز لتقديم مشروع العيش في مستقبل ماض»
يتأهب الكاتب منصور مبارك إلنجاز  4مشاريع كبرى تتوزع على
األدب والجغرافيا والموسيقى والشأن اإلنساني ،ويلفت إلى
أنه نسج شراكة مع جيف بريدجيز لتقديم مشروع "العيش في
مستقبل ماض" ،ضمن فعالية خاصة في ً الكويت.
ويرى أن ما يميز المشروع أنه يحفر عميقا كي يصل إلى الدوافع
التي ينشأ تحت وطأتها االختالل في عالقة اإلنسان بالبيئة.
"الجريدة" التقت مبارك للحديث حول هذا المشروع ّ
القيم،
وفيما يلي التفاصيل:
● حدثنا عــن ماهية الفعالية
البيئية التي ستنظمونها قريبا.

العمل الوثائقي
يشارك فيه
نخبة من
االختصاصيين
العالميين في
العلوم اإلنسانية
واالجتماعية

 واحـ ـ ـ ـ ــدة مـ ــن أبـ ـ ـ ــرز س ـم ــاتعــال ـم ـنــا ال ـم ـعــاصــر أن ق ـضــايــاه
ومآزقه تحررت من قيود الوطنية
واإلقليمية وغدت كونية بإطالق،
فـ ـل ــم تـ ـع ــد الـ ـمـ ـشـ ـك ــات م ــؤط ــرة
بالحدود والوطنية ،وموكل أمر
التصدي لها لألجهزة الوطنية
بـ ـق ــدر م ــا ف ــرض ــت روح ال ـع ـصــر
ت ـشــكــل إرادة كــون ـيــة تـسـهــم في
ُّ
مقاربة هذه القضايا والتحشيد
لها بشكل غير مسبوق.
وعـ ـل ــى رأس جـ ـ ــدول األعـ ـم ــال
الـ ـك ــونـ ـي ــة اآلن قـ ـض ــاي ــا ال ـب ـي ـئــة
وت ـن ـم ـي ــة مـ ــا ي ـس ـم ــى بـ ـ ـ "ال ــوع ــي
األخضر" ،أي إدراك أهمية صون
المنظومة البيئية بفعالية أكبر
وبــزخــم أقـ ــوى ،وه ــذا ك ــان دافـعــا
رئـ ـيـ ـس ــا ل ـل ـن ـج ــم ال ـك ـب ـي ــر ج ـيــف
بــريــدجـيــز كــي يـطـلــق مــع آخــريــن

م ـش ــروع ــه ال ـك ـب ـي ــر "ال ـع ـي ــش فــي
مستقبل ماض".
● وما عالقة الكويت بمشروع
النجم العالمي بريدجيز "العيش
في مستقبل ماض"؟
 ت ــأس ـي ـس ــا ع ـل ــى اه ـت ـمــام ـنــابالقضايا البيئية ،وإيماننا بأن
الثقافة أداة فاعلة في تحليل ونقد
أوضاعنا الراهنة ،نسجنا شراكة
م ــع ال ـس ـي ــد ب ــري ــدج ــز ومـ ـش ــروع
"الـ ـعـ ـي ــش فـ ــي م ـس ـت ـق ـبــل مـ ــاض"
م ــن خ ــال إق ــام ــة فـعــالـيــة خــاصــة
لـكــل المهتمين بــا لـشــأن البيئي
تتضمن عرض فيلم "العيش في
مستقبل ماض" ،وإلقاء محاضرة
ألحد المختصين بالشأن البيئي
يتناول فيها بالعرض والتحليل
مفاهيم الفيلم ومضامينه التي
أش ــرف عـلـيـهــا بــريــدجــز بنفسه،
ويعد وثيقة بيئية مهمة .يذكر أن
النجم العالمي بريدجيز سيوجه
رســالــة بــالـصــوت وال ـصــورة لمن
سيحضر الفعالية.
● ما الذي يميز هذا المشروع
عن غيره من المشاريع الثقافية
التي تستهدف مشكالت البيئة؟
 باختصار ،كونه ينطلق منالماضي ويفحص تأثيراته على
الحاضر والكيفية التي نستخدم
فيها المعرفة كي نضمن مستقبال
دائما لإلنسانية والكوكب .ومن
خــال طــرح ســؤال أيــن كنا؟ وأين

ً
متحدثا في منتدى ُكتاب آسيا األول
السنعوسي
شارك الروائيان الكويتيان بثينة العيسى وسعود
السنعوسي في منتدى كتاب آسيا في دورته األولى في
عاصمة جمهورية كازاخستان نور سلطان.
ّ
ويعد المنتدى األول من نوعه إذ يجمع كتاب القارة
اآلسيوية في ندوات مشتركة أمام الجمهور الذي ينصت
إلى مداخالت الكتاب مترجمة إلى  11لغة آسيوية.
و ش ــارك فــي ا لـمـنـتــدى نخبة مــن ا لـكـتــاب المرشحين
لجائزة نوبل والحاصلين على جوائز عالمية.
افتتح المنتدى بحضور رئيس جمهورية كازاخستان
ّ
ال ــذي تــوســط ال ـكــتــاب عـلــى ال ـم ـســرح فــي حـفــل تــدشـيــن
ال ـم ـن ـتــدى وألـ ـق ــى ك ـل ـمــة ح ــول أه ـم ـيــة األدب وال ـك ـتــابــة
وأثرهما الحضاري على الشعوب.
وف ـ ــي ث ــان ــي أيـ ـ ــام ال ـم ـن ـت ــدى ألـ ـق ــى ال ـ ــروائ ـ ــي س ـعــود
السنعوسي كلمة معبرة حــول عالقته بالكتابة نالت
ّ
استحسان الحضور وأشاد بها الكتاب ،جاء فيها" :في
ُ
حلمت أن أحكي وطني بكل وجوهه المتناقضة،
الكتابة
ذا كــرة زر قــاء لوطن أصفر ،سواحل َّو صـحــراء وأشجار
خـيــل عـطـشــى ،وب ـيــوت شـ َّـيــدتـهــا الــشـمــس مــن الـطـيــن،
نـ ُ
َّ
ُســفــن خشبية عتيقة تتسلق جـبــال ا لـمــوج إ لــى الهند
ً
وأفريقيا ،وقوافل جمال تجوب َّ
الصحراء أبدا ،وأسواق
ِ
قــدي ـمــة ل ـهــا روائـ ــح زف ــر األس ـم ــاك وال ـت ــواب ــل وال ـع ـطــور
ُ
العربية والبخور .بالكتابة أحلم أن تكون لي "كويت"
ُّ
تخصني ،مثل س ــودان الطيب صــا لــح ،و قــا هــرة نجيب
محفوظ ،وهند طاغور ،وداغستان ر ســول حمزاتوف،
ويابان كاواباتا ،وكولومبيا غارسيا ماركيز ،وباريس
فيكتور هوغو.
ً
يوم ثوبا
كل
ترتدي
وهي
النسيان
من
بالدي
أحفظ
ٍ
ً
جديدا من "الكونكريت" الصامت البارد.
َفــي الـكـتــابـُـة أح ــارب الـنـسـيــان وال ـم ــوت ،ألن ــي أخــاف
أن أ نسى أو أ نسى ،فالكتابة تمنحني فرصة ُمخاطبة
األحياء بعد موتي ،يتعرفون من خاللي إلى زمن بعيد.
ُ
ظننت أني أصلح العالم ،فاكتشفت العالم
في الكتابة
ُ
ُ
في دا خـلــي ،فأمضيت الوقت أكتب إل صــاح كسور في
َّ
نفسي خلفها الماضي البعيد".
و فــي ختام ا لـيــوم الثالث واأل خـيــر تــم تكريم الكتاب
المشاركين فــي حفل غنائي فلكلوري ،و قــد شــارك من
الدول العربية روائيين وشعراء ونقاد منهم؛ إبراهيم
نـصــر ا لـلــه و عـلــي ا لـمـقــري و يــو ســف المحيميد وأ حـمــد
المال ود .حسن مدن.

حصاد

وفاة التشكيلي المكسيكي ً
فرانسيسكو توليدو عن  79عاما

نحن اآلن؟ وكيف سنمضي قدما؟
نــأخــذ بـمـقــاربــة  5مـيــاديــن مهمة
هــي الـتـطــور السلوكي والــدمــاغ،
الـ ـط ــاق ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،وال ـب ـي ـئــة
والنظام البيئي ،والتأثير البشري
على البيئة ،والفلسفة واليقظة
الذهنية واإلدراك الواعي .وبمعنى
آخــر ،فــإن ما يميز هــذا المشروع
أن ــه يـحـفــر عميقا كــي يـصــل إلــى
الدوافع التي تحت وطأتها ينشأ
االخ ـ ـت ـ ــال فـ ــي عـ ــاقـ ــة اإلن ـ ـسـ ــان
بالبيئة.
* يبدو أن هذا العمل الوثائقي
له طابع أكاديمي وفكري؟
 هذه مالحظة صائبة ،فهناكقامات علمية وفكرية وسياسية
ت ـ ـطـ ــرح أفـ ـ ـك ـ ــاره ـ ــا ح ـ ـ ــول ع ــاق ــة
اإلنسان بالبيئة ومستقبل كوكب
األرض ،من بينهم عالمة البيئة
روث غ ـي ـتــس ،وال ـق ــائ ــد الـســابــق
ل ـح ــف الـ ـن ــات ــو وي ـس ـل ــي كـ ـ ــارك،
والـفـيـلـســوف تيموثي مــورتــون،
وخ ـب ـي ــر ال ـن ـف ــط ب ـ ــول روب ــرت ــس
وغيرهم.
وراه ـنــا يـجــول الـمـشــروع بين
ك ـب ــري ــات ال ـج ــام ـع ــات األم ـيــرك ـيــة
لدمجه ضمن النظام األكاديمي،
ف ـ ـ ــاألفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار الـ ـ ـت ـ ــي ي ـت ـض ـم ـن ـه ــا
الـ ـعـ ـم ــل ال ــوث ــائـ ـق ــي ل ـن ـخ ـب ــة مــن
االخـتـصــاصـيـيــن الـعــالـمـيـيــن في
العلوم اإلنسانية واالجتماعية
وال ـب ـح ـتــة ه ــي ج ــدي ــرة بــالـبـحــث
والدرس.
● ه ـ ـ ــل ب ـ ــإمـ ـ ـك ـ ــان ال ـم ـج ـت ـم ــع

حياة جيف بريدجيز الفنية

جيف بريدجيز

ّ
العيسى والسنعوسي في منتدى كتاب
آسيا األول

من القاهرة إنها تحاول أن تربي نصوصها وتجعلها تكبر كشجرة تظللها ،معتبرة
ً
كتبها أطفاال لها نسيت أن تدفعهم للعالم على شكل كتل من لحم ودم ..وفيما
يلي نص الحوار:

سونيا الفرجاني
الــذيــن نسيت أن أدفـعـهــم للعالم
ع ـل ــى ش ـك ــل ك ـت ــل م ــن ل ـح ــم ودم.
يقول هايدغر "إن الشعر هو أكثر
ً
األف ـعــال حـظــا مــن ال ـب ــراءة" ،وفي
تقديري أن دواويني على اختالف
أعمارها تعيش معي وفيما بينها
بنفس حالة الـبــراء ة التي خلقت
فيها واستمرت على أثرها.
وب ـيــن الـكـتــاب األول والـثــانــي
ً
 18ع ــام ــا ،وهـ ــي سـ ـن ــوات كــانــت
كــافـيــة ألت ـف ــرغ لــأمــومــة وتــربـيــة
الشعر العنيد داخل امرأة تصارع
أمومتين مــع كائنين مختلفين،
األول أط ـف ــال ــي ال ــذي ــن ه ــم أنـ ــوار
روحي ،والثاني نيران روحي التي
هي نصوصي.
خ ـ ـ ــوف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـع ـ ــر وم ـ ــن
ً
نصوصي يجعلني أعيش سباقا
بيني وبين مقتضيات اللغة ،هو
الــذي يمكن أن يحدد النقلة بين
نص ونــص أو القفزة بين كتاب
وآخر.
ال أ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ك ـ ـ ـيـ ـ ــف أ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـو ق
لـ ـنـ ـص ــوص ــي وكـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــي ،ل ـك ـن ـنــي
أج ــزم بأنني أع ــرف كيف أربيها
وأجعلها تكبر كشجرة تظللني.

tawabil@aljarida●com

نشأ جيف بريدجيز (مواليد  4ديسمبر  )1949في أسرة فنية
بالكامل ،هــو ممثل ومـغــن ومنتج أمـيــركــي ،وب ــدأ بالعمل في
ّ
والده في سنة  ،1958ظهر في عدة
التلفزيون منذ طفولته مع ِ
أفالم منها "الملك الصياد" و"ليباوسكي الكبير" و"قلب مجنون".
في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب السادس والسبعين
ّ
تكريما
الفخرية
تلقى بريدجيز جــا ئــزة سيسيل بــي دو مـيــل
ّ
ً
ّ
السينمائية .ومن جوائز األوسكار التي حصل عليها:
لمسيرته
● أفضل ممثل مساعد عام  1972عن فيلم "The Last Picture
."Show
● أفضل ممثل مساعد عام  1975عن فيلم "Thunderbolt
."And Light foot

منصور مبارك
األكــاديـمــي فــي الـكــويــت اإلف ــادة
من هذه المستخلصات الفكرية؟
 ب ـك ــل ت ــأك ـي ــد ،وس ـي ـج ــدونالعديد من الموارد المفيدة على
موقع مؤسسة زينامان صاحبة
الـحـقــوق ،ونحن نوجه الدعوة
إلى الجميع لحضور الفعالية،
ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن الـ ـنـ ـج ــم ب ــري ــدج ـي ــز
سيستقبل من الجمهور أفالما
ومقاطع عن البيئة ،سيحرص
على أن يضمن مشروعه المقبل
ب ـع ـض ــا م ـن ـه ــا .وثـ ـم ــة تـنـسـيــق
مكثف كــي يحل هــذا المشروع
ضيفا على المؤسسات العلمية
في الكويت.

● هل هناك مشروعات تقارب
ال ـق ـض ــاي ــا اإلن ـس ــان ـي ــة ب ـخــاف
البيئة أنتم بصدد التعاون مع
رموز عالمية بشأنها؟
 بالطبع ،هـنــاك  4مشاريعك ـ ـ ـبـ ـ ــرى تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوزع ع ـ ـلـ ــى األدب
والجغرافيا والموسيقى والشأن
اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي أنـ ـج ــزن ــا ب ـع ـض ـهــا
والبعض اآلخر في طور اإلعداد،
ون ـت ـم ـنــى أن ت ـش ـكــل جـمـيـعـهــا
إض ـ ــاف ـ ــة ن ــوعـ ـي ــة ل ـم ـج ـت ـم ـع ـنــا
ال ـم ــدن ــي ال ـ ــذي ل ــه ف ــي أعـنــاقـنــا
دين كبير.

● أفضل ممثل رئيسي عام  1985عن فيلم ستارمان.
● أفضل ممثل مساعد عام  2001عن فيلم " ."The Contender
● أفضل ممثل رئيسي عام  2010عن فيلم قلب مجنون وفاز بها.
● أفضل ممثل رئيسي عام  2011عن فيلم عزم حقيقي.
من جوائز غولدن غلوب التي نالها:
● أفضل ممثل عام  1985عن فيلم ستارمان".
● أفضل ممثل كوميدي أو استعراضي عام  1992عن فيلم الملك
الصياد.
● أفضل ممثل مساعد عام  2001عن فيلم .The Contender
● أفضل ممثل عام  2010عن فيلم قلب مجنون وفاز بها.

فرانسيسكو توليدو
ّ
توفي فرانسيسكو تــو لـيــدو ،ا لــذي هــز المشهد الفني
المكسيكي في ستينيات القرن الماضي بنهجه الجديد
فــي ا لــر ســم والنحت والطباعة والنسيج وا لـحـفــاظ على
ال ـتــراث الـثـقــافــي الـخـمـيــس الـمــاضــي عــن عـمــر يـنــاهــز 79
ً
عاما .
وقـ ــال الــرئ ـيــس الـمـكـسـيـكــي أن ــدري ــس مــانــويــل لــوبـيــز
ً ُ
أوبرادور على "تويتر"" :عالم الفن حزين" ،مضيفا" :توفي
األستاذ فرانسيسكو توليدو ...الرسام المذهل والداعية
الفذ للنهوض بالثقافة والمدافع المخلص عن الطبيعة
وعن عادات وتقاليد شعبنا ...فليرقد في سالم".
وتعكس أعمال توليدو ،المليئة بالقرود والحشرات
وال ـه ـي ــاك ــل ال ـع ـظ ـم ـيــة ب ــأل ــوان ت ــراب ـي ــة ،ان ـت ـم ــاء ه لـسـكــان
المكسيك األصليين وحبه للطبيعة.
كـمــا أنـهــا تـمـثــل اب ـتـعــادا عــن ال ـجــداريــات الـتــي تــأثــرت
بشكل كبير بالصراعات التي سيطرت على المشهد خالل
معظم سنوات النصف األول من القرن العشرين.
و كــان توليدو ،بشعره األشعث ومالبسه الفضفاضة
ومـيـلــه الن ـت ـعــال ال ـص ـنــادل ال ـج ـلــديــة ،مــداف ـعــا صـلـبــا عن
ثقافة والية واهاكا التي ينحدر منها ،وهي معقل شعب
زابوتيك أحد شعوب المكسيك األصلية.
وفي عام  2005حصل توليدو على جائزة سبل العيش
ً
الصحيحة والمعروفة أيضا باسم جائزة نوبل البديلة
"لتكريس حياته وفنه لحماية وتحسين التراث والبيئة
وحياة المجتمعات المحلية مسقط رأسه في واهاكا".
وقالت دار كريستيز للمزادات على موقعها إنها باعت
لــوحــة "سـلـحـفــاة تـبـيــض" لـتــولـيــدو مـقــابــل مــا يــزيــد على
مليون دوالر بقليل.

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ّ
أﻧﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ :ﻗﺪﻣﺖ ﻧﻮال ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ »دﻓﺎﺷﺔ«
وﺗﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻊ اﻟﺼﺎﻓﻲ وﻋﺒﺪه وﻋﺒﺎدي اﻟﺠﻮﻫﺮ

١٧

ﻣﺰاج

أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺠﻮم

ﻳﺴﺮا ﺗﻌﻮد ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب
ﺑﻔﻴﻠﻢ »ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻘﺎم«

ﻟﺪﻳﻪ أﻋﻤﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر وﺷﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺞ
ﻓﻀﺔ اﻟﻤﻌﻴﻠﻲ

اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ اﻟﻤﻠﺤﻦ
أﻧﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
وﺑﺪاﻳﺎﺗﻬﺎ.

اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﺑﻦ ﻟﻌﺒﻮن
واﻟﻔﺮج

اﺷﺘﺮﻳﺖ
ً
»ﻋﻮدا
ً
ﺑﻐﺪادﻳﺎ«
ً
ﺑـ  30دﻳﻨﺎرا
ﺑﺎﻷﻗﺴﺎط

أﻗ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺖ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ راﺑـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷدﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﺘ ـﻴ ـﻴ ــﻦ أﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ﺛ ـﻘ ــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ﻓـﻨـﻴــﺔ
ﺑـﻌـﻨــﻮان "و ﻣـﻨـﻴــﻦ أ ﺑ ـﺘ ــﺪي ...ﺣﻜﺎﻳﺘﻲ
ﻣﻊ اﻷ ﻟـﺤــﺎن" ﻟﻠﻤﻠﺤﻦ أ ﻧــﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ،
ﺑﺤﻀﻮر ا ﻟـﻔـﻨــﺎن اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟـ ـﻤـ ـﻔ ــﺮج ،واﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن ﺳ ــﺎﻣ ــﻲ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ،
وﺟﻤﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷدﺑﺎء واﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ.
واﻧ ـﻄ ـﻠ ـﻘ ــﺖ اﻷﻣ ـﺴ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﻣــﻦ
اﻟ ـﺘ ــﻮﻳ ـﺠ ــﺮي اﻟـ ـ ــﺬي ﺳـ ــﺮد ﻣ ـﻘـﺘـﻄ ـﻔــﺎت
ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴ ــﺎة وﻣ ـﺤ ـﻄــﺎت اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﺤــﻦ أﻧ ــﻮر
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،وﻗﺎل إن ﺿﻴﻒ اﻷﻣﺴﻴﺔ اﺑﻦ
ا ﻟ ــﻮ ﻃ ــﻦ ،و ﻫ ــﻮ ﻋ ـﺼــﺎ ﻣــﻲ ،ﺑـﻨــﻰ ﻧﻔﺴﻪ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻦ أﻋﻼم
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﺘﻠﺤﻴﻦ .وأ ﺿــﺎف أﻧﻪ
ﻟـ ّـﺤــﻦ أ ﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  500أ ﻏـﻨـﻴــﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ،
وﻃﻨﻴﺔ ورﻳﺎﺿﻴﺔ.
وﺧﻼل اﻷﻣﺴﻴﺔ ّ
ﻗﺪ م اﻟﻤﻠﺤﻦ أﻧﻮر
ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻟ ـﺼــﻮت اﻟـﻜــﻮﻳـﺘــﻲ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ
"دﻻل" ،ﺑـ ـﻤـ ـﺸ ــﺎر ﻛ ــﺔ ا ﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎزف ﺳ ـﻌــﺪ
اﻟﺨﻀﺮ ،و ﻗــﺎم ﻫــﻮ ﺑﺎﻟﻌﺰف ﻋﻠﻰ آﻟﺔ
"اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮد" ﻷﻏ ـ ــﺎن وﻃ ـﻨ ـﻴ ــﺔ وﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺔ،
وﻣﻨﻬﺎ أﻏﻨﻴﺔ "ﻳﺎ ّأﻣﻨﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ" ،وﻫﻲ
ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺸﺎﻋﺮة اﻟﺸﻴﺨﺔ د .ﺳﻌﺎد
اﻟﺼﺒﺎح.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧـ ـﺒ ــﻪ ،أﻋـ ـ ــﺮب ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ ﻋــﻦ
ﺳ ـ ـﻌـ ــﺎدﺗـ ــﻪ وﻓـ ـ ـﺨ ـ ــﺮه ﺑ ـ ـ ــﺄن ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻓــﻲ
راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء ،ووﺻﻔﻬﺎ ﺑﺒﻴﺖ اﻷدب
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻦ ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻜﺒﺎر،
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة ﻗﺴﻤﺖ إﻟﻰ 3
أﺟﺰاء ،ﺗﻀﻤﻦ اﻷول ﻧﺒﺬة ﻣﺨﺘﺼﺮة
ﻋﻦ ﻧﺸﺄة اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋ ــﻦ ﻣ ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﺎت اﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘـﻴــﺔ
واﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘــﺎر أﺣ ـﻤــﺪ ﺑــﺎﻗــﺮ ،واﻷﺧ ـﻴــﺮ
ﻋﻦ ﻣﺴﻴﺮة ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
واﺳـ ـﺘـ ـﻬ ــﻞ اﻟـ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺚ ﻋـ ــﻦ اﻷﻏ ـﻨ ـﻴ ــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،وﻗﺎل" :أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑــﺎﺳ ـﻤ ـﻴــﻦ ،ﻫ ـﻤــﺎ اﻟ ـﺸ ــﺎﻋ ــﺮ ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ ﺑــﻦ
ﻟ ـﻌ ـﺒــﻮن ،واﻷﺳـ ـﺘ ــﺎذ اﻟـﻜـﺒـﻴــﺮ ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ
ا ﻟ ـﻔ ــﺮج" ،ﻣـﺸـﻴــﺮا إ ﻟ ــﻰ أن ا ﺑ ــﻦ ﻟﻌﺒﻮن
وﻟﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1790وﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ،1831
وﻫـ ــﻮ أﺷ ـﻬ ــﺮ أﻋ ـ ــﻼم اﻟ ـﺸ ـﻌــﺮ اﻟـﻨـﺒـﻄــﻲ
ﻓــﻲ ا ﻟـﺠــﺰ ﻳــﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ
اﻟﻠﻌﺒﻮﻧﻴﺎت ،أ ﻣــﺎ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎر اﻟﻔﺮج
ﻓﻘﺪ وﻟﺪ ﻓﻲ  ،1836وﺗﻮﻓﻲ ﻋﺎم ،1901
وﻫﻮ اﻟﺬي أدﺧﻞ اﻹﻳﻘﺎﻋﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،
وأول ﻣــﻦ و ﺿ ــﻊ أ ﺻ ــﻮل ا ﻟـﻤــﻮ ﺳـﻴـﻘــﻰ
ﻓــﻲ اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ،وﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ راﺋ ــﺪ اﻷﻏـﻨـﻴــﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وأ ﺿـ ـ ـ ــﺎف أن اﻷ ﻏـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ا ﻟ ـﻜــﻮ ﻳ ـﺘ ـﻴــﺔ
ﺗﻄﻮرت ،ﻓﺠﺎء ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ،
وﻣﺤﻤﻮد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﻀﺎﻟﺔ،
وﺳ ـ ـﻌـ ــﻮد اﻟ ـ ــﺮاﺷ ـ ــﺪ ،ﻣ ـﻤ ــﺎ ﺳ ــﺎﻫ ــﻢ ﻓــﻲ
إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم

 ،1956وﺟﻤﻊ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ،ﺣﺘﻰ ﺟﺎء ت
اﻟﻨﻘﻠﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮﺳ ـﻴ ـﻘــﺎر أﺣـ ـﻤ ــﺪ ﺑ ــﺎﻗ ــﺮ واﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎن
اﻟﻘﺪﻳﺮ ﺷﺎدي اﻟﺨﻠﻴﺞ ،اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺴﺮا
اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ا ﻟــﺬي ﻛــﺎن ﺳﺎﺋﺪا
ﺑ ـﺘ ـﻠ ــﻚ اﻟـ ـﻤ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ ،وﻗ ـ ـ ّـﺪﻣ ـ ــﺎ ﻣـ ـﻌ ــﺎ أول
ﻟﺤﻦ "ﻛﻔﻲ اﻟﻤﻼﻣﺔ" ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻓﻬﺪ
اﻟﻌﺴﻜﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻏﻨﻴﺔ "ﻟﻲ ﺧﻠﻴﻞ
ﺣـﺴـﻴــﻦ" ﻋ ــﺎم  ،1966ﻣـﺘـﻤـﻨـﻴــﺎ ﻋــﺮض
ﺗﻠﻚ اﻷﻟﺤﺎن.

ﻳﺴﺮا

ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﻌﻬﺪ
أﻣ ـ ــﺎ ﻋـ ــﻦ ﻓـ ـﻜ ــﺮة وﺗ ــﺄﺳـ ـﻴ ــﺲ ﻣـﻌـﻬــﺪ
اﻟـ ـ ــﺪراﺳـ ـ ــﺎت اﻟ ـﻤ ــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ـﻴ ــﺔ ،ﻓ ــﺄوﺿ ــﺢ
أﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ودراﺳﺔ اﻟﺮاﺣﻞ أﺣﻤﺪ
ﺑــﺎ ﻗــﺮ ،ا ﻟــﺬي درس ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ وﺣﺼﻞ
ّ
وﺗﺨﺮج ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ،ورﻏﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺑﻠﻮم
أن ﻣـﻴــﺰا ﻧـﻴــﺔ إ ﻧ ـﺸــﺎء ا ﻟـﻤـﻌـﻬــﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻧﺤﻮ  160أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﻓﺈﻧﻪ اﺳﺘﻄﺎع
ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﻗﺪرﻫﺎ  35أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر إﻃﻼق اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻋﺎم  1972ﻋﺒﺮ
ﻣﻨﺰل ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﻴﺤﺎء،
وﺧ ـ ـ ّـﺮج اﻟ ــﺪﻓ ـﻌ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ
ﺗﻀﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ،ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺣﺴﻴﻦ ورا ﺷ ــﺪ ا ﻟـﺤـﻤـﻠــﻲ ،و ﺑـﻌــﺪ ذ ﻟــﻚ
ّ
ﻓﻜﺮ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن
ّ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق ،اﻟﺬي ﺧﺮج
ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ.

أﻧﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﺐ اﻟﺬي
ﻏﻨﻰ أول ﻟﺤﻦ ﻟﻪ ﻋﺎم  ،1986ﺑﻌﻨﻮان
"ﻳ ــﺎ ﻗـﻤــﺮﻳــﺔ اﻟ ـ ــﻮادي" ﻛـﻠـﻤــﺎت اﻟـﺸــﺎﻋــﺮ
أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ،ﻛﻤﺎ ّ
ﻗﺪ م ﻟﺤﻨﺎ ﻟﻠﻔﻨﺎن
اﻟﺴﻴﺐ ﻣﺠﺪدا ﺑﻌﻨﻮان "دﻋﺎﻧﺎ وﺻﻠﻚ
ﻓﻲ ﻟﻴﻞ اﻷﻣﺎﻧﻲ" ،وﻛﺎن ﺛﻤﺮة ﺗﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮة اﻟﺮاﺣﻠﺔ ﺧﺰﻧﺔ ﺑﻮرﺳﻠﻲ
اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ راﺑﻄﺔ اﻷدﺑﺎء ﻋﺎم
ّ
ﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻬﺪ
 ،1977ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ و ﻋـ ّـﻴــﻦ ﻣـﻌـﻴــﺪا ،و ﻗ ـ ّـﺪ م ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻟﺤﺎن
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﺒﺔ
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ،ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺴﻠﺴﻞ
"اﻟﻐﺮﺑﺎء" ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ
اﻟﺒﻨﺎي ﺑﺼﻮت اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺮاﺣﻠﺔ رﺑﺎب.

ﻣﺸﻮاره اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ
وﺗﺤﺪث أ ﻧــﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻪ
اﻟ ـﻤــﻮﺳ ـﻴ ـﻘ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ــﺪرﺳ ــﺔ اﻟ ـﻐ ــﺰاﻟ ــﻲ،
ّ
وأ ﻧــﻪ أ ﺣــﺐ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ و ﻛــﺎن ﻣﻌﻠﻤﻪ
اﺳـ ـﻤ ــﻪ ﺻـ ــﺎﻟـ ــﺢ ،وﻛ ـ ـ ــﺎن ﻳـ ـﻌ ــﺰف ﻋ ـﻠــﻰ
"اﻟﺪراﻣﺰ" ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﺪرﺳﺔ
ّ
اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1986وﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ
آﻟ ــﺔ اﻷﻛـ ــﻮردﻳـ ــﻮن واﻟـ ـﻌ ــﻮد ،ﺛ ــﻢ دﺧــﻞ
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﻛـ ـ ــﺎن ﻃ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﺮﺣ ـﻠ ــﺔ
اﻟـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ ،رﻏــﻢ ﻋــﺪم ﻣــﻮاﻓـﻘــﺔ أﺳــﺮﺗــﻪ،
ودرس اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻷﺳﺘﺎذ
ّ
ﺗﺨﺮ ج،
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﺻـﺒــﺮي ،و ﻣــﻦ ﺛــﻢ
وﻛﺎن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ دﻓﻌﺘﻪ د .ﺑﻨﺪر ﻋﺒﻴﺪ
ود .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺮﻣﻴﺜﺎن ،وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ
ﻛ ــﺎن ﻣ ــﻦ ﻋ ـﺸ ــﺎق ﻓ ــﻦ وﺻـ ــﻮت ﻣـﺤـﻤــﺪ
ّ
ﺟﻤﻌﺔ ،وﻋﻠﻖ ﻗﺎﺋﻼ" :ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪرﺳﺔ
وﻫﻮ ﻓﻨﺎن" ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﺳﺘﻤﻊ اﻟﺤﻀﻮر
إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ أﻏﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﺔ.
وﻛـ ـﺸ ــﻒ ﻋ ــﻦ اﻟـ ـﻤ ــﺮة اﻷوﻟ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘــﻲ
ا ﺷـ ـﺘ ــﺮى ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ أول " ﻋ ـ ــﻮد ﺑـ ـﻐ ــﺪادي"
ﺑﺜﻼﺛﻴﻦ دﻳﻨﺎرا ﺑﺎﻷﻗﺴﺎط ،ﺛﻢ ﺗﻌﺮف

ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﻬﻤﺔ
وﺑ ـ ـ ـ ّـﻴ ـ ـ ــﻦ أﻧ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎون ﻣ ـ ـ ــﻊ ﻛ ـ ـﺒـ ــﺎر
اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎﻧ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ واﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ
واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﺜﻞ ودﻳﻊ اﻟﺼﺎﻓﻲ
وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه وﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
وﻋﺒﺎدي اﻟﺠﻮﻫﺮ وآﺧﺮون ،وأﻧﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣﻠﺤﻦ ﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻘ ــﺎدر ﻓ ــﻲ ﺣ ـﺼ ـﻴ ـﻠــﺔ ﺑ ـﻠ ـﻐــﺖ 35
ﻟـﺤـﻨــﺎ ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ ،وﻏ ـﻴــﺮه ﻣــﻦ اﻷﻟ ـﺤــﺎن
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وذﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ أﻧـ ـ ـ ـ ــﻪ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻰ ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪدا ﻣ ــﻦ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻐﻔﻮر
ﻟ ـ ــﻪ اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ــﺮاﺣـ ـ ــﻞ اﻟـ ـﺸـ ـﻴ ــﺦ ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ

اﻷﺣ ـﻤ ــﺪ )ﻃ ـﻴ ــﺐ اﻟ ـﻠ ــﻪ ﺛـ ـ ــﺮاه( ،واﻷﻣ ـﻴ ــﺮ
اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ،
وﺻ ـ ــﺎﺣ ـ ــﺐ اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮ اﻷﻣـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ
ﺻﺒﺎح اﻷ ﺣـﻤــﺪ ،واﻟﺸﺎﻋﺮة د .ﺳﻌﺎد
اﻟﺼﺒﺎح ،واﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم.
وأوﺿﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺤﺐ أن
ﻳﺘﺒﻨﻰ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻗـ ّـﺪ م ﺻﻮت ﻧــﻮال ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
"دﻓﺎﺷﺔ" ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺸﺤﻤﺎن ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟـ ـ ــﻰ أﻧـ ـ ــﻪ اﻛـ ـﺘـ ـﺸ ــﻒ ﺻـ ـ ــﻮت اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎﻧ ــﺔ
اﻹﻣــﺎراﺗ ـﻴــﺔ أﺣ ــﻼم ﻋ ــﺎم  ،1993وﻗ ـ ّـﺪم
ﻟ ـﻬــﺎ ﻋ ــﺪة أﻟ ـﺤ ــﺎن ﻓ ــﻲ اﻷﻟ ـﺒ ــﻮم اﻷول،
وﻧ ـﺠ ـﺤ ــﺖ ﻋـ ــﺪة أﻏ ـ ــﺎن ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻬــﺎ "ﻗ ـﻠ ـﺒــﻲ
ﻳــﺎ اﻟ ـﻠــﻲ" ﻣــﻦ ﻛـﻠـﻤــﺎت اﻟـﺸــﺎﻋــﺮ ﻧﺎﺷﻲ
اﻟﺤﺮﺑﻲ.
وﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻷﻣﺴﻴﺔ ،ﺻﺮح أﻧﻮر
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼ
إن ﻫﻨﺎك أﻋﻤﺎﻻ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ،وأﻳﻀﺎ ﻋﻤﻞ
وﻃﻨﻰ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎن اﻟﻘﺪﻳﺮ ﺷﺎدي
اﻟﺨﻠﻴﺞ.

اﻧﻄﻠﻘﺖ اﻟـﻔـﻨــﺎﻧــﺔ ﻳـﺴــﺮا ﻓــﻲ ﺗـﺼــﻮﻳــﺮ ﻣـﺸــﺎﻫــﺪ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ
اﻟﺠﺪﻳﺪ "ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟـﻤـﻘــﺎم" اﻟــﺬي ﺗﻌﻮد ﺑــﻪ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺎب.
وﺗـﺠـﺴــﺪ ﻳـﺴــﺮا ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ وﻣـﺤــﻮرﻳــﺔ وﺟــﺪﻳــﺪة
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗـﺤــﺎول إﻧـﻘــﺎذ اﻟﻨﺠﻢ آﺳــﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺑﻌﺪ وﻗﻮﻋﻪ
ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﺣﻴﺚ أوﺷﻜﺖ ﻳﺴﺮا ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ وﻳﺘﺒﻘﻰ ﻟﻬﺎ ﺣــﻮا ﻟــﻲ ﺷﻬﺮ و ﻧـﺼــﻒ وﺗﻨﺘﻬﻲ
ً
ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻟﻴﺪﺧﻞ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻮﻧﺘﺎج اﺳﺘﻌﺪادا
ﻟﻄﺮﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ.
واﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻳﺴﺮا ،وآﺳﺮ ﻳﺎﺳﻴﻦ ،وأﻣﻴﻨﺔ ﺧﻠﻴﻞ،
وﺑﻴﻮﻣﻲ ﻓﺆاد ،ورﻳﻬﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ،وﻧﺴﺮﻳﻦ أﻣﻴﻦ ،وﺗﺄﻟﻴﻒ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻴﺴﻰ ،وإﺧﺮاج ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺪل.
وﻛــﺎن آﺧﺮ أﻋﻤﺎل ﻳﺴﺮا اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻠﻢ "ﺟﻴﻢ أوﻓﺮ"
ﻣﻊ ﻣﻲ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻋﺮض ﻣﻨﺬ  7ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ،
ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺬرت ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ "أﻫﻞ اﻟﻌﻴﺐ" ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ
ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺒﻴﺐ واﻟﻨﺠﻤﺔ ﻣﻨﺔ ﺷﻠﺒﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﺗﻌﺪﻳﻼت
ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﻨــﺎرﻳــﻮ ،وﺗ ــﻢ ﺗــﺄﺟـﻴــﻞ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻻﻋﺘﺬارات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ.

ﻳﺎﺳﺮ ﺟﻼل ﻳﺠﻬﺰ ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ
ﻓﻲ رﻣﻀﺎن »«٢٠٢٠

ﻳﺎﺳﺮ ﺟﻼل

ﻧﺠﻮم ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﻌﺰف ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أداﺋﻬﻢ
ﺷﻠﺒﻲ وﻓﻀﺎﻟﻲ واﻟﻔﻴﺸﺎوي واﻟﺮداد ﺗﺪرﺑﻮا وﻧﺠﺤﻮا

ﻓــﻲ ﺳــﺮﻳــﺔ ﺗــﺎﻣــﺔ ،ﻳﺴﺘﻌﺪ اﻟﻨﺠﻢ ﻳــﺎﺳــﺮ ﺟــﻼل ﻟﻤﺴﻠﺴﻠﻪ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،اﻟﻤﻘﺮر ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن"  ،"2020إذ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺪراﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ ﺧــﻼل اﻟﺴﺒﺎق اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻳﻌﻘﺪ ﺟﻼل ﻋﺪة ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﺣﺴﺎم ﺷﻮﻗﻲ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟـﻌــﺎم ﻟﺸﺮﻛﺔ "ﺳـﻴـﻨــﺮﺟــﻲ" ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻻﺳـﺘـﻘــﺮار ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أن ا ﻟـﺸــﺮ ﻛــﺔ ﺗـﺒــﺪأ ﺗﺤﻀﻴﺮات
ً
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﺪراﻣﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮا ،إذ ﺳﻴﺘﻢ إﻋﻼن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﺟﻼل ﻗﺪم آﺧﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ "ﻟﻤﺲ أﻛﺘﺎف" وﺷﺎرك ﻓﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ،وﺣﻨﺎن ﻣﻄﺎوع ،وإﻳﻤﺎن اﻟﻌﺎﺻﻲ،
وﺳﻤﺮ ﻣﺮﺳﻲ ،وﻣﺤﻤﺪ ﻋــﺰ ،وﻛــﺮم ﺟﺎﺑﺮ ،وﻫﺒﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ،
وﺧﺎﻟﺪ ﻛﻤﺎل ،وﻛﺎروﻟﻴﻦ ﺧﻠﻴﻞ ،وﻫﺎﺟﺮ اﻟﺸﺮﻧﻮﺑﻲ ،وﻟﻄﻴﻔﺔ
ﻓﻬﻤﻲ ،وراﻧﻴﺎ ﺷﺎﻫﻴﻦ ،وﻣﺠﺪي ﻓﻜﺮي ،وﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ،
وﻋﺰوز ﻋﺎدل ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺎﻧﻲ ﺳﺮﺣﺎن ،وإﺧﺮاج ﺣﺴﻴﻦ
اﻟﻤﻨﺒﺎوي ،وإﻧﺘﺎج ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﻨﺮﻏﻲ.

دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد ﻋﺎﺷﻘﺔ ﺑﺎﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ »ﺟﻤﺎﻟﻮ«

ﻣﻨﻰ ﺷﻠﺒﻲ

ﺑﺪأ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﺠﻮم اﻟﻔﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻳﺪ ﻣﺪرﺑﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.
اﻟﻘﺎﻫﺮة – ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪري

اﻟﻤﻼﻛﻤﺔ
واﻷﻟﻌﺎب
اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻌﺰف
ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن
واﻟﻤﻬﺎرات
اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﻴﻦ

اﺗـ ـﺠ ــﻪ ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎﻧ ـﻴــﻦ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺮﻳ ـ ـﻴـ ــﻦ إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﻧـ ــﺐ
اﻟ ـﻤ ـﻬ ــﺎري اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ واﻟ ـﻌ ــﺰف
ﻋ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻵﻻت ا ﻟ ـ ـﻤـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺔ
ﻟ ـﻴ ـﻄ ــﻮروا ﻣ ــﻦ إﻣ ـﻜ ــﺎﻧ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ ﻓــﻲ
أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وا ﻟ ـﺒــﺪا ﻳــﺔ ﻛــﺎ ﻧــﺖ ﻣــﻊ اﻟﻨﺠﻤﺔ
ﻣـﻨــﺔ ﺷﻠﺒﻲ ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺒﺪء
ﺗـ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺮ دورﻫـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ أﺣ ـ ــﺪث
أﻓ ــﻼﻣـ ـﻬ ــﺎ "أﻫـ ـ ــﻞ اﻟـ ـﻌـ ـﻴ ــﺐ" ﺧ ــﻼل
اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا
ﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺿـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ إﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺎزة ﻧ ـﺼ ــﻒ
اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟـ ــﺪراﺳـ ــﻲ اﻟـ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ ،أو
ﻣﻮﺳﻢ "ﺷﻢ اﻟﻨﺴﻴﻢ" ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات.
وﻋﻜﻔﺖ ﻣﻨﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ
اﻟ ـﻤــﺎﺿ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ ﻋﻠﻰ
آﻟـ ــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻤ ــﺎن واﻟـ ـﻌ ــﺰف ﻋ ـﻠــﻰ ﻳــﺪ
ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ دار اﻷو ﺑـ ــﺮا
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـ ــﺔ ،وذﻟـ ـ ـ ـ ــﻚ ﻣـ ـ ــﻦ أﺟـ ــﻞ
اﻟـ ـﻈـ ـﻬ ــﻮر ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﻣ ـﻤ ـﻴ ــﺰ ﺧ ــﻼل
اﻟـ ـ ـ ــﺪور اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻣ ــﻪ ﺧ ــﻼل
اﻟـ ـﻤـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺴ ــﻞ ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺳ ـﺘ ـﺠ ـﺴــﺪ
دور ﻋــﺎز ﻓــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺎن ﺿﻤﻦ
إﺣ ــﺪى اﻟ ـﻔ ــﺮق اﻟـﻤــﻮﺳـﻴـﻘـﻴــﺔ ﻓﻲ
دار اﻷو ﺑــﺮا اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،وﺗﺠﺴﺪ
ﻓــﻲ اﻟـﻔـﻴـﻠــﻢ اﺑـﻨــﺔ اﻟـﻨـﺠـﻤــﺔ إﻟـﻬــﺎم

ﺣﺴﻦ اﻟﺮداد

ﻣﻨﺔ ﻓﻀﺎﻟﻲ
ﺷـ ـ ــﺎﻫ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ ،اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻲ ﺗ ـ ـﺸـ ــﺎرﻛ ـ ـﻬـ ــﺎ
ﺑ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻤ ــﻞ ،وﻗ ـ ـ ــﺮرت ﺑ ـﻨــﺎء
ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻤــﺎت ﻣ ـﺨــﺮج اﻟـﻌـﻤــﻞ
ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ
وﻋـ ـ ــﺎزﻓـ ـ ــﺔ ﻣـ ـﺜ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﺘ ــﺮﻓ ـﻴ ــﻦ،
وأﻻ ﺗ ـﻈ ـﻬــﺮ ﻓ ــﻲ دور ا ﻟ ـﻤــﺆد ﻳــﺔ
ﻓﻘﻂ ،وﻫﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻳﺎﺳﻴﻦ ّﻓﻲ
اﻹ ﺧــﺮاج ،وﻗﺪ ﺗﺤﻤﺴﺖ ﻟﻪ ﻣﻨﺔ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
واﺳ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ـﻠــﺖ ﻣ ـﻨــﺔ ﻣ ــﺎ ﺑــﺪأﺗــﻪ
ﻗـﺒــﻞ ﺳ ـﻨــﻮات ﻋ ــﺪة ،وﻳـﺸــﺎرﻛـﻬــﺎ
ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن ﻣ ـﺤ ـﻤــﺪ
ﻣ ـﻤ ــﺪوح وإﻳ ـ ــﺎد ﻧ ـﺼ ــﺎر ،ﺑـﻴـﻨـﻤــﺎ
اﻹﻧﺘﺎج ﻷﺣﻤﺪ اﻟﺴﺒﻜﻲ.

ﻫﻴﻔﺎء وﻫﺒﻲ
اﻧـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻈ ـ ـ ــﻢ اﻟ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎن أﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺪ
اﻟـﻔـﻴـﺸــﺎوي ،ﻋـﻘــﺐ وﻓ ــﺎة واﻟ ــﺪه،
ﻓ ــﻲ ﺗ ــﺪرﻳ ـﺒ ــﺎت ﻛ ـﻤ ــﺎل اﻷﺟ ـﺴ ــﺎم
وا ﻟـﻤــﻼ ﻛـﻤــﺔ ،ﻟﻠﺒﺪء ﻓــﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻓﻴﻠﻤﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ "ﻋﻘﺪ اﻟﺨﻮاﺟﺔ"،
اﻟ ــﺬي ﺳ ـﻴ ـﺒــﺪأ ﺗ ـﺼــﻮﻳــﺮه ﻗــﺮﻳـﺒــﺎ
ﻣ ــﻊ اﻟـﻨـﺠـﻤــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨــﺎﻧـﻴــﺔ ﻫـﻴـﻔــﺎء
وﻫﺒﻲ ،وﻋﺪد آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم،
ﺣ ـﻴــﺚ ﻳ ـﻘ ــﺪم اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﺸ ــﺎوي ﺧــﻼل
أﺣ ـ ـ ــﺪاث اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠ ــﻢ ﺷـﺨـﺼـﻴـﺘـﻴــﻦ؛
إﺣ ــﺪاﻫ ـﻤ ــﺎ ﺗ ـﻌ ـﻴــﺶ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
ﺷـ ـﻌـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺮ ،واﻷﺧـ ـ ـ ـ ــﺮى
ﻓ ــﻲ إﺣـ ــﺪى اﻟ ـ ــﺪول اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ،
و ﻫــﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮم
ﺑ ـﻤ ـﺸ ــﺎﻫ ــﺪ اﻷﻛ ـ ـﺸـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺑ ــﺪأ
اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ـﺸـ ــﺎوي اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻀـ ـﻴ ــﺮ ﻟ ـﻬــﺎ
واﻟ ـﺘــﺪرﻳــﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ،ﺣـﻴــﺚ ﻛﺘﺐ
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺎروق واﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ

وا ﻟـﺤــﻮار ﻷﻣﻴﻦ ﺟﻤﺎل وﻣﺤﻤﺪ
أﺑ ــﻮاﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﺪ وﺷـ ــﺮﻳـ ــﻒ ﻳ ـﺴ ــﺮي،
واﻟ ـﻔ ـﻴ ـﻠــﻢ ﻫ ــﻮ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺮﺑــﺔ اﻷوﻟ ــﻰ
ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻟﺸﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎﻗﻲ.

اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
وداوﻣ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎﻧ ــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺎﺑ ــﺔ
ﻣ ـﻨــﺔ ﻓ ـﻀــﺎﻟــﻲ ﺧ ــﻼل اﻟـﺸ ـﻬــﺮﻳــﻦ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺘ ــﺪرﻳ ـﺒ ــﺎت
اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎﺿ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ اﻟـ ـﻤ ــﻼﻛـ ـﻤ ــﺔ
واﻷﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺎب اﻟ ـﻘ ـﺘ ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻳــﺪ
ﻣ ــﺪرﺑ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺨ ــﺎص ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗ ـﻘ ـﻀ ــﻲ إﺟ ــﺎزﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﺼ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺔ،
وﺷ ــﺎرﻛ ــﺖ ﺧــﻼﻟ ـﻬــﺎ ﺟـﻤـﻬــﻮرﻫــﺎ
ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪد ﻣ ـ ــﻦ ﻣـ ـﻘ ــﺎﻃ ــﻊ اﻟ ـﻔ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻮ
اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﺗﻠﻌﺐ
اﻟﻤﻼﻛﻤﺔ ﺑﻠﻴﺎﻗﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ،
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ
"ﻣﺎﻛﻮ" ،وﻫﻮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا
ﻣ ـ ــﻦ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﻦ ،ﻣـ ـﺜ ــﻞ ﻧ ـﻴ ـﻜ ــﻮﻻ
ﻣﻌﻮض وﻣﻨﺬر رﻳﺎﺣﻨﺔ وﺳﺎرة
اﻟ ـﺸ ــﺎﻣ ــﻲ وﺧ ــﺎﻟ ــﺪ أﻧ ـ ــﻮر ،ﺣـﻴــﺚ
ﻳﺄﺗﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ
ﻣﻊ ﺑﺪء ﺗﺼﻮﻳﺮ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ
"ﻣـﻴـﻨــﻲ ﺑ ــﺎر" ﻣــﻊ اﻟـﻔـﻨــﺎن ﻧﻀﺎل
اﻟـ ـﺸ ــﺎﻓـ ـﻌ ــﻲ وﺻـ ـ ــﻼح ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻠ ــﻪ
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻬﺮم.

ﺣﺴﻦ اﻟﺮداد
وﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ــﺪ اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎن ﺣ ـﺴــﻦ
ا ﻟــﺮداد ﻟﻔﻴﻠﻤﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي

ﻳـﻘــﺪﻣــﻪ ﻓــﻲ إﻃ ــﺎر ﻣــﻦ اﻹﺛ ــﺎرة
واﻷﻛـ ـﺸ ــﻦ ﻣ ــﻦ إﻧـ ـﺘ ــﺎج أﺣ ـﻤــﺪ
اﻟـ ـﺴـ ـﺒـ ـﻜ ــﻲ ،وﻳـ ـﺒـ ـﻌ ــﺪ ﻓـ ـﻴ ــﻪ ﻋــﻦ
اﻟـﻜــﻮﻣـﻴــﺪﻳــﺎ اﻟ ـﺘــﻲ اﻟ ـﺘــﺰم ﺑﻬﺎ
ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﺘـ ــﺮة اﻟـ ـﻤ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ،
وﻋﻜﻒ ا ﻟــﺮداد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ اﻷﻟ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺎب اﻟـ ـﻘـ ـﺘ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ
واﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ،ﺑﻌﺪ أن زاد وز ﻧــﻪ،
وﻫـ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻧ ـﻔ ــﺬه اﻟـ ـ ــﺮداد ﻋـﻠــﻰ
ﻣـ ــﺪار  3أﺷ ـﻬ ــﺮ ،ﺣ ـﺘــﻰ وﺻــﻞ
إﻟﻰ ﻟﻴﺎﻗﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وإﻟﻰ
درﺟ ـ ــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤــﺮﻓ ـﻴــﺔ
ﻓﻲ ﻓﻨﻮن اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ
واﻻﺷﺘﺒﺎك ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.

ﺣ ـ ــﺪ ُﻣـ ـ ـ ــﺮض ﻻ ﻳـ ـﺴـ ـﻤ ــﺢ ﺑ ــﺄن
ّ
ﻳﻌﻠﻖ أ ﺣــﺪ ﻋﻠﻰ أداء ﻋﺰﻓﻬﺎ
ﺑــﺎ ﻟـﻤـﺴـﻠـﺴــﻞ ،ﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ أن ﻣﻦ
ﻳﺸﺎرﻛﻬﺎ ﺑﻤﺴﻠﺴﻠﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻠﻴﻢ وﻧﻴﻜﻮﻻ ﻣﻌﻮض
و ﺣ ــﺎزم ﺳﻤﻴﺮ وأ ﺷ ــﺮف زﻛﻲ
وإﻧﻌﺎم اﻟﺠﺮﻳﺘﻠﻲ ،وﻫﻮ ﻣﻦ
ﺗﺄﻟﻴﻒ إﻧﺠﻲ ﻋﻼء.

ﻃﺮﺣﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد )ﺑﺮﻧﺴﻴﺴﺔ اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﻲ(
ً
أﻏﻨﻴﺔ "ﺟﻤﺎﻟﻮ" ،وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻮن اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﻛﻼﻣﺎ
ً
ً
وﻟ ـﺤ ـﻨــﺎ وﺗ ــﻮزﻳ ـﻌ ــﺎ ،أﻣ ــﺎم اﻟ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮر اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮي واﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ،
ﻣـﺘـﻌــﺎوﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻟـﺸــﺎﻋــﺮ واﻟـﻤـﻠـﺤــﻦ اﻟـﻤـﺼــﺮﻳـﻴــﻦ ﻣ ــﻼك ﻋــﺎدل
و ﻣــﺪ ﻳــﻦ ،و ﻣــﻦ ﺗﻮزﻳﻊ وﻣﻜﺲ وﻣﺎﺳﺘﺮﻧﻎ اﻟﻤﺼﺮي أﺣﻤﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ،ﺣﺎﻣﻠﺔ أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻏﻨﺎﺋﻴﺎ ﻣﻤﻴﺰا ،وﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻌﺸﻖ واﻟﻐﺰل ،ﺗﻘﻮل ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ:

آﻟﺔ »اﻟﻬﺎرب«
وﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮاﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ
ا ﻟ ـ ـﺘـ ــﻮ ﻧ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺔ درة ﺗـ ـﺼ ــﻮ ﻳ ــﺮ
ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺎﻫ ـ ــﺪﻫ ـ ــﺎ ﺑ ـﻤ ـﺴ ـﻠ ـﺴ ـﻠ ـﻬ ــﺎ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ "ﺑ ــﻼ دﻟ ـﻴــﻞ" ،اﻟـﻤـﻘــﺮر
ﻋـ ـ ـ ــﺮﺿـ ـ ـ ــﻪ ﺧـ ـ ـ ـ ـ ــﻼل اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮﺳ ـ ــﻢ
اﻟـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮي ،وﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪﻳـ ــﺪ
ﺑـ ـ ــﺪاﻳـ ـ ــﺔ ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ،
ﺣﻴﺚ ﺧﻀﻌﺖ ﻟـﻌــﺪة دروس
وﺗـ ـ ـﻤ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﻦ ﻋـ ـﻠـ ــﻰ ﻋ ـ ـ ــﺰف آﻟـ ــﺔ
"ا ﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﺎرب" ،إذ ﺗ ـﺠ ـﺴــﺪ اﻵ ﻟ ــﺔ
ﺟـ ـ ـ ـ ـ ــﺰء ا ﻛـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺮا ﻣـ ـ ـ ــﻦ ﺣ ـ ـﻴـ ــﺎة
اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻣ ـﻬــﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﺴﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﻤﻜﻮن
ﻣـ ـ ــﻦ  45ﺣ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺔ ،و ﻫـ ـ ـ ـ ــﺬا ﻣ ــﺎ
ﻧ ـﺼ ـﺤ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ـﻤ ـﺨ ــﺮﺟ ــﺔ
ﻣﻨﺎل اﻟﺼﻴﻔﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻧﻔﺬﺗﻪ
درة ﻋ ـﻠــﻰ ﻳ ــﺪ ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼـﻴــﻦ،
وأﺻ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺖ ﻣـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮﺳ ــﺔ إﻟ ــﻰ

دﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد

اﻟﻨﺠﻤﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
درة ﺧﻀﻌﺖ
ﻟﻌﺪة دروس
وﺗﻤﺎرﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﻋﺰف آﻟﺔ
»اﻟﻬﺎرب«

ﺟﻤﺎﻟﻮ ..ﻣﻼ ﻗﻠﺒﻲ ﺧﻼص ﻣﻼ ﻋﻴﻨﻴﺎ
وﻓﻴﻪ إﺣﺴﺎس ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻨﺎس وﻛﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﻨﻴﻪ
ﺑﺪوب دوﺑﺎن وﻋﺎﺷﻘﺔ ﻛﻤﺎن ﺟﻤﺎل ﺿﺤﻜﺔ ﻋﻴﻨﻴﻪ دﻳﻪ
ده ﺣﺒﻪ ده اﻟﻠﻲ ﻣﻼ ﻋﻴﻨﻲ وﻣﻬﻨﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻌﺎه
وﺗﻌﺎوﻧﺖ دﻳﺎﻧﺎ ﺑﺄﻏﻨﻴﺔ "ﺟﻤﺎﻟﻮ" ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺔ روﺗﺎﻧﺎ ﻟﻠﺼﻮﺗﻴﺎت واﻟﻤﺮﺋﻴﺎت ،وﻋﺮﺿﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻨﺎة
روﺗﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ "ﻳﻮﺗﻴﻮب" ،وﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻧﺘﺎج ﺧﺎص
ﺑـﻬــﺎ ﺣـﻤــﻞ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺟـﻤـﻴــﻞ ﻛـﻠـﻤــﺎت اﻷﻏ ـﻨ ـﻴــﺔ وأﺣ ــﺪث ﺻــﻮر
دﻳﺎﻧﺎ ،ﺑـ "ﻟﻮك" ذي أﻟﻮان ﻣﻔﺮﺣﺔ ﻋﺎﺷﻘﺔ.
ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺗ ــﻢ ﻃـ ــﺮح اﻷﻏ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ﺑ ـﺸ ـﻜ ــﻞ ﺣـ ـﺼ ــﺮي ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ــﻮﻗ ــﻊ
اﻹ ﻟـﻜـﺘــﺮو ﻧــﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟـﻌــﺮض اﻷ ﻏـﻨـﻴــﺎت اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
 ،Deezerﺣ ـﻴــﺚ ﺑــﺎ ﺗــﺖ ﺗـﺤـﻘــﻖ ﻧـﺴـﺒــﺔ ﻣـﺘــﺎ ﺑـﻌــﺔ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻣﻦ
ﺟ ـﻤ ـﻬ ــﻮر ﺣ ـ ــﺪاد ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺼ ــﺮ واﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴ ــﺞ واﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ،
وﺳﺠﻠﺖ اﻷﻏﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎت اﻟﻘﺎﻫﺮة ودﺑﻲ.

١٨ Safari
سان موريتز ...مزيج فريد من الجمال السويسري
توابل ةديرجلا
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وجهة رئيسية لمحبي الطيران الشراعي ومقر
دائم للمسابقات الصيفية والشتوية

حاضرة جبال األلب تحتضن فنادق فاخرة ومنتجعات صحية ومتاجر راقية
بازل ...موطن
ألقدم مجموعة
فنية عامة
يعود تاريخها
إلى عام 1661م

تاريخ عريق في
عالم الضيافة
وفن الطهي
بمعاييرهما
المتجددة

بمزيج ساحر يجمع بين األناقة
وال ــري ــاض ــة والـ ـف ــن وال ـط ـب ـي ـعــة الـبـكــر
والتفرد والصفاء ،تشكل مدينة سان
مــوري ـتــز الـســويـســريــة واس ـطــة العقد
بين أهم المدن السياحية في العالم،
مـتـكـئــة ف ــي ذل ــك ع ـلــى م ــا ت ـش ـهــده من
تنوع األحــداث وتباين األنشطة التي
تجذب السائحين ،كأحداث مهرجانيها
للفنون المسرحية ،و"دا جاز" ،اللذين
ي ـج ـتــذبــان ال ـ ـ ــزوار وال ـم ـش ــارك ـي ــن من
جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـع ــال ــم ،لـيـسـتـمـتـعــوا،
على هامش مشاركاتهم ،بجمال هذا
المنتجع الـســاحــر الـنــائــم فــي حضن
جـبــال األل ــب ،فــي وق ــت تضمن السبا
الـ ـحـ ـص ــري ــة فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة وجـ ـ ــوالت
الـعــربــات المثالية الكثير مــن الــراحــة
واالسترخاء كذلك.
ف ــي الـصـيــف تـعــد ب ـح ـيــرات ســانــت
ً
ً
م ــوري ـت ــز م ـق ـص ــدا أس ــاسـ ـي ــا لـمـحـبــي
ريــاضــة الـطـيــران الـشــراعــي وال ـقــوارب
ال ـشــراع ـيــة ،كـمــا تستضيف الـمــديـنــة
ً
سنويا العديد من المسابقات الصيفية
والشتوية ،ومنها سباق وايت تورف
للخيل ،المميز في فصل الشتاء على
بحيرتها المتجمدة ،إضافة إلى العديد
مــن الــريــاضــات الشتوية مثل السكي
بورد والبولو.
ً
وغـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــا م ـ ــا يـ ـطـ ـل ــق ع ـ ـلـ ــى سـ ــان
مــوري ـتــز ل ـقــب ح ــاض ــرة ج ـب ــال األل ــب،
حـيــث ال ـعــديــد مــن ال ـف ـنــادق ال ـفــاخــرة،
وال ـم ـن ـت ـج ـعــات ال ـص ـح ـيــة وال ـم ـتــاجــر
الراقية ،والموجودة كلها ضمن محيط
من الجبال والبحيرات األلبية ،وبشكل
وس ـط ــي ،ت ـش ــرق ال ـش ـمــس ع ـلــى مــدى
 322يوما في السنة في سان موريتز

الواقعة في انغادين العليا على ارتفاع
 1856مترا فوق سطح البحر.
ول ـت ـل ــك ال ـم ــدي ـن ــة الـ ـس ــاح ــرة ت ــاري ــخ
مضيء في عالم الضيافة وفن الطهي،
الذي تواصل وضع معايير جديدة فيه
ً
يــومــا بـعــد ي ــوم ،فـفــي ع ــام  ،1896على
سبيل الـمـثــال ،فـتــح أول فـنــدق بــاالس
أبوابه في سان موريتز؛ وال يزال فندق
قصر بادروتس بــاالس يقدم لضيوفه
ً
أعلى مستويات الرفاهية حاليا.
ويـبـقــى الـمـنـتـجــع األل ـب ــي الـمـتـطــور
ً
حـ ــاضـ ــرا م ــع األفـ ـض ــل ع ـن ــدم ــا يـتـعـلــق
األم ــر بـفــن ال ـط ـهــي ،إذ ت ـقــدم الـمـطــاعــم
الحائزة جوائز عالمية وبيوت الضيافة
الـتـقـلـيــديــة م ــأك ــوالت ال تـضــاهــى على
مدار السنة.
وال يزال منتجع سان موريتز يتابع
ً
ري ــادت ــه دائـ ـم ــا ،وم ــا زال ــت ه ــذه ال ــروح
ً
ً
الرائدة جزءا حيويا من طبيعته ،وهو
ال ـم ـك ــان ح ـ ُيــث ولـ ــد م ـف ـهــوم الـسـيــاحــة
البولو األولى
الشتوية ،وأجريت مباراة ُ ّ
ع ـل ــى ب ـح ـي ــرة م ـت ـج ـم ــدة ،وشـ ــغـ ــل أول
مصباح كهربائي في سويسرا.
وتواصل مدينة سان موريتز توفير
منصة للفنانين ورجال الموضة ،بدءا
مــن أنــدي واره ــول وصــوال إلــى ألبرتو
جياكوميتي وجيوفاني سيغانتيني،
ف ـق ــد ش ـه ــدت ت ـلــك ال ـمــدي ـن ــة ال ـس ــاحــرة
كــا منهم .ويتضمن المنتجع األلبي
مـ ـع ــارض دولـ ـي ــة ،م ـثــل م ـع ــرض فيتو
ش ـنــاب ـي ـلــو وه ـ ـ ـ ــاوزر ان ـ ــد ف ـ ـيـ ــرث؛ كـمــا
ّ
تتمتع سان موريتز ومنطقة إينجادين
المحيطة بها بأعلى كثافة من صاالت
العرض في العالم.
وتـ ـحـ ـت ــوي الـ ـم ــديـ ـن ــة عـ ـل ــى ال ـق ــري ــة

«الخطوط التركية» ...خدمات متميزة
السفر على متن الخطوط الجوية
الـتــركـيــة ل ــه مـ ــذاق خـ ــاص ،وذلـ ــك لما
تقدمه مــن خــدمــات فــاخــرة ومتميزة
للمسافرين إلــى أكثر من  280وجهة
مـحـلـيــة ودولـ ـي ــة ف ــي أوروبـ ـ ــا وآس ـيــا
وإفريقيا وأميركا.
وتـعــد "الـخـطــوط الـتــركـيــة" واحــدة
م ــن أك ـبــر ش ــرك ــات الـنـقــل ال ـج ــوي في
ال ـعــالــم مــن حـيــث وج ـهــات الــرحــات،
كما تعد واحــدة من أفضل العالمات
التجارية المرموقة للسفر في أنحاء
المعمورة ،إذ تمتلك أسطول طائرات
حديثة يشمل بوينغ ،ER 300 777-
وإيرباص  ،100 - 319وإيرباص 320A
 ،- 200وإيرباص 321A - 200 A330
وإيرباص  ،330A – 300وبوينغ 737-
ال ـج ـب ـل ـيــة ال ـح ـض ــري ــة ال ـت ــي ت ـع ــد جـنــة
حقيقية للتسوق بفضل عدد ال يحصى
مـ ــن الـ ـمـ ـح ــات والـ ـمـ ـت ــاج ــر ال ـم ـت ـم ـيــزة
ومحالت المجوهرات ومتاجر األثــاث
ال ـش ـه ـي ــرة .وت ـت ـم ـ ّـي ــز ك ــل م ــن ال ـع ـم ــارة
الـ ـمـ ـع ــاص ــرة والـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ب ـم ـكــان ـهــا
هـنــا ،إلــى جــانــب العديد مــن المتاحف
والمكتبات والمعالم.
ّ
وت ـ ـت ـ ـمـ ــتـ ــع سـ ـ ـ ــان مـ ــوري ـ ـتـ ــز بـ ـط ــرق
م ــواص ــات ج ـي ــدة بـشـكــل اسـتـثـنــائــي،
ويـ ـمـ ـك ــن ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـيـ ـه ــا ب ـس ـه ــول ــة
بــال ـس ـيــارة ،أو ال ـق ـطــار ،أو الـحــافـلــة أو
طائرة خاصة ،ويمكن السفر مباشرة
إلـ ــى ال ـم ـط ــار ال ـم ـح ـلــي م ــن ال ـم ـط ــارات
الدولية في زيــوريــخ ،وجنيف ،وبــازل،
وميالنو وميونيخ.

بازل ...مدينة تعدد الثقافات
ومــن أهــم مــدن ســويـســرا السياحية
مــديـنــة ب ــازل الــواق ـعــة فــي قـلــب أوروب ــا
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود م ــع أل ـم ــان ـي ــا وف ــرن ـس ــا،
وم ـ ّـم ــا ي ـج ـعــل هـ ــذه ال ـم ــدي ـن ــة عــالـمـيــة
ومبتكرة بشكل ال شك فيه مزجها بين
الجودة السويسرية األصيلة والسكان
المتعددي الثقافات.
ُ
وت ّ
عد بازل بمنزلة العاصمة الثقافية
ل ـس ــوي ـس ــرا ،ال ألن هـ ــذه ال ـمــدي ـنــة هي

محمد بالتو

«موفنبيك بازل»

أحمد يوكسل

 ،800وبوينغ  ER 300 777-وبوينغ
.900 737وي ـح ــرص ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـشــركــة
في الكويت محمد بالتو على تقديم
أف ـض ــل ال ـخ ــدم ــات ل ـل ـم ـســافــريــن عبر

مطار الكويت الدولي ،في وقت يبذل
م ـســؤول ال ـعــاقــات الـعــامــة بالشركة
ً
أحمد يوكسل جهودا كبيرة في تقديم
كل ما يلزم لتيسير أمور المسافرين
على متن "الخطوط التركية".

موطن ألقدم مجموعة فنية عامة يعود
ً
تاريخها إلــى عــام  ،1661ولـكــن أيضا
ألن مدينة بــازل ،بمتاحفها المشهورة
ً
عالميا واألحداث ذات المستوى العالي،
أصبحت نقطة جذب لعالم الفنون.
وتـحـتــوي ســويـســرا على مــا يقارب
 40متحفا مع المعارض ذات المستوى
العالمي ،وهي فريدة من نوعها في هذا
ُ
ً
ً
البلد وتعتبر األفضل عالميا أيضا.
ورغـ ـ ـ ـ ــم ثـ ـ ـ ـ ــراء بـ ـ ـ ـ ــازل ب ــالـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
الفعاليات ،فــإن هــذه المدينة الواقعة
على نهر الراين لديها الكثير لتقدمه،
إذ يعرف سكان بازل المحليون كيفية

االستفادة القصوى من التمتع بمباهج
الحياة الحقيقية ،فالمطبخ ا لــرا ئــع ال
يقل أهمية عــن الفن والثقافة ،ويمكن
االسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع ب ـن ـش ــاط ت ــرف ـي ـه ــي فــريــد
م ــن ن ــوع ــه ف ــي ف ـصــل ال ـص ـيــف عـنــدمــا
تقام فعاليات "السباحة بنهر الراين"
ال ــرس ـم ـي ــة ،وهـ ــو ت ـق ـل ـيــد سـ ـن ــوي ،كـمــا
يمكن االس ـت ـفــادة مــن الـغـطــس بالنهر
في أي وقت.
وت ـم ـثــل بـ ــازل كــذلــك مــدي ـنــة مـثــالـيــة
لــرح ـلــة عــائ ـل ـيــة ،إذ يـمـكــن اسـتـكـشــاف
الـمــديـنــة بشكل مــريــح مــن خــال رحلة
نـهــريــة عـلــى مـتــن سفينة ال ــراي ــن ،فهي

ً
بـ ــدءا مــن ال ـعــام الـمـقـبــل ،ســوف
ي ــرح ــب الـ ـفـ ـن ــدق ال ـ ــرائ ـ ــد ال ـج ــدي ــد
ل ـم ـج ـمــوع ــة ف ـ ـنـ ــادق وم ـن ـت ـج ـعــات
موفنبيك السويسرية بالضيوف
م ـ ـ ـ ــن رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال األع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال وكـ ـ ــذلـ ـ ــك
الـ ـمـ ـصـ ـط ــافـ ـي ــن ،ويـ ـتـ ـضـ ـم ــن ه ــذا
الـفـنــدق  19طــابـقــا ،وتــم تصميمه
مــن جانب شركة مشهورة مقرها
بازل من المهندسين المعماريين
مـيـلــر وم ــرن ـط ــة ،وه ــو حــال ـيــا قيد
اإلنـشــاء على الفور بجوار محطة
القطارات .SBB
وسيوفر هذا الفندق نحو 264
غ ــرف ــة وج ـن ـ ً
ـاح ــا ،وس ـي ـتــم تــأثـيـثــه
بشكل أنيق ًمع تصاميم كالسيكية
خـ ــالـ ــدة ،وف ــق ــا ل ـم ـص ـمــم ال ــدي ـك ــور
الداخلي ماتيو تون.
فرحة لألطفال والكبار على حد سواء.
وي ـب ـلــغ ع ـمــر حــدي ـقــة ح ـي ــوان ــات ب ــازل
ً
ال ـش ـه ـي ــرة حـ ــوالـ ــي  150عـ ــامـ ــا ،وه ــي
تستحق الزيارة في أي وقت من السنة.
ويـمـكــن ل ــزوار ب ــازل االس ـت ـفــادة إلــى
أقـ ـص ــى حـ ــد مـ ــن الـ ـ ـع ـ ــروض ال ـث ـقــاف ـيــة
المتنوعة في المدينة باستخدام بطاقة
بازل ( ،)BaselCardويتم تسليم بطاقة
الضيف الشخصية المجانية للزائرين
عند تسجيل ا لــو صــول للفندق ،حيث
تـسـمــح ل ـهــم ه ــذه ال ـب ـطــاقــة بــاكـتـشــاف
أفضل ما في المدينة.

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ﺳﻴﺎرات

ﺑﻠﻴﺰر ...٢٠١٩
ﺗﺨﻄﻒ اﻷﻧﻈﺎر
ﺷﻔﺮوﻟﻴﻪ أﻋﺎدت إﺣﻴﺎء ﻃﺮازﻫﺎ اﻷﺳﻄﻮري
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻈﻬﺮ ﻻﻓﺖ ﺑﻤﺮوﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ

insta: @Yousfalabdullah

ﺗﺨﻄﻒ اﻻﻧﻈﺎر ،أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﺻﻒ ﺑﻪ ًﺷﻔﺮوﻟﻴﻪ ﺑﻠﻴﺰر  ٢٠١٩اﻟﺠﺪﻳﺪة
ً
ﻛﻠﻴﺎ ،ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺘﺮك ﺣﻴﺮة وإﻋﺠﺎﺑﺎ ﻟﺪى أﻋﻴﻦ ّ
اﻟﻤﺎرة أﻣﺎﻣﻬﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ
ﺟﻤﺎل ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ .
وﺧﻼل ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" أﺛﺒﺘﺖ ﺷﻔﺮوﻟﻴﻪ ﺑﻠﻴﺰر  ٢٠١٩اﻟﺠﺪﻳﺪة
ً
ﻛﻠﻴﺎ أﻧﻬﺎ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺑﺄداﺋﻬﺎ وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻃﺮازات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ،واﻟﻴﻮم ﻧﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎرات
اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﻮرج راﺟﻲ(
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻀﺖ ﻋﻠﻰ وﻻدة اﺳﻢ
ﺑﻠﻴﺰر ﻋﺎم  ،1969ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺴﻨﻴﻦ ّ
ﺗﻢ
إﻧ ـﺘــﺎج ﻃ ـ ــﺮازات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ
ً
ً
ﺟـﻤـﻴـﻌـﻬــﺎ إﻗ ـ ـﺒـ ــﺎﻻ ﻗ ــﻮﻳ ــﺎ وﻧ ــﺎﻟ ــﺖ رﺿــﺎ
اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ً
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب أﺑــﺪا ﻧﺠﺎح
ﻫﺬا اﻻﺳــﻢ اﻟﻌﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ
اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ّ
ﻣﺮ اﻟﻌﻘﻮد .واﻟﻴﻮم ،ﺗﻌﻮد
ً
ﺳﻴﺎرة ﺑﻠﻴﺰر ﻣﺠﺪدا ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ً
ﻣﻤﻴﺰ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﺴﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ.
وﻓــﻲ ﻣﻮدﻳﻠﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻌﺎم ،2019
ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻠﻴﺰر اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة أﺣ ــﺪث ﺳـﻴــﺎرات
اﻟـ ـﻜ ــﺮوس أوﻓ ـ ــﺮ ﻣ ــﻦ ﺷ ـﻔــﺮوﻟ ـﻴــﻪ ﺑﻜﺎﻣﻞ
أﻧﺎﻗﺘﻬﺎ وﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ اﻟﺠﺮيء واﻟﺮاﻗﻲ
ً
ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﺮوﺟﻬﺎ
ﺑـﻤـﺤــﺮك  I4ﺑﺴﻌﺔ  2.5ﻟـﺘــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﻃــﺮاز
 ،1LTوﻣﺤﺮك  V6ﺑـ  6ﺳﻠﻨﺪرات وﺳﻌﺔ
 3.6ﻟ ـﺘــﺮات ﺑـﻘــﻮة ﺣﺼﺎﻧﻴﺔ ﺗـﺼــﻞ اﻟــﻰ
ً
 350ﺣﺼﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻃ ــﺮازات  2LTو 3LT
و  RSو  ،Premierﻣﻊ ﻧﻈﺎم AWD Plus
ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺠﻼت واﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ،ﻛﻤﺎ
ﻳــﻮﻓــﺮ ﻧــﺎﻗــﻞ اﻟـﺤــﺮﻛــﺔ اﻷوﺗــﻮﻣــﺎﺗـﻴـﻜــﻲ ﺑـ
 9ﺳــﺮﻋــﺎت ﻧـﻘــﻼت ﺳﻠﺴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻋـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻼك اﻟـ ـ ـ ــﻮﻗـ ـ ـ ــﻮد ،ﻣ ـﻤــﺎ
ﺳﻴﺠﻌﻠﻬﺎ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪاﻣ ــﺎت وﻣ ـﺘ ــﻮﺳ ـﻄ ــﺔ اﻟـﺤـﺠــﻢ
اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ رﺣﻼﺗﻜﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ
اﻟــﺮﺣــﻼت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟ ـﺠ ــﻮﻻت اﻟﺮاﺋﻌﺔ
ﺿﻤﻦ أرﺟﺎء اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
وﺗـﻌـﺘـﺒــﺮ ﺷ ـﻔــﺮوﻟ ـﻴــﻪ ﺑ ـﻠ ـﻴــﺰر ﺳ ـﻴــﺎرة
ﻛـ ــﺮوس أوﻓـ ــﺮ ﻋـﺼــﺮﻳــﺔ ﺗـﻌـﻜــﺲ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻟﻐﺔ ﺷﻔﺮوﻟﻴﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺠﺮﻳﺌﺔ،
ﻣـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ﺗ ـﺼ ــﺎﻣ ـﻴ ــﻢ ﺟـ ــﺬاﺑـ ــﺔ ﺗ ـﻘ ـﺘــﺮن
ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺪرات
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ .وﺗﻘﻊ ﺳـﻴــﺎرة ﺷﻔﺮوﻟﻴﻪ
ﺑ ـﻠ ـﻴــﺰر  2019ﻓ ــﻲ ﻓ ـﺌــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ ﺳـﻴــﺎرﺗــﻲ
اﻛــﻮﻳـﻨــﻮﻛــﺲ وﺗ ــﺮاﻓ ـﻴ ــﺮس ،وﻳـﻤـﺘــﺎز ﻛﻞ
ﻧﻤﻮذج ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة

ﺗـﻠـﻔــﺖ أﻧ ـﻈ ــﺎر اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء اﻟـﺒــﺎﺣـﺜـﻴــﻦ ﻋﻦ
ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻤﻴﺰ وﻗﺪرات ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ً
ﻓﻲ آن ﻣﻌﺎ.

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻻﻓﺖ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﻴﺎرة ﺷﻴﻔﺮوﻟﻴﻪ ﺑﻠﻴﺰر 2019
ً
اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﺟﺮأة وﺗﻘﺪﻣﺎ ﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
ﺳﻴﺎرات اﻟﻜﺮوس أوﻓﺮ ﻣﻦ ﺷﻔﺮوﻟﻴﻪ ،إذ
ﻳﺤﺎﻛﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ اﻟﻌﺼﺮي ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات ﻋــﺎﻟـﻴــﺔ اﻷداء ﻣـﺜــﻞ ﻛــﺎﻣــﺎرو
اﻷﺳﻄﻮرﻳﺔ .وﺑﻔﻀﻞ ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ اﻟﻌﺮﻳﺾ،
وأﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،وﺑﺪﻧﻬﺎ اﻟﻤﻨﺤﻮت،
ﺗﻤﺘﺎز اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﻤﻈﻬﺮ رﻳــﺎﺿــﻲ ﻗﻮي
ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺰواﻳﺎ.
وﺗ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ اﻟ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ
اﻷﻣ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺔ اﻟـﺠــﺮﻳـﺌــﺔ
ً
ّ
ﺗﻀﻢ ﺷﺒﻜﺎ
اﻟﺘﻲ
ً
ً
ﻗﻮﻳﺎ وﺧﻄﻮﻃﺎ

ذات ﻃــﺎﺑــﻊ رﻳ ــﺎﺿ ــﻲ ﻟـﻐـﻄــﺎء اﻟـﻤـﺤــﺮك،
وﻣﺼﺎﺑﻴﺢ  HIDأﻣﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮدﻳﻼت .ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻫﻮ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ
ﺑﺈﺿﺎءة ﻣﻤﻴﺰة ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ
اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ وﻣﺼﺎﺑﻴﺢ  LEDاﻟﻨﻬﺎرﻳﺔ.
وﺗﻜﺘﻤﻞ ﻣـﻘـ ّـﺪﻣــﺔ اﻟـﺴـﻴــﺎرة اﻟﺠﺮﻳﺌﺔ
ﻣ ــﻊ ﺑـ ــﺪن ﻣ ـﻨ ـﺤــﻮت ﻳـﺘـﻤـﻴــﺰ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺗ ـﺼ ـﻤ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ ﻓـ ــﺮﻳـ ــﺪة وﺧ ـ ـﻄـ ــﻮط ﺗ ـﺒ ــﺮز
اﻟﺴﻴﺎرة ،إذ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل
ﺷﺨﺼﻴﺔ ّ
ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ وﺗﻠﺘﻒ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ ﻟﺘﻨﺪﻣﺞ ﻣﻊ
اﻟﺴﺒﻮﻳﻠﺮ اﻷﻧﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻘﻒ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ رﻓﺎرف اﻟﻌﺠﻼت ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻣ ـﻠ ـﻔــﺖ وﺗ ـﺤ ـﺘ ـﻀــﻦ ﻋ ـﺠ ــﻼت أﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻴــﻮم
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻘﺎس  18ﺑﻮﺻﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ أن

ً
ّ
ﺗﺘﺴﻊ أﻳﻀﺎ ﻟﻌﺠﻼت ﻣﻘﺎس  21ﺑﻮﺻﺔ
ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓــﻲ ﻧﻤﻮذﺟﻲ  RSو.Premier
وﺑـﺸـﻜــﻞ ﻋ ــﺎم ،ﺗــﺰﺧــﺮ ﺷـﻔــﺮوﻟـﻴــﻪ ﺑﻠﻴﺰر
 2019ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﺔ راﺋﻌﺔ ﺗﺠﺬب
ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﻜﺮوس أوﻓﺮ اﻟﻌﺼﺮﻳﻴﻦ.

داﺧﻠﻴﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ
أ ﻣ ــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﺼﻮرة ﺷﻔﺮوﻟﻴﻪ
ﺑـ ـﻠـ ـﻴ ــﺰر ،2019ﻓــﺈﻧ ـﻬــﺎ ﺗـﻌـﻜــﺲ اﻟﻤﻈﻬﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺠﺮيء ﻣﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ رﻳﺎﺿﻲ
ﺟ ـﻤ ـﻴــﻞ .وﻳـ ـﺒ ــﺮز اﻟـﺘـﺼـﻤـﻴــﻢ اﻟـﻤـﺴــﺎﺣــﺔ
اﻟﻮاﺳﻌﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ إﺿﻔﺎء ﻃﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼء،
ﻣ ــﻊ ﺗ ــﻮﻓ ــﺮ ﻣـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
واﺳـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣ ــﻦ
ﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات
ا ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ
ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗـﻘــﺪﻳــﻢ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺧـﻴــﺎرات
اﻷﻟﻮان واﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت .وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ّ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺒﻄﻨﺔ ﻟﻠﺮﻛﺒﺔ وﻣﻨﺎﻓﺬ
ﻫﻮاء ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة وﻣﻘﺎﺑﺾ ﻟﻠﻴﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ
اﻷﺑﻮاب.
ﻛ ـﻤــﺎ ﺗــﻮﻓــﺮ ﺷ ـﻔــﺮوﻟ ـﻴــﻪ ﺑ ـﻠ ـﻴــﺰر 2019
ﻗـ ــﺪرات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺗـﻀــﺎﻫــﻰ ﻣــﻊ ﻣﻘﺎﻋﺪ
ﺗﺘﺴﻊ ﻟﺨﻤﺴﺔ رﻛﺎب ،وﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ
ً
ﻳﺼﻞ ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻷﻗﺼﻰ إﻟﻰ  64.2ﻗﺪﻣﺎ
ً
ﻣﻜﻌﺒﺔ ) 1818ﻟ ـﺘــﺮا( ﻋـﻨــﺪ ﻃ ـ ّـﻲ ﻣﻘﺎﻋﺪ
اﻟـ ـﺼ ــﻒ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ .وﺗـ ـﺴ ــﺎﻫ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎﻋــﺪ
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ﻧـﻈــﺎم إدارة اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻷول ﻣــﻦ ﻧﻮﻋﻪ
واﻟﺬي ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﺳﻜﻚ وﺳﻴﺎج
ﻟﻸﻣﺘﻌﺔ.
ﻣ ــﻊ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ اﻟ ـﻤــﺬﻫــﻞ وﻗــﺪراﺗ ـﻬــﺎ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ،ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺷﻔﺮوﻟﻴﻪ ﺑﻠﻴﺰر
 2019ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻣﻮاﺻﻠﺔ
إرث ﻫﺬا اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﺒﻘﻴﻚ آﻣﻨﺎ وﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ،ﻓﻼ ﻋﺠﺐ أن
ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻞ رﺣﻼﺗﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ ﺑﻠﻴﺰر ﺑﻌﺪ ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﻨﻈﺎم ﺷﻔﺮوﻟﻴﻪ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ  3وﺷﺎﺷﺔ ﻟﻤﺲ
ﻗﻴﺎس ﺑﺤﺠﻢ  8إﻧﺸﺎت وﻣﻴﺰة Apple
ً
ً
 ®CarPlayاﻟـﺘــﻲ ﺗﺘﻴﺢ دﺧـ ــﻮﻻ ﺳﻬﻼ
ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة
ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺎﺗـﻔــﻚ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮاﻓــﻖ ﻛﺎﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
واﻟـ ـﻤ ــﻼﺣ ــﺔ ،وﻳ ـﺘ ــﻢ ذﻟـ ــﻚ ﺿ ـﻤــﻦ ﺷــﺎﺷــﺔ
ﻧﻈﺎم ﺷﻔﺮوﻟﻴﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ
 3ودون اﻟ ـﺤــﺎﺟــﺔ ﻹﺷ ـﻐ ــﺎل ﻳ ــﺪﻳ ــﻚ ﻋﻦ
اﻟﻘﻴﺎدة ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ
ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻐﻴﻞ أﺟﻬﺰة اﻵﻧﺪروﻳﺪ ﻋﺒﺮ
.Android Auto

ً
أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ  ٨٩٩٩دﻳﻨﺎرا
ﻛـ ـﺸ ــﻒ ﻗـ ـﺴ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺎت
ﻓـ ـ ــﻲ "ﺷ ـ ـﻔـ ــﺮوﻟ ـ ـﻴـ ــﻪ اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎﻧـ ــﻢ"
اﻟــﻮﻛ ـﻴــﻞ اﻟ ـﺤ ـﺼــﺮي ﻟـﻌــﻼﻣــﺔ
ﺷـﻔــﺮوﻟـﻴــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻋﻦ
أﺳﻌﺎر ﺑﻠﻴﺰر اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺒﺪأ
ً
ﻣ ــﻦ  8999د ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎرا  ،ﻣـﻔـﻴــﺪة
ﺑ ــﺄن اﻟ ـﻤــﺮﻛ ـﺒــﺔ ﻣ ـﺘــﻮاﻓــﺮة ﻓﻲ
اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﺑ ـﺨ ـﻤ ـﺴــﺔ ﻃ ـ ــﺮازات
ﻣـ ـﺨـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ ،داﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻛ ـ ــﻞ ﻣــﻦ

ﻳ ـ ـ ــﻮد ﻣـ ـﻌ ــﺮﻓ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻻ ﺳـﺘـﻔـﺴــﺎرات ﻣﺮاﺟﻌﺎﺗﻬﺎ
ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺮﺿـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﺋ ـ ــﻦ
ﺑـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـ ــﺮي ﻓ ــﻲ "ﺻ ـﻔــﺎة
اﻟ ـ ـﻐـ ــﺎﻧـ ــﻢ" ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗـ ــﺮﺣـ ــﺐ ﻓــﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻻﺻﻄﺪام
ﻳـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻦ ﻟ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﻈـ ـ ـ ــﺎم ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻪ
اﻻﺻـ ـﻄ ــﺪام اﻷﻣ ــﺎﻣ ــﻲ اﻟـﻤـﺘــﻮﻓــﺮ
أن ﻳﻨﺒﻬﻚ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﺮﻛﺒﺎت
ﺗ ـﺘ ـﺒ ــﺎﻃ ــﺄ ﺿ ـﻤ ــﻦ ﻣ ـ ـﺴـ ــﺎرك .ﻛـﻤــﺎ
ﻳ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺬرك ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺮ ﺧ ـﻠ ــﻒ
ا ﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرة ا ﻟ ـﻤ ـﻜ ـﺘ ـﺸ ـﻔــﺔ دون ﺗ ــﺮك
ﻣﺴﺎﻓﺔ أﻣﺎن ﻛﺎﻓﻴﺔ.

اﻟﺒﻘﺎء ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺎر
ﻳ ـﻤ ـﻜ ــﻦ ﻟـ ـﻬ ــﺬه اﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰة اﻟـ ـﻤـ ـﺘ ــﻮﻓ ــﺮة أن
ً
ً
ﺗ ـﻘــﺪم ا ﻧ ـﻌ ـﻄــﺎ ﻓــﺎ ﻟـﻄـﻴـﻔــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﻋﺠﻠﺔ
اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎدة )وﺗـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺬﻳ ـ ـ ــﺮات ﺗ ـﻨ ـﺒ ـﻴ ــﻪ
ﻣـ ـﻐ ــﺎدرة اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎر ﻋ ـﻨ ــﺪ اﻟـ ـﻠ ــﺰوم(
وذﻟﻚ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺗـﺠـﻨــﺐ اﻻﺻ ـﻄ ــﺪاﻣ ــﺎت اﻟـﻨــﺎﺗـﺠــﺔ
ﻋ ــﻦ اﻻﻧ ـ ـﺤـ ــﺮاف ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻤ ـﻘ ـﺼــﻮد
ﻋ ــﻦ ﻣ ـﺴــﺎراﺗ ـﻬــﻢ ﻋ ـﻨــﺪ ﻋ ــﺪم ﻗـﻴــﺎﻣــﻢ
ﺑـﺘــﻮﺟـﻴــﻪ ﻋـﺠـﻠــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة ﺑــﺄﻧـﻔـﺴـﻬــﻢ
وﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﺪ ﻋـ ـ ـ ــﺪم اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪاﻣ ـ ـﻬـ ــﻢ ﻹﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرات
اﻻﻧﻌﻄﺎف.

اﻟﻔﺮﻣﻠﺔ
اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ
إذا اﻛﺘﺸﻒ ﻧـﻈــﺎم اﻟﻔﺮﻣﻠﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ
ً
ً
اﻷوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ أن ﺗﺼﺎدﻣﺎ أﻣﺎﻣﻴﺎ
ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻟﺤﺪوث أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻴﺮ ﺧﻠﻒ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
ً
اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﺮاﻣﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻨﻪ اﻻﺻﻄﺪام أو ﺗﺠﻨﺒﻪ ﺑﺸﻜﻞ
ً
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺤﺎل اﻟﺴﻴﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﻄﻴﺌﺔ ﺟﺪا.

ﻓﺮﻣﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎة

ﺗﺠﺮﺑﺔ ".

ﺟﻤﻴﻠﺔ اﻷداء واﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ً
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إرث ﻗﺪﻳﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻨﺤﻮ  50ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺑﻠﻴﺰر ﻫﻮ ﺑﻼ ﺷﻚ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺠﻌﻞ
ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺑــﺄداﺋـﻬــﺎ وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ،ﻓﻔﻲ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ ﺗﺠﺪ
اﻟﻬﻴﺒﺔ واﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺜﺒﺎت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻄﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﺨﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
ﺑﻼ ﺷﻚ أن ﺑﻠﻴﺰر اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﺟﻴﻠﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ً
ً
وﺑﻤﻮاﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﻼﻓﺘﺔ أن ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ ﺷﻌﻮرا ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ
وﻗﻴﺎدة ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺗﺠﺬب اﻟﻌﻴﻮن واﻟﻘﻠﻮب
ﺑﻌﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻤﺤﺮﻛﻴﻦ ﻛﺎن أﻗﻮاﻫﻤﺎ  6ﺳﻠﻨﺪرات ﺑﻘﻮة
ً
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  350ﺣﺼﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﻴﺎرة ﻛﺮوس أوﻓﺮ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺳـﺘـﺨــﺪاﻣــﺎت ﻟﺘﺠﺬب اﻟﺸﺒﺎب ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
وﺗـﺠــﺬب ﻋـﺸــﺎق اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ً
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.
اﻻﻧﻄﻼق ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺑﻠﻴﺰر ﻣﺮﻳﺢ وﺳﺮﻳﻊ واﻷﻫﻢ
ﻣﻦ ﻫﺬا وذاك ﻫﻮ اﻟﻬﺪوء اﻟﺬي ﻳﺼﺎﺣﺐ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﺣﺘﻰ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺳﺮﻋﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻞ وان ﻧﺎﻗﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ
ﺑﻬﺎ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺘﺒﺎدل وﺑﻬﺪوء ﻳﻨﺎﻓﺲ ﻫﺪوء اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ.
اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ وﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺤﺎر ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻣﻊ
ﺑﻠﻴﺰر اﻟﺠﺪﻳﺪة ،إذ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﻜﻞ ﺟﺪارة أن ﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة اﻟﻄﻘﺲ
ً
اﻟﺠﺎف ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻧﺠﺪه ﻓﻲ
ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺤﺮﻛﺎت  6ﺳﻠﻨﺪرات.

إذا اﻛـﺘـﺸــﻒ اﻟـﻨـﻈــﺎم اﻟـﻤـﺘــﻮﻓــﺮ وﺟ ــﻮد أﺣ ــﺪ اﻟـﻤـﺸــﺎة ﻓــﻲ اﻟﺠﻬﺔ
اﻷﻣــﺎﻣـﻴــﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،وأن اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻟــﻢ ﻳﻄﺒﻖ اﻟـﻔــﺮاﻣــﻞ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ
ً
ﻟﻠﻨﻈﺎم أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﺒﻴﻪ اﻟﺴﺎﺋﻖ وﻗﺪ ﻳﻘﻮم ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﺮاﻣﻞ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻻﺻﻄﺪام أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺗﺞ
ً
ﻋﻨﻪ .أداء ﻫﺬه اﻟﻤﻴﺰة ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺤﺪودا ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ.

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ

ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة أن ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺔ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺴﻴﺮ ﺧﻠﻔﻬﺎ دون ﺗﺮك ﻣﺴﺎﻓﺔ أﻣﺎن ﻛﺎﻓﻴﺔ.

ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺨﻠﻔﻲ
ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺨﻠﻒ ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ  8ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ ،ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم
ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻷﺟﺴﺎم وذﻟﻚ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ
رﻛﻦ اﻟﺴﻴﺎرة وﺗﺠﻨﺐ اﻻﺻﻄﺪام ﺑﺘﻠﻚ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ
اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺧﻠﻒ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺮﺟﻮع ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.

ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﺴﺎر واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻴﺎء
ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻠﻴﺰر ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻳﺎ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﺎﺋﻖ
ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻻﺻﻄﺪام ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﺎء أو اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺑﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ
ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﺎء أﺛﻨﺎء ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﺴﺎر.

ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ ،ﺳﻴﻘﻮم ﻧﻈﺎم ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت ﻣﺮﺋﻴﺔ وﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻻﺻﻄﺪام اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺑﺔ
ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨﻰ واﻟﻴﺴﺮى.

٢٠

تسالي

من  9أحرف وهي اسم مخرج مصري شهير راحل حاصل على جوائز
مصرية وعالمية.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة
ملء املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير
وفي كل خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة

عموديا:
ّ –3
أحب – وشى – سيد
القوم.
 – 1قائد قرطاجي والد  – 4أغلقته (الباب) – ما
ً
هنيبعل.
يخرج من النبات شبيها
 – 2يجازون ويعاقبون باإلبر.
– للتمني.
 – 5خاصتك باألجنبية

ً
 – 8ب ـ ـل ـ ـغـ ــوا م ــو ضـ ـع ــا  – 11مــاركــة س ـي ــارات –
– ساهم في – للنفي.
ً
ربط وعقد.
 – 6ن ــأت ــي ب ـعــد – نــوتــة معينا – لعبة ورق.
 – 9قلب اإلناء على رأسه
موسيقية – لظى.
 – 7ب ـ ـنـ ــدول الـ ـس ــاع ــة – – أكثر من الطعام.
تهيأ للحملة في الحرب  – ١٠تـ ـج ــذب – مــد ي ـنــة
إيرانية.
– فرد.
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الحلول

1

 – 1فـ ــر يـ ــق ك ـ ـ ــرة س ـلــة
أميركي.
 – 2مــوس ـي ـقــار ومـلـحــن
مصري راحل.
 – 3صــادفــت وقــابـلــت –
جامعة أميركية مشهورة
– خنزير بري.
 – 4رتـبــة دينية – رخو
ّ
ولين – مدينة لبنانية.
 – 5نجل – أحد الوالدين
– حرف عطف.
 – 6ال عـ ـ ـ ـ ــب كـ ـ ـ ـ ــرة ق ـ ــدم
برازيلي – تال الكتاب.
 – 7من الحبوب – عشرة
ماليين – لــاسـتــدراك –
وعاء للخمر.
 – 8نثر الماء – فوالذ.
 – 9أ غـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـج ـ ــورج
وسوف.
 – ١٠أد ي ـ ـ ـ ـ ــب و ش ـ ــا ع ـ ــر
إنكليزي راحل.
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كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

8 7
3

8

سوق
سامي
جلسة
عملية

واقع
ريف
ترشيح
عنصر

صاروخ
حول
محور
نيابة

sudoku

6

ن

تجارة
تكن
نسج
مصدر
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا :ت ـ ـ ـغـ ـ ــزو رأس ـ ـ ـ ـ ــك أف ـ ـكـ ــار
استثمارية ،لكن وضعك المالي ال
يسمح بتحقيقها.
ً
عاطفيا  :عالقتك الراهنة بشريك
ً
ً
العمر تزداد عمقا وانسجاما.
ً
اجتماعيا  :يلعب بعض الغرباء
ً
ً
دورا مؤثرا في حياتك االجتماعية.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـهـنـيــا :أع ــد رس ــم بــرنــامــج عملك
بشكل أفضل لتضبط أمورك أكثر.
ً
عاطفيا :تتوفر لك فرصة إلظهار
عاطفتك الصادقة تجاه من تحب.
ً
ً
اجتماعيا :يحمل الفلك إليك أخبارا
عائلية بعيدة قد ال يكون جميعها
ً
سارا.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تناقش أحــد الـمـشــاريــع مع
بعض الجهات لكنكم لن تتوصلوا
إلى اتفاق.
ً
عاطفيا :اقترب وقــت الـقــرار وعليك
ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذه ،ف ــإم ــا ارتـ ـ ـب ـ ــاط جـ ـ ــدي أو
انفصال.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـت ـس ـهــل أم ــام ــك سـبــل
التواصل ،وتفتح صفحة جديدة من
العالقات.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :تبدو قلقا مــن أمــور تحدث
في محيط عملك وتؤثر على اإلنتاج.
ً
عاطفيا  :يـطــرأ تغيير على وضعك
العاطفي يمهد لقطع العالقة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :قــد تـطــرأ قضية تخص
أحــد األش ـقــاء فتشعر بالمسؤولية
لمساعدته.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :وقت جيد للتجارة وتوسيع
العمل واألفالك تقف الى جانبك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ي ــزي ــد ال ـف ـل ــك مـ ــن ب ـهــائــك
وج ــاذب ـي ـت ــك وت ـل ـفــت أنـ ـظ ــار ال ـطــرف
اآلخر.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ف ـتــرة مـمـيــزة بــأحــداثـهــا
وتـ ـط ــوراتـ ـه ــا وظ ــروفـ ـه ــا ال ـس ـع ـيــدة
المحيطة بك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تمر بمرحلة دقيقة فال تهمل
دراسة الناحية المالية
ً
عاطفيا :تعيش بعض االرتباك بعد
سماعك شائعة مغرضة عن الحبيب.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـش ـعــر ب ـب ـعــض الـتـعــب
م ــن ال ـض ـغ ــوط ال ـم ـنــزل ـيــة ال ـم ـت ـكــررة
والمكلفة.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :هذه الفترة غير مناسبة لك
كي تطلق مشاريع كبيرة.
ً
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ك ــن واق ـع ـي ــا وب ـع ـي ــدا عن
ـف أي أ م ـ ـ ــر عــن
األو هـ ـ ـ ـ ـ ــام وال ت ـ ـخـ ـ ِ
الحبيب.
ً
اجتماعيا  :يزعجك أ مــر عائلي وال
تريد مفاتحة صاحبه كي ال يستاء
منك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :الصدق في إطار التعامل مع
الزبائن يعطيك ميزة خاصة.
ً
عاطفيا :تبحث بموضوع سفر قريب
أو تقوم برحلة عاطفية مميزة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :أوضـ ــاعـ ــك ت ـش ـيــر إل ــى
ض ـ ــرورة االق ـت ـصــاد ف ــي مـصــاريـفــك
الخاصة.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تقنع اآلخرين بأفكارك بشكل
مذهل ويتجاوبون معك في الحال.
ً
عاطفيا :يتحدث برجك عن انجذاب
ً
عاطفي قد ال يدوم طويال.
ً
اجتماعيا :تحمل األفالك إليك فرصة
مناسبة للتغييرات المنزلية.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مـهـنـيــا  :إ ت ـقــان عملك وتسليمه في
الوقت المحدد يضاعف عدد زبائنك.
ً
عاطفيا  :يدلك حدسك على طريقة
تعاملك مع الحبيب فتفرح.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـش ـع ــر ب ـت ـح ــرر أك ـبــر
وبـ ـح ــري ــة الـ ـتـ ـص ــرف فـ ــي مـحـيـطــك
العائلي.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :تـشـعــر بــان ـف ـتــاح مـعـنــوي
وارتياح كبير مع زمالء العمل.
ً
عــاط ـف ـيــا :ق ــد تـعـيــش م ــع الحبيب
ً
أح ــام ــا وردي ـ ــة وع ـل ـيــك ال ـب ــدء في
تحقيقها.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـت ـحــدث األفـ ـ ــاك عن
أسفار ورحالت ومغامرات تتبلور
ً
قريبا.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تقوم بدراسات مالية دقيقة
ويتبين لك أن أوضاعك ال بأس بها.
ً
عاطفيا :تشعر ببعض التراجع في
عالقاتك العاطفية وتنشغل بأمور
أخرى.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تنشغل بــأمــور كثيرة
بـعـيــدة عــن مـســؤولـيــاتــك اليومية
فيزيد تعبك.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

ِّ
المطيري« :الفنون واإلعالم» تحول التحديات إلى فرص
«قبول طلبات انتساب الدفعة األولى باألكاديمية من  15إلى  ٢٤الجاري والدراسة »29
عزة إبراهيم

أعلنت أكاديمية الفنون
واإلعالم ،برئاسة المدير
العام للهيئة العامة للشباب
عبدالرحمن المطيري ،انطالق
الدراسة  29الجاري وبدء
قبول الطلبات من  15إلى
 24منه ،عبر الموقع الرسمي
لألكاديمية.

مدة الدراسة
 8أسابيع لكل
تخصص
عبدالله عبدالرسول

عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـم ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر
ا لـصـحــا فــي ا لـمـقــام بمناسبة
إع ـ ـ ـ ــان ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع
ال ـف ـنــي ال ـش ـبــابــي "أكــادي ـم ـيــة
الـ ـفـ ـن ــون واإلع ـ ـ ـ ـ ــام" ،ب ـمــركــز
شـ ـ ـب ـ ــاب ال ـ ــدعـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـح ـض ــور
رئيسها المدير العام للهيئة
العامة للشباب عبدالرحمن
الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،ون ــائـ ـب ــه األم ـي ــن
ال ـع ــام لــأكــادي ـم ـيــة ال ـم ـخــرج
ع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ـ ـ ـلـ ـ ــه ع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــرسـ ـ ــول،
وأع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـنـ ــاء
الذي يضم مجموعة من كبار
الفنانين واإلعالميين.
وأل ـ ـقـ ــى الـ ـم ــدي ــر ال ـم ـط ـيــري
ك ـل ـم ـتــه ،ال ـت ــي ع ـب ــر ف ـي ـهــا عــن
فـ ـخ ــره وس ـ ـعـ ــادتـ ــه ب ــان ـط ــاق
الـمـشــروع الــذي تــم التخطيط
له فترة طويلة ليخرج للنور
حاليا ،بدعم مجموعة كبيرة
من خبراء الفن واإلعالم.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري" :إن
المشروع يأتي في إطار خطة
ال ــدول ــة ورؤي ـ ــة قــائــدهــا حــول
الـتـنـمـيــة ال ـب ـشــريــة ك ـجــزء من
التنمية الشاملة التي تشهدها
الكويت".
ول ـف ــت إلـ ــى أن األكــادي ـم ـيــة
تـسـعــى لـفـتــح م ـجــال للحرية
والـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــوار وال ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــم والـ ـ ـف ـ ــن
وت ـع ــزي ــز ال ـخ ـط ــاب اإلع ــام ــي
كأحد أهم المحاور الرئيسية
باستراتيجية هيئة الشباب،
مــؤكــدا أن وج ــود األكــاديـمـيــة
الفنية واإلعــام ـيــة ال ـيــوم هو
نوع من تحويل التحديات إلى
فرص ،وأن يكون الشاب الفنان
واإلعالمي قادرا على التمكين
والريادة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن األك ــاديـ ـمـ ـي ــة
ت ـس ـعــى ل ـل ـت ـع ــاون وال ـت ـكــامــل
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع جـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــات ح ـ ـ ـكـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــة

لـ ـتـ ـعـ ـظـ ـي ــم االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــادة م ــن
ج ـهــود األكــادي ـم ـيــة ومــواهــب
ال ـم ـن ـت ـس ـب ـي ــن إل ـ ـي ـ ـهـ ــا وفـ ـت ــح
الـ ـمـ ـج ــال أم ــامـ ـه ــم ل ــان ـط ــاق
والريادة.

طلبات االنتساب
من ناحيته ،كشف أمين عام
األكــاديـمـيــة الـمـخــرج عبدالله
ع ـب ــدال ــرس ــول ،ف ــي كـلـمـتــه عن
نـ ـظ ــام الـ ـ ــدراسـ ـ ــة وااللـ ـتـ ـح ــاق
بأكاديمية ا لـفـنــون والشباب
لــإعــام ،معلنا ب ــدء الــدراســة
في  29الجاري ،في حين يبدأ
تلقي قبول طلبات االنتساب
في الفترة من  15إلى  24منه،
على أن تجري المقابالت التي
ت ـع ـت ـبــر أحـ ــد شـ ـ ــروط ال ـق ـبــول
خ ــال ال ـف ـتــرة م ــن  22إل ــى 24
منه ،ليعلن بعدها عن قائمة
المقبولين لاللتحاق بالدفعة
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــام الـ ـ ــدراسـ ـ ــي
الحالي.
وقـ ــال إن م ــن ال ـم ـقــرر قـبــول
دفـ ـعـ ـتـ ـي ــن ك ـ ــل عـ ـ ـ ــام ،عـ ـل ــى أال
ت ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز ف ـ ـ ـتـ ـ ــرة الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة
ش ـهــريــن أو  8أســاب ـيــع بــأحــد
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــن
ع ـن ـهــا ض ـم ــن ق ــائ ـم ــة ال ـف ـنــون
ً
ب ــاألك ــاديـ ـمـ ـي ــة ،م ــوضـ ـح ــا أن
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة تـ ـشـ ـم ــل الـ ـج ــان ــب
ال ـن ـظ ــري وال ـع ـم ـل ــي ،وهـ ــو ما
اتـ ـف ــق ع ـل ـيــه أعـ ـض ــاء مـجـلــس
األم ـ ـ ـنـ ـ ــاء ف ـ ــي اج ـت ـم ــاع ــات ـه ــم،
وه ــم ال ـف ـنــان جــاســم الـنـبـهــان
واإلعــام ـيــة أم ــل عـبــدالـلــه ود.
مـحـمــد ب ــال وال ـف ـنــان حسين
المفيدي والمخرج د .عبدالله
الـعــابــر والـكــاتــب بــدر محارب
ود .ابتسام الحمادي ود .نورة
القمالس.

جانب من المؤتمر الصحافي
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـ ـمـ ــواد ال ـتــي
تـ ــم اع ـت ـم ــاده ــا لـ ـل ــدراس ــة فــي
ق ـســم ال ـف ـنــون لـلــدفـعــة األول ــى
هــي م ــادة التمثيل واإلخ ــراج
التلفزيوني ،ويدرسها الفنان
حـ ـسـ ـي ــن ال ـ ـم ـ ـف ـ ـيـ ــدي وكـ ـت ــاب ــة
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــو الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي
لـفـيـصــل ال ـق ـح ـطــانــي ،ومـ ــادة
األداء ا لـ ـ ـ ـص ـ ـ ــو ت ـ ـ ــي ل ـ ـ ـنـ ـ ــورة
الـ ـقـ ـم ــاس ،ومـ ـ ـ ــادة اإلض ـ ـ ــاءة
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة لـ ـفـ ـه ــد الـ ـ ـم ـ ــذن،
والتمثيل واإلخراج المسرحي
لعبدالله العابر ،وكتابة النص
الـ ـمـ ـس ــرح ــي لـ ـ ـن ـ ــورة الـ ـعـ ـت ــال،
وتصميم األز يـ ــاء المسرحية
البـتـســام الـحـمــادي ،والـتــذوق
ال ـمــوس ـي ـقــي ل ـح ــام ــد الـ ـك ــوت،
وال ـت ـص ـم ـي ــم الـ ـفـ ـن ــي غ ـص ــون
الـعـيــدان ،أمــا المخرجة نجاة

حـ ـسـ ـي ــن ف ـ ـهـ ــي أس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ زائـ ـ ــر
بالدفعة األولى.

مواد اإلعالم
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى دراسـ ـ ـ ـ ــة
اإلعـ ـ ـ ــام ،أوض ـ ــح ع ـب ــدال ــرس ــول
أن مـ ـ ـ ــادة ال ـت ـح ـق ـي ــق وال ـخ ـب ــر
ال ـص ـحــافــي لـنـهــى الـفـيـلـكــاوي،
وال ـم ـق ــال ال ـص ـحــافــي لـسـعــديــة
م ـف ــرح ،واإلخ ـ ـ ــراج وال ـمــون ـتــاج
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي ل ـع ـل ــي ال ـ ـعـ ــرادة،
واإلعــداد والتقديم التلفزيوني
لبسام الجزاف ،إلى جانب مواد
إدارة الـحـســابــات اإللـكـتــرونـيــة
لــداهــم الـقـحـطــانــي ،والـعــاقــات
العامة واإلعالن حسين دشتي،
والـتـصـمـيــم م ـت ـعــدد الــوســائــط
لعيسى النشمي.

كامل العبدالجليل ينعى الراحل عبدالله الحداد
نعى األمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب كامل العبدالجليل ،الفنان واألكاديمي د .عبدالله
ُ ِّ
والم َحكم الفني
الحداد عضو جمعية الفنون التشكيلية
المعروف.
وقــال العبدالجليل ،في تصريح صحافي أمــس ،إن
للمغفور لــه بصمات واضـحــة فــي االرت ـقــاء بالمشهد
الفني الكويتي من خالل جهوده الواضحة في الساحة
المحلية س ــواء فــي الـمـيــدان الـتــربــوي والتعليمي من
خالل عمله في وزارة التربية وكلية التربية األساسية
وانـتــدابــه فــي جامعة الـكــويــت ،ومشاركته فــي تحكيم
العديد من األعمال الفنية في أكثر من بينالي
وم ـســاب ـقــة مـحـلـيــة ،ودع ـم ــه ل ـج ـهــود ال ـمــرســم الـحــر
التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب أو
جمعية الـفـنــون التشكيلية وغـيــرهــا مــن الـجـهــات في
القطاع الخاص.
وأضاف أن الفنان الراحل د .الحداد ساهم في جهود
التأليف األكاديمي إذ صدرت له العديد من الدراسات
وال ـب ـحــوث وال ـك ـتــب ف ــي م ـجــال ال ـت ــذوق الـفـنــي وط ــرق
ً
تدريسها ،السيما لألطفال والمكفوفين ،وأصدر دليال
للتربية العملية لطلبة التربية الفنية ،إضافة إلى دوره
الدؤوب في المرسم الحر من خالل ندواته الفنية التي

كامل العبدالجليل
كان يقيمها فيه وعضويته في اللجنة العليا للفنون
التشكيلية وعضويته في مجموعة "الستة" الفنية التي
ُ
تضم ثلة من أعالم الفن التشكيلي الكويتي.
وتـقــدم العبدالجليل بخالص التعازي والمواساة

عبدالله الحداد
إلى أسرة الفقيد واألسرة الفنية واألكاديمية الكويتية،
ً
ً
ً
مؤكدا أنها فقدت برحيله علما من أعــام الفن ،داعيا
المولى تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن يلهم
أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وأكد أن االلتحاق باألكاديمية
ً
يتم عبر التقدم إلكترونيا ،أما
األوراق المطلوبة فهي كالمعتاد
في أغلب التعامالت ،إلى جانب
اجتياز المقابالت الشخصية.
وأشــار إلــى أنــه سيتم إطالق
مــوســم ثـقــافــي لـيـكــون حاضنا
لـلـشـبــاب الـمـبــدعـيــن وأعـمــالـهــم
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ب ــرام ــج
متخصصة خالل فترة الصيف
تـضــم دورات تــدريـبـيــة وورش
عـمــل لـلـشـبــاب واألط ـف ــال خــال
موسم اإلجازة.
من جانبه ،أكد عضو مجلس
األمـنــاء الفنان جــاســم النبهان
أن األك ــادي ـم ـي ــة تـعـتـبــر ت ـطــورا
طـبـيـعـيــا وامـ ـ ـت ـ ــدادا ل ـل ـم ــدارس
أو ال ـم ـس ــارح األربـ ـع ــة الـكـبــرى
ال ـتــي احـتـضـنـتــه وأب ـن ــاء جيله

من الفنانين ببداية مشوارهم
ال ـف ـن ــي ،م ـث ـم ـنــا أه ـم ـي ــة الـعـمــل
الجماعي الــذي يفرز مثل هذه
المشروعات الحاضنة للشباب
الموهوب.
وب ـ ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ـ ــا ،قـ ـ ــالـ ـ ــت ع ـض ــو
مجلس األمناء أمل عبدالله إن
ريــادة الكويت وجهود أبنائها
م ـت ــواص ـل ــة م ـن ــذ اط ـ ــاق مـعـهــد
التدريب المسرحي ،ثم المعهد
الـ ـع ــال ــي ل ـل ـف ـن ــون ال ـم ـســرح ـيــة،
ثـ ــم ال ـم ـع ـه ــد الـ ـع ــال ــي ل ـل ـف ـنــون
الموسيقية ،لتكتمل المنظومة
اآلن بتدشين األكاديمية.

حكيم ينفي شائعات تعرضه
لحادث سير
نفى الفنان الشعبي المصري
ح ـ ـك ـ ـيـ ــم ص ـ ـحـ ــة م ـ ـ ــا أث ـ ـ ـيـ ـ ــر م ــن
شائعات عبر مــواقــع التواصل
ً
االجتماعي التي تداولت صورا
ل ـس ـي ــارت ــه زاعـ ـم ــة أن ـ ــه ت ـعــرض
لحادث.
وأكــد حكيم ،في تصريحات
ص ـح ــاف ـي ــة ،أن الـ ـسـ ـي ــارة ال ـتــي
ً
انقلبت ليست سيارته ،مطالبا
الجميع بتحري الدقة عند نشر
أي أخـ ـب ــار تـتـعـلــق ب ـم ـثــل هــذه
الحوادث.
وأشعل حكيم حفله الغنائي
بمنطقة الساحل الشمالي ،وقدم
خالل الحفل مجموعة متنوعة من
األغنيات ،كما تم تجهيز المسرح
بشكل عالمي بأحدث التقنيات
ال ـعــال ـم ـيــة ل ـي ـخــرج بـشـكــل يليق
بنجومية حكيم ا ل ــذي استطاع
أن يكون نجم الساحل هذا العام

حكيم

بنجاح ،ووف ــرت كــل اإلمكانيات
لخروجه بشكل مبهر.
ون ـج ــح ال ـف ـن ــان ح ـك ـي ــم ،ه ــذا
الموسم ،في تقديم العديد من
الحفالت الغنائية التي شهدت
ً
ً
ً
حضورا جماهيريا كبيرا.

٢١

خبريات
يوسف الخال يهاجم
منتقدي األوضاع في لبنان

هاجم الفنان يوسف الخال
منتقدي األوضاع في لبنان
وقال في تغريدة له على
حسابه الرسمى بـ"تويتر":
"اللي ّمش عاجبه لبنان
ومن
يفل منه ،ومن جباله
ّ
بحره ومن زبالته ومن فنه
ومن شاشاته" .وتناقلت
مواقع التواصل االجتماعي
التغريدة على نطاق واسع.
وأضاف ،ردًا على منتقدي
األوضاع في لبنان" ،نحن
ً
فينيقيني لبنانيني أصال
ومبسوطني فيه ،ورح
يتحسن شوي شوي إذا
اللي متلنا بقيوا فيه".
يذكر أن الفنان يوسف
الخال سبق أن خاض
تجربة تقديم البرامج
التلفزيونية من خالل
برنامج "هزي يا نواعم"
على قناة .LBC

ظافر العابدين يواصل
تصوير «العنكبوت»

يواصل النجم ظافر
العابدين تصوير مشاهده
في فيلم «العنكبوت»
بمدينة األقصر ،حيث
يواجه أحمد السقا.
ويجسد «ظافر» شخصية
رجل أعمال كبير ولديه
العديد من املشاريع الكبيرة
في مصر ،وتتعرض إحدى
مشاريعه لحادث كبير ومن
هنا يبدأ الصراع بينه وبني
السقا.
وتدور أحداث فيلم
«العنكبوت» في إطار من
اإلثارة والتشويق ،وهي
عادة السقا في أفالمه،
ً
فضال عن مشاهد األكشن
الخطرة التي يؤديها
بنفسه بدون االستعانة
بدوبلير.
ويشارك في بطولته كل من
النجمة منى زكي ،وظافر
العابدين ،ومحمد لطفي
وأحمد فؤاد سليم ،وزكي
فطني عبدالوهاب ،ويسرا
اللوزي ،وريم مصطفى،
والعمل من تأليف محمد
ناير ،وإخراج أحمد نادر
جالل.

شرارة تلبي نداء الطرب في ختام مهرجان صيفي ثقافي
أحيت أمسية حالمة أمام حضور كبير بمسرح عبدالحسين عبدالرضا
•

محمد جمعة

أحـيــت النجمة األردن ـيــة ن ــداء شــرارة
ح ـف ــل خـ ـت ــام مـ ـه ــرج ــان ص ـي ـفــي ث ـقــافــي
بــدورتــه الـ ـ  14فــي مـســرح عبدالحسين
عبدالرضا مؤدية  ١٥أغنية استحضرت
خــال ـهــا درر ع ـمــال ـقــة ال ـط ــرب ال ـعــربــي،
ّ
وتنقلت بــر شــا قــة و تـمــكــن بين مختلف
اللهجات لتصنع الفارق وتكلل مشوار
فـعــالـيــاتــه بــأمـسـيــة اسـتـحـقــت أن تكون
مسك الختام.
حضور كبير توافد على المسرح قبل
وقــت مــن بــدء الـحـفــل ،والجميع يمنون
الـنـفــس بـسـهــرة حــالـمــة ت ـعــود بـهــم إلــى
زمن كان للكلمة وقع السحر ولأللحان
هــويـتـهــا ال ـخــاصــة ال ـتــي تـمـيــز ب ـهــا كل
منطقة دولة عن األخرى.
وتقدم الحضور األمين العام المساعد
لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب د .عيسى األنـصــاري،
الــذي كرم نــداء عن مشاركتها في ختام
ً
"ص ـي ـفــي ث ـق ــاف ــي" م ـش ـي ــدا بـمــوهـبـتـهــا،
إلــى جــانــب لفيف مــن ق ـيــادات المجلس
وأع ـض ــاء الـسـلــك الــدب ـلــومــاســي ،بينما
قــدم الحفل اإلعــامــي سعود الحسيني
بكلمات رشيقة ومعبرة.

ثقة المجلس
م ــن جــانـبـهــا ،ثـمـنــت الـفـنــانــة ش ــرارة
ثقة المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب بــإس ـنــاد خ ـتــام واحـ ــد م ــن أهــم
المهرجانات لها ،وأعربت عن سعادتها
بــالـحـضــور الـكـبـيــر ،وم ــا هــي إال دقــائــق
حتى شرعت نداء في الغناء ولعل الالفت
ذل ــك ال ـبــرنــامــج الـمـمـيــز الـ ــذي اخـتــارتــه
بعناية إذ اقتطفت من بساتين عمالقة
الطرب ثمار ما قدموه على مدار سنوات

مــن أغنيات مــازالــت عالقة فــي األذه ــان،
صامدة أمام متغيرات الحياة وتقلبات
الموسيقى واخ ـتــاف الـكـلـمــات تنتظر
ً
صــوتــا مثل نــداء يبث فيها الحياة من
جديد وتقدمها بأسلوب مختلف.
وك ــان ه ــذا الــرهــان ال ــذي لعبت عليه
شــرارة وكسبته عن جــدارة واستحقاق
وتجلى ذلك بالتفاعل الجماهيري الكبير
مع اختياراتها إذ بدأت بأغنية السندباد
راشد الماجد "طاير من الفرحة" والتي
أهدتها نداء للجمهور وقالت" :جئت من
األردن إلى الكويت أحمل وردة لكل بيت"
لتلهب حماس الجمهور ،وتستهل رحلة
ال ـط ــرب م ــن أرض الـكـنــانــة مـصــر حيث
اختيارات من أرشيف كوكب الشرق أم
كلثوم أغنية " للصبر حدود" من كلمات
عـبــدالــوهــاب محمد ومــن ألـحــان محمد
ال ـمــوجــي ،ومـنـهــا إل ــى "ف ــي ي ــوم ولـيـلــة"
للشاعر حسين السيد ومن ألحان محمد
عبدالوهاب ،ومنها إلى واحدة من اكثر
أغنيات الشحرورة صباح " زي العسل"
التي سطر كلماتها محمد حمزة ولحنها
ً
بليغ حمدي ،وكان الفتا أن شرارة تضع
بصمتها على كل أغنية.

وألحان كمال الطويل ،ومن ألحان وغناء
موسيقار األ ج ـيــال محمد عبدالوهاب
قدمت بنت األردن أغنية "مــن غير ليه"
والتي نظم أشعارها مرسي جميل عزيز،
قبل أن تعود لتنتقي من مكتبة كوكب
الشرق "ودارت األيام".

نداء شرارة خالل حفل الختام

ميادة الحناوي
وكان ألعمال الفنانة السورية ميادة
ال ـح ـن ــاوي نـصـيــب م ــن اخ ـت ـي ــارات ن ــداء
التي أبدعت في "أنا بعشقك" من كلمات
ً
وألحان بليغ حمدي ،ونزوال عند رغبة
الـحـضــور تغني مــن أعـمــالـهــا "سـهــرانــة
أن ــا" مــن كـلـمــات وس ــام صـبــري وألـحــان
تامر عاشور وتوزيع موسيقي وإنتاج
جان ماري رياشي ،والتي حققت أصداء
كبيرة عند طرحها ،وما إن انتهت نداء
من األغنية حتى رد الجمهور لها هذا
التقدير بتحية كبيرة.
ومـ ـ ــع م ـ ـ ــرور الـ ــوقـ ــت ت ــرتـ ـف ــع وتـ ـي ــرة
الـتـفــاعــل فــي الــوقــت ال ــذي اخ ـت ــارت فيه
ش ـ ـ ــرارة أن ت ـج ـنــح لـلـخـلـيـجــي وت ــدم ــج
بــذكــاء بـيــن مجموعة مــن أب ــرز أغنيات
عبدالمجيد عبدالله.

حماس الجمهور

قيثارة األردن

ثم تمضي النجمة األردنية مدفوعة
ب ـح ـم ــاس ال ـج ـم ـه ــور وت ـ ـشـ ــدو بــأغـنـيــة
الـفـنــانــة س ـعــاد مـحـمــد "وحـشـتـنــي" من
كلمات صالح فايز وألحان خالد األمير
 ،ومنها إلــى أغنية "بتونس بـيــك" قبل
ً
أن تـعــود م ـجــددا ألعـمــال كــوكــب الشرق
وت ـخ ـتــار "أل ــف لـيـلــة ول ـي ـلــة" مــن كلمات
مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي،
وت ـس ـت ـك ـم ــل ن ـ ـ ــداء ال ـ ـعـ ــزف ع ـل ــى أوتـ ـ ــار
الرومانسية عندما تشدوا بـ "ليه خلتني
أحـ ـب ــك" م ــن ت ــأل ـي ــف م ــأم ــون ال ـش ـن ــاوي

وقــالــت ن ــداء ش ــرارة "قـيـثــارة األردن"
كما يطلق عليها الجمهور فــي بلدها
إنها انبهرت بترحيب الجمهور الكويتي
لها وشكل لها صدمة إيجابية معربة
عن سعادتها بوجودها في الكويت في
حفل كبير كهذا ،وقالت إنها محظوظة
ب ــال ـغ ـن ــاء ع ـل ــى خ ـش ـبــة م ـس ــرح ال ــراح ــل
ً
عبدالحسين عبدالرضا وسعدت كثيرا
بـطـلــب ال ـج ـم ـهــور ل ـهــا ب ـغ ـنــاء اغـنـيـتـهــا
الخاصة "سهرانة أنا" ولم تتوقع تفاعل
الجمهور معها بهذه الطريقة الجميلة.

وكـ ــانـ ــت نـ ـ ــداء قـ ــد بـ ـ ــدأت الـ ـغـ ـن ــاء مــن
خـ ــال أدائـ ـه ــا ع ـ ــددا م ــن األغ ـن ـی ــات مع
فرقة "عمون" األردنـیــة للتراث والفنون
وحـ ـص ــدت ل ـق ــب "أحـ ـل ــى ص ـ ــوت" ضـمــن
بـ ــرنـ ــامـ ــج "ذا ف ـ ــوی ـ ــس" ف ـ ــي مــوس ـم ـهــا
الثالث عام  2015وشاركت في عدد من
المهرجانات الموسیقیة العربیة داخل
األردن وخارجها.
وج ـ ــاءت لـیـلــة ال ـخ ـتــام ه ــذه ب ـعــد 15
ً
ً
یوما قضاها الجمهور بین  48نشاطا
ً
ً
ثقافیا مختلفا توزعت على محاضرات
فـكــریــة وأم ـس ـیــات أدب ـیــة وتـنــوعــت بین
القصة والشعر والسیر والتاریخ وأخرى
موسیقیة لفنانین و ف ــرق مــن مختلف
دول العالم.

األنصاري مكرما نداء

ةديرجلا

•
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ً
التزام أميركي  -فرنسي بحماية الخليج ...وإيران تحتجز سفينة

طهران تتخذ  4إجراءات جديدة في إطار «الخطوة الثالثة» وتدخل الجيل الـسادس بالتخصيب
شددت الواليات المتحدة
وفرنسا على ضرورة حفظ
أمن المالحة في الخليج،
وتنسيق الجهود التي تعتزم
الدول األوروبية إطالقها مع
مهمة الحماية التي تقودها
واشنطن ،بحيث تكون مكملة
لها ،في حين أعلنت طهران
تفاصيل خطوتها الثالثة
بتقليص التزاماتها النووية،
للضغط على الدول األوروبية
من أجل حماية االتفاق
النووي.

فـ ــي مـ ـح ــاول ــة لـ ـ ـ ــرأب الـ ـص ــدع
ال ـ ـغـ ــربـ ــي وتـ ــوح ـ ـيـ ــد الـ ـصـ ـف ــوف
بمواجهة إيران ،اتفق وزير الدفاع
األميركي مــارك إسبر مــع وزيــرة
الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي،
أمس ،على ضرورة تنسيق جهود
البحرية الفرنسية وواشنطن التي
تقود مهمة "سنتينيال" لضمان
حرية المالحة في مضيق هرمز
قبالة السواحل اإليرانية.
وقــال الــوزيــر األمـيــركــي ،خالل
مــؤت ـمــر م ـش ـتــرك م ــع ب ــارل ــي ،في
بــاريــس أم ــس ،إن األم ــن البحري
ً
أولوية للواليات المتحدة ،مضيفا
أن بـ ــاده سـتـمـنــع أي ت ـهــديــدات
إي ــرانـ ـي ــة فـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج أو حـتــى
صينية في أماكن أخرى.
ً
وردا على سؤال حول الخطوة
اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ب ـت ـق ـل ـيــص
االل ـت ــزام ــات ال ـم ـن ـصــوص عليها
في اتفاق النووي ،أكد إسبر أنه
لم يفاجأ بإعالن طهران تشغيل
أجـ ـه ــزة ط ـ ــرد م ــرك ــزي م ـت ـطــورة
سيزيد انتاجها ومخزونها من
اليورانيوم المخصب.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :ي ـ ـخـ ــرقـ ــونـ ــه أص ـ ــا.
ي ـ ـخـ ــرقـ ــون م ـ ـعـ ــاهـ ــدة ال ـ ـحـ ــد مــن
االنـتـشــار ال ـنــووي مـنــذ سـنــوات.
ً
بالتالي ،األمر ليس مفاجئا".

بين طهران وواشنطن ،ستواصل
الـجـهــود الــرامـيــة إل ــى دف ــع إي ــران
لاللتزام الكامل باالتفاق النووي
المبرم عام .2015
وأ ض ـ ـ ــا ف ـ ـ ــت أن ا لـ ـتـ ـح ــر ك ــات
األميركية واألوروبية لتعزيز أمن
الخليج يجب أن تكون "متكاملة
ومنسقة على نحو جيد" ،متابعة:
"علينا أن نفعل كل ما في وسعنا
للمساهمة في تخفيف التوتر مع
إيـ ــران وض ـمــان ســامــة الـمــاحـة
البحرية".
وكــانــت بــاريــس استبعدت أن
تـنـضــم إل ــى الـتـحــالــف األمـيــركــي
ل ـح ـمــايــة ن ــاق ــات ال ـن ـفــط وسـفــن
الشحن من تهديدات قد تمثلها
إيران في هرمز ،وعوضا عن ذلك
تسعى إليجاد بديل أوروبي.
وفي وقت سابق ،ذكر مسؤول
أمـيــركــي رفـيــع فــي وزارة الــدفــاع
األمـيــركـيــة "الـبـنـتــاغــون" أن لقاء
اسـ ـب ــر وبـ ــارلـ ــي س ـي ـب ـحــث سـبــل
"تنسيق جهود حماية المالحة
بــال ـخ ـل ـيــج ،وب ـح ــث إيـ ـج ــاد آل ـيــة
تنسيق بين الجهود بحيث تكون
مكملة" .وأضــاف أن "واشنطن ال
تزال تعتقد أن تطبيق العقوبات
ع ـل ــى إي ـ ـ ـ ــران أمـ ـ ــر م ـه ــم لــدف ـع ـهــا
للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

التزام فرنسي

احتجاز جديد

من جهتها ،أكــدت بارلي على
ض ــرورة الـتــزام الجميع بحماية
الـ ـم ــاح ــة فـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج .وق ــال ــت
ال ــوزي ــرة إن ب ــاري ــس ،الـتــي تقود
وساطة أوروبية لتخفيف التوتر

فــي هــذه األثـنــاء ،احتجز خفر
ً
ً
السواحل اإليراني زورقا أجنبيا
ف ــي مـ ـي ــاه ال ـخ ـل ـي ــج ،م ــع طــاق ـمــه
المؤلف من  12فلبينيا لـ"قيامه
بتهريب الوقود".

أكد مستشار األمن القومي للبيت
األب ـ ـيـ ــض ،ج ـ ــون ب ــولـ ـت ــون ،وصـ ــول
ناقلة النفط اإليرانية "أدريــان داريا
 "1الموضوعة على القائمة السوداء
األم ـي ــرك ـي ــة ،أم ـ ــام م ـي ـن ــاء ط ــرط ــوس
السوري.
ومساء أمس األول ،كتب بولتون
على "تويتر"" :أي شخص كان يؤكد
أن أدري ــان داري ــا 1لم تكن تتجه إلى
س ــوري ــة يــرفــض الـحـق ـيـقــة" ،ووض ــع
صورا ملتقطة باألقمار االصطناعية
تظهر الناقلة اإليرانية راسية على
بعد ميلين بحريين من طرطوس.
وأضاف" :ترى طهران أن مساعدة
نـظــام الرئيس بـشــار األســد المجرم

متظاهرون يحتجون على زيارة رئيس بلدية طهران لبرلين أمس األول (أ ف ب )
وذكـ ـ ــرت طـ ـه ــران أن الـسـفـيـنــة
كانت تحمل قرابة  284ألــف لتر
من وقود الديزل ،بقيمة مليوني
دوالر أم ـيــركــي ،وت ــم احـتـجــازهــا
قرب مقاطعة سيريك في مضيق
هرمز.
وس ـب ــق أن اح ـت ـج ــزت ط ـهــران
س ـف ـنــا ف ــي ال ـخ ـل ـيــج ق ــائ ـل ــة إن ـهــا
ُ
تستخدم في تهريب النفط.
وتــأتــي عملية االحتجاز على
وق ــع ال ـتــوتــر ف ــي الـخـلـيــج وقـيــام

"ال ـ ـح ـ ــرس ال ـ ـ ـثـ ـ ــوري" ب ــاح ـت ـج ــاز
ناقلة النفط البريطانية "ستينا
ً
إمبيرو" ،ردا على توقيف سلطات
ج ـب ــل طـ ـ ــارق ن ــاق ـل ــة إي ــرانـ ـي ــة تــم
ً
إطالقها الحقا.

خطوات وتطوير
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ك ـش ـف ــت
ط ـ ـهـ ــران ،أم ـ ـ ــس ،عـ ــن ت ـفــاص ـيــل
خ ـط ــوت ـه ــا الـ ـث ــالـ ـث ــة بـتـقـلـيــص

صورة نشرتها شركة أميركية لتكنولوجيا الفضاء تظهر «أدريان» قرب طرطوس (رويترز)

التزاماتها النووية التي تضغط
بها على ال ــدول األوروب ـيــة ،من
أجـ ــل ال ـح ـص ــول ع ـل ــى مـكــاســب
اقتصادية للحفاظ على االتفاق
النووي.
وقال المتحدث باسم منظمة
الطاقة الذرية بهروز كمالوندي:
"اتخذنا أربعة إجراءات في إطار
ال ـخ ـط ــوة لـتـقـلـيــص االل ـ ـتـ ــزام"،
ً
معلنا أن إي ــران زادت مــن عدد
أجهزة الطرد المركزي ،وقامت
بضخ الغاز في الجيل السادس
مـ ـ ــن أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ال ـ ـ ـطـ ـ ــرد ل ـ ــزي ـ ــادة
تخصيب اليورانيوم.
وأضـ ـ ـ ــاف كـ ـم ــال ــون ــدي" :ف ــي
ح ــال ال ـق ـيــام بــأرب ـعــة إج ـ ــراءات
أ خ ــرى فيما يتعلق بتخصيب
الـ ـي ــورانـ ـي ــوم ،ف ـل ــن ت ـب ـقــى أم ــام
إيران أي قيود على التخصيب"،
ً
موضحا" :أمامنا خطوة مهمة
فـ ـ ــي تـ ـخـ ـصـ ـي ــب الـ ـ ـي ـ ــورانـ ـ ـي ـ ــوم
وأج ـيــال أجـهــزة الـطــرد سنقوم
بـهــا فــي الـشـهــر الـمـقـبــل" .لكنه
أك ــد أن بـ ــاده ل ــن تـنـسـحــب من
الـبــروتــوكــول المكمل لمعاهدة
الحد من االنتشار النووي.
وأشار إلى أن "إيران اضطرت
إل ــى الـقـيــام بــالـخـطــوات الـثــاث
النتهاك الطرف اآلخــر لالتفاق
ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــووي" ،ف ـ ـ ــي إش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ــى
انسحاب إدارة الرئيس دونالد
ت ــرام ــب األح ـ ـ ــادي م ــن االت ـف ــاق،
ً
داعـ ـي ــا الـ ـط ــرف األوروبـ ـ ـ ــي إلــى

تسريع خطواته إلنقاذ االتفاق
ً
ً
لـ"أن األمور تتعقد شيئا فشيئا".
ف ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،رأى أم ـيــن
مـجـلــس األم ــن الـقــومــي اإليــرانــي
ع ـ ـ ـلـ ـ ــي ش ـ ـم ـ ـخ ـ ــا ن ـ ــي أن ب ـ ـ ـ ــاده
استطاعت تعطيل مفعول سياسة
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ،مــؤكــدا أن
ت ـهــديــدات واشـنـطــن الـتــي ترغب
في إبــرام اتفاق جديد حــول عدة
ملفات مع طهران "غير مجدية".

خيبة وزيارة
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،اعـ ـتـ ـب ــرت
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة فــي
بـيــان أن الـتـطــور اإليــرانــي "الــذي
ي ـخــالــف ال ـت ـع ـهــدات ف ــي االت ـف ــاق
ً
ال ـم ـبــرم مـخـيــب جـ ــدا ،ف ــي الــوقــت
الـ ــذي نـسـعــى ف ـيــه م ــع شــركــائـنــا
األوروبيين والدوليين لنزع فتيل
األزمة مع إيران".
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ي ـل ـت ـقــي ال ـقــائــم
بــأع ـمــال ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلــوكــالــة
الدولية للطاقة الــذريــة ،كورنيل
فـ ـي ــروت ــا ،م ـس ــؤول ـي ــن إيــران ـي ـيــن
بارزين اليوم في طهران.
وه ــذه هــي ال ـمــرة األولـ ــى منذ
مــا يـقــرب مــن عــامـيــن الـتــي يــزور
فيها مدير الــوكــالــة ،الجمهورية
اإلسالمية.
(باريس ،طهران  -أ ف ب،
رويترز ،د ب أ ،إرنا)

ضغوط «محسوبة» لـ «سائرون» على عبدالمهدي هجوم بالدرون على القوات
عالوي يقترح توحيد العسكر بإشراك «الحشد» و«البيشمركة» في القيادة
السورية في سهل الغاب
ال ي ـ ـ ـ ــزال رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ع ـ ـ ــادل ع ـب ــدال ـم ـه ــدي
يـ ـتـ ـع ــرض لـ ـضـ ـغ ــوط قـ ــويـ ــة مــن
الـ ـ ـق ـ ــوى األسـ ــاس ـ ـيـ ــة الـ ـم ــوالـ ـي ــة
ً
لـحـكــومـتــه ،خ ـصــوصــا تـحــالــف
"س ــائ ــرون" ،ال ــذي يــرعــاه الزعيم
الشيعي النافذ مقتدى الصدر،
وك ــذل ــك م ــن ال ـق ــوى الـمـقــربــة من
إيران.
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،ت ـل ـق ــى
عبدالمهدي إش ــارات متضاربة
مـ ــن "س ـ ـ ــائ ـ ـ ــرون" ،ب ـي ـن ـمــا أشـ ــار
م ــراق ـب ــون الـ ــى أن ض ـغ ــوط هــذا
التحالف على رئيس الحكومة
"محسوبة ومـتــوازنــة" ،وهدفها
مــوازنــة الضغوط التي تمارس
عليه من القوى المحسوبة على
طهران.
وب ـ ـعـ ــد ي ــومـ ـي ــن عـ ـل ــى إعـ ــان
ُالـ ـص ــدر ،ال ـم ــوج ــود ف ــي مــديـنــة
ق ــم االيــران ـيــة ،أن مــا يـحــدث في
الـ ـع ــراق يـعـتـبــر إع ــان ــا بـنـهــايــة
ً
ال ـح ـكــومــة ،م ـح ــذرا م ــن الـتـحــول
إلى "دولة شغب" ،اعتبر النائب
عن "سائرون" ،جواد الموسوي،
أمس ،أن "إقالة عبدالمهدي قريبة
ً
ج ــدا  ،بسبب فشل حكومته في
حفظ سيادة العراق وإبعاده عن
الصراعات اإلقليمية بين أميركا
وإيران".
أم ـ ـ ـ ـ ــا زم ـ ـي ـ ـل ـ ــه ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب ع ــن
"سائرون" برهان المهموري ،فقد
تحدث بنبرة مختلفة ،وقال في
تصريح نشر أمس ،إن تغريدات
زع ـي ــم ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري ليست
ً
ً
تخليا عــن ا لـحـكــو مــة أو سحبا
للثقة منها ،بل "من أجل تقويم"
عملها.
وقـ ــال ال ـم ــوس ــوي إن ــه "يـجــب
على رئيس الوزراء أن يحصر كل
القرارات المصيرية بيده ،وعدم
السماح بتشتت وإصدار قرارات

م ـن ـف ــردة ب ـع ـيــدة ع ــن الـتـقـلـبــات
السياسية".
وكان الصدر هدد كذلك بأنه
فـ ــي ح ـ ــال لـ ــم ت ـت ـخ ــذ ال ـح ـكــومــة
إج ــراء ات صــارمــة ،فإنه سيعلن
براءته منها فيما بدا أنه تعليق
ع ـل ــى ال ــوث ـي ـق ــة الـ ـت ــي كـشـفـتـهــا
وسائل إعالم محلية ونسبت إلى
نائب رئيس "الحشد" ،أبومهدي
المهندس ،يطلب فيها "تشكيل
مــديــريــة ل ـل ـقــوة ال ـجــويــة تــابـعــة
للحشد ،يديرها بالوكالة صالح
م ـه ــدي ح ـن ـت ــوش" ،بـيـنـمــا نفى
المكتب اإلعالمي لرئيس الحشد،
فالح الفياض ،صحة هذا األمر.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،دع ــا عضو
مجلس الـنــواب فالح الخزعلي،
الـ ــى إدراج م ـع ــارض ــي تـسـلـيــح
ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي ب ــال ــدف ــاع ــات
ال ـجــويــة ف ــي "خ ــان ــة الـمـتــآمــريــن
على العراق".
ف ــي األث ـ ـنـ ــاء ،ووس ـ ــط ال ـجــدل
الـمـتــواصــل حــول دور "الحشد"
اقترح رئيس المنبر العراقي اياد
عالوي ،أمس ،تشكيل قيادة عامة
للقوات المسلحة تضم ممثلين
عن البيشمركة والحشد الشعبي.
وق ــال ع ــاوي" :لطالما أكــدت
ض ـ ـ ـ ــرورة الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى هـيـبــة
وس ـم ـع ــة الـ ــوطـ ــن ،وم ـن ــع ت ـعــدد
ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ل ـم ــا لــذلــك
مــن تــداع ـيــات سلبية خـطـيــرة"،
وأضــاف" :الحل الوحيد لتالفي
ذلك يكمن في تشكيل قيادة عامة
للقوات المسلحة تضم ممثلين
عن البيشمركة والحشد المقاتل،
ب ـق ـي ــادة ال ـق ــائ ــد الـ ـع ــام ل ـل ـقــوات
المسلحة ونائبه وزيــر الدفاع".
وأك ــد أنــه "ال سبيل الستقرارنا
سوى بعراق واحد وجيش واحد
وقرار واحد وقيادة واحدة".
فــي سـيــاق مـتـصــل ،أك ــد قائد

واشنطن ترفض ّ
تفرد أنقرة بالمنطقة اآلمنة

الصدر يــوزع الطعام في مدينة قم على المشاركين في
المراسم العاشورائية
الشرطة االتحادية ،اللواء جعفر
ص ـ ـ ـ ــدام ،فـ ــي م ــؤتـ ـم ــر ص ـحــافــي
عقده أمــس بمقر قـيــادة القوات
أنه "في القريب العاجل سيكون
وجود قوات الشرطة االتحادية
ف ــي جـمـيــع م ـحــاف ـظــات ال ـع ــراق،
وسيكون الملف األمـنــي خاص
بها".
بدوره ،كشف المتحدث باسم
وزارة الداخلية ،اللواء سعد معن،
ف ــي الـمــؤتـمــر الـصـحــافــي نفسه
ّ
أن "هناك جدولة لعملية تسلم
الـمـلــف األم ـن ــي ل ـق ــوات الـشــرطــة
االتحادية دستوريا وقانونيا"،
مــؤكــدا أن "بــدايــة الشهر الـقــادم

قرقاش :اإلمارات تدعم
دعوة السعودية للحوار

شدد وزير الدولة اإلماراتي
للشؤون الخارجية ،أنور قرقاش،
أمس ،على أن التحديات املشتركة
التي تواجه اإلمارات والسعودية
في أيد سعودية أمينة.
وأكد قرقاش أن اإلمارات تدعم
الدعوة السعودية لحل األزمة بني
حكومة الرئيس عبدربه منصور
هادي واملجلس االنتقالي
الجنوبي االنفصالي عبر الحوار
في جدة ،كما دعمت دعوتها
للحسم في اليمن.
إلى ذلك ،قال مسؤول عسكري
يمني إن اللجنة املشتركة إلعادة
االنتشار في مدينة الحديدة
عقدت اجتماعها السادس ،أمس،
في املياه املفتوحة على منت
سفينة أممية.

بولتون« :أدريان» قبالة طرطوس
أه ــم م ــن م ـســاعــدة شـعـبـهــا .يمكننا
ال ـت ـفــاوض ،لـكــن ط ـهــران لــن تحصل
ع ـلــى خ ـفــض ل ـل ـع ـقــوبــات طــال ـمــا لم
تتوقف عن الكذب وعن نشر اإلرهاب"!
وكـ ـش ــف م ــوق ــع "تـ ــانـ ــك تـ ــراكـ ــرز"،
الــذي يراقب مسار ناقالت النفط أن
الناقلة قرب طرطوس ،لكن لم يؤكد
أن السفينة ا لـتــي تنقل  2.1مليون
برميل نفط بقيمة  140مليون دوالر
تقوم بإفراغ حمولتها.
وفي وقت سابق أكد موقع "ميدل
إيست آي" أن الناقلة التي احتجزت 6
أسابيع في جبل طارق أفرغت مساء
الخميس الماضي  55في المئة من
حمولتها.

سلة أخبار

سـ ـتـ ـسـ ـتـ ـل ــم ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات م ـ ـ ـهـ ـ ــام 4
محافظات".
وب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــط األمـ ـنـ ـي ــة
الـخــاصــة بحماية الــزائــريــن في
شهر المحرم ،أكد معن أن "هناك
استعدادات كاملة لتأمين" هذه
المناسبة الدينية.
ال ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،لـ ـ ـق ـ ــي  3جـ ـن ــود
مصرعهم أ ثـنــاء تفكيك عبوات
ناسفة في منزل مفخخ بمجمع
العدنانية بناحية القحطانية
غــربــي مــديـنــة ال ـمــوصــل ،شمال
البالد.
(بغداد ـ وكاالت )

رغم وقف إطالق النار المثمر في إدلب منذ
منذ فجر  31أغسطس الماضي ،أعلن الجيش
الـ ـس ــوري ،أمـ ــس ،ت ـصـ ّـدي ــه لـسـلـسـلــة هـجـمــات
بثالث طائرات مسيرة (درون) محملة بالقنابل
استهدفت مواقعه الرئيسية في منطقة سهل
الغاب غربي حماة شمال البالد.
وبعد  4أيام من عملية مماثلة على قاعدة
حميميم الجوية الروسية بمحافظة الالذقية،
قــال مصدر عسكري لوكالة األنـبــاء الرسمية
(س ــان ــا) ،إن "وســائــط دفــاعـنــا ال ـجــوي تمكنت
مـســاء الجمعة مــن تدمير طائرتين وإسـقــاط
الثالثة وتفكيك ذخيرتها دون وقوع أي خسائر
في صفوف قواتنا".
ومع تماسك الهدنة أمام الخروقات اليومية،
شهدت مناطق المعارضة في إدلب ،أمس األول،
تـظــاهــرات تطالب تركيا باعتبارها الضامن
الت ـ ـفـ ــاق خ ـف ــض ال ـت ـص ـع ـي ــد وم ـج ـل ــس األمـ ــن
بحماية المدنيين وفتح الحدود مع أوروبــا،
ً
ورفع المشاركون فيها أعالما والفتات تدعو
إلى سقوط النظام السوري وحليفته موسكو.
وخـ ــال اج ـت ـمــاع ف ــي إسـطـنـبــول بـمـشــاركــة
سفراء وممثلين عن الواليات المتحدة واالتحاد
األوروبي وبريطانيا وكندا وألمانيا وسويسرا
وهولندا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا واليابان
والدنمارك وإيطاليا ونيوزيلندا ،قدم ائتالف
المعارضة برئاسة أنــس العبدة ،أمــس األول،
ً
ً
عرضا موسعا
لـ "جرائم حرب" ارتكبها النظام في مناطق
خ ـفــض الـتـصـعـيــد وم ــا تـسـبـبــت ب ــه م ــن أزم ــة
إنسانية ونزوح نحو مليون ونصف المليون
ً
شخص إلى المناطق الحدودية التركية ،داعيا
إلى العمل من أجل إيقاف األعمال العسكرية
كاملة والعودة إلى االلتزام باتفاق إدلب.
ً
ً
وفي خطوة القت ترحيبا من أميركيا ،قررت
الحكومة الدنماركية إرسال قوة عسكرية إلى
مناطق سيطرة األكراد شرق سورية ،معتبرة

أن أمنها "ال ينحصر بالحدود" ومن الضروري
المشاركة في مكافحة اإلرهاب والحد من تدفق
المهاجرين.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم وزارة الـ ــدفـ ــاع
(البنتاغون) ،جوناثان هوفمان ،إن "الدنمارك
إحدى مؤسسي التحالف الدولي وهذه الخطوة
دليل على االلتزام المتواصل منها بالعمل مع
شركائنا قــوات ســوريــة الديمقراطية (قسد)،
للتأكد من أن تنظيم داعش لن يعاود الظهور
ً
ً
م ـجــددا" ،موضحا أن "الدنماركيين يعملون
م ــع الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ب ـســوريــة لــدعــم األم ــن
واالستقرار".
وق ـ ـبـ ــل س ـ ــاع ـ ــات م ـ ــن انـ ـ ـط ـ ــاق الـ ـ ــدوريـ ـ ــات
المشتركة في "المنطقة اآلمنة" ،اعتبر رئيس
األركان األميركي جوزيف دانفورد أن سيطرة
تركيا بشكل منفرد عليها لن يخدم مصالح
البلدين وسيضرها.
وجدد دانفورد ،خالل ندوة ناقشت الوضع
ال ـس ــوري الـتــأكـيــد عـلــى حــاجــة واش ـن ـطــن إلــى
ً
تدريب من  50إلى  60ألفا من القوات المحلية
ً
لـضـبــط األمـ ــن ش ـم ــال س ــوري ــة ،مـضـيـفــا أنـهــا
استطاعت تدريب نصف هذا العدد حتى اآلن.
وفي وقت سابق ،أعلن وزير الدفاع التركي
خ ـل ــوص ــي آك ـ ـ ــار ،أم ـ ــس األول ،أن الـ ــدوريـ ــات
المشتركة مع الواليات المتحدة ستبدأ اليوم
ً
ً
في المنطقة اآلمنة ،موضحا أن جنودا أتراكا
وأمـيــركـيـيــن قــامــوا بمهمات اسـتـطــاع جــوي
بــواس ـطــة ث ــاث م ــروح ـي ــات ف ــوق س ــوري ــة في
األيام األخيرة.
في غضون ذلك ،أعلنت األمم المتحدة ،أمس
األول ،إرسال مساعدات إنسانية ألول مرة منذ
فبراير الماضي إلى مخيم الركبان ،الذي يؤوي
نحو  40ألــف ســوري يعيشون فــي فقر مدقع
على حدود األردن.
(عواصم -وكاالت)

بالغ بتهديد بحري
في البحر األحمر

أفاد الناطق باسم األسطول
األميركي الخامس املوجود
في البحرين ،جوشوا فراي،
بأن قواته جاهزة للحفاظ
على أمن سفن الشحن في
املنطقة.
وجاءت تصريحات املسؤول
العسكري في أعقاب إنذار
صدر عن اإلدارة البحرية
لوزارة النقل األميركية،
أمس ،ذكر أن "تهديدًا بحريًا
تم اإلبالغ عنه في البحر
األحمر قرب اليمن" .ولم يشر
اإلنذار إلى طبيعة التهديد أو
مصادره.

«اإلفريقي» يرفع تعليق
عضوية السودان

أكدت مفوضية االتحاد
اإلفريقي ،أن االتحاد قرر
رفع تعليق عضوية السودان
بعد إعالن الدولة الواقعة في
شمال شرق إفريقيا تشكيل
حكومة جديدة.
وتأتي هذه الخطوة
بعدما شكل رئيس الوزراء
السوداني عبدالله حمدوك
الخميس املاضي حكومة ،هي
األولى منذ اإلطاحة بحكم
الرئيس عمر البشير ،في
أبريل املاضي.
وأوقف االتحاد عضوية
الخرطوم في يونيو املاضي
بعد حملة قمع عنيفة ضد
املظاهرات الجماهيرية
املؤيدة للديمقراطية في
الدولة املضطربة.

ّ
تجدد االشتباكات
بمحاور طرابلس

تجددت االشتباكات املسلحة،
أمس ،بني قوات حكومة «الوفاق»
الليبية وقوات «الجيش الوطني»
بقيادة املشير خليفة حفتر ،في
أغلب محاور القتال بالعاصمة
طرابلس ،بعد أيام من الهدوء.
وقال املتحدث باسم املركز
اإلعالمي لعملية «بركان
الغضب» التابعة لـ «الوفاق»،
مصطفى املجعي ،إن االشتباكات
تجددت بعدما «أعطت غرفة
العمليات أوامر لجميع قواتنا
بالتقدم» .وتشن قوات حفتر ،منذ
 4أبريل املاضي ،هجوما متعثرًا
للسيطرة على طرابلس ،مقر
حكومة الوفاق املدعومة من األمم
املتحدة.
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ّ
توتر في غزة والضفة ...و«صفقة القرن» خالل أسابيع

َ
«درون» تسقط عبوة وتعود للقطاع وإسرائيل ترد بالغارات ...وطعن مستوطنين في عزون
تواصل التوتر األمني في
الضفة الغربية المحتلة وقطاع
غزة ،بينما أعلنت إدارة الرئيس
دونالد ترامب أن األسابيع
القليلة المقبلة قد تشهد
إعالن تفاصيل صفقة القرن.
جديد ،استطاعت
وفي تطور ُ
طائرة مسيرة أطلقت من غزة
إسقاط قنبلة على األراضي
اإلسرائيلية ،قبل أن تعود
أدراجها.

«حماس» تؤكد
أن مسيرات
العودة
ستستمر

ع ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع األمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي إلـ ــى
ً
الـتــدهــور م ـجـ ّـددا فــي قـطــاع غــزة،
بعدما قصفت القوات اإلسرائيلية
ًّ
ردا على
مواقع لحركة «حماس»،
إطـ ــاق ص ــواري ــخ عـلــى إســرائـيــل
وعلى إطالق طائرة مسيرة (درون)
من الجيب الفلسطيني المحاصر.
وأع ـل ــن ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي،
فــي ب ـيــان ،دخ ــول طــائــرة مسيرة
أرسـلــت مــن جـنــوب غ ــزة ،المجال
ً
الـجــوي اإلســرائـيـلــي ،مـشـيــرا الى
أنـهــا «أل ـقــت عـلــى مــا يـبــدو عبوة
ناسفة قرب الجدار الفاصل ،مما
ألحق أضرارا بآلية عسكرية قبل
أن تعود إلى غزة».
ً
وأوضح الجيش أنه «ردا على
ذلك ،استهدفت طائرة إسرائيلية
ال ـخ ـل ـيــة الـ ـت ــي أرسـ ـل ــت ال ـط ــائ ــرة
المسيرة».
وك ــان ــت «ال ـج ــري ــدة» ،ق ــد نقلت
في عددها الصادر في  3الجاري،
ً
نقال عن مصدر في وزارة الدفاع
َ
اإليرانية ،أن طهران زودت حركتي
حـ ـ ـم ـ ــاس والـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاد اإلس ـ ــام ـ ــي
الـفـلـسـطـيـنـيـتـيــن و«ح ـ ـ ــزب ال ـل ــه»
ال ـل ـب ـنــانــي و«الـ ـحـ ـش ــد ال ـش ـع ـبــي»
العراقي بآالف الصواريخ الدقيقة
ال ـق ـص ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة ال ـمــدى
والطائرات المسيرة من دون طيار
ً
(درون) ،ردا على سلسلة الضربات
التي يعتقد أن إســرائـيــل شنتها
عـلــى م ـخــازن الـفـصــائــل العراقية
الموالية لها.
وشدد المصدر على أن التحرك
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ج ـ ـ ــاء بـ ـع ــدم ــا اع ـت ـب ــر
ق ــادة ط ـهــران أن ال ـضــربــات التي
اق ـتــربــت م ــن حـ ــدود الـجـمـهــوريــة
ً
اإلس ــام ـي ــة تـخـطــت خ ـط ــا أحـمــر
ض ـم ــن ت ـفــاه ـمــات ـهــم م ــع روس ـي ــا
بشأن ضبط الصراع مع اسرائيل
في المنطقة.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «ح ـ ــزب ال ـل ــه»
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع ت ـ ـه ـ ــري ـ ــب ع ـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
ال ـصــواريــخ إل ــى حــركـتــي حماس
والـجـهــاد اإلس ــام ــي ،األم ــر الــذي
يهدد باستهداف مناطق حساسة
داخ ــل إســرائ ـيــل يمكنها إح ــداث
دمـ ــار كـبـيــر مـثــل م ـخ ــازن ال ـمــواد
الـكـيـمــاويــة أو ال ـغــاز أو محطات
الوقود.

قصف وتشييع
وف ــي وق ــت م ـتــأخــر م ــن مـســاء

أمس األول« ،أطلقت خمس قذائف
مــن قطاع غــزة باتجاه إسرائيل،
وس ـق ـطــت ف ــي ح ـقــول ف ــي جـنــوب
ال ـب ــاد» ،حـســب ب ـيــان ص ــادر عن
الجيش.
ً
وردا على ذلك ،أوضح الجيش
ً
أن «طائرة ودبابة قصفتا أهدافا
لحماس فــي شمال غــزة ،بما في
ذلك مواقع عسكرية».
وحـصــل تـبــادل القصف بعد
مـقـتــل خــالــد الــرب ـيــع ( 14عــامــا)
ً
وعلي األشقر ( 17عاما) بنيران
إســرائـيـلـيــة ،خ ــال احـتـجــاجــات
الجمعة الثالثة والسبعين من
«مسيرات العودة» ،قرب السياج
الـ ـع ــازل الـ ــذي يـفـصــل إســرائ ـيــل
ع ـ ــن غـ ـ ــزة الـ ـخ ــاض ــع ل ـل ـح ـصــار
اإلس ــرائ ـي ـل ــي م ـنــذ أك ـث ــر م ــن 10
سـ ـن ــوات ،ك ـمــا أص ـي ــب  66على

األقل بالرصاص الحي .وحملت
«حـ ـم ــاس» ،ف ــي ب ـي ــان ،إســرائـيــل
«المسؤولية الكاملة عن التوتر
في غــزة ،وعن نتائج وتداعيات
ج ــريـ ـم ــة قـ ـت ــل الـ ـمـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن،
والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــرؤ عـ ـل ــى دم ـ ـ ـ ــاء أبـ ـن ــاء
شعبنا».
وأض ــاف البيان أن «المقاومة
ال ـبــاس ـلــة ال ـت ــي ل ــم ت ـف ــرط بــدمــاء
الشهداء يوما مــا ،ستبقى الــدرع
الحامي لهذا الشعب ،ولن تتخلى
ع ـ ــن واجـ ـبـ ـه ــا ف ـ ــي الـ ـ ــدفـ ـ ــاع عـنــه
وحماية مصالحه وردع االحتالل
المجرم».
وت ــاب ــع أن «م ـس ـيــرات ال ـعــودة
وكسر الحصار ستستمر كوسيلة
ك ـف ــاح ـي ــة ،واس ـ ـت ـ ـمـ ــرارا لـمـسـيــرة
شـعـبـنــا ف ــي ال ـج ـهــاد والـمـقــاومــة
حتى تحقيق أهدافها».

َ
طعن مستوطنين

فـ ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ـ ــك ،ح ــاص ــرت
الـقــوات اإلسرائيلية ،أمــس ،بلدة
ع ـ ـ ـ ــزون ش ـ ـ ــرق م ــديـ ـن ــة ق ـل ـق ـي ـل ـيــة
ً
ب ــالـ ـضـ ـف ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة بـ ـحـ ـث ــا عــن
م ـط ـلــوب ـيــن فـلـسـطـيـنـيـيــن ن ـفــذوا
عملية طعن ضد مستوطن ونجله.
ووص ـ ـ ـفـ ـ ــت هـ ـيـ ـئ ــة االسـ ـ ـع ـ ــاف
ً
اإلسرائيلية حالة االبن ( 17عاما)
ً
بالخطيرة ،نظرا لتعرضه للطعن
فــي كــل جسمه ،فــي حين وصفت
إصابة األب ( 60عاما) بالطفيفة.
ولـ ـ ـ ــم ت ـ ـشـ ــر وسـ ـ ــائـ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،إل ـ ــى مـ ــا إذا ك ــان
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــان م ــن مـسـتــوطـنــي

مصر« :المؤبد» لبديع ...وبالغ محمد علي إلى «أمن الدولة»

●

القاهرة  -حسن حافظ

قـضــت محكمة جـنــايــات الـقــاهــرة،
أمس ،بالسجن المؤبد ( 25سنة) ،على
مرشد جماعة اإلخ ــوان محمد بديع،
و 10مــن قـيــادات الجماعة ،فــي إعــادة
محاكمتهم بقضية اقتحام السجون
واقتحام الحدود الشرقية ،والتي تعود
إلى األحداث التي شهدتها مصر خالل
ث ــورة  25يـنــايــر  ،2011بينما قضت
المحكمة بانقضاء الدعوى للرئيس
األسبق محمد مرسي بسبب الوفاة.
وطـ ـ ـ ــال الـ ـحـ ـك ــم ب ــالـ ـم ــؤب ــد رئ ـي ــس

ال ـبــرل ـمــان ال ـســابــق س ـعــد الـكـتــاتـنــي،
وقـ ـ ـي ـ ــادات ال ـج ـم ــاع ــة رشـ ـ ــاد ب ـيــومــي
وعـصــام الـعــريــان ومحمد البلتاجي
وسعد الحسيني وآخرين ،كما قررت
المحكمة معاقبة  8متهمين بالسجن
المشدد  15سـنــة ،كما قضت بـبــراء ة
 9متهمين ،أبــرزهــم الــداعـيــة صفوت
حجازي ،وتأتي األحكام الجديدة بعد
قرار محكمة النقض في نوفمبر 2016
إل ـغــاء األح ـك ــام الـســابـقــة عــن محكمة
الجنايات فــي القضية ذاتـهــا ،والتي
كان أبرزها اإلعدام لمرسي وبديع.
وأعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ال ـم ـح ـك ـمــة مـحـمــد

وفاة عالم نووي بالمغرب
تداول المصريون على مواقع التواصل «نظريات مؤامرة» ،بعدما توفي
العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم رمضان ،في ظــروف غامضة بالمملكة
المغربية الخميس الماضي ،لينضم إلى سلسلة من علماء التخصص النادر
الذين يعتقد المصريون أنه جرى التخلص منهم من قبل إسرائيل.
وفي أول بيان رسمي صدر عن القاهرة ،قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون
المصريين بالخارج ،نبيلة مكرم ،أمس ،إنها تواصلت مع السفير المصري لدى
المغرب أشرف إبراهيم الذي أكد أن العالم وافته المنية إثر إصابته بعارض
صحي خالل مشاركته في ورشة عمل.
وأوضح السفير أن رمضان شعر بإرهاق شديد أثناء اجتماع ،واستأذن
في الصعود إلى غرفته بأحد الفنادق ،حيث لفظ أنفاسه األخيرة بها ،الفتا
إلى أن تشريح النيابة العامة للجثة أثبت أنه فارق الحياة نتيجة سكتة قلبية.

شـيــريــن خ ــال جلسة أم ــس ،انقضاء
الدعوى الجنائية لمرسي في القضية،
بسبب وفــاتــه ،لكنه أض ــاف« :المتهم
محمد مــرســي يستحق الـعـقــاب لوال
وفاته ،وحسابه عند ربه يوم ينادي
على رؤوس األشهاد».
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن ج ـم ــاع ــة اإلخـ ـ ــوان
تسعى من خالل دعاويها الباطلة إلى
تسييس الدين واتخاذه مطية لتحقيق
م ـكــاســب س ـيــاس ـيــة ل ــزي ــادة ن ـفــوذهــا
وتحقيق مصالحها المشبوهة ،الفتا
إلــى انشقاقها عــن اإلج ـمــاع الوطني
بالوقوف مع األعداء في خندق التآمر.
ويـ ـع ــد ه ـ ــذا أول ح ـك ــم ف ــي قـضـيــة
ل ـمــرســي م ـنــذ وف ــات ــه ف ــي  17يــونـيــو
الماضي.

ن ـب ـيــل ص ـ ـ ــادق ،أم ـ ــس ،إح ــال ــة ال ـب ــاغ
المقدم من المحامي محمد سالم ،ضد
علي إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء
التحقيق فيه ،واتـهــم المحامي رجل
األعـمــال بـ «الخيانة العظمى ،بعدما
نشر أكاذيبه وافتراءاته بغرض ابتزاز
الــدولــة المصرية ،وتشويه صورتها
بالداخل والخارج».
كذلك ،تقدم المحامي سمير صبري
بـبــاغ آخــر نهاية األسـبــوع الماضي
إلـ ــى ال ـم ــدع ــي الـ ـع ــام ال ـع ـس ـكــري ضد
ع ـل ــي ،وات ـه ـمــه بـتـلـقــي ت ـمــويــات من
الجماعات اإلرهابية بهدف اإلســاء ة
للقوات المسلحة.

جدل متواصل

إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ت ـ ـقـ ــدم  5م ـ ــن أعـ ـض ــاء
م ـج ـلــس ن ـقــابــة ال ـص ـحــاف ـي ـيــن بطلب
إلى النقيب ،للمطالبة بعقد اجتماع
طارئ «لمناقشة التداعيات الخطيرة
ع ـل ــى ال ـم ـه ـن ــة ،الـ ـت ــي ت ـح ـت ـضــر ،بـعــد
إص ـ ـ ـ ــدار ال ـم ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى ل ــإع ــام
الئحة الضوابط والمعايير الخاصة
ب ـ ــأخ ـ ــاق ـ ـي ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــة .ويـ ـخـ ـش ــى
ق ـط ــاع ع ــري ــض م ــن اس ـت ـخ ــدام الئـحــة
الـ ـض ــواب ــط الـ ـت ــي ص ـ ــدرت األسـ ـب ــوع
الماضي ،وتتضمن بعض الصياغات
الفضفاضة ،في اإلجهاز على البقية
الباقية من حرية الصحافة في مصر.

ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،واص ـ ـ ـ ــل رج ــل
األع ـم ــال والـمـمـثــل ال ـم ـســاعــد ،محمد
ع ـ ـلـ ــي ،إث ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـج ـ ــدل ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــارع
الـمـصــري ،إذ نـشــر فـيــديــو ســابـعــا له
من إسبانيا أمس األول ،يواصل فيه
المصرية،
مهاجمة إدارة أجهزة الدولة
ّ
واتهام كبار رجالها بالفساد ،لكنه لم
يقدم أي أدلــة أو وثــائــق تثبت صحة
كالمه الذي يتضمن وقائع وأشخاصا
رفيعين في النظام المصري.
وقرر النائب العام المستشار أحمد

ّ
تحرك نقابي

سلة أخبار
تبادل سجناء
بين روسيا وأوكرانيا

تبادلت موسكو وكييف 70
سجينا أمس ،في عملية
تاريخية وصفها الرئيس
األوكراني فولوديمير زيلينسكي
بـ «الخطوة األولى» نحو إنهاء
وهبطت
النزاع بين البلدين.
ً
طائرتان تحمالن  35سجينا
من كل جانب في كل من موسكو
وكييف .وبين المشمولين في
ً
ً
أوكرانيا
التبادل  24بحارا
والمخرج األوكراني أوليغ
سينتسوف والصحافي
الروسي كيريلو فيشنسكي،
وكذلك فالديمير تسيماخ ،وهو
مقاتل في صفوف االنفصاليين
المدعومين من روسيا ،الذي
ً
ً
أساسيا في
اعتبر شاهدا
ّ
طائرة الرحلة
كارثة تحطم
ُ
«إم إتش  »17التي أسقطت
في شرق أوكرانيا عام .2014
وفي واشنطن ،اعتبر الرئيس
دونالد ترامب أمس ،أن التبادل
التاريخي للسجناء بين روسيا
وأوكرانيا «قد يكون خطوة أولى
ً
عمالقة نحو السالم» ،مهنئا
ً
البلدين اللذين يخوضان نزاعا
منذ خمسة أعوام.

ً
انتشار عسكري إسرائيلي كثيف في عزون أمس بحثا عن منفذي عملية طعن المستوطنين
وت ـ ـ ّـم أمـ ــس تـشـيـيــع جـثـمــانــي
الربيع واألشقر.

دوليات

(أ ف ب)
الـضـفــة أم ال ،وأث ـ ــارت ت ـســاؤالت
ع ــن سـبــب دخ ــول اإلســرائـيـلـيـيــن
ف ـ ـ ــي ع ـ ـط ـ ـلـ ــة ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ال ــديـ ـنـ ـي ــة
إلـ ــى ق ــري ــة فـلـسـطـيـنـيــة ،رغـ ــم أن
األوامـ ــر الـعـسـكــريــة تـمـنــع دخــول
اإلسرائيليين بشكل عام إلى القرى
والمدن الفلسطينية.

«صفقة القرن»
ً
سياسيا ،أعرب وزير الخارجية
األمـ ـي ــرك ــي م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو ،عــن
اع ـت ـق ــاده أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ستكشف عــن خـطــة ال ـســام بين
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن واإلســرائـيـلـيـيــن
ً
وال ـم ـع ــروف ــة اع ــام ـي ــا ب ـ ـ «صـفـقــة
القرن» خالل األسابيع المقبلة من
دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وبعد كلمة ألقاها في «جامعة

ك ـ ــانـ ـ ـس ـ ــاس» ،أم ـ ـ ــس األول ،ق ــال
بــومـبـيــو إن «اإلدارة األمـيــركـيــة
تأمل أن ينظر العالم إلى الخطة
ً
باعتبارها لبنة أساسية وأساسا
ً
للمضي قدما» ،مؤكدا أن «اإلدارة
تـقــوم منذ عامين ونـصــف العام
بمشاروات على نطاق واســع في
جميع أنحاء المنطقة».
وأع ـ ـلـ ــن ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــب ،ال ـخ ـم ـي ــس
الـ ـم ــاض ــي ،اس ـت ـق ــال ــة ال ـم ـب ـعــوث
األم ـيــركــي إل ــى ال ـش ــرق األوس ــط
ج ـي ـس ــون غ ــريـ ـنـ ـب ــات .وح ـســب
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،سـ ـيـ ـت ــول ــى ال ـم ـم ـث ــل
االميركي الخاص اليــران براين
هوك بعض مسؤوليات التعامل
م ــع عـمـلـيــة الـ ـس ــام ف ــي ال ـشــرق
األوسط.
(القدس ،واشنطن -وكاالت)

بري يصالح جنبالط و«حزب الله»

مادورو :المعارضة
تريد بيع منطقة إيسيكيبو

أعلن الرئيس الفنزويلي،
نيكوالس مادورو ،أنه لن يعود
إلى طاولة المحادثات مع
المعارضة ،قبل أن يغير زعيم
المعارضة ،خوان غوايدو ،موقفه
من منطقة إيسيكيبو المتنازع
عليها مع غينيا .وفتحت النيابة
العامة الفنزويلية أمس األول،
تحقيقا بحق غوايدو ،بتهمة
محاولته بيع منطقة إيسيكيبو
للشركات الدولية ومن بينها
شركة اكسون موبيل.

مواجهة جديدة
في مطار هونغ كونغ

جعجع يلغي جولته إلى الشوف لظروف طارئة
و تــو جــه العريضي بالشكر إلى
● بيروت  -ةديرجلا
•

بعد خالف بين الطرفين تصاعد
بعد أحــداث الجبل األخـيــرة ،تمكن
زعيممجلس النواب اللبنانينبيه
ب ــري ،ال ــذي يـتــزعــم حــركــة أم ــل ،من
إع ـ ــادة ال ـم ـيــاه ال ــى م ـجــاري ـهــا بين
الزعيم الدرزي وليد جنبالط الذي
يقود الحزب التقدمي االشتراكي،
وحزب الله ،بينما ألغى رئيس حزب
الـقــوات سمير جعجع زيــارة كانت
م ـقــررة أم ــس ال ــىال ـشــوف لـظــروف
طارئة.
وب ـ ـعـ ــد خ ـ ــروج ـ ــه م ـ ــن اج ـت ـم ــاع
ح ـضــره مـمـثـلــون ع ــن «حـ ــزب ال ـل ـه»
والحزب «التقدمي» في عين التينة
مقر بــري ،قال الوزير «االشتراكي»
الـســابــقغ ــازي الـعــريـضـي« :اتفقنا
ع ـل ــى م ـع ــال ـج ــة األمـ ـ ـ ــور ال ـخــاف ـيــة
بــالـحــوار على أال نطيح مــا تحقق
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـع ـيــش ال ـم ـش ـتــرك،
ً
حــرصــا على االسـتـقــرار فــي البلد»،
مشيرا الــى أن «الـحــديــث كــان وديــا
وم ـث ـمــرا وحــري ـص ـا ع ـلــى أن تـعــود
األ مـ ـ ــور ل ـم ـجــار ي ـهــا وأن نستكمل
الحوار كما كان بيننا لمناقشة كل
االمور».

بـ ــري «ع ـل ــى م ــا قـ ــام ويـ ـق ــوم ب ــه من
جـهــود استثنائية ،خـصــوصــا في
األيــام الصعبة ،إذ يتميز بالحكمة
والشجاعة واالقدام والحرص على
وحدة البلد والدولة ومؤسساتها»،
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا الـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـحـ ـ ــرص ع ـلــى
اإلنـ ـج ــازات الـمـشـتــركــة والـمـصــالــح
المشتركة ،دفع باتجاه االتفاق على
تنظيم الخالف باألمور الخالفية،
وتثبيت االيجابيات».
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـعـ ــاون
ال ـس ـيــاســي لــأم ـيــن ال ـع ــام لـ ـ «حــزب
الـلــه» حسين الخليل ،فــي تصريح
ّ
بـعــد لـقــاءعـيــن الـتـيـنــة«،اتـفـقـنــا أن
ُيـعــاد تنظيم االخـتــاف بيننا بما
يفيد االستقرار ،واللقاء أتى ّ
ليتوج
ما نستطيع أن ّ
نسميه بالمصارحة
ً
وال ـم ـصــال ـحــة ،وكـ ــان ال ـجــو وديـ ــا»،
ً ّ
مـبـ ّـيـنــا أن «الـ ُجــانـبـيــن فـ ّـوضــا بــري
ّ
ً
سابقا بوضع أسس لحل المشكالت
ّ
ّ
التي اعترت الفترة الماضية ،والتي
ً
ّ
سببت نوعا من القطيعة أو الفتور
ّ
السياسية ،ووافقنا على
بالعالقات
ّ
كل ما اقترحه لحل المسائل العالقة،
ّ
واتـفـقـنــا عـلــى أن تـعــاد األم ــور إلــى
مجاريها».

بعد  3أيام على تنازل قدمته
السلطة التنفيذية في هونغ
كونغ ،واعتبره المحتجون
غير كاف ،وفي تطبيق «اختبار
ضغط» آخ ر لشبكات الطرق
والسكك الحديدية والمطار،
هو األحدث في  14أسبوعا
من التظاهرات التي اتسمت
في بعض األحيان بالعنف،
انتشر رجال الشرطة بأعداد
كبيرة امس ،لمنع المتظاهرين
المؤيدين للديمقراطية من
التسبب في اضطراب بعمل
المطار الذي يعد من األكبر في
العالم .وأعلنت الشرطة أنها
ستبقى متأهبة لضمان عدم
تأثر أنشطة المطار بهذا التحرك.
ومطار «تشيك الب كوك» الذي
استخدمه  74مليون مسافر
في  ،2018وهو رقم أكبر بعشر
مرات من عدد سكان هونغ كونغ،
استهدف بانتظام في األسابيع
األخيرة من المتظاهرين.

«رئاسية» تونس :مرشحو «الوزن الثقيل» يتبارون في اليوم األول من المناظرات
القروي الغائب الحاضر يفرض نفسه بكرسي فارغ

مكتب للجنة العليا لالنتخابات في مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية (أ ف ب)

قبل  8أيــام من الجولة األولــى من االنتخابات الرئاسية،
نظمت تونس ابـتــداء من أمــس ،ولثالث أمسيات ،مناظرات
كبرى بين المرشحين الستة والعشرين ،في مبادرة ديمقراطية
ال مثيل لها في العالم العربي.
العملية التي ّقدمها مروجوها بصفتها الحدث األبرز خالل
الحملة االنتخابية ،و«نقطة تحول» في الحياة السياسية
بتونس التي انطلق منها حــراك الربيع العربي ،تعمل منذ
أسابيع على تعبئة وسائل اإلعــام ،فضال عن منظمة غير
حكومية متخصصة في الحوار السياسي.
ُ
قسم المرشحون للتناظر على ثالث أمسيات؛  9السبت و9
األحد و 8االثنين ،مدة ساعتين ونصف الساعة لكل مناظرة،
تحت عنوان «الطريق إلى قرطاج ...تونس تختار» ،وسيبث
البرنامج على  11قناة تلفزيونية ،بما في ذلك قناتان عامتان
و 20إذاعة .وشارك في مناظرة أمس ،عدد من أبرز المرشحين
من أصحاب «ال ــوزن الثقيل» ،من بينهم المرشح اإلسالمي
عبدالفتاح مورو ،وأول رئيس تونسي بعد الثورة ،المنصف
المرزوقي ،ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة ،والناشطة
المعارضة لإلسالميين عبير موسى ،وحتى  ...كرسي فارغ
لرجل األعـمــال المثير للجدل نبيل ال ـقــروي ،المرشح الــذي

أودع السجن بتهم غسل األمــوال .وقــال رئيس نقابة قنوات
التلفزيون الخاصة األسعد خضر «في العالم العربي بأغلب
األحيان عندما نتحدث عن المنافسة ،نعرف من سيفوز في
النهاية بنسبة  99.99في المئة من األصوات.
أما اليوم ،فنحن ال نعرف من سيفوز».
في الواقع ،يصعب التكهن بنتائج االنتخابات الرئاسية
التونسية ،مــع هــذا الـعــدد الكبير مــن المرشحين والبرامج
والقضايا التي يصعب حصرها في بعض األحيان .ويقول
الـعــديــد مــن التونسيين إنـهــم ينتظرون الـمـنــاظــرة الكبرى
لتحديد موقفهم.
الــى ذلــك ،أعــرب حــزب «قلب تــونــس» ،الــذي يتزعمه نبيل
القروي المعتقل على خلفية تهم بالتهرب الضريبي وتبييض
األمــوال عن ثقته بأن حظوظ القروي للفوز وافــرة ،وحملته
االنتخابية سائرة وفق البرنامج المتفق عليه .ونقلت وكالة
«سبوتنيك» عن الناطق باسم القروي ،حاتم المليكي ،قوله
ً
ردا عـلــى س ــؤال ح ــول إم ـكــان قـبــول المحكمة ل ــإف ــراج عنه
مقابل انسحابه من السباق الرئاسي« :لن نتنازل عن حقوق
مرشحنا المدنية ،وعلى رأسها حقه في الترشح ،وفــي كل
األحوال نحن متأكدون من أن القضاء سيفرج عنه ألنه بريء،

ما يشغل بالنا هو متى سيستعيد حريته» .وال يزال القروي
موقوفا ،في حين انطلقت الحملة الدعاية بحضور زوجته
وعدد من قيادات حزبه الذين ّ
يؤمنون االجتماعات الحزبية
والمؤتمرات الصحافية لتقديم برامج الرجل الحاضر الغائب
في المشهد السياسي.
وشــددت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات على بقاء
القروي مترشحا لالنتخابات ،بالرغم من كونه ال يزال وراء
القضبان ما لم يصدر القضاء حكمه النهائي والبت في حقه.
وحظرت الهيئة استطالعات الرأي خالل الحملة االنتخابية،
لكن بعض المحللين قــدروا أن القروي ربــح نقاطا إضافية
بعد توقيفه.
يبقى أن يترجم هذا التعاطف الشعبي معه خالل عملية
التصويت ،وتكون بذلك سابقة في البالد التي تشق طريقها
نحو الديمقراطية منذ ثورة .2011
ويـعــود الفضل فــي الشعبية التي حصدها الـقــروي الى
أعماله الخيرية وإلى البرامج التلفزيونية التي تبثها قناته
ً
ً
«نسمة» يوميا .ووفقا لمراقبين ،فإن وصول القروي الى الدور
الثاني سيضع القضاء أمــام مهمة صعبة لتبرير مواصلة
(تونس  -أ ف ب ،سبوتنيك)
		
سجنه.
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رائحة الموت تخيم على الباهاماس
وحصيلة قتلى «دوريان» صادمة

ناجون من اإلعصار بانتظار إجالئهم أمس األول من جزيرة أباكة (رويترز)
خيمت رائحة الموت على مناطق من جزيرة
أباكو الكبرى في شمال أرخبيل الباهاماس،
مــع قـيــام فــرق اإلغــاثــة بــرفــع أنـقــاض المنازل
ً
بحثا عن الضحايا ،وهو بحث ُيتوقع أن يرفع
بشكل حاد عدد القتلى من اإلعصار «دوريان».
واجـ ـت ــاح «دوري ـ ـ ـ ــان» وهـ ــو أق ـ ــوى إع ـصــار
يـضــرب األرخـبـيــل على اإلط ــاق ،جــزر أباكو
وال ـب ــاه ــام ــاس ال ـك ـب ــرى األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي،
ليسوي أحياء بأكملها باألرضّ ،
ويدمر البنية
التحتية ،بما في ذلك مدارج هبوط الطائرات
في المطار.
وأعـ ـلـ ـن ــت اإلدارة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
للمحيطات والغالف الجوي ،أن «دوريان ،هو
اإلعصار األقوى في منطقة األطلسي منذ عام

 1935عندما ضرب جزر الباهاماس بقوة من
الدرجة الخامسة المدمرة».
وفــر المئات مــن جــزيــرة أبــاكــو الكبرى في
الـبــاهــامــاس بــالـقــوارب والـطــائــرات واصطف
آالف لمغادرة الباهاماس الكبرى المجاورة
ً
هربا من الدمار الواسع الذي خلفه اإلعصار
دوريان .وما زال المئات ،مفقودين في البالد
التي يقطنها نحو  400ألف نسمة.
وقالت إيريكا ويلز كوكس ،الناطقة باسم
رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي ال ـب ــاه ــام ــاس هــوبـيــر
ً
مينيس 43« :قتيال .إنــه الـعــدد الرسمي إلى
ج ــان ــب ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـف ـق ــودي ــن» .وأض ــاف ــت
«نتوقع أن ترتفع الحصيلة بشكل كبير».
ووصــف بعض السكان عــدد القتلى الــذي

أعلنته الحكومة في البداية بأنه «استخفاف
مأساوي بحجم الكارثة».
ً
وقــال أنتوني تومسون ( 27عــامــا)« :أعمل
ً
بدوام جزئي في دار جنازات .أعلم جيدا رائحة
الموت .يجب أن يكون هناك المئات ،المئات».
وتـعــرقــل األوضـ ــاع الـفــوضــويــة فــي أنـحــاء
الجزر جهود اإلغــاثــة إذ تؤثر على الرحالت
الجوية والبحرية.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ل ـف ـت ــت ك ـب ـي ــرة األط ـ ـبـ ــاء فــي
المستشفى العام الوحيد العامل في الجزر
ً
إل ــى أن ع ــدد الـقـتـلــى سـيـكــون «ص ــادم ــا» وأن
األمر سيتطلب شاحنات ّ
مبردة عمالقة لحفظ
ّ
الجثث المتوقع العثور عليها ،مشيرة إلى أن
التعامل مع كل الوفيات سيستغرق أسابيع.
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ِّ
لندن :مشرعون يواجهون جونسون ...بالقضاء
«العمال» يضغط على «بوجو» لالستقالة ورئيس الوزراء لن يستسلم
ب ـع ــد ي ـ ــوم مـ ــن ت ـب ـن ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـلـ ــوردات
الـبــريـطــانــي ،بـشـكــل نـهــائــي ،م ـشــروع قــانــون
يهدف إلى منع خــروج المملكة المتحدة من
االتحاد األوروبــي (بريكست) في  31أكتوبر
الـمـقـبــل م ــن دون ات ـف ــاق ،ف ــي صـفـعــة جــديــدة
لرئيس الوزراء بوريس جونسون ،المعارض
ل ـل ـقــانــون ،ذكـ ــرت هـيـئــة اإلذاع ـ ــة الـبــريـطــانـيــة
( ،)BBCأم ــس ،أن م ـشـ ِّـرع ـيــن ،بـيـنـهــم أعـضــاء
طردوا قبل أيام من حزب المحافظين الحاكم،
يـسـتـعــدون الت ـخــاذ إج ــراء قــانــونــي ،فــي حــال
رفض جونسون محاوالت تأجيل «بريكست».
ِّ
تصدق الملكة إليزابيث
ومــن المتوقع أن
ً
الـثــانـيــة عـلــى م ـشــروع الـقــانــون غ ــدا ،ليصير
ً
ساريا.
ويقول رئيس الوزراء البريطاني إنه يرغب
باالنفصال في  31أكتوبر ،سواء بالتوصل إلى
اتفاق مع االتحاد ،أو من دون اتفاق.

جونسون أنــه ال ينوي طلب تأجيل
وأكــد
ِّ
ال ـخــروج ،ويفضل «الـمــوت على االستسالم»
فيما يتعلق بطلب إرجاء «بريكست» ،في حين
نقلت صحيفة ديلي تليغراف ،أمس ،عنه أنه
ً
ملتزم «نظريا» فقط بالتشريع الجديد .ويقول
جونسون إن إجراء انتخابات جديدة هو الحل
الوحيد إلنهاء معضلة الخروج من االتحاد
األوروبي ،وهو يرغب بإجرائها في  15أكتوبر،
بما يتيح لــه الحصول على تفويض جديد
قبل أسبوعين من موعد الخروج من االتحاد.
وإجــراء انتخابات جديدة يتطلب موافقة
ثلثي أعضاء البرلمان ،لكن أحزاب المعارضة،
بما فيها حزب العمال ،تقول إنها ستصوت
ضد هــذا األمــر ،أو تمتنع عن التصويت إلى
حين ســريــان القانون الــذي يجبر جونسون
على طلب تأجيل خروج البالد من االتحاد.
ولــم يتمكن جــونـســون مــن الـحـصــول على

الــدعــم الـكــافــي فــي تـصــويــت أج ــري األرب ـعــاء
الماضي ،على الدعوة النتخابات جديدة ،ومن
ً
المقرر إجراء تصويت آخر غدا.
وقـضــى جــونـســون صـبــاح أمــس األول في
اسكتلندا وســط صيادين أي ــدوا «بريكست»
بـشــدة .وق ــال« :لــم يــرفــض حــزب مـعــارض في
التاريخ فرصة إلجراء انتخابات».
من جهته ،يخطط «العمال» المعارض مع
مجموعات أصغر الستراتيجية لن تترك بديال
لجونسون الملقب بـ«بوجو» سوى االستقالة،
ويحاولون عدم إجراء انتخابات إال بعد إجبار
جونسون على التراجع عن موقفه والسعي
لـتــأجـيــل بــريـكـســت .وق ــد يـحـصــل ذل ــك إذا لم
يتم التوصل إلى اتفاق جديد عندما يحضر
جونسون قمة قادة االتحاد األوروبي المرتقبة
ببروكسل في  17و 18أكتوبر.
(لندن ـ ـ أ ف ب ،رويترز)

باكستان تمنع عبور طائرة الرئيس الهندي
على وقع تصاعد حدة التوتر المرتبط
بمنطقة كشمير بـيــن الـبـلــديــن الـجــاريــن
ً
المسلحين نوويا ،رفضت باكستان ،أمس،
السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات
ً
كوفيند بـعـبــور مجالها ال ـجــوي ،خــافــا
ً
ً
للعادة ،نظرا لـ «سلوك» نيودلهي أخيرا.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه
ّ
محمود قرشي ،في بيان ،إن «القرار اتخذ
ً
ً
نظرا لسلوك الهند» ،موضحا أن «الرئيس
ال ـه ـنــدي سـعــى لـلـحـصــول عـلــى تصريح
السـتـخــدام الـمـجــال الـجــوي الباكستاني

لـلـسـفــر إل ــى اي ـس ـل ـنــدا لـكـنـنــا ق ــررن ــا عــدم
السماح له» بذلك.
من ناحية أخرى ،وصل الجنرال كينيث
ماكنزي قائد القيادة المركزية األميركية
(سنتكوم) إلى إسالم أباد ،أمس ،على رأس
ً
وفد يضم  17عضوا ،وعقدوا اجتماعات
مهمة مع القادة العسكريين والمدنيين
الباكستانيين.
فـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ـ ــر ،قـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
األميركي مارك إسبر ،أمس ،إن واشنطن
تسعى للتوصل إلــى اتـفــاق سياسي مع

حركة طالبان األفغانية ،لكنها لن تقبل
بأي اتفاق لمجرد االتفاق.
وذكر إسبر ،خالل مؤتمر صحافي في
بــار يــس مــع نظيرته الفرنسية فلورنس
ب ــارل ــي ،أن «ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ت ــرى أن
أفضل سبيل إلحراز تقدم هو التوصل إلى
اتفاق سياسي ،وهذا ما نعملجادين على
تحقيقه اآلن ،وهــذا ال يعني أننا سنقبل
بأي اتفاق».
(إسالم آباد ،باريس ـ ـ وكاالت)
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رياضة

«فيفا» يرفض إقامة اللقاء الثاني لألزرق ونيبال بالكويت
حازم ماهر

بينما رفض «فيفا» إقامة
مباراة الكويت ونيبال «الثانية»
في الجولة السادسة من
التصفيات المشتركة بالكويت،
يرى جوزاك أنه توصل
ً
وليس تشكيال
لطريق سحرية ً
ً
أنه
مؤكدا
لألزرق،
سحريا
ً
ً
يجهز الالعبين ًذهنيا ثم فنيا
ألستراليا ،مشيدا بالفوز الكبير
الذي تحقق على نيبال في
الجولة األولى.

تـلـقــى مـجـلــس إدارة ات ـحــاد
الكرة كتابا من االتحاد الدولي
لـ ـ ـك ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ،ع ـ ـبـ ــر االتـ ـ ـح ـ ــاد
اآلس ـيــوي ،يفيد بــرفــض "فيفا"
إقامة مباراة منتخبنا الوطني
مــع منتخب نيبال ،المقرر لها
يـ ــوم  19نــوف ـم ـبــر ال ـم ـق ـبــل ،في
الجولة السادسة من منافسات
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ض ـمــن
التصفيات المؤهلة لنهائيات
كـ ـ ـ ــأس ا ل ـ ـعـ ــا لـ ــم  2022ب ـق ـط ــر،
وكــأس آسيا  2023في الصين،
بالكويت.
وذكـ ــر "ف ـي ـفــا" ف ــي ك ـتــابــه ،أن
ال ــرف ــض ي ــأت ــي تـحـقـيـقــا لـمـبــدأ
تكافؤ الفرص بين المنتخبات
المشاركة في التصفيات ،لذلك
ال تـجــب إقــامــة الـمـبــاراتـيــن في
ال ـك ــوي ــت ،م ـع ـت ـبــرا أن
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة األول ـ ـ ـ ــى
ال ـ ـتـ ــي أقـ ـيـ ـم ــت ي ــوم
الخميس الماضي
هي مباراة الكويت،
و ح ـس ـم ـه ــا األزرق
لـمـصـلـحـتــه بنتيجة
ث ـ ـق ـ ـي ـ ـلـ ــة قـ ـ ــوام ـ ـ ـهـ ـ ــا 7
أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف م ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ال
شــيء ،وبالتالي إقامة
الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة فــي
نيبال أو دولة محايدة.
يذكر أن مسؤولي
االتحاد النيبالي
خـ ـ ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــوا
االتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
الـ ـك ــويـ ـت ــي
في وقت

جوزاك

س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق ،م ـ ـطـ ــال ـ ـب ـ ـيـ ــن بـ ــإقـ ــامـ ــة
ال ـم ـبــاراة الـتــي جمعت منتخب
ب ــاده ــم م ــع األزرق الـخـمـيــس
الماضي بالكويت ،نـظــرا لعدم
جــاهــزيــة ال ـمــاعــب السـتـضــافــة
الـلـقــاء ،وه ــو مــا تـمــت الموافقة
عليه مــن االت ـح ــاد ،فــي حـيــن لم
يمانع مسؤولو نيبال في إقامة
ال ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ف ــي الـكــويــت
أي ـض ــا ،وه ــو األمـ ــر الـ ــذي قابله
االتحاد الدولي بالرفض.
إل ــى ذل ــك ،يــواصــل منتخبنا
الــوطـنــي تــدريـبــاتــه فــي الساعة
ال ـســادســة وال ـن ـصــف مــن مـســاء
اليوم على استاد نادي الكويت،
اس ـت ـع ــدادا لـمــواجـهـتــه الـمـهـمــة
ال ـ ـمـ ــرت ـ ـق ـ ـبـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ــام ال ـم ـن ـت ـخ ــب
األسـ ـت ــرال ــي ال ـم ـق ــرر ل ـهــا مـســاء
بعد غد في الجولة الثانية من
التصفيات.
وكان الجهاز الفني لمنتخبنا
الوطني بقيادة المدرب الكرواتي
رومـ ـي ــو جـ ـ ــوزاك ق ــد قـ ــرر إقــامــة
تـ ـ ــدريـ ـ ــب ل ــاعـ ـبـ ـي ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن لــم
يشاركوا أمام نيبال في السابعة
والنصف من مساء أمــس األول
الـجـمـعــة عـلــى اس ـت ــاد الـكــويــت،
في حين خضع الالعبون الذي
ش ـ ــارك ـ ــوا فـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء ل ـت ــدري ــب
استشفائي تحت إشراف رئيس
اللجنة الطبية د .عبدالمجيد
البناي.

اكتمال العقد
وبينما اكتمل عقد المنتخب
فـ ــي ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـ ـ ــذي أقـ ـي ــم فــي
ال ـســاب ـعــة وال ـن ـص ــف م ــن مـســاء
أمـ ـ ــس ،وال ـ ـ ــذي ت ـض ـمــن ت ــدري ــب
الــاع ـب ـيــن ع ـلــى ب ـعــض الـجـمــل
الفنية والتكتيكية التي تؤكد أن
األزرق سيلعب بتكتيك مختلف
ت ـمــامــا ع ــن الـ ــذي ل ـعــب ب ــه أم ــام
نيبال ،في ظل الفارق الكبير بين

منتخب السباحة أول «الخليجية»
أحـ ـ ـ ــرز الع ـ ـبـ ــو م ـن ـت ـخ ــب الـ ـسـ ـب ــاح ــة ل ـف ـئــة
العمومي المركز األول في منافسات النسخة
ا ل ـ  27من بطولة الخليجية لأللعاب المائية
التي انطلقت أمس ،بعد أن حازوا  23ميدالية
ف ــي خ ـت ــام م ـنــاف ـســات ه ــذه ال ـف ـئــة ب ــواق ــع 10
ميداليات ذهبية و 9فضيات و 4برونزيات.
و جــاء المنتخب ا لـقـطــري بالمركز الثاني
ب ـ ــ 10م ـي ــدال ـي ــات ،م ـن ـهــا  7ذه ـب ـي ــات وفـضـيــة
واحدة وبرونزيتان ،في حين جاء المنتخب
السعودي ثالثا بـ 12ميدالية منها ذهبيتان
وخمس فضيات ومثلها من البرونز.
وذ كــر أمين ســر ا تـحــاد الكويت للسباحة،
ثامر الشمروخ ،أن براعم المنتخب الكويتي
ل ـل ـس ـبــاحــة حـ ـص ــدوا أي ـض ــا ل ـق ــب ال ـف ـئ ــة بـعــد
فوزهم بـ 8ميداليات (تحت  10سنوات) بواقع

 4مـيــدالـيــات ذهـبـيــة و 3فـضـيــات وبــرونــزيــة
واح ـ ــدة ،ف ــي ح ـيــن ح ــل الـمـنـتـخــب ال ـس ـعــودي
ثانيا بـ 3ميداليات ،منها ذهبيتان وبرونزية
واحـ ــدة ،واح ـتــل الـمـنـتـخــب الـعـمــانــي الـمــركــز
ال ـث ــال ــث ب ـ ــ 4م ـي ــدال ـي ــة ،م ـن ـهــا ذه ـب ـي ــة وث ــاث
فضيات.
ي ــذك ــر أن ال ـب ـط ــول ــة ،ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت م ـســاء
أمس في المسبح األولمبي بالنادي العربي
وتستمر  3أيام ،تشمل إ قــا مــة منافسات في
كرة الماء والغطس لعدد من الفئات السنية،
إضافة لمنافسات السباحة.
(كونا)

العبو األزرق يحيون الجماهير (تصوير نوفل إبراهيم)
أسلوب وإمكانات المنافسين،
سيطرأ على التشكيل األساسي
تغييران أو أكثر.
وكان جوزاك قد عقد اجتماعا
مع الالعبين قبل انطالق تدريب
أمــس ،طالبهم خــالــه بـضــرورة
غلق صفحة الفوز على المنتخب
الـنـيـبــالــي ،والـتــركـيــز فـقــط على
م ـ ـبـ ــاراة ال ـم ـن ـت ـخــب م ــع نـظـيــره
األس ـتــرالــي ،الـتــي تبقى واح ــدة
من أهم المباريات ،وتعد أيضا
بمنزلة عنق الزجاجة للفريق.
وأوض ـ ـ ـ ــح ل ــاع ـب ـي ــن طــري ـقــة
اللعب التي سيتبعها ،مؤكدا أن
المنتخب األسترالي في منتهى
القوة ،لكن الفوز عليه بات أمرا
ض ــروري ــا م ــن أجـ ــل االس ـت ـم ــرار

ب ـصــدارة الـمـجـمــوعــة ،موضحا
لــاعـبـيــن أن إمـكــانــاتـهــم الفنية
ه ــائـ ـل ــة ،وع ـل ـي ـه ــم اس ـت ـغــال ـهــا
االس ـت ـغ ــال األم ـث ــل ف ــي الـفـتــرة
المقبلة.

جوزاك
من جانبه ،أكد روميو جوزاك
أن ـ ــه م ــن ال ـب ــدي ـه ــي أن يـخـتـلــف
التكتيك الذي سيلعب به األزرق
أمام أستراليا عن التكتيك الذي
ل ـعــب ب ــه أم ـ ــام ن ـي ـب ــال ،مضيفا
أنـ ــه ت ــوص ــل ألسـ ـل ــوب وطــري ـقــة
سحرية وليس تشكيل سحري،
فاالعتماد يكون بشكل دائم على
جميع الالعبين دون استثناء،
كما أن طريقة  3-5-2هي الطريقة

األمثل للفريق في الوقت الراهن.
وقـ ــال جـ ـ ــوزاك ،ف ــي الـمــؤتـمــر
الـ ـصـ ـح ــاف ــي ،ال ـ ـ ــذي عـ ـق ــد عـقــب
انـ ـتـ ـه ــاء لـ ـق ــاء نـ ـيـ ـب ــال" :مـنـحـنــا
الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن وق ـ ـت ـ ــا ل ــاحـ ـتـ ـف ــال
بالفوز الكبير الذي تحقق على
المنتخب الـنـيـبــالــي ،وه ــو فــوز
رائ ـ ــع ب ـكــل ت ــأك ـي ــد ،ف ــال ـف ــوز في
المباريات الرسمية بــ 7أهــداف
يبقى أ مــرا مهما للغاية ،لكننا
في الوقت ذاتــه ،أغلقنا صفحة
الفوز على نبيال ،وبدأ التفكير
ف ــي مـ ـب ــاراة أس ـتــرال ـيــا م ــن يــوم
أم ــس األول ،م ــن خ ــال تجهيز
الالعبين ذهنيا للقاء ،ثم فنيا".
وش ـ ـ ــدد ع ـل ــى أن ـ ــه أك ـ ــد عـقــب
ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ب ـ ـطـ ــولـ ــة غـ ـ ـ ــرب آسـ ـي ــا

أن ـ ــه فـ ـخ ــور ب ــال ــاع ـب ـي ــن ال ــذي ــن
يـ ـمـ ـتـ ـلـ ـك ــون رغـ ـ ـب ـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة فــي
تحقيق االنتصارات ،وهو األمر
الذي تحقق بالفعل ،لذلك يمكن
القول إن الكرة الكويتية عادت
بقوة ،بعد تعليق نشاطها على
المستوى الخارجي.
واخ ـت ـت ــم ج ـ ـ ــوزاك تـصــريـحــه
مشيدا بمستوى الالعب مبارك
الفنيني ،وموضحا أ نــه يعتبر
أن الــاعــب يـعــد "ب ــدر الـمـطــوع"
الـجــديــد لـلـكــرة الـكــويـتـيــة ،وفــي
حال مزيد من التركيز والحفاظ
على مستواه سيكون أحــد أهم
الالعبين في المستقبل القريب.

•

خسر منتخبنا الــوطـنــي للناشئين فــي كــرة الـطــائــرة أمــام
نظيره العراقي بنتيجة ثالثة أشواط مقابل ال شيء ،أمس ،في
المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من
المجموعة الثالثة في البطولة العربية لمنتخبات الناشئين
ً
المقامة حاليا في العاصمة األردنية عمان وحتى  14الجاري،
وجاءت نتائج األشواط كالتالي (.)15-25 ،16-25 ،18-25
يــذكــر أن منتخبنا الــوطـنــي ف ــاز فــي م ـبــاراتــه األولـ ــى على
المنتخب اإلماراتي بثالثة أشواط لشوط واحد.
ّ
تصدر منتخب العراق المجموعة الثالثة
وبهذه النتيجة،
بفارق األشــواط عن منتخبنا الوطني ورصيد واحد  3نقاط،
بينما ظل المنتخب اإلماراتي في المركز الثالث من دون رصيد.

محمد عبدالعزيز

أعلن مدير لعبة كــرة اليد بـنــادي السالمية،
يوسف الفضلي ،تشكيل الجهاز الفني واإلداري
الـجــديــد للفريق األول ،حـيــث يـتــولــى هــو إدارة
ً
اللعبة رسميا فــي الفترة المقبلة ،وسيعاونه
ط ـح ـنــون ال ـم ــا ،ع ـلــى أن ي ـتــولــى الع ــب الـفــريــق
السابق محمد الصالل مهمة مدير الفريق األول،
في أول خطوة إدارية له.
وق ــال الفضلي إن إدارة اللعبة ج ــددت الثقة
ً
ً
بالدكتور أحمد فــوالذ مــدربــا مـســاعــدا للفريق
األول للموسم الـثــانــي على الـتــوالــي ،وأسـنــدت
مـهـمــة ت ــدري ــب حـ ــراس ال ـمــرمــى ل ـح ــارس مــرمــى
السماوي السابق علي الخضر".
وأضـ ــاف" :وبــالـنـسـبــة ل ـمــدرب الـفــريــق األول،

ً
 45محترفا في ممتاز القدم بالموسم الجديد

أثمرت تعاقدات األندية
المحلية لتدعيم صفوف
فرق كرة القدم في الموسم
الجديد ،عن  45صفقة
بواقع  5العبين في كل
فريق ،باستثناء القادسية
الذي اكتفى بأربعة العبين،
والشباب الذي لم يعلن
إال عن صفقة واحدة حتى
إغالق باب التسجيل.

•

أحمد حامد

عـلــى م ــدار  4أش ـهــر وم ـنــذ نهاية
ال ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي ع ـم ـلــت األن ــدي ــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ب ـك ــل ب ـج ــد ع ـل ــى تــدعـيــم
صـفــوفـهــا بــاعـبـيــن مـمـيــزيــن حتى
إغالق باب القيد الخميس الماضي.
ونجحت األندية في الوصول إلى
مــرادهــا ،ليصل عــدد من تم التعاقد
ً
معهم إلى  45العبا ،بواقع  5العبين
ف ــي ك ــل ف ــري ــق ،وه ــو ال ـحــد األقـصــى
الـمـسـمــوح بــه مــن ات ـحــاد ال ـكــرة ،في
حين كان االستثناء القادسية الذي
ً
اكتفى بأربعة فقط ،وأيضا الشباب
الــذي لم يعلن إال عن صفقة واحــدة
حتى إغالق باب التسجيل.
ً
وك ــان جـلـيــا فــي فـتــرة االنـتـقــاالت
ال ـص ـي ـف ـي ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــدات ال ـم ـح ـل ـيــة،
ً
إذ ش ـه ــد الـ ـس ــوق رواجـ ـ ـ ــا بــان ـت ـقــال
فـيـصــل عـجــب إل ــى ال ـعــربــي ،وخــالــد
القحطاني إلى الكويت ،وعبدالعزيز
الـمـشـعــان إل ــى ال ـن ـصــر ،إضــافــة إلــى
أحمد الزنكي ،وعبدالهادي خميس
إل ــى ال ـش ـبــاب ،وف ـهــد الــرش ـيــدي إلــى

الكويت مميز

ربكة في العربي والقادسية

ت ـم ـيــز الـ ـك ــوي ــت فـ ــي "ال ـم ـي ــرك ــات ــو
الـ ـصـ ـيـ ـف ــي" تـ ـح ــت ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـف ـن ـيــة
لـ ـلـ ـم ــدرب ال ـ ـسـ ــوري حـ ـس ــام ال ـس ـيــد،
بالتعاقد مع السوري عمرو ميداني،
وال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ع ـ ـ ـبـ ـ ــدول سـ ـيـ ـس ــوك ــو،
والكولومبي دييغو كــالــديــرون ،في
ً
حين تم احتساب يوسف ناصر العبا
ً
مـحـتــرفــا ،لـعــدم ال ــوص ــول مــع نــاديــه
السابق كاظمة إلى صيغة توافقية،
الــى جانب التجديد للعاجي جمعة
سعيد.
وف ــي الـســالـمـيــة ،ج ــاءت تـعــاقــدات
الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاوي عـ ـل ــى الـ ـنـ ـح ــو الـ ـت ــال ــي،
األردني عدي الصيفي ،والفلسطيني
عـ ــدي الـ ــدبـ ــاغ ،وال ـب ــرازي ـل ــي ألـيـكــس
ل ـي ـمــا ،وم ــواط ـن ــه بــاتــريــك فــابـيــانــو،
واألذربيجاني كمال مرزاييف.
وفي كاظمة ،حل الثالثي البرازيلي
بــرونــو بــاولــو ،وأنـطــونـيــو فيليبي،
ول ــوك ــاس غــامــا ،إل ــى جــانــب الـمــالــي

وف ــي ال ـقــادس ـيــة وال ـعــربــي أصــابــت
الناديين ربكة إلتمام أمــر التعاقدات،
وال ـ ـتـ ــي أث ـ ـمـ ــرت فـ ــي صـ ـف ــوف ال ـفــريــق
األص ـف ــر  4مـحـتــرفـيــن ،ه ــم الـبــرازيـلــي
رونينهو ،ومواطنه لوكاس قاوتشيو،
إلـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب ال ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــي سـ ــومـ ــال ـ ـيـ ــا،
والنيجيري أوكواسو.
وعلى الجانب اآلخر تعاقد األخضر
م ــع ال ـب ــرازي ـل ــي م ــاري ــون س ـي ـل ـفــا ،إلــى
جانب اإلسبانيين راؤول ،وتــوريــس،
والليبي الهادي السنوسي ،والسوري
يوسف القلفا.

ً
القحطاني :لن أدخر جهدا لتقديمه مع «األبيض»
أكد العب الكويت لكرة القدم خالد القحطاني أنه
لن يدخر جهدا ليبذله مع األبـيــض ،مشيرا إلــى أن
قدرته على العطاء ال تزال كبيرة.
وكــان نــادي الكويت قد أعلن أمــس األول تعاقده
مع العب القادسية السابق خالد القحطاني ،بعقد
يمتد موسمين.
واعترف بأن المدرب اإلسباني فرانكو ،هو السبب

فــي رحـيـلــه عــن األص ـفــر ،مـعــربــا عــن أمـلــه فــي بــدايــة
صـفـحــة جــديــدة مــع ال ـكــويــت ،وتـقــديــم مــا يـشـفــع له
بالعودة إلى صفوف المنتخب.
يذكر أن القحطاني انتقل إلــى القادسية موسم
 ،2010قادما من نادي الصور العماني ،حيث لعب
هناك فترة للحصول على بطاقته الدولية من نادي
الساحل.

الجاسم في النصر
وفي النصر حط الدولي السعودي
المخضرم تيسير الجاسم الرحال في
صفوف العنابي في صفقة من العيار
الثقيل ،ليكون إلــى جــانــب البحريني
س ـي ــد ضـ ـي ــاء ،والـ ـع ــاج ــي أدو روب ـ ــن،
والبرازيلي أنــدرســون ،والغيني نابي
سوما.
وأغ ـ ـلـ ــق الـ ـس ــاح ــل مـ ـل ــف األج ــان ــب
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــد م ـ ـ ــع ال ـ ـع ـ ــاج ـ ــي تـ ـيـ ـتـ ـي ــه،
والسنغاليين أوسينو انــداي ،وجوي
أن ـ ـ ـ ـ ـ ــداي ،وال ـ ـبـ ــرازي ـ ـل ـ ـي ـ ـيـ ــن ك ــوت ـي ـن ـي ــو
ولـيــونــاردو سيلفا ،وهــو مــا ينسحب
عـ ـل ــى ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك والـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـع ــاق ــد مــع
الـ ـت ــوغ ــو دوف ـ ـ ــي ووم ـ ـ ـ ــي ،إل ـ ــى جــانــب
التونسي وسام اإلدريسي ،والفرنسي
يوسف سيكور ،والكاميروني يانيك،
والغابوني فرانك.
ون ـ ـ ـجـ ـ ــح الـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــام ـ ــن فـ ـ ــي ق ــائـ ـم ــة
المحترفين بالتعاقد مع البرازيليين

الـ ـكـ ـسـ ـن ــدر ه ـ ــان ـ ــز ،وجـ ــول ـ ـيـ ــو هـ ـي ــرم،
والغاني ستيفن بادو ،والليبي محمد
عبدالناصر ،والعاجي هيرمان كواو.
وفي الشباب لم يعلن أبناء األحمدي
عــن أي تـعــاقــد بــاسـتـثـنــاء الـغــانــي
ف ـ ـن ـ ـس ـ ـنـ ــت ،ف ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن كـ ــان
ً
التركيز واضحا على جلب
العبين محليين.

الخطيب أبرز الراحلين
أغ ـ ـلـ ــق "ال ـم ـي ــرك ــات ــو
ال ـص ـي ـفــي" ب ــاب ــه أم ــام
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــوري
ف ـ ــراس ال ـخ ـط ـيــب،
بـعــد أن ضحى
ب ـ ــه ال ـس ــال ـم ـي ــة
لـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــل
األذربيجاني
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
ميرزاييف.
ورغ ـ ـ ــم رغ ـبــة
ـاد مــن
أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ـ ٍ
أنـ ــديـ ــة الـ ـقـ ـم ــة ،االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
خدمات الخطيب ،لكن النتيجة
جاءت مخيبة ،ليجد النجم فراس
الخطيب ،والذي سبق له الوجود
م ــع ال ـعــربــي ،وال ـن ـصــر ،وال ـكــويــت،
والسالمية ،والقادسية ،نفسه خارج
ممتاز القدم في الموسم الحالي ،بعد
ً
 18عاما من العطاء.
وب ـعــد  3مــواســم لـحــق ال ـســوري
ح ـم ـي ــد م ـ ـيـ ــدو ،بــال ـخ ـط ـيــب خـ ــارج
الـ ـ ـ ــدوري ال ـك ــوي ـت ــي ،ف ــي ح ـي ــن ع ــاد
الـبــرازيـلــي فــابـيــانــو ،ال ــذي رح ــل في
ً
ال ـمــوســم ال ـمــاضــي ،وأي ـض ــا يوسف
القلفا ،الذي وجد قبل  3مواسم مع
النصر.

ً
ندرس حاليا عدة سير ذاتية لمدربين محليين
ومدربين عرب أحدهم من الجنسية التونسية،
ّ
وذلـ ــك لــاس ـت ـقــرار ع ـلــى األف ـض ــل مـنـهــم لـتــولــي
ً
مهمة تــدريــب الـفــريــق بــال ـنــادي ،خـلـفــا للمدرب
الوطني خالد المال الذي اقترب من تدريب فريق
اليرموك".
وذك ــر أن ــه اق ـتــرب مــن تشكيل الـجـهــاز الفني
واإلداري لقطاع اللعبة بشكل كامل ،وسيكون
جــاهــزا خ ــال األي ــام القليلة المقبلة ،موضحا
أن إدارة اللعبة تسعى جاهدة لتحقيق أهداف
ال ـ ـنـ ــادي ب ــال ـم ـن ــاف ـس ــة ع ـل ــى ج ـم ـي ــع ال ـب ـط ــوالت
المحلية في الموسم الجديد ،وأن يقدم السماوي
الـمـسـتــوى المنتظر بـســواعــد العـبـيــه ،متمنيا
التوفيق لجميع الالعبين.

الزمالك وبيراميدز في
صراع شرس على لقب
كأس مصر ...اليوم

الجاسم أول محترف سعودي بالمالعب الكويتية ...والخطيب أبرز الراحلين
السالمية والكثير من الصفقات في
هذا الجانب.

ي ــد ي ــر مـ ـب ــاراة منتخبنا
ال ـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــع نـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــره
األس ـتــرالــي طــاقــم حـكــام من
س ـ ـن ـ ـغـ ــافـ ــورة ،يـ ـتـ ـك ــون مــن
مـحـمــد تـقــي (ح ـكــم ســاحــة)،
ورون ــي كــوه كيات (مساعد
حكم أول) ،وعبدالحنان بن
عبدالجاسم ( مـســا عــد حكم
ثاني) ،باإلضافة إلى (الحكم
ال ـ ــراب ـ ــع) الـ ـسـ ـع ــودي خــالــد
الطريس.

الفضلي يعلن التشكيل الجديد لـ «يد السماوي»

«ناشئي الطائرة» يخسر
أمام نظيره العراقي

حامد اسوكو ،والتوغولي الالويلي
اتاكورا.

طاقم سنغافوري
للقاء أستراليا

فراس الخطيب
تيسير الجاسم

ي ـ ـش ـ ـهـ ــد اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاد ب ـ ــرج
ال ـعــرب بــاإلسـكـنــدريــة في
ال ـت ــاس ـع ــة مـ ـس ــاء الـ ـي ــوم،
بتوقيت الكويت ،مواجهة
م ــرتـ ـقـ ـب ــة ب ـ ـيـ ــن الـ ــزمـ ــالـ ــك
وبـ ـ ـي ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــدز ع ـ ـلـ ــى ل ـقــب
ك ـ ـ ـ ــأس مـ ـ ـص ـ ــر لـ ـم ــوس ــم
 ،2019-2018بحضور
 20أ ل ـ ـ ـ ــف ُم ـ ـش ـ ـجـ ــع،
ً
خ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــو صـ ـ ـ ـ ــا أن
ل ـقــاء ات الفريقين
ً
دا ئ ـم ــا م ــا تحمل
ط ـ ــاب ـ ــع اإلثـ ـ ـ ـ ــارة
والـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــة
والندية.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض
الفريقان ا لـمـبــاراة تحت
ش ـ ـعـ ــار "ال ت ـ ــرا ج ـ ــع وال
اسـ ـتـ ـس ــام" فـ ــي م ـش ــوار
ال ـ ـ ـظ ـ ـ ـفـ ـ ــر ب ـ ــالـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــب بـ ـع ــد
سـلـسـلــة م ــن ال ـمــواج ـهــات
الـ ـ ـصـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ـ ــدار
االدوار ا لـ ـ ـس ـ ــا بـ ـ ـق ـ ــة ف ــي
ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث ت ــأه ــل
ال ــزم ــال ــك ل ـل ـن ـه ــائ ــي بـعــد
فـ ــوزه ع ـلــى م ــرك ــز شـبــاب
م ـ ـن ـ ـيـ ــة سـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــود بـ ـه ــدف
دون رد ،ف ــي دور ا ل ـ ـ ـ ،32
ثــم تـخـطــى عـقـبــة اإلنـتــاج
ا ل ـح ــر ب ــي ف ــي دور ا لـ ـ ــ،16
وب ـ ـ ـعـ ـ ــدهـ ـ ــا الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوز ع ـل ــى
مـصــر لـلـمـقــاصــة فــي ربــع
ال ـن ـهــائــي ،وأخ ـي ــرا ال ـفــوز
على اال تـحــاد السكندري
فـ ـ ـ ــي نـ ـ ـص ـ ــف الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــائ ـ ــي،
ب ـي ـن ـمــا ص ـع ــد ب ـيــرام ـيــدز
ب ـع ــد ال ـ ـفـ ــوز ع ـل ــى طـنـطــا
واألهلي وحرس الحدود
وبتروجيت.
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رياضة
هولندا تثأر من ألمانيا وتنعش آمالها في التأهل لـ «يورو »2020
ةديرجلا
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سجلت هولندا أربعة أهداف
في غضون  32دقيقة بالشوط
الثاني لتعدل تأخرها إلى
انتصار  2-4على ألمانيا صاحبة
الضيافة في المجموعة الثالثة
بتصفيات بطولة أوروبا 2020
لكرة القدم أمس األول.

ث ـ ــأرت ه ــول ـن ــدا م ــن ج ــارت ـه ــا ألـمــانـيــا
وألحقت بها خسارة كبيرة في عقر دارها
 2-4في تصفيات كأس أوروبا  2020ضمن
منافسات المجموعة الثالثة في هامبورغ
أمس األول.
وكانت هولندا سقطت على أرضها 3-2
أمــام ألمانيا في مــارس الماضي قبل أن
تعيد اعتبارها بطريقة مماثلة وتنعش
آمالها في التأهل للنهائيات القارية العام
ً
المقبل ،علما أن المنتخب "البرتقالي"
غـ ــاب ع ــن آخـ ــر بـطــولـتـيــن كـبـيــرتـيــن في
أوروبــا عام  2016وفي مونديال روسيا
.2018
وحافظ المنتخب األيرلندي الشمالي
ال ـ ــذي ل ــم ي ـل ـعــب ف ــي هـ ــذه ال ـج ــول ــة عـلــى
صدارة المجموعة بالعالمة الكاملة (12
نقطة) من  4مباريات مقابل  9أللمانيا
في المركز الثاني و 6لهولندا التي لعبت
مباراة أقل من المتصدرين .لكن ال يزال
على المنتخب األيرلندي مواجهة ألمانيا
ً
ً
وهولندا ذهابا وإيابا في هذه التصفيات.
خاض المنتخب األلماني ،الذي شهد
ً
ضم وجوه شابة في األشهر األخيرة خلفا
للرعيل القديم العبين عدة أبرزهم يوليان
دراكسلر والجناح الخطير لوروا سانيه
وليون غوريتسكا بداعي اإلصابة.
في المقابل ،قاد هولندا فيرجيل فان
دايك الذي تفوق على النجمين البرتغالي
كــري ـس ـت ـيــانــو رونـ ــالـ ــدو واألرج ـن ـت ـي ـنــي
لـيــونـيــل مـيـســي وت ــوج أف ـضــل الع ــب في
أوروبا الموسم الماضي.
أول ف ــرص ــة خ ـط ـي ــرة ل ـهــول ـنــدا
جاءت عندما راوغ ممفيس ديباي
أكثر من مدافع وأطلق كرة قوية
م ــن مـ ـش ــارف ال ـم ـن ـط ـقــة كـ ــان لـهــا
مانويل نوير بالمرصاد (.)8

غنابري يفتتح التسجيل
بعدها مباشرة وفي أول محاولة
خطرة أللمانيا نجح "المانشافت" في
افتتاح التسجيل بعد هجمة مرتدة
ســريـعــة وص ـلــت فـيـهــا ال ـك ــرة إلــى
لوكاس كلوسترمان ،الذي انفرد
بــال ـحــارس ال ـهــول ـنــدي ياسبر

سـيـلـيـســن لـكـنــه ت ـصــدى لـمـحــاولـتــه من
دون أن يـلـتـقــط ال ـك ــرة لـيـتــابـعـهــا جـنــاح
ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ س ـيــرج غ ـنــابــري داخ ــل
الشباك رغم تدخل المدافع فان دايك في
اللحظة األخيرة لمنعها من دخول الشباك
( .)9والـهــدف هــو الثامن لغنابري فــي 9
مباريات دولية مع منتخب بالده.
ً
وتـ ـح ــرر الع ـب ــو أل ـمــان ـيــا ت ـم ــام ــا بعد
الهدف واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة
على مشارف المنطقة إثر إعاقة غنابري
من ماتيس دي ليخت فانبرى لها توني
كروس فمرت كرته فوق العارضة (.)15
وح ـ ــاول غ ـنــابــري مـبــاغـتــة سيليسن
بـتـســديــدة ال ـكــرة ســاقـطــة مــن فــوقــه لكن
الحارس الهولندي فطن لمحاولته (.)26
ووصـلــت كــرة طائشة داخــل المنطقة
أمــام ماركو رويــس لكنه ســدد في جسد
ً
سيليسن م ـهــدرا فــرصــة اضــافــة الـهــدف
الثاني للمانشافت (.)42
وح ـ ــاول ن ــوي ــر دون م ـعــادلــة هــولـنــدا
للنتيجة عندما أبــدع في التصدي لكرة
قوية من جورجيو فينالدوم بعد هجمة
منسقة (.)56
ً
لكن نوير وقف عاجزا عندما قام راين
بــابــل بمجهود ف ــردي رائ ــع عـلــى الجهة
ال ـي ـس ــرى وم ـ ــرر كـ ــرة عــرض ـيــة أخ ـطــأهــا
شولتس لينقض عليها فرانك دي يونغ
وي ـس ـج ــل فـ ــي الـ ـم ــرم ــى ه ـ ــدف ال ـت ـع ــادل
لهولندا (.)57
ومـنــح ال ـهــدف جــرعــة مـعـنــويــة هائلة
للضيوف فشكلوا خ ـطــورة عـلــى مرمى
ن ــوي ــر ونـ ـجـ ـح ــوا فـ ــي الـ ـتـ ـق ــدم بــواس ـطــة
الـنـيــران الـصــديـقــة عـنــدمــا تـصــدى نوير
لكرة رأسية رائعة لفان دايك فوصلت إلى
ديباي فأعادها إلى باب المرمى ليتابعها
جوناثان تــاه خطأ في شباك فريقه من
مسافة قريبة (.)65
واحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة
ألمانيا إثــر لمسة يــد لــدي ليخت داخــل
المنطقة فانبرى لها بنجاح كروس (.)72

هولندا تستعيد التقدم
لـكــن هــول ـنــدا اس ـت ـعــادت ال ـت ـقــدم بعد
أجمل هدف في المباراة ولعبة مشتركة

sports@aljarida●com

فينالدوم نجم منتخب هولندا يحرز هدفه في مرمى المانيا
رائ ـع ــة بـيــن أرب ـع ــة العـبـيــن ب ــدأه ــا دان ــي
بليند ومنه إلى ممفيس ديباي ثم إلى
فينالدوم ،الــذي غمزها باتجاه البديل
دونـيـيــل مــالـيــن غـيــر ال ـمــراقــب فتابعها
داخل الشباك (.)79
ووج ــه المنتخب الـهــولـنــدي الضربة
ال ـقــاض ـيــة لـمـنــافـســه إث ــر هـجـمــة مــرتــدة
س ــري ـع ــة وتـ ـم ــري ــرة مـ ــاكـ ــرة مـ ــن دي ـب ــاي
ليتابعها فينالدوم دا خــل الشباك رغم
تدخل نيكالس سوله (.)2+90
واعتبر سوله مدافع بايرن ميونيخ أن
منتخب بالده "ظهر بصورة هزيلة .في

الشوط األول حصلنا على نسبة ضئيلة
م ــن االس ـت ـح ــواذ وه ـ ــذا ل ـيــس طـمــوحـنــا
بطبيعة الحال".
وأضــاف "يتعين علينا أن نتعلم من
هذه المباراة السيئة".
وك ــان ل ـســان ح ــال زمـيـلــه فــي الـفــريــق
ً
البافاري وصاحب الهدف غنابري مماثال
ً
بـقــولــه" :لـقــد استقبلت شـبــاكـنــا أهــدافــا
ً
سهلة جدا السيما هدف التقدم  ،2-3لقد
ك ــان هــديــة مــن قـبـلـنــا .يـجــب أال يحصل
هذا األمر".

مباريات اليوم
التوقيت
4:00
7:00
7:00
7:00
9:45
9:45
9:45
9:45

المباراة
أرمينيا  -البوسنة
سويسرا  -جبل طارق
جورجيا  -الدنمارك
رومانيا  -مالطا
فنلندا  -ايطاليا
اليونان  -ليشتنشتاين
السويد  -النرويج
اسبانيا  -جزر فارو

القناة الناقلة
beINSPORTS HD1
beINSPORTS HD2
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD1
beINSPORTS HD2
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD4
beINSPORTS HD1

لوف :نتيجة مخيبة لآلمال كومان :طلبت من الالعبين التحلي بالهدوء
اعتبر المدرب يواكيم لوف أن
منتخب بــاده ألمانيا قــدم أداء
دون مـسـتــواه فــي ا ل ـم ـبــاراة ضد
ض ـي ـفــه ال ـه ــول ـن ــدي ال ـت ــي انـتـهــت
بخسارته  ،4 -2ضمن المجموعة
ال ـثــال ـثــة لـلـتـصـفـيــات ال ـمــؤه ـلــة لـكــأس
أوروبا  2020في كرة القدم.
وقال لوف بعد المباراة" :لقد خاب
أ مـلـنــا مــن ا لـنـتـيـجــة ،لكنها منطقية،
هولندا كانت المنتخب األفضل،
ل ـ ـقـ ــد لـ ـعـ ـبـ ـن ــا دون مـ ـسـ ـت ــوا ن ــا
ال ـف ـن ــي ،أض ـع ـن ــا ال ـع ــدي ــد مــن
ال ـك ــرات ،ول ــم ن ـبـ ِـن الـهـجـمــات
والتمريرات ،كما كنا نرغب".
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع" :س ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــح هـ ـ ـ ــذا
ل ـه ــول ـن ــدا ب ـت ـطــويــر أدائ ـ ـهـ ــا وال ـض ـغــط
عـلـيـنــا" ،مــو ضـحــا أن ال عـبــي المنتخب
ال ـهــول ـنــدي ب ــإش ــراف الـ ـم ــدرب رون ــال ــد
كــو مــان " يـلـعـبــون ،بعضهم مــع بعض،
م ـن ــذ ع ــا م ـي ــن أو ثـ ــا ثـ ــة .ه ـ ــذا ا ل ـم ـس ــاء

لوف

كانت تحركاتهم التلقائية أفضل منا،
تجر
ورأينا أن بعض األ مــور لدينا لم
ِ
كما يجب".
مــن جـهـتــه ،رأى كــو مــان أن "األ ل ـمــان
كانوا متعبين أكثر في الشوط الثاني،
ولم يكونوا جيدين بقدر ما كانوا في
ً
ا لـشــوط األول" ،مـضـيـفــا  " :لـقــد ارتكبنا
بعض األخطاء ،و هــذا ما يبرر افتتاح
ا لـمـنـتـخــب األ ل ـمــا نــي ا لـتـسـجـيــل ،لكننا
ب ـب ـســاطــة ق ـم ـنــا ب ـع ـمــل أكـ ـب ــر م ــن أج ــل
البحث عن الفوز".
وأ م ـ ـ ــل لـ ـ ــوف أن يـ ـق ــدم ال ع ـ ـبـ ــوه "رد
ً
فعل" غدا  ،عندما يحلون ضيوفا على
ال ـم ـن ـت ـخ ــب األيـ ــرل ـ ـنـ ــدي ال ـش ـم ــال ــي فــي
بلفاست ،معتبرا أن على ألمانيا "الفوز
بمباراتها المقبلة ،هــذا أ مــر مهم جدا
بالنسبة إلينا".

"سـ ـ ـ ـ ــأعـ ـ ـ ـ ــود" ،ب ـ ـه ـ ــذه ال ـك ـل ـم ــة
المقتضبة أك ــد رئـيــس االتـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـس ــاب ــق ال ـفــرن ـســي
ميشال بالتيني ،نيته العودة إلى
عالم كرة القدم لدى انتهاء عقوبة
إيقافه في  7أكتوبر المقبل.
وق ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس االت ـح ــاد
ال ـ ــدول ـ ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم (ال ـف ـي ـف ــا)
الـ ـس ــاب ــق ل ـش ـب ـكــة "آر تـ ــي إس"
الـســويـســريــة" :س ــأع ــود ،ال أدري
أيـ ـ ــن أو كـ ـي ــف ،ال أس ـت ـط ـي ــع أن
أت ــوق ــف ب ـعــد تــوق ـي ـفــي ،رغـ ــم أن
هــذه العقوبة قــام بها أشخاص
معتوهون".
وتعرض بالتيني ( 63عاما)،
ال ـ ـ ــذي ت ـ ـ ــرأس االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـق ــاري
بين  2007و ،2015لإليقاف عن
ممارسة أي نشاط كروي لثمانية
أعـ ـ ـ ــوام ف ــي م ـن ـت ـصــف ديـسـمـبــر
 ،2015قلصتها محكمة التحكيم

ميشال بالتيني

الـ ــريـ ــاضـ ــي إلـ ـ ــى أربـ ـ ــع سـ ـن ــوات
فــي ال ـعــام الـتــالــي ،لقبوله دفعة
مشبوهة عــام  2011بقيمة 1.8
مليون يورو عن عمل استشاري
ق ــام ب ــه لــرئـيــس الـفـيـفــا الـســابــق

كومان مدرب هولندا
يـسـتـحــق ال ـف ــوز أك ـث ــر ،ان ـت ـصــر .ارتـكـنــت
ألمانيا إلى الخلف منتظرة".
ورغ ـ ــم أف ـض ـل ـيــة أصـ ـح ــاب األرض فــي
الشوط األول ،فإن كومان طلب إلى العبيه

فــي االس ـتــراحــة الـتـحـلــي بــال ـهــدوء ،حيث
كشف أن الرسالة التي وجهها إليهم كانت
"ابقوا في اللقاء ،ابنوا هجمات بهدوء ،وال
(إفي)
تتركوا مساحات في الخلف".

صامويل إيتو يشكر الجميع ويعتزل

بالتيني يؤكد :سأعود إلى عالم الكرة
جوزيف بالتر عام  ،2002لم يكن
مرتبطا بعقد مكتوب.
وك ـ ـشـ ــف ب ــاتـ ـيـ ـن ــي ل ـل ـش ـب ـكــة
السويسرية" :نعم ،كنت ضحية
م ـ ـ ــؤام ـ ـ ــرة حـ ـيـ ـك ــت ضـ ـ ـ ــدي ب ـيــن
جـمــاعــة الـفـيـفــا وج ـمــاعــة وزارة
ال ـع ــدل الـســويـســريــة .ك ــان هـنــاك
تفاهم ودي بين الفيفا ووزارة
ال ـعــدل ل ـطــردي .أن ــا ال أق ــول هنا
إن هذه مؤامرة قامت بها الدولة
السويسرية".
وذك ـ ــر بــات ـي ـنــي أنـ ــه سـيـقــوم
بـ ـنـ ـش ــر ك ـ ـتـ ــاب ع ـ ــن "ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
العشرين لحياته" سيسرد فيه
"الحقيقة".
وختم" :لــم أشعر قط بأنه تم
إي ـقــافــي ،ك ـيــف يـمـكــن لمؤسسة
خ ــاص ــة أن ت ــوق ــف ش ـخ ـصــا عن
كرة القدم؟".

أع ــرب رونــالــد كــومــان م ــدرب منتخب
هولندا عن سعادته بالفوز على ألمانيا
 2-4فــي ال ـم ـبــاراة ال ـتــي جـمـعــت بينهما
ً
ف ــي تـصـفـيــات ي ــورو  ،2020م ـش ـيــرا إلــى
أن "ف ــارق األه ــداف كــان مــن المحتمل أن
يصبح أكبر".
وقال كومان ،في تصريحات أدلى بها
عقب اللقاء لقناة "إن أو إس" الهولندية:
"حققنا الفوز ألننا قدمنا أمورا أكثر من
تلك التي فعلتها ألمانيا كي تنتصر في
المباراة ،لذلك كان فوزا مستحقا".
إال أن ال ـمــدرب الـهــولـنــدي اع ـتــرف في
الوقت ذاتــه بــأن المنتخب األلماني كان
على وشك االبتعاد بالنتيجة حين كان
مـتـقــدمــا بــال ـهــدف الـمـبـكــر الـ ــذي سجله
سيرجي غـنــا بــري فــي الدقيقة التاسعة
من عمر المباراة.
وأوض ـ ـ ـ ــح" :س ـن ـح ــت ل ـه ــم ع ـ ــدة ف ــرص
م ـح ـق ـقــة ف ــي الـ ـش ــوط األول ك ــي تـصـبــح
النتيجة  2-صفر ،لكن الفريق الــذي كان

إيتو

أعـلــن الـنـجــم الـكــامـيــرونــي صامويل
ً
إيتو اعتزال كرة القدم عن عمر  38عاما
بـعــد مـسـيــرة شـمـلــت أنــديــة أوروب ـيــة
ً
بـ ـ ــارزة ،م ـن ـصــرفــا إل ــى مـهــامــه
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــددة خ ـ ـ ـ ــارج
المستطيل األخضر،
السيما مع االتحاد
اإلفريقي ومونديال
قطر .2022
وأتـ ــى ذل ــك من
خـ ـ ـ ـ ــال مـ ـنـ ـش ــور
على "إنستغرام"
لـ ـ ـي ـ ــل الـ ـجـ ـمـ ـع ــة
 ،ك ـ ـ ـتـ ـ ــب إ ي ـ ـتـ ــو
"ال ـن ـهــايــة ،نحو
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ٍّـد جـ ـ ــديـ ـ ــد.
ً
ش ـكــرا للجميع،
الكثير من الحب،
األدرينالين".

وأص ـبــح إيـتــو خ ــال مـسـيــرتــه أح ــد أبــرز
الهدافين في تاريخ القارة السمراء ،وأحرز
م ــع مـنـتـخــب ب ـ ــاده ذه ـب ـيــة دورة األل ـع ــاب
األولمبية في سيدني عام  ،2000ولقب كأس
أمم إفريقيا عامي  2000و.2002
وعلى صعيد األندية ،دافع الالعب الذي
نشأ في صفوف الفئات العمرية لريال مدريد
اإلسباني ،بدأ مسيرته االحترافية مع ريال
مايوركا ،ودافع عن ألوان برشلونة خمسة
أع ـ ــوام ت ــوج م ـعــه خــال ـهــا بـسـلـسـلــة أل ـقــاب
أبــرزهــا دوري أبطال أوروب ــا مرتين (2006
ً
و ،)2009عـلـمــا أن ف ــي رص ـي ــده لـقــب ثــالــث
في دوري األبـطــال وذلــك مع إنتر اإليطالي
(.)2010
وبعد رحيله عن إنتر في صيف عام ،2011
تنقل إيـتــو بـيــن أنــديــة ع ــدة منها تشلسي
وإيفرتون اإلنكليزيان ،وفرق أخرى في تركيا
ً
وروسيا ،وصــوال إلى نــادي قطر الرياضي
الذي انضم إلى صفوفه في صيف .2018

وخاض إيتو في مسيرته  718مباراة
على مستوى األندية سجل خاللها 359
ً
هدفا ،إضافة إلى  118مباراة دولية سجل
ً
خاللها  56هدفا.
وشـ ــارك خ ــال مـسـيــرتــه فــي نهائيات
كــأس العالم أربــع م ــرات ،واختير أفضل
العب إفريقي أربع مرات ،في رقم قياسي
يتشاركه مع العاجي يايا توريه.
وف ــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة ،وس ــع إي ـتــو من
نشاطاته خــارج المستطيل األخضر ،اذ
ً
عـ ّـيــن فــي أبــريــل الـمــاضــي سـفـيــرا للجنة
ال ـع ـل ـي ــا ل ـل ـم ـش ــاري ــع واإلرث ال ـم ـن ـظ ـمــة
لمونديال قطر  .2022وفي يوليو ،أعلن
رئيس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم أحمد
أح ـم ــد تـعـيـيــن إي ـت ــو وال ـع ــاج ــي ديــديـيــه
دروغبا معاونين له.

ً ً
رئيس برشلونة :ميسي سيصبح العبا حرا في 2020

ق ــال رئ ـيــس نـ ــادي بــرشـلــونــة اإلسـبــانــي
جــوس ـيــب بــارتــوم ـيــو أم ــس األول أن نجم
الفريق ،األرجنتيني ليونيل ميسي ،سيكون
ً
حــرا بشأن تعاقده مــع بطل إسبانيا العام
المقبل.
وأضاف بارتوميو في حديث لقناة النادي:
"منذ سنتين ،وقعنا عقدا مع ميسي مدة أربع
سنوات ،يمكنه مغادرة برشلونة قبل الموسم
األخير في  ،٢٠٢١-٢٠٢٠أو اعتزال كرة القدم أو
اللعب في المكان الذي يريده".
وسيكون بمقدور ميسي ( 32عاما) ،أفضل
العــب فــي الـعــالــم خمس م ــرات ،السير على
خطى زميليه السابقين أنــدريــس إينيستا
وتشافي المنتقلين إلى اليابان وقطر بعد
مسيرة زاخرة في برشلونة.
وت ــاب ــع ب ــارت ــوم ـي ــو" :إي ـن ـي ـس ـتــا ،تـشــافــي

و(كارليس) بويول كان لديهم هذه البنود،
مــع ه ــؤالء الالعبين وليو ميسي لــن نكون
قلقين ،أشك في رغبته بشأن اللعب مع فريق
آخــر ،لكنه يستحق الحرية حول مستقبله،
هــو مشجع كبير لبرشلونة ،وال شــك لدي
ح ــول اس ـت ـم ــراره ح ـتــى  2021وآم ـ ــل لسنة
إضافية أيضا".
وكــان قلب دفــاع برشلونة جيرار بيكيه
أش ــار فــي حــديــث صـحــافــي" :ك ـنــت أع ـلــم إن
بـمـقــدور ميسي ان يـتــرك بعقد حــر فــي كل
موسم ،نعرف جميعا التزام ليو مع برشلونة،
وهــذا االمــر ال يقلقني ،اكتسب حق اختيار
ما يريده في مستقبله بعد كل ما قدمه إلى
هذا النادي".
وأحــرز ميسي الــذي استهل مسيرته مع
برشلونة في  2004لقب ال ــدوري االسباني

عشر مرات وكأس الملك  6مرات ودوري أبطال
أوروبا أربع مرات.

فكرة التعاقد مع نيمار
وعن فترة االنتقاالت وخصوصا الفشل
فــي اسـتـعــادة الـبــرازيـلــي نيمار مــن باريس
سان جرمان الفرنسي ،أشار بارتوميو" :كان
برشلونة قد خطط لتشكيلته لكن أتت فرصة
التعاقد مع نيمار ،التعاقد معه كان إضافة
ولم يكن مخططا".
وتابع" :قام برشلونة بكل ما في وسعه...
لم تنجح الصفقة ألن الـنــادي لم يكن قــادرا
على تلبية طلبات بــاريــس س ــان جــرمــان"،
مضيفا" :كنا ثالثة أندية نحاول ضمه ،لكن
ال يمكنني ذكرها".

وع ــن م ـحــاولــة أخـ ــرى الس ـت ـق ــدام النجم
الـبــرازيـلــي الــراحــل الــى فــريــق العاصمة في
 2017مقابل  222مليون يورو ،قال" :في الوقت
الحالي نيمار مستبعد ،في يناير -فبراير
سنتحدث فــي هــذا الـمــوضــوع عندما نبدأ
بالتخطيط للموسم المقبل".
وعــن عــرض العبين من برشلونة ضمن
ال ـص ـف ـق ــة وخـ ـص ــوص ــا ال ـف ــرن ـس ــي ع ـث ـمــان
ديمبيلي والكرواتي ايفان راكيتيتش وقبلهما
الـبــرازيـلــي كوتينيو ،أجـ ــاب" :بــرشـلــونــة لم
يعرض أبــدا أي العــب ،باريس سان جرمان
طلبهم في المفاوضات".
وأض ـ ــاف أن ال ـمــدافــع الـهــولـنــدي الـشــاب
ماتيس دي ليخت المنتقل الــى يوفنتوس
االيطالي "كــان بين أهــدافـنــا ،لكنه قــرر عدم
القدوم الى برشلونة".

بارتوميو

ةديرجلا

sports@aljarida●com
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ً
السيليساو يتعادل وديا
مع كولومبيا في ميامي
تعادل المنتخب البرازيلي لكرة
القدم مع نظيره الكولومبي
 2-2خالل المباراة الودية
التي جمعتهما فجر السبت،
في إطار استعداداتهما
للمنافسات الدولية المقبلة.

مـ ـ ـن ـ ــح الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــم نـ ـيـ ـم ــار
منتخب البرازيل لكرة القدم
التعادل  2-2في مباراة دولية
ودية أقيمت ليل الجمعة في
مدينة ميامي األميركية ،هي
األولى ألغلى العب في العالم
م ـنــذ ت ـعــرضــه لــإصــابــة قبل
أكثر من ثالثة أشهر.
و غــاب المهاجم البالغ 27
ع ــام ــا م ـنــذ ت ـعــرضــه إلصــابــة

نيمار

فـ ــي الـ ـك ــاح ــل م ـط ـل ــع يــون ـيــو
الـمــاضــي خــال م ـبــاراة وديــة
ضــد المنتخب القطري ،مما
أدى الى إبعاده عن المنتخب
في بطولة كوبا أميركا التي
انتهت بتتويجه باللقب على
أرض ــه ،وكــانــت هــذه اإلصــابــة
الثانية تواليا لنيمار ،بعدما
غاب أيضا أسابيع عن فريقه
باريس سان جرمان الفرنسي
إلصابة في القدم.
وت ــأت ــي عـ ــودة ن ـي ـمــار بعد
أسـ ــاب ـ ـيـ ــع م ـ ــن األخـ ـ ـ ــذ وال ـ ـ ــرد
وال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر عـ ــن رغـ ـبـ ـت ــه فــي
الـ ــرح ـ ـيـ ــل ع ـ ــن سـ ـ ــان ج ــرم ــان
عـ ــائـ ــدا ال ـ ــى ف ــري ـق ــه ال ـس ــاب ــق
ب ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـل ـ ـ ــون ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي،
وم ـف ــاوض ــات ب ـيــن ال ـنــادي ـيــن
لــم تـصــل ال ــى نـهــايــة سعيدة
لـ ـ ــاعـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ــذي أص ـ ـ ـبـ ـ ــح ف ــي
صيف عام  ،2017األغلى في
الـعــالــم بــانـتـقــالــه مــن ال ـنــادي
الكتالوني الى نادي العاصمة
الـفــرنـسـيــة ف ــي صـفـقــة بلغت
قيمتها  222مليون يورو.
ولـ ـ ــم ي ـ ـشـ ــارك نـ ـيـ ـم ــار ه ــذا

تيتي

27

رياضة

جانب من مباراة كولومبيا والبرازيل
الـمــوســم فــي أي م ـب ــاراة بعد
مع بطل فرنسا.
وأمـ ـ ـ ـ ــام مـ ـ ــدرجـ ـ ــات غ ـصــت
ب ـن ـح ــو  65أل ـ ــف م ـش ـج ــع فــي
ملعب "هــارد روك ستاديوم"
فـ ـ ــي مـ ـ ـي ـ ــام ـ ــي ،م ـ ـنـ ــح نـ ـيـ ـم ــار
مـنـتـخــب بـ ــاده ال ـت ـع ــادل في
ً
الــدقـيـقــة  ،58عـلـمــا بــأنــه كــان
صــاحــب الـتـمــريــرة الحاسمة
التي سجل منها كاسيميرو
العب ريال مدريد اإلسباني،
هـ ـ ـ ــدف افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح ال ـت ـس ـج ـي ــل

تيتي مندهش من أداء نيمار
ق ــال م ــدرب ال ـبــرازيــل ل ـيــونــاردو بــاتـشــي "تيتي"
إنــه مندهش مــن أداء مهاجمه نيمار فــي المباراة
الودية التي انتهت بالتعادل أمام كولومبيا ()2-2
مساء الجمعة ،وذلك بعد غيابه  3أشهر عن صفوف
"راقصي السامبا".
وبعد أكثر من ثالثة أشهر من مغادرته الملعب
م ـصــابــا ف ــي ودي ـ ــة أم ـ ــام ق ـط ــر ،ق ـبــل بـطــولــة
كوبا أميركا ،عاد نيمار إلى منتخب
البرازيل ،وأثبت أنه عنصر حاسم
من خالل المساهمة في تسجيل
هدف والتوقيع على الثاني.
وان ــده ــش تـيـتــي نـفـســه م ــن أداء
نـيـمــار بـعــدمــا ك ــان يفكر فــي استبداله
خــال الشوط الثاني خشية تعرضه
ألي إصابة.
وفي هذا الصدد ،قال المدرب:
"فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــوط ال ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،ق ـلــت
لمساعدي ،ســوف أخــرج نيمار
م ــن أج ــل ال ـح ـفــاظ عـلـيــه ،لكني
رأيــت أن مستواه البدني ليس
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فقط جيدا وقويا ومنسقا ،إنما آخــذ في االزديــاد،
وعـنــدمــا اقـتــربـنــا مــن نـهــايــة ال ـم ـبــاراة ،ك ــان أفـضــل،
وفاق توقعاتي".
من جانبه ،أشاد دانييل ألفيش الذي انتقل مؤخرا
إلى ساو باولو ،بعدما لعب سابقا بصفوف أندية
كبيرة مثل برشلونة ويــوفـنـتــوس وبــاريــس سان
جرمان ،أيضا بــأداء نيمار خالل الودية ،مؤكدا أن
اللعب معه دائما ما كان مصدر "بهجة".
وتابع" :يقدم األفضل للمنتخب ،ويكن له الجمهور
حبا كبيرا ،عندما يتمتع بالتركيز يقدم أداء راقيا
للغاية" .بــاإلضــافــة إلــى ذل ــك ،أع ــرب تياغو سيلفا،
زميل نيمار في المنتخب وباريس سان جرمان عن
سعادته بقرار إدارة النادي الفرنسي عدم التخلي
عن خدماته لبرشلونة.
وق ــال سيلفا إن "الـجـمـيــع يـشـعــر بـسـعــادة إزاء
بقائه ألن هدفنا كبير  ،والجميع يعرف ما هو ،لقب
دوري األبـطــال ،بــدون وضــع أنفسنا تحت ضغط،
من الواضح أننا سنحقق الحلم فقط في ظل وجود
العبين كـبــار ،وإن لــم نكن نتمتع بخدمات نيمار
لكانت خسارة كبيرة ،الشكر للرب".

للبرازيل في الدقيقة .19
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــل ،سـ ـج ــل
لكولومبيا ا لـتــي غ ــاب عنها
النجمان خاميس رودريغيز
ورادام ـ ـ ـيـ ـ ــل فـ ــال ـ ـكـ ــاو ،ل ــوي ــس
مــوري ـيــل ف ــي الــدقـيـقـتـيــن 25
(ركلة جزاء) و.34
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب الـ ـ ـب ـ ــرازيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــون
بـ ـ ــاح ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــاب ركـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ــزاء
لمصلحة نيمار فــي الدقيقة
 ،82ب ـع ــد م ــا تـ ـع ــرض لــد ف ـعــة
مـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــداف ـ ــع الـ ـك ــول ــومـ ـب ــي

دافينسون سانشيز أدت الى
سـقــوطــه أرض ــا وانــزالقــه الــى
خــارج الملعب ليرتطم رأسه
بلوحة إعالنية.
وحافظت البرازيل بإشراف
ا لـمــدرب تيتي ،على سجلها
خــال ـيــا م ــن ال ـخ ـســارة ف ــي 17
مباراة على التوالي ،وتحديدا
منذ الخروج على يد بلجيكا
بـنـتـيـجــة  2-1ف ــي الـ ــدور ربــع
الـ ـنـ ـه ــائ ــي لـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــات ك ــأس
العالم  2018في روسيا.

كما رفع نيمار رصيده من
األهـ ـ ــداف م ــع الـمـنـتـخــب الــى
 61ه ــد ف ــا ف ــي  98مـ ـب ــاراة لــه
مع السيليساو ،بفارق هدف
واح ـ ــد ف ـقــط خ ـلــف ال ـم ـهــاجــم
ً
ال ـ ـسـ ــابـ ــق رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو ،ع ـل ـم ــا
ب ــأن ال ــرق ــم الـقـيــاســي يحمله
األسطورة بيليه ( 77هدفا).
وسـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون ن ـ ـي ـ ـمـ ــار أم ـ ـ ــام
فــرصــة مـعــادلــة رقــم رونــالــدو
أو تـ ـخـ ـطـ ـي ــه ،وذ لـ ـ ـ ــك ع ـن ــد م ــا
يخوض منتخب بالده مباراة

وديـ ـ ـ ــة بـ ـع ــد غ ـ ــد ف ـ ــي م ــدي ـن ــة
لوس أنجلس األميركية ضد
مـنـتـخــب ال ـب ـي ــرو ،ف ــي إعـ ــادة
لـ ـلـ ـمـ ـب ــاراة ال ـن ـه ــائ ـي ــة ل ـكــوبــا
أمـ ـي ــرك ــا الـ ـت ــي ان ـت ـه ــت ب ـفــوز
المنتخب البرازيلي بنتيجة
.1-3

ً
اليلز يوجه إنذارا لمنافسيه في سباق 200م
َّ
وجـ ــه األم ـي ــرك ــي نـ ــواه الي ـل ــز إن ـ ــذارا قــويــا
لمنافسيه في سباق 200م ،ضمن بطولة العالم
أللعاب القوى المقررة الشهر الجاري ،بفوزه
الثاني تواليا ضمن ال ــدوري الماسي ،أمس
األول ،في لقاء بروكسل البلجيكي.
وسجل اليلز ( 22عاما)  19.74ثانية ،بعد
أسبوع من التفوق على مواطنه بطل العالم
جــاسـتــن غــاتـلـيــن بـسـبــاق 100م في

زي ــوري ــخ .ل ـكــن الي ـل ــز س ـي ـخــوض ف ــي بـطــولــة
العالم المقررة بالدوحة الشهر الجاري سباق
200م فقط.
وكــان اليلز سجل الشهر الماضي في
لقاء لوزان  19.50ثانية ،وهو رابع أسرع
زمن في التاريخ ،ثم حطم رقم لقاء باريس،
مسجال  19.65ثانية .وتـفــوق اليـلــز على
بطل العالم التركي راميل غولييف (19.86

األميركي اليلز

ث) ،والكندي أندريه دو غراس ( 19.87ث).
وفرض األميركي مايكل نورمان نفسه في
سباق 400م بزمن  44.26ثانية .وثأر نورمان
من مواطنه فريد كيرلي ( 44.46ثانية) ،الذي
ه ــزم ــه بــال ـت ـص ـف ـيــات األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي يــولـيــو
الماضي.
ويمكن للثنائي خوض مواجهة نارية في
بطولة العالم ،في غياب حامل الرقم العالمي
الجنوب إفريقي وايد فان نيكرك لإلصابة.
وأصـ ـب ــح ن ــورم ــان ( 21ع ــام ــا) ف ــي أبــريــل
ال ـم ــاض ــي ص ــاح ــب أسـ ـ ــرع زم ـ ــن فــي
تاريخ السباق بكاليفورنيا (43.45
ثانية).
ولدى السيدات ،تفوقت البريطانية
دي ـن ــا آشـ ــر س ـم ـيــث ف ــي 100م ،مسجلة
 10.88ثــوان متقدمة على البطلة األولمبية
الجامايكية السابقة شيلي-آن فرايزر (10.95
ث) والعاجية ماري-جوزيه تا لو ( 11.09ث).
وحل المغربي سفيان البقالي ثانيا في 3
آالف متر موانع بزمن  8:07.08دقائق ،وراء
اإلثيوبي غيتنيت والي ( 8:06.92د).

َ
أستراليا تقترب من ربع نهائي مونديال السلة بولت :لم يولد بعد من يحطم
أرقامي القياسية

اقترب المنتخب األسترالي من بلوغ
ال ــدور ربــع النهائي فــي نهائيات كأس
العالم لكرة السلة المقامة فــي الصين،
بفوزه أمس في أولى مباراتيه في الدور
ال ـثــانــي ع ـلــى ج ـم ـهــوريــة الــدومـيـنـيـكــان
بنتيجة .76-82
وأتى فوز المنتخب األسترالي ضمن
منافسات المجموعة الثانية عشرة للدور
الـثــانــي ،ويـضــاف الــى ثــاثــة انـتـصــارات
حـقـقـهــا ف ــي ال ـم ـب ــاري ــات الـ ـث ــاث ل ـلــدور
األول ،ليتصدر بالتالي مجموعته حاليا
برصيد ثماني نقاط ،بفارق نقطتين عن
فرنسا وثالث نقاط عن ليتوانيا.
ورغم سيطرته بالنتيجة على مختلف
مراحل المباراة باستثناء الربع الثالث
الذي انتهى بفارق ثالث نقاط لمصلحة
جمهورية الدومينيكان  ،16-19لم يتمكن
المنتخب األسترالي من اإلمساك باللقاء
بقبضة صارمة.
وكـ ــان بــاتــي مـيـلــز الع ــب فــريــق ســان
أنـتــونـيــو سـبـيــرز الـمـشــارك فــي ال ــدوري
األميركي للمحترفين ،األفضل ألستراليا
مــع  19نقطة وتـســع تـمــريــرات حاسمة،
بينما سجل إيـلــوي فــارغــاس  16نقطة
وسبع متابعات للدومينيكان.

األسترالي آرون باينس
وعلى الرغم من أن المنتخب األسترالي
يعد من المرشحين للتتويج باللقب هذا
الـعــام ،فــإن الـتــاريــخ يصب فــي عكس ما
يأمل ،إذ لم يسبق ألستراليا تخطي عتبة
الدور ربع النهائي في  11مشاركة سابقة
في مونديال السلة.
وفي الدور الثاني أيضا ،حقق منتخب
الجمهورية التشيكية فوزا مريحا على

المنتخب البرازيلي  ،71-93قبل اللقاء
المرتقب في هذه المجموعة بين الواليات
المتحدة بطلة النسختين األخيرتين،
والـمـنـتـخــب ال ـيــونــانــي الـ ــذي ي ـضــم في
صفوفه نجم ال ــدوري األميركي يانيس
أنتيتوكونمبو .وشهدت مباريات أمس
األول تأهل صربيا وإسبانيا وبولندا
واألرجنتين لربع النهائي.

قــال الـعــداء الجامايكي السابق أوسـيــن بــولــت ،إن
الشخص الــذي سيحطم أرقــامــه القياسية باعتباره
ً
أسرع عداء في تاريخ اإلنسانية لم يولد بعد ،معربا
ً
عن أمله في االنفراد بهذا اإلنجاز عشرين عاما أخرى
على األقل.
ويعتقد أســرع رجــل في العالم بعدما قطع سباق
ـوان و 200متر فــي  19.19ثانية
 100متر فــي  9.58ث ـ ٍ
أن "الشخص الذي سيحطم هذه األرقام لم يولد بعد،
لكن األر ق ــام القياسية خلقت ليتم تحطيمها و هــذه
مسألة وقت".
وأضاف البطل األولمبي ثماني مرات وبطل العالم
ً
 11مرة" :آمل أال يحدث ذلك قبل  20أو  25عاما كي أقول
ألبنائي أنني مازلت األسرع في العالم".
وجاءت تصريحات العداء الجامايكي السابق أثناء
مشاركته في فعالية بمكسيكو سيتي ،إذ روى بعض
التفاصيل غير المعروفة عن حياته مثل معاناته من
مرض "الجنف" (اعوجاج العمود الفقري) الذي صاحبه
طوال جزء كبير من مسيرته وتسبب له في آالم أخرى.
ً
وأقــر بولت البالغ من العمر  33عاما "حين بدأت

المنافسة بــدأ الجنف يتسبب لــي في
مـشـكــات ،ولـفـتــرة مــن الــوقــت لــم أجد
م ـســاعــدة حـتــى تـعــرفــت عـلــى طبيب
ً
في ألمانيا ،كنت قلقا من احتمالية
ً
أن ي ـش ـكــل هـ ــذا األم ـ ــر ت ـه ــدي ــدا على
مسيرتي".
وأشار الرياضي الكاريبي إلى أنه
يتمتع بموهبة لكنه أ كــد أن العمل
ً
الـشــاق هــو مــا يصنع الـفــارق ،داعيا
ال ـش ـبــاب إل ــى وض ــع أه ـ ــداف ريــاضـيــة
لـ ـل ــوص ــول إل ـي ـه ــا وال ـت ـض ـي ـح ــة م ــن أج ــل
تحقيقها.
وأب ــرز أن أفـضــل مــا فــي الـشـهــرة هــي رسائل
الشكر التي تصله مــن أشـخــاص أك ــدوا أنــه كان
ً
مصدر إلهام لهم ،فضال عن الذهاب إلى العديد
ً
من األماكن مجانا حيث يقابل شخصيات عظيمة،
لكنه أبــرز من بين سلبياتها صعوبة تناول العشاء
في هدوء بالمطاعم.
(إفي)

بولت

نادال يواجه مدفيديف اليوم في نهائي «فالشينغ ميدوز»

الروسي مدفيديف

سـيـكــون اإلس ـبــانــي راف ــاي ــل نـ ــادال أم ــام فرصة
تقليص ال ـفــارق مــع الـســويـســري روج ـيــه فـيــدرر،
ح ــام ــل ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي ل ـع ــدد ألـ ـق ــاب ال ـب ـطــوالت
الكبرى في كــرة المضرب إلــى لقب واحــد ،عندما
يالقي الروسي دانييل مدفيديف في نهائي بطولة
الواليات المتحدة المفتوحة اليوم.
وحجز اإلسباني ،المصنف ثانيا ،موعدا في
نهائي بطولة فالشينغ ميدوز مع الروسي
المصنف خامسا ،بفوزه في نصف النهائي،
الجمعة ،على اإليطالي ماتيو بيريتيني 6-7
( )6-8و 4-6و ،1-6فيما تغلب الروسي على
البلغاري غريغور ديميتروف بنتيجة 6-7
( 4-6 ،)5-7و.3-6
وبـ ـل ــغ ن ـ ـ ــادال ( 33ع ــام ــا) ال ـم ـب ــاراة
النهائية لبطولة كبرى للمرة السابعة
والـعـشــريــن فــي مـسـيــرتــه االحـتــرافـيــة
المتوجة بـ 18لقب غراند سالم (مقابل
 20لفيدرر) ،وسيبحث عن لقبه الرابع
فــي الـبـطــولــة األم ـيــرك ـيــة (ب ـعــد 2010
و 2013و )2017في مواجهة الروسي
( 23عاما) ،والذي يبلغ نهائي بطولة
غراند سالم للمرة األولى في مسيرته
االحترافية.

وف ــي "فــاشـيـنــغ مـ ـي ــدوز" ،سـيـكــون نـ ــادال أم ــام
ف ــرص ــة ل ـقــب راب ـ ــع ،ب ـف ــارق ل ـقــب واحـ ــد ع ــن الــرقــم
القياسي للفوز بها فــي عصر االح ـتــراف ،والــذي
يتشاركه فيدرر والالعبان السابقان األميركيان
بيت سامبراس وجيمي كونورز.
ولــم يخسر اإلسـبــانــي ســوى مجموعة واحــدة
حتى اآلن في فالشينغ ميدوز  .2019ورغم فوزه
بسهولة نسبية في نصف النهائي ضد بيريتيني،
المصنف  ،24الذي كان يبلغ نصف نهائي بطولة
كبرى للمرة األول ــى فــي مسيرته ،وأول العــب من
بالده في نصف نهائي فالشينغ ميدوز منذ ،1977
اختبر نادال بعض لحظات التحدي الجمعة.
وقد حرمه بيريتيني من استغالل  6فرص لكسر
اإلرسال في المجموعة األولى ،وتقدم عليه 4-صفر
و 6-4في الشوط الفاصل ،قبل أن يتفوق اإلسباني
 8-6في هذا الشوط ،ويمضي للفوز بسهولة في
المجموعتين الثانية والثالثة ،منهيا المباراة في
حوالي ساعتين و 39دقيقة.

المواجهة الثانية
وس ـت ـك ــون مـ ـب ــاراة الـ ـي ــوم ال ـثــان ـيــة ب ـيــن نـ ــادال
ومدفيديف ،بعدما انتهت األولى بفوز اإلسباني

فــي نـهــائــي دورة كـنــدا للماسترز أل ــف نقطة في
مــونـتــريــال بــأغـسـطــس ال ـمــاضــي ،لـكــن اإلسـبــانــي
يدرك أن منافسه يقدم أداء الفتا هذا العام ،إذ توج
الشهر الماضي بلقب دورة سينسيناتي األميركية
لـلـمــاسـتــرز ،ب ـفــوزه فــي الـنـهــائــي عـلــى البلجيكي
دافيد غوفان ،بعدما أقصى في نصف النهائي
المصنف األول الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
كما يـقــدم الــروســي أداء تصاعديا منذ
مطلع العام ،أتاح له التقدم من المركز 16
عالميا في نهاية  2018إلى المركز الخامس
حاليا ،بعدما أحرز لقبين في سينسيناتي
ودورة ص ــوفـ ـي ــا الـ ـبـ ـلـ ـغ ــاري ــة .وس ـي ـك ــون
ه ــذا ال ـن ـهــائــي ال ــراب ــع تــوال ـيــا ل ـلــروســي في
األسابيع األخيرة ،بعد نهائي دورة واشنطن
األميركية (خسر أمام األسترالي نيك كيريوس)،
ومونتريال وسينسيناتي.
وبات مدفيديف أول العب روسي يبلغ نهائي
غراند سالم منذ فوز مارات سافين بلقب أستراليا
المفتوحة فــي ع ــام  ،2005واألول فــي "فالشينغ
ميدوز" منذ سافين أيضا حينما توج بلقب
عام .2000
اإلسباني نادال

ةديرجلا
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سياحة أسفلتية وكوابيس!
ً
ينفث دخان سيجارته ويقول لي ساخرا،
بـعــد أن ع ـ ُ
ـددت لــه األمــاكــن السياحية ذات
التضاريس الساحرة والمناظر الخالبة في
والجبال
تركيا" :دع عنك البحيرات والوديان ً
ووو ...يا رجل أنا أتيت إلى هنا بحثا عن
السياحة األسفلتية!" ،واستطرد بعد أن عرف
أنني لم أفهم مقصده" :أنا أتيتك من الكويت،
حيث الزالزل في كل شارع ،من دون استثناء.
هذا شارع يهزك بدرجة أربعة على مقياس
ريختر ،وذاك يرجك بمقياس ثالثة وسبعة
من عشرة ،وذياك بمقياس خمسة ...فتختلط
مياهك الجوفية بحلقومك وكليتيك ،وينقلب
عالي بنيتك التحتية سافلها".
قلت وأن ــا أغــالــب ضحكتي على وصفه،
وأضع سبابتي على فمي" :اخفض ًصوتك،
فمقاولو الشوارع أصبحوا خطوطا حمراء
ً
فــاقـعــا لــونـهــا ،ال فقعك الـلــه وال مــن تحب".
قال" :اللهم إنا ال نسألك إلغاء الريختر بل
تخفيف درجاته".
ول ــو ك ــان ال ـقــرار فــي ي ــدي ألرس ـلــت وزيــر
ال ـتــرب ـيــة إل ــى تــرك ـيــا ،ال ـب ـلــد غ ـيــر الـنـفـطــي،
ف ــي س ـيــاحــة م ــدرس ـي ــة ،فـيـتـفـقــد ال ـم ــدارس
قبل بــدء العام الــدراســي ،وينبهر باكتمال
االس ـت ـع ــدادات ،مــن تكييف وتــدفـئــة ومـيــاه
نقية وكتب وغير ذلك ...وأرسلت معه وزير
الصحة ،ليتفقد المستشفيات الحكومية،
ويـ ـ ــرى ب ـع ـي ـنــه ن ـظ ــاف ــة ال ـم ـب ــان ــي واك ـت ـم ــال
معداتها وحرص وزارة الصحة التركية على
أدق التفاصيل ،ووو...
وال أري ـ ــد أن أش ـط ــح ف ــي اق ـت ــراح ــات ــي،
ليأتي مجلس وزرائنا بالجمل وما حمل،
فــي سـيــاحــة حكومية كــامـلــة إل ــى تركيا،
ويتخيل (مجلس وزرائنا) نفسه بال موارد
مالية ضخمة ،كما هو حال مجلس وزراء
تركيا ،وأمــامــه مسؤوليات دول ــة بحجم
تركيا ،وتضاريسها ،وشعبها بأعراقه
المختلفة ،واألخـطــار المحيطة ووو ...ال
أريد أن أقترح ذلك كي ال تتحول السياحة
إل ــى كــواب ـيــس ت ـح ــرم وزراء ن ـ ـ ــا م ــن لــذيــذ
منامهم .حفظهم الله.

مواعيد الصالة

مركبة الهند القمرية ...خارج التغطية
قال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية ،إن
الهند فقدت االتصال بمركبة فضاء كانت تحاول
الهبوط على سطح القمر أمــس ،فــي انتكاسة
لخطط نيودلهي الطموحة ألن تصبح أول بلد
يستكشف القطب الجنوبي للقمر.
وكان مسبار المركبة شاندريان 2 -يحاول

الطقس والبحر

الفجر

04:07

العظمى 44

الشروق

05:28

الصغرى 26

الظهر

11:46

ً
أعلى مد  05:29صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:18

 08:40م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:04

ً
أدنى جزر  01:50ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

العشاء

07:22

القيام بهبوط "سلس" أو "محكوم" قرب القطب
الجنوبي للقمر ،حيث يعتقد علماء بإمكانية
وج ــود مـيــاه متجمدة .وفـقــدت منظمة أبحاث
ال ـف ـضــاء ال ـه ـنــديــة االت ـص ــال بــالـمــركـبــة عـنــدمــا
أوشكت أن تهبط على سطح القمر.
وقال كيه .سيفان في قاعة ممتلئة بعلماء بدا

عليهم االنزعاج من النبأ بمركز المنظمة للرصد
في بنجالورو" :يجري تحليل البيانات" .وبدأت
المركبة التي صممتها الهند والتي كانت تدور
حول القمر في االتجاه نحو النزول على سطح
القمر ،ولكن العلماء فقدوا االتصال بها خالل
المرحلة قبل األخيرة من الهبوط.
وق ــال م ـســؤول فــي مـنـظـمــة أب ـحــاث الـفـضــاء
الـهـنــديــة" :ه ـبــوط الـمـسـبــار فـيـكــرام ك ــان يسير
ً
وفقا لما تم التخطيط له ،وتم رصد أدائه بشكل
ُطبيعي حتى ارتـفــاع  2.1كيلومتر ،وبعد ذلك
فـقــدت االت ـصــاالت مــن المسبار إلــى المحطات
األرض ـي ــة" .وأط ـلــق عـلــى الـمـسـبــار اس ــم فيكرام
نسبة إلــى فيكرام سرابهاي وهــو أبــو برنامج
الفضاء الهندي.
وقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الذي
ً
كان موجودا في مركز منظمة أبحاث الفضاء
للعلماء بعد أن أطلعه سيفان رئيس المنظمة
على الوضع" :هناك نجاح وإخفاق في الحياة...
ً
ً
ما أنجزتموه ليس شيئا بسيطا".
(رويترز)

السجن لثالثة توائم بقضية أسلحة
قالت الشرطة في بريطانيا إنه تم سجن
ثالثة توائم متطابقة أمس األول بعد ثبوت
تــورط ـهــم ف ــي مـخـطــط ل ـتــزويــد مـجــرمـيــن
خطيرين بأسلحة نارية.
وتــم ربــط الحمض ال ـنــووي ،ال ــذي ُع ِثر
عليه على مسدس ،بكل من ريس ورالستون
وريكي غابرييل ( 28عاما) من شمال لندن،
ولكن مفتشي الشرطة عجزوا عن تحديد
مــن يخصه الحمض الـنــووي مــن التوائم
الثالثة ،وبعد إجراء مزيد من التحقيقات
المكثفة ثبت تورط الثالثة.
وقــال دريــس هايوكن كبير المفتشين

المؤقت أمس ،في بيان ،إن "الثالثة حاولوا
اس ـت ـغ ــال ت ـط ــاب ــق أح ـم ــاض ـه ــم ال ـن ــووي ــة
ومالمحهم في محاولة للتملص من عواقب
أفعالهم ،ولكن العمل الجاد الــذي قــام به
فريق التحقيق منع محاوالتهم".
وقضت المحكمة في بلكفريرس بلندن
بسجن رالستون وريكي غابرييل  14سنة
وريس  18سنة بعد إدانتهم بحيازة سالح
ناري بنية تعريض حياة آخرين للخطر.
(رويترز)

ُ
حفنة دوالرات تضحك الهولنديين

وفيات
الجمعة 9/6
عيسى ًأحمد كرم علي
 76عاما ،شيع ،السرة ،ق  ،4ش حمد الرومي ،م ،105ت98889085 ،25338405 :
بشرى ًأحمد عبدالكريم الجريدان زوجة إسماعيل غلوم علي الدشتي
 52عاما ،شيعت ،الرجال :الدعية ،مسجد البحارنة ،النساء :صباح السالم ،ق،9
ش ،2ج ،3م ،54ت99513476 ،99787644 :
هادي ًعدس صالح النمران

 89عاما ،شيع ،الرجال :إشبيلية ،ق ،1ش ،132م ،13النساء :الفروانية ،ق ،2ش،140
م ،33ت99072874 ،62221456 :
محمد إبراهيم الراشد أرملة محمد جاسم القناعي
منيرة ً
 76عاما ،شيعت ،الرجال :الشويخ ،ديــوان القناعات ،النساء :بيان ،ق ،5شارع
األول ،م ،19ت99882150 ،55555250 :
لطيفة ًهجاج هذال أرملة ذياب بداح الشويب
 75عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :بالمقبرة فـقــط ،الـنـســاء :الــرقــة ،ق ،6ش ،3م ،239ت:
55204772

إبراهيم عبدالرحمن درداب
ً
 84عاما ،شيع ،الرجال :العديلية ،ق ،1شارع سلطان الكليب ،م( ،3فقط يوم السبت)،
النساء :العديلية ،ق ،1ش ،11م( ،3ابتداء العزاء من يوم السبت) ،ت،99896699 :
99474832 ،67758552
عواطف ً محمد سعود العون
 62عاما ،شيعت ،الرجال :العزاء في المقبرة فقط ،النساء :العديلية ،ق ،3شارع
المرجان ،م ،77ت99665773 ،99015155 ،99014646 :

عبدالله أحمد الحساوي
أحمد ً
 73عاما ،شيع ،الرجال :بيان ،ق ،1ش ،2ج ،2م ،1النساء :مشرف ،ق ،5ش ،12م،16
ت99015282 ،99038688 :

سالم ًسند الجويدان المرشاد
 89عاما ،شيع ،الرجال :الرابية ،ق ،4ش ،2م ،70النساء :الفروانية ،ق ،2ش ،147م،3
ت99140041 ،99755747 :

حسين عبدالله أحمد
علي ً
 46عاما ،شيع ،الرجال :شرق ،مسجد عبدالله ً العالم ،بجانب حسينية معرفي،
النساء :الجابرية ،ق ،12ش ،9م( 53العزاء عصرا فقط) ،ت66555434 ،50666559 :

السبت 9/7
الشيخ طالل ناصر العذبي الصباح

 52عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :ديوان المرحوم الشيخ عذبي
المحمد الصباح ،الشامية ،ق ،10شارع يوسف الحميضي ،النساء :اليرموك ،ق،1
شارع محمد عبدالعزيز الوزان ،م ،7ت25343777 ،24833030 :

الشيخة أنوار فيصل السعود الصباح

 70عاما ،شيعت ،الرجال :السالمية ،ش سالم المبارك ،ديــوان المرحوم الشيخ
عـبــدالـعــزيــز الـسـعــود الـصـبــاح وإخ ــوان ــه ،الـنـســاء :س ـلــوى ،ق ،11ش ،7م ،30ت:
25633349 ،25710631

أحمد السيد عبدالله السيد أحمد الرفاعي

 67عــامــا ،شيع ،الــرجــال :الشامية ،ق ،4دي ــوان الــرفــاعــي ،النساء :الشامية ،ق،3
ش ،36م1ب

طارق يعقوب علي الشاهين

 88عاما ،شيع ،الرجال :الخالدية ،ق ،1شارع البرجس ،م ،1ديوان الشاهين ،النساء:
الفنطاس ،ق ،4ش ،16م ،24ت99049302 ،98809660 :
خديجة صالح المؤمن أرملة عبدالرزاق طاهر المهدي
 87عاما ،شيعت ،الرجال :الدعية ،مسجد البحارنة ،النساء :السالمية ،ق ،12شارع
أبوهريرة ،م ،2ت90932333 ،65666676 ،99665885 :

خالد عبدالمحسن دخيل الحبشي

 38عاما ،شيع ،الرجال :الجهراء القديمة ،ق ،2ش ،9ج ،3م ،65ديــوان الحبشي،
النساء :الفيحاء ،ق ،7شارع الفرزدق ،م ،7ت96668266 :

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

ً
في ديسمبر العام الماضي نشرت مجلة اإليكونوميست موضوعا
عن هذا العالم الذي يحن إلى الماضي ،وكانت الجمل االفتتاحية للمقال
تقول إن الدولة والمواطن (لديهم في العالم الغربي) وبعد قرنين من
القوة والتقدم يريان أن هذين األمرين (القوة والتقدم) يتحوالن إلى
الصين ،وأن كوكب األرض يشيخ بسرعة؛ فالمناخ يتغير إلى األردأ،
وهناك مزج في األعراق والثقافة ...هذا الحنين إلى الماضي "األجمل"
قد يتجلى في شعار يرفعه السياسيون يستنهض الهمم بعبارة مثل
"دعونا نعد األمور كما كانت ونأخذ زمام القيادة".
الـحـنـيــن إل ــى ال ـمــاضــي ال ـم ـج ـيــد ،خـ ــارج أوروبـ ـ ــا يـتـمـثــل ف ــي طــرح
خطابات عند قادة سياسيين يشددون على الخطاب القومي والماضي
الحضاري ،كالدعوة إلى القومية الهندوسية عند رئيس الوزراء الهندي،
أو التذكير بعظمة الحضارة الصينية القديمة عند الرئيس "تشي"
والدعوة إلى العودة لها.
سواء في الغرب أو الشرق ،الحنين الكبير إلى الماضي لدى الشعوب
هو تعويض عن خيبة أمل في الحاضر ،وتتمثل أشكال هذا الحنين في
صور مختلفة ،كتجديد التذكير بخطابات قومية أو قبلية تعيد مجد
ً
الماضي ،فمثال تلك القومية لربما هي مشاعر األغلبية في الخروج
البريطاني من أوروبا ،وهي وراء النهوض النسبي لألحزاب اليمينية
في الغرب ،وفوز قيادات سياسية مغرقة بدعوات القومية المحلية مثل
ً
المجر وبولندا ،وطبعا كانت األسبقية التاريخية ،هنا ،للدولة األعظم
حين فاز ترامب بشعار العودة إلى الحلم األميركي.
في العالم العربي ،نستولوجيا (الحنين) إلى هذا الماضي بالتأكيد
أسبق من الغرب والشرق البعيد ،فحلم الحضارة اإلسالمية القديمة
ً
ك ــان ش ـع ــارا طــرحـتــه أحـ ــزاب إســام ـيــة كـمـفـتــاح س ـحــري لـحــل أزم ــات
الحاضر الكبيرة ،مع أنــه يصعب تصور مفهوم الحريات (بمعناها
الحالي) في أيــام الماضي اإلسالمي التليد .أمــا جيل "بيبي بومرز"،
(وهو تعبير غربي يرمز إلى هؤالء الذين ُو ِلــدوا بعد الحرب الثانية،
وعــاشــوا أعـظــم سـنــوات الــرخــاء االقـتـصــادي العالمي حتى منتصف
السبعينيات من القرن الماضي) العرب ،وهم الذين عاشوا بصباهم
أيام مجد االستنهاض القومي والتحرر من االستعمار بشعارات العزة
ً
والـكــرامــة "وارف ــع رأســك يــا أخــي" الـنــاصــري ،فقد أحبطوا تماما بعد
هزيمة يونيو  ،67وتالشي الحلم القومي ،ليحل مكانه الحلم اإلسالمي،
وفي كال األمرين (القومي العربي والقومي اإلسالمي) كانا حلمين ،لم
يتوافقا مع حقيقة الواقع على صعيد الحرية .وحدث ،بعدئذ الربيع
ً
العربي ،الذي ألهم شعوبنا وكثيرا من شعوب العالم ،لكن ما يسمى
قوى الثورة المضادة وتحالفها مع الرجعيات المحافظة أحاال الربيع
إلى صحراء قاتلة.
فــي الـخـتــام ،هــل لـنــا فــي ه ــذا المثلث الـصـغـيــر ،أي الـكــويــت ،الحق
فــي نصيب مــن نستولوجيا األي ــام الماضية ،ال بالمعني المالي أو
ً
االقتصادي تحديدا ،بل بمعنى رقعة الحرية وحكم الدستور؟! بالتأكيد
لنا أكثر من هذا الحق ،والشعور باأللم والحرقة على فترة انقضت ،هي
ً
تقريبا ما بين منتصف الستينيات حتى منتصف السبعينيات من
القرن الماضي ،أما في غير تلك الفترة ،فقد كانت لنا لحظات انقضت
ً
سريعا مثل أيام الربيع العربي.

حسين ًعلي حسين بوصخر
 46عاما ،شيع ،الرجال :السالمية ،الحسينية الحيدرية ،النساء :العمرية ،ق،2
الشارع الخامس ،م ،18ت99564484 ،67777054 :

ك ــل م ــا يـتـطـلـبــه األمـ ــر ه ــو اسـتـنـشــاق
ســريــع مــن الـبــالــون أو مــن علبة الكريم
ال ـم ـخ ـفــوق ،وسـتـحـصــل ع ـلــى ح ــال ــة من
ا لـنـشــوة المفاجئة ،فــي طريقة قانونية
وغير مكلفة نسبيا للحصول على درجة
كبيرة من النشوة ،حيث يستخدم الكثير
من شباب أوروبا مركب "أكسيد النيتروز"
ً
الكيميائي ،المعروف أيضا باسم "غاز
الضحك".
وتــزدهــر فــي هــولـنــدا ت ـجــارة "أكسيد
الـنـيـتــروز" ،إال أن خـبــراء اإلدم ــان لديهم
حالة من القلق ،ويعتبر ماتيو هولتسكن
ً
 ال ـبــالــغ  48عــامــا  -شـخـصــا ذا ري ــادة،وهو مصمم على جني األموال من خالل
الشعبية المتزايدة لغاز الضحك ،ويقول
إن متجره في بلدية فينراي ،الذي يحمل
اســم "فـيــك اي ــر" (أي الـهــواء الــزائــف) ،هو
"أول مـتـجــر حـقـيـقــي ل ـغــاز الـضـحــك في
هولندا".
أم ــا ع ــن الـتـكـلـفــة ،ف ـهــي أق ــل م ــن ستة
دوالرات ،وي ـم ـك ــن ل ـع ـم ــاء هــولـتـسـكــن
االستمتاع بحالة الضحك على مقاعد
أشبه بمقاعد المسارح القديمة ،بينما
ينظر إليهم من الحائط ،وجه مبتسم (من
رموز تعبيرات االنفعاالت في الدردشة)
مع دموع في عينيه بسبب الضحك.
ويعتبر الوجه المبتسم شعار المتجر،
ولكن عمدة فينراي ال يجد ما يضحكه
في األمر ،حيث يقول هانز جيليسن" :ال
يمكننا فعل الكثير حيال ذ لــك ،يمكننا
فقط تحذير الناس من أن هناك مخاطر
لـ ــذلـ ــك" .وب ـح ـس ــب ت ـق ــري ــر ه ــول ـن ــدي عــن
اإلدمان ،فقد جرب واحد بين كل خمسة
أشخاص تتراوح أعمارهم بين  20و24
عاما غاز الضحك ،الذي صارت له شعبية
(د ب أ)
			
أكبر.
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