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«نزاهة» تحقق في «الزراعة» وتحيل
مسؤولين بـ«البلدية» إلى النيابة
● الجبري :أبواب التعاون مفتوحة مع «مكافحة الفساد» لالطالع والبحث
● بوزبر :تحقيقات ببالغ تزوير شهادة أوصاف عقار مخالف ضد مديري إدارات في البلدية
حسين العبدالله
ومحمد راشد

ٍّ
دخلت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على خط شغل الساحة
السياسية وشبكات التواصل االجتماعي خالل اليومين الماضيين،
بعد إعالن رصدها ما يتم تداوله حول الخالف بين وزير اإلعالم وزير
الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ،ورئيس ومجلس اإلدارة المدير
العام لهيئة الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف ،بشأن
بعض شبهات الفساد التي تسببت في سحب األول بعض صالحيات
األخير ،وإلغاء الوزير لجنة التحقيق التي شكلها اليوسف لشبهات
على أعضائها ،وتجاوزها صالحياتها.
وقــالــت «ن ــزاه ــة» ،فــي بـيــان أم ــس ،إنـهــا سـتـبــدأ جـمــع االس ـتــدالالت
والتحريات للتأكد من صحة المعلومات المتداولة واستدعاء جميع
من له عالقة بالموضوع.
مــن جهته ،قــال الــوزيــر الـجـبــري ،فــي تـغــريــدة على «تــويـتــر» أمــس:
ً
«اس ـت ـك ـمــاال لـمــا هــو مـتـبــع لــديـنــا مــن إج ـ ــراءات اإلصـ ــاح والـتـطــويــر
والمحاسبة ،فإنني أترك كل أبواب التعاون مفتوحة أمام هيئة مكافحة
ً
الفساد لالطالع والبحث حول كل ما أثير أخيرا».
مــن جهة أخ ــرى ،صــرح المتحدث الــرسـمــي للهيئة ،األمـيــن العام
الـمـســاعــد لكشف الـفـســاد والتحقيق د .محمد بــوزبــر ب ــأن «نــزاهــة»
احالت مسؤولين بدرجة مدير إدارة في بلدية الكويت ومالك عقار إلى
النيابة العامة ،على خلفية بالغ تلقته بشأن تزوير شهادة أوصاف
عقار مخالف.
٠٣

اقتصاديات

مشغلون عالميون للتحالفات المحلية:
نحتاج إلى تفاصيل عن االقتصاد
الكويتي قبل خصخصة البورصة
٠٩

ً
«اإلدارية» تعفي موظفا
بـ «الشؤون» من البصمة
●

فــي حـكــم ب ــارز ،سيلقي بظالله
ع ـلــى قـضـيــة بـصـمــة ال ـ ـ ــدوام الـتــي
فرضها ديوان الخدمة المدنية على
موظفي الحكومة ،أصدرت المحكمة
ً
اإلداري ــة حكما بإعفاء موظف في
وزارة الشؤون من البصمة.
وج ــاء حـكــم الـمـحـكـمــة ال ـصــادر
برئاسة المستشار ناصر األثــري
بــإلـغــاء ال ـقــرار السلبي باالمتناع
عــن إع ـفــاء الـمــوظــف مــن البصمة،

ت ــواص ـل ــت ردود ال ـف ـع ــل ال ـن ـيــاب ـيــة إزاء
تـبــادل االتـهــامــات وال ـخــاف الـحــاصــل بين
مــديــر هـيـئــة ال ــزراع ــة وال ــوزي ــر الـمـخـتــص،
مؤيدة التحقيق في الموضوع ،والتصدي
للتجاوزات.
وأكـ ـ ــد ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد ه ــاي ــف ،أن ه ــذا
الخالف ال يمكن التسليم به ألي طرف« ،ما
لم نطلع على تفاصيل ومعلومات حقيقية
م ــن خ ــال تـشـكـيــل ال ــوزي ــر لـجـنــة مـحــايــدة
ً
لـحـسـمــه» ،الف ـت ــا إل ــى أن «ال ـف ـســاد ف ــي هــذه
ً
الهيئة ليس جديدا».
وقال النائب أسامة الشاهين :من واجب
«ن ــزاه ــة» وال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة ومـجـلــس األم ــة
ً
التحقيق في هذا الخالف ،معربا عن خشيته

أن هناك مــن يــريــدون دفــن القضية ،وربما
حرق ملفات «الحيازات» ،كما حرقوا ملفات
«الممرضات».
ومـ ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ط ــال ــب الـ ـن ــائ ــب ريـ ــاض
ال ـعــدســانــي س ـمــو رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
بحسم هذا الخالف ،ليتحمل كل من الوزير
ومدير الهيئة مسؤولياته وفق صالحياته،
ً
مؤكدا أنه سيمارس صالحياته الدستورية».
ورأى النائب وليد الطبطبائي ،أن «بيان
الوزير الجبري حــول هيئة الــزراعــة لم يفد
ً
ً
ش ـي ـئــا» ،مـطــالـبــا بمحاسبة الـمـتـجــاوزيــن،
ومن حصل على حيازات بغير وجه حق ،في
حين دعا النائب خالد العتيبي إلى التصدي
ل ـل ـت ـج ــاوزات ،وك ـشــف ال ـح ـقــائــق واإلس ـ ــراع

«بيان» %96 :ارتفاع
قيمة التداول في السوق
خالل أسبوع
٠٩

بعدما أفادت التقارير الطبية التي
قــدمـهــا وك ـيــل الـمــوظــف المحامي
خــالــد طــرقــي الـعـنــزي ،ب ــأن موكله
ً
يـعــانــي أكــزيـمــا ح ــادة ج ــدا تمنعه
أداء البصمة ،وهو ما أثبته تقرير
المجلس الطبي عن حالة الموظف.
وسيفتح هذا الحكم ،إذا أصبح
ً
ن ـه ــائ ـي ــا ،الـ ـب ــاب أم ـ ــام الـمــوظـفـيــن
أصحاب األعذار الطبية ،للجوء إلى
القضاء إلعفائهم من البصمة ،ألنها
ً
تمثل عــائـقــا اللـتــزامـهــم بمواعيد
الحضور واالنصراف.

«األوقاف» تمنح  500دينار
لكل حاج من «البدون»

الوزارة ألغت تراخيص لم تجدد
●

سند الشمري وجراح الناصر

ك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة أن وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة
والـصـنــاعــة أغـلـقــت شــركــات جـمـعــت تـبــرعــات دون
ً
الحصول على ترخيص ،استنادا إلــى كتب وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر ،ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،إن «ال ـش ــؤون»
أوصــت ،في كتاب وجهته إلى «التجارة» ،بضرورة
اتخاذ اإلجــراء ات القانونية الالزمة بشأن ممارسة
بعض الشركات أنشطة لجمع التبرعات ،أو القيام
بأي عمل ذي طابع خيري ،من دون صفة اعتبارية،

بـتـشـكـيــل لـجـنــة لـلـتـحـقـيــق لـكـشــف مــواطــن
الخلل ،ومحاسبة كل متسبب.
أم ـ ــا الـ ـن ــائ ــب ف ـي ـص ــل الـ ـكـ ـن ــدري ف ــأع ــرب
ع ــن ش ـكــره ل ـلــوزيــر ال ـج ـبــري عـلــى إص ــداره
البيان ،وتوضيح األسباب ،وتأكيد التزامه
بــالـقــوانـيــن ،وأن اإلجـ ـ ــراء ات الـتــي اتخذها
جــاء ت بعد ارتكاب العديد من المخالفات
واألخـطــاء الجسيمة ،والتي تطلبت قيامه
بــواجـبــاتــه كـمـســؤول أول عــن هــذا الـقـطــاع،
وإصداره القرارات الواجبة حيال ما حدث.
وأش ـ ــار ال ـك ـن ــدري إل ــى أن ال ــوزي ــر تـعــامــل
ً
بشفافية وحيادية مع كل شبهات الفساد ،الفتا
إلى أن «قراره بتشكيل لجنة تحقيق يستحق
التأييد والدعم من كل النواب».
٠٤

«الشال» %51.1 :نمو سيولة التداول
اليومي في البورصة خالل يونيو...
والزخم سيعافي مستوى األسعار
١٠

«التجارة» تغلق شركات جمعت
تبرعات دون ترخيص

يعاني أكزيما حادة تمنعه أداءها
حسين العبدالله

دعم نيابي للتحقيق والتصدي للتجاوزات

أو الحصول على ترخيص «الشؤون» ،في مخالفة
للقرار الوزاري  101لسنة .1995
وأض ــاف ــت أن «ال ـت ـجــارة» وضـعــت تـلــك الـشــركــات
ً
تحت مجهر الرصد ،تمهيدا لحصرها وضمان عدم
ً
اتخاذها تلك الخطوات مستقبال ،وخاطبت إدارة
مكتب الوزير باإلجراءات التي اتخذتها ضدها ،بعد
التفتيش عليها ،مشيرة إلى أن الوزارة أغلقت شركة
لنشر وتوزيع القرآن ،ومكتبة إسالمية ،بعدما تبين
عدم وجود مقر لهما.
من جهة ثانية ،ألغت «التجارة» تراخيص شركات
ً
لم تجدد تراخيصها بعد انتهائها ،استنادا 02

●

محمد راشد

أعـ ـ ـل ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــدل وزيـ ـ ــر
األوق ـ ــاف والـ ـش ــؤون اإلســامـيــة
فهد العفاسي أن الوزارة ستقدم
ً
ً
 500دينار دعما ماديا لكل من
ي ــرغ ــب ف ــي أداء فــري ـضــة الـحــج
من فئة المقيمين بصورة غير
قــانــونـيــة ه ــذا ال ـعــام ،بالتعاون
مع بيت الزكاة واألمانة العامة
ً
لـ ـ ــأوقـ ـ ــاف ،م ـب ـي ـن ــا أن الـ ـح ــاج
ي ـت ـح ـم ــل م ـ ــا بـ ـي ــن  400و480
ً
دينارا.
وصرح العفاسي بأن هذا الدعم
سيشمل  1000شخص02 .

إيران تهدد بإعادة مفاعل أراك للعمل الديوك تقصي «التانغو»
وكوريا الشمالية تزيد إنتاج «النووي» واألوروغواي تزيح البرتغال

عـشـيــة زي ـ ــارة األم ـي ــن ال ـع ــام ل ــأم ــم الـمـتـحــدة
أنطونيو غوتيريش لبنغالدش لتقييم احتياجات
مـئــات اآلالف مــن ال ـفــاريــن مــن والي ــة راخ ـيــن في
صيف  ،2017تم تسريب اتفاق سري بين الحكومة
ال ـبــورم ـيــة والـمـنـظـمــة ال ــدول ـي ــة ،ال يـعـطــي أقلية
الروهينغا المسلمة أي ضمانات للحصول على
الجنسية أو حرية الحركة في بالدهم.
وكانت الجنسية وحقوق الالجئين العائدين
إل ــى بــورمــا ،مــن نـقــاط ال ـخــاف الرئيسية أثـنــاء

ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات ب ـ ـشـ ــأن االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق عـ ـل ــى ال ـس ـم ــاح
بــاسـتـئـنــاف دخ ــول وك ــاالت األم ــم الـمـتـحــدة إلــى
واليــة راخين المضطربة ،بعدما ُمنعت من ذلك
منذ أغسطس الماضي.
وتنص مذكرة االتفاق المبرم ،في نهاية مايو،
على أن «ا لـعــا ئــد يــن سيتمتعون بحرية الحركة
مثل سائر مواطني ميانمار في راخين بموجب
ال ـقــوان ـيــن وال ـق ــواع ــد الـمـعـمــول ب ـه ــا» ،لـكــن نص
الـمــذكــرة ال يكفل حــريــة الـحــركــة خــارج 02

األمير يطمئن على صحة
النائب األول قبيل
مغادرته ألمانيا

محليات

05

مواطنون لـ ةديرجلا:.
أسعار السمك لدينا تزيد
الضعف عن السعودية

سيارات

١٩

إكليبس كروس الجديدة
وجه آخر من ميتسوبيشي

دوليات

22
درعا :الشرطة الروسية
تدخل  8بلدات والجنوب
لن يستسلم

دوليات

٢٣

ع ــاودت إيـ ــران ،أم ــس ،انـتـهــاج لـغــة الـتـهــديــد باستئناف تخصيب
اليورانيوم إذا فشل الجانب األوروبي في إنقاذ االتفاق النووي المبرم
عام  ،2015بعد انسحاب الواليات المتحدة منه ،وإعادة فرض عقوبات
عليها ،فــي وق ــت أعـلـنــت وك ــاالت االسـتـخـبــارات األمـيــركـيــة أن كــوريــا
الشمالية زادت إنتاج الوقود المستخدم لألسلحة النووية بمناطق
سرية عدة في األشهر األخيرة.
وقال الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية بهروز كمالوندي
إن «مـنــافــذ الــوقــود فــي مفاعل أراك أغلقت بــاألسـمـنــت ،لكننا نمتلك
ً
الخرائط الــازمــة ،وإعــادتــه إلــى مرحلة مــا قبل االتـفــاق تتطلب عاما
ً
واحدا ،ألن بقية أجزاء المفاعل التزال سليمة ،كما يمكن إعادتها خالل
 6أشهر وفق طريق آخر».
وتــابــع« :نـفـتــرض الـبـنــاء ال ـكــامــل ،وال نـحـتــاج إل ــى وضــع 02

األمم المتحدة وميانمار :ال جنسية
للروهينغا وال حركة خارج راخين

الثانية

السيسي ُيشيد بتحمل
المصريين ويعد
بمستقبل أفضل

رياضة

٣١

مبابي نجم فرنسا وكافاني نجم األوروغواي

●

عبدالعزيز التميمي

ت ـ ـ ــأه ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــان ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي
واألوروغـ ـ ـ ــوايـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ــدور ال ـث ـم ــان ـي ــة
بمونديال روسيا  ،2018وذلك بعد فوز
األول على نظيره األرجنتيني بنتيجة
 ،3-4والثاني على المنتخب البرتغالي
.1-2
ويدين منتخب فرنسا بالفضل في

هذا الفوز لكيليان مبابي نجم باريس
س ــان ج ــرم ــان ،الـ ــذي س ـجــل الـهــدفـيــن
الثالث والرابع ،وحصل بنفسه
ع ـلــى ضــربــة الـ ـج ــزاء ال ـتــي جــاء
منها الهدف األول بأقدام أنطونيو
غريزمان ،بينما أحرز بنجامين بافار
الهدف الثاني للديوك الفرنسية ،في
حين أحــرز لألرجنتين كــل مــن دي
ماريا ،وميركادو ،وأغويرو02 .

مباراتا اليوم
 5.00م إسبانيا  xروسيا
 9.00م كرواتيا  xالدنمارك

بوتاس أول المنطلقين
على حلبة «ريد بول رينغ»

ةديرجلا

•
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األمير يطمئن على صحة النائب األول قبيل مغادرته ألمانيا
سموه تلقى برقيات تهنئة من قادة اإلمارات
قام سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
وبمعيته الشيخ مبارك جابر األحمد والشيخ
حـ ـم ــد ص ـ ـبـ ــاح األحـ ـ ـم ـ ــد وم ـ ــدي ـ ــر مـ ـكـ ـت ــب س ـمــو
أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد أحـ ـم ــد ال ـف ـه ــد ورئـ ـي ــس ال ـم ــراس ــم
والتشريفات األميرية وشؤون األسرة الحاكمة
ال ـش ـيــخ خــالــد ال ـع ـبــدال ـلــه ص ـبــاح أم ــس بــزيــارة
ا ل ـن ــا ئ ــب األول لــر ئ ـيــس م ـج ـلــس ا ل ـ ـ ــوزراء وز ي ــر
ا لــد فــاع الشيخ ناصر الصباح فــي المستشفى
ا لــذي يتلقى العالج فيه في جمهورية ألمانيا
االت ـح ــادي ــة لــاطـمـئـنــان ع ـلــى صـحـتــه وال ـســام
ً
عليه قبل مغادرة سموه ألمانيا ،سائال سموه
ّ
ا ل ـمــو لــى ع ــز و ج ــل أن ي ـمــن ع ـلــى ا ل ـنــا ئــب األول
بــالـشـفــاء ال ـعــاجــل وم ــوف ــور الـصـحــة والـعــافـيــة
والعودة إلى أرض الوطن العزيز مشافى معافى
ليواصل عطاء ه المعهود في خدمته.
وتلقى صاحب السمو مساء أمس األول برقية
تهنئة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت
للنائب األول من كل من عضو المجلس األعلى
لدولة اإلمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة
الشيخ د .سلطان بن محمد القاسمي ،وعضو

المجلس األعلى حاكم أم القيوين الشيخ سعود
بن راشد المعال ،وعضو المجلس األعلى حاكم
رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي،
وعضو المجلس األعلى حاكم الفجيرة الشيخ
ح ـمــد ب ــن م ـح ـمــد ال ـش ــرق ــي ،وق ــد ع ـبــر أص ـحــاب
البرقيات عن خالص تهانيهم لسموه بنجاح
العملية الجراحية متمنين للنائب األول الشفاء
العاجل وموفور الصحة والعافية.
و بـعــث سـمــوه ببرقيات شكر جــوا بـيــة أ عــرب
فـيـهــا سـمــوه عــن خــالــص شـكــره وتـقــديــره على
ما أبدوه من طيب المشاعر وصادق الدعوات،
راجيا لهم دوام الصحة والعافية.

ً
«األوقاف» تقدم دعما بـ  500دينار لكل حاج «بدون»

ً
العفاسي :الوزارة تتحمل تكاليف  20حاجا من أبناء الشهداء ومثلهم بدور «الرعاية»
أكد وزير األوقاف ،أن ً"الوزارة
ستقدم  500دينار دعما
ً
ماديا لكل من يرغب في أداء
فريضة الحج من فئة المقيمين
بصورة غير قانونية ،بالتعاون
مع بيت الزكاة واألمانة العامة
لألوقاف".

●

محمد راشد

أع ـ ـلـ ــن وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــدل وزي ـ ــر
األوقــاف والـشــؤون اإلسالمية
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور ف ـه ــد
ا لـعـفــا ســي ان "وزارة األو ق ــاف
وا ل ـش ــؤون اإل ســا م ـيــة ستقدم
 500دينار دعما ماديا لكل من
يــر غــب فــي أداء فــر يـضــة الحج
مـ ــن ف ـئ ــة ال ـم ـق ـي ـم ـيــن ب ـص ــورة
غـ ـي ــر ق ــان ــونـ ـي ــة خ ـ ــال م ــوس ــم
الحج هذا العام بالتعاون مع
بـيــت ال ــزك ــاة واألم ــان ــة الـعــامــة
لألوقاف".
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي فـ ــي
ت ـصــر يــح ص ـحــا فــي ان "وزارة
األوقـ ـ ـ ـ ــاف م ـم ـث ـل ــة ف ـ ــي م ـك ـتــب
ش ـ ــؤون ال ـح ــج أع ـل ـنــت أس ـمــاء
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـمـ ـ ــس ال ـ ـتـ ــي
س ـي ـتــم الـتـنـسـيــق م ـع ـهــا وهــي
عـبــدالــرحـمــن الـمـنـشــد ،وداود
الـ ـكـ ـن ــدري ،وغـ ـ ــازي ال ـخ ــراف ــي،

العالي» تعلن قبول
«التعليم ً
 2162طالبا في البعثات الخارجية
●

حمد العبدلي

أعـلـنــت الــوكـيـلــة الـمـســاعــدة للبعثات وال ـم ـع ــادالت والـعــاقــات
ً
الثقافية بوزارة التعليم العالي فاطمة السنان قبول  2162طالبا
وطالبة في خطة البعثات الخارجية ،موزعين على دول االبتعاث،
ً
موضحة أنــه تم قبول  894طالبا وطالبة في الــواليــات المتحدة
األميركية ،و 870في المملكة المتحدة ،أما الباقون فموزعون على
الدول األخرى.
وصرحت السنان بأن الوزارة ستستقبل الطلبة المقبولين وفق
المواعيد المحددة لهم للمراجعة وتوقيع التعهد ،حيث سيتم
ارسال رسالة قصيرة إلى كل طالب تتضمن اليوم ووقت المراجعة
مع ضرورة االلتزام بالموعد المحدد ،مبينة أنه يمكن استخراج
هذا الموعد وطباعته من خالل النظام االلكتروني.
وأو ض ـحــت أن عـلــى الطلبة ا سـتـكـمــال بياناتهم والمستندات
المطلوبة منهم على النظام االلكتروني ،علما بأنه يمكن االطالع
على المستندات المطلوبة لكل دولة من خالل الموقع االلكتروني
للوزارة ،داعية الطلبة إلى االلتزام بالحضور في المواعيد المحددة
لهم في «التعليم العالي» ،حرصا على المصلحة العامة.
ورغم إعالن قبول هذه األعداد من الطلبة للبعثات الخارجية ،فإن
سفرهم إلى دول االبتعاث مرتبط باجتيازهم اختبار «اآليلتس».

أق ـ ــل األس ـ ـعـ ــار وس ـي ـت ــم ال ـب ــدء
بتسجيل الحجاج عبر الموقع
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ل ـم ـك ـتــب شـ ــؤون
الحج اعتبارا من اليوم األحد
 10صباحا و يـخـتــار كــل حاج
اح ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــات الـ ـخـ ـم ــس
صاحبة أقل االسعار والمبينة
أسماؤها في الموقع".

ومـ ـش ــاري ال ـم ـط ـيــري ،وقــاســم
ال ـ ـ ـصـ ـ ــراف ،ل ـت ـس ـي ـي ــر رح ـ ــات
ح ــج لـ ـه ــذه ال ـش ــري ـح ــة ب ـعــدمــا
ق ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــت عـ ـ ـ ــروض ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا بـ ـ ــأقـ ـ ــل
األسـ ـع ــار لـتـسـجـيــل الــراغ ـب ـيــن
فـ ــي أداء ف ــر يـ ـض ــة ا ل ـ ـحـ ــج مــن
اب ـ ـ ـنـ ـ ــاء الـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن ب ـ ـصـ ــورة
غـ ـي ــر ق ــان ــونـ ـي ــة عـ ـب ــر ال ـم ــوق ــع
االل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي تـ ـمـ ـهـ ـي ــدا ألخ ــذ
ال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــات وتـ ـق ــدي ــم ال ــدع ــم
المادي لها".

شرائح أخرى

جوانب إنسانية
و ل ـف ــت إ لـ ــى ان " ه ـ ــذا ا ل ــد ع ــم
ألبناء هذه الشريحة سيشمل
 1000ح ـ ـ ـ ـ ــاج ،و ي ـ ـ ــأ ت ـ ـ ــي ذ ل ـ ــك
اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــاال لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـي ــرة الـ ـت ــي
اطلقتها وزارة األو قــاف خالل
الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،م ـس ــاه ـم ــة
منها لتمكين أكبر عدد ممكن
مـ ـ ــن أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء هـ ـ ـ ــذه الـ ـش ــريـ ـح ــة

فهد العفاسي

ألداء فــر يـضــة ال ـحــج ومــراعــاة
ل ـظــروف ـهــا ال ـم ــادي ــة وان ـطــاقــا
مــن ال ـجــوانــب اإلن ـســان ـيــة مما
س ـي ـج ـعــل الـ ـح ــاج ي ـت ـح ـمــل مــا
بـيــن  400و 480د ي ـن ــارا فـقــط،
ً
وذلك تبعا للعروض المقدمة
من الحمالت الخمس صاحبة

وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ــى ان "وزارة
األوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف سـ ـتـ ـتـ ـكـ ـف ــل أي ـ ـضـ ــا
خ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــوس ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــج هـ ـ ــذا
ال ـ ـعـ ــام ب ـت ـك ــال ـي ــف حـ ــج كــام ـلــة
ل ـع ـش ــري ــن ش ـخ ـصــا م ــن أب ـن ــاء
وذوي ا لـ ـشـ ـه ــداء بــا ل ـت ـن ـس ـيــق
م ـ ــع مـ ـكـ ـت ــب الـ ـشـ ـهـ ـي ــد الـ ـت ــاب ــع
ً
للديوان األميري وذلك عرفانا
ب ــال ـت ـض ـح ـي ــات الـ ـعـ ـظ ــام ال ـتــي
قــدمـهــا ال ـش ـهــداء ل ـهــذا الــوطــن
ا لـغــا لــي بــاإل ضــا فــة إ ل ــى تحمل

ت ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــف ك ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة لـ ـعـ ـش ــري ــن
شخصا آخرين من أبناء دور
ا لــر عــا يــة اال جـتـمــا عـيــة التابعة
لــوزارة الشؤون االجتماعية"،
مبينا ان "تكريم أبناء وذوي
ال ـش ـهــداء وتـسـهـيــل حــج أبـنــاء
دور ا ل ـ ــر ع ـ ــا ي ـ ــة اال جـ ـتـ ـم ــا عـ ـي ــة
ت ــأت ــي كـ ـمـ ـب ــادرة مـ ــن ال ـ ـ ــوزارة
فـ ـ ــي تـ ـحـ ـم ــل تـ ـك ــالـ ـي ــف الـ ـح ــج
كــام ـلــة ل ـه ــذا ال ـع ــدد م ــن أب ـنــاء
ً
هــا تـيــن الشريحتين وتفعيال
السـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـتـ ـه ــا الـ ــرام ـ ـيـ ــة
إلـ ـ ـ ــى تـ ــأص ـ ـيـ ــل الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة م ــع
المؤسسات الحكومية".
وأ كـ ــد ا ل ـع ـفــا ســي أن "وزارة
األوقــاف والـشــؤون اإلسالمية
حــري ـصــة ع ـلــى تـنـفـيــذ دوره ــا
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاط بـ ـه ــا وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـلــى
ال ـت ـفــاعــل م ــع مـتـطـلـبــات أب ـنــاء
ال ـم ـج ـت ـم ــع وإزالـ ـ ـ ـ ــة ال ـع ـق ـب ــات
التي قد تعترض طريق تنفيذ
خطتها االستراتيجية".

األمـيــر خــال زي ــارة سموه
لـلـنــا ئــب األول لالطمئنان
على صحته أمس

الكويت والبرازيل تبحثان
تعزيز العالقات المشتركة
ع ـقــدت ال ـكــويــت وج ـم ـهــوريــة ال ـبــرازيــل االت ـح ــادي ــة ،أمــس،
االجتماع األول للمشاورات السياسية بين البلدين بمقر وزارة
الخارجية ،وذلك بمناسبة احتفال البلدين بذكرى مرور 50
عاما على إقامة العالقات الدبلوماسية.
وذك ــر ب ـيــان صـحــافــي ص ــادر عــن "ال ـخــارج ـيــة" أن ــه تــرأس
الجانب الكويتي مساعدة وزير الخارجية لشؤون األميركيتين
السفيرة ريــم الخالد ،وعــن الجانب البرازيلي وكيل األمين
العام إلفريقيا والشرق األوسط في وزارة العالقات الخارجية
السفير فرناندو دي ابريو ،الذي نقل بدوره رسالة إلى نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح
الخالد ،تتعلق بتطوير العالقات بين البلدين الصديقين.
وأوض ــح البيان أنــه تــم التباحث حــول مختلف القضايا
الثنائية ،و سـبــل تعزيز ا لـعــا قــات المشتركة بين البلدين،
السيما في المجاالت االقتصادية والعسكرية واالستثمارية
والـتـنـمــويــة الـمـتـعــددة األط ـ ــراف وال ـب ـحــث الـعـلـمــي وال ـثــروة
الحيوانية ،باإلضافة إلى عدد من القضايا االقليمية والدولية،
وتبادل وجهات النظر حيالها.
وقال إن الطرفين أكدا بهذه المناسبة التزامهما بالتعاون
بما فيه مصلحة شعبي البلدين.
وأقــامــت الـسـفـيــرة الـخــالــد مــأدبــة غ ــداء عـلــى ش ــرف الــوفــد
ال ـبــرازي ـلــي ال ــزائ ــر نـيــابــة ع ــن نــائــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة خــالــد
الجارالله.

األمير إدوارد يفتتح جناح الكويت في متحف سالح الجو البريطاني
الدويسان :الكويت قدمت للمتحف منحة مالية بقيمة  5ماليين جنيه إسترليني
افتتح األمـيــر إدوارد نيابة عــن والــدتــه ملكة المملكة
المتحدة إليزابيث الثانية أمس ،مشروع التوسعة الكبرى
لمتحف سالح الجو الملكي البريطاني.
شهد الحفل مشاركة عميد السلك الدبلوماسي سفير
الكويت لــدى المملكة المتحدة خــالــد الــدويـســان وكبار
المسؤولين البريطانيين السياسيين والعسكريين وأركان
السفارة الكويتية.
وقال الدويسان ،إن "العالقات التاريخية والقوية بين
البلدين الصديقين لم تقتصر على الجانب السياسي أو
االقتصادي فقط ،بل تعدت ذلك إلى المساهمة العسكرية،
إذ شــاركــت ال ـقــوات الـجــويــة الـبــريـطــانـيــة فــي الــدفــاع عن
الكويت سواء عام  1920أو من خالل مشاركتها الفاعلة
فــي ح ــرب تـحــريــر ال ـبــاد مــن بــراثــن ال ـغــزو ال ـعــراقــي عــام
ً
 ،"1991مؤكدا "اعتزازه بالمشاركة في حفل افتتاح توسعة
المتحف الــذي قدمت فيه الكويت منحة مالية بلغت 5
ً
ماليين جنيه إسترليني ،تقديرا منها لألدوار البطولية
التي قامت بها القوات الجوية البريطانية في مساعدة
دولة الكويت".
ً
وأضاف" ،نظرا لهذه العالقات االستثنائية التي تربط

البلدين الصديقين فقد قرر القائمون على إدارة المتحف
تسمية إحدى أهم حظائر الطائرات الموجودة في المتحف
باسم دولة الكويت ،كما تم تخصيص جناح في المتحف
لعرض صور فوتوغرافية ولوحات تاريخية تعكس تاريخ
التعاون والشراكة بين الكويت وسالح الجو الملكي".

مكانة خاصة
من جانبها ،أعربت المديرة التنفيذية لمتحف القوات
الجوية الملكية البريطانية ماغي ابيلتون عن "شكرها
وتقديرها الكبيرين لمساهمة دولة الكويت في مشروع
توسعة وتحديث المتحف" ،مؤكدة أن "الكويت ستظل
تحتل مكانة خاصة في تاريخ القوات الجوية وبين أركان
المتحف الذي يخلد تاريخا يمتد مئة عام من العمليات
ً
العسكرية وخصوصا خالل الحرب العالمية الثانية".
وأوضـ ـح ــت أن "أول عـمـلـيــة خ ــارج ـي ــة ل ـس ــاح الـجــو
ال ـبــري ـطــانــي كــانــت ع ــام  1920لــدعــم وح ـمــايــة ال ـكــويــت،
ً
وهناك عدة عمليات أخرى نفذت دعما للكويت أشهرها
عام ."1928

األمير إدوارد وسفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان

«الكهرباء» تتابع تحضيرات صيانة محطاتها
أعلنت وزارة الكهرباء والماء أن الوكيل المساعد
لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه فؤاد
العون يتابع مع مديرة إدارة البرامج الهندسية
سناء الغريب ،ورئاسة مهندسي تشغيل وصيانة
الـمـحـطــات وإدارات مـحـطــات ال ـقــوى الكهربائية
وتقطير الـمـيــاه ،إع ــداد برنامج الصيانة -2018
 ،2019والـ ــذي ي ـبــدأ مــع بــدايــة سبتمبر المقبل،
وينتهي بنهاية مايو  ،2019بالتنسيق مع قطاع
مراكز المراقبة والتحكم الوطني وقطاع تشغيل
وصـيــانــة الـمـيــاه لـيـتــم ال ـت ــوازن بـيــن احـتـيــاجــات
شبكتي الكهرباء والمياه مع انخفاض األحمال
خالل تلك الفترة لجدولة خروج وحــدات اإلنتاج
الرئيسية من توربينات بخارية وغازية ومقطرات

ووحدات التناضح العكسي للصيانة ،إضافة إلى
المعدات األخرى المساعدة ميكانيكيا وكهربائيا
وأ ج ـهــزة التحكم ،لتلبية ا حـتـيــا جــات الشبكتين
لصيف .2019
واش ـ ـ ــارت "الـ ـكـ ـه ــرب ــاء" ،ف ــي بـ ـي ــان ،إلـ ــى أنـ ــه تم
إعـطــاء تعليمات ل ــإدارات بـضــرورة توفير قطع
الـغـيــار الـضــروريــة وال ـمــواد االستهالكية حسب
االحتياجات ،ضمن الميزانيات المخصصة ،كما تم
توجيه اإلدارات بضرورة عقد االجتماعات مع كل
مقاولي الصيانة ،الطالعهم على جدول الصيانة،
لتجهيز العمالة والمعدات الالزمة ألعمال الصيانة
لتلك الـفـتــرة ،مــع تجهيز ج ــدول الـتــدفــق النقدي
لفترة الصيانة.

مساعدات الكويت تتواصل وسط تقدير دولي
بينما تواصلت المساعدات
اإلنـســانـيــة الـكــويـتـيــة األسـبــوع
الماضي ،الفتت هذه الخطوات
ً
الكويتية في هذا المجال تقديرا
من أعلى المستويات.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت دول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
دعـمـهــا لــوكــالــة األم ــم المتحدة
إلغ ـ ــاث ـ ــة وتـ ـشـ ـغـ ـي ــل ال ــاج ـئ ـي ــن
الفلسطينيين في الشرق األدنى
(أونـ ـ ـ ــروا) أم ـ ــام م ــا ت ـعــان ـيــه من
نقص مالي حــاد ،معلنة تقديم
مساهمة طوعية للوكالة بقيمة
 8ماليين دوالر لهذا العام.

جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك فـ ــي ك ـل ـم ــة دولـ ــة
الكويت باجتماع لجنة الجمعية
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ال ـم ـخ ـص ـص ــة إلع ـ ــان
التبرعات لوكالة (أون ــروا) يوم
االثنين في  25يونيو الماضي،
والـتــي ألـقــاهــا عضو وفــد دولــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــم لـ ـ ـ ــدى األمـ ـ ــم
ال ـم ـت ـحــدة س ـكــرت ـيــر أول بـشــار
الدويسان.
وفـ ـ ـ ــي لـ ـفـ ـت ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــارزة ت ـح ـمــل
مـعــانــي مهمة وخ ــال زيــارتـهــا
لـ ـلـ ـبـ ـن ــان ،قـ ــامـ ــت ال ـم ـس ـت ـش ــارة
األلمانية انجيال ميركل بجولة

في أرجــاء مدرسة الشيخ جابر
األح ـمــد الـصـبــاح الــرسـمـيــة في
ب ـي ــروت ،اطـلـعــت عـلــى ان ـخــراط
الطالب النازحين السوريين في
المدارس اللبنانية.
يذكر أن الكويت ساهمت في
ب ـنــاء ال ـم ــدرس ــة ،وال ـت ــي تعتمد
نظام الدوامين الصباحي ،الذي
يستقبل  500طالب نصفهم من
النازحين السوريين والمسائي
ا ل ــذي يستقبل  625طــا لـبــا من
النازحين.

«التجارة» تغلق شركات...
إلى مواد القانون الخاص بالمحالت التجارية والئحته
التنفيذية ،وكشفت على مواقع شركات أخرى للتأكد من
وجودها.
وكشف مصدر مطلع أن الــوزارة ألغت ترخيص شركة
لبيع قطع غيار السيارات بعد زيارتها لمقار تلك الشركة،
وتسجيل إدارة الرقابة التجارية إفادتها بالكشف عليها،
إلى جانب دراستها للوضع القانوني إللغائها ،بناء على
ً
تقرير اإلدارة ،وإعماال لمقتضيات المصلحة العامة.
ً
ً
يشار إلى أن الوزارة تستطيع أيضا حل الشركة استنادا
إلى المادة  266من قانون الشركات ،والخاص بانقضاء
الشركة وتصفيتها.

إيران تهدد بإعادة مفاعل...
التصاميم ،ألنها متوفرة ،وطلبنا من المقاول االستعداد
فــور الطلب ببدء العمل ،حيث إنــه وفــق هــذه الحسابات
ً
نحتاج إلى عام واحــد فقط» ،الفتا إلى أنه يمكن العودة
إلــى نشاط تخصيب الـيــورانـيــوم خــال مهلة ال تتجاوز
األيام ،لكن العودة إلى حجم تخزين المواد المخصبة قبل
االتفاق تتطلب عامين.
ً
وكان مفاعل أراك ينتج الماء الثقيل ،لكنه قادر أيضا
ً
على إنتاج البلوتونيوم الذي يستخدم نظريا في صنع
القنابل النووية.
في غضون ذلك ،وفي تقرير يثير المزيد من التساؤالت
عن استعداد كوريا الشمالية للدخول في مفاوضات جدية
للتخلي عــن بــرنــامــج أسـلـحــة يـهــدد ال ــوالي ــات المتحدة،
رغم تصوير الرئيس األميركي دونالد ترامب الحماسي
لنتيجة قمة لم يسبق لها مثيل يوم  12يونيو الماضي،
مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ،نقلت شبكة «إن
بي سي» اإلخبارية األميركية ،عن مسؤولين أميركيين ،أن

وكاالت االستخبارات األميركية تعتقد ان كوريا الشمالية
زادت إنتاج الوقود المستخدم لألسلحة النووية بمناطق
سرية عدة في األشهر األخيرة ،وأنها ربما تحاول إخفاء
ذلك بينما تسعى للحصول على تنازالت في المحادثات
النووية مع الواليات المتحدة.
وأكدت الشبكة أن أحدث تقييم لالستخبارات األميركية
يتعارض فيما يبدو مع وجهة نظر ترامب ،الذي قال بعد
قمته مع كيم إنــه «لــم يعد هناك تهديد نــووي من كوريا
الشمالية».
ونقلت «إن بي سي» عن خمسة مسؤولين أميركيين ،أن
كوريا الشمالية كثفت في األشهر األخيرة إنتاج اليورانيوم
المخصب ألغــراض صنع األسلحة النووية ،حتى أثناء
قيامها بجهود دبلوماسية مع الواليات المتحدة.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن تـقـيـيــم االس ـت ـخ ـب ــارات يـخـلــص إلــى
أن كــوريــا الشمالية لديها أكـثــر مــن مــوقــع ن ــووي ســري،
ً
فضال عن منشأتها المعروفة إلنتاج الوقود النووي في
يونغبيون.
وقــال أحــد المسؤولين للشبكة« :ثمة أدلــة دامغة على
أنهم يحاولون خداع الواليات المتحدة».
(عواصم  -وكاالت)

األمم المتحدة وميانمار...
حــدود الــواليــة أو تعديل القوانين والـقــواعــد التي تمنع
الروهينغا في الوقت الراهن من التنقل بحرية.
ويقول زعماء الروهينغا وجماعات مدافعة عن حقوق
اإلنسان إن االتفاق ال يضمن الحقوق األساسية لنحو 700
ألــف ،إثــر حملة عسكرية وصفتها بعض الــدول الغربية
بأنها «تطهير عرقي».
وقالت لورا هاي ،الباحثة في شؤون ميانمار بمنظمة
العفو الدولية« :إن عــودة الروهينغا إلــى راخين في ظل
الوضع الراهن تعني عودتهم إلــى دولــة فصل عنصري،

م ـكــان ال يـمـكـنـهــم الـتـنـقــل ف ـيــه ب ـحــريــة ،وي ــواج ـه ــون فيه
صعوبات للحصول على خدمات المدارس والمستشفيات
واألماكن التي يمكنهم التعويل عليها للعمل» ،مضيفة:
«ال يوجد في هذه الوثيقة ما يقدم أي ضمانات بأن هذا
سيتغير».
وكــانــت المفوضية الـســامـيــة لــأمــم الـمـتـحــدة لـشــؤون
الــاجـئـيــن وصـفــت مــذكــرة الـتـفــاهــم بــأنـهــا «خ ـطــوة أولــى
وضرورية لتأسيس إطار عمل للتعاون» مع الحكومة.
ُ
وك ِتب التفاهم في  30مايو قبل يوم من توقيع االتفاق،
لكن صياغة أجــزاء رئيسية فيه تتسق مع إفــادة قدمتها
مفوضية شؤون الالجئين لدبلوماسيين ومنظمات غير
ً
حكومية فضال عن خطاب من المفوضية يشرح االتفاق
تم تسليمه إلى الالجئين في بنغالدش.
(دكا  -رويترز)

الديوك تقصي «التانغو»...
وفي المباراة الثانية ،تكفل المهاجم إدينسون كافاني
بإحراز هدفي األوروغواي ،بينما أحرز هدف البرتغال
المدافع بيبي .وبهاتين النتيجتين ضرب المنتخبان
ً
األوروغواياني والفرنسي موعدا لمواجهة قوية بينهما
في دور الثمانية ،ستقام في  6الجاري.
٣٠-٢٦

ةديرجلا
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محليات
«نزاهة» تحيل مسؤولين في البلدية و«الزراعة» إلى النيابة
الجبري :وقف لجنة التحقيق الرتكابها أخطاء جسيمة خرجت عن نطاق القانون
حسين العبدالله ومحمد راشد

أحالت «نزاهة» مسؤولين في
بلدية الكويت ومالك عقار
بشبهات تزوير ،اضافة إلى
شبهات مخالفات في حيازات
زراعية تتبع هيئة الزراعة إلى
النيابة العامة.

ً
اإلحالة تمت استنادا
إلى شبهات تزوير
شهادة أوصاف
وحيازات زراعية
مخالفة

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة
الـفـســاد «نــزاهــة» إحــالــة مسؤولين
بدرجة مدير إدارة في بلدية الكويت
ومالك عقار إلى النيابة العامة على
خلفية بالغ بتزوير شهادة أوصاف
عقار مخالف ،إضافة إلى إحالة عدة
وقائع فساد تتعلق بحيازات زارعية
تتبع الهيئة العامة للزراعة والثروة
السمكية إلى النيابة العامة.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة
األمين العام المساعد لكشف الفساد
والتحقيق د .محمد بوزبر لـ«كونا»،
إن التحقيقات ،التي أجريت بمعرفة
قـطــاع كـشــف الـفـســاد بينت شبهة
ج ــري ـم ــة الـ ـت ــزوي ــر ف ــي ال ـم ـح ــررات
ً
الرسمية المؤثمة قانونا بالمادتين
 257و 259من قانون الجزاء رقم 16
لسنة  1960المعدل والـمــادة 4/22
من القانون رقم  2لسنة  2016بشأن
إنشاء الهيئة.
ً
وذكـ ـ ـ ــر ب ـ ــوزب ـ ــر أن ـ ـ ــه أخـ ـ ـ ـ ــذا بـمــا
ج ــاء ع ـلــى ل ـس ــان الـمـبـلــغ وش ـهــود
الواقعة وما أسفرت عنه التحريات
والمعاينات والضبطيات القضائية
التي أجريت بمعرفة متخصصين
بالهيئة وبعدما أطمأنت «نزاهة»
إل ــى وجـ ــود أسـ ــاس مـعـقــول لقيام
شبهات جرائم فساد مقررة ضمن
الـ ـم ــادة رق ــم  22وخ ـض ــوع المبلغ
ضدهم لقانون رقــم  2لسنة 2016
تـمــت إحــالـتـهــم ال ــى الـنــائــب ال ـعــام،

ً
م ـشــددا على عــزم الهيئة مواصلة
جهودها وإجراءتها بشأن فحص
وج ـمــع االس ـ ـتـ ــدالالت وال ـت ـحــريــات
فــي جميع الـبــاغــات الـجــديــة التي
ً
ترد إليها ،مثمنا في الوقت نفسه
جهد المبلغين في ممارسة دورهم
ً
بمساعدة الهيئة ،مــؤكــدا التزامها
بتوفير الحماية والسرية الالزمة
لهم.
فــي س ـيــاق مـتـصــل ،ق ــال بــوزبــر:
ً
«إنه انطالقا من مسؤولية الهيئة،
التي أوجب عليها قانون إنشائها
في متابعة كل ظواهر الفساد ،التي
يتم تداولها في وسائل ومنصات
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،ق ــام ــت
ً
برصد ما أثير أخيرا حــول الهيئة
العامة للزراعة والـثــروة السمكية،
ً
موضحا أن الهيئة ستقوم بمباشرة
اختصاصاتها من خالل المادة ٢٤
من قانون إنشائها والمادة  ٤٤من
الئحتها التنفيذية بالبدء في جمع
االستدالالت والتحريات للتأكد من
صحة هــذه المعلومات المتداولة،
واسـ ـت ــدع ــاء ج ـم ـيــع م ــن ل ــه عــاقــة
ً
بهذا الموضوع ،داعيا كل من لديه
بيانات ومستندات تؤكد صحة هذه
المعلومات بالتقدم بها إلــى مقر
الهيئة مع ضمان سرية البالغات،
ومـ ــا يـسـتـتـبــع ذلـ ــك م ــن إج ـ ـ ــراءات
تطبيق حماية المبلغين والشهود.
وذكـ ــر أن «ن ــزاه ــة» ق ــام ــت كــذلــك

محمد الجبري

محمد بوزبر

ب ــإج ــراءات ـه ــا الـمـتـعـلـقــة بــالـضـبــط
وال ـت ـح ـقــق ف ــي عـ ــدة وق ــائ ــع فـســاد
ســاب ـقــة تـتـعـلــق ب ـح ـي ــازات زراع ـيــة
خ ــاص ــة بــالـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـلــزراعــة
والثروة السمكية وتمت إحالتها إلى
النيابة العامة بعد التأكد من توافر
شبهات وقــائــع فساد المنصوص
عليها في المادة 22من قانون رقم
 2لسنة .2016

في الهيئة العامة للزراعة والثروة
السمكية.
وقال الجبري ،في البيان الذي
نـشــره عـلــى صفحته الشخصية
فــي «تــويـتــر» ،إنــه «تناقلت بعض
وسائل التواصل االجتماعي خبر
س ـحــب ال ـت ـفــوي ـضــات الـمـمـنــوحــة
للمدير العام للهيئة دون معرفة
األس ـ ـبـ ــاب وال ـ ــدواف ـ ــع ل ـم ـثــل ه ــذه
اإلجراءات وعليه نوضح اآلتي:
ً
« أ و ال  :ال ي ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــي سـ ـح ــب
التفويضات أي مساس بشخص
ً
مــديــر ع ــام الهيئة أبـ ــدا ،فهو كان
م ـحــل ث ـقــة ون ـح ــن م ـن ـح ـنــاه هــذه
التفويضات عندما تولى العمل
وتحمل المسؤولية بعد تكليفه

«تبريرات الجبري»
من جهته ،أصــدر وزيــر اإلعالم
وزير الدولة لشؤون الشباب محمد
ً
الجبري ،بيانا حول ما أثير بشأن
اإلجــراءات األخيرة ،التي اتخذها

«اإلعالم» :إقرار بدل «السهر» لـ «المحطات الخارجية»

ً
بن حيدر لـ ةديرجلا  :بدءا من يوليو ونسعى لبدالت أخرى األشهر القادمة
•

●

محمد راشد

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة
نقابة العاملين فــي وزارة اإلعــام
حمد بن حيدر ،إنهاء إجراءات إقرار
«ب ــدل س ـه ــر» ،لـمــوظـفــي المحطات
الـخــارجـيــة (م ــن يعمل بـنـظــام يــوم
ب ـيــوم ـيــن) ،مــوض ـحــا ان «ال ـج ـهــات
المعنية بالوزارة أدرجت فعليا هذا
البدل في شهادة الراتب».
وق ــال بــن حـيــدر ل ـ «الـجــريــدة» ان
«هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع
الوكيل المساعد للشؤون اإلداريــة
وال ـمــال ـيــة غــالــب الـعـصـيـمــي ال ــذي
بــادر بتسهيل صرف تلك البدالت،
السيما أن هناك موافقات من قبل
ديـ ــوان الـخــدمــة الـمــدنـيــة لصرفها
لمستحقيها ،إال انها كانت متوقفة
مـنــذ ف ـت ــرة» ،مـشـيــرا إل ــى ان «وكـيــل

الشؤون اإلدارية ومن خالل حرصه
على مصلحة العمل ،وجه بضرورة
م ـعــال ـجــة ه ـ ــذه ال ـق ـض ـيــة ال ـم ـه ـمــة،
خ ـص ــوص ــا انـ ـه ــا حـ ــق مـ ــن ح ـقــوق
الموظفين وال يمكن المماطلة أو
الـتــأخـيــر فــي ص ــرف ال ـب ــدالت ،كما
يجب أن نشيد بالجهود التي بذلها
موظفو قسم العالوات في الشؤون
اإلداري ــة وإدراج البدل ضمن راتب
شهر يوليو الجاري».

بدالت أخرى
وأكـ ــد أن «م ـج ـلــس إدارة نـقــابــة
العاملين في وزارة اإلعــام ال يألو
جـ ـه ــدا فـ ــي مـ ـس ــاع ــدة ال ـمــوظ ـف ـيــن
وح ـفــظ حـقــوقـهــم الـمـشــروعــة وفــق
األطــر القانونية المعمول بها في
الجهات الرقابية ،ومن هذا المنطلق

«المركزي» يصدر  37879بطاقة
مراجعة لـ «البدون» خالل 2018
أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير
قانونية عن إصدار  37879بطاقة مراجعة جديدة للمقيمين بصورة
غير قانونية خالل النصف االول من عام  2018وذلك من أول يناير
حتى نهاية يونيو المنصرم.
وقال مدير ادارة البطاقات بالجهاز طارق البعيجان لـ «كونا»
امس إن الجهاز يستقبل طلبات تجديد البطاقات قبل شهر من
انتهائها تفاديا لــازدحــام وتسهيال على المراجعين .وأضــاف
البعيجان أن االدارة أصدرت  274شهادة (لمن يهمه األمر) لمختلف
مؤسسات الــدولــة وذلــك من أول يناير حتى نهاية يونيو 2018
مؤكدا على إصدار هذه الشهادات بالسرعة الممكنة وتسليمها إلى
صاحب العالقة باليد في اليوم التالي لتقديم الطلب.

وفد النقابة خالل زيارته وكيل الشؤون اإلدارية والمالية
فإن مجلس اإلدارة سيبذل قصارى
ج ـه ــده إلي ـج ــاد ال ـح ـل ــول ال ـجــذريــة
لـكـثـيــر م ــن م ـطــال ـبــات الـمــوظـفـيــن
المستحقة ،ومنها بــدالت الشاشة
وال ـم ـن ــاط ــق ال ـنــائ ـيــة وغ ـي ــره ــا من
حـقــوق الـعــامـلـيــن ب ــال ــوزارة ،وذلــك
خالل األشهر القليلة القادمة».

●

أع ـ ـلـ ــن مـ ـهـ ـن ــدس مـ ـ ـش ـ ــروع إنـ ـ ـش ـ ــاء وإن ـ ـجـ ــاز
وصيانة الطريق اإلقليمي الشمالي من الدائري
الـســادس إلــى تقاطع رقــم ( 4طــريــق السالمي)،
حسين ميرزا ،تقدم األعمال بالمشروع ،مقارنة
بالبرنامج الزمني ،الفتا إلى أن «نسبة اإلنجاز
بلغت  6في المئة حتى تاريخه».
وأوضـ ــح أن «هـ ــذا ال ـم ـشــروع م ــن الـمـشــاريــع
الكبرى التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والنقل
ال ـب ــري ،ويــربــط بـيــن ش ـمــال ال ـبــاد وجـنــوبـهــا،
فالعقد يمتد مسافة  22كم من الطريق الدائري
السادس باتجاه طريق السالمي ،ويتقابل عند
الـتـقــاطــع  82مــن ال ـطــريــق اإلقـلـيـمــي الجنوبي
وطريق العبدلي الرابط (شرقي-غربي)».
َّ
وبين ميرزا أن المرحلة األولى من المشروع
تتضمن مسارين ،يشمل كل واحد منهما أربع
حارات ،ويغطي كذلك أربعة تقاطعات ومعبرا

«المحاسبة» يؤكد ضرورة
تفعيل عمل «األرابوساي»
أكد وكيل ديوان المحاسبة باإلنابة ،سليمان البصيري ،أهمية
تفعيل عمل المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية
والمحاسبة (ارابوساي).
ج ـ ــاء ذلـ ـ ــك ،فـ ــي ت ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،ن ـق ـلــه بـ ـي ــان صـ ـ ــادر عــن
«المحاسبة» ،أمس ،بمناسبة ختام زيارة رئيس ديوان المحاسبة
اللبناني ،القاضي أحمد حمدان ،من  25إلى  28يونيو المنقضي.
وأوضح البصيري أن الزيارة تضمنت عقد جلسة مباحثات
رسمية بين الجانبين ،بـهــدف تعزيز ا لـتـعــاون المشترك حول
المواضيع ذات الصلة بالعمل الرقابي ،ومن خالل العضوية في
لجنة المخطط االستراتيجي بـ«االرابوساي».
وقــال إن القاضي حمدان أشــاد بما يقوم به الديوان من دور
فعال في تطوير أعماله الرقابية وأهمية االستفادة من تجاربه
في تطوير العمل الرقابي في ديوان المحاسبة اللبناني.
وأشار إلى أن فريق التنمية المستدامة بـ«المحاسبة» الكويتي
قــدم عــرضــا مرئيا اسـتـعــرض فيه أه ــداف الـفــريــق والمسؤولية
المشتركة لألطراف ذات العالقة ،وإجراءات الديوان في التدقيق
على أهداف التنمية المستدامة ،ودور المنظمة الدولية لألجهزة
العليا للرقابة المالية والمحاسبة (اإلنتوساي) في إدراج أهداف
التنمية المستدامة بشكل مركزي في خطتها االستراتيجية.

شركات فحص العمالة منعت دخول  27ألف حالة
ً
فحصت  913ألف وافد منذ  2015ونسبة تسرب غير الالئق صحيا لم تتجاوز %0.06
●

عادل سامي

ك ـش ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ص ـح ـي ــة م ـط ـل ـع ــة أن
الشركات الوطنية المعنية بالفحص الطبي
للعمالة الوافدة في الخارج ،فحصت نحو
 913أل ــف واف ــد فــي  9مــن ال ــدول الـمـصــدرة
للعمالة الــوافــدة ،من  2015إلى  ،2018ولم
تتجاوز نسبة تسرب غير ا لــا ئــق صحيا
الـتــي دخـلــت إلــى الـبــاد مـنــذ ذلــك الـتــاريــخ
 0.06في المئة.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،لـ ـ ــ«الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،إن

 %6نسبة إنجاز مشروع الطريق
اإلقليمي الشمالي
سيد القصاص

وثـ ـم ــن «ال ـ ـح ـ ــرص الـ ـ ـ ــذي أبـ ـ ــداه
الوزير محمد الجبري في كثير من
القضايا التي تساهم في رفع كفاءة
الـمــوظـفـيــن وال ـن ـه ــوض بمستوى
األداء في مختلف القطاعات ،وهذا
مـ ــا ل ـم ـس ـن ــاه مـ ــن الـ ـجـ ـب ــري خ ــال
اج ـت ـم ــاع ــه م ــع ال ـن ـق ــاب ــة األسـ ـب ــوع

الماضي» ،كما اشاد «بحرص وكيل
الوزارة على دعمه الكبير للقضايا
ال ـت ــي ت ـهــم الـمــوظـفـيــن بـشـكــل عــام
وت ــأك ـي ــد ال ــوك ــاء ال ـم ـســاعــديــن ان
أبوابهم مفتوحة للجميع».

ب ـهــا ،ب ــل وك ـنــا ن ـت ـعــاون م ــن أجــل
إرس ــاء مـبــدأ العمل الـجــاد ومبدأ
الشفافية والتعاون التام لمصلحة
الهيئة ،فالمسؤولية تضامنية بين
ً
الجميع بدءا من الموظف انتهاء
بالوزير وعدم التفرد بالقرار دون
الرجوع للوائح والنظم المعمول
بـهــا ،وه ــذا مــا أثـمــر نجاحنا في
تجاوز المالحظات والمخالفات
المسجلة مــن ديـ ــوان المحاسبة
ض ــد ال ـه ـي ـئــة وان ـخ ـفــاض ـهــا منذ
تسلمنا المسؤولية ،الذي نتج عنه
تصويت مجلس األمــة بالموافقة
على ميزانية الهيئة العامة للزراعة
والثروة السمكية.
ً
ثـ ــان ـ ـيـ ــا :ان ق ـ ـ ـ ــرار وق ـ ـ ــف عـمــل
لـجـنــة الـتـحـقـيــق الـمـكـلـفــة وال ـتــي
ارتـكـبــت أخ ـطــاء جسيمة خرجت
عن نطاق القانون والنظام العام
وتـسـبـبــت ف ــي إرب ـ ــاك الـمــوظـفـيــن
وط ـ ـ ــرده ـ ـ ــم عـ ـ ــن مـ ـك ــاتـ ـبـ ـه ــم دون
م ـب ــرر ،جـ ــاء لـحـمــايــة الـهـيـئــة من
التصرفات غير المدروسة ،التي
سـ ـت ــؤدي بــال ـتــأك ـيــد إلـ ــى الـطـعــن
ف ــي إج ــراءاتـ ـه ــا ون ـتــائ ـج ـهــا ،وال
ي ـع ـنــي ه ـ ــذا أنـ ـن ــي س ــأت ــرك األم ــر
دون مـتــابـعــة ،بــل ســأشـكــل لجنة
تحقيق تـبــا شــر عملها وتستمر
يبحث كل التجاوزات وتكون من
موظفين موثوقين ويحظون بثقة
سابقة خالف ما كان عليه أعضاء

اللجنة الموقوفة والمسجل عليهم
تجاوزات كثيرة تخل بمبدأ الثقة
والشفافية.
ً
ثالثا :أن عجلة اإلصــاح مبدأ
أصيل اتخذناه كحكومة منذ أن
أدينا القسم أمــام صاحب السمو
أمير البالد ،منطلقين من خطابه
السامي الذي حثنا فيه على العمل
الـجــاد لخدمة الكويت وشعبها،
ً
وأن ي ـك ــون ال ـم ــواط ــن قــري ـبــا منا
وع ـلــى إط ــاع بـكــل مــا ي ـجــري من
حــولــه لخلق جــو مــن الطمأنينة
على مصالحه.
هــذا التوضيح ليس مــن قبيل
ً
الدفاع عن قــراري أبــدا ،ألن القرار
ً
جاء متماشيا مع سيادة القانون
وت ــرس ـي ـخ ــه ل ـك ـن ــه جـ ـ ــاء ل ـت ـب ـيــان
الـحـقـيـقــة ال ـت ــي ق ــد ت ـك ــون غــائـبــة
عن البعض وحتى ال يكون هناك
اس ـت ـع ـج ــال ب ــال ـح ـك ــم ،وأنـ ـن ــي لن
أس ـم ــح ب ـت ــرك ال ـس ــاح ــة مـفـتــوحــة
لبعض األطراف وتصفية حسابات
قــدي ـمــة ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـع ـمــل في
الهيئة.
ً
خامسا :أود أن أؤكــد للجميع
ب ــأن ه ـنــاك سلسلة م ــن ال ـق ــرارات
ً
التي ستصدر تباعا فــي الهيئة،
الـتــي ستثبت للجميع أن الـقــرار
األخير كان لدعم جهود اإلصالح
والـتـطــويــر ولـيــس لعرقلتها كما
فسرها البعض».

لـلـسـكــك ال ـحــديــديــة اإلقـلـيـمـيــة ،السـيـمــا أن ــه تم
التخطيط لإلنشاءات على أجزاء ،مع استخدام
الـتـحــويــات فــي الـحـفــاظ عـلــى سـيــولــة ال ـمــرور
وس ـه ــول ــة ال ــوص ــول م ــع أقـ ــل ق ــدر م ــن اإلزع ـ ــاج
لمستحدمي الطريق.
وأك ـ ـ ـ ــد أن ـ ـ ــه «ت ـ ـ ــم ات ـ ـخ ـ ــاذ جـ ـمـ ـي ــع الـ ـت ــدابـ ـي ــر
واإلجـ ـ ـ ــراءات ل ـض ـمــان ســامــة وأم ـ ــان مــرتــادي
الـ ـط ــري ــق ،وت ـل ــك أولـ ــويـ ــة م ـه ـمــة م ــن أول ــوي ــات
العاملين بــالـمـشــروع منذ بــدء األع ـمــال ،حتى
تسليم المشروع».
وشــدد ميرزا على حــرص الجهاز التنفيذي
داخل المشروع على تضافر الجهود وتسريع
وت ـي ــرة ال ـع ـمــل ،لـلـحـفــاظ ع ـلــى م ـس ـتــوى األداء
وال ـت ـقــدم ف ــي اإلن ـج ــاز حـتــى نـهــايــة ال ـم ـشــروع،
إضافة إلى العمل على مواجهة جميع العقبات
الـتــي قــد تــواجــه الـم ـشــروع ،مــن خــال التعاون
والتنسيق بين األطراف العاملة في المشروع من
جهة ،والجهات المعنية من جهة أخرى.

الـفـحــوصــات ال ـتــي أجــرتـهــا تـلــك الـشــركــات
الوطنية على العمالة الــوافــدة في الخارج
منعت دخول  360حالة إيدز ،و 21500حالة
درن ،و 4764حالة كبدي وبائي ،إضافة إلى
مـنــع دخ ــول  236حــالــة مـصــابــة بــالــزهــري،
وعشرات الحاالت األخرى ألمراض معدية.
وأكدت أن التعاقد مع الشركات الكويتية
الوطنية عام  2015منع دخول آالف الحاالت
من األمراض المعدية ،مثل المالريا والدرن
والوباء الكبدي بأنواعه واإليدز ،مبينة أن
الشركات الوطنية زادت الفحوصات على

«الخدمة المدنية» :ال صحة
لتحديد سن الحصول
على إجازة دراسية
أكد ديوان الخدمة المدنية أنه لم يصدر أي قرار
منه بشأن تحديد سن الحصول على إجازة دراسية
بـمــا ال يـتـجــاوز  30سـنــة فـقــط بالنسبة للموظفين
ً
الكويتيين و 40سنة للموظفين غير الكويتيين ،نافيا
ً
صحة ما تم تداوله أخيرا في بعض وسائل التواصل
االجتماعي بهذا الشأن.
وأعلن ديوان الخدمة في بيان صحافي ،أن ما تم
ادعاؤه في وسائل التواصل االجتماعي حول تحديد
سن الحصول على إجازة دراسية بما ال يتجاوز 30
سنة فقط بالنسبة للموظفين الكويتيين و 40سنة
ً
للموظفين غير الكويتيين عــار من الصحة تماما ،
وهو كالم مرسل إذ لم يتطرق إلى رقم وتاريخ إصدار
القرار أو الجهة التي أصدرت مثل هذا القرار.
وشدد الديوان على أن اإلجــراء ات المتبعة بشأن
الحصول على إجازة دراسية لم تتغير ،وهي تطبق
وفق ما جاء في المادة  10من الئحة البعثات التي
تم إقرارها تحت رقم  68/10والمنشورة على الموقع
اإللكتروني الرسمي للديوان.

هــذه الـعـمــالــة لمنع دخ ــول هــذه األم ــراض،
والتأكد من خلوها من األمــراض المعدية
واألوبئة ،بهدف الحفاظ على األمن الصحي
للبالد.
وأضافت أنه قبل التعاقد مع الشركات
الوطنية في تلك الدول وصلت نسبة تسرب
األمراض المعدية التي دخلت البالد ،إلى ما
بين  7و 10في المئة من عدد المفحوصين،
وبعد تنفيذ هذه الشركات لم تتعد النسبة
 0.06في المئة ،الفتة إلــى أن هــذه النسبة
أقل بكثير من النسب العالمية المتعارف

عـلـيـهــا ،وال ـت ــي ت ـقــررهــا مـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية .وأفادت بأن آالف حاالت األمراض
المعدية دخـلــت الـبــاد قبل تعاقد وزارة
الصحة مــع الـشــركــات الكويتية الوطنية
للكشف الطبي على العمالة ا لــوا فــدة من
ال ـخ ــارج ،حـيــث بـلــغ ع ــدد ح ــاالت الـمــاريــا
 ،345والفالريا  ،412والدرن  ،4000والكبدي
الوبائي «ب»  ،3750والكبدي الوبائي «سي»
 ،2250إل ــى ج ــان ــب تـسـجـيــل  1000حــالــة
إيــدز ،دخلت جميعا البالد ،ما هدد األمن
الصحي للبالد.

انتشال  8حاويات فارغة سقطت
في ميناء الشويخ وال إصابات
أعـلـنــت مــؤسـســة ال ـمــوانــئ ،مساء
أ مـ ـ ـ ــس األول ،ا نـ ـتـ ـش ــا لـ ـه ــا ث ـم ــا ن ــي
ح ــاوي ــات فــارغــة سـقـطــت مــن إحــدى
سفن الـحــاويــات فــي ميناء الشويخ
دون وق ــوع أي إص ــاب ــات بـشــريــة أو
خسائر مادية.
وأوضـ ـح ــت ال ـمــؤس ـســة ف ــي بـيــان
لـ»كونا» ،أن غواصي شعبة الغوص
التابعة إلدارة العمليات البحرية،
ال ـت ــي ت ـت ـكــون م ــن كـ ـ ــوادر وكـ ـف ــاءات
وطـنـيــة مــؤهـلــة لمجابهة مـثــل هــذه
ال ـح ــوادث ،نجحوا فــي انـتـشــال تلك
الحاويات.
وأ ض ـ ــا ف ـ ــت أن إدارة ا ل ـع ـم ـل ـيــات
البحرية التابعة للمؤسسة تحركت
على الـفــور بتعليمات مـبــاشــرة من
الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـمــؤس ـســة ال ـش ـيــخ
يـ ــوسـ ــف الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه ،الـ ـ ـ ــذي حـضــر
إل ــى ال ـمــوقــع ل ــاش ــراف عـلــى عملية

االنتشال التي استمرت حتى مساء
أمس األول.
وأوض ـ ـحـ ــت أن إدارة الـعـمـلـيــات
ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة تـ ـع ــامـ ـل ــت ب ـ ـكـ ــل م ـه ـن ـيــة
وحــرفـيــة مــع ال ـحــادث مـنــذ لحظاته
األولــى ،وأجــرت الــازم بشكل مهني
واحترافي.
ولـ ـفـ ـت ــت إلـ ـ ــى أن الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام
ل ـل ـم ــؤس ـس ــة كـ ـل ــف ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـيــة
والبحرية ولجنة المناولة والخدمات
البحرية ،مشتركتين ،فتح تحقيق في
أسباب سقوط الحاويات ورفع تقرير
مفصل بالواقعة خالل ثالثة أيام.
وذك ـ ـ ـ ــرت أنـ ـ ــه حـ ـض ــر إلـ ـ ــى م ــوق ــع
ال ـ ـحـ ــادث ك ــل م ــن م ــدي ــر ال ـع ـم ـل ـيــات
البحرية فــي ميناء الـشــويــخ كابتن
ب ــدر ال ـع ـنــزي ،وم ــدي ــر إدارة محطة
الحاويات في ميناء الشويخ جهاد
الحساوي.

سلة أخبار
«الرحمة» تسير قافلتين
للسوريين بتركيا واألردن

َّ
سيرت الرحمة العالمية
بجمعية اإلصالح االجتماعي
قافلتين من المساعدات
اإلغاثية إلى الالجئين
السوريين في تركيا واألردن.
وقال رئيس مكتب سورية
في الرحمة العالمية وليد
السويلم إن القافلة االولى
اشتملت على توزيع سالت
غذائية وتوزيع مبالغ نقدية
حيث قامت بتوزيع  300سلة
غذائية استفاد منها  300أسرة
فيما استفاد من المساعدات
النقدية  500أسرة واشتملت
القافلة الثانية على توزيع
مبالغ نقدية على الالجئين
السوريين في العديد من
المخيمات.

«التعريف» تواصل طرح
مشروع «علمني اإلسالم»

أكد مدير الشؤون الدعوية
بلجنة التعريف باإلسالم،
الشيخ عبدالعزيز النومس،
حرص اللجنة الحثيث على
رعاية المهتدين الجدد،
وتعليمهم وتثقيفهم ،معلنا
أن اللجنة تخرج سنويا
قرابة  3000دارس ودارسة،
من خالل مشروع علمني
اإلسالم ،والذي يهدف إلى
تعليم المهتدين شتى العلوم
الشرعية ،لتنمية ثقافتهم
اإلسالمية ،وتربيتهم وفق
منهج الكتاب ُ
والسنة ،الفتا
إلى أن المشروع ُيدرس بـ 14
لغة عالمية مختلفة.

إغاثة عاجلة نفذتها
النجاة الخيرية بعدن
أعلن مسؤول المشاريع
الخارجية بلجنة زكاة الرميثية
التابعة لجمعية النجاة الخيرية
الشيخ محمد القحطاني،
تقديم الجمعية المواد
اإلغاثية الالزمة للنازحين من
محافظتي تعز والحديدة في
اليمن ،وشملت المواد الغذائية
الضرورية من الطعام والشراب،
ً
وحرصت أيضا على توزيع
الخيام والفرش وغيرها من
المستلزمات الحياتية المهمة.
وقال القحطاني في تصريح،
ً
ً
إن ثمة واقعا كارثيا يعيشه
النازحون في محافظة لحج
ً
خصوصا عقب هطول األمطار،
إضافة إالى عدم توفر الرعاية
الطبية الالزمة للمرضى ،مما
فاقم معاناتهم ،عالوة على
انتشار الحشرات والزواحف،
التي تشكل خطورة يومية على
حياة النازحين.

لـ«المرور» تحيل
حملة
ً
 21مستهترا إلى النظارة
نفذت إدارة العمليات باإلدارة
ً
العامة للمرور عددا من حمالت
المرور ،أمس األول ،لليوم
الثاني على التوالي ،لضبط
المستهترين والمخالفين
وفرض هيبة القانون وحماية
مستخدمي الطرق والحفاظ
على الممتلكات العامة
والخاصة وتسيير حركة
المرور .وقالت اإلدارة العامة
للعالقات واإلعالم األمني في
بيان ،إن حمالت المرور بدأت
مساء الخميس الماضي،
واستهدفت شارع الخليج
العربي والدائري الثاني وشارع
دمشق والمغرب السريع وطريق
إبراهيم المزين وطريق الجهراء
العام.
ولفتت إلى مشاركة  23دورية
مدنية ،و 12دورية عسكرية،
و 84من ضباط وضباط صف
في الحمالت وأسفرت عن
تحرير  25مخالفة مرور ،وحجز
 21مركبة مخالفة ،وتحويل 3
مركبات مطلوبة ،وإحالة 21
ً
مخالفا إلى نظارة المرور.

4
برلمانيات
تواصل ردود الفعل النيابية إزاء الخالف بشأن هيئة الزراعة
ً
ةديرجلا
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هايف :فساد الهيئة ليس جديدا ويجب تشكيل لجنة تحقيق محايدة لحسم الخالف
من واجب
«نزاهة» والنيابة
والمجلس
التحقق
والتحقيق في
خالف الهيئة
الشاهين

الجبري
يتعامل
بشفافية
وحيادية
ويستحق
التأييد والدعم
من النواب

الكندري

تواصلت ردود الفعل النيابية
ازاء ال ـخــاف الـحــاصــل بـيــن وزيــر
االعالم وزير الدولة لشؤون الشباب
مـحـمــد ال ـج ـبــري ورئ ـي ــس مجلس
االدارة ال ـمــديــر ال ـع ــام ف ــي الهيئة
ال ـعــامــة ل ـش ــؤون ال ــزراع ــة وال ـث ــروة
السمكية الشيخ محمد اليوسف
حول آلية العمل في هيئة الزراعة،
في حين تباينت المواقف النيابية
ب ـش ــأن هـ ــذا الـ ـخ ــاف ب ـي ــن اشـ ــادة
بــالــوزيــر الـجـبــري وم ــا ق ــام بــه من
اجراءات ،وبين من طالب بتشكيل
لجنة تحقيق محايدة للوقوف على
حقيقة االوضاع وحسم الخالف.
وشــدد النائب أسامة الشاهين
على ضرورة التحقيق في الخالف
الحاصل بالهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية.
وقال الشاهين :من واجب الهيئة
الـعــامــة لمكافحة الـفـســاد (نــزاهــة)
وال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة وم ـج ـلــس األم ــة
الـتـحـقــق والـتـحـقـيــق ف ــي ال ـخــاف
الــدائــر بهيئة الــزراعــة بين رئيس
مـجـلــس إدارتـ ـه ــا ومــديــرهــا الـعــام
حول التحقيق في ملفات "الحيازات
الزراعية" السابقة.
وأض ـ ــاف ال ـشــاه ـيــن أخ ـش ــى أن
ه ـنــاك م ــن ي ــري ــدون دف ــن الـقـضـيــة،
وربما حرق ملفات "الحيازات" كما
حرقوا ملفات "الممرضات".

لجنة محايدة
من جانبه ،كشف النائب محمد
هــايــف ان ــه اط ـلــع عـلــى ب ـيــان وزيــر

االعالم وزير الدولة لشؤون الشباب
مـحـمــد ال ـج ـبــري وأب ـل ـغ ـنــي وجـهــة
نظره مشكورا وما حصل من خالف
في هيئة الزراعة.
وقال هايف ان الخالف الحاصل
وتبادل االتهامات ال يمكن التسليم
به ألي طرف رغم اإلثارة ما لم نطلع
على تفاصيل ومعلومات حقيقية
ومثبتة بالوثائق من خالل تشكيل
الوزير "لجنة محايدة" تحقق في أي
تجاوزات أثيرت وتحسم الخالف.
وأكد ان الفساد في هيئة الزراعة
ليس جديدا ،وساهمنا في إحالة
بعض تلك الملفات للنيابة وربما
هـنــاك ملفات فـســاد غير معروفة،
مـشـيــرا ال ــى ان الـمـقـصــود بلجنة
تحقيق مـحــايــدة واض ــح ،وشكلت
لجان تحقيق محايدة بعدة وزارات
حيث تعرف بحياديتها من خالل
شـخـصـيــات أع ـضــائ ـهــا واخ ـتــاف
جهاتهم الحكومية حيث يستحيل
اتفاقهم على الفساد.

أخطاء جسيمة
بـ ـ ــدوره ،أع ـ ــرب ال ـن ــائ ــب فيصل
الكندري عن شكره للوزير محمد
الـ ـجـ ـب ــري عـ ـل ــى إص ـ ـ ـ ـ ــداره ال ـب ـي ــان
وتوضيح أسباب اتخاذه اإلجراءات
االخيرة في الهيئة العامة للزراعة
والـ ـث ــروة الـسـمـكـيــة وع ـلــى رأسـهــا
وقف عمل لجنة التحقيق المشكلة
من قبل المدير العام للهيئة.
وق ــال الـكـنــدري ان بـيــان الــوزيــر
الجبري أكد التزامه بالقوانين وان

اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي ات ـخــذهــا ج ــاءت
بعد ارتكاب العديد من المخالفات
واألخطاء الجسيمة والتي تطلبت
قيامه بواجباته كمسؤول اول عن
ه ــذا ال ـق ـط ــاع وإصـ ـ ـ ــداره الـ ـق ــرارات
الواجبة حيال ما حدث.
واض ــاف :طلب الــوزيــر الجبري
م ـش ــارك ــة ه ـي ـئــة م ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد
لالنضمام للجنة التحقيق المزمع
تشكيلها لبحث كل ما اثير مؤخرا
ه ـ ــو دل ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى تـ ـع ــام ــل الـ ــوزيـ ــر
بشفافية وحيادية مع كل شبهات
الفساد وهو قرار يستحق التأييد
والدعم من كافة الزمالء النواب.
واش ــار الــى ان الـبـيــان كشف ان
ال ــوزي ــر ال ـج ـبــري ق ــدم كــافــة الــدعــم
وال ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــات لـ ـم ــدي ــر ال ـه ـي ـئ ــة
ل ـم ـمــارســة دوره وان اإلجـ ـ ـ ــراء ات
االخـيــرة جــاءت بعد ثبوت وجــود
مخالفات ووجود ممارسات خاطئة
من اللجنة التي تم إلغاؤها.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري بـ ـح ــرص
الــوزيــر الـجـبــري و"نــؤكــد ممارسة
دورنا الرقابي حيال أي مخالفات
ُ
َ
للقوانين وأي اخطاء تمارس في اي
وزارة أو قطاع حكومي".
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ال ـنــائــب خــالــد
الـعـتـيـبــي اطـلـعــت عـلــى ب ـيــان األخ
وزي ــر اإلع ــام بـشــأن مــا أثـيــر حول
هيئة الــزراعــة مــع مــا يحتويه من
م ـس ـت ـنــدات ،وإذ نــؤكــد مطالبتنا
بـ ـ ـ ــاالس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرار ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدي
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات وك ـ ـشـ ــف ال ـح ـق ــائ ــق
والـ ـح ــرص ع ـلــى احـ ـت ــرام ال ـقــانــون
ومتابعة اإلجـ ــراء ات بكل شفافية

الطبطبائي« :دخول المجلس» للفت النظر للفساد
«محكمة التمييز ال تملك سوى قرارين :البراءة أو إعادة القضية لالستئناف»

وليد الطبطبائي

أكــد النائب وليد الطبطبائي انــه غير مقبول
محاكمة نــواب ومواطنين وسجنهم في قضية
دخول المجلس رغم ان هدفهم مجرد لفت النظر
إلى الفساد والرشا المليونية.
و ق ــال الطبطبائي ان الفاسدين والمفسدين
والراشين والمرتشين ومن حصل على حيازات
بـ ـغـ ـي ــر وج ـ ـ ــه ح ـ ــق ي ـ ـسـ ــرحـ ــون ويـ ـ ـم ـ ــرح ـ ــون وال
يحاسبون وال يحاكمون.

محمد هايف

ومهنية واإلس ــراع بتشكيل لجنة
لـلـتـحـقـيــق لـكـشــف م ــواط ــن الـخـلــل
ومحاسبة كل متسبب.

محاسبة المتجاوزين
واعتبر النائب وليد الطبطبائي
انـ ــه ل ــم ت ـتــم االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن بـيــان
الوزير الجبري حول هيئة الزراعة.
وقال :انتظرنا بيان األخ وزير
االعالم بشأن ما يجري في هيئة
ا ل ــزرا ع ــة لكننا لــم نستفد شيئا
من البيان ،مضيفا ان المطلوب
محاسبة المتجاوزين ومن حصل
على حيازات زراعية او حيوانية
بـ ـغـ ـي ــر وج ـ ـ ـ ــه ح ـ ـ ــق ومـ ـح ــاسـ ـب ــة
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ال ـف ــاس ــدي ــن ال ــذي ــن
تسببوا بهذا الفساد وغير هذا،
فــال ـكــام وال ـب ـيــانــات ل ـيــس لهما
قيمة.

الدقباسي :نملك
ً
جزرا طبيعية لم
نحسن استغاللها

وأضــاف انــه بعد رأي نيابة التمييز ببطالن
حـ ـك ــم م ـح ـك ـم ــة االس ـ ـئ ـ ـنـ ــاف فـ ــي ق ـض ـي ــة دخـ ــول
الـمـجـلــس ف ــإن محكمة التمييز فــي  8يــولـيــو ال
تملك س ــوى قــراريــن ال ثــالــث لـهـمــا :تــأيـيــد حكم
أول درجــة بالبراء ة لجميع المتهمين أو إعــادة
القضية لمحكمة االستئناف العــادة المحاكمة
بعد أن أخلت تلك المحكمة بإجراء ات التقاضي
الصحيحة.

علي الدقباسي

طالب النائب علي الدقباسي
بحسن استغالل الجزر الكويتية
واالستفادة منها.
وق ـ ــال ال ــدق ـب ــاس ــي ان "ال ـعــالــم
تمكن من إنشاء الجزر الصناعية
ل ـل ـتــرف ـيــة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،ون ـحــن
نـمـلــك ج ــزرا طبيعية لــم نحسن
استغاللها".

أسامة الشاهين

فيصل الكندري

خالد العتيبي

ةديرجلا
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محليات

مواطنون لـ ةديرجلا :.أسعار السمك
لدينا تزيد الضعف عن السعودية
أصحاب البسطات :قلة الصيادين وزيادة اإليجار وراء االرتفاع
علي حسن

مازالت قضية ارتفاع أسعار السمك ًطاغية على الساحة المحلية ،حيث أكد المواطنون أن
قدراتهم الشرائية للسمك قلت جدا ،وال يستطيعون توفير السمك على مائدتهم يوميا،
بينما قال أصحاب البسطات إن ارتفاع اإليجارات وأجور العمالة وقلة الصيادين وراء
االرتفاع الحاصل.

أين مزارع
السمك من
السوق
المحلي؟

جاسم الخلف

م ـ ــا زال ـ ـ ـ ــت أس ـ ـع ـ ــار األس ـ ـمـ ــاك
بــال ـكــويــت ف ــي ازدي ـ ـ ــاد مـلـحــوظ،
خــاصــة فــي ف ـتــرة الـصـيــف ،التي
تشهد ح ــرارة كبيرة فــي األجــواء
المناخية قد تؤثر على الصيادين
الذين أكــدوا تدني الكميات التي
يصيدونها يوميا.
وبين عدد من أصحاب بسطات
بـيــع األس ـم ــاك أن ارت ـف ــاع أسـعــار
البسطات ،وارتفاع أسعار العمالة،
وقلة عــدد الصيادين واللنجات
التي تخرج للصيد وراء ارتفاع
األس ـعــار ،وأش ــار البعض إلــى أن
قلة أعداد األسماك وعدم السماح
بــالـصـيــد فــي ج ــون الـكــويــت كــان
وراء ارتفاع األسعار ايضا.
وذك ـ ــر ب ـعــض ال ـمــواط ـن ـيــن أن
هذه االسعار تعتبر من تخصص
وزارة الـ ـتـ ـج ــارة ،ف ـهــي الـمـعـنـيــة
بتوحيد السعر ،حيث نجد أسعار
االسماك منخفضة في السعودية
عــن الـكــويــت بنسبة تـتـجــاوز 50
في المئة ،علما أن مصدر جميع
االسماك في الخليج العربي واحد،
وال يوجد فرق بينها.

سعر السمك
المحلي مرتفع
األجور وعدد اللنجات
ً
جدا مقارنة
وقال أحد أصحاب البسطات،
بالدول المجاورة
ويدعى حمدي سباعي ،إن السمك
سعود الظفيري

المحلي قليل فــي البحر بسبب

الـ ـح ــر ال ـش ــدي ــد وارتـ ـ ـف ـ ــاع نـسـبــة
الرطوبة ،مما يجعل السمك ينزل
الى القاع ألن المياه باردة.
وبـ ـي ــن س ـب ــاع ــي ان ال ـل ـن ـجــات
وقـلـتـهــا ادى اي ـضــا ال ــى ارت ـفــاع
االسعار ،مشيرا الى ان الدولة ال
تعطي تراخيص جديدة للنجات
جديدة ،وهنا يكون االحتكار سيد
الموقف ،ويصبح صاحب اللنج
متحكما في اسعار االسماك.
ول ـفــت ال ــى ان المستهلك بــدأ
ي ـن ـف ــر مـ ــن سـ ـ ــوق الـ ـسـ ـم ــك ،وق ــل
عدد المستهلكين ،واتجهوا الى
ش ــرك ــات االس ـم ــاك االخـ ــرى التي
ت ـس ـتــورد االس ـم ــاك م ــن ال ـخ ــارج،
والذي كان له دور أيضا في زيادة
األسعار.

إجازات الصيف
أمـ ـ ــا مـ ـه ــدي رجـ ـ ـ ــوي صــاحــب
إحدى البسطات فقال إن «كميات
األسـمــاك القليلة هــي الـتــي ترفع
األس ـ ـع ـ ــار ،خ ــاص ــة ان اص ـح ــاب
الـلـنـجــات هــم مــن يتحكمون في
األس ـعــار ،ونحن نضع تكاليفنا
ورواتب العاملين وإيجار البسطة
فوق السعر األصلي لنربح ربحا
بسيطا».
وأض ـ ـ ــاف ان أغ ـل ــب ال ـل ـن ـجــات
تــم ايقافها إمــا بسبب مخالفات

بـيـئـيــة او ام ـ ــور اخ ـ ــرى ،ك ـمــا ان
اغـلــب الـصـيــاديــن م ـســافــرون في
موسم الصيف لقضاء إجازاتهم،
وكل ذلك أدى إلى زيادة االسعار
بشكل كبير.
وب ـي ــن ان االسـ ـم ــاك ت ـن ــزل مع
درج ــة ال ـح ــرارة الـعــالـيــة ال ــى قــاع
ال ـب ـح ــر ،وإل ـ ــى م ـســافــة  8أم ـت ــار،
بينما شبكة الصيادين تنزل فقط
 4امتار ،وكذلك في فصل الشتاء
الـقــارص السمك يـنــزل الــى القاع
من اجل الدفء وهذه هي المعاناة
التي نواجهها.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـحـ ـم ــد أم ـ ـ ـيـ ـ ــر ،وه ــو
ص ــاح ــب إح ـ ـ ــدى ال ـب ـس ـط ــات فــي
سوق السمك بمنطقة شــرق ،بأن
السمك المستورد متوفر ،وخاصة
السمك االيراني الذي يعتبر مثل
السمك المحلي ،ولكنه مجمد ألن
الـلـنـجــات االي ــران ـي ــة تـبـيــع صيد
اليوم الذي يسبق يوم البيع ،ولكن
هــم يـعــرفــون األس ـعــار الكويتية،
وأي ـض ــا يــرف ـعــون األس ـع ــار الـتــي
تـتـمــاشــى م ــع الـسـمـكــة المحلية
ولكن اقل بشيء بسيط جدا.
وق ـ ــال ام ـي ــر إن «الـ ـغ ــش غير
موجود نهائيا ،فالسوق مكتظ
بــال ـمــراق ـب ـيــن ،وع ــواق ــب الـغــش
وخيمة ،ونحن ال نقدر عليها،
كما ان المستهلك واع ويعرف
ان يميز بين السمكة المحلية

ندوة توعية للصيادين بمناسبة بدء صيد الميد
تشديد على منع الصيد بالجون لحماية المخزون السمكي
نـظــم االت ـحــاد الـكــويـتــي لـصـيــادي األسـمــاك
ندوة توعية للصيادين ،بمناسبة بداية موسم
صيد الميد ،اليوم ،بحضور مدير إدارة الرقابة
الـبـحــريــة نــائــب ال ـمــديــر ال ـع ــام لـقـطــاع ال ـثــروة
السمكية بالتكليف م ــرزوق الـهـبــي ،ورئـيــس
اتحاد الصيادين ظاهر الصويان ،وأمين السر
حسن الصباغة ،وعضو مجلس ادارة االتحاد
علي الغربة.
وأكــد الهبي أن الميد متواجد في المناطق
الـمـسـمــوح الـصـيــد فـيـهــا ،مــوضـحــا أن الهيئة
تمنع الصيد داخل جون الكويت للحفاظ على
المخزون السمكي.
وقال إن موضوع بدء صيد الميد وإيقافه أمر
مفروغ منه ،الفتا إلى أن منطقة حظر الصيد
الصادرة في قانون البيئة هي منطقة محرمة،
وال يوجد أي توجه للسماح بالصيد فيها.
وأوضـ ــح أن هـيـئــة ال ــزراع ــة قــامــت بـجــوالت
بحرية للوقوف على وجود الميد في المناطق
التي سمحت فيها بالصيد ،ووجــدت كميات
كبيرة منه ،مضيفا أن حظر صيد الميد داخل
ج ــون الـكــويــت زاد مــن الـمـخــزون السمكي من
الـمـيــد ،ووصـلــت كمية المصيد منه إلــى ٨٥٠
طنا في العام الماضي ،بعد أن كانت  ١٦٠طنا
في سنوات سابقة.
وأشار إلى أن هناك تشديدا من هيئة الزراعة
لضبط جميع المخالفين ،وهناك حرصا من
الهيئة على أال يكون هناك تسجيل للمخالفات
إال للمخالفين فعليا.

بلدية الفروانية
ً
تكشف على  83محال
●

المتحدثون في الندوة
وحول قضية السماح بصيد الروبيان في
المياه اإلقليمية ،ذكر الهبي أن الهيئة بصدد
إصدار قرار صيد الروبيان في المياه الدولية
أول أغسطس ،أما الصيد في المياه اإلقليمية
فالموضوع تمت مناقشته في الجهات العليا
بالدولة ،والهيئة في انتظار توصية مجلس
الوزراء بهذا الشأن ،وملزمة بتنفيذ توصيات
مجلس الوزراء بجميع شروطها.
من جهته ،قال الصويان إن االتحاد حريص
على مصالح الـصـيــاديــن بـقــدر حــرصــه على
تــوفـيــر األم ــن الـغــذائــي مــن األح ـيــاء البحرية

بــأس ـعــار ف ــي م ـت ـنــاول الـمـسـتـهـلــك ،مـضـيـفــا:
«نتمنى أال يبني بعض المراقبين مخالفاتهم
على الشك» ،وحذر الصيادين من القيام بأي
مـخــالـفــات ،داع ـيــا ال ــى مـكــافـحــة ال ـق ــوارب غر
المرخصة.
بدورهم ،أكد عدد من الصيادين الحضور
أن أس ـمــاك الـمـيــد الـتــي تـنــزل األسـ ــواق كثير
منها من غير الملتزمين بالقوانين ،والذين
يصيدون في الجون بعيدا عن الرقابة.

حريق بغرفة التدخين بالمطار

علي حسن

ن ـف ــذ ق ـس ــم إزالـ ـ ـ ــة ال ـم ـخ ــال ـف ــات فــي
ف ــرع ب ـلــديــة ال ـفــروان ـيــة حـمـلــة مكثفة
على الـمـحــات الـتـجــاريــة ،للتأكد من
تراخيص االعالنات بمنطقة الضجيج،
حـ ـي ــث أوضـ ـ ـ ــح مـ ــديـ ــر ال ـ ـفـ ــرع سـعـيــد
العازمي أن حمالت التفتيش تهدف
إلـ ــى تـطـبـيــق ن ـظــم ول ــوائ ــح ال ـب ـلــديــة،
مؤكدا أنها مستمرة من جميع اإلدارات
واألقسام المختصة بفرع البلدية.
ب ـ ــدوره ،أوض ــح رئ ـيــس قـســم إزال ــة
المخالفات بفرع البلدية خالد الردعان
أن المفتشين حرروا  14مخالفة إعالن
بعد الكشف على  83محال ،تضمنت
عــدم تجديد ترخيص اإلع ــان ،وعدم
وضــع إع ــان تعريفي للمحل ،فضال
عن إقامة إعالن خاص بالنشاط دون
الحصول على ترخيص من البلدية.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ت ـ ــم ت ــوجـ ـي ــه 12
إنــذارا ،مضيفا أن المحالت الملتزمة
بالتراخيص زادت بنسبة كبيرة بعد
تكثيف الحمالت.

أعلنت اإلدارة العامة للطيران المدني أمس،
أن إحدى غرف التدخين الواقعة بين البوابتين
 9و 10بمطار الكويت الدولي ،تعرضت لحريق
بسيط ،مشيرة إلــى أنــه تم التعامل معه دون
وقوع أي أضرار.
وقال المتحدث الرسمي باسم اإلدارة سعد
العتيبي ،فــي ب ـيــان ،إن رج ــال اإلدارة العامة
ً
لإلطفاء تعاملوا فورا مع الحادث ،وتم إخماد

ً
الحريق في الحال ،مؤكدا «عدم وجود أي أضرار
بشرية ،ولم تتأثر حركة المطار».
وأوض ــح العتيبي ،أن مـصــدر الـحــريــق هو
ت ـمــاس ك ـهــربــائــي ف ــي ش ـفــاطــات إحـ ــدى غــرف
ً
التدخين ،الفتا إلى أن التعامل مع الحادث كان
ً
احترافيا ،إذ تمت عملية إخــاء الــركــاب وفق
إجراءات خطة الطوارئ.

الطازجة والسمكة المستوردة».
وبين أن «إيـجــار البسطة بلغ
 700دي ـن ــار ،واج ــر الـعــامــل يبلغ
 300دي ـن ــار ،ون ـحــن بـحــاجــة الــى
حمالين ،إضافة الى اسعار الثلج
وما شابه ،لذلك تقع على عاتقنا
الـ ـت ــزام ــات ك ـب ـي ــرة ،ون ـ ـحـ ــاول ان
نغطيها بالمعقول».

تالعب واضح
وأكد المواطن أحمد عادل ،وهو
أح ـ ــد ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ،ان االسـ ـع ــار
مرتفعة جــدا ،ويـقــال إن السمك قل
في المياة الكويتية ،والمواطن لم
يعد قادرا على شراء األسماك بشكل
دوري وأسـبــوعــي ،خــاصــة اذا كان
عدد افراد االسرة كبيرا.
وق ـ ــال ع ـ ــادل إن هـ ـن ــاك تــاع ـبــا
مــن قـبــل أص ـحــاب الـبـسـطــات ،وهــم
يزيدون األسعار لو توافر السمك،
والغش أصبح واضحا جدا ،وامام
مــرأى ومسمع الجميع والمسؤول
في سبات عميق وال يحرك ساكنا.
وأشار الى ان الوقت حان لوزارة
التجارة ان تفرض اسعارا موحدة
لالسماك ،بحيث يلتزم بها أصحاب
البسطات ،فالمواطن ال يعنيه ما إذا
كان عدد اللنجات قليل أو الصياد
في اجازة ،لكن االسعار في كل دول
العالم المتقدمة واضحة ومحددة.

أم ـ ــا الـ ـم ــواط ــن ج ــاس ــم ال ـخ ـلــف
فقال« :األسعار مرتفعة جدا ،وانا ال
اعرف السبب ،وال يعنيني ان اعرف
الـسـبــب ،لـكــن ه ــذا يـقــع عـلــى عاتق
المسؤولين الــذيــن يجلسون وراء
كراسيهم ويجعلون الــوافــد يرفع
السعر كما يريد هو».
وأضــاف الخلف أنه حان الوقت
لتدخل الحكومة ،فليست األسماك
ف ـق ــط مــرت ـف ـعــة ب ــل ك ــذل ــك ال ـل ـحــوم
وال ـ ــدواج ـ ــن والـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراوات ،وك ــل
ت ـل ــك االمـ ـ ـ ــور ،وق ـل ــه األس ـ ـمـ ــاك لها
ح ـلــول كـثـيــرة فــأيــن الـ ـم ــزارع الـتــي
استحدثتها الهيئة لزراعة االسماك؟
ول ـم ــاذا ال ن ــرى ان ـتــاج ـهــا؟ ول ـمــاذا
ال ي ـتــم زي ـ ــادة اس ـت ـي ــراد االس ـم ــاك
االي ــرانـ ـي ــة ال ـت ــي تـعـتـبــر م ــن نفس
الـمـيــاه ومشابهة للسمك المحلي
الكويتي؟!».

أعذار البسطات
وأفاد المواطن عقيل الموسوي
بأن «األسعار تزيد وال نرى تراجعا،
فقد بدأ سعر بعض األنواع بعشرة
دنانير للكيلو ،واآلن ارتفع الى 12
و 15دينارا ،وال نرى أي تراجع في
االسعار».
وب ـيــن ال ـمــوســوي ان «اص ـحــاب
البسطات هم الذين يفتعلون االعذار
من اجل زيادة االسعار ،ففي الصيف

يقولون إن االسماك تنزل للقاع الن
درجــة الـحــرارة عالية ،وفــي الشتاء
ت ـنــزل الـسـمـكــة لــاسـفــل الن درج ــة
الحرارة منخفضة ،إذن متى ترتفع
السمكة لكي يتم اصطيادها؟!».
وت ــاب ــع« :انـ ــا ك ـمــواطــن ال اع ــرف
ك ـيــف أم ـي ــز ب ـيــن ال ـس ـمــك الـمـحـلــي
والـ ـمـ ـسـ ـت ــورد ،وال ارى اي رق ــاب ــة
على االسماك ،فوجبة غداء السمك
ق ــد تـكـلـفــك  100دي ـن ــار ف ــي وقـتـنــا
الحاضر» ،مبينا ان هناك «اسماكا
ل ــم ن ـكــن نــأك ـل ـهــا ف ــي ال ـس ــاب ــق ولــم
يـكــن عليها رق ـي ــب ،ال ـي ــوم نجدها
مــرتـفـعــة الـسـعــر والـجـمـيــع يبحث
عـنـهــا ،الن ـهــا اق ــل مــن أس ـعــار بقية
االسماك الشائعة كالحمام والشعي
والبلطي».
أمـ ــا ع ـبــدال ـلــه ح ـســن ف ـقــد أب ــدى
ان ــزع ــاج ــه مـ ــن األسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـت ــي لــم
ت ـن ـخ ـفــض م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ،مـطــالـبــا
ال ـج ـم ـي ــع ب ــالـ ـت ــدخ ــل لـ ــوقـ ــف تـلــك
االسـ ـ ـع ـ ــار ،وتـ ـ ـس ـ ــاءل« :ايـ ـ ــن وزارة
ال ـت ـجــارة وح ـمــايــة الـمـسـتـهـلــك من
تحديد السعر والتالعب بالجودة؟
واي ـ ـ ــن ب ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت مـ ــن كـشــف
الـ ـت ــاع ــب ب ـص ـح ــة ت ـل ــك االسـ ـم ــاك
وتثليجها؟ واين هيئة الغذاء اليوم
مــن ســوق السمك؟ فجميع وزارات
وهيئات الدولة معنية بسوق السمك
ولها يد في ارتفاع االسعار».
وأضاف ان السمك وجبة اساسية

الهــل الـكــويــت ،لكن زي ــادة أسـعــاره
بشكل كبير جــدا يجعلنا نتراجع
عـنـهــا فــأنــا مــواطــن ورات ـب ــي 1500
ديـنــار ،وعــدد أفــراد أسرتي  ،7وكل
وجـ ـب ــة س ـم ــك تـكـلـفـنــي م ــا ي ـق ــارب
 100دينار ،لذا ال أستطيع أن اطعم
ابنائي السمك ،فهل يعقل ونحن في
دولــة غنية أن نصبح كبقية الدول
الفقيرة ،فقد أصبحت وجبة السمك
عزيزة علينا».

األسماك في الدول المجاورة
من جانبه ،أكد سعود الظفيري
ان «س ـعــر الـسـمــك الـمـحـلــي مرتفع
جــدا مقارنة بــالــدول المجاورة لنا
كــال ـس ـعــوديــة ،فـجـمـيـعـنــا يـصـطــاد
مــن مـيــاه الخليج الـعــربــي ،فلماذا
أسـعــار االس ـمــاك اقــل  50فــي المئة
بالسعودية عن الكويت؟».
وبين الظفيري ان التالعب كبير
ل ــدى اص ـحــاب الـبـسـطــات ،إذ نجد
تفاوتا بالسعر بين بسطة واخرى،
وتفاوتا يتجاوز الدينارين للكيلو
الواحد ،ومن هنا نعلم أن االسعار
بيد أصحاب البسطات والصيادين،
وال يوجد اي رقابة صارمة من وزارة
التجارة التي تعتبر المعني الوحيد
والرئيسي في تحديد السعر الذي
يلتزم به الجميع.
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أكاديميا
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الجارالله لـ ةديرجلا  :نتطلع العتماده والـ «توفل» والـ «سات» بدل االختبارات
•

فيصل متعب

أعلنت د .رؤى الجارالله قبول
الطالب في تخصص اللغة
اإلنكليزية دون دخول اختبارات
القدرات األكاديمية للغة
اإلنكليزية بعد تقديم نتيجة
اختبار «اآليلتس».

أكدت نائبة مدير الجامعة
ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون ا ل ـع ـل ـم ـي ــة د .رؤى
ال ـج ــارال ـل ــه ،أن ال ـط ــال ــب ال ــذي
يـقــدم على اخـتـبــار "اآليـلـتــس"
أو "ا لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــو ف ـ ـ ــل" ف ـ ـ ــي ج ــا مـ ـع ــة
الكويت ،ثــم يتقدم للتسجيل
في تخصص اللغة اإلنكليزية،
فـ ـ ــإ نـ ـ ــه ال ي ـ ـخ ـ ـضـ ــع ال خ ـ ـت ـ ـبـ ــار
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات ألنـ ـ ــه حـ ــاصـ ــل ع ـلــى
نتيجة "اآليلتس" أو الـ"توفل"،
الفتة إ لــى أن اختبار القدرات
يـ ـ ـق ـ ــدم ب ــالـ ـلـ ـغـ ـتـ ـي ــن الـ ـع ــربـ ـي ــة
واإلن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزيـ ـ ــة الخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاري
الرياضيات والكيمياء.
رؤى الجارالله

آلية جديدة
وقالت الجارالله لـ"الجريدة"
أ م ــس ،إن ه ـنــاك تـطـلـعــات من
مــركــز ال ـت ـقــويــم وال ـق ـي ــاس في
جامعة الكويت ،إلضافة آلية
جـ ــديـ ــدة مـ ــن خ ـ ــال اس ـت ـب ــدال
"اآليلتس" و"التوفل" و"السات"
بــا خ ـت ـبــارات ا ل ـق ــدرات للطلبة
الـ ـمـ ـتـ ـق ــدمـ ـي ــن" ،م ــوضـ ـح ــة أن
عملية اإل ش ــراف على اختبار
القدرات تكون بواسطة خمس
ل ـجــان مـنـهــا الـعـلـيــا واألرب ـعــة
تـ ـش ــرف ع ـل ــى إعـ ـ ــدادهـ ـ ــا ،وأن
التصحيح يعتمد فيها على
الماسح الضوئي ،وهو جهاز
آلـ ـ ـ ــي ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد فـ ـ ــي الـ ـك ــوي ــت
ل ــدى الـجــامـعــة بـحـيــث تـشــرف
عليه لجنة دا خـلـيــة مــن مركز
التقويم والقياس.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إ ل ـ ـ ـ ــى أن أد ن ـ ـ ــى

مـسـتــويــات االخ ـت ـب ــارات الـتــي
ت ـقــدم مــن ا لـطـلـبــة المتقدمين
ع ـ ـلـ ــى جـ ــام ـ ـعـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت م ــن
خ ــري ـج ــي الـ ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة،
وا ل ــذي ال ح ـظــه مــر كــز التقييم
والقياس خالل اإلحصائيات،
وكان اختبار الرياضيات في
المرتبة األو ل ــى" ،وو جــد نــا أن
اختبار اللغة اإلنكليزية عادة
يـكــون أفـضــل مــن الــريــاضـيــات
من الطلبة المتقدمين ،بينما
ن ـجــد اخ ـت ـبــار ال ـل ـغــة الـعــربـيــة
افضل من اللغة اإلنكليزية".

حاضنة االختبارات
وذ ك ــرت أن جامعة الكويت
هي حاضنة الختبار اآليلتس،
إذ إن اال خـ ـتـ ـب ــارات ا ل ـخــا صــة
بـ ــه تـ ـك ــون عـ ــن ط ــري ــق م ـك ـتــب

اآليـ ـلـ ـت ــس الـ ـع ــالـ ـم ــي ،وهـ ـن ــاك
يتم ر صــد ا لــدر جــات الخاصة
بـ ــاالخ ـ ـت ـ ـبـ ــار ،ون ـ ـحـ ــن ن ــوف ــره
ونعتبر جهة وسيطه له مثل
ا لـ «توفل» وا لـ «سات» ،ويكون
االتصال بين الطالب والمكتب
الـ ـخ ــاص ب ــاآلي ـل ـت ــس لـمـعــرفــة
النتيجة ،مشيرة إلى أن أعداد
ال ـط ـل ـب ــة ف ــي الـ ـس ــاب ــق ،ال ــذي ــن
يقبلون على تقديم االختبار
تـكــون أع ــداده ــم ب ـحــدود ال ــ٢٠
ً
ط ــال ـ ـب ــا" ،لـ ـك ــن بـ ـع ــد اشـ ـت ــراط
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي ل ــاخ ـت ـب ــار
نتوقع أن يكون اإل قـبــال عليه
ً
كثيفا بحيث ستصل األ عــداد
ً
الى  ٥٠طالبا".
وذكــرت الـجــارالـلــه أن مركز
التقييم والقياس في الجامعة
يقدم اختبار القدرات  3مرات
فــي ال ـس ـنــة ،بــواقــع م ــرة خــال
الفصل ا لــدرا ســي األول ،وهي
ف ــي ش ـهــر دي ـس ـم ـبــر ،ومــرت ـيــن
فــي الـفـصــل الــدراســي الـثــانــي،
ب ـح ـي ــث يـ ـك ــون ال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
وزارة التربية ،والطالب الذي
ال يقدم على اختبار ا لـقــدرات
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـط ـ ـيـ ــع ال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ف ــي
ال ـج ــام ـع ــة ،ب ـح ـيــث ي ـتــم رصــد
ال ــدرج ــة ص ـفــر ل ــه ف ــي نـتـيـجــة
اال خـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار أي ي ـ ـكـ ــون هـ ـن ــاك
انخفاض في معدله الدراسي،
وفي بعض األحيان يستطيع
دخول الجامعة.

«ثقافي مصر» :اإلبالغ عن أي سماسرة وخارجين
على القانون يسجلون الطلبة بطريقة مخالفة
●

حمد العبدلي

أك ــد رئ ـيــس الـمـكـتــب الـثـقــافــي الـكــويـتــي في
م ـص ــر د .أحـ ـم ــد ال ـم ـط ـي ــري أن ـ ــه يـ ـتـ ـع ــاون مــع
ال ـم ـشــرف ال ـع ــام ع ـلــى م ـك ـتــب تـنـسـيــق ال ـق ـبــول
للجامعات بــوزارة التعليم العالي المصرية،
لـ ــإ بـ ــاغ عـ ــن أي سـ ـم ــا س ــرة و خ ــارجـ ـي ــن عـلــى
ال ـق ــان ــون يـسـجـلــون الـطـلـبــة بـطــريـقــة مـخــالـفــة
للقانون ،وفي كليات مغلقة من وزارة التعليم
العالي بالكويت ،ويتقاضون نظير أعمالهم
غـيــر الـقــانــونـيــة مـبــالــغ كـبـيــرة دون وجــه حــق،
سواء كان المخالفون مكاتب أو أشخاصا.
وق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،فـ ــي تـ ـص ــري ــح أم ـ ـ ــس ،إن
المكاتب المشبوهة هدفها األول الربح المادي،
وال ت ـب ـحــث ع ــن م ـص ـل ـحــة ال ـط ــال ــب ال ـكــوي ـتــي،
م ـح ــذرا م ــن ال ـت ـعــامــل م ــع ه ــذه ال ـم ـكــاتــب غـيــر
المرخصة ،والتي حذرت منها وزارة التعليم
العالي المصرية ايضا.
واضاف المطيري أن المكتب الثقافي يؤكد

ضرورة التواصل مع المسؤولين في المكتب
الي ا س ـت ـف ـس ــار أو إر ش ـ ـ ــاد ،م ــن خـ ــال أ ق ـس ــام
اإلرشـ ــاد األكــادي ـمــي بــالـسـفــارة" ،حــرصــا على
مصلحة ومستقبل أبنائنا وبناتنا الدارسين
أو الراغبين في الدراسة بمصر.
وأوضـ ـ ــح أن ال ـم ـك ـتــب ال ـث ـق ــاف ــي أع ـل ــن اك ـثــر
مــن مــرة أهمية ا لـتــوا صــل مــع المسؤولين في
الـمـكـتــب عــن طــريــق ال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي الــذي
أع ـل ـن ــه ل ــرئ ـي ــس ال ـم ـك ـتــب وال ـم ـل ـح ــق ال ـث ـقــافــي
وا لـعــا مـلـيــن ،و ه ــو مــو جــود فــي مــو قــع المكتب
الثقافي االلكتروني أو في حساباتهم الرسمية
بمواقع التواصل االجتماعي.
وأ شـ ـ ـ ـ ــار ا ل ـ ـ ــى أن ا ل ـ ـت ـ ـعـ ــا مـ ــل مـ ـ ــع ا لـ ـمـ ـك ــا ت ــب
المشبوهة و غـيــر المرخصة مــن قبل المكتب
الثقافي الكويتي تعرض الطلبة للوقوع في
م ـشــاكــل ،فـيـجــب ال ـح ــذر م ـن ـهــم ،وال ـت ـعــامــل مع
المسؤولين في المكتب بشكل مباشر ،توفيرا
ل ـلــوقــت وال ـم ـبــالــغ ال ـت ــي ت ــدف ــع لـلـمـكــاتــب غـيــر
الرسمية دون وجه حق.

أحمد المطيري

جائزة «أحمد بشارة» في
معرض التصميم الهندسي
أكد مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين في جامعة
الكويت ،د .بدر البصيري ،أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
تقدم جائزة د .أحمد بشارة ألفضل مشروع تصميم هندسي
مــن مـشــار يــع طلبة كلية الهندسة وا لـبـتــرول ،ضمن معرض
التصميم الهندسي الـ .34
ولفت إلى أن «االرتقاء بأي أمة ال يكون إال باالرتقاء بعقول
الشباب؛ علميا وأدبيا ،ما من شأنه تأسيس قاعدة متينة من
الفكر والعلم ،وتشجيعا لمهندسي كلية الهندسة والبترول
ل ــان ـخ ــراط ف ــي م ـجــال االس ـت ـث ـمــار وال ـت ـطــويــر ،وح ـث ـهــم على
المشاركة في عمليات التنمية».
وأشار البصيري ،في تصريح صحافي ،أمس ،إلى أن مبادرة
«ال ـت ـقــدم الـعـلـمــي» تــأتــي إي ـمــانــا بــأهـمـيــة أن ي ـكــون مهندسو
المستقبل الركيزة األساسية التي ُيقام عليها بناء المجتمعات
ونهضة الشعوب في شتى الميادين ،وتكريما ووفاء للدكتور
أحمد بشارة ،رحمه الله ،نظير ما قدمه لوطنه.
وقال إن هذه الجائزة سنوية ،وتقام للمرة األولى ،وسيتم
إعالن الفائز فيها خالل حفل تكريم الفائزين بجائزة أفضل
غدا ،بفندق كراون بالزا الفروانية -قاعة
مشروع بالمعرضً ،
البركة.

«التطبيقي» :احتساب «التفرغ»
واالنتداب ضمن سنوات «الترقية»
بـ ــارك ال ـم ـت ـحــدث الــرسـمــي
ل ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة أعـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء هـ ـيـ ـئ ــة
التدريس للكليات التطبيقية
د .أحـمــد الـهـيـفــي لــزمــائــه
أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس
موافقة مجلس إدارة الهيئة
ع ـلــى ت ـعــديــل ن ـظ ــام تــرق ـيــات
أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس
بـكـلـيــات الـهـيـئــة ،واحـتـســاب
مــدة اإلع ــارة وإج ــازة التفرغ
واالنـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداب ال ـ ـك ـ ـلـ ــي ض ـم ــن
س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـف ـع ـل ـي ــة
الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـتـ ــرق ـ ـيـ ــة .وق ـ ـ ــال
الهيفي ،في تصريح صحافي
أ م ـ ـ ـ ـ ــس ،إن ا لـ ـ ـم ـ ــد ي ـ ــر ا لـ ـ ـع ـ ــام
ً
للهيئة أ صــدر قــرارا بتعديل
ال ـب ـن ــد ال ـث ــام ــن م ــن ال ـم ــذك ــرة

ال ـت ـف ـس ـيــريــة ل ـن ـظــام تــرق ـيــات
أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس
ب ـك ـل ـي ــات ال ـه ـي ـئ ــة ال ـم ــراف ـق ــة
لقرار الهيئة رقم 2005/2281
ً
 ،مـ ـ ــو ض ـ ـ ـحـ ـ ــا أن ا ل ـ ـت ـ ـعـ ــد يـ ــل
الجديد يـخــدم أ عـضــاء هيئة
ا لـ ـت ــدر ي ــس ،إذ ت ـح ـســب م ــدة
اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وإج ـ ـ ـ ـ ـ ــازة الـ ـتـ ـف ــرغ
العلمي واإلجازات الوجوبية
واالن ـت ــداب الـكـلــي الـخــارجــي
لـ ـ ـلـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــات
وا ل ـ ـ ـمـ ـ ــؤ س ـ ـ ـسـ ـ ــات أو م ـ ــرا ك ـ ــز
البحث والمنظمات العالمية
والـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــات الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
ً
ً
ال ـم ـنــاظــرة مـحـلـيــا أو دول ـيــا
ضمن سنوات العمل الفعلية
الالزمة للترقية.

زوايا ورؤى
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حالنا االجتماعية ...هل
فقدت األولوية؟
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com

أرقام مؤسفة ،تكشف عن ٍّ
ترد اجتماعي لم ُنعد قادرين على
مواجهته بسبب استخدام أساليب بالية وغير متطورة.
أول العمود:
 ٤٧ألف مواطن استقالوا من القطاع الخاص خالل األعوام
الثالثة األخيرة رغم حصولهم على الدعم المالي!! لنبحث عن
أسباب الهروب إلى الوظيفة الحكومية التي أصبحت مصدرا
لتوزيع الثروة.
***
ُ
ً
هناك أرقام وأحداث كويتية تنبئ بأن إهماال شديدا يطول
المسألة االجتماعية والحياتية لشرائح تشكل في تعدادها
اإلج ـمــالــي نـسـبــة ال ب ــأس بـهــا مــن ال ـس ـكــان ال ـبــالــغ عــددهــم ٤
ُ
ُ
ـواز بترهل
ماليين و ٦٠٠أل ــف ،وه ــذا اإله ـمــال ينبئ بخط م ـ ٍ
المؤسسات الرسمية المعنية بالشؤون االجتماعية وضعف
تأهيل المؤسسات المدنية لخدمة هذا الملف وتخفيف حدته.
أرقام وحدة معالجة اإلدمان على المخدرات بوزارة الصحة
تكشف عــن  ٣٠ألــف مدمن بينهم  ٢٠٠٠ام ــرأة ،ويـمــوت منهم
ً
"غراس" ،ومن بين
سنويا  ٧٠مدمنا بحسب إحصاء ات حملة ِ
 ٢٩٩٥حــالــة زواج عـقــدت خــال األشـهــر األول ــى مــن عــام ٢٠١٨
حدثت بينها  ١٩٨٥حالة طالق ،هذا إضافة إلى ظواهر أخرى
مـثــل الـبــاعــة مــن أط ـفــال ال ـش ــوارع ،وانـتـشــار ظــواهــر سلوكية
ك ـتــزويــر وثــائــق رسـمـيــة وم ــن بينها الـجـنـسـيــة وال ـش ـهــادات
األكاديمية واإلجازات الطبية وغيرها مما تصدرت أخبارها
عناوين رئيسة للصحف ،وكما ورد أيضا فــي رســالــة وزيــر
العدل لمجلس األمــة رصــد  ١٨١قضية اختالس للمال العام
منظورة أمــام القضاء والتي كلفت الخزينة العامة مليارين
و ٤٠٠ألف دينار ،وتأجيل حل مشكلة أكثر من  ١٠٠ألف نسمة
من غير محددي الجنسية.
ترد اجتماعي لم ُ
هذه األرقام مؤسفة ،تكشف عن ٍّ
نعد قادرين
على مواجهته بسبب استخدام أساليب بالية وغير متطورة،
ً
فإهمال الرياضة والترفيه يسببان دون شك فراغا للشباب
ويؤديان إلى حالة من الفراغ المحفز للعنف اللفظي والجسدي
ُ
ويكبرون عليه حتى يبلغوا سن الزواج فتحدث
الذي يتربون
الكوارث االجتماعية من جراء استخدام العنف داخل البيوت.
ً
الرغبة فــي تحصيل الـثــروة ُيشكل الـيــوم دافـعــا لكثير من
الناس في المجتمع الكويتي دون اكتراث بمعايير أخالقية
للحصول عـلــى ال ـث ــروة ،وه ـنــاك أيـضــا سكوتنا عـلــى تــوزيــع
المناصب اإلدارية ألسباب سياسية واجتماعية ،كما وصلت
بنا الحال أننا نعلم بوجود أســاتــذة يــدرســون أبناء نا وهم
يحملون شهادات ُم َ
زورة!! وكل هذه السلوكيات غير األخالقية
ً
باتت جزءا من أحاديثنا عن الظلم والضغينة بين الناس.
في مثل هــذه األج ــواء ،ال بد من خلل في تطبيق القوانين
وتجاوزها ،وظهور بوادر االستخفاف العام بهذه المشاكل،
وعــدم الرغبة في تطوير أدوات مواجهتها ،بل السكوت عن
ال ـم ـشــارك ـيــن فـيـهــا بـحـجــج واه ـي ــة ّ
دم ـ ــرت مــؤس ـســات ال ـبــاد
وعـنــوانـهــا "اإلحــالــة إلــى الـنـيــابــة" بــا أســانـيــد قــويــة ودامـغــة،
فيسرح بعدها المجرمون بحق الوطن ويتصدرون بصورهم
المناسبات االجتماعية بال خجل ألن القضاء لم ُي ّ
زود بما يلزم
ً
من الدالئل والقرائن لالتهام واإلدانة ،وربما عمدا.
ً
ً
غرقنا جميعا في الجدل السياسي ،وتحدثنا كثيرا عن عجز
الميزانية وانخفاض سعر البترول وزي ــادة أسـعــار الــو ُقــود،
وخـلــف الـسـتــار ج ــرت ال ـك ــوارث الحقيقية الـتــي َمـ ّـســت األس ــر
ُ
مواز لحادثة الغزو
واألخالقيات العامة التي باتت تنذر بخطر
ٍ
العراقي على دولتنا عام .١٩٩٠

ةديرجلا

•
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الهجرة تمزق أسس نظام االتحاد األوروبي القائم منذ زمن
عندما تـقــرأ بعض األخ ـبــار عــن الـعــاقــات بين المملكة المتحدة
واالت ـحــاد األوروبـ ــي ،تـخــال أنهما فــي حــالــة تـعــارض شــديــد وكــامــل:
الحكومة البريطانية التي يسودها االنقسام والفوضى مقابل بروكسل
ً
المنظمة والموحدة ،حتى المحافظون األكثر تشددا يقرون بأن الجزء
ً
األول من هذا الطرح يحمل شيئا من الحقيقة.
ً
نملك حكومة أقلية تعاني بين صفوفها خالفات شتى ،فضال عن
ً
معارضة أكثر تشددا في معارضتها كل المسائل مما شهدنا خالل
سنوات كثيرة ،أمــا الجزء الثاني فهو مجرد خرافة مذهلة ابتكرها
ً
ً
عموما َمــن يرغبون في أن يصدقوا أن هــذا هو الوضع فعال ،أضف
إلى ذلك الالمباالة العامة بين الصحف والشعب في المملكة المتحدة
بتفاصيل السياسة في القارة.
ُ
ً
ً
تظهر الوقائع أن االتحاد األوروبي يعاني راهنا فجوة أكثر عمقا
ً
واتساعا مما يعيه كثيرون في هذا البلد ،وال تعود هذه الفجوة إلى
اليورو ،الذي ّ
تحول إلى مصدر خالف من المرتبة الثانية ،مع أنه ال
ً
يزال كثير التقلبات وسببا لالضطرابات ،بل إلى الهجرة.
ّ
تقسم هذه المسألة بعض الحكومات ،مثل بولندا وهنغاريا ،وتزعج
ً
ً
بعضها اآلخر ،مثل فرنسا ،باإلضافة إلى ذلك ،أدت الهجرة دورا مهما
في الزعزعة شبه الكاملة التي واجهتها األحزاب السياسية اإليطالية
الرئيسة قبل بضعة أشهر ،فيما وقفت بروكسل تراقب ما يحدث بذعر،
وها هي أنجيال ميركل اليوم تواجه خطر خسارة حكومتها بسبب
هذه المسألة ،بعدما ّ
رد االتحاد االجتماعي المسيحي البافاري على
ضغوط حزب "البديل من أجل ألمانيا" بإصراره على أن تتبنى ميركل
ً
ً
فورسيث أن الهجرة تخطت
موقفا أكثر تشددا .لذلك يؤكد جيمس
ً
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،متحولة إلى الموضوع األبرز
الذي يشغل عقول ووقت كبار المسؤولين في االتحاد األوروبي ،فقد
ُ
اجتمعت ال ــدول األعـضــاء قبل أيــام فيما اعتبر "قمة مصغرة" بغية
معالجة مسألة الهجرة.
ً
لكن هذا الحدث لم يحمل أخبارا جيدة لميركل ،التي أملت التوصل
إلى اتفاق ما يمكنها استعماله كدعامة تحول دون انهيار ائتالفها
المحلي المتقلقل ،لكن األسوأ من عدم حصول ميركل على اتفاق يبدد

د .مصطفى البرغوثي*

مخاوف حلفائها واقــع أن َمــن يـقــودون بعض الــدول األعـضــاء اليوم
يعتبرون أن مصالحهم تكمن في االقتتال ال االتفاق .على سبيل المثال
ً
ّ
صور زعيم الرابطة ماتيو سالفيني ،الذي يرأس راهنا وزارة الداخلية
اإليطالية ،صد سفن مليئة بالمهاجرين قادمة من ليبيا ومنتشلة من
ً
البحر األبيض المتوسط كفضيلة عامة ،ملتزما بالتعهد الذي أوصله
إلى السلطة ،في المقابل سعى ماكرون إلى استرضاء قاعدته الشعبية
بمهاجمة سالفيني وأمثاله ونعتهم بحاملي "الجذام الشعبوي" ،فدفع
هذا بدوره نائب رئيس الوزراء اإليطالي وممثل حركة النجوم الخمسة،
شريك الرابطة الجديد في االئتالف ،إلى اتهام ماكرون بـ"النفاق" لمنعه
دخول المهاجرين عند الحدود الفرنسية-اإليطالية ،في حين أضاف
سالفيني أن على الرئيس الفرنسي "أن يعطينا رقم سلطات مرافئه لكي
تتوجه مراكب المهاجرين العشرة التالية إلى مارسيليا".
ً
ً
يعكس هذا تبدال خطيرا في موقف روما من الدول األعضاء األخرى
ً
في االتحاد األوروبي ،صحيح أن إيطاليا كانت مستعدة في السابق
ً
"للقبول طوعا بتشريعات تتعارض بوضوح مع مصالح بلدها" كي
تبقى مع سائر دول االتحاد األوروب ــي ،إال أنها تملك اليوم حكومة
تتباهى عالنية بمعارضتها .وال تكتفي هذه الحكومة بالقتال حيث
ّ
تدعو الحاجة ،بل تسعى إلى ذلك كلما أتيحت لها الفرصة ،وال تشكل
إثارة استياء ماكرون وحمل ميركل على استجداء تعاون إيطاليا مجرد
نتائج ثانوية الستراتيجيتها هــذه .على العكس ،تعتبرها الرابطة
وحركة النجوم الخمسة نتائج مفيدة بكل معنى الكلمة ،واألمر عينه
ينطبق على ترامب الذي يدرك أن إشعاله غضب المجتمع الراقي في
ً
ّ
الشعبية على
نيويورك أو كاليفورنيا يشكل بحد ذاته دليال لقاعدته
ّ
ً
ً
َ
أنه يقوم بأمر جيد ،وال شك أن من يعارضون عمال مماثال يصنفونه
ً
ً
نوعا من التعدي ،إال أن َمن يؤيدونه يعتبرونه التزاما بوعود حملته.
تعتبر المؤسسة الحاكمة في االتحاد األوروبي (ميركل ،وماكرون،
ً
والمؤسسات ،وطبقة بروكسل المحيطة بهم) هذا الموضوع مخيفا
ً
ومزعجا ،لكن الخبر األســوأ أننا ال نرى أي دالئل على أنه سينتهي
ً
قريبا.
*«كونسورفاتيف هوم»

هناك أربعة أوهام يحاول أصحاب ما يسمى "صفقة القرن" ترويجها:
الوهم األول ،أنها قدر ال مناص منه ،وال قدرة للشعب الفلسطيني
على مواجهته ،وأن الفلسطينيين سيجدون أنفسهم منفردين إن رفضوا
هذه الصفقة ،وهدف هذا الوهم إحباط الشعب الفلسطيني ،وقياداته،
ونشر اليأس في صفوفهم لشل قدرتهم على مواجهة ما يخطط له من
تصفية لحقوقهم.
والحقيقة أن المعزول ليس الشعب الفلسطيني بل إسرائيل وإدارة
ترامب ،والتصويت في مجلس األمــن والجمعية العامة دليل ساطع
ً
على ذلك ،ولن يخرج الطرفان من عزلة "صفقة القرن" ما لم يجدا طرفا
ً
ً
فلسطينيا شرعيا يوافق عليها.
وذل ــك يـقــودنــا للحقيقة الـثــابـتــة المناقضة لـهــذا الــوهــم ،وه ــي أن
الفلسطينيين هم الوحيدون الذين يملكون مفتاح نجاح أو فشل "صفقة
ً
الـقــرن" ،فبدونهم ال وجــود لصفقة أصــا ،بل ستبقى مجرد مشروع
ليكودي من جانب واحد فاقد للشرعية ،وعاجز عن التنفيذ.
ً
ً
الوهم الثاني ،االدعاء بأن "صفقة القرن" تمثل حال متوازنا ،وذلك
ً
أفــدح التضليل .فكل ما تسرب ونشر من فريق "الصفقة" يؤكد أمــرا
ً
واحدا ،وهو أنها مشروع لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني لمصلحة
رؤية نتنياهو وحكومته الصهيونية المتطرفة.
ويكفي أن نــذكــر هنا بعض عـنــاصــرهــا ،مــن تهويد وضــم القدس
وحرمان الفلسطينيين من حقهم فيها كعاصمة لدولتهم ،والمحاولة
السخيفة الستبدالها ببلدات كأبو ديس أو العيزرية ،إلى تصفية حقوق
ً
الالجئين في العودة بدء ا بحل وكالة الغوث الدولية وتصفيتها ،أو
تحويل فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى مجرد سجن محاصر
في غزة ،ومعازل وجيتوات مجزأة إلى  224جزيرة في  %35فقط من
الضفة الغربية ،بحيث تكون مجزأة بمئات الحواجز والمستوطنات
والجدار ،ومن ثم ضم المستوطنات وما ال يقل عن  %62من الضفة
الغربية إلسرائيل .وفي الخالصة فإن فكرة الدولة المستقلة تتحول
حسب صفقة القرن إلى مجرد كيان إداري هزيل ومجزأ ،بال سيادة،
وخاضع للهيمنة السياسية ،واألمنية ،واالقتصادية اإلسرائيلية.
الــوهــم الثالث موجه الــى سكان قطاع غــزة ،الــذي أنهك بالحصار
والضغوط االقتصادية واألزمــة اإلنسانية ،إلقناعهم بــأن من العبث
مقاومة المخططات اإلسرائيلية واألفضل االستسالم لصفقة القرن،
التي ستحول قطاع غزة الى "سنغافورة جديدة".
قصة سنغافورة ورفاهيتها هذه تم الترويج لها سابقا بعد توقيع
اتـفــاق أوسـلــو ،وكــانــت النتيجة مــا ن ــراه الـيــوم مــن دم ــار لقطاع غــزة،
وتلويث للمياه والتربة ،وبطالة تطول أكثر من ثمانين في المئة من
الشباب الخريجين ،واعتداءات متكررة أودت بحياة اآلالف" ،والمؤمن
ال يلدغ من جحر مرتين".
أم ــا الــوهــم ال ــراب ــع فـهــو ال ـتــرويــج للحل االق ـت ـصــادي كـبــديــل للحل
السياسي ،وهــو مــا أب ــدع غــاريــد كوشنر فــي تـكــراره فــي مقابلته مع
ً
صـحـيـفــة ال ـق ــدس .يــريــد كــوشـنــر أن ي ـقــدم الـفـلـسـطـيـنـيــون م ــزي ــدا من
التنازالت ،بعد ما تضمنه اتفاق أوسلو من تنازل عن  %78من وطنهم،
وعن نصف ما قررته األمم المتحدة دولة لهم.
ويــريــد كــوشـنــر أن يـتـنــازل الفلسطينيون عــن ال ـق ــدس ،وع ــن حق
الالجئين في العودة ،وعن حقهم في دولة مستقلة ،وعن حقهم في تقرير
المصير ،وعن أراضيهم التي سرقها المستوطنون واالستيطان ،مقابل
ً
وعود وهمية باستثمارات لن تدفع الواليات المتحدة أو إسرائيل سنتا
ً
واحدا منها ،بل يجب أن تأتي من الدول العربية مقابل تطبيع كامل
بين ُ هذه الدول وإسرائيل على حساب القضية الفلسطينية وتصفيتها.
خدع الكثيرون قبل سنوات بأوهام اتفاق أوسلو ،وبالسالم الذي
ستجلبه المفاوضات ،والنتيجة الوحيدة الحقيقية الملموسة لكل
ما جــرى هي ما نعيشه اليوم من حصار ،وتنكيل ،وقمع ،وسجون،
واستيطان واحتالل تحول الى أسوأ منظومة أبارتهايد في التاريخ
البشري الحديث.
وال يجوز للشعب الفلسطيني ،أو لقياداته ،أو لـقــواه السياسية
ُ
والمدنية أن تخدع مرة أخرى ،فال تدعو أوهام "صفقة القرن" تتسرب
لعقولكم ،فطريقها ال يؤدي إال الى الجحيــم.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينيـة

مارك مالوك براون*

ما ال يقال عن « 30يونيو»

حلت أمس الذكرى الخامسة الندالع انتفاضة " 30يونيو" في مصر ،ورغم
ً
ً
ً
ً
أن الدولة أقرت احتفاال رسميا بالمناسبة ،فإن جدال وانقساما يعتريان
ً
مفهوم الذكرى ،ويثيران اختالفا في شأنها.
وألن مصر دولــة ومجتمعا ينزعان نحو االستقرار ،ويتحركان بتأن
يليق بحمل تــاريـخــي يـعــود إلــى آالف السنين ،وكـثــافــة سكانية تخطت
المئة مليون ،وباعتبارات جيواستراتيجية ثقيلة ومؤثرة ،فإن التغيرات
السياسية الحادة والحاسمة نادرة في تاريخها.
ومــع ذلــك فقد حدثت التغيرات الحاسمة المتالحقة فــي فترة زمنية
صغيرة لم تتعد السنوات الثالث؛ إذ اندلعت "ثورة  25يناير" في عام ،2011
كزلزال هائل ،أتى ضمن سلسلة "الدومينو العربي" ،التي ّ
عرفها البعض
بـ"الربيع" ،قبل أن تتحول إلى "فوضى" و"شتاء أصولي" ،قادا البالد إلى
التغير الجوهري التالي ،الذي وقع بعد سنتين في " 30يونيو" .2013
اآلن وقد مرت خمس سنوات على اندالع االنتفاضة ،في يونيو ،2013
وما تالها من إطاحة حكم "اإلخوان" ،سيمكن مراجعة المسار ،واستخالص
الدروس والعبر.
ً
ً
ينقسم المصريون إزاء االنتفاضتين انقساما واضـحــا؛ فثمة فصيل
يناصر " 25يناير" ،ويعتقد أنها "ثــورة" كاملة االعتبار ،أدت إلــى إزاحــة
حكم استبدادي فاسد ،وفتحت المجال العام أمام تنافس سياسي ،أوصل
"اإلخوان" إلى السلطة بانتخابات "ديمقراطية" ،قبل أن يتم "االنقالب" عليها،
إلعادة األوضاع إلى ما كانت عليه.
وضمن هذا الفصيل يقبع "اإلخوان" ،وبعض تيارات "اإلسالم السياسي"،
وفصائل إرهابية ،وثوريون راديكاليون ،وإصالحيون معتدلون ،ووطنيون،
ومعادون تقليديون لـ"ثورة يوليو"  ،1952وما تالها من تحوالت وتفاعالت
سياسية ضخمة ،رسمت مالمح البالد على مدى نحو سبعة عقود.
هؤالء الذين يؤيدون "يناير" ،ويناصبون "يونيو" العداء ،يقابلهم فصيل
أوســع يعتقد أن األولــى لم تكن سوى "مؤامرة تخريبية" ،دبرها تحالف
ً
شرير ضم دوال خارج اإلقليم وداخله ،وتنظيم "اإلخوان" ،وقوى إرهابية
أخــرى ،بهدف تدمير الـبــاد ،وســرقــة هويتها ،وانضوائها ضمن سلطة
خارجية ،تريد تركيعها وإذاللها.
ً
وضمن هذا االنقسام تقف السلطة في مصر على الحياد نظريا ،وتتحدث
ً
ً
عن االنتفاضتين بوصفهما "ثورتين" علنيا ،وتنحاز إلى " 30يونيو" عمليا،
ً
وتقتفي أثر مبارك تقريبا كأمر واقع.
يصعب على أي سلطة تحكم مصر أن تتنصل من استحقاقات "يناير"،
بداعي نفاذ إرادة "يونيو"؛ ألن الثانية لم تكن لتوجد من دون األولى.
لكن ما الذي تعنيه "يناير"؟ وماذا يجب أن يبقى منها؟
فــي التحليل األخ ـيــر ،وبـعــد اسـتـبـعــاد الـعــامــل "األص ــول ــي" واألغ ــراض
الخارجية المشبوهة ،التي اعتلت مسار "يناير" ،وحرفته عن مقصده،
سيبقى منها التوجيه االستراتيجي العمومي ،الذي لخصته الجماهير
في هتاف مبدع في بالغته" :عيش ،حرية ،عدالة اجتماعية ،كرامة إنسانية".
لقد ثارت الجماهير ،ونزل عشرات الماليين إلى الشوارع في "يونيو"،
وهي حقيقة ال تقبل التشكيك ،مطالبين بإزاحة حكم "اإلخوان" الذي نقض
الركائز الوطنية ،وعبث بهوية الدولة ،وكاد يأخذها إلى منحدر خطير ،ال
خالص منه .وبين هذه الجماهير ،كان مناصرو "يناير" في القلب؛ وكانت
اإلرادة متفقة آن ــذاك على اسـتــرداد الــدولــة ،والبناء على "عـيــش ،وحرية،
وعدالة اجتماعية ،وكرامة إنسانية" ،إضافة إلى استعادة األمن ،واالستقرار،

ال تنخدعوا بأوهام صفقة
القرن

مارك واالس*

ياسر عبد العزيز*

إن استعادة الدولة ،وصون الهوية الوطنية ،ودحر خطر
اإلرهاب ،وتحقيق االستقرار ،وإنفاذ األمن ،كلها أهداف
تستحق العمل من أجلها ،لكن اإلشكال يكمن في أن
معظمها تحقق بالفعل ،وبنجاح ملحوظ.
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نهاية بريطانيا العالمية
ً
ومحاربة الفساد ،وتثبيت المؤسسات ،والمضي قدما في برنامج وطني
يهدف إلى تحقيق متطلبات "يناير" ،في ظل دولة مواطنة ،تحظى بالتماسك
االجتماعي ،والوحدة الوطنية ،والفخر بالهوية.
والخالصة أن "يناير" كانت انتفاضة ،في طور "مشروع ثورة" ،هدفت
إل ــى تـحـقـيــق م ـطــالــب م ـشــروعــة وع ــادل ــة ،لـنـيــل م ـكــانــة مـسـتـحـقــة لمصر
والمصريين ،قبل أن تعتليها جماعات وقــوى ودول ذات أهــداف شريرة
ومشبوهة ،فتحرفها عن اتجاهها ،وهو ما أدى إلى اندالع "يونيو" ،التي
وعدت ،ويتوجب عليها الوفاء ،باحترام "يناير" ،والعمل وفق توجيهها
االستراتيجي ،بموازاة مواجهة التهديدات التي أفرزتها بسبب االفتئات
عليها وخطف إرادتها.
ً
ً
ً
تحولت " 30يونيو" مسارا سياسيا استراتيجيا مكتمل األركان ،حين
قادت إلى تعديالت دستورية صدرت في عام  ،2014وانتخابات رئاسية
وبــرلـمــانـيــة ،مــرت بـســام ،وتمخضت عــن فــوز الــرئـيــس السيسي بوالية
رئاسية أولى ( ،)2018 -2014وبرلمان مؤيد ومتعاون معه ،قبل أن ينجح
الرئيس في الفوز بوالية ثانية بدأت هذا العام ،وتستمر حتى عام .2022
ما الذي أنجزته "يونيو"؟
اس ـت ـع ــادت "ي ــون ـي ــو" ال ــدول ــة ال ـم ـصــريــة ،ودع ـم ــت رك ــائ ــزه ــا ،ووط ــدت
ً
لمؤسساتها ،وحققت قدرا من األمن واالستقرار ملحوظين ،وطورت سياسة
ً
خارجية ناجحة قياسا بكتلة البالد الحيوية ومقدراتها الراهنة ،وأنجزت
ً
ً
طـفــرة عمرانية ملموسة ،وحققت نجاحا دفـتــريــا فــي ضبط المؤشرات
ً
االقتصادية الكلية ،واستردت هوية الدولة ،وهزمت اإلرهاب استراتيجيا،
ً
بحيث لم يعد قادرا على رهن إرادتها أو تعويق مسيرتها.
تـلــك حـصـيـلــة ج ـيــدة لـعـمــل ذي "طــابــع ث ـ ــوري" ،ق ــاد ال ـبــاد إل ــى مـســار
ّ
يتسم بقدر من االستقرار الملحوظ ،ومكن المؤسسات من العمل المنظم
المدروس ،لكن مع ذلك تبقى الهواجس واالنتقادات مشروعة.
ً
ً
لم يكن خروج الجماهير في "يناير" عمال مسرحيا أو "مؤامرة" أو فوضى
ً
عشوائية ،لكنه كــان تعبيرا عــن مطالب حقيقية؛ وهــي مطالب مــا زالــت
ً
ً
مطروحة ،وسيتم طرحها عاجال أو آجال ،وبأساليب شتى.
على "يونيو" أن تستعيد بيان مهمة "يناير" ،وأن تضعه في الئحة األفعال
المطلوب إنجازها ،وبتوقيتات مدروسة ،وبإرادة معلنة.
وبموازاة ذلك ،يجب على "يونيو" أن تراجع مسارها ،وأن تسأل :ماذا عن
العيش؟ والحرية؟ والعدالة االجتماعية؟ والكرامة اإلنسانية؟
إن اسـتـعــادة الــدولــة ،وص ــون الـهــويــة الــوطـنـيــة ،ودح ــر خطر اإلره ــاب،
وتحقيق االستقرار ،وإنفاذ األمن ،كلها أهداف تستحق العمل من أجلها،
لكن اإلشكال يكمن في أن معظمها تحقق بالفعل ،وبنجاح ملحوظ.
فما الذي يجب على األطراف المعنية فعله لتعزيز مسار "يونيو"؟
سيكون اسـتـبــدال أه ــداف تحقق معظمها بالفعل بــأخــرى تستوجب
ً
التفعيل عمال غير مدروس ،ألن الجمهور سيتذكر ،وقد يتحرك ،وفي حركته
التالية احتماالت سوداوية.
ً
وبالتالي يجب على الجمهور أن يمنح دولته المزيد من الصبر ،وقدرا
أكبر من تحمل المكاره ،ومعظمها يقع في الجانب االقتصادي ،ويجب على
الدولة الوفاء باستحقاقات "يناير" و"يونيو" ،بما يعنيه ذلك من ضرورة
فتح المجال العام للتنافس السياسي وتالقح األفـكــار ،وضمان التنوع
والـتـعــدد ،وتوسيع هامش الـحــريــات ،ورأف ــة حقيقية وعناية بالطبقات
ً
األقل دخال.
* كاتب مصري

الخالصة أن «يناير» كانت انتفاضة في
طور «مشروع ثورة» هدفت إلى تحقيق
مطالب مشروعة وعادلة

في أيامنا هذه ،أصبحت كلمات وتصرفات
بريطانيا على المسرح العالمي متناقضة مع
قيمها إلى الحد الذي يجعل من الواجب على
الـمــرء أن يـتـســاء ل م ــاذا حــدث لـلـبــاد؟ فمنذ
االستفتاء على خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي في يونيو  ،2016يبدو أن السياسة
الخارجية البريطانية انهارت تماما ،بل ربما
حتى تبرأت من ماضيها وأفكارها الحاكمة.
األمر األسوأ هو أن هذا يتزامن مع ظهور
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب الغريبة
األطوار ،التي تالحق أهدفا منفصلة تماما عن
أهداف بريطانيا ،وأهــداف أوروبــا في عموم
األمر ،ويشير تخلي ترامب عن االتفاق النووي
مع إيران ،فضال عن عدوانية الرئيس الروسي
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ـي ــن الـ ـمـ ـت ــزاي ــدة وط ـم ــوح ــات
الرئيس الصيني شي جين بينغ المتنامية،
َ
إلى أن العالم يدخل مرحلة متزايدة الصدامية
والخطورة.
الحق أن افتقار ترامب الواضح للكيمياء
الشخصية مــع رئيسة ا لـ ــوزراء البريطانية
تيريزا مــاي -ومعاداة اإلنكليز التي يبديها
م ـس ـت ـشــاره ال ـجــديــد ل ـش ــؤون األمـ ــن الـقــومــي
جون بولتون -يكفل أن هذا الوقت لن يكون
أفضل األوقات للمملكة المتحدة .ولكن ليس
من المفيد أيضا أن ينظر العاملون في مجال
السياسة الخارجية البريطانية على مدى
أج ـيــال إل ــى أنفسهم وكــأنـهــم إغــريــق قــدامــى
بالنسبة إلــى رومــا األميركية .ومــن منظور
رج ــل بــريـطــانــي مـثـلــي ،ي ـبــدو ه ــذا التشبيه
شديد الثقة دائما ،وألنني عشت في أميركا
فكنت أظن أن الزعماء األميركيين ال يلتفتون
إ لــى نصيحة الدبلوماسيين البريطانيين
تـ ـق ــريـ ـب ــا ب ـ ـقـ ــدر م ـ ــا ك ـ ـ ــان ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون
البريطانيون يحبون أن يتصوروا.
ولـكــن إذا ك ــان لـنــا أن نـقــول إن بريطانيا
بــوسـعـهــا أن تـنـثــر ب ـعــض هــدوئ ـهــا المميز
وعــزيـمـتـهــا عـلــى ال ـش ــؤون الـعــالـمـيــة ف ــي أي
لحظة ،فــإن هــذه اللحظة هي اآلن ،ومــع ذلك
يبدو أن المملكة المتحدة اختارت الرحيل.
مـ ـن ــذ ال ـ ـحـ ــرب ال ـع ــال ـم ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،خ ــدم ــت
عالقات بريطانيا الوثيقة مع أوروبا القارية
وا ل ــوال ي ــات المتحدة كركيزتين لسياستها
الخارجية ،ولكن اآلن انقطع الخطان.
في الوقت نفسه ،تسبب انشغال الحكومة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ب ـفــك ع ـق ــدة خ ـ ــروج بــريـطــانـيــا
مــن االت ـحــاد األوروبـ ــي فــي حجب مــا يحدث
فــي بقية العالم عنها ،ويـبــدو أن منظورها
َ
المحدود للعالم سيستمر بكل تأكيد ،فمن
المرجح أن يستغرق التفاوض على شروط
انـسـحــاب بــريـطــانـيــا مــن االت ـح ــاد األوروبـ ــي
سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة ،ومـ ــن ال ـم ـح ـتــم أن تـخـلــف
الـنـتـيـجــة ع ــواق ــب عـلــى وحـ ــدة ال ـب ــاد ،نـظــرا
لقضية حدود أيرلندا الشمالية المستعصية.

وحتى إذا تسنى حل هذه القضية ،فستظل
الحملة فــي أسكتلندا الـتــي تـنــادي بربطها
باالتحاد األوروب ــي بــدال من لندن تسترعي
اه ـت ـم ــام ال ـح ـك ــوم ــة والـ ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة فــي
المستقبل المنظور.
ع ـلــى أي ح ـ ــال ،ل ــم ي ـكــن وعـ ــد "بــريـطــانـيــا
الـعــالـمـيــة" ال ـم ـت ـحــررة م ــن ســاســل االت ـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن مـ ـج ــرد ح ــدي ــث عــاطــل
وشـ ـع ــارات ،فـفــي اجـتـمــاع رؤسـ ــاء حـكــومــات
الكومنولث األخـيــر فــي لـنــدن ،استمع كبار
رجال السياسة واألعمال من دول الكومنولث
َ
م ــن مـخـتـلــف أن ـح ــاء ال ـعــالــم إل ــى الـكـثـيــر من
األحاديث الصاخبة حول الخروج البريطاني،
ول ـك ــن ال ـق ـل ـيــل م ــن ال ـح ــدي ــث ال ـم ـل ـم ــوس عــن
االتفاقيات التجارية في المستقبل.
ال ــواق ــع أن دولـ ــة م ـثــل ال ـه ـنــد رب ـم ــا تـكــون
شــر يـكــا تـجــار يــا ر ئـيـسـيــا محتمال للمملكة
المتحدة بعد الخروج من االتحاد األوروبي،
والمشكلة هي أن الهنود يعتبرون بريطانيا
وأوروبا سوقا واحدة ،ومن منظورهم يرقى
سعي بريطانيا إلــى تبني قــواعــد ومعايير
خاصة بها إلى إزعاج طائش ،وقبل توسيع
التجارة واالستثمار مع بريطانيا ستسعى
الهند في األرجح إلى إقامة عالقة أكثر عمقا
األوروب ــي ،والــواقــع أن الهند لم
مــع االتـحــاد َ
تــر فــي الهند قــط نصيرا لمصالحها داخــل
االتحاد األوروبي.
على نحو مماثل ينظر أغلب أولئك من غير
المنتمين إلــى معسكر "ال ـخــروج" فــي تطلع
أن ـصــار ال ـخ ــروج إل ــى بــريـطــانـيــا ال ـتــي تقود
َ
"المجال اإلنكليزي" إلــى عالم جديد شجاع
باعتباره وهما هزليا ،ومن المؤكد أن إظهار
الدعم األميركي واألوروبي بعد الهجوم بغاز
األعصاب على الجاسوس الروسي السابق
وابنته في ساليزبري في إنكلترا ربما يشير
إلى أن بريطانيا ال تزال تمارس المالكمة فوق
وزن ـهــا ،وك ــان طــرد الـجــواسـيــس ال ــروس من
االتحاد األوروبي والواليات المتحدة بشكل
منسق انتصارا للدبلوماسية البريطانية؛
ويبدو أن الشكوك بأن الروس كانوا يستغلون
عزلة بريطانيا المتزايدة ساعدت في تعبئة
حلف شمال األطلسي ،لكن الحقيقة األكبر هي
أن الــروس محقون :فقد أصبحت بريطانيا
اآلن الحلقة الضعيفة في أوروبا الغربية.
وعلى هذا فإنها مسألة وقت فقط قبل أن
يتحسس الرئيس الروسي فالديمير بوتين
نقاط الضعف البريطانية مرة أخــرى ،وكأن
الخطيئة ا لـقــد يـمــة المتمثلة بـغــض ا لـطــرف
عن غسل ال ِقلة الروس ألموالهم في المملكة
المتحدة لم تكن معضلة بالقدر الكافي ،فإن
العمل االنـتـحــاري المتمثل باالنسحاب من
االتحاد األوروبي يترك لبريطانيا أدوات أقل
لمكافحة التدخل الروسي في شؤونها ،وفي

وقت أصبحت الحرب السيبرانية وسياسات
ا لـطــا قــة تـمـثــان جبهتين رئيستين للقوى
الـمـعــاديــة التابعة ل ــدول وتـلــك غير التابعة
لدول بعينها ،تخسر بريطانيا نفوذها على
األمن السيبراني في االتحاد األوروبي وعلى
سياسات الطاقة.
األس ـ ـ ــوأ م ــن ذلـ ــك أنـ ــه ف ــي ت ــوق ـي ــت تـخـلــي
بــريـطــانـيــا نـفـســه ع ــن مـقـعــدهــا عـلــى طــاولــة
االتحاد األوروبي ،يبدو أنها تتخلى أيضا عن
قيمها الديمقراطية الليبرالية ،فأثناء حملة
االستفتاء على خروج بريطانيا من االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ،عـمــل مـعـسـكــر ال ـخ ــروج صــراحــة
على إذكاء نار العداء تجاه الغرباء ،والواقع
أن فضيحة "وي ـنــدراش" األخـيــرة حــول سوء
معاملة الحكومة لمقيمين قانونيين مولودين
في منطقة الكاريبي أحيت إرث تيريزا ماي
غـيــر الـلـيـبــرالــي أث ـنــاء واليـتـهــا الـســابـقــة في
وزارة الداخلية.
ولم يكن تبني الحكومة للمذهب التجاري
الـبـحــت ال ــذي يــرفــع شـعــار "بــريـطــانـيــا أوال"،
ُ
والـ ــذي بـمــوجـبــه ال تـ َـعــد مـبـيـعــات األسـلـحــة
لـلـمـمـلـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة م ـســألــة حــذر
بــل فــرصــة للربح ،أقــل غ ــدرا ومـكــرا ،وعندما
تنضم المملكة الـمـتـحــدة إل ــى إدارة تــرامــب
فــي وضــع الـتـجــارة واالسـتـثـمــار قبل حقوق
اإلنسان والحكم الرشيد ،فــإن الصحافيين،
والساسة المعارضين ،والناشطين في مجال
َ
حقوق اإلنسان في مختلف أنحاء العالم هم
الــذيــن يتحملون التكاليف .وبــالـتــراجــع عن
األعــراف الليبرالية أصبحت حكومة تيريزا
ماي ،مثلها في ذلك كمثل إدارة ترامب ،أداة
لتمكين السلوكيات االستبدادية في مختلف
َ
أن ـحــاء ال ـعــالــم .ال ــواق ــع أن ان ـه ـيــار السياسة
الخارجية البريطانية يأتي في وقــت يتسم
بتفاقم حــالــة عــدم اليقين ،ومــن الــواضــح أن
عملية إعــادة التوازن العالمي بين الواليات
المتحدة والصين تمثل تحديا جيليا سيدوم
إلى ما بعد رحيل ترامب ،بل حتى شي جين
بـيـنــج ،ال ــذي أصـبــح اآلن غـيــر مقيد بفترات
َ
والي ــة م ـحــددة .وف ــي عــالــم فــاقــد تـ َـوازنــه يقع
كثقل موازن،
العبء على كاهل أوروبا للعمل ِ
لكن أوروبا من دون قيادة بريطانيا التقليدية
ورأي ـهــا ودبلوماسيتها ،تصبح أقــل شأنا،
وبريطانيا ،المنفردة ،تجازف باختزال نفسها
إلى الهامش.
* رئيس مجلس إدارة "األفضل من أجل
بريطانيا" ،وعضو مجلس اللوردات في
المملكة المتحدة ،ونائب األمين العام
األسبق لألمم المتحدة،
ووزير بريطاني سابق.
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق
مع «الجريدة»
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

٤.890

السوق األول السوق الرئيسي

٤.904

٤.863

2.500 2.825 3.302

مشغلون عالميون للتحالفات المحلية :نحتاج إلى تفاصيل
عن االقتصاد الكويتي والمؤثرين فيه قبل خصخصة البورصة
محمد اإلتربي

يبدي معظم المهتمين من ً
المشغلين العالميين اهتماما
سوق الكويت مع
بالدخول في ً
حليف محلي ،نظرا لطبيعة
السوق التي تتطلب ذلك األمر
لكثير من العوامل والمعطيات.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن
أحد أهم الملفات ،التي طلبها عدد من
المشغلين العالميين من التحالفات
المحلية المهتمة بملف خصخصة
ب ــورص ــة ال ـكــويــت يـتـمـثــل ف ــي مـعــرفــة
م ـع ـل ــوم ــات أس ــاس ـي ــة ع ــن االق ـت ـص ــاد
الكويتي والمؤثرين في قــراراتــه قبل
اتخاذ قــرار نهائي بشأن الدخول في
أي تحالف من عدمه.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ،إن ال ـم ـش ـغــل
العالمي المطلوب بالمواصفات التي
وضـعـتـهــا ال ـج ـهــات الــرقــابـيــة تضمن
ك ـفــاء ة عــالـيــة فــي التشغيل وخ ـبــرات
استثنائية وقـ ــدرات فــائـقــة فــي نقاط
عــديــدة ،إذ تضمنت ش ــروط المشغل
الـ ـع ــالـ ـم ــي الـ ـم ــؤه ــل أال تـ ـق ــل ال ـق ـي ـمــة
السوقية اإلجمالية ل ــأوراق المالية
الـمــدرجــة ل ــدى المشغل الـعــالـمــي عن
مبلغ  200مليار دوالر أميركي ،إضافة
ً
إلى أن عدد الشركات المدرجة أيضا
ل ــدى الـمـشـغــل يـجــب أال تـقــل عــن 300
شركة.
ووفـ ـ ــق الـ ـمـ ـص ــادر ،ف ـ ــإن ال ـش ــرك ــات
ً
الـمـحـلـيــة ال ـت ــي ت ــواص ـل ــت ف ـع ـل ـيــا مع
بـعــض ه ــؤالء المشغلين فـقــد أف ــادت
ب ــأن ـه ــم ط ـل ـب ــوا م ـه ـلــة ك ــاف ـي ــة لـلـقـيــام
بدراسات وافية وشاملة يتحدد القرار
على أساسها.
ذكرت مصادر أن المشغلين طلبوا
اآلتي:
 -1إجـ ـ ــراء دراسـ ـ ــة شــام ـلــة وواف ـي ــة

ق ـ ــد تـ ـسـ ـتـ ـغ ــرق م ـن ـه ــم أربـ ـ ـع ـ ــة أش ـه ــر
ً
نـظــرا لحجم و كــم المعلومات الفنية
الـمـطـلــوبــة ،وتـشـمــل تـفــاصـيــل دقيقة
ك ـب ـيــرة ومـتـشـعـبــة مـنـهــا ع ـلــى سبيل
المثال:
 تقيم الــرؤيــة االقتصادية للدولةع ـلــى ال ـمــدي ـيــن ال ـم ـتــوســط وال ـطــويــل
ولفترة  20سنة مقبلة على األقل.
 دراســة تاريخية ومستقبلية عنن ـمــو ح ـجــم اإلنـ ـف ــاق ومـ ــدى اس ـت ـفــادة
ال ـشــركــات الـمـســاهـمــة وال ـمــدجــرة من
تلك المبالغ.
 ت ـف ـص ـيــل ل ـل ـق ـط ــاع ــات ال ـت ـج ــاري ــةواالقـتـصــاديــة وأه ــم وأب ــرز الـشــركــات
التي تسيطر على النصيب األكبرمنها.
 ن ـس ـب ــة الـ ـش ــرك ــات الـ ـم ــدرج ــة فــيال ـب ــورص ــة م ــن ح ـجــم وق ــاع ــدة اعـ ــداد
الشركات الناجحة في البالد.
 أسـبــاب هجرة وع ــزوف الشركاتالعائلية الضخمة والتجارية الناجحة
عن اإلدراج ،إذ إن المشغلين العالمين
ً
دائما ما يركزون على جذب الشركات
ً
المنتجة والناجحة تشغيليا لألسواق
الـجــادة أو المتطورة التي تستهدف
االرتقاء.
ً
 أيضا طبيعة النظام االقتصاديلـلــدو لــة فيما يـخــص نصيب القطاع
الخاص الكويتي من اإلدارة والتشغيل
ً
لـلـقـطــاعــات الـمـهـمــة ق ـيــاســا إل ــى دور
الـ ــدولـ ــة ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد ف ـي ـمــا يـخــص
ال ـت ـش ـغ ـيــل "أي دراس ـ ـ ــة م ـق ــارن ــة بـيــن

سيطرة الدولة مقابل القطاع الخاص".
 كــذلــك تضمين ال ــدراس ــة ،تقاريردقيقة عن أوضــاع الشركات المدرجة
ف ــي ال ـب ــورص ــة ك ــل ش ــرك ــة ونـشــاطـهــا
وطبيعة أنشطتها والنشاط التشغيلي
ال ـح ـق ـي ـق ــي الـ ـ ـ ــذي ت ـع ـت ـم ــد ع ـل ـي ــه فــي
التدفقات النقدية ،واإلدرات التنفيذية
وكفاء تها وم ــدى االل ـتــزام بتعليمات
الحوكمة.
 وتـضـمــن الـمـطــالـبــات دراسـ ــة عنأنواع المخالفات والعقوبات وعمليات
االختالس والتدليس فترات تاريخية
وآل ـ ـ ـيـ ـ ــات الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـعـ ـه ــا عـ ـل ــى كــل
المستويات.
ً
ً
 أيـ ـض ــا تـضـمـيــن الـ ــدراسـ ــة جـ ــزء اً
ت ـف ـص ـي ـل ـي ــا عـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ـص ــرف ــي
والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوك الـ ـ ـع ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق
ومستويات التمويل المقدمة للشركات
لدعم أنشطتها أو المتاجرة باألوراق
الـمــالـيــة إضــافــة إل ــى عـمــل الـمـصــارف
ً
األجنبية أيضا.
 ح ـج ــم االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات األج ـن ـب ـيــةً
المتدفقة إلى الكويت سنويا وحجم
وأع ــداد الـشــركــات األجنبية المدرجة
إن وجـ ــدت ،وأس ـب ــاب ع ــزوف شــركــات
أجـنـبـيــة ع ــن ال ــوج ــود ف ــي ال ـس ــوق أو
تمركزها في الكويت كمركز إقليمي.
 تفاصيل عن القوانين االقتصاديةالحاكمة والمنظمة للشأن االقتصادي
ً
عموما.
 -م ـل ــف دخـ ـ ــول وخ ـ ـ ــروج األج ــان ــب

ً
عموما إلى الكويت وأصحاب األعمال
من مختلف الجنسيات.
 بــرنــامــج الـخـصـخـصــة وت ـع ـثــراتتخلي الدولة عن الشركات ،التي تحت
إدارتها ورؤيتها المستقبلية في هذا
الخصوص.
 موانئ ومطارات الدولة ونصيبالحركة التجارية واإلقتصادية ومدى
تطورها.
 تـ ـ ــم طـ ـل ــب مـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ـ ــن ع ـمــرً
الــدورة المستندية عموما والتجارية
واالق ـت ـصــاديــة إضــافــة إل ــى معلومات
تخص التواقيع اإللكترونية وميكنة
األعمال.
 ذهبت المطالبات إ لــى معلوماتعن آليات اتخاذ القرارات االقتصادية
والـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادات ،ال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــول ــى الـ ـش ــأن
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي داخـ ـ ـ ــل ال ـ ــدول ـ ــة وكـ ـب ــار
ال ــاع ـب ـي ــن الـ ـم ــؤث ــري ــن فـ ــي م ـث ــل تـلــك
الـ ـ ـق ـ ــرارات ،وع ـم ــر ال ـم ـن ـصــب ال ـق ـيــادي
االقتصادي.
 طبيعة المستثمرين والمتعاملينف ــي الـ ـس ــوق ال ـك ــوي ـت ــي وتــوج ـهــات ـهــم
االستثمارية.
وذهبت المصادر إلــى أن الشركات
المشغلة العالمية في إدارة البورصات
ً
تتعامل بمنظور عالمي متقدم جــدا
وب ـش ـمــول ـيــة غ ـيــر م ـع ـه ــودة رب ـم ــا في
األسواق الناشئة أو الطامحة للتطور،
بــالـتــالــي طـلـبــوا تـفــاصـيــل التفاصيل
ع ــن ك ــل ن ــواح ــي الـ ـش ــأن االق ـت ـص ــادي

والمؤثرات األساسية ورؤى التطوير.
وأض ــاف ــت ال ـم ـص ــادر ،أن حـســابــات
ً
المشغل العالمي دقيقة ومختلفة تماما
عن حسابات التحالفات المحلية ،التي
تنظر إلى حصة في البورصة على أنها
حصة استراتيجية على المدى البعيد
لـشــركــة فــريــدة مــن نــوعـهــا فــي الـســوق
ً
قد تستمر بهذا الوضع عقودا طويلة
دون منافس كما هــو حــال المقاصة،
ً
أ يـضــا يــرا عــي المشغل العالمي ملف
السمعة إذ إن أي مشغل عالمي إذا ما
قرر الدخول في تحالف وقبل السوق
ً
الكويتي ال بد أن ينجح ويحقق نجاحا
يليق باسمه ،إذ إن أي إخفاق سيكلفه
ً
ً
الكثير مــالـيــا وتـجــاريــا ويضعف من
تـنــافـسـيـتــه ال ـعــال ـم ـيــة وحـ ـض ــوره في
األسـ ــواق ،وربـمــا ينهي مستقبله في
الحضور في أي أسواق أخرى جديدة.
ً
وعمليا أي مشغل عالمي ناجح من
الطبيعي أ نــه يريد التعرف على تلك
التفاصيل حتى يعمل في سوق واضح
ويقيس نسب النجاح المحتملة مقابل
نسب اإلخفاق المحتملة حتى يتخذ
القرار النهائي.
والـ ـمـ ـل ــف اآلخ ـ ـ ــر فـ ــي األهـ ـمـ ـي ــة هــو
التمويل المصرفي ،إذ إن التحالفات
ال ـتــي سـتـنــافــس حـتـمـ ًـا سـتـقــدم عـطـ ً
ـاء
وسـ ـيـ ـعـ ـتـ ـم ــد جـ ـ ـ ــزء كـ ـبـ ـي ــر م ـ ـنـ ــه ع ـلــى
التمويل البنكي ،حتى خــال مراحل
الـتـشـغـيــل ،ال ـتــي سـتـحـتــاج إل ــى مزيد
من االستثمارات وعمليات التطوير،

بالتالي ستكون الجهات الممولة في
حــاجــة هــي األخ ــرى لــدراســة تقديرية
دقيقة ،إذ ستدخل فــي نظام تمويلي
ً
بمعنى الشراكة االستراتيجية وأيضا
ال ـت ـشــاور وال ـتــوافــق فــي مـلــف األدوار
لـكــل مــن الـحـلـيــف والـمـشـغــل العالمي
والشركات المحلية بحيث تكون هناك
رؤية واضحة في التشيغل واألداء.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،إن م ـع ـظ ــم
المهتمين مــن المشغلين العالميين
ً
يـبــدون اهتماما بــالــدخــول مــع حليف
ً
محلي نظرا إلــى طبيعة السوق التي
تتطلب ذلــك األمــر لكثير مــن العوامل
وا لـمـعـطـيــات إذ إن المشغل العالمي
ً
ً
سـ ـيـ ـك ــون دوره فـ ـنـ ـي ــا بـ ـحـ ـت ــا ،وهـ ــذا
يحتاج إلــى تــواقـيــع واتـفــاقــات بينية
وضمنية وتجانس في الرؤية .كما أن
مهمة المشغل العالمي ليست سهلة
ً
خصوصا أن السوق كهيكل يحتاج إلى
بناء من جهة جذب مزيد من الشركات
ً
ال ـن ــاج ـح ــة والـ ـق ــوي ــة ت ـش ـغ ـي ـل ـيــا ال ـتــي
ً
ستكون أساسا في جذب المستثمرين
والصناديق ومعالجة ملف السيولة
ً
المعقد فصوال منذ سنوات ،بالتالي
علم أن بعض المشغلين يرغبون في
إجــراء استطالع موسع لقياس نبض
السوق والمهتمين بالسوق الكويتي
ً
ً
إقليميا وعالميا أو إمكانية الدخول
ً
مستقبال ،بعد تلبية طموحاتهم على
أكثر من صعيد ومستوى.

أبرز المعلومات المطلوبة:
• نصيب الشركة المدرجة من إنفاق الدولة على المشاريع
• عمل استطالع إقليمي وعالمي للصناديق والمستثمرين لقياس اهتمامهم
• أسباب عزوف الشركات العائلية الضخمة والتجارية الناجحة عن اإلدراج
• دراسة مقارنة بين سيطرة الدولة مقابل القطاع الخاص
• تحديد أوضاع الشركات المدرجة والنشاط التشغيلي واإلدارات التنفيذية وكفاءتها
• دراسة المخالفات والعقوبات وعمليات االختالس والتدليس وآليات التعامل معها
• معرفة أوضاع القطاع المصرفي ومستويات التمويل المقدمة للشركات
ً
• حجم االستثمارات األجنبية المتدفقة إلى الكويت سنويا
ً
• معلومات عن عمر الدورة المستندية عموما والتجارية واالقتصادية
• تحديد طبيعة المستثمرين في السوق الكويتي وتوجهاتهم

 %96نمو قيمة التداول في البورصة األسبوع الماضي
واصلت األسهم القيادية
والتشغيلية تحكمها
بمجريات التداول في السوق،
السيما األسهم البنكية ،التي
استحوذت على أغلب السيولة
النقدية المتداولة األسبوع
الماضي ،إذ بلغت قيمة تداوالت
قطاع البنوك حوالي  50مليون
دينار.

القيمة الرأسمالية
قلصت خسائرها
منذ تطبيق النظام
الجديد بـ%3.31

ق ـ ــال ت ـق ــري ــر ش ــرك ــة "ب ـ ـيـ ــان" لــاس ـت ـث ـمــار،
إن ب ــورص ــة ال ـكــويــت عـ ــادت خ ــال األس ـبــوع
الماضي ،الذي تزامنت نهايته مع نهاية فترة
النصف األول مــن عــام  ،2018إ لــى المنطقة
الـخـضــراء م ــرة أخ ــرى ،بـعــد الـخـســائــر ،التي
منيت بها في األسبوع الذي سبقه ،إذ أغلقت
مؤشراتها الثالثة مع نهاية األسبوع محققة
مـكــاســب ج ـيــدة بــدعــم م ــن ال ـق ــوى الـشــرائـيــة
الــواضـحــة ،الـتــي شملت العديد مــن األسهم
المدرجة ،وعلى رأسها أسهم السوق األول،
التي تعد األكثر جاذبية هذه الفترة مقارنة
ً
بأسهم السوقين الرئيسي والمزادات ،نظرا
إلــى االرتـفــاعــات المتوقع أن تشهدها أغلب
هــذه األسـهــم خــال الـفـتــرة الـقــادمــة ،السيما
األسـ ـه ــم ال ـمــرش ـحــة لــان ـض ـمــام إلـ ــى مــؤشــر
(فــوت ـســي راس ـ ــل) خ ــال ف ـتــرة ال ــرب ــع الـثــالــث
الحالية.
وأن ـ ـهـ ــى م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق األول ت ـ ـ ــداوالت
األ س ـبــوع المنقضي عـلــى مـكــا ســب نسبتها
 2.11في المئة ،في حين سجل مؤشر السوق
ً
الــرئـيـســي ن ـمــوا نسبته  0.13فــي الـمـئــة ،في
ح ـيــن أن ـه ــى م ــؤش ــر ال ـس ــوق ال ـع ــام تـ ــداوالت
األسبوع على ارتفاع نسبته  1.40في المئة.
وتـ ـ ــزام ـ ـ ـنـ ـ ــت م ـ ـكـ ــاسـ ــب ال ـ ـ ـبـ ـ ــورصـ ـ ــة خـ ــال
األس ـب ــوع الـمـنـقـضــي مــع ال ـط ـفــرة الــواضـحــة
التي تشهدها مستويات السيولة النقدية
مقارنة مع الفترات السابقة ،إذ شهدت قيمة
ال ـ ـتـ ــداول ال ـيــوم ـيــة ارتـ ـف ــاع ــات ك ـب ـيــرة خــال
ً
بعض الجلسات اليومية ،وخصوصا جلسة
منتصف األسبوع ،التي وصلت قيمة التداول
بنهايتها إل ــى حــوالــي  24.8مـلـيــون ديـنــار،
وه ــو أعـلــى مـسـتــوى لـهــا عـلــى اإلط ــاق منذ
بداية العام الحالي ،وهو األمر الذي انعكس
ً
إيجابا على قيمة التداول اإلجمالية لألسبوع
الـمـنـصــرم ،ال ــذي بـلــغ حــوالــي  90.23مليون
دينار ،بارتفاع نسبته  96في المئة مقارنة
مع األسبوع قبل السابق.

مــن جهة أخ ــرى ،وبعد مــرور ثالثة أشهر
على بداية العمل ضمن نظام تقسيم السوق،
بلغت خسائر بورصة الكويت أكثر من 920
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ك ــوي ـت ــي ،وج ـ ــاء ذلـ ــك نتيجة
البداية السلبية ،التي استهلت بها البورصة
نظامها الـجــديــد ،إذ شـهــدت مـنــذ األســابـيــع
ً
األو ل ــى عـلــى ب ــدء ه ــذا التقسيم ً
أداء مخيبا
وتراجعت سيولتها النقدية بشكل واضح في
ظل تزايد الضغوط البيعية التي استهدفت
أغلبية األسهم المدرجة وعلى رأسها األسهم
القيادية ،وجاء ذلك نتيجة انعدام المحفزات
اإلي ـجــاب ـيــة وض ـع ــف ث ـقــة الـمـسـتـثـمــريــن في
ال ـســوق ،مما أفـضــى إلــى تسجيل مؤشراته
الثالثة خسائر متتالية استمرت حتى أواخر
ش ـهــر م ــاي ــو ال ـم ـن ـق ـضــي ،غ ـيــر أن ال ـبــورصــة

تداوالت القطاعات

ت ـم ـك ـنــت ب ـع ــد ذل ـ ــك مـ ــن ت ـع ــوي ــض ج ـ ــزء مــن
هــذه الخسائر مستفيدة مــن مــوجــة الـشــراء
الـقــويــة ،الـتــي تــركــزت على األسـهــم القيادية
والتشغيلية ،السيما أسهم السوق األول ،التي
شهدت عمليات تجميع واضحة في الفترة
األخ ـيــرة بــدعــم مــن اق ـتــراب تــرقـيــة الـبــورصــة
لمؤشر (فوتسي) لألسواق الناشئة.
ووصلت نسبة خسائر مؤشر السوق األول
منذ تقسيم السوق وحتى اآلن إلى  1.90في
المئة ،في حين تراجع مؤشر السوق الرئيسي
بنسبة بلغت  2.73في المئة ،في حين وصلت
نسبة خسائر مؤشر السوق العام إلى 2.19
في المئة.
وفـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى تـ ـع ــام ــات األس ـ ـبـ ــوع
الماضي ،حققت البورصة مكاسب أسبوعية

شغل قطاع البنوك المركز األول لجهة حجم التداول خالل األسبوع
الماضي ،إذ بلغ عدد األسهم المتداولة للقطاع  155.47مليون سهم
ً
تقريبا شكلت  37.30في المئة من إجمالي تــداوالت السوق ،في حين
شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية ،إذ تم تداول نحو 112.51
مليون سهم للقطاع أي ما نسبته  27في المئة من إجمالي تــداوالت
السوق.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار ،إذ بلغت نسبة
حجم تــداوالتــه إلــى السوق  14.44في المئة بعد أن وصــل إلــى 60.19
ً
مليون سهم تقريبا.
أما لجهة قيمة التداول ،فقد شغل قطاع البنوك المرتبة األولى ،إذ
بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى السوق  55.32في المئة بقيمة إجمالية
ً
بلغت  49.91مليون دينار تقريبا ،وجاء قطاع االتصاالت في المرتبة
الثانية ،حيث بلغت نسبة قيمة تداوالته إلى السوق  11.16في المئة
ً
وبقيمة إجمالية بلغت  10.07ماليين دينار تقريبا.
أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية ،إذ بلغت قيمة
األسهم المتداولة للقطاع حوالي  9.60ماليين دينار شكلت  10.64في
المئة من إجمالي تداوالت السوق.

ق ــدره ــا  367.19م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،إذ وصـلــت
قيمتها الرأسمالية إلى  26.94مليار دينار،
بارتفاع نسبته  1.38في المئة عن مستواها
فــي األسـبــوع قبل الـســابــق ،الــذي بلغ 26.57
م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ،وب ــذل ــك ق ــد تـقـلـصــت خـســائــر
الـقـيـمــة الــرأس ـمــال ـيــة ل ـل ـبــورصــة م ـنــذ بــدايــة
تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل
إلــى  920.96مليون ديـنــار أي بنسبة بلغت
 3.31ف ــي ال ـم ـئــة( .م ـل ـحــوظــة :ي ـتــم احـتـســاب
القيمة ا لــرأ سـمــا لـيــة للشركات ا لـمــدر جــة في
السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد
األ سـهــم القائمة بحسب آ خــر بيانات مالية
رسمية متوفرة).
وواص ـلــت األس ـهــم الـقـيــاديــة والتشغيلية
تـحـكـمـهــا ب ـم ـجــريــات ال ـ ـتـ ــداول ف ــي ال ـس ــوق،

مؤشرات القطاعات

ً
سجلت ثمانية من قطاعات بورصة الكويت نموا في مؤشراتها،
في حين تراجعت مؤشرات ثالثة قطاعات المتبقية ،مع بقاء قطاع
التكنولوجيا دون تغير.
وعلى صعيد القطاعات المرتفعة تصدرها قطاع االتصاالت ،إذ
ً
ً
أقفل مؤشره عند  879.50نقطة مسجال نموا نسبته  4.66في المئة.
تبعه قطاع المواد األساسية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره
بنسبة  3.72في المئة بعد أن أغلق عند  1.032.76نقطة .في حين
ً
شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نموا
ً
ً
أسبوعيا بنسبة بلغت  1.61في المئة ،منهيا ت ــداوالت األسبوع
ً
عند مستوى  1.061.49نقطة .أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع
ً
العقار والذي أغلق مؤشره عند  955نقطة مسجال زيادة نسبتها
 0.42في المئة.
أما على صعيد القطاعات المتراجعة ،فقد تصدرها الخدمات
ً
االستهالكية ،إذ أنهى مؤشره تــداوالت األسبوع مسجال خسارة
ً
نسبتها  1.09في المئة مغلقا عند مستوى  1.072.64نقطة ،في حين
شغل قطاع الصناعية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند
مستوى  970.89نقطة ،بتراجع نسبته  0.29في المئة.

السـيـمــا األس ـهــم الـبـنـكـيــة ،ال ـتــي اسـتـحــوذت
على أغلب السيولة النقدية المتداولة خالل
األسـبــوع الـمــاضــي ،إذ بلغت قيمة تــداوالت
قطاع البنوك حوالي  50مليون دينار ،مما
يمثل أكثر من  55في المئة من سيولة السوق
اإلجمالية خالل األسبوع البالغة حوالي 90
مليون دينار.
وتجدر اإلشارة إلى أن األسبوع الماضي،
شهد استمرار عمليات التسييل لعدد كبير
من األسهم المدرجة بعد صدور أحكام على
ب ـعــض ال ـم ـتــداول ـيــن ب ـب ـيــع ب ـعــض أسـهـمـهــم
المدرجة في البورصة لحساب إدارة التنفيذ
بـ ـ ــوزارة الـ ـع ــدل ،م ـمــا س ــاه ــم ف ــي زي ـ ــادة قيم
التداول في البورصة خالل الجلسات اليومية
من األسبوع.
وش ـه ــد األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي تـ ـ ــداول نـحــو
ً
ً
ً
 145سهما من أصل  175سهما مدرجا في
ً
السوق ،إذ ارتفعت أسعار  64سهما مقابل
ً
ً
تراجع أسعار  73سهما ،مع بقاء  38سهما
دون تغير.
وأقـ ـف ــل م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول م ــع نـهــايــة
األس ـبــوع الـمــاضــي عـنــد مـسـتــوى 4.904.82
ً
ً
نـقــاط ،مسجال نـمــوا نسبته  2.11فــي المئة
عــن مستوى إغــاق األسـبــوع قبل الماضي،
ف ــي ح ـي ــن س ـج ــل م ــؤش ــر الـ ـس ــوق الــرئ ـي ـســي
ً
ارتفاعا نسبته  0.13في المئة ،بعد أن أغلق
عند مستوى  4.863.51نقطة ،في حين أغلق
المؤشر العام للسوق عند مستوى 4.890.44
نقطة بارتفاع نسبته  1.40في المئة.
وع ـل ــى ص ـع ـيــد مـ ــؤشـ ــرات ال ـ ـتـ ــداول خــال
األسبوع الماضي ،بلغ متوسط عدد األسهم
المتداولة  83.35مليون سهم ،بارتفاع نسبته
 30.09فــي الـمـئــة مـقــارنــة مــع األس ـبــوع قبل
الماضي ،كما ارتفع متوسط قيمة التداول
بـنـسـبــة بـلـغــت  17.60فــي الـمـئــة لـيـصــل إلــى
ً
 18.05مليون دينار تقريبا.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

 %51.1نمو سيولة التداول اليومي في البورصة خالل يونيو
والزخم سيعافي مستوى األسعار
حظي السوق األول بنحو
 187مليون دينار أو ما نسبته
 %77.2من سيولة البورصة،
وضمنه حظيت  %50من
شركاته على  %84.8من
سيولته ونحو %65.5
من كل سيولة البورصة،
بينما حظيت نصف شركاته
األخرى على ما تبقى ،أو نحو
 %15.2من سيولته.

السوق األول حظي
بـ  187مليون دينار
أي  %77.2من
سيولة البورصة

أفـ ـ ـ ــاد تـ ـق ــري ــر «الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــال» ب ــأن
ب ــورص ــة ال ـكــويــت حـقـقــت خــال
ً
شهر يونيو ً
أداء نشيطا وأفضل
من ناحية التوعية ،فخالل الشهر
ارتـفـعــت كــل ال ـمــؤشــرات ،مؤشر
ال ـ ـشـ ــال ومـ ـ ــؤشـ ـ ــرات الـ ـب ــورص ــة
الـ ـث ــاث ــة ،م ــدف ــوع ــة م ــن ارتـ ـف ــاع
مـ ـسـ ـت ــوى سـ ـي ــول ــة ال ـ ـبـ ــورصـ ــة،
رغ ـ ــم انـ ـخـ ـف ــاض ك ـم ـيــة األس ـه ــم
المتداولة ،وعدد الصفقات ،بما
يعنيه ذل ــك مــن تــوجـهــات أعلى
ل ـل ـس ـيــولــة إل ـ ــى األس ـ ـهـ ــم عــال ـيــة
السعر.
ووف ــق التقرير ،كسب مؤشر
«الشال» خالل شهر يونيو نحو
 4.8ف ــي ال ـم ـئــة ،وارتـ ـف ــع مــؤشــر
السوق األول بنحو  4.6في المئة،
وكسب مؤشر السوق الرئيسي
نحو 1في المئة ،وحصيلة أداء
السوقين كانت ارتفاع للمؤشر
العام بنحو  3.3في المئة.
وفي التفاصيل ،بلغت سيولة
البورصة في شهر يونيو نحو
 242.1مليون دينار مرتفعة من
مـسـتــوى  204.8مــايـيــن ديـنــار
لـسـيــولــة ش ـهــر م ــاي ــو ،ل ـكــن هــذا
ً
االرت ـف ــاع ي ـبــدو ك ـب ـيــرا لــو قيس
بـمـعــدل قـيـمــة الـ ـت ــداول الـيــومــي
البالغة نحو  13.5مليون دينار
وبارتفاع بنحو  51.1في المئة
عن معدل تلك القيمة لشهر مايو
حين بلغت  8.9ماليين د يـنــار،
ومؤشر السيولة أهــم مؤشرات
نشاط البورصة.
وتتفوق سيولة شهر يونيو
في معدل قيمة التداول اليومي
عن معدل قيمة التداول اليومي
ل ــأش ـه ــر ال ـخ ـم ـس ــة األولـ ـ ـ ــى مــن
السنة الحالية البالغة نحو 11.5
مليون د يـنــار وبنحو  17.4في

إذ حظيت  5شــر كــات ضمنه
على نحو  70.6في المئة من
سيولته.

السوق الرئيسي
وحظي بنحو  55.1مليون
د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،أو نـ ـح ــو  22.8فــي
الـمـئــة مــن سـيــولــة الـبــورصــة،
وضمنه حظيت  20في المئة
م ــن ش ــرك ــات ــه ع ـل ــى  83.2فــي
ال ـم ـئ ــة م ــن س ـي ــول ـت ــه ،بـيـنـمــا
اك ـ ـت ـ ـفـ ــت  80فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة مــن
شركاته بنحو  16.8في المئة
م ــن س ـي ــول ـت ــه ،وال ب ـ ــأس مــن
الـتــذكـيــر ب ــأن ضـعــف سيولة
شركاته كان العامل األساسي
فــي تصنيفها ضـمــن الـســوق
الرئيسي ،وهو تصنيف قابل
للتطور مع ارتفاع سيولة أي
شركة ضمنه.

سوق المزادات

المئة ،وإن حافظ ارتفاع السيولة
عـلــى زخ ـم ــه ،الب ــد وأن يتعافى
مستوى األسعار.
وبلغ حجم السيولة للنصف
األول م ــن الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي نحو
 1.445م ـل ـي ــار دي ـ ـنـ ــار ،ب ـم ـعــدل
لقيمة ال ـتــداول اليومي بحدود
 11.7مليون دينار ،وهي سيولة
منخفضة وفاقدة نحو  48.7في
المئة عــن مستوى ذلــك المعدل

ً
لكامل عــام  ،2017وفــاقــدا نحو
 60.3فـ ــي ال ـم ـئ ــة عـ ــن م ـس ـتــوى
مـ ـع ــدل ال ـن ـص ــف األول م ــن ع ــام
 ،2017وكانت سيولة عام 2017
استثنائية.
وم ــازال ــت تــوجـهــات السيولة
مـنــذ بــدايــة ال ـعــام تـشـيــر إل ــى أن
ن ـص ــف الـ ـش ــرك ــات الـ ـم ــدرج ــة لــم
تحصل سوى على  1.6في المئة
فقط مــن تلك السيولة ،ضمنها

 50شركة حظيت بنحو  0.2في
المئة فقط من تلك السيولة ،و9
شركات من دون أي تداول.
أم ــا ال ـش ــرك ــات ال ـســائ ـلــة ،فقد
حـ ـظـ ـي ــت  15شـ ـ ــر كـ ـ ــة ق ـي ـم ـت ـه ــا
السوقية تبلغ  6.3في المئة فقط
من قيمة الشركات المدرجة ،على
نحو  13.5في المئة من سيولة
الـبــورصــة ،ذلــك يعني أن نشاط
السيولة الكبير مازال يحرم نحو

 165.6مليون دينار مخصصات البنوك مقابل
القروض غير المنتظمة
ذكر الشال في تقريره أن قطاع البنوك،
ويـشـمــل  10ب ـنــوك كــويـتـيــة ،حـقــق خــال
األشهر الثالثة األولــى من العام الحالي،
ً
ً
نموا ملحوظا في صافي األرباح مقارنة
بالفترة نفسها مــن عــام  ،2017إذ بلغت
أرب ـ ـ ــاح ال ــرب ــع األول ( 2018ب ـع ــد خـصــم
ال ـضــرائــب وح ـقــوق األق ـل ـيــة) نـحــو 228.9
مليون دينار ،وبارتفاع قدره  32.9مليون
ديـنــار أو بنحو  16.8فــي الـمـئــة ،مقارنة
بنحو  196مليون دينار للفترة ذاتها من
عام .2017
ووفق التقرير ،ارتفع الربح التشغيلي
للبنوك قبل خصم المخصصات بنحو
 34.1مليون دينار أو نحو  8.8في المئة
ً
وصـ ــوال إل ــى نـحــو  422.8مـلـيــون ديـنــار،
مقارنة بنحو  388.7مليون دينار ،تحقق
ذلــك نتيجة ارتفاع اإلي ــرادات التشغيلية
للبنوك بنحو  12.7في المئة ،على الرغم
من ارتفاع في إجمالي مصروفاتها بنحو
 16في المئة .وانعكس األثر مباشرة على
ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك.
ف ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت ال ـب ـن ــوك

ال ـك ــوي ـت ـي ــة فـ ــي ت ـط ـب ـيــق س ـي ــاس ــة حـجــز
الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات مـ ـق ــاب ــل ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض غ ـيــر
المنتظمة ،فبلغ إ جـمــا لــي المخصصات
ال ـت ــي احـتـجــزتـهــا ف ــي ال ــرب ــع األول نحو
 165.6مليون دينار مقارنة بنحو 162.6
مـلـيــون دي ـنــار لـلـفـتــرة الـمـمــاثـلــة مــن عــام
 ،2017أي ارتـفـعــت بنحو  1.9فــي المئة،
ً
وارتفعت أيضا بنحو  17.4في المئة عن
الــربــع األخـيــر مــن عــام  2017حيث بلغت
 141مليون دينار.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها
خمسة بنوك ،نحو  144.9مليون دينار،
ومثلت نحو  63.3في المئة من إجمالي
صافي أرب ــاح البنوك العشرة ،ومرتفعة
بنحو  18.9فــي المئة مقارنة مــع الفترة
نفسها من العام الفائت.
بينما بلغ نصيب ا لـبـنــوك اإلسالمية
نـحــو  83.9مـلـيــون دي ـن ــار ،ومـثـلــت نحو
 36.7فــي المئة مــن صافي أرب ــاح البنوك
الـعـشــرة ومرتفعة بنحو  13.3فــي المئة
عن مستواها في الفترة نفسها من العام
الماضي ،أي أن أداء الشق اإلسالمي من

البنوك خــال الربع األول ربما ألول مرة
ينمو بمعدالت أدنى.
وب ـلــغ مـضــاعــف الـسـعــر إل ــى الــربـحـيــة
ً
( )P/Eلـقـطــاع الـبـنــوك الـعـشــرة محسوبا
ً
على أرباح آخر  12شهرا نحو  14.8مرة،
مقارنة بنحو  14مــرة للفترة نفسها من
العام الفائت ،وحافظ العائد على إجمالي
األص ــول الـمـحـســوب عـلــى أرب ــاح آخ ــر 12
ً
شهرا ،عند نحو  1.1في المئة للفترتين،
بينما ارت ـفــع م ـعــدل الـعــائــد عـلــى حقوق
الملكية إلى  9.1في المئة مقارنة بنحو
 8.5في المئة.
وع ـنــد ال ـم ـقــارنــة م ــا ب ـيــن أداء الـبـنــوك
العشرة ،استمر «بنك الكويت الوطني» في
تحقيق أعلى قيمة في األرباح بين البنوك
العشرة ببلوغها نحو  93.6مليون دينار
ً
(ربحية السهم  15فلسا) ،أو نحو  40.9في
المئة من صافي أرباح القطاع المصرفي،
بارتفاع بنحو  9.6في المئة مقارنة مع
الفترة ذاتها من عام  ،2017وذلك إلرتفاع
ع ــائ ــدات ال ـفــوائــد وصــافــي اإليـ ـ ــرادات من
التمويل اإلسالمي.

وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني
أع ـلــى أربـ ــاح بـنـحــو  43.9مـلـيــون ديـنــار
كــوي ـتــي «رب ـح ـي ــة ال ـس ـهــم  7فـ ـل ــوس» ،أو
نـحــو  19.2ف ــي الـمـئــة م ــن صــافــي أرب ــاح
البنوك الـعـشــرة ،وبنسبة نمو  13.9في
المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام
ال ـســابــق ،نتيجة زيـ ــادة صــافــي إيـ ــرادات
ال ـت ـمــويــل وأتـ ـع ــاب ال ـع ـم ــوالت وإيـ ـ ــرادات
االستثمار.
وحقق «البنك التجاري الكويتي» أعلى
نمو معدل في األربــاح وبنحو  1167في
المئة إذ بلغت أرباحه نحو  10.1ماليين
دي ـن ــار م ـق ــارن ــة بـنـحــو  795ألـ ــف دي ـن ــار،
نتيجة انخفاض إجمالي المخصصات
بـنـحــو  12مـلـيــون دي ـنــار أو بـنـحــو 42.8
في المئة لتبلغ نحو  16.1مليون دينار
مقارنة بنحو  28.1مليون دينار في الربع
األول لعام .2017

نصف الشركات المدرجة منها،
وع ـلــى ال ـن ـق ـيــض ،ي ـتــوجــه بـقــوة
إلـ ــى ش ــرك ــات قـيـمـتـهــا ضـئـيـلــة.
أمــا توزيع السيولة خــال شهر
ي ــونـ ـي ــو  2018عـ ـل ــى األسـ ـ ـ ــواق
الثالثة ،فكانت كالتالي:

السوق األول
حـ ـظ ــي بـ ـنـ ـح ــو  187م ـل ـي ــون

دي ـن ــار ،أو م ــا نـسـبـتــه  77.2في
ال ـم ـئ ــة مـ ــن س ـي ــول ــة الـ ـب ــورص ــة،
وضمنه حظيت  50في المئة من
شركاته على  84.8في المئة من
سيولته ونـحــو  65.5فــي المئة
من كامل سيولة البورصة ،بينما
حظيت نصف شركاته األخــرى
على ما تبقى ،أو نحو  15.2في
المئة مــن سيولته .وبلغ معدل
ً
تركز السيولة فيه مستوى عاليا،

وحظي بنحو  38ألف دينار
فقط أو نحو  0.016في المئة
مــن سـيــولــة ال ـبــورصــة ،وذلــك
ً
أيـ ـض ــا ف ــي ح ـ ــدود ال ـم ـتــوقــع،
فــالـهــدف األس ــاس هــو إعطاء
تلك الـشــركــات نــافــذة منظمة
للسيولة ،حتى وإن لم يتحقق
ألي منها تـ ــداول س ــوى على
ف ـت ــرات م ـت ـبــاعــدة ،ق ــد نشهد
ط ـ ـف ـ ــرة مـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــردة ف ـ ـ ــي ق ـي ـم ــة
تداوالته بين الحين واآلخر.

مليارا دينار قيمة العجر المتوقع
للميزانية العامة 2019/2018
 1.6مليار دينار إيرادات نفطية للكويت يفترض تحقيقها في يونيو
ق ــال تـقــريــر ال ـشــال االق ـت ـصــادي األس ـبــوعــي ،إنــه
بانتهاء شهر يونيو  ،2018انتهى الربع األول من
السنة المالية الحالية  2019/2018وبلغ معدل سعر
برميل النفط الكويتي ،لشهر يونيو ،معظمه ،نحو
ً
ً
 72.1دوالرا أمـيــركـيــا للبرميل ،وه ــو يــزيــد بنحو
ً
 22.1دوالرا للبرميل ،أي بما نسبته نحو  44.2في
الـمـئــة ،عــن السعر االفـتــراضــي الـجــديــد الـمـقــدر في
ً
ً
الموازنة الحالية والبالغ  50دوالرا للبرميل ،وأيضا
ً
يــزيــد بنحو  27.1دوالرا عــن مـعــدل سعر البرميل
ً
االفتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ  45دوالرا.
وكانت السنة المالية الفائتة  ،2018/2017التي
انتهت بنهاية شهر مارس الفائت ،قد حققت ،لبرميل
ً
النفط الكويتي ،معدل سعر ،بلغ نحو  54.5دوالرا،
ومعدل سعر البرميل لشهر يونيو  2018أعلى بنحو
 32.3في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية
الفائتة ،ولكنه أدنى بنحو  -2.9دوالر للبرميل من
ً
ً
سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ  75دوالرا وفقا
لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ  10في المئة
من اإليرادات لمصلحة احتياطي األجيال القادمة.

ً
جميع مؤشرات ربحية «وربة» سجلت ارتفاعا

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات
نفطية في شهر يونيو ،بما قيمته نحو  1.6مليار
دينار ،وإذا افترضنا استمرار مستويي اإلنتاج
واألسـعــار على حاليهما -وهــو افـتــراض ،قــد ال
يتحقق -فمن المتوقع أن تبلغ جملة اإليــرادات
النفطية لمجمل السنة المالية الحالية ،نحو
 17.8مليار ديـنــار ،وهــي قيمة أعلى بنحو 4.5
مـلـيــارات دي ـنــار عــن تـلــك الـمـقــدرة فــي الـمــوازنــة
للسنة الـمــالـيــة الـحــالـيــة ،والـبــالـغــة نـحــو 13.3
ً
مليارا.
ومع إضافة نحو  1.7مليار دينار ،إيرادات غير
نفطية ،ستبلغ جملة إيــرادات الموازنة ،للسنة
المالية الحالية ،نحو  19.5مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات
البالغة نحو  21.5مليار دينار ،فمن المحتمل
أن ت ـس ـجــل الـ ـم ــوازن ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة
ً
 2019/2018عجزا بقيمة ملياري دينار ،ويبقى
ً
ً
الـعـجــز الـفـعـلــي مـتـغـيــرا تــاب ـعــا لـحــركــة أسـعــار
وإنتاج النفط خالل ما تبقى من السنة المالية.

 1.83مليار دينار قيمة الموجودات بنمو %3.4
ارتفع بند نقد وأرصدة لدى
البنوك بنحو  32.3مليون
ً
دينار ًوصوال إلى نحو 45.5
مليونا ( %2.5من إجمالي
الموجودات) مقارنة مع نحو
ً
 13.2مليونا ( %0.7من
إجمالي الموجودات) في
نهاية عام .2017

أف ــاد تـقــريــر «ال ـش ــال» ب ــأن بنك
«وربــة» أعلن نتائج أعماله للربع
األول م ــن الـ ـع ــام الـ ـح ــال ــي ،ال ـتــي
تشير إلى أن صافي أربــاح البنك
(بعد خصم الضرائب) بلغ نحو
 2.92مليون دينار ،بارتفاع قدره
نحو  1.56مليون دينار ونسبته
 115في المئة،مقارنة بنحو 1.36
مـلـيــون دي ـن ــار لـلـفـتــرة ذات ـه ــا من
عام .2017
وحسب التقرير ،يعود السبب
فـ ـ ــي ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع ص ـ ــاف ـ ــي األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح،
إلـ ــى ارتـ ـف ــاع إج ـم ــال ــي اإلي ـ ـ ــرادات
التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع
إجمالي المصروفات التشغيلية،
وب ــذل ــك ارت ـف ــع ال ــرب ــح التشغيلي
للبنك بنحو  3.1مــا يـيــن د يـنــار
ً
وبنسبة  80.4في المئة ،وصــوال
إلى نحو  6.9ماليين دينار مقارنة
بنحو  3.8ماليين دينار.
في التفاصيل ،ارتفع إجمالي
اإليرادات التشغيلية للبنك بنحو
 3.13ماليين دينار أو بنحو 40.4
ً
في المئة ،وصوال إلى نحو 10.88
مــايـيــن دي ـن ــار م ـقــارنــة م ــع نحو
 7.75ماليين دينار للفترة نفسها
من عام  ،2017وتحقق ذلك نتيجة

ارتفاع بند صافي إيرادات تمويل
بنحو  2.6مليون دينار وبنسبة
ً
بلغت  45.5في المئة ،وصوال إلى
نحو  8.3ماليين دينار مقارنة مع
نحو  5.7ماليين دينار.
أم ـ ـ ــا بـ ـقـ ـي ــة ب ـ ـنـ ــود اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
التشغيلية ،ار تـفـعــت بنحو 583
ألف دينار باستثناء بند صافي
إي ــرادات استثمار الــذي انخفض
بنحو  59ألف دينار.
وارت ـفــع إجـمــالــي المصروفات
التشغيلية بقيمة أقل من إرتفاع
إج ـم ــال ــي اإلي ـ ـ ـ ــرادات الـتـشـغـيـلـيــة
وبنحو  72ألف دينار أو ما نسبته
ً
 1.8فــي الـمـئــة ،وص ــوال إلــى نحو
 4.02مــايـيــن دي ـن ــار م ـقــارنــة مع
نحو  3.95ماليين دينار .وشمل
االرتفاع جميع بنود المصروفات
التشغيلية ،ما عدا بند االستهالك،
ً
الــذي سجل انخفاضا بنحو 85
ألف دينار.
وب ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــت نـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي
الـ ـمـ ـص ــروف ــات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة إل ــى
إجمالي اإليرادات التشغيلية نحو
 36.9في المئة ،بعد أن كانت عند
نحو  50.9في المئة.
وارتفع بند مخصص انخفاض

القيمة بنحو  1.4مـلـيــون د يـنــار
وبـنـسـبــة  58.8فــي ال ـم ـئــة ،ليبلغ
نـحــو  3.8مــايـيــن دي ـنــار مـقــارنــة
بنحو  2.4مليون دينار.
وارت ـف ــع هــامــش صــافــي الــربــح
إلى نحو  26.8في المئة لألشهر
الثالثة األولــى من العام الحالي،
م ـق ــارن ــة ب ـن ـحــو  17.5ف ــي الـمـئــة
للفترة نفسها من العام السابق.
وتشير البيانات المالية للبنك
إلى أن إجمالي الموجودات سجل
ً
ارت ـف ــاع ــا بـلــغ قـ ــدره  60.9مليون
ديـ ـن ــار ون ـس ـب ـتــه  3.4ف ــي ال ـم ـئــة،
ل ـي ـصــل إلـ ــى ن ـح ــو  1.835مـلـيــار
دينار مقابل  1.775مليار دينار
في نهاية عام .2017
وب ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــغ ارتـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــاع إج ـ ـم ـ ــال ـ ــي
ال ـمــوجــودات نحو  519.3مليون
دينار أو ما نسبته  39.5في المئة
عند المقارنة بالفترة نفسها من
عام  ،2017حين بلغ  1.316مليار
دينار.
وارتـفــع بند (مدينو التمويل)
بنحو  97.4مليون دينار ،أي نحو
ً
 7.7فــي الـمـئــة وصـ ــوال إل ــى نحو
 1.361مليار دينار ( 74.1في المئة
من إجمالي الموجودات) مقارنة

بنحو  1.263مليار ديـنــار (71.2
في المئة من إجمالي الموجودات)
في نهاية عام  ،2017وارتفع بنحو
 40.2ف ــي ال ـم ـئــة أو ن ـحــو 390.2
مليون دينار ،مقارنة بنحو 970.5
مليون دينار ( 73.7في المئة من
إجمالي الـمــوجــودات) فــي الفترة
نـفـسـهــا م ــن عـ ــام  .2017وبـلـغــت
نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى
إجـمــالــي ال ــودائ ــع نـحــو  83.2في
المئة مقارنة بنحو  85.6في المئة.
وارتـ ـ ـف ـ ــع ب ـن ــد ن ـق ــد وأرص ـ ـ ــدة
لــدى البنوك بنحو  32.3مليون
ً
دي ـن ــار وصـ ــوال إل ــى نـحــو 45.5
مليون دينار ( 2.5في المئة من
إجمالي الموجودات) مقارنة مع
نحو  13.2مليون دينار ( 0.7في
المئة من إجمالي الموجودات)
ف ــي ن ـهــايــة عـ ــام  ،2017وارت ـف ــع
بنحو  39.8مليون دينار مقارنة
بــالـفـتــرة نـفـسـهــا م ــن ع ــام 2017
حـ ـي ــن بـ ـل ــغ نـ ـح ــو  5.7م ــاي ـي ــن
دينار ( 0.4في المئة من إجمالي
الموجودات).
وان ـخ ـفــض بـنــد إي ــداع ــات لــدى
الـبـنــوك وب ـنــك الـكــويــت الـمــركــزي
ب ـن ـحــو  81.9م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار أي

ب ـن ـس ـبــة انـ ـخـ ـف ــاض ب ـل ـغ ــت نـحــو
ً
 33.2في المئة ،وصوال إلى 164.6
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ( 9ف ــي ال ـم ـئــة من
إجمالي الموجودات) ،مقارنة مع
نحو  246.5مليون دينار ( 13.9في
المئة من إجمالي الموجودات) في
نهاية عام  ،2017وانخفض بنحو
 24.3مليون دينار أو بنحو 12.9
في المئة مقارنة بالفترة نفسها
من العام السابق عندما بلغ 188.9
مليون دينار ( 14.4في المئة من
إجمالي الموجودات).
وتشير األرقام إلى أن مطلوبات
البنك (من غير احتساب إجمالي
ً
حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا
بلغت قيمته  59مليون دينار ،أي
ما نسبته  3.7في المئة لتصل إلى
نحو  1.657مليار دينار ،مقارنة
بنحو  1.598مليار دينار بنهاية
عام .2017
ً
وحققت ارتفاعا بنحو 513.6
مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت
 44.9في المئة عند المقارنة مع
الـفـتــرة نفسها مــن ال ـعــام الفائت
حين بلغت  1.143مليار د يـنــار.
وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات
إل ــى إج ـمــالــي ال ـم ــوج ــودات نحو

 90.3في المئة ،بعد أن كانت نحو
 86.8في المئة.
وتشير نتائج تحليل البيانات
الـمــالـيــة المحسوبة عـلــى أســاس
س ـنــوي إل ــى أن مـعـظــم مــؤشــرات
ً
رب ـح ـيــة ال ـب ـنــك س ـج ـلــت ارت ـف ــاع ــا
مقارنة مع الفترة نفسها من عام
 ،2017إذ ارتفع مؤشر العائد على
معدل حقوق المساهمين الخاص
للبنك (ROE) إلــى نحو  11.5في
المئة مقارنة بنحو  5.7في المئة.
وارت ـ ـفـ ــع م ــؤش ــر ال ـع ــائ ــد عـلــى
معدل رأسـمــال البنك (ROC) إلى
نحو  11.7في المئة مقارنة بنحو
ً
 5.4في المئة ،وارتفع أيضا مؤشر
العائد على معدل موجودات البنك
(R OA) ح ـيــن ب ـلــغ ن ـحــو  0.6في
المئة مقارنة بنحو  0.4في المئة.
وبلغت ربحية السهم الواحد
األساسية والمخففة للبنك (EPS)
ن ـحــو  0.48ف ـلــس م ـقــارنــة بنحو

 1.36ف ـ ـلـ ــس ،ن ـت ـي ـج ــة خ ـصــم
قيمة األربـ ــاح الـمــدفــوعــة على
الـصـكــوك الــدائـمــة الشريحة 1
للبنك والبالغة نحو  2.4مليون
دينار في نهاية الربع األول من
عام .2018
وب ـ ـ ـلـ ـ ــغ مـ ـ ــؤشـ ـ ــر مـ ـض ــاع ــف
السعر /ربحية السهم الواحد
ً
( )P/Eنحو  122.9ضعفا مقارنة
ً
ب ـن ـحــو  46.9ض ـع ـف ــا ،نـتـيـجــة
انخفاض ربحية السهم الواحد
األس ــاس ـي ــة وال ـم ـخ ـف ـفــة للبنك
( )EPSبـنـحــو  64.7ف ــي الـمـئــة
وانـ ـخـ ـف ــاض ال ـس ـع ــر ال ـســوقــي
لـلـسـهــم بـنـحــو  7.5ف ــي الـمـئــة،
مقارنة مــع مستواهما فــي 31
مارس .2017
وب ـ ـ ـلـ ـ ــغ مـ ـ ــؤشـ ـ ــر مـ ـض ــاع ــف
السعر /القيمة الدفترية ()P/B
نحو  1.3ضعف مقارنة بنحو
 1.5ضعف.
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ً
الروضان :االستفادة من تجربة «هواوي» دعما «الصناعة» تغلق  ٧قسائم صناعية زاولت عملها
لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة
دون تراخيص ...وتنذر  ٣شركات مخالفة
أكــد وزي ــر الـتـجــارة والـصـنــاعــة خــالــد الــروضــان حــرص دولــة
الكويت على التعاون مع شركة هواوي الصينية لالستفادة من
تجربتها في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ودعم
مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة.
جــاء ذلــك فــي بـيــان صــادر عــن «الـتـجــارة» ل ـ «كــونــا» عقب لقاء
الوزير الروضان مع المدير اإلقليمي لهواوي لي غيان جو حيث
بحثا سبل تطوير التعاون والبرامج المشتركة ونقل المعرفة
وتعزيز دور الشركات الكبيرة في المساهمة بتمكين المشاريع
الصغيرة والمتوسطة.
وأو ض ــح ا لــرو ضــان أن ا لـكــو يــت تطمح لــا سـتـفــادة مــن تجربة
هذه الشركة «الكبيرة جــدا» في مجال االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات بشكل عــام واستثمارها لصالح تطوير الخدمات
والمنتجات بشكل عام.
وأع ـ ــرب ع ــن أم ـلــه بــاالس ـت ـفــادة م ــن خ ـب ــرات ال ـشــركــة ف ــي دعــم
الـمـشــروعــات الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة عـبــر الـبــرامــج وحــاضـنــات
االعمال التكنولوجية التي سيطرحها الصندوق الوطني خالل
الفترة القادمة التي تعد المشروع األول من نوعه بالكويت.
وأ كــد حــرص ا ل ــوزارة على تهيئة بيئة األ عـمــال التجارية في
البالد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في
خلق فــرص العمل ا لـحــر أ مــام ا لـشـبــاب الكويتي و تـنــو يــع هيكل
االقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص.
وت ـعــد شــركــة ه ــواوي إح ــدى ال ـشــركــات الـعـمــاقــة فــي مـجــال

اكتشفت وجود أخرى تعمل بتراخيص منتهية منذ 2011
●

االتصاالت على مستوى العالم اضافة إلى أنها أحد المستثمرين
ف ــي ال ـكــويــت ح ـســب ق ــان ــون تـشـجـيــع االس ـت ـث ـمــار ال ـم ـبــاشــر عبر
شركتها التابعة «هواوي الكويت» والمملوكة لها بالكامل.

على الهواء مباشرة عبر برنامج ديوانية الياقوت واألنصاري
يعلن البنك التجاري الكويتي إجراء السحب
ع ـلــى ج ــائ ــزة ال ـ ـ  500.000ديـ ـن ــار ،ال ـم ـقــدمــة من
حـ ـس ــاب ال ـن ـج ـم ــة ال ـ ـيـ ــوم ،وال ـ ـ ــذي سـ ـي ــذاع عـلــى
ا لـهــواء مباشرة عبر برنامج ديوانية الياقوت
واألنصاري ،عبر أثير نبض الكويت  88.8الساعة
 12:30ظهرا.
كما سيتم السحب على جوائز حملة تحويل
ال ـ ــرات ـ ــب ،ب ـح ـض ــور م ـم ـثــل م ــن وزارة ال ـت ـج ــارة
والصناعة ،لإلشراف على آلية السحوبات.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،قـ ـ ــال مـ ـس ــاع ــد ال ـم ــدي ــر
الـعــام لـقـطــاع الـخــدمــات المصرفية لــأفــراد في
«التجاري» ،حميد سلمان ،والذي سيحل ضيفا
ع ـلــى بــرنــامــج دي ــوان ـي ــة ال ـي ــاق ــوت واألنـ ـص ــاري:
«سوف يجري البنك سحبين متعلقين بحساب
النجمة وثالثة سحوبات لحملة تحويل الراتب».
وبـ ـ َّـيـ ــن أن ـ ــه «ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـس ـح ـبــي (ال ـن ـج ـم ــة)،
سيكون األول السحب األ سـبــو عــي على جائزة
 5.000دي ـن ــار ،وال ـس ـحــب ال ـثــانــي سـيـكــون على
جــائــزة  500.000ديـنــار ،وهــي الجائزة النصف
سنوية لـ (النجمة)» ،منوها بأن «بداية عام 2019
ً
وتحديدا أول أسبوع من يناير  2019سيشهد
ال ـس ـحــب ع ـلــى أك ـب ــر ج ــائ ــزة ن ـقــديــة ف ــي ال ـعــالــم
يوفرها حساب النجمة ،وهي  1.500.000دينار».
وأوضح حميد أنه «سيكون هناك أيضا ثالثة
س ـحــوبــات مـتـعـلـقــة بـحـمـلــة (راتـ ـب ــك وزووود)،
التي أطلقها البنك أخيرا ،والتي توفر لعميلين
فرصة الفوز بجائزة مضاعفة الراتب ،والسحب
الثالث سيكون على سيارة رينج روفــر فيالر»،
منوها بأن الجوائز المقدمة ضمن هذه الحملة
ال تقتصر على فرصة مضاعفة الراتب والسحب
على سيارات ،بل تتيح للعميل أيضا االختيار
ب ـيــن ال ـح ـصــول ع ـلــى  150ديـ ـن ــارا ،إض ــاف ــة إلــى
سحب كوبون الربح فيه مضمون لغاية 10.000
د يـنــار ،أو قــرض بــدون فائدة لخمسة أضعاف

ع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» م ــن مـ ـص ــادر م ـســؤولــة،
أن الهيئة ا لـعــا مــة للصناعة أ غـلـقــت  7قسائم
ل ـم ــزاو ل ـت ـه ــا ا لـ ـنـ ـش ــاط دون و جـ ـ ــود تــر خ ـيــص
صـنــا عــي ،وأ خ ــرى تـعـمــل بـتــرا خـيــص منتهية
منذ  2011و .2016
و قــا لــت ا لـمـصــادر ،إن ا لـمـنـشــآت الصناعية
وال ـك ــائ ـن ــة بـمـنـطـقــة ال ـش ــوي ــخ زاولـ ـ ــت أنـشـطــة
الـ ـح ــدادة وأعـ ـم ــال األل ـم ـن ـي ــوم دون تــرخـيــص
ً
ص ـنــاعــي ،خــافــا ل ـقــانــون الـصـنــاعــة والئـحـتــه
التنفيذية ،وأغلقتها الهيئة حتى تتم إزالة كل
تلك المخالفات ،كما ألزمت الصناعة أصحاب
تلك المنشآت بضرورة التها خالل شهر وإال
سيتم تطبيق جزاء ات أشد.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،أغ ـل ـقــت ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للصناعة قسائم واقعة في منطقة الصليبية

وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مع المدير اإلقليمي
لـ (هواوي) الصينية لي غيان جو

«التجاري» :سحب «النجمة» على جائزة
 500ألف دينار اليوم

الراتب ،وبحد أقصى  10.000دينار ،فضال عن
المميزات ا لـعــد يــدة ا لـتــي ســوف يحصل عليها
العميل.
ودعا حميد جميع عمالء البنك والمهتمين
بمعرفة آخر العروض والخدمات ومعرفة أسماء
الفائزين بالسحوبات ،إلى االستماع لبرنامج
دي ــوانـ ـي ــة الـ ـي ــاق ــوت واألنـ ـ ـص ـ ــاري ع ـل ــى «ن ـبــض
ا لـكــو يــت» ،أو متابعته على حساب البنك على
«إنستغرام» و«سناب شات».

«األهلي المتحد» يطلع عمالءه على تطورات
مشروع بادنجتون جاردنز
أع ـلــن الـبـنــك األه ـل ــي الـمـتـحــد حــدثــا
حصريا لعمالئه فــي الثاني عشر من
يوليو القادم في العاصمة البريطانية
لندن ،للتعرف على آخر تطورات سوق
الـعـقــارات بلندن ،وبالتحديد مشروع
«بادنجتون جــاردنــز» ،في إطــار منهج
الـبـنــك الط ــاع الـعـمــاء عـلــى مجموعة
مـتـنــوعــة مــن خ ـي ــارات إدارة ال ـث ــروات،
واالتـجــاهــات الرئيسية التي يمكن أن
تؤثر على كيفية تخطيطهم للمستقبل،
باإلضافة إلى حماية مصالح عمالئنا.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ص ـ ــرح مــدحــت
تــوفـيــق الـمــديــر ال ـعــام األول للخدمات
المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في
البنك ان «الـمـشــروع يقع وســط مدينة
لندن ،وهو فرصة استثنائية لعمالئنا
للحصول على وحــدة سكنية فــي هذا
الـمـكــان ال ــراق ــي ،حـيــث يتضمن أربـعــة
أبراج تشتمل على العديد من الوحدات
الـمـبـيـعــة بــال ـف ـعــل ،ون ـتــوقــع اس ـت ـمــرار
الطلب على الوحدات المتبقية».
وكجزء من فعاليات الحدث ،ستتاح
ال ـفــرصــة أم ــام ال ـع ـمــاء لـلـقـيــام بجولة
ف ــي ال ـم ــوق ــع ل ـل ـس ـمــاح ل ـهــم بـمـشــاهــدة
التطورات التي أنجزت في المشروع،
واالطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى جـ ـ ــودة ال ـت ـش ـط ـي ـبــات،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ال ـح ـل ــول والـ ـخـ ـي ــارات
التمويلية الجذابة المقدمة من البنك،
مما يشجع عمالءنا الراغبين في التملك
في لندن أو من يرغب منهم في التوسع
في ممتلكاتهم الحالية.
وأض ــاف «نـحــن سـعــداء بتقديم هذا

المشروع في القطاع العقاري للعمالء
والمستثمرين ،بعد النجاح الكبير الذي
حققه الـبـنــك فــي إط ــاق ع ــدة مشاريع
ســاب ـقــة كـ ــان آخ ــره ــا مـ ـش ــروع حــدائــق
أمير ويلز العقاري المقام فــي منطقة
 ،batterseaو ه ـ ــو وا حـ ـ ــد م ــن أ ف ـضــل
األماكن في لندن».
وأوض ـ ـ ــح ت ــوف ـي ــق أن «ب ــادن ـغ ـت ــون»
يتمتع بمزايا تجعله الوجهة المفضلة
ل ـم ـنــزل لـلـعــائـلــة ف ــي ل ـن ــدن أو بـغــرض
االستثمار في قطاعها العقاري ،فضال
عن تميز الموقع ،لوقوعه في قلب مدينة
ل ـن ــدن ،وع ـل ــى ب ـعــد دق ــائ ــق م ــن الـهــايــد
بارك ،ومحطة قطارات بادنجتون وأهم
المناطق الحيوية.
واختتم توفيق حديثه قائال« :نحن
في األهلي المتحد نحرص على تقديم
خــد مــات استثنائية لعمالء الخدمات
المصرفية الـخــاصــة وإدارة ال ـثــروات،
انطالقا من دورنا الريادي في تلبية تلك
احتياجات الصفوة من عمالء البنك».
ويـ ـسـ ـتـ ـم ــر «األه ـ ـ ـلـ ـ ــي الـ ـمـ ـتـ ـح ــد» فــي
االب ـت ـكــار ،و»ق ــد كللت مـجـهــوداتـنــا في
الـبـنــك بــالـحـصــول عـلــى جــائــزة أفضل
بنك إلدارة الخدمات المصرفية الخاصة
ع ـلــى م ـس ـتــوي ال ـكــويــت م ــن مـجـلــة (ذا
بانكرز) في األعــوام  2017و 2018على
التوالي».
وسـيـسـتـمــر الـبـنــك خ ــال األســابـيــع
واألشهر المقبلة في العمل على تعزيز
كل اإلمكانات لدعم العمالء ومساعدتهم
على التخطيط للمستقبل.

خصومات لحاملي بطاقات
«برقان» من حلويات زالطيمو
فــي إط ــار حــرصــه ال ــدائ ــم عـلــى تـقــديــم ال ـع ــروض ال ـتــي تــائــم
ع ـمــاء ه ،أ عـلــن بـنــك بــر قــان طــرح عــرض جــد يــد لعمالئه يشمل
خصما حتى  15في المئة عند شرائهم من حلويات زالطيمو،
أحد أشهر محال الحلويات الفلسطينية.
وليتمتع عمالء البنك بهذا العرض ،يجب استخدام أي من
بطاقات «برقان» في عملية الشراء.
وتوفر حلويات زالطيمو ،التي تنتشر أفرعها داخل الكويت
وخارجها ،أنواعا متعددة من الحلويات التقليدية والمعجنات.
ونـ ـظ ــرا لـشـعـبـيـتـهــا ال ــواسـ ـع ــة ،وب ـف ـضــل ش ـهــرت ـهــا الـك ـب ـيــرة
والممتدة ،افتتحت محال حلويات زالطيمو في الكويت أول
فرع لها بين دول مجلس التعاون الخليجي ،إلى جانب محالها
في األردن.

«بوبيان» شريك استراتيجي لـ «التطبيقي والتدريب»
أك ـ ــد ب ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان اسـ ـتـ ـم ــراره
ف ــي دع ــم الـهـيـئــة ال ـعــامــة للتعليم
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــي وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــب ،ب ـم ــا
ينعكس ويـحـقــق ال ـفــائــدة الـعــامــة
لـ ـجـ ـمـ ـي ــع الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
ك ـل ـيــات ـهــا ومـ ـع ــاه ــده ــا ،ف ــي إط ــار
دوره االج ـت ـم ــاع ــي وم ـســؤول ـي ـتــه
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة كـ ـ ــأحـ ـ ــد ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك
اإلسالمية الرائدة.
جــاء ذلــك التأكيد خــال الزيارة
ال ـ ـتـ ــي ق ـ ـ ــام بـ ـه ــا نـ ــائـ ــب ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي للبنك عبدالله التويجري
وعــدد من مسؤولي البنك للمدير
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـه ـي ـئــة الـ ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي وال ـ ـتـ ــدريـ ــب د .عـلــي
ا لـمـضــف ،مهنئين إ ي ــاه بمنصبه
ال ـج ــدي ــد.وت ــم خ ــال ال ـل ـقــاء تــأكـيــد
أهمية التعاون بين الطرفين بما
يحقق أهدافهما في رفــع مستوى
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـك ــوي ـت ــي فـ ــي مـخـتـلــف
المجاالت العلمية والعملية ،إلى
جانب تأكيد مواصلة البنك دعم
مـخـتـلــف كـلـيــات وم ـعــاهــد الهيئة
بالخدمات والمنتجات المصرفية
التي يتميز بها البنك.

التويجري والمضف ومسؤولو «بوبيان» و «التطبيقي» في لقطة جماعية
ومن أبرز هذه الخدمات توفير
أجـهــزة السحب اآللــي فــي غالبية
الكليات ،إضافة إلى توفير الجهاز
التفاعلي ( ITMبوبيان دايركت)
ف ـ ــي ك ـل ـي ــة الـ ـت ــربـ ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة
(ب ـنــات) ،ودع ــم مختلف االنشطة

والفعاليات التي ينظمها الطالب
واالتحادات واالندية في مختلف
الكليات.
ح ـض ــر الـ ـلـ ـق ــاء ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر
العام للشؤون االداري ــة والمالية
ال ـم ـه ـن ــدس حـ ـج ــرف ال ـح ـج ــرف،

جراح الناصر

وكبد أغلقها مالكها نتيجة ارتكابهم مخالفات
بالسابق على الرغم من منحها مهلة مدتها
شهر حتى تتم إزالة المخالفات ،إال أن مالكها
أغلقوها ،مبينة أن اللجنة الدائمة للمخالفات
الـصـنــاعـيــة أوص ــت ب ـضــرورة تــوقـيــع ج ــزاء ات
أشد عليها.
م ــن جــانــب آخ ــر ،أنـ ــذرت الـهـيـئــة  3شــركــات
ص ـنــاع ـيــة ال ـم ـخ ـص ـصــة ل ـهــا ق ـســائــم بـمـنـطـقــة
الـ ـش ــوي ــخ وال ـ ـ ــري ب ـع ــد ق ـي ــام ـه ــا ب ـب ـن ــاء سـكــن
عـ ـم ــال ب ـك ــام ــل ال ـم ـي ــزان ـي ــن ي ـت ـســع لـ ـ ــ 15غــرفــة
والدور األرضي ،مطالبة إياها بضرورة إزالة
المخالفة خالل مدة شهر ،وفي حالة عدم إزالة
ً
المخالفة فسيتم ا تـخــاذ إ ج ــراء ات أ شــد و فـقــا
للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وعميد شــؤون الطلبة د .حسين
المكيمي ،ومدير إدارة الخدمات
العامة بالهيئة المهندس فنيس
العجمي ،ومساعد العميد لشؤون
الطلبة للتوجيه ا لـطــا بــي عــادل
الـبــريـكــي ،ورئ ـيــس قـســم النشاط

االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وال ـ ـجـ ــوالـ ــة ب ـشــرى
ال ـم ــاج ـك ــي ،ومـ ــن ال ـب ـنــك مـســاعــد
المدير العام للخدمات المصرفية
الشخصية بشار ال ــدوب ،ونائب
مــد يــر إدارة المبيعات المركزية
هشام عبدالخالق.
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ارتفاع األسعار بفعل المخاوف من أن تحجب العقوبات األميركية على إيران كمية كبيرة من الخام عن األسواق
أعـلـنــت ال ـس ـعــوديــة ،أن الملك
سلمان بن عبدالعزيز ،والرئيس
دونــالــد تــرامــب ،أك ــدا فــي اتصال
هــات ـفــي ضـ ـ ــرورة بـ ــذل ال ـج ـهــود،
للمحافظة على استقرار أسواق
النفط ونمو االقتصاد العالمي
والمساعي التي تقوم بها الدول
ال ـم ـن ـت ـجــة ل ـت ـعــويــض أي نـقــص
محتمل في اإلمدادات.
وك ـ ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس تـ ــرامـ ــب ق ــال
ف ــي ت ـغ ــري ــدة ،أم ـ ــس ،إن الـعــاهــل
السعودي وافق على طلبه زيادة
إنتاج النفط (ربما بما يصل إلى
مليوني برميل) ،لتعويض نقص
اإلنتاج من إيران وفنزويال.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر فـ ـ ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع
النفط ل ــ»روي ـتــرز» ،قبل أي ــام ،إن

ً
البرميل الكويتي يرتفع  86سنتا

ً
ارتـفــع سعر برميل النفط الـكــو يـتــي  86سنتا فــي تــداوالت
ً
ً
ً
ا لـجـمـعــة ليبلغ  74.66دوالرا أ مـيــر كـيــا مـقــا بــل  73.80دوالرا
ً
للبرميل في تــداوالت الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.

الـسـعــوديــة ،أكـبــر مـصــدر للنفط
في العالم ،تعتزم ضخ ما يصل
إلى  11مليون برميل يوميا من
الخام في يوليو ،بعد أن اتفقت
«أوب ــك» مع روسيا ودول أخرى
حليفة منتجة للنفط على زيادة
اإلنـ ـت ــاج ب ـن ـحــو م ـل ـيــون بــرمـيــل
يوميا.

األسعار
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق،
ارت ـف ـع ــت أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط م ـســاء
ال ـج ـم ـعــة ،بـفـعــل ال ـم ـخ ــاوف من
أن تحجب العقوبات األميركية
على إيران كمية كبيرة من الخام
عن األســواق العالمية ،في وقت
يشهد ارتفاع الطلب.
وزاد الخام األميركي أكثر من
 8في المئة على مدار األسبوع،
في حين ارتفع خــام برنت أكثر
من  5في المئة.
وق ــال ــت تـ ـم ــار إسـ ـن ــر ،كـبـيــرة
مـ ـحـ ـلـ ـل ــي سـ ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة ف ــي
«نـ ـ ــاسـ ـ ــداك» ،إن «ال ـج ـم ـي ــع اآلن
يـ ــركـ ــزون ع ـل ــى م ـس ــأل ــة ال ـطــاقــة
غ ـيــر الـمـسـتـغـلــة والـمـسـتـقـبــل».

وأوض ـ ـحـ ــت أن ان ـت ـب ــاه ال ـس ــوق
تـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــول إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى س ـ ـل ـ ـس ـ ـل ـ ــة م ــن
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـط ـ ـيـ ــات ،ب ـ ـعـ ــد الـ ـت ــركـ ـي ــز
ألســابـيــع عـلــى زيـ ــادة مـعــروض
«أوبك» وكبار المنتجين اآلخرين.
وارت ـف ــع ال ـخ ــام األم ـيــركــي 70
سـنـتــا لـلـبــرمـيــل ،لـيـتـحــدد سعر
ا ل ـت ـس ــو ي ــة ع ـن ــد  74.15دوالرا
للبرميل ،متجها ص ــوب ز ي ــادة
أسبوعية  8.2في المئة .وأعلى
سعر للجلسة  74.43دوالرا هو
األع ـلــى مـنــذ  26نوفمبر .2014
وأغ ـل ــق خـ ــام ال ـق ـي ــاس الـعــالـمــي
بــر نــت مرتفعا  1.59دوالر عند
 79.44دوالرا للبرميل.
وقال دومينيك تشيريتشيال،
مدير إدارة المخاطر لــدى «إمي
دي.ت ـ ـ ــي.ان»« :الـنـقــص المحتمل
ي ـت ـج ــاوز زي ـ ـ ــادة اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـتــي
اتفقت عليها (أوب ــك) وروسـيــا»،
م ـش ـيــرا إل ــى خ ـطــر أن تنخفض
اإلمدادات القادمة من إيران أكثر
إذا أذعنت دول أخــرى للواليات
المتحدة وخفضت وارداتها من
طهران ،خامس أكبر منتج للنفط
في العالم.
وتضخ إيران نحو  4.7ماليين

برميل يــومـيــا ،بما يـقــرب مــن 5
فــي الـمـئــة مــن إج ـمــالــي اإلن ـتــاج
العالمي ،ويذهب جزء كبير من
ذلـ ــك إلـ ــى ال ـص ـيــن ودول أخ ــرى
عطشى للطاقة مثل الهند.
تـ ـ ــأمـ ـ ــل حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة أن يـ ـ ـع ـ ــوض كـ ـب ــار
م ـن ـت ـج ــي الـ ـنـ ـف ــط اآلخ ـ ــري ـ ــن فــي

ِّ
«بيتك» يكرم بوربيع بطل العالم للدراجات المائية
الناهض :فخورون بنجاحات الشباب الكويتيين في مختلف المجاالت
تـسـلــم الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي في
مجموعة بيت التمويل الكويتي
(ب ـي ـتــك) ،م ــازن ال ـنــاهــض ،شـهــادة
غـ ـيـ ـنـ ـي ــس لـ ـ ـ ــأرقـ ـ ـ ــام الـ ـقـ ـي ــاسـ ـي ــة
للرياضي الكويتي محمد بوربيع،
الـ ـ ــذي ق ـ ــام بـ ــزيـ ــارة إل ـ ــى «ب ـي ـت ــك»،
أهــدى خاللها الشهادة التي ذكر
اسم «بيتك» فيها الداعم والراعي
ل ـلـ ـبـ ـط ــل ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي فـ ـ ــي ريـ ــاضـ ــة
الـ ـ ــدراجـ ـ ــات الـ ـم ــائـ ـي ــة ،ب ـم ـنــاس ـبــة
دخ ــول ــه مــوســوعــة غـيـنـيــس ،بعد
ف ــوزه بـ ـ  21مـيــدالـيــة ذهـبـيــة على
مدى  11عاما من ممارسته لهذه
الرياضة ،ومشاركته في بطوالت
دولية كبرى.
وأع ـ ـ ــرب ال ـن ــاه ــض ع ــن ت ـقــديــر
«بيتك» الكبير للمواهب الكويتية
الـ ـش ــاب ــة ال ـم ـت ـم ـي ــزة ،واه ـت ـم ــام ــه
بـشــريـحــة ال ـش ـبــاب والــريــاضـيـيــن
والـمـبــادريــن والـمـبــدعـيــن ،مشيرا
إلى أن بوربيع مثال ِّ
مشرف لشباب
الكويت ،وهو أحد مبادري «بيتك»
أص ـحــاب اإلن ـج ــازات فــي مختلف
ال ـم ـجــاالت الــذيــن يــرتـبـطــون معه
بشراكة استراتيجية ضمن برنامج
«أن ـ ـتـ ــم فـ ـخ ــرن ــا» ،وي ـع ـت ـب ــر مـظـلــة
لتكريم أصحاب اإلنجازات.
وتـضــم قائمة مـبــادري «بيتك»
العدد األكبر من المتميزين على

ً
متسلما شهادة «غينيس» من بطل العالم بوربيع
الناهض
المستوى المحلي ،في أكبر عملية
ش ــراك ــة وتـ ـع ــاون ف ــي م ـج ــال دعــم
الشباب من المبدعين والمبادرين
وأصـ ـح ــاب اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ،ك ـمــا كــان
«بيتك» أول من وقع اتفاقية تعاون
مع وزارة الــدولــة لشؤون الشباب
ل ـت ــوف ـي ــر م ـن ـظ ــوم ــة م ـت ـكــام ـلــة مــن
الرعاية للشباب الكويتي ،بالتزامن
مع إطالق مبادرة «الكويت عاصمة
الشباب العربي .»2017

وشدد الناهض خالل استقباله
بوربيع على حــرص «بيتك» على
ت ـقــديــر ج ـه ــود ك ــل أبـ ـن ــاء الــوطــن
الناجحين فــي جميع المجاالت،
واه ـت ـم ــام ــه ال ـم ـس ـت ـمــر بــالـشـبــاب
الـكــويـتــي ،وقناعته بــأن العنصر
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـلـ ــى ت ـح ـق ـيــق
ال ـن ـج ــاح وال ـت ـم ـي ــز« ،وحـ ـي ــن نــرى
شباب الكويت يحصدون المراكز
المتقدمة في مجاالت عديدة على

أسعار صرف العمالت العالمية

مـسـتــوى ال ـعــالــم ،ف ــإن ه ــذا يــدعــو
لـلـفـخــر واالعـ ـ ـت ـ ــزاز ،واالط ـم ـئ ـنــان
للمستقبل ،فــا لـشـبــاب هــم عصب
ال ـت ـق ــدم وح ـج ــر األسـ ـ ــاس لـتـطــور
المجتمع».
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ش ـ ـكـ ــر ب ــوربـ ـي ــع
«بيتك» ،على ما قدمه له من دعم
ورعاية منذ بداية مشاركاته في
ال ـب ـطــوالت الــريــاض ـيــة الـعــالـمـيــة،
ح ـت ــى وفـ ـق ــه الـ ـل ــه ب ـت ـح ـق ـيــق ه ــذا

اإلنجاز ،الذي يعتبر «بيتك» داعما
أساسيا ودافعا رئيسا لتحقيقه،
م ـن ــوه ــا ب ـ ــأن «ب ـي ـت ــك» ه ــو ال ـب ـنــك
األول ف ــي رع ــاي ــة ودعـ ــم الـشـبــاب
والــريــاضــة ،وفــي كــل المناسبات
ومختلف الظروف يكون موجودا،
ويـ ـع ــرف ال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ـي ــون
ذل ــك مــن خ ــال مـسـيــرة متواصلة
مــن ال ـت ـعــاون ،وكــذلــك الـعــديــد من
المبادرات.

مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـب ـ ـل ـ ــدان ال ـ ـم ـ ـصـ ــدرة
لـلـبـتــرول وروس ـي ــا فــاقــد الـخــام
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي .لـ ـك ــن س ـ ـ ــوق ال ـن ـف ــط
العالمية شحيحة بالفعل ،في
ظل تعطيالت مفاجئة في كندا
وليبيا وفنزويال ،ويعتقد العديد
م ــن الـمـحـلـلـيــن والـمـسـتـثـمــريــن
أن التطبيق الـصــارم للعقوبات

األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى إي ـ ــران سـيــدفــع
األسعار للصعود بقوة.
وقالت «جيه.بي.سي إنرجي»
االسـتـشــاريــة فــي فيينا« :أسـعــار
نفط في خانة المئات ليست أمرا
مستبعدا».
كان مسح أجرته «رويترز» آلراء
 35اقتصاديا ومحلال خلص إلى

أن متوسط سعر بــر نــت سيبلغ
 72.58دوالرا في  ،2018بارتفاع
 90س ـن ـتــا ع ــن ت ــوق ــع اس ـت ـطــاع
ال ـش ـهــر ال ـس ــاب ــق ،ال ـب ــال ــغ 71.68
دوالرا ،ومـ ـق ــارن ــة م ــع مـتــوســط
يـبـلــغ  71.15دوالرا م ـنــذ بــدايــة
العام الحالي.
(رويترز)

العمالت الرقمية تخسر  17مليار دوالر
ف ـي ـمــا ق ـل ـصــت ال ـع ـم ـلــة األكـ ـث ــر ق ــوة
ً
وان ـ ـت ـ ـشـ ــارا فـ ــي س ـ ــوق ال ـع ـم ــات
الرقمية «بتكوين» خسائرها
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،واص ـ ـ ـلـ ـ ــت
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـش ـ ـف ـ ــرة
خـســائــرهــا لـتـتـجــاوز 17
مليار دوالر في أسبوع.
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت ال ـ ـق ـ ـي ـ ـم ـ ــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـلـ ـعـ ـم ــات
الــرق ـم ـيــة خ ــال جـلـســات
األسبوع الماضي بنسبة
 6.34فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ب ـع ــد م ــا
تــراجـعــت مــن مـسـتــوى 274.1
مليار دوالر منذ بداية تعامالت
السبت الـمــاضــي إلــى مستوى 256.7
مليار دوالر فــي تـعــامــات ،صـبــاح أم ــس ،فاقدة
نحو  17.4مليار دوالر.
ً
ووف ـق ــا لـمــوقــع « »coinmarketcapقـلـصــت عملة
«بتكوين» خسائرها األسبوعية لتسجل نحو 1.68
فــي الـمـئــة بـعــدمــا نــزلــت إل ــى مـسـتــوى  6405دوالرات
في تعامالت صباح أمــس السبت ،مقابل نحو 6515
ً
دوالرا فــي تـعــامــات صـبــاح الـسـبــت الـمــاضــي فــاقــدة
نحو  110دوالرات.
وتراجعت قيمتها السوقية اإلجمالية بنسبة 1.61
في المئة خاسرة نحو  1.2مليار دوالر بعدما هوت
من مستوى  111.4مليار دوالر في تعامالت صباح
السبت الماضي إلى مستوى  109.6مليارات دوالر في
تعامالت صباح امس.
وخـســرت عملة «إي ـثــريــوم» بنسبة  9.72فــي المئة
ً
بعدما هوت إلى مستوى  452دوالرا مقابل نحو 501
دوالر فــي تعامالت صـبــاح السبت الماضي خاسرة
ً
نحو  49دوالرا وهوت قيمتها السوقية اإلجمالية من
ً
مستوى  50.2مليار دوالر إلــى مستوى  45.3مليارا

فاقدة نحو  4.9مليارات بنسبة تراجع تقدر
بنحو  9.76في المئة.
وانـخـفـضــت عـمـلــة «ري ـب ــل» بنسبة
 9.8في المئة متراجعة من مستوى
 0.51دوالر إ لـ ــى م ـس ـت ــوى 0.46
دوالر خــاســرة نـحــو  0.05دوالر
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت ال ـق ـي ـم ــة ال ـس ــوق ـي ــة
اإلجمالية لعملة «ريبل» بنسبة
 9.4فــي المئة خــاســرة نحو 1.9
م ـل ـي ــار دوالر ب ـع ــدم ــا هـ ــوت مــن
مستوى  20.2مليار دوالر في بداية
تعامالت السبت الماضي لتسجل
نحو  18.3مليار دوالر فــي تعامالت
صباح أمس.
وح ـق ـق ــت ع ـم ـلــة «ب ـت ـك ــوي ــن ك ـ ــاش» خ ـســائــر
بنسبة  8.83فــي المئة بعدما تراجعت إلــى مستوى
ً
ً
 753دوالرا مقابل نحو  826دوالرا خاسرة نحو 73
ً
دوالرا وتراجعت قيمتها السوقية اإلجمالية بنسبة
 9.15فــي الـمـئــة فــاقــدة نـحــو  1.3مـلـيــار دوالر بعدما
هوت من مستوى  14.2مليار دوالر إلى مستوى 12.9
مليار دوالر .وهوت عملة «أي.أو.إس» بنسبة  16.84في
المئة فاقدة نحو  1.6دوالر بعدما نزلت من مستوى
 9.5دوالرات فــي تـعــامــات ص ـبــاح الـسـبــت الـمــاضــي
إلــى مستوى  7.9دوالرات في تعامالت صباح أمس،
وتراجعت قيمتها السوقية بنسبة  16.74فــي المئة
خاسرة نحو  1.4مليار دوالر بعدما هوت من مستوى
 8.5مليارات إلى نحو  7.1مليارات.
وخسرت عملة «ليتكوين» بنسبة  15.49في المئة إلى
ً
ً
مستوى  81.8دوالرا مقابل نحو  96.8دوالرا فاقدة نحو
ً
 15دوالرا وبلغت خسائرها اإلجمالية نحو  0.5مليار
دوالر بعدما هوت من مستوى  5.1مليارات دوالر إلى
نحو  4.6مليارات.
(العربية نت)

 1.84تريليون دوالر حجم الديون الخارجية
للصين بنهاية مارس

تباطؤ اإلنتاج الصناعي الصيني في يونيو مع تصاعد التوتر التجاري
أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

أصبح سوق ً السندات الصيني
أكثر انفتاحا على المستثمرين
األجانب ،في حين ازدادت
سندات الدين من إجمالي
الديون الخارجية من  ٪ 8من
اإلجمالي عام  ،2014إلى
 ٪ 21من اإلجمالي بنهاية
شهر مارس الماضي .

انكمش مؤشر
طلبيات التصدير
الجديدة بشكل
ملحوظ في يونيو
للمرة األولى منذ
فبراير وتراجع إلى
 49.8من  51.2في
مايو

قــالــت مصلحة الــدولــة للنقد
األجنبي في الصين ،إن الديون
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة غـ ـي ــر ال ـم ـس ـت ـح ـقــة
للصين واصلت نموها في الربع
األول مــن الـعــام الـحــالــي ،وسط
ال ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي الـمـسـتـقــر
وانـفـتــاح الصين بشكل أوســع،
ً
ط ـب ـقــا ل ـمــا ذك ــرت ــه وك ــال ــة أن ـبــاء
الصين الجديدة «شينخوا».
وكشفت المصلحة في بيان،
أن الـ ـ ــديـ ـ ــون ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة غ ـيــر
الـمـسـتـحـقــة وص ـل ــت إلـ ــى 1.84
تريليون دوالر أميركي بنهاية
مارس الماضي ،بزيادة  7.8في
ً
الـمـئــة قـيــاســا إل ــى نـهــايــة الـعــام
الماضي .وجاء نمو الديون من
الدائنين األجانب ،بشكل رئيسي
بسبب ازدياد العمالت والودائع
والسندات.
وق ــال ــت ال ـم ـص ـل ـحــة ،إن نمو
ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــون ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ي ـع ـكــس
التنمية االقتصادية المستقرة،
وزيـ ـ ــادة االن ـف ـت ــاح ف ــي الـصـيــن،
في حين يوسع الناتج المحلي
اإلجمالي بمقدار  6.8في المئة
في الربع األول من العام الحالي،
أي أعـلــى مــن الـهــدف الحكومي
المتوقع بحوالي  6.5في المئة.
وأص ـ ـ ـبـ ـ ــح سـ ـ ـ ــوق ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات
ً
ال ـص ـي ـنــي أك ـث ــر ان ـف ـت ــاح ــا على
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن األجـ ـ ــانـ ـ ــب ،فــي
حين ازدادت سندات الدين من
إجمالي الــديــون الخارجية من
 8فــي الـمـئــة مــن اإلجـمــالــي عــام
 ،2014إ لـ ــى  21ف ــي ا ل ـم ـئ ــة مــن
اإلجـمــالــي بنهاية شهر مــارس
الماضي من العام الجاري.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت الـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة أن

ً
سندات الدين أصبحت مصدرا
ً
جديدا لنمو الديون الخارجية،
مـمــا يشير لثقة المستثمرين
األجــانــب القوية فــي االقتصاد
الصيني.
م ـ ــن جـ ـه ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ،أظـ ـه ــرت
بيانات رسمية أن نمو اإلنتاج
ال ـص ـنــاعــي ف ــي ال ـص ـيــن تـبــاطــأ
في يونيو بعد أداء أفضل من
الـمـتــوقــع فــي مــايــو ،إذ تسبب
تصاعد التوترات التجارية مع
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ف ــي زي ــادة
ال ـق ـلــق م ــن ح ـ ــدوث ت ـبــاطــؤ في
ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وأظ ـ ـهـ ــرت أرق ـ ـ ــام ان ـخ ـفــاض
ال ـ ـمـ ــؤشـ ــر الـ ــرس ـ ـمـ ــي ل ـم ــدي ــري
ا لـ ـمـ ـشـ ـت ــر ي ــات إ ل ـ ـ ــى  51.5فــي
يونيو وهو ما يقل عن توقعات
ال ـم ـح ـل ـل ـيــن الـ ـت ــي ك ــان ــت 51.6
ً
وانخفاضا من  51.9في مايو.
لكنه يظل أعلى من مستوى 50

نقطة ا ل ــذي يفصل بين النمو
واالنكماش ،وذلك للشهر الثالث
والعشرين على التوالي.
وانـ ـكـ ـم ــش م ــؤش ــر طـلـبـيــات
الـ ـتـ ـص ــدي ــر الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ب ـش ـكــل
ملحوظ في شهر يونيو للمرة
األولى منذ فبراير إذ تراجع إلى
 49.8من  51.2في مايو.
وت ـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر فـ ــرعـ ــي
لــإن ـتــاج إل ــى  53.6فــي يونيو
مـ ـ ــن  54.1فـ ـ ــي م ـ ــا ي ـ ــو ب ـي ـن ـمــا
انكمش مؤشر فرعي للطلبيات
الجديدة إلى  53.2من .53.8
وهـ ـ ـ ـب ـ ـ ــط م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر مـ ـ ــديـ ـ ــري
المشتريات للشركات الكبيرة
الحجم إلى  52.9في يونيو من
 53.1في مايو بينما نزل مؤشر
الشركات متوسطة الحجم إلى
 49.9مــن  .51.0وارت ـفــع مؤشر
مــد يــري المشتريات للشركات
الصغيرة إلى  49.8من .49.6

وكشف مسح أن نمو قطاع
ا لـخــد مــات فــي الصين تسارع
بـ ـشـ ـك ــل طـ ـفـ ـي ــف فـ ـ ــي ي ــونـ ـي ــو
إذ ار تـ ـف ــع ا ل ـم ــؤ ش ــر ا لــر س ـمــي
لمدير المشتريات فــي قطاع
ال ـص ـنــاعــات غ ـيــر الـتـحــويـلـيــة
إلى  55.0من  54.9في الشهر
السابق.
وس ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــر ف ـ ــرع ـ ــي
ل ـن ـشــاط الـتـشـيـيــد ،ال ــذي كــان
أح ـ ــد الـ ـمـ ـح ــرك ــات الــرئ ـي ـس ـيــة
ل ـل ـن ـمــو ف ــي الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي،
ً
 60.7فــي يــو نـيــو ار ت ـفــا عــا من
 60.1في مايو.
وان ـخ ـف ــض م ــؤش ــر مــديــري
ال ـم ـش ـت ــري ــات ال ـم ـج ـم ــع ال ــذي
ي ـغ ـطــي ال ـن ـش ــاط ف ــي قـطــاعــي
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـتـ ـح ــويـ ـلـ ـي ــة
وا ل ـ ـ ـخـ ـ ــد مـ ـ ــات إ ل ـ ـ ــى  54.4فــي
يونيو من  54.6في مايو.
(بكين  -د ب أ  -رويترز )
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متى يلجأ األطباء إلى جراحة يهدف المهرجان الثقافي
«مهرجان بياف» في دورته
«مهرجان لبنان الوطني
التاسعة َّ
لألطفال والناشئة إلى استثمار
كرم فنانين لبنانيين استئصال المعدة؟ وهل
للمسرح» ومعرض إيطالي
ً
وعربا وعالميين في بيروت ُيضطر المريض إلى إحداث العطلة الصيفية لألطفال
في ِّ بيروت ...تظاهرتان
أي تبديل في نظامه الغذائي؟ في تنمية مواهبهم وتعزيز
تعززان الدبلوماسية الثقافية وهيفاء وهبي اعتذرت عن
قدراتهم اإلبداعية.
والتواصل بين الحضارات .عدم الحضور.

om

t

aw
abil@ rida.c
alja

العدد  / 3823األحد  1يوليو  2018م  17 /شوال  1439هـ

« »Better Call Saulيعرض
عبر شبكة  AMCاألميركية

ً
الجزء الرابع من المسلسل يشهد أحداثا غامضة ومشوقة
كشفت شبكة  AMCاألميركية عــن مــوعــد طــرح الموسم
الجديد من مسلسل الدراما ( ،)Better Call Saulالذي يبدأ
أول ــى حلقاته فــي  19ال ـجــاري عـبــر الـشـبـكــة ،وفـقــا لتقارير
إعالمية.
وسيتعرف المشاهد على تفاصيل الموسم ا لــرا بــع من
المسلسل األميركي ( ،)Better call Saulالحاصل على العديد
من الجوائز ،بعدما كانت الحلقة األخيرة من موسمه الثالث
غامضة ومشوقة ،وتحض المشاهدين على انتظار مواسم
أخرى.
وقال المنتج التنفيذي للمسلسل ،توماس شناوتس ،إن
حلقات الموسم الرابع أصبحت جاهزة للعرض ،موضحا
أنـهــا ستكون أكـثــر غموضا مــن حلقات الـمــواســم السابقة
التي أخبرت قصة المحامي سول غودمان (يؤدي دوره بوب
أودنكيرك) ،وكيف وصل إلى ما هو عليه.
ولفت إلى أن شخصية والتر وايت من مسلسل "برايكنغ
بــاد" الشهير ،الــذي كان سول شخصية أساسية فيه ومنه
تفرع المسلسل ،قد تظهر في بعض الحلقات العشر .ومن
الـشـخـصـيــات ال ـم ـشــاركــة :أودن ـك ـي ــرك ف ــي دور سـ ــول ،وري ــا
سيهورن بدور صديقته وشريكته في العمل كيم واكسلر،
وجانكارلو إيسبوزيتو بدور غاس فرينغ ،ومارك مارغوليس
بدور هكتور ساالمنكا ،ومايكل ماندو بدور ناتشو فاردا،
وجوناثان بانكس بدور مايك إرمنتراوت.

المحامي النصاب
"بيتر كال سول" مسلسل درامي من تأليف فينس غيليغان

وبيتر غولد ،بدأ بثه على قناة "أي أم سي" عام  .2015تدور
النصاب المحامي
أحداثه عام  ،2002ويركز على شخصية
ّ
غير المعروف سول غودمان قبل  6سنوات من لقائه والتر
وايت.
ضــم الـمــوســم األول ال ــذي عــرض فــي فـبــرايــر  ،2015عشر
أيضا عشر
حلقات ،والموسم الثاني عرض في  ،2016وضم
ً
حلقات .وبعد انتهائه ،أعلنت القناة تجديدها المسلسل
لموسم ثــالــث مــن عشر حلقات أيـضـ ًـا بــدأ عرضها فــي 10
أبريل .2017
أمــا الشخصيات الرئيسة ،فهي :ســول غــودمــان ،واسمه
ـص ــاب غـيــر م ـعــروف يصبح
الـحـقـيـقــي جـيـمــس مــاكـغـيــل ،ن ـ ّ
محاميا ،وينخرط في عالم الجريمة ،وجوناثان بانكس بدور
ً
خاصا
محققا
مايك إرمنتراوت ،وهو شرطي سابق يصبح
ً
ً
يعمل لمصلحة سول ،كما أنه "منظف" ،وهي شخصية ظهرت
أيضا في "بريكينغ باد" ،وريا سيهورن بدور كيم واكسلر،
ً
وه ــي مـحــامـيــة تـعـمــل لـشــركــة  HHMوجـيـمــس مـهـتــم بـهــا،
وباتريك فابيان بدور هاورد هاملين وهو المؤسس المشارك
لشركة  HHMوخصم جيمس في العمل ،ومايكل ماندو بدور
ناتشو فارغا ،وهو مجرم ذكي وخطير وأحد أصدقاء توكو
ساالمانكا ،ومايكل ميكن بدور تشاك ميغيل ،وهو شقيق
سول وأحد المؤسسين لشركة  HHMوهو مصاب بمرض
مؤقتا.
نفسي أجبره على ترك العمل في الشركة
ً
ورشــح لعدد من الجوائز،
نقدا
حــاز المسلسل
ً
ً
إيجابياِّ ،
أبرزها  4ترشيحات لجوائز "إيمي برايم تايم" .كما سجلت
افتتاحية المسلسل في أول عرض لها أعلى نسبة مشاهدة
الفتتاحية في تاريخ قنوات التلفزيون.

ِّ
مهرجان مونترو يكرم كوينسي جونز في دورته الـ 52
افتتح المغني اإليـطــالــي بــاولــو كــونـتــي ،أمس
األول ،النسخة الــ 52من مهرجان مونترو للجاز،
التي َّ
كرمت الموسيقي األميركي كوينسي جونز
في ذكرى ميالده الخامسة والثمانين.
وافتتح كونتي ( 81عاما) ،والذي لم يشارك في
هذا المهرجان منذ عام  ،2013العرض مع تأدية
أغنية "كومه دي".
وشارك أيضا في أمسية االفتتاح؛ مغني البوب
الفرنسي إتيين داهو ،واألميركي جون كايل ،الذي
أسس مع لو ريد فرقة "ذي فلفت آندرغراوند".

ميدالية فخرية

كوينسي جونز وماتيو جاتون

ومـنـحــت مــديـنــة مــون ـتــرو ف ــي غ ــرب ســويـســرا،
ميدالية فخرية لكوينسي في هذه المناسبة .ولفت
الفنان إلى أن "مهرجان مونترو بمنزلة رولز رويس
المهرجانات".
وق ــال الـمــوسـيـقــي ،ال ــذي خ ــاض م ـجــال الـعــزف
على البوق والتأليف والتوزيع واإلنـتــاج" :أحبك
يا مونترو" بالفرنسية.

وتولى جونز ،الــذي تعاون مع كبار الفنانين،
أم ـث ــال :تــونــي بينيت وف ــران ــك سـيـنــاتــرا وبــاربــرا
سترايسند ،إنتاج ثالثة ألبومات لمايكل جاكسون،
أبــرزهــا "ثــريـلــر" ،ال ــذي ُيـعــد األلـبــوم األكـثــر مبيعا
في العالم.
كما شارك في إعداد نسختي عام  1991و1993
من مهرجان مونترو ،الذي قدم فيه عروضا عدة.
وتستمر النسخة الحالية من المهرجان حتى 14
الجاري مع  380عرضا مرتقبا على ضفاف بحيرة
ليمان ،من بينها  250بالمجان.
ومــن أب ــرز ضـيــوف هــذه الـ ــدورة" :دي ــب بــوربــل"
وفان موريسون وإيغي بوب و"هوليوود فامبايرز"
وجاك وايت.
ُيشار إلى أن مهرجان مونترو لموسيقى الجاز
انطلق عام  1967على يد كلود نوبز وجيو فومار
ورينيه النجي ،الذين ساهموا في شهرة ثاني أكبر
مهرجان عالمي لموسيقى الـجــاز ،بعد مهرجان
الجاز في مونتريال الكندية.
(أ ف ب)

بوب أودنكيرك وريا سيهورن نجما مسلسل «»Better Call Saul

محمد فاضل لـ ةديرجلا  :استقالة لجنة
الدراما نتيجة التهميش وتجاهل مطالبها
•

ً
أكد أن «نسر الصعيد» و«كلبش  »2قدما نموذجا للضابط البلطجي

محمد فاضل

ذا ويكند

كاروتشي ترين

بيال حديد

ذا ويكن د يلهب حماس كاروتشي ترين تحتفل بعيد بيال حدي د تتنزه في روما
جمهور مهرجان موازين ميالدها الـ  30بالمكسيك بإيطاليا بين عشاقها
أحيا النجم العالمي ذا ويكند حفال فنيا على منصة
السويسي ،ضمن فعالياتمهرجان موازين بدورته الـ،17
المقامة حاليا في الرباط بالمغرب .وألهبذا ويكن د حماس
جمهور منصة السويسي بأشهر أغنياته.

احتفلت النجمة كاروتشي ترين بعيد ميالدها الـ  30في
المكسيك ،حيث تقضي إجازتها هناك ،ورصدت عدسات
المصورين النجمة الشابة على شواطئ كانكون بمنتجع
.Live Aqua Beach
يشار إلى أن آخر تجارب ترين في السينما فيلم The
.Honor List

ً
التقطت عــدســات مـصــوروي "الـبــابــاراتــزي" صــورا
لـعــارضــة األزي ــاءبيال حــديـد ،خــال الـتـنــزه فــي رومــا
بإيطاليا.
وك ـ ــان ف ــي ان ـت ـظ ــار ب ـيــا عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن محبيها
وعشاقها ،وفور مشاهدتها التفوا حولها ليلتقطوا
ً
معها صورا تذكارية.

أكد رئيس لجنة الدراما ،المخرج محمد فاضل،
أن استقالته من منصبه ال تعني خسارة المعركة
التي يخوضها ضد االنحدار الدرامي.
وقـ ــال ال ـم ـخــرج مـحـمــد ف ــاض ــل ،رئ ـي ــس لجنة
الـ ــدرامـ ــا ال ـم ـس ـت ـق ـيــل ،إن ال ـل ـج ـنــة ط ـل ـبــت بشكل
رسمي سرعة مخاطبة القنوات ،لحذف مشاهد
الـمـخــدرات فــي مسلسل "فــوق الـسـحــاب" ،والتي
كانت تقدم د عــا يــة مجانية لتعاطي الحشيش،
مـشـيــرا إل ــى أن ه ــذا الـطـلــب ج ــاء وف ــق األســانـيــد
القانونية المنظمة لطبيعة األ عـمــال ا لــدرا مـيــة،
وتمت صياغته بمشاركة المستشار القانوني،
لكنهم فوجئوا بالمجلس يكتفي بتوجيه إنذار
للقناة ،ويضع اإلنذار على موقعه الرسمي لمدة
ساعتين فقط ،ثم يقوم بحذفه.
وأضاف فاضل في تصريحات لـ"الجريدة" ،أن
تقدمه باالستقالة من منصبه ال يعني خسارة
المعركة التي يخوضها ضد االنحدار الدرامي،
مؤكدا أنــه وافــق على رئاسة اللجنة ،لتأكده أن
ً
ال ــدرام ــا الـتـلـفــزيــونـيــة تـ ــزداد سـ ــوء ا كــل ي ــوم ،ما
"جعلنا نـصــل إل ــى أس ــوأ عـصــر درامـ ــي ،فــي ظل
غياب السيناريو الجيد وشركات اإلنتاج الكبيرة
الساعية ألن تفيد الدراما التلفزيونية".
وأكد أنهم طلبوا من المجلس األعلى لإلعالم
ال ـتــدخــل ،لــوضــع ح ــد لــإعــانــات الـتـلـفــزيــونـيــة،
وتمت االستعانة بأبحاث علمية لتطبيقها على
المحطات الفضائية ،بحيث تحقق نفس العائد
المادي ،دون أن تؤثر على المشاهدة الدرامية،
وهو ما لم يحدث أيضا ،الفتا إلى أن هناك وقائع
عديدة أخرى حدثت خالل الفترة الماضية.
وأشـ ــار إل ــى أن ـهــم طـلـبــوا كــذلــك أن يـتــم إبــاغ
ال ـق ـنــوات ب ـحــذف الـمـشــاهــد فــي ال ـعــرض الـثــانــي

ل ــأعـ ـم ــال ،وخ ــاص ــة أن ال ـح ـل ـق ــات ك ــان ــت تـصــل
متأخرة ،لكنهم لم يلقوا استجابة لهذا األمر إال
بعد االستقالة.
وع ـل ــى ع ـكــس ال ـت ـقــريــر ال ــرس ـم ــي ال ـ ــذي أش ــاد
بمسلسلي "كلبش  "2و"نسر الصعيد" ،قال فاضل
إن المسلسلين عمال على ترسيخ لغة البلطجة،
بتقديم نموذج للضابط البلطجي ،ا لــذي يأخذ
حقه بـيــده ولـيــس بــالـقــانــون ،وهــو مــا يتناقض
مــع التضحيات الحقيقية ا لـتــي يقدمها جنود
الــوطــن فــي سـيـنــاء ،مشيرا إلــى أن هـنــاك أعماال
أخرى قدمت مشاهد عنف غير مقبولة تم عرضها
على الشاشة ،مثل مشهد نهاية مسلسل "ضد
مـجـهــول" ،وال ــذي طالبت اللجنة بــإصــدار بيان
رسمي بإدانته.
وأكـ ـ ــد أن قـ ـ ــرار االس ـت ـق ــال ــة ل ــم ي ـك ــن م ــن أج ــل
"ال ـشــو اإلع ــام ــي" أو مـحــاولــة للضغط مــن أجــل
االستجابة للمطالب التي قدموها ،بدليل أنها
أعلنت لوسائل اإلعالم قبل إبالغ المجلس األعلى
ً
لإلعالم بها رسميا ،حتى تكون نهائية ،وال تكون
هناك فرصة لرفض قبولها.
وشدد على أن استقالة اللجنة بكامل تشكيلها
ج ــاء لـشـعــورهــم بــالـتـهـمـيــش وع ــدم االسـتـجــابــة
ً
لمطالبهم ،أو ما يقومون به من مجهود ،نافيا
أن يكون تقاضى أي أجر عن رئاسته للجنة خالل
الفترة الماضية.
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إطالق الدورة األولى لمهرجان لبنان الوطني للمسرح ومعرض إيطالي
ِّ
• تظاهرتان تعززان الدبلوماسية الثقافية والتواصل بين الحضارات

ً
شهدت بيروت حدثين الفتين أخيرا ،يرتبط أحدهما بالمسرح والثاني بالفن التشكيلي :إطالق
ِّ
الدورة األولى لمهرجان لبنان الوطني للمسرح ،ومعرض للفن اإليطالي .إذا كان األول يعزز صلة
لبنان بالحركة المسرحية العربية فإن الثاني يعمق الروابط الثقافية والفنية الكامنة بين بلدان
البحر األبيض المتوسط .ويبرهن الحدثان أن الثقافة والفن وحدهما اللغة التي يجب اعتمادها
بين الشعوب إلقامة جسر تواصل بينها.
بيروت  -ةديرجلا

•

المهرجان
ّ
يتضمن جوائز في
التأليف واإلخراج
والسينوغرافيا
وغيرها

أعـلــن وزي ــر الثقافة فــي لبنان
د .غـطــاس خ ــوري إط ــاق ال ــدورة
األولى لـ{مهرجان لبنان الوطني
ل ـل ـم ـس ــرح» ف ــي ال ـن ـص ــف ال ـثــانــي
م ــن نــوفـمـبــر الـمـقـبــل ،بــالـتـعــاون
مــع الهيئة العربية للمسرح في
اإلمارات.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي
عقده في مكتبه في ال ــوزارة ،في
حـ ـض ــور ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام د .عـلــي
الصمد ،وممثل الهيئة في لبنان
ال ـف ـنــان فــائــق حـمـيـصــي ،وأم ـيــن
ا لـســر اللجنة العليا للمهرجان
الـ ـفـ ـن ــان ع ـب ـي ــدو بـ ــاشـ ــا ،وح ـشــد
م ــن ال ـم ـســرح ـي ـيــن وال ـم ـه ـت ـم ـيــن.
اسـتـهــل الــوزيــر خ ــوري المؤتمر
بكلمة ترحيبية ،وق ــال“ :فــي 24
مـ ــايـ ــو ،زارنـ ـ ـ ــي وف ـ ــد مـ ــن الـهـيـئــة
العربية للمسرح ،مقرها في إمارة
ال ـش ــارق ــة ف ــي اإلم ـ ـ ــارات الـعــربـيــة
ال ـم ـت ـحــدة ،ف ــي ح ـض ــور ممثلين
عن نقابتي الفنانين المحترفين
والممثلين اللبنانيين ،و عــرض
علينا المباردة الصادرة عن حاكم
الشارقة والرئيس األعلى للهيئة
العربية للمسرح الشيخ الدكتور
س ـل ـط ــان بـ ــن م ـح ـمــد ال ـق ــاس ـم ــي،
بتنظيم مهرجان وطني للمسرح
اللبناني}.
أضاف{ :بعد دراسة الموضوع،
ً
ً
ونظرا إلى أهميته ،وقعنا الحقا
كــوزارة ثقافة مع الهيئة العربية
للمسرح ،مذكرة تعاون لتنظيم
هـ ــذا ال ـم ـه ــرج ــان ف ــي ل ـب ـن ــان ،في
النصف الثاني من نوفمبر .2018
ُ
ويـ ـعـ ـن ــى الـ ـمـ ـه ــرج ــان ب ــاألع ـم ــال
الـمـســرحـيــة الـلـبـنــانـيــة المنتجة

ً
د .غطاس خوري متحدثا خالل المؤتمر الصحافي إلعالن المهرجان
ف ــي ل ـب ـنــان مــاسـيـمــو مــاروتــي
مـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـ ـف ـ ــن ال ـك ــاس ـي ـك ــي
الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوسـ ـ ـط ـ ــي فـ ـ ـ ــي مـ ـتـ ـح ــف
{فـ ـي ــا عـ ـ ـ ــوده} ،الـ ـ ــذي يـسـتـمــر
لـ ـغ ــاي ــة  2س ـب ـت ـم ـبــر ال ـم ـق ـب ــل،
ث ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــه م ـ ـت ـ ـحـ ــف
{ب ـ ــاردو الــوط ـنــي} فــي تــونــس.
ف ــي ال ـم ـنــاس ـبــة أل ـق ــى الـسـفـيــر
اإليطالي كلمة اعتبر فيها أن
{المعرض ِّ
يقدم قــراء ة جديدة
ويسهم في إحياء إرث ثقافي
مـشـتــرك ،كــذلــك ي ـهــدف إل ــى أن
ً
يكون سفيرا للحوار الثقافي
ب ـيــن ال ـش ـع ــوب .فــال ـفــن يشكل
جوهر الدبلوماسية الثقافية
ً
وج ـســرا يـتـجــاوز االخـتــافــات
ً
وي ـ ـش ـ ـجـ ــع الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار ت ـ ـعـ ــزيـ ــزا
للتفاهم بين األ م ــم .وتكتسي
هذه الوظيفة األساسية اليوم
ً
أهـمـيــة خــاصــة كــونـهــا عــاجــا
ً
فاعال لكل أنواع التطرف}.
أضاف{ :يهدف هذا المعرض
إلــى تمثيل ثقافة {البحر بين
ً
ا ل ـب ـلــدان} ،مــن خــال  20عمال
ً
ً
لـ  13فنانا إيطاليا من مجموعة
 MAXXIت ـت ـع ـلــق بــا ل ـم ـســا حــات
واألعـ ـم ــال ال ـم ــوج ــودة ف ــي {فـيــا
عوده} و{باردو}.
وقال{ :لطالما تميزت الثقافات
المتوسطية باستقاللها الثقافي
وف ــي الــوقــت نـفـســه ،بانفتاحها
على اآلخر ،والتعايش ،والعالقة

إرث ثقافي مشترك
اف ـت ـت ــح ال ـس ـف ـي ــر اإلي ـط ــال ــي

الدينامية بين األبـعــاد المحلية
والعالمية}.
و تـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدث م ـ ـ ــد ي ـ ـ ــر MAXXI
 Arteوال ـ ـقـ ـ ِّـيـ ــم عـ ـل ــى ال ـم ـع ــرض
ب ــرت ـل ـي ـم ـي ــو بـ ـيـ ـت ــروم ــارك ــي عــن
الـ ـمـ ـع ــرض وأب ـ ـ ـ ــرز األعـ ـ ـم ـ ــال مــن
مجموعة  ،MAXXI Arteو ق ــال:
{مــن هنا ،وفــي بـيــروت ،يتحاور
ال ــذه ــب ال ـب ـيــزن ـطــي وال ـه ـنــدســة
ال ـ ـف ـ ـي ـ ـثـ ــاغـ ــوريـ ــة واأللـ ـ ــوه ـ ـ ـيـ ـ ــات
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة وال ـ ـكـ ــاس ـ ـي ـ ـك ـ ـيـ ــة
اإلغ ــري ـق ـي ــة وال ــروم ــان ـي ــة م ــع فن
الفسيفساء المبهر مــن القرنين
الثاني والسادس ق.م .في {فيال
عودة} ،وفي تونس مع الهندسة
والزخرفات التزيينية في {القصر
الصغير} في {متحف باردو}.
أضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف{ :يـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر ال ـت ـق ـل ـي ــد
ال ـب ـي ــزن ـط ــي ل ـل ـق ــاع ــدة الــذه ـب ـيــة
المشار إليه في بعض اللوحات
المعروضة ،تماما كما اإلشــارة
ال ـت ـه ـك ـم ـيــة إل ـ ــى ال ـم ـي ـثــولــوج ـيــا
ال ــروم ــان ـي ــة ف ــي ل ــوح ــات اخـ ــرى،
فيما تـبــدو التركيبة الفنية مع
االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ــدقـ ـي ــق لـلـنـحــاس
والعودة إلى المفاهيم الجوهرية
لـ ـلـ ـهـ ـن ــدس ــة فـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
ال ـلــوحــات ،فـتــربـطـنــا بالهندسة
الـكــاسـيـكـيــة ،فــي حـيــن تـتــداخــل
األبعاد الوطنية والهندسية من
الــرخــام متعدد األل ــوان وريشات
الخيزران في بعض المنحوتات}.

وتـ ــابـ ــع{ :ي ـع ـي ــد ب ـع ــض األع ـم ــال
تفسير الـمـنـحــوتــات والـلــوحــات
وأعـمــال الفسيفساء مــن العصر
الكالسيكي ،وينفخ فيها الحياة
فــي وق ــت تعتمد أخ ــرى عـلــى فن
ال ـك ــوالج ل ـس ـجــادات مــن مـصــادر
مختلفة ،ثـقــافــة ال ـحــوار والـلـقــاء
التي تجسد الهوية المتوسطية.
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاء
فتعيدنا إ لــى التقاليد المحلية
الشعبية ذات الـمــراجــع القديمة
والميثولوجية.
وتستقي أعمال أخرى الوحي
م ــن ال ـث ـقــافــة ال ـقــدي ـمــة لـلـحــرفـيــة
ع ــال ـي ــة الـ ـ ـج ـ ــودة ،ب ـي ـن ـمــا يــدخــل
ف ــن الـتـطــريــز وال ـق ـطــع ف ــي ح ــوار
م ـ ـثـ ــالـ ــي مـ ـ ــع الـ ـ ــزخـ ـ ــرفـ ـ ــات ال ـت ــي
ت ـ ـعـ ــود إل ـ ــى ش ـ ـعـ ــوب ال ـ ـ ـمـ ـ ــورو}.

المعرض يتضمن
ً
 20عمال لـ 13
ً
ً
فنانا إيطاليا من
مجموعة MAXXI

«إيطاليا والثقافة وحوض المتوسط»
م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ابـ ـتـ ـك ــره ــا م ـت ـح ــف  MAXXIل ـل ـفــن
ال ـم ـعــاصــر ف ــي رومـ ـ ــا ،وأش ــرف ــت ع ـلــى تـنـفـيــذهــا
وزارة ال ـشــؤون الـخــارجـيــة اإليـطــالـيــة والـتـعــاون
ال ــدول ــي ف ــي إط ـ ــار ب ــرن ــام ــج األن ـش ـط ــة الـثـقــافـيــة
للعام  2018المخصص لمنطقة المتوسط تحت
عـنــوان {إيطاليا والثقافة وح ــوض المتوسط}.

السفير اإليطالي يلقي كلمته في افتتاح المعرض

ِّ
يقدم المعرض ،الذي ُينظم بالتعاون مع السفارة
اإليطالية في لبنان والمعهد الثقافي اإليطالي
ومتحف سرسق ،تحية إجالل إلى لبنان إذ يسير
على خطى المعرض الضخم للفن اللبناني Home
 Beirut Sounding the Neighboursالذي أقيم
بين نوفمبر  2017ومايو الفائت.

«التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية» عن مؤسسة الفكر العربي
ّ
االبتكار أو االندثار ...البحث العلمي العربي :واقعه وتحدياته وآفاقه

شمولية وتكامل
ّ
ّ
ّ
لمؤسسة الفكر
العام
تحدث المدير
َ
ال ـعــربــي الــدك ـتــور ه ـنــري الــعــويــط في
طليعتها
كلمته عن سمات التقرير وفي
ّ
طابعه الشمولي والمتكامل ،المتمثل
المروحةِ الواسعة من الموضوعات
في ِ
ّ
الـ ـت ــي ع ــال ـج ـه ــا ،وه ـ ــي ت ـغ ــط ــي مـعـظــم
ا لـجــوا نــب المرتبطة بالبحث العلمي
وأنشطة التكنولوجيا واالبـتـكــار ،في
دول م ـشــرق ال ـعــالــم ال ـعــربــي ومـغــربــه.
ً
وي ـم ـت ــاز أي ـض ــا ب ــوف ــرة ال ـمــوضــوعــات
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي غ ــاب ــت ع ــن ال ـت ـقــاريــر
ّ
العربية المماثلة السابقة ،أو قلما
نالت فيها المعالجة الوافية.
ّ
ورأى الـ َـعــويــط أن أبـ ــرز ما
ّ
يت ُ
سم به التقرير من مزايا،
تركيزه على الصلة الوثيقة
وال ــرواب ــط الـعـضــويــة بين
أن ـش ـط ــة ال ـب ـح ــث الـعـلـمــي
وا لـتـطــو يــر التكنولوجي
واالب ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار مـ ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة،
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ج ـهــة
ً
أخرى ،فضال عن تشديده على
إسهام هذه األنشطة في التنمية
ال ـشــام ـلــة وال ـم ـس ـت ــدام ــة ،ودع ــوت ــه
ال ــدول الـعــربـيــة ،بــإلـحــاح ،إل ــى اعتماد

العنوان  Ars Poeticaالتيني يعني "فن الشعر" ،شاع بعد عنوان
نص للشاعر الروماني هــوراس ( 65 - 8ق.م) .كتبه آنــذاك نصائح
للشعراء الشباب ،ترشدهم إلى سبل كتابة القصيدة الناجحة ،التي
تتمتع بخصيصتين :اإليجاز والديمومة.
شيوع العنوان تكاثف في عدد من القصائد في عصرنا الحديث،
تتجاوز  53قصيدة( ،وفق موقع  .)PoemHunter.comولم يكن األمر
مجرد صدى لشيوع "النقد" من قبل نقاد الشعر ،بل صدى لرغبة
ً
الشعراء أنفسهم في معالجة "فن الشعر" شعريا ،كما يرونه هم في
طوايا أنفسهم ،وفي طوايا القصيدة التي يكتبون.
ُ
وال شك أن قصيدتهم بهذا الشأن لن تقبل على قارئها بأسلوب
"تعليمي" ،كما أقبلت كتابة هوراس قبل ألفي عام .بل تقبل إيحائية،
مــع حسية صلبة فــي مــادتـهــا ،مـسـتــرشــدة بــرؤيـتـهــا الـنـقــديــة التي
انطوت عليها.
فاعلية كتابة القصيدة كانت تشغلني منذ مطلع الشباب حتى
اليوم ،وقد عرضت لذلك في الكثير من نصوصي النقدية ،ونصوصي
الشعرية .وصرت بين الحين والحين أالحق القصائد التي تشغلها
ه ــذه الـفــاعـلـيــة بــالـتــرجـمــة وال ـت ــأم ــل .قـصــائــد تــرصــد عـمـلـيــة والدة
القصيدة ،وقصائد ترصد "فن كتابة القصيدة" .ومن القصائد التي
أحببت فــي حقل "فــن الشعر" اثنتان لشاعرين كبيرين :البولندي
ميووش واألميركي ماكليش؛ األولى نشرتها مع مختارات من شعر
الـشــاعــر فــي مجلة "اللحظة الـشـعــريــة" فــي التسعينيات ،والثانية
أقدمها للقارئ اآلن.
قـصـيــدة "آرشـيـبــالــد مــاكـلـيــش" ( )1982 - 1892مـعــروفــة ،كتبها
الشاعر في مرحلة تأثره بالمدرسة "التصويرية" ،التي وضع أسسها
الشاعر إزرا ﭘاوند .لذا سيرى القارئ اعتمادها الصورة الحسية ،لكن
لتتجاوزها إلى ما هو غير حسي .كما تعتمد "الالزمنية" في جوهر
النص ،كمعيار للشعر الجيد .أال تكون مرآة مرحلة تنتهي بانتهاء
أحداثها .وهذان العنصران وردا في كتاب هوراس (.)Ars Poetica
ُ
قصيدته معالجة تــربــط بين مــا هــو كالسيكي بما هــو حديث،
وضعها الشاعر فــي ثالثة مقاطع ،ولكل مقطع ثمانية أبـيــات .كل
مقطع يوضح ما ينبغي أن تكون عليه القصيدة .المقطع األول يقارن
القصيدة بمشاهد بصرية مألوفة :فاكهة ،ميداليات قديمة ،عتبة
حجرية لنافذة ،ورحلة طيور .المقطع الثاني يقارن القصيدة بالقمر.
فــإذا كانت القصيدة تتسع لمعان كلية ،فهي تنتقل من لحظة إلى
أخرى ،أو من زمن آلخر ،وتظل أهميتها ثابتة (ساكنة).
وكالقمر الــذي يسافر عبر السماء تبدو القصيدة ثابتة في كل
لحظة مــن لـحـظــاتـهــا ،ومـحـتــواهــا يـظــل يـحــافــظ عـلــى طــراوتــه عبر
العصور .فــي المقطع الثالث يؤكد الشاعر أن القصيدة يجب "أن
تكون" ،ال أن تعتمد على ما تعنيه فقط ،أن تحقق كينونة ،شأنها
شأن اللوحة أو المنحوتة.
َ
وت ُ
تابع الصور في مطلع القصيدة إنما يشي بديمومة الشعر
عـبــر ال ــزم ــان" :ث ـمــرة مـكـتـنــزة"" ،مــدال ـيــات قــديـمــة" و"حـ ــواف حجرية
بالية حيث ينمو الطحلب" .ثم إن تتابع المفارقات ،بحيث توصف
القصيدة بـ"الخرس" و"الصمت" و"السكون" مع استحالة ذلك ،وإال
انعدم تواصلها مع قارئها ،إنما هي توكيد أن مادة الشعر قد تبدو
فيزيائية ،إال أن معناه ميتافيزيقي :القصيدة ليست حــول عالم
األشياء المحسوسة فقط ،بقدر ما هو حول الحقائق غير المرئية
وراء ه ــا .ولعل البيت األخـيــر "ليس على القصيدة أن تعني بــل أن
تكون" ،الذي دخل مصطلحات النقاد ،إنما يعتبر مفارقة ،لكن ذات
دالل ــة :ألن معنى أي قصيدة إنـمــا يشير إلــى شــيء "دائ ــم" وجوهر
لحقيقة روحية يتخفى وراء الظاهر:
ينبغي للقصيدة أن تكون ملموسة ومكتومة الصوت /،مثل ثمرة
مكتنزة،
بكماء /مثل مداليات قديمة /،صامتة /مثل عتبات نوافذ بالية
حيث ينمو الطحلب...
ينبغي للقصيدة أن تكون صامتة /مثل تحليق الطيور.
**
ينبغي للقصيدة أن تـكــون ســاكـنــة داخ ــل ال ــزم ــن /،كالقمر وهــو
يتعالى،
ً
تاركة ،كما يحرر القمر /أشجار الليل المتشابكة غصنا إثر آخر،
العقل ذكرى إثر أخرى.
ينبغي أن تكون القصيدة ساكنة داخل الزمن /كالقمر وهو يتعالى،
*
ينبغي للقصيدة أن تكون كفؤا لعبارة /:ما من حقيقة
ولكل تاريخ األحزان أن تكون مدخال سالكا وورقة من شجر القيقب
ً ً
وللحب عشبا لينا /وفنارين على البحر.
ليس على القصيدة أن تعني /بل أن تكون.

إصدار

أطلقت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
(اإلسكوا) ّ
ومؤسسة الفكر العربي التقرير العربي العاشر للتنمية
الثقافية الذي أصدرته ّ
المؤسسة تحت عنوان« :االبتكار أو االندثار،
ّ
البحث العلمي العربي :واقعه وتحدياته وآفاقه» ،في بيت األمم
المتحدة في بيروت ،بالتزامن مع الدورة الوزارية الثالثين لإلسكوا ،التي
ُ
تعقد هذه السنة تحت عنوان «التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة
في الدول العربية» .وكانت ّ
المؤسسة أطلقت التقرير العربي العاشر
من دبي ّ
عشية افتتاح مؤتمرها السنوي «فكر  »16في أبريل .2018
اسـتـهــل وك ـيــل األم ـي ــن ال ـع ــام لــأمــم
ال ـم ـت ـحــدة واألمـ ـي ــن الـتـنـفـيــذي للجنة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
اإلسكوا الدكتور محمد علي الحكيم،
االحتفال بكلمة أوضح فيها أن تقرير
«االبـتـكــار أو االنــدثــار ،البحث العلمي
ال ـع ــرب ــي :واقـ ـع ــه وت ـح ـ ّـدي ــات ــه وآف ــاق ــه»
ً
ً
ي ــأت ــي م ـك ـ ّـم ــا وم ـن ـس ـج ـمــا م ــع نـتــائــج
األب ـحــاث الـتــي تـقــوم بها اإلس ـكــوا في
ّ ً
هذا المجال ،مؤكدا على جملة ضرورات
ّ
للتقدم في مسيرة الدول والمجتمعات
ً
فــي الـتـنـمـيــة ،ومـ ـش ــددا عـلــى ض ــرورة
وجود التشريعات المناسبة لتسهيل
اإلجراءات الداعمة لالستثمار والتركيز
على دور اإلسكوا كجهة داعمة للتعاون
ً
العربي في المجال التكنولوجي أيضا،
ومـ ـ ـ ـ ــواك ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــة
سـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ــة

فوزي كريم

fawzi46@hotmail.com

ً
محليا  ،مــا يشكل مناسبة فنية
وطـ ـنـ ـي ــة ،ل ــاح ـت ـف ــاء بــال ـم ـن ـتــوج
ال ـم ـس ــرح ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي .وتـلـحــظ
م ــذك ــرة ال ـت ـفــاهــم ،تـشـكـيــل لجنة
عـلـيــا مـنـظـمــة ،ول ـج ـنــة مـشــاهــدة
لـ ــأع ـ ـمـ ــال ال ـ ـمـ ــرش ـ ـحـ ــة ،ول ـج ـن ــة
تحكيم للعروض المقبولة وإعالن
الفائز منها ،باإلضافة إلى مدير
للمهرجان}.
وأوض ــح أن الـجــوائــز المقدمة
من الهيئة العامة للمسرح ،موزعة
على النحو التالي :جائزة أفضل
تــأل ـيــف ،وج ــائ ــزة أف ـضــل إخ ــراج،
وجـ ــائـ ــزة أف ـض ــل س ـي ـنــوغــراف ـيــا،
وجـ ــائـ ــزة أفـ ـض ــل ت ـم ـث ـيــل ذك ـ ــور،
وج ـ ــائ ـ ــزة أفـ ـض ــل ت ـم ـث ـيــل إن ـ ــاث،
وجـ ــائـ ــزة ال ـت ــأل ـي ــف ال ـمــوس ـي ـقــي
والـ ـ ـم ـ ــؤث ـ ــرات ،وج ـ ــائ ـ ــزة ال ـه ـي ـئــة
الـعــربـيــة لـلـمـســرح ألف ـضــل عمل.
ختم كلمته بشكر الهيئة العربية
للمسرح ،بشخص رئيسها حاكم
الـشــارقــة الـشـيــخ الـقــاسـمــي ،على
{م ـب ــادرت ـه ــا ال ـه ــادف ــة وال ـق ـي ـمــة}،
ً
متمنيا أن يكون هــذا المهرجان
{ب ــداي ــة ل ـت ـعــاون مـسـتـمــر ف ــي ما
بيننا}.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ل ـف ــت ال ــدكـ ـت ــور عـلــي
الصمد إلــى أن بــاب الترشيحات
لألعمال المسرحية للمشاركة في
المهرجان ُيفتح بين  9يوليو و14
سبتمبر  ،2018ليصار عرضها
على اللجنة العليا ،لتختار بعد
ذلك  10أعمال كحد أقصى.

الـتـغـ ّـيــرات الـمــرافـقــة لـهــذا الـتـطـ ّـور ،وال
ّ
سـ ّـيـمــا فــي مـجــال دع ــم مــتـخــذي الـقــرار
وراسمي السياسات.

ماكليش:
«فن الشعر»

مجلة الكويت تسلط الضوء على
مركز جابر األحمد الثقافي
إطالق التقرير في بيت األمم المتحدة ببيروت
آلـ ّـيــات عمل مالئمة وفاعلة لربط هذه
األنشطة بأولويات التنمية .ولفت إلى
ّ
توج ُهه هذا
أن التقرير يستجيب فــي
ّ
للمبادر ِة التي أطلقتها منظمة األ مـ ِـم
ّ
لتحقيق
مطلع العام ،2016
المتحدة في
ِ
ِ
ّ
خطةِ التنميةِ المستدامة .2030

االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة والثقافية
التي تعوق ّ
تقدمه .كما أن ما شهدته
ً
ّ
المنطقة أخـيــرا من تطور في مضمار
البحث العلمي لــم يــأخــذ فــي االعتبار
الكثير ّ
مما يحيط بها في أرجاء العالم
من ّ
تطورات ذات آثار محورية .من ثم،
تـبـقــى اإلن ـ ـجـ ــازات ال ـت ــي تـحـقـقــت دون
المطلوب على أرض الواقع.

عرض ّ
منسق التقرير واألمين العام
للمجلس ا لــو طـنــي لـلـبـحــوث العلمية
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور مـ ـعـ ـي ــن ح ـم ــزة
االستنتاجات األولية التي خلص إليها
التقرير ،ومــن بينها غياب المبادرات
ال ـفــاع ـلــة ف ــي ال ـع ـقــود ال ـمــاض ـيــة لـبـنــاء
ّ
مجتمع عـلـمــي يـتـمــتــع بـحــوافــز تكفل
ّ
تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ،وتقدم
ً
حلوال مجدية لمجموعةٍ من المشكالت

أزمة ثقة

استنتاجات أولية

ألقى وزير الثقافة في لبنان الدكتور
غطاس خــوري كلمة تـحـ ّـدث فيها عن
الخطة الخمسية التي وضعتها وزارة
الثقافة فــي لبنان وح ـ ّـددت بموجبها
األمـ ــاكـ ــن ال ـت ــي س ـت ـخ ـضــع لـلـتــوظـيــف
الثقافي ،وفي مقدمها تنمية الشؤون
الثقافية التي تشمل السينما والمسرح

تحديات وإشكاليات
لفت أمـيــن عــام المجلس األعـلــى للتخطيط فــي الـكــويــت الــدكـتــور خالد
ّ
االبتكار في المجتمع
التحديات التي يواجهها االستثمار في
المهدي إلى
ّ
ً
ً
العربي عموما ،وإلى وجود عوامل سياسية واقتصادية مؤثرة ،فضال عن
ّ
ّ
المؤسسات األكاديمية ،فهل هي تعليمية أم
اإلشكالية المتعلقة بدور هذه
ّ ً
ّ
منتجة للمعرفة؟ منبها إلى التناقض القائم في مبدأ حوكمة هذه المؤسسات
األكاديمية ،التي ال تحمل في صلب إنشائها بذور إنتاج المعرفة كجزء ال
يتجزأ منها.

واآلداب وال ـم ـك ـت ـب ــات وقـ ـط ــاع اآلثـ ــار
وغيره.
ب ــدوره ،شـ ّـدد الــوزيــر المنتدب لدى
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـم ـغــرب ـيــة الـمـكـلــف
ب ــال ـش ــؤون ال ـعــامــة وال ـح ـكــامــة الـسـيــد
لحسن الــداودي على دور االبتكار في
وضــع الشباب فــي محيطهم العالمي
ومواكبة ما يجري من حولهم .ورأى
أن المأزق الفعلي يكمن ّفي أننا شعوب
ال تعرف تاريخها ،وكأننا نخرج من
األدغال ،أو كأنه ليس لدينا تاريخ وال
حضارة ،كذلك نعاني أزمة ثقة بأنفسنا
وبابتكاراتنا إذا ما جاءت من الداخل.
ف ــي مــداخـلـتــه ت ـحــدث نــائــب األمـيــن
العام للمجلس األعلى للتخطيط في
سلطنة ُعمان السيد طالل بن سليمان
الــرح ـبــي عــن ال ـت ـحـ ّـديــات ال ـتــي تــواجــه
م ـج ـت ـمــع ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي ال ـ ُـع ـم ــان ــي،
وأبـ ــرزهـ ــا ال ـه ـي ـكــل ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي لـجـهــة
أع ـ ــداد الـبــاحـثـيــن ،وه ـ ّ
ـوي ــة الـبــاحـثـيــن
ُ ّ
ال ـف ـع ـل ـي ـيــن ،ون ــوع ـي ــة ال ــك ــت ــاب ال ــذي ــن
ّ
سيعدون التقارير العلمية ،ويأخذون
بــأسـبــاب البحث العلمي .وأش ــار إلى
الفرق الشاسع ما بين مساهمة الدول
الـعــربـيــة ف ــي الـبـحــث الـعـلـمــي ال ـتــي ال
تصل مجتمعة إلــى الــواحــد فــي المئة
ً
داعيا إلى ّ
تجمع
من اإلنفاق العالمي،
ّ
التحديات الكبرى مثل
عربي لمواجهة
ال ـغ ــذاء والـبـيـئــة والـبـطــالــة واسـتــدامــة
الموارد الطبيعية.

أص ــدرت وزارة اإلع ــام العدد
الجديد من مجلة الكويت لشهر
ي ــول ـي ــو ال ـ ـجـ ــاري ،وال ـ ـ ــذي جـمــع
مواضيع ومقاالت واستطالعات
متنوعة ،تصدره تقرير موسع
يبرز أهم ما تتمتع به الكويت
مــن مـقــومــات سياحية ،وتنوع
ال ـق ـط ــاع ال ـس ـي ــاح ــي ف ـي ـه ــا ،مــا
بـ ـي ــن الـ ـثـ ـق ــاف ــي والـ ـت ــرفـ ـيـ ـه ــي
واالجـتـمــاعــي والــريــاضــي ،ما
ي ـج ـعــل م ـن ـهــا ق ـب ـلــة سـيــاحـيــة
م ـه ـم ــة فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـيــج
العربي.
ً
وت ـض ـم ــن ال ـ ـعـ ــدد ت ـق ــري ــرا
ً
خاصا عن مركز جابر األحمد
ً
ً
ُ
الثقافي ،الذي افتتح عام  ،2016ويعد جسرا ثقافيا يربط الكويت
بحضارات العالم ،إلــى جانب مــوضــوع عــن فرقة العميري ،إحــدى
أب ــرز فــرق الـفـنــون الشعبية البحرية فــي الـكــويــت ،إذ تحافظ على
ً
ً
شعبيا ِّ
يعبر عن تراث اآلباء واألجداد،
هذا التراث بوصفه موروثا
وهناك موضوع آخر عن فن النهمة ،الذي يكتسب أهمية بالغة في
دول مجلس التعاون الخليجي كجزء ال يتجزأ من الموروث الشعبي
العريق.
ً
ً
كذلك يضم العدد تقريرا موسعا عن صناعة الخزف في قرية عالي
ً
البحرينية ،إذ تشكل هذه الصناعة جزءا من التقاليد القديمة فيها،
ً
وتحقيقا عن تأثر الكتابة بالنقد ،ودور الجوائز األدبـيــة للرواية
والقصة في تطوير أو تدمير فعل الكتابة ،من خالل استطالع آراء ستة
مبدعين كويتيين أجابوا عن ذلك ،وقراءة في أعمال األديب الروائي
وليد جاسم الرجيب ،كأحد األسماء األدبية البارزة في الكويت.
وتضمن العدد دراس ــات متنوعة مثل" :الــروايــة فن َّ
غير خريطة
الثقافة الغربية"" ،الشعر في الخليج قصائد على قارعة الوطن"،
"الصقر طائر العرب رمز الشجاعة والشموخ"" ،األلوان بين الطبيعة
والفن"" ،عاطف الطيب رائد السينما الواقعية" ،إلى جانب المواضيع
الـثــابـتــة والـقـصــائــد والـقـصــص الـقـصـيــرة ،وم ـق ــاالت "م ــن أن ــت لــوال
العنصرية" بقلم نوف أحمد الفايد" ،رسائل اجتماعية" بقلم د .لولوة
الجاسر .وفــي الصفحة األخيرة مقال بقلم د .خالد فهد الجارالله
بعنوان "من وحي ذكرى مئوية".
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ً
ِّ
«مهرجان بياف» في دورته التاسعة يكرم لبنانيين وعربا وعالميين

َّ
• هيفاء وهبي اعتذرت عن عدم الحضور وملحم زين قدم {النجمة} لوائل كفوري

15

مزاج

أخبار النجوم

عاصي الحالني :ال تفهمني كما تريد

ّ
والعالم ،اجتمعوا تحت راية
غصت ساحة النجمة في بيروت بحشد من الفنانين من لبنان
ً
{مهرجان بياف} في دورته التاسعة الذي اختار وسط بيروت مكانا لتكريم الفنانين .وما إن
بدأ النجوم يتوافدون على السجادة الحمراء حتى أعلنت مفاجأة لم تكن في الحسبان وهي
اعتذار هيفاء وهبي في اللحظات األخيرة عن عدم الحضور رغم الترويج الذي حظيت به.
بيروت -ةديرجلا

•

ملكة جمال لبنان
لعام  2017بيرال
الحلو فازت بجائزة
أفضل فستان

ع ـبــر ح ـســابـهــا ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» اع ـت ــذرت
هـيـفــاء وه ـبــي ع ــن ع ــدم ح ـضــور مـهــرجــان
«بياف» في دورته التاسعة ّ
وغردت« :أعتذر
عن عدم حضور حفلة توزيع جوائز بياف
ّ
سأكرم خالله،
في بيروت الليلة ،والذي كنت
وشعور بالتوعك ،ما
ذلك ألسباب خاصة
ٍ
قسط
يلزمني الـمـكــوث فــي الـمـنــزل وأخ ــذ
ٍ
من الــراحــة .أشكر جمهوري الــداعــم الدائم
الــذي بــارك لــي ،والقيمين على المهرجان
الهتمامهم الخاص بي».
ّ
وكان من المقرر أن تتسلم وهبي جائزة
عــن مجمل أعمالها الغنائية والتمثيلية
وأن ت ــؤدي أغنيتها األخ ـيــرة «تــوتــة» على
المسرح.
اع ـ ـتـ ــذاز وهـ ـب ــي الـ ـ ــذي ب ـل ـبــل ال ـل ـح ـظــات
ً
األول ــى ،لــم تستمر تــداعـيــاتــه طــويــا ،وما
لـبــث الـمـهــرجــان أن انـطـلــق وس ــط حضور
فني كثيف وتكريم فنانين للمرة األو لــى
من خــارج العالم العربي ،ما أضفى طابع
العالمية عليه.
المهرجان الــذي ّ
قدمته اإلعالمية ريما
نجيم ّ
تحية خاصة إلى الفنان العالمي
وجه
ُ
عمر الشريف ،وأهديت الدورة إليه.

تنافس على األناقة
منذ السادسة مساء بــدأ توافد النجوم
على السجادة الحمراء التي شهدت منافسة
قوية بين النجمات اللواتي تسابقن على
خطف األنظار بأناقتهن وإطالالتهن التي
وقعها في معظمها مصممو أزياء لبنانيون
عالميون ،وفازت ملكة جمال لبنان لعام
 2017بيرال الحلو بجائزة أفضل فستان،
إذ تألقت بفستان أبـيــض طــويــل ،كذلك
لفتت النجمة التونسية لطيفة الحضور
ب ـف ـس ـتــان أزرق سـ ـم ــاوي م ــن تــوقـيــع
مصمم األزياء اللبناني زياد نكد ،فيما
ً
اختارت ريما نجيم فستانا أسود.
وش ـهــد الــرئ ـيــس سـعــد ال ـحــريــري مد

عاصي الحالني
ف ــوج ــئ م ـتــاب ـعــو ع ــاص ــي ال ـحــانــي بـتـعـلـيــق ع ـلــى حـســابــه
الخاص على أحد مواقع التواصل االجتماعي جاء فيه{ :ال
تفهمني كما تريد ،إن صعب عليك فهمي اسألني واقطع
الـشــك باليقين أو أغـلــق بــوابــة ظـنــونــك ع ـنــي} ،مــن دون أن
يكشف هوية الشخص المقصود.
ّ
الصحية ،بعد
كــان الـحــانــي طـمــأن الجمهور على حالته
ت ـعــرضــه ل ــرض ــوض طـفـيـفــة ف ــي رج ـل ــه بـسـبــب وق ــوع ــه عن
الحصان.

بيرال الحلو وأجمل فستان
ً
السجادة شخصيا برفقة وزيــر السياحة
افــاديــس كـيــدانـيــان ووزي ــر التربية مــروان
حمادة ،وتخلل المناسبة توزيع  40منحة
جامعية لمتفوقين في مختلف الجامعات
في لبنان.

نجوم مصريون وعالميون
من أبرز النجوم المصريين الذين ّ
كرمهم
المهرجان ،أنغام ،والمطرب الشعبي حكيم،
واإلعالمية لميس الحديدي .حكيم أعرب عن
ً
سعادته بالتكريم في لبنان ،مشيرا إلى أنه
يأخذ من بيروت طاقة فرح وسعادة ،وتوجه
بــالـشـكــر إل ــى {ب ـي ــاف} وح ــرص عـلــى تقديم
تحية للمنتخبات العربية في كأس العالم
ً
لكرة القدم ،موجها رسالة إلى محمد صالح:
َ
{أوع تزعل كلنا بنحبك والعالم كله بيحبك}.
كذلك أبدت الحديدي سعادتها بالتكريم

وائل كفوري نجم العام
في لبنان وبتسلمها الجائزة من اإلعالمية
ً
مي الشدياق التي اعتبرتها نموذجا للجرأة
والحرفية ،مثنية على الشعب اللبناني الذي
يتذوق الفن ويهوى الحياة والفرح.
ً
وكـ ـ ـ ـ ـ ّـرم الـ ـمـ ـه ــرج ــان أيـ ـ ـض ـ ــا اإلع ــامـ ـي ــة
اإليطالية ذات األص ــول الفلسطينية روال
ج ـبــريــل .وم ــن ال ــوج ــوه الـعــالـمـيــة النجمة
األمـيــركـيــة زوالي هيناو الـتــي أعــربــت عن
سعادتها بالتكريم وبوجودها في لبنان،
وال ـف ـن ــان ــة ال ــروم ــان ـي ــة ال ـك ـس ـن ــدرا س ـت ــان،
والـثـنــائــي الـتــركــي خــالــد أرغ ـنــش الشهير
ب ـ {الـسـلـطــان سـلـيـمــان} ،وزوج ـت ــه الفنانة
ب ـي ــرج ــوزار ك ــوري ــل ال ـت ــي تــأل ـقــت بـفـسـتــان
أبـ ـي ــض طـ ــويـ ــل ،وح ـظ ـي ــا ب ـت ـص ـف ـيــق ح ــاد
مــن الـحـضــور لحظة استالمهما جائزتي
ً
تكريمهما ،نظرا إلى شعبيتهما الواسعة
في الوطن العربي.

أنغام

فنانون لبنانيون

كارين رزق الله

ّ
غطاس خوري أبرز المكرمين،
من لبنان ،كان وزير الثقافة د.
كذلك كـ ّـرم المهرجان اإلعالمية ماغي فــرح ،والفنانة كارين
رزق الـلــه ،والـنـجــم بــديــع أبــو شـقــرا ،والـكــومـيــدي واإلعــامــي
هشام حداد ،والشاعر منير بو عساف ،والمخرج مالك عقاد،
وغيرهم...
ّ ً
مكرما كنجم العام
وتألق وائل كفوري على مسرح {بياف}
ّ
عــن ألـبــومــه  .Wصديقه ملحم زيــن اعتلى الـمـســرح ليسلمه
وألقى كلمة مؤثرة جاء فيها{ :جرت العادة
نجمة المهرجان،
ُ
ً
أن أحضر مهرجانات ألكـ ّـرم ،لكنني أتيت اليوم ألكرم نجما،
ً
هو نجم من دون أن يغني} ،واصفا كفوري بـ {صاحب األخالق
العالية وموهبة ال تتكرر في وطننا العربي .أثــرى المكتبة
بأغان على مدار  25سنة نعتز به وبصدقه وأخالقه
العربية
ٍ
العالية .اليوم محبتي له أتت بي ألكرمه}.
أما األعالمية جيسيكا عــازار التي رافقت زين في مهمته
ً
ً
فـتـ ّ
ـوجـهــت إلــى كـفــوري قــائـلــة{ :أن تـكــرم إنـســانــا نــاجـحــا أمــر

نادين الراسي تغني البنها

نادين الراسي

ً
جميل وأن ّ
تكرم صديق العمر تشعر بأنك معني شخصيا
بالنجاح .عندما يقف على المسرح أو يطرح أغنية جديدة ال
يكون كصديق ،بل يصبح المطرب النجم االستثنائي الفني
وأصبح أنا واحدة من الفانز}.
وتابعت{ :محظوظة ألنني أعيش في زمن فيه فنان كبير
يدعى وائل كفوري وأستطيع أن أخبر عن تواضعه وإيمانه
والمحبة والقوة ،الذي ال يتجنب
واإلنسان المليء بالطيبة
ّ ً
ً
ً
الكاميرا تكبرا ،بل خجال وترفعا}.
بعد تسلمه الجائزة ألقى كفوري كلمة جاء فيها{ :لم تتركوا
ّ
ً
لي كلمة أقولها .اعتبر نفسي محظوظا أن أتسلم الجائزة من
شخصين أحبهما مــن قلبيّ ،
ريــس األغنية العربية الكبير
بــأخــاقــه وتــواضـعــه ملحم زيــن وفــراشــة الـشــاشــة اإلعــامـيــة
جيسيكا عــازار} ،أضــاف{ :منذ أسبوع غنيت {أخــدت القرار}،
باق
واليوم في حضوركم سأعكس أحرف األغنية وأقول إنني ٍ
معكم ومش ممكن فل}.

عبر حسابها على أحد مواقع التواصل االجتماعي ،نشرت
الـمـمـثـلــةن ــادي ــن ال ــراسـ ـي م ـق ـطــع ف ـيــديــو ت ـظ ـهــر ف ـيــه وهــي
تحتضن ابنها وتغني له أغنية «أنا كتير» للفنانة المصرية
شيرين عبد الوهاب ،ويتفاعل معها مارك بترداده األغنية
ً ّ
أيضا .علقت نادين على الفيديو« :مصارحة نفسي عيوبي
مش نكراها ّ
في انا كتير».

باسم مغنية في عطلة في إسبانيا

صاعدون في بورصة الدراما الرمضانية
{الزعيم} والفخراني وشعبان ويوسف ويسرا األفضل في األدوار األولى
باسم مغنية

شهدت الدراما الرمضانية في مصر نجومية مجموعة المساعدة ،وهو صعود ارتبط بطبيعة الشخصيات
من الفنانين سواء أصحاب األدوار األولى أو األدوار التي ّ
جسدوها.

نشر الممثل باسم مغنية عبر صفحته على أحــد مواقع التواصل
ً
مدينة

االجتماعي ،صورا له ولزوجته خالل تمضية عطلتهما في
فالنسيا في إسبانيا ،يظهر في إحــداهــا على دراجــة هوائية وفي
ً
أخرى وهو يقف منتظرا القطار ،كذلك نشرت زوجته صورة لها في
المدينة نفسها.
آخر مسلسالت باسم مغنية {تانغو} و{كل الحب كل الغرام}.

القاهرة – هيثم عسران
ع ــادل إم ــام أح ــد أب ــرز ن ـجــوم الصف
األول الـ ـ ــذيـ ـ ــن نـ ـجـ ـح ــوا فـ ـ ــي الـ ـسـ ـب ــاق
الرمضاني الفائت فــي مصر .استطاع
«الـ ــزع ـ ـيـ ــم» أن يـ ـج ــذب الـ ـمـ ـش ــاه ــد إل ــى
مسلسله الرمضاني «عوالم خفية» في
أول ت ـع ــاون بـيـنــه وب ـيـ ّـن مـجـمــوعــة من
المؤلفين الشباب ،إذ حقق العمل نسبة
م ـش ــاه ــدة ه ــي األعـ ـل ــى ألعـ ـم ــال الـنـجــم
المصري عبر «يوتيوب» ،باإلضافة إلى
ً
ً
تقديمه دورا مختلفا عن أدواره السابقة
من خالل شخصية الصحافي رضا هالل
الذي يسعى إلى كشف قضايا الفساد.
ً
النجاح كان أيضا من نصيب الفنان
القدير يحيي الفخراني الــذي عــاد إلى
الــدرامــا التلفزيونية بعد غـيــاب العام
ً
ال ـمــاضــي ،م ـقــدمــا مـعــالـجــة اجـتـمــاعـيــة
كوميدية في مسلسله «بالحجم العائلي»
ّ
ً
الذي حقق رد فعل جيدا رغم الصعوبات
التي واجهته خالل التصوير.

واس ـت ـع ــاد ع ـمــرو يــوســف تــأل ـقــه في
«طــايــع» ال ــذي خــاض مــن خــالــه تجربة
ً
ال ـب ـطــولــة ال ــدرام ـي ــة مـ ـج ــددا ،م ــن خــال
شخصية الطبيب الصعيدي الذي يواجه
ً
مشكلة الثأر ويخسر عائلته واحدا تلو
اآلخر بسبب مشاكل ال عالقة له بها.
وت ـ ـم ـ ـي ـ ــز ي ـ ـ ــوس ـ ـ ــف فـ ـ ـ ــي ش ـخ ـص ـي ــة
ال ـص ـع ـيــدي س ـ ــواء ب ــإت ـق ــان ال ـل ـه ـجــة أو
ب ــاألداء ال ــذي جعل المشاهد يتعاطف
ً
معه مستفيدا من إيقاع األحداث السريع،
ً
ف ـضــا عــن وج ــود م ـخــرج مـحـتــرف هو
عمرو سالمة وورق درامــي اكتمل قبل
بداية التصوير على عكس بقية األعمال
الدرامية التي عرضت في رمضان.
ومـ ـ ــع ال ـش ـع ـب ـي ــة الـ ـت ــي ي ـت ـم ـت ــع بـهــا
مصطفى شعبان ،حقق مسلسله «أيوب»
ً
ً
ً
نجاحا جماهيريا ونقديا للمرة األولى
منذ دخوله مجال الدراما التلفزيونية
ً
ً
ً
عـلـمــا ب ــأن الـعـمــل ك ــان مـكـتــوبــا مسبقا
و هــو للسيناريست محمد سيد بشير
ولم يتدخل البطل في أحداثه على عكس
تجاربه السابقة التي اعتمد فيها على
تفصيل الدور «على مقاسه».
شـعـبــان خ ــرج مــن شخصية الـشــاب
م ـت ـع ــدد الـ ـع ــاق ــات الـ ـ ــذي ت ـل ـهــث خـلـفــه
النساء ،ليقدم الشاب «أيوب» الذي يواجه
ً
ظــروفــا معيشية صـعـبــة ،وم ــن موظف
ً
فــي أحــد الـبـنــوك يصبح شخصا يريد
االنـتـقــام مــن المحيطين بعدما تخلوا
عنه بمن فيهم زوجته التي تكتب نجله
بــاســم رجــل آخــر وشقيقته الـتــي تتفق
مــع زوج ـهــا عـلــى تــزويــر تــوقـيـعــه لبيع
منزلهما.
ً
وظهر واضحا تميز باسل الخياط في
شخصية «السيكو» في مسلسل «الرحلة»

لـيــواصــل تــألـقــه فــي الـحـضــور الــدرامــي
ً
كعادته في كل عام ،علما بأن دوره كان
ً
مـلـيـئــا بــالـتـفــاصـيــل الـنـفـسـيــة الصعبة
ولم يؤخذ عليه سوى الشعر المستعار
الــذي ظهر به في األح ــداث ،كذلك شهد
المسلسل تألق ريهام عبد الغفور.
ً
وأثـ ـب ــت أك ـ ــرم ح ـس ـنــي ن ـف ـســه ب ـع ـيــدا
عــن شخصية «أب ــي حفيظة» مــن خالل
مسلسله «ال ــوص ـي ــة» ال ــذي ش ــارك ــه في
بـطــولـتــه أح ـمــد أم ـي ــن ،م ـقــدم الـبــرنــامــج
الساخر «البالتوه».

بطولة نسائية
فــي البطولة النسائية نجحت آيتن
عامر في تقديم شخصية الفتاة الشعبية
الوصولية التي تسعى إلى جمع األموال.
حـتــى أن الـجـمـهــور تـعــاطـ ُـف مـعـهــا في
ن ـه ــاي ــة األحـ ـ ـ ــداث ب ـع ــدم ــا أدخ ـ ـلـ ــت إل ــى
مستشفى األمراض العقلية عقب سرقة

صفاء سلطان تهنئ ابنتها
بشرى في {عوالم خفية}
أموالها من شريكها والقبض عليها.
وواصـ ـ ـل ـ ــت يـ ـس ــرا ن ـج ــاح ــات ـه ــا عـبــر
مسلسلها «لــديـنــا أقـ ــوال أخـ ــرى» الــذي
عادت فيه إلى التعاون مع شيرين رضا،
وتعاملت فيه مع المخرج محمد علي،
ّ
وتميزت في تقديم نفسها بشكل مختلف
في شخصية المستشارة القانونية.
ُيـ ـحـ ـس ــب لـ ـيـ ـس ــرا أن ـ ـهـ ــا رغـ ـ ــم تـ ـك ــرار

تعاونها مع فريق التأليف نفسه فإنها
ّ
جددت في دورها ،ما انعكس على نسبة
معدالت البحث عن مشاهدة العمل ،فيما
منحت لعدد من الممثلين المشاركين
في العمل في مقدمهم نجالء بدر مساحة
أكبر في أدوارهــم ،ما يؤكد أنها كبطلة
لم تخش أن تتأثر نجوميتها.

أدوار ثانية
أما األدوار الثانية في الدراما فشهدت تألق مجموعة من
ً
ً
الفنانين مــن بينهم حسني شتا ال ــذي ق ـ ّـدم دورا مـمـيــزا في
«أيــوب» ،كذلك محمد علي رزق الذي جسد شخصية األستاذ
مايكل ،رغم كونه أحد ضيوف الشرف في األحداث.
كذلك ظهر تفوق فتحي عبد الوهاب الواضح في مسلسلي
«عوالم خفية» و{أبو عمر المصري» حيث نال استحسان النقاد
والـجـمـهــور ،بــاإلضــافــة إلــى بـشــرى الـتــي شــاركــت فــي «عــوالــم
خفية» ّ
وقدمت شخصية المحامية ابنة الصحافي هالل كامل،
ً
ً
إذ حققت حضورا الفتا لدرجة أن البعض وصف دورها بأنه
األفضل في مسيرتها الفنية حتى اآلن.

ومن بين األدوار الثانية المميزة شخصيتا حنان مطاوع
ً
في مسلسلي «الرحلة» و{ضد مجهول» ،حيث أظهرت اختالفا
فــي طبيعة األدوار الـتــي قــدمـتـهــا ،فيما واصـلــت ث ــراء جبيل
خطواتها الثابتة تجاه النجومية عبر «كارما» التي رحلت في
الحلقة األخيرة من المسلسل.
ورغم االنتقادات التي نالها «نسر الصعيد» بقي أداء سيد
رجب األفضل ،إذ تعايش مع شخصية هتلر ،الرجل الصعيدي
ال ــذي ت ـحـ ّـولــت حـيــاتــه إل ــى ال ـث ــراء بـسـبــب ات ـج ــاره ف ــي اآلث ــار
ومخالفته القانون.

صفاء سلطان
نـشــرت الممثلة األردن ـيــة  صـفــاء سلطان عبر صفحتها على أحد
مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،ص ــورة لنتيجة ابـنـتـهــا ال ـتــي نالت
ّ
شـهــادة البكالوريا ،وعــلـقــت« :ألــف حمد وشـكــر لــرب العالمين هي
رفعت رأسي.
الفرحة الحقيقية ...نجاح ابنتي إملي بالفرع األدبي.
ِ
عليك ويـقــدرنــي كــي ال أقـصــر مـعــك ...ألــف مـبــروك لكل
الـلــه يــرضــى
ِ
الناجحين مــن طــاب الـبـكــالــوريــا .إمـلــي بحبك يــا عـمــري يــا فرحة
أنت».
حياتي ِ
آخــر أعـمــال صـفــاء سلطان المسلسل الـســوري «وه ــم» ،مــن تأليف
سليمان عبد العزيز ،إخراج محمد وقاف ،وبطولة :محمد األحمد،
وليليا األطــرش ،وزهير رمضان ،وعبير شمس الــديــن ...ومسلسل
«هارون الرشيد» مع الممثل السوري قصي خولي.
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استئصال المعدة ...متى يلجأ إليه األطباء؟
بالخضوع لها
استئصال المعدة عملية جراحية إلزالة ًالمعدة كلها أو جزء منها .قد ينصح الطبيب
ً
ُ
كعالج لسرطان المعدة ،الذي ُيدعى أيضا السرطان المعدي .وتستخدم هذه الجراحة أيضا كعالج للداء
السكري ،وخزل المعدة ،والسمنة.
بعد الجراحة ،تختلف عملية هضم الطعام ،مع أن ذلك ال يمنع المريض من مواصلة تناول الطعام
والشراب .لذلك قد يحتاج إلى بعض الوقت ليتعافى ويعتاد نظامه الغذائي الجديد وطريقة أكله
المختلفة .إليك لمحة عن غايات استئصال المعدة وما عليك توقعه قبل الجراحة ،وخاللها ،وبعدها،
ً
فضال عن المضاعفات المحتملة.
الستئصال المعدة أنواع رئيسة ثالثة:
ُ
• استئصال المعدة الكامل حين تزال المعدة بأكملها.
ُ
• استئصال المعدة الجزئي حين يزال جزء من المعدة.
• تكميم المعدة حين ُيزال جزء من الجهة اليسرى من المعدة بهدف
تصغير حجم هذا العضو.
تـخـتـلــف ه ــذه ال ـجــراحــة بــاخ ـتــاف ال ـم ـشــاكــل الـصـحـيــة وال ـعــوامــل
الشخصية .يوصي الطبيب بها كعالج للحاالت التالية:

الطبيب ال يلجأ
إلى استئصال
المعدة الجزئي
أو الكلي لعالج
خزل المعدة إال
ً
نادرا

سرطان المعدة

الداء السكري

ً
ي ـ ـن ـ ـصـ ــح ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــب غـ ــال ـ ـبـ ــا
ب ــاس ـت ـئ ـص ــال الـ ـمـ ـع ــدة ك ـع ــاج
لـســرطــان الـمـعــدة فــي حــالــة َمــن
يتمتعون بوضع صحي جيد.
ي ـتــرك ال ـج ــراح أك ـبــر ق ــدر ممكن
ً
من المعدة ،علما بأنه يختلف
بـ ـ ــاخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف نـ ـ ـ ـ ــوع الـ ـ ـس ـ ــرط ـ ــان
ومرحلته.
تعتمد فاعلية هذه الجراحة
عـ ـل ــى الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي ب ـل ـغ ـهــا
الـ ـ ـس ـ ــرط ـ ــان ع ـ ـنـ ــد ت ـش ـخ ـي ـص ــه.
وللحصول على أفضل النتائج،
تشمل خطة الـعــاج استئصال
معدة يتزامن مع عالج كيماوي،
أو عالج كيماوي وإشعاعي ،أو
عالج كيماوي خالل الجراحة.

ُ
تشير مراجعة أجريت عام 2016
ّ
إل ــى أن اسـتـئـصــال الـمـعــدة يحسن
وضـ ــع م ــرض ــى الـ ـ ــداء ال ـس ـك ــري من
الـنـمــط ال ـثــانــي .عـلــى نـحــو مـمــاثــل،
اكتشف معدو مراجعة عام  2015أن
جراحة المجازة المعوية وجراحة
تكميم الـمـعــدة فاعلتان فــي ضبط
الداء السكري والسمنة.

خزل المعدة

جراحة تكميم
المعدة فاعلة
في ضبط
الداء السكري
والسمنة

ال يـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــأ ا ل ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــب
إل ــى اسـتـئـصــال الـمـعــدة
الجزئي أو الكلي لعالج
خـ ـ ـ ــزل ا لـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــدة إال فــي
ح ـ ـ ـ ـ ــاالت ن ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ول ـ ـ ــدى
مرضى مختارين بعناية.
وع ـلــى الـبــاحـثـيــن إج ــراء
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــدراسـ ــات
قبل أن يتحول استئصال
الـمـعــدة إل ــى ع ــاج رائــج
لهذه الحالة.

السمنة
قـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدم ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــب
اسـ ـ ـتـ ـ ـئـ ـ ـص ـ ــال ال ـ ـم ـ ـع ـ ــدة لـ ـع ــاج
ال ـس ـم ـنــة .إال أنـ ــه يـقـتـصــر على
حـ ـ ـ ــاالت نـ ـ ـ ـ ــادرة وب ـ ـعـ ــد إخـ ـف ــاق
األساليب األخرى مثل الحميات
الـغــذائـيــة ،ومـمــارســة الــريــاضــة،
وتناول أدوية التنحيف .ويعتبر
المجتمع الطبي هــذه الجراحة
آم ـن ــة وعــال ـيــة الـفــاعـلـيــة كـعــاج
للسمنة.

الجراحة
يجري الجراحون عمليات المعدة
بطريقتين:
• ال ـج ــراح ــة الـمـفـتــوحــة شــائـعــة
وتـشـمــل إزالـ ــة ال ـج ـ ّـراح الـمـعــدة من
خالل شق في البطن.
• الجراحة بتنظير البطن تشمل
إح ـ ـ ــداث ش ـق ــوق ص ـغ ـي ــرة عـ ــدة فــي
منطقة البطن .ولما كان هذا النوع
ً
ً
من الجراحة محدودا ،فيقود غالبا
ـاف أسـ ـ ــرع ويـقـلــل
إلـ ــى ع ـم ـل ـيــة تـ ـع ـ ٍ
م ــن ال ـم ـخــاطــر ،م ـقــارنــة بــالـجــراحــة
المفتوحة.
• ب ـعــد إزالـ ـ ــة جـ ــزء م ــن ال ـم ـعــدة،
يعيد الجراح بناء الجهاز الهضمي.
ً
ويستخدم غالبا مفاغرة على شكل
 Yبغية إعــادة وصل أجــزاء الجهاز
الهضمي.

كيف تستعد للجراحة؟
قبل الـجــراحــةُ ،يضطر المريض
إلى الحد من تناوله الطعام بالصوم
أو تفادي بعض أنــواع المأكوالت.
ً
يوصيه الطبيب أيـضــا بـعــدم أخذ
بعض األدويـ ــة أو الـمـكـمــات .اتبع
ً
دوما توجيهات الطبيب.
قــد يشعر الـمــريــض بــراحــة أكبر
عندما يفكر فــي الـجــراحــة ،إذا كان
يملك معلومات وافية عما ينتظره.
لذلك ال تتردد في مناقشة الجراحة
وعـمـلـيــة ال ـت ـعــافــي بــالـتـفـصـيــل مع
طبيبك.
قبل استئصال المعدةُ ،يخضع
ً
الطبيب أيـضــا الـمــريــض لفحوص
روتينية ،مثل:

• فحوص دم.
• فحوص بول.
• تخطيط كهربية القلب.
• تـ ـص ــوي ــر الـ ـ ـص ـ ــدر ب ــاألش ـع ــة
السينية.
قــد يـقــرر الطبيب إج ــراء المزيد
مــن الفحوص بغية تكوين صــورة
أوضح عن حالة المريض ،وتشمل
هذه الفحوص:
• ال ـت ـن ـظ ـيــر ال ــداخـ ـل ــي ال ـع ـلــوي
(المعدة واالثني عشر).
• التنظير الداخلي بالموجات ما
فوق الصوتية.
• التصوير المقطعي المحوسب.

بعد الجراحة
يستطيع المريض تناول أي طعام

أو شــراب ال يسبب له االنــزعــاج ،ما
ل ــم يـنـصـحــه الـطـبـيــب أو الـمـمــرض
بخالف ذلــك .استشر طبيبك بشأن
أن ـ ــواع ال ـط ـعــام ال ـتــي ق ــد تـسـبــب لك
المشاكل .وإذا الحظت أن مأكوالت
معينة تزعجك أو تــؤدي إلــى حركة
أمعاء رخوة ،فاستبعدها من غذائك
وعد إلى تناولها بعد بضعة أسابيع.
إل ـي ــك ب ـعــض ال ـن ـصــائــح لعملية
تعاف أسرع:
ٍ
• الـتـمــرن :واص ــل الـتـحــرك حتى
في الفراش كي تتفادى مشاكل مثل
الجلطات الدموية وضعف العضالت.
ّ
أدر قــدم ـيــك ،ومـ ــط ســاق ـيــك ،وح ـ ّـرك
أص ــاب ــع قــدم ـيــك ك ــي ت ـع ــزز ال ـ ــدورة
الدموية وتحافظ على قوة عضالتك.
• ال ـت ـن ـفــس ال ـع ـم ـيــق :ق ــد ي ــؤدي
التمدد في الفراش لفترات طويلة إلى
ذات الرئة .تساعدك تقنيات التنفس

العميق فــي ت ـفــادي ه ــذا ال ـنــوع من
المضاعفات .بعد الجراحة ،يعطيك
ً
الـطـبـيــب ج ـه ــازا لـقـيــاس الـتـنـفــس،
ً
علما بــأ نــه مصمم لمساعدتك في
التنفس بعمق.
• التحكم في األلــم :أطلع فريقك
الطبي على معدالت األلم التي تشعر
بها .يساعد التحكم في األلم بفاعلية
المريض في العودة إلــى نشاطاته
المعتادة بسرعة أكبر.
• ت ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــب ب ـ ـ ـعـ ـ ــض
النشاطاتَ :
تفاد العوم
وال ـ ـس ـ ـب ـ ــاح ـ ــة ،وحـ ـم ــل
أوزان ثـقـيـلــة ،وال ـق ـيــادة
إلــى أن يسمح لك الطبيب
باستئناف هذه
الـ ـنـ ـش ــاط ــات
بالكامل.

بعد الجراحة
يستطيع الـمــريــض تـنــاول أي طـعــام أو ش ــراب ال
يسبب له االنزعاج ،ما لم ينصحه الطبيب أو الممرض
بخالف ذلك .استشر طبيبك بشأن أنواع الطعام التي
قد تسبب لك المشاكل .وإذا الحظت أن مأكوالت معينة
تزعجك أو تؤدي إلى حركة أمعاء رخوة ،فاستبعدها
من غذائك وعد إلى تناولها بعد بضعة أسابيع.
تعاف أسرع:
إليك بعض النصائح لعملية
ٍ
• الـتـمــرن :واص ــل الـتـحــرك حـتــى فــي ال ـفــراش كي
ت ـت ـفــادى مـشــاكــل مـثــل الـجـلـطــات الــدمــويــة وضـعــف
ّ
العضالت .أدر قدميك ،ومــط ساقيك ،وحـ ّـرك أصابع
قدميك كي تعزز الــدورة الدموية وتحافظ على قوة
عضالتك.
• التنفس العميق :قد يــؤدي التمدد في الفراش
لفترات طويلة إلى ذات الرئة .تساعدك تقنيات التنفس

العميق في تفادي هذا النوع من المضاعفات .بعد
ً
ً
الجراحة ،يعطيك الطبيب جهازا لقياس التنفس ،علما
بأنه مصمم لمساعدتك في التنفس بعمق.
• ال ـت ـح ـكــم ف ــي األل ـ ــم :أط ـل ــع فــري ـقــك ال ـط ـبــي على
معدالت األلم التي تشعر بها .يساعد التحكم في األلم
بفاعلية المريض في العودة إلى نشاطاته المعتادة
بسرعة أكبر.
• تجنب بعض النشاطاتَ :
تفاد العوم والسباحة،
وحمل أوزان ثقيلة ،والقيادة إلى أن يسمح لك الطبيب
باستئناف هذه النشاطات بالكامل.
ً
يزيل الطبيب غالبا القطب أو الدبابيس بعد سبعة
إلى  10أيام من الجراحة .بعد ذلك ،يستطيع المريض
العودة ببطء إلى نشاطاته المعتادة.

ً
يــزيــل الـطـبـيــب غــالـبــا الـقـطــب أو
الدبابيس بعد سبعة إلــى  10أيــام
مــن ال ـجــراحــة .بـعــد ذل ــك ،يستطيع
المريض العودة ببطء إلى نشاطاته
المعتادة.

الحياة بعد استئصال المعدة
ب ـع ــد هـ ــذه الـ ـج ــراح ــة ال ـم ـعــويــة،
ً
ُيضطر المريض غالبا إلــى تبديل
نـظــامــه ال ـغــذائــي ألن مـعــدتــه باتت
أصغر وأقل قدرة على معالجة أنواع
محددة من الطعام .يشير كثيرون
م ـم ــن ي ـخ ـض ـعــون لـ ـه ــذه ال ـج ــراح ــة
ً
إلــى أنهم يتناولون مـقــدارا أقــل من
الطعام ،ويشعرون بالشبع بسرعة
أكبر ،ويعانون بعض المضاعفات
الهضمية.
استشر طبيبك بـشــأن مــا عليك
تناوله أو تفاديه بعد الجراحة.
ع ـ ــاوة ع ـلــى ذل ـ ــك ،يـعــانــي
ً
ً
الـبـعــض ع ــوزا غــذائـيــا بعد
اس ـت ـئ ـصــال ال ـم ـع ــدة .لــذلــك
ي ـ ــراق ـ ــب الـ ـطـ ـبـ ـي ــب مـ ـع ــدالت
المريض من:
• الفيتامين .B12
• الحديد.
• حمض الفوليك.
• الكالسيوم.
• الفيتامين .D
باإلضافة إلى ذلكّ ،
تقدم منظمة
{ال معدة للسرطان} معلومات مفيدة
لمن خضعوا الستئصال المعدة.
وبــإم ـكــانــك زي ـ ــارة مــدونـتـهــا لتقرأ
ً
قـصـصــا ع ــن إم ـك ــان الـعـيــش حـيــاة
طبيعية عقب هذه الجراحة.

مضاعفات الجراحة

إلى أن  %75ممن يخضعون لجراحة
استئصال المعدة الكلي أو الجزئي
يـعــانــون مـتــازمــة اإلف ــراغ السريع،
ال ـت ــي ت ـح ــدث ع ـنــدمــا ي ـمــر الـطـعــام
بـســرعــة كـبـيــرة فــي األم ـع ــاء .تشمل
مـ ـض ــاعـ ـف ــات اسـ ـتـ ـئـ ـص ــال ال ـم ـع ــدة
األخرى:
• ارت ـ ـج ـ ــاع ال ـ ـم ـ ــريء أو ح ــرق ــة
المعدة.
• الغثيان.
• ال ـش ـعــور بـضـيــق ع ـنــد ت ـنــاول
الوجبات.
• اإلمساك.
• اإلسهال.
• عسر الهضم.
• مـتــازمــة ال ـطــرف ال ـص ــادرة أو
الوافدة.
• متالزمة المفاغرة.
• األلم في البطن.
كذلك قد يواجه المريض صعوبة
ـاف من
فــي الـحـصــول على مـقــدار ك ـ ٍ
المواد المغذية ،ما يسبب فقر الدم،
وتــراجــع عملية األي ــض فــي العظم
نتيجة نقص الكالسيوم والفيتامين
 ،Dوخ ـســارة ال ــوزن ،وربـمــا ضعف
امتصاص المواد المغذية الصغرية.
لــذلــك عليك اسـتـشــارة الطبيب ،إذا
شـعــرت ب ــأي مــن األعـ ــراض التالية
عقب الخضوع الستئصال المعدة:
• دفء أو احـمــرار حــول موضع
الجراحة.
• قـ ـ ـي ـ ــح يـ ـ ـخ ـ ــرج مـ ـ ـ ــن م ــوض ــع
الجراحة.
• حمى تتخطى  38درجة مئوية.
• العجز عن الشرب أو عن تفادي
التقيؤ عند تناول السوائل.
• ألم ال تهدئه األدوية.

تشير منظمة «ال معدة للسرطان»

ُ
«السالم الدولي» يعلن بدء التسجيل لدورته الصيفية الرابعة لتعليم األطفال اإلسعافات األولية
تسجيل أسماء المشاركين في دورته
أعلن مستشفى {السالم الدولي} بدء
ً
الرابعة لتعليم األطفال بين سن  7و 12عاما اإلسعافات األولية باللغتين
العربية واإلنكليزية ،على أن تستمر الدروس التدريبية للمجموعات المشاركة
طوال شهري يوليو وأغسطس.
ِّ
ينظم مستشفى {الـســام الدولي}
دورة اإلس ـع ــاف ــات األولـ ـي ــة لــأطـفــال
للعام الرابع على التوالي بعد نجاح
كـبـيــر حـقـقــه الـبــرنــامــج فــي مــواسـمــه
الثالثة األولى التي استقطبت مئات
األطـفــال مــن الجنسين ،تـ ّ
ـدربــوا على

أيــدي محترفين من المختصين في
المستشفى.
أبـ ــرز ال ـت ــدري ـب ــات تـتـضـمــن مــواجـهــة
اإلص ــاب ــات الـشــائـعــة ال ـتــي قــد يـتـعـ ّـرض
لها األط ـفــال فــي المرحلة العمرية بين
 7و 12سنة.

الـ ـ ــدورة ال ـتــدري ـب ـيــة ال ــراب ـع ــة لتعليم
ً
األطفال االسعافات األولية تعد امتدادا
لـ ـ ـ ـ ــدورة ت ـع ـل ـي ــم اإلسـ ـ ـع ـ ــاف ـ ــات األول ـ ـيـ ــة
واإلنعاش القلبي للكبار والتي استمرت
سـنــوات عــدة نجح مــن خاللها «الـســام
ال ــدول ــي» فــي تــدريــب م ـئــات األش ـخــاص
على اإلنعاش القلبي والرئوي» .وأشار
الـمـسـتـشـفــى إل ــى أن ــه اسـتـكـمــل ب ــدورات
األطفال أهداف الحملة بمشاركة الفئات
العمرية كافة فيها وتحفيز صغار السن
على المشاركة في األعمال التي تعدهم
إلدراك الـمــواقــف المفاجئة ،مــا ينعكس
ً
إيجابيا على المجتمع.

وحـ ـ ـ َّـول الـمـسـتـ ّشـفــى ت ـلــك ال ـف ـكــرة
إلــى واق ــع حين دش ــن أول ــى ال ــدورات
ال ـتــدري ـب ـيــة ب ـح ـضــور رئ ـي ـســة مــركــز
ال ـكــويــت لـلـعـمــل الـتـطــوعــي الشيخة

أم ـث ــال األح ـم ــد ال ـص ـبــاح مـنــذ 2015
ً
مانحا شهادات اجتياز الدورة ألكثر
ً
مــن  750طـفــا خــال األع ــوام الثالثه
الماضية.

استغالل العطلة الصيفية
تسهم الدورات التدريبية لتعليم األطفال اإلسعافات األولية في استغالل فترة
ّ
العطلة الصيفية في تعلم أمور غير تقليدية بالنسبة إلى الصغار ،يملكون من
خاللها القدرة على التعامل مع الجروح واإلصابات الطفيفة التي قد يتعرضون
لها أو أصدقاؤهم أو أحد أفراد أسرتهم.

أحد األطفال خالل التدريب

تخفيف ألم أسفل الظهر المزمن عبر استهداف الحجاب الحاجز

ِّ
هل تشكل معالجة الحجاب الحاجز خطوة أساسية لتخفيف األلم المزمن في أسفل
الظهر؟ بدأ الباحثون تحليالتهم في هذا المجال وأجروا أول تجربة عيادية الختبار مدى
فاعلية بعض تقنيات تقويم العظام الخاصة التي تستهدف الحجاب الحاجز لتخفيف ألم
أسفل الظهر المزمن.

وف ـ ـ ـ ــق {دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــبء ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي
ل ــأم ــراض} ف ــي ع ــام  ،2015أص ـب ــح ألــم
ً
ال ـظ ـهــر راهـ ـن ــا أبـ ــرز س ـبــب لــإعــاقــة في
م ـع ـظــم ب ـل ــدان ال ـع ــال ــمُ .يـعـتـبــر
ً
األل ــم مــزمـنــا إذا دام أك ـثــر من
ً
 12أسبوعا.
ب ـح ـس ــب {مـ ـع ــاه ــد ال ـص ـحــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة} ،ي ـح ـت ــل ألـ ـ ــم أس ـف ــل
الظهر المزمن المرتبة الثالثة
عـ ـل ــى الئ ـ ـحـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـت ــي
تفرض أكبر األعباء في الواليات
المتحدة ،في معدل الوفيات أو
تدهور الصحة نتيجة المرض.
ً
ال تنجح الـعــاجــات غــالـبــا .في
ب ـعــض ال ـ ـحـ ــاالت ،ي ـس ـت ـمــر األل ـ ــم رغــم
الخضوع لجراحة أو تلقي أشكال أخرى
من العالج الطبي.
لكن هل يمكن أن يصبح شكل محدد
ً
ً
مـ ــن تـ ـق ــوي ــم الـ ـعـ ـظ ــام خـ ـ ـي ـ ــارا مـ ـح ــوري ــا
لتخفيف األلم المزمن في أسفل الظهر؟
قـ ـ ــارن ع ـل ـم ــاء مـ ــن ج ــام ـع ــة {ك ــارديـ ـن ــال
ه ـيــريــرا} الـتــابـعــة لـلـجــامـعــة األوروب ـي ــة
ال ـم ــرك ــزي ــة ف ــي {ف ــال ـن ـس ـي ــا} ،إس ـبــان ـيــا،
تـقـنـيــات ت ـقــويــم ال ـع ـظــام ال ـيــدويــة الـتــي

ً
تركز خصوصا على الحجاب الحاجز
بتقنيات ال تركز على هذه المنطقة.
ا عـ ُـتـبــرت النتائج ا لـتــي تـ ّ
ـوصــل إليها
الباحثون واحدة من أفضل ثالث
ُ
دراسات طرحت في المؤتمر
ال ــدول ــي ل ـت ـقــويــم ال ـع ـظــام
الذي ُعقد في مدريد في
عام .2018
كان مارتي سالفادور
مـ ـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاج
الفيزيائي في الجامعة

األوروب ـي ــة الـمــركــزيــة الـمـشــرف الرئيس
على الدراسة.

تقنيات
إلجــراء التجربة ،استعان مارتي سالفادور
ً
وزمــاؤه بــ 66مشاركا يتراوح عمرهم بين 18
ً
و 60ع ــام ــا ،وك ــان ــوا مـصــابـيــن بــألــم مــزمــن لكن
غير مـحــدد فــي أسـفــل الظهر منذ ثــاثــة أشهر
على األقل.
ً
ً
ً
ُ
ط ِلب عشوئيا من  33مشاركا أن يتلقوا عالجا

بتقويم العظام شمل تقنيات تركز على الحجاب
الحاجز .في غضون ذلــك ،استفاد المشاركون
المتبقون من العالج نفسه بتقويم العظام لكن
ك ــان الـتــدخــل عـلــى مـسـتــوى الـحـجــاب الـحــاجــز
ً
مزيفا هذه المرة.
شـ ـم ــل ال ـ ـعـ ــاجـ ــان خـ ـم ــس جـ ـلـ ـس ــات ت ـم ـتــد
على أربـعــة أســابـيــع .جــرى تقييم مستوى ألم
ً
المشاركين وقلقهم ،فضال عن حـ ّـدة اكتئابهم
المبالغة في وصف ألمهم واقتناعهم
وميلهم إلى ّ
بضرورة تجنب الخوف ،في بداية الدراسة ثم
ً
بعد  4أسابيع ثم بعد  12أسبوعا.

ُّ
تحسن بارز ومهم عياديًا
أسـهـمــت ه ــذه ال ـتــدخــات ف ــي تسجيل
ً
ّ
تحسن بــارز فــي المجموعتين مـعــا .لكن
ّ
لوحظ أكبر تحسن فــي المجموعة التي
تـلـقــت ال ـع ــاج الـ ــذي يـسـتـهــدف الـحـجــاب
ً
الحاجز .كشفت الدراسة الجديدة {تراجعا
ً
مستوى
بارزا من الناحية اإلحصائية} في
ً
األل ـ ــم ض ـمــن م ـج ـمــوعــة ال ـت ــدخ ــل م ـقــارنــة
ً
ً
بالمجموعة التي تلقت عالجا مزيفا.

أس ـه ـمــت الـتـقـنـيــات ال ـت ــي ركـ ــزت على
ّ
{تحسن بارز
الحجاب الحاجز في تسجيل
ً
ومهم عياديا على مستوى األلم واإلعاقة}
ُ
ص ـ ــدت ه ــذه النتيجة خ ــال األسـبــوع
ور ِ
الرابع والشهر الثالث بعد التدخل.
استنتج مارتي سالفادور وزمالؤه ّما
يـلــي{ :تثبت نتائجنا أن اخـتـيــار تدخل
يستهدف عضلة الحجاب الحاجز بشكل

خاص ضمن عالج تقويم العظام اليدوي
يعطي ًمنافع بارزة من الناحية العيادية
م ـقــارنــة بتطبيق شـكــل م ـعــزول مــن هــذا
ً
ً
الـ ـع ــاج الـ ـ ــذي ُي ـع ـت ـبــر ف ــاع ــا أصـ ـ ــا مــع
المصابين بــألــم مــزمــن وغـيــر مـحــدد في
أسفل الظهر}.

توابل ةديرجلا

•
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 5دروس خاطئة عن محو الذات
نشأ عدد هائل من األوالد على مبادئ التضحية ومحو الذات ًبهدف تلبية حاجات اآلخرين ،ال سيما
األهل .تكون هذه الوظيفة أساسية في عالقة الطرفين غالبا .إنها مقاربة خاطئة ،إذ إن
من مسؤولية األهل أن يعتنوا بأوالدهم وليس العكس.

نرتكب جريمة
بحق األطفال
حين نمنعهم
من التواصل مع
مشاعرهم بصدق

في حــاالت كثيرة ،ينجب الناس
األوالد حين ال يكونون مستعدين
ل ـ ـهـ ــذه ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة .ال ي ـت ـع ـل ــق ه ــذا
االسـ ـتـ ـع ــداد بــال ـم ـس ـتــوى الـ ـم ــادي،
ً
رغ ــم أهـمـيــة ه ــذا ال ـجــانــب أح ـيــانــا،
بل بالنواحي النفسية والعاطفية.
ال ي ـكــون بـعــض األش ـخ ــاص الــذيــن
ّ
األوالد قــد حــلــوا مشاكل
ينجبون
ً
الماضي .نتيجة لذلك ،سينجبون
األطفال ألسباب شائبة وسيكررون
في النهاية الصدمة التي عاشوها
أو األع ـ ـ ــراض ال ـت ــي واج ـه ــوه ــا في
الماضي.
ً
يحمل األهل أحيانا نوايا حسنة
وي ـ ـحـ ــاولـ ــون أال يـ ـص ــدم ــوا ال ـط ـفــل
فيطلبون مساعدة أهل االختصاص
ويـعـمـلــون عـلــى تـحـسـيــن وضعهم
ً
بنفسهم .لكنهم يقولون غالبا إنهم
يريدون األفضل ألطفالهم من دون
أن يرغبوا في بذل الجهود الالزمة
لتحقيق ذل ــك ،ألن هــذا التغيير لن
ً
يناسبهم وسيتطلب مـنـهــم عمال
ً
شاقا .في أســوأ األح ــوال ،قد يظهر
كرههم للطفل بكل وضوح.
نـتـيـجــة ه ــذا األس ـل ــوب الـتــربــوي
الذي يشتق بدوره من غياب التربية
ال ـم ـنــاس ـبــة ف ــي الـ ـم ــاض ــي ،يـنـشــأ
الـ ـطـ ـف ــل ،ع ــن ق ـص ــد أو ع ــن غـيــر
ً
قصد ،بطريقةٍ تجعله راضخا
لآلخرين لدرجة أن يقوم بكل
ما يلزم إلرضاء الناس ،أو
يمكن أن يصبح رضوخه
ّ
فيضحي
غير محدود
بـنـفـســه أو يتصرف
ب ـط ــري ـق ــة تـ ـن ــم عــن
نزعة إلــى تدمير
الذات.
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــا
ي ـلــي خمس
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
شـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــة
يـ ـنـ ـش ــأ ع ـل ـي ـهــا
الطفل كي يعتني
ب ـ ــاآلخ ـ ــري ـ ــن ع ـلــى
ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب راحـ ـ ـت ـ ــه
الشخصية.

 .1نقص الحب
والرعاية
يـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذا
ال ـ ـن ـ ـقـ ــص ح ـ ـ ــاالت

واضحة من سوء المعاملة النفسية
ً
والـ ـلـ ـفـ ـظـ ـي ــة ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن اإلس ـ ـ ــاء ة
الصريحة أو الضمنية التي تتمثل
بــاإلهـمــال والهجر وقلة التعاطف
ووض ـ ــع ال ـط ـفــل ف ــي ب ـي ـئــة مسيئة
أو ت ـع ــري ـض ــه ل ـل ـت ــاع ــب ال ـن ـف ـســي
واألكاذيب.
يعتقد الطفل فــي هــذه الـظــروف
أنــه ال يستحق الـحــب أو اإلش ــادة،
أو أن ــه س ـيــئ ون ــاق ــص وغ ـيــر مهم
ّ
معر ض
وغير مرئي ويشعر بأنه
لمخاطر دائمة .لن تتوقف آثار هذا
الشكل من السلوكيات عن مطاردة
الـشـخــص فــي ســن ال ــرش ــد ،وت ــدوم
ً
طوال حياته غالبا.

 .2تعاليم خاطئة عن اآلخرين
ينقل األهــل وأشخاص مؤثرون
خاطئة إلى الطفل
آخــرون قناعات
ً
عـبــر قــول ـهــا ص ــراح ــة أو تعليمها
ً
ضمنا من خالل طريقة معاملتهم
له.
ت ـت ـعــدد نـ ـم ــاذج ال ــرس ــائ ــل ال ـتــي
يـتـلـقــاهــا ال ـط ـف ــل« :األهـ ـ ــل مـحـقــون
دوم ـ ـ ـ ًـا» ،أو «ال ـ ــدم ال يـصـبــح مـ ـ ً
ـاء»،
أو أن ــا والــدك/والــدتــك/م ـع ـلـ ّـمــك ،لــذا
أفهم أكثر منك» ،أو «العائلة هي كل
ّ
مجرد طفل» ،أو «ال
شــيء» ،أو «أنت
ً
ً
تكن أنانيا (أي أنك لست مهما ومن
ّ
واجبك أن تلبي حاجاتي)».
يتعلم الطفل في هذه الظروف أن
األقوى يفرض كلمته .كذلك يفهم أنه
ال يستطيع التشكيك بسلطة األكبر
ً
منه ،وأنه سيكون خاضعا لوالديه
ً
دوما وأن تلك السلطة تبقى محقة
مهما حصل.

 .3نسخة ّ
مشوهة من تقدير
الذات
ّ
في بيئات الطفولة السامة ،يتعلم
الـطـفــل ق ـنــاعــات م ـضــرة كـثـيــرة عن
نفسه ،ثم ُي ّ
رسخ معظمها في داخله
خــال مراحل الحقة إلــى أن تعكس
تلك األفكار الصورة التي يحملها
عن نفسه.
ً
يتعلم الطفل مـثــا أ نــه ال يحمل
أية قيمة حقيقية ،وأنه مسؤول عن
األخـطــاء الحاصلة كافة ،وأنــه غير
كفوء بأي شكل (بعدما اقتنع بأنه
ف ــا ش ــل) ،وأ نـ ــه ال يستطيع أن يثق

بــأحــد بــل يجب أن يفعل مــا يريده
بـنـفـســه ،كــذ ّلــك يـشـعــر ب ــأن تـقــديــره
ً
لنفسه يـتــوقــف ح ُـصــرا عـلــى نظرة
عجب به الناس،
اآلخرين إليه (إذا أ ِ
ً
س ـي ـكــون وض ـع ــه مـ ـمـ ـت ــازا .وإذا لم
ً
يفعلوا ،سيكون وضعه سيئا).

 .4توقعات غير منطقية
يـ ـنـ ـش ــأ ع ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن األوالد
ُ
ب ـط ــري ـق ــةٍ تـ ـش ـ ِـع ــره ــم بـ ـ ـض ـ ــرورة أن
ّ
ُ
يكونوا مثاليين .يحدد لهم مقدمو
معايير غير واقعية لدرجة
الرعاية
َ
أن الطفل ُيعاقب على «فشله» مهما
فعل.
على أرض الواقعُ ،يعتبر ارتكاب
ً
ً
األخطاء طبيعيا أو حتى ضروريا
ّ
لتعلم الدروس وإحراز التقدم .لكن
ُ َ
ي ـمــنــع أوالد م ــن ارتـ ـك ــاب األخ ـط ــاء
ويواجهون عواقب مريعة إذا فعلوا:
ق ــد ي ـت ـع ـ ّـرض ــون ل ـع ـقــاب واض ـ ــح أو
بالرفض وبنقص الحب
يشعرون
ً
نتيجة لــذلــكُ ،
سيصاب
والــرعــايــة.
الطفل بــا ضـطــراب عصبي ويشعر
بقلق مفرط ،أو قد يبحث عن الكمال

طـ ـ ــوال ال ــوق ــت أو ي ـخ ـســر ح ــواف ــزه
اإلي ـج ــاب ـي ــة وتـ ـت ــراج ــع إن ـتــاج ـي ـتــه،
حتى أنه يصبح غير مستعد للقيام
بأي أمر.

 .5األفكار والعواطف الصادقة
ممنوعة
ذكر كتابHuman Development
and Trauma: How Childhood
Shapes Us into Who We Are
( as Adultsا لـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ا ل ـب ـش ــر ي ــة
والصدمات النفسية :كيف تجعلنا
ال ـط ـف ــول ــة م ــا ن ـح ــن ع ـل ـيــه ف ــي ســن
ال ــرش ــد)« :تـنـقــل مـشــاعــر الشخص
معلومات ّ
مهمة عن بيئته ومستوى
راح ـ ـتـ ــه ،وت ـع ـك ــس أف ـ ـكـ ــاره ن ـظــرتــه
إل ــى الــواقــع وتـســاعــده عـلــى إنـشــاء
الـمـفــاهـيــم الـمــرتـبـطــة ب ـهــذا الــواقــع
والمعلومات التي يحتوي عليها
ّ
بشكل أدق ...نرتكب جريمة وحشية
ب ـحــق األطـ ـف ــال ح ـيــن نـمـنـعـهــم من
التواصل مع مشاعرهم وأفكارهم
ومن التعبير عنها بكل صدق».
للتأقلم مع بيئة سامة وخطيرة

ّ
وال ـص ـمــود فـيـهــا ،يـتـعــلــم الـطـفــل أن
يقمع مـشــاعــره وأف ـك ــاره الحقيقية
ألن أي ت ـصــرف مـعــاكــس قــد يعني
ال ـم ـجــازفــة ب ـخ ـســارة ال ــراب ــط ال ــذي
يجمعه بمن ّ
رباه .لذا يعتاد الطفل
على الــرضــوخ ومـحــو الـ ــذات .قــد ال
يدرك هذا الشخص في سن الرشد
ُحقيقته وحقيقة ما يشعر به ألنه
أجـ ِـبــر منذ مرحلة مبكرة على قمع
ذاته الحقيقية.

الخالصة
ً
ً
ً
يخسر الشخص جزء ا أساسيا من هويته الحقيقية إلى األبد غالبا.
ّ
لذا تحتل التربية الصالحة أهمية كبرى .ستكون تربية الطفل أسهل من
معالجة شخص راشد مجروح.
لكن إذا أردنا في النهاية تسليط الضوء على بعض النواحي اإليجابية
والواعدة ،يمكن التأكيد أن الناس يستطيعون في حاالت كثيرة أن يعيدوا
اكتشاف ذواتهم ويشفوا من األضرار التي لحقت بهم عن طريق تطوير
الذات وتلقي المساعدة من الخبراء الذين يعتنون بهم ويتعاطفون معهم.

ّ
صداقاتك ...علم األرقام يكشف سرها!
والدائمة .تتعلق المسألة األساسية باألرقام في تاريخ ميالدك .كي تعرف رقم شخصيتك ،يكفي أن تجمع األرقام
يكشف علم األرقام سر الصداقات اإليجابية
ً ً
التي يتألف منها تاريخ عيد ميالدك .إذا كنت مولودا مثال في يوم  ،13اجمع الرقمين  .4 = 3+1سيكون رقم شخصيتك !4
الشخصية رقم 1
أكثر ما يميزك التفاؤل والمثابرة ،ما يعني أنك
ال تتخلى عن المحيطين بك في األوقات الصعبة.
تبث أج ـ ً
ـواء مريحة وحيوية وتساعد اآلخرين
على رؤية الجوانب اإليجابية من الحوادث .لكن
تجعلك انشغاالتك الــدائـمــة تميل إلــى االلتهاء
حين تكون برفقة أصدقائك .لذا حاول أن تحصر
تــرك ـيــزك ب ـمــا ت ـف ـع ـلــه .ع ـلــى صـعـيــد آخ ـ ــر ،تـبــدو
ً
عنيدا في بعض المواقف لكنك تستفيد من آراء
أصدقائك كي تزيد مرونتك.

الشخصية رقم 2
أنـ ـ ــت ل ـط ـي ــف ب ـط ـب ـي ـع ـتــك وت ـ ـبـ ــدي اه ـت ـمــامــك
ً
بــاآلخــريــن دوم ـ ــا وتـجـيــد اإلص ـغ ــاء إلـيـهــم عند

ال ـ ـحـ ــاجـ ــة ،لـ ـ ــذا يـ ـح ــب أصـ ـ ــدقـ ـ ــاؤك أن ي ـس ـم ـعــوا
نصائحك .لكن رغم سخائك مع اآلخرين ،تنغلق
على نفسك حين تواجه مشاكل خاصة بك .كي
ّ
تحسن عالقتك بأصدقائك ،افتح قلبك واعترف
ً
ب ــأن ــك ت ـح ـتــاج أح ـي ــان ــا إلـ ــى م ـس ــاع ــدة اآلخ ــري ــن
ّ
ونصائحهم .باختصار ،تعلم أن تتلقى بدل أن
تعطي طوال الوقت.

الشخصية رقم 3
تـجـيــد تـشـجـيــع اآلخ ــري ــن ورفـ ــع معنوياتهم
ألن ــك شـخــص حـمــاســي ومـنـفـتــح بـطـبـيـعـتــك .ال
ً
يضجر الناس من حولك مطلقا ألن تصرفاتك
وقراراتك غير متوقعة ،وتحب إيجاد نشاطات
جديدة ومثيرة لالهتمام كي يقوم بها أصدقاؤك.
تشعر باإلحباط إذا لم تنجح في تحسين وضع
ً
أصدقائك يوما .لكن يجب أن تتساء ل إذا كنت

ت ـحــب ال ـت ــواص ــل م ـع ـهــم أو تـ ـح ــاول أن تــرضــي
اآلخرين كي تزيد شعبيتك .كي تجعل صداقاتك
ً
م ـث ـمــرة ،ال ت ـحــاول أن تـفــاجــئ أصــدقــائــك دوم ــا
ً
ألنهم يحتاجون أحيانا إلى محادثة هادئة معك.
ّ
تـنــفــس ،وأب ـطــئ م ـســارك ،وان ـظــر إل ــى أصــدقــائــك
واسمع كالمهم!

الشخصية رقم 4
تـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ّـب م ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدة
اآلخ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــن حـ ـ ـت ـ ــى ل ــو
حـ ـ ـ ـص ـ ـ ــل ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ع ـ ـلـ ــى
حـ ـ ـس ـ ــاب م ـص ـل ـح ـتــك
الشخصية! تحتاج
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ق ـب ــل
أن ت ـع ـت ـبــر ال ـن ــاس
أصـ ـ ــدقـ ـ ـ ً
ـاء ل ـ ــك لـكــن

حين تعرف أنهم يتقاسمون معك قيمك ورؤيتك،
تـ ـح ــرص ع ـل ــى ت ـع ـم ـيــق ع ــاق ـت ــك ب ـه ــم ل ـض ـمــان
استمراريتها على المدى الطويل .من الناحية
ً
ّ
أحيانا في ّ
تقبل الناس .لذا حاول
تتردد
السلبية،
أن تزيد جرأتك كي ال تدرك أهميتهم بعد فوات
األوان .يـجــب أن تفهم أن ال ـنــاس يــدخـلــون إلــى
حياتك لسبب ّ
معين!

الشخصية رقم 5
ِّ
ت ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــز ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى أدق
الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
ب ـ ــأص ـ ــدق ـ ــائ ـ ــك وت ـ ـبـ ــدي
اهـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام ـ ـ ــك الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــم
بكالمهم .تجذب الناس
إلـ ـ ـي ـ ــك ب ـ ـس ـ ـهـ ــولـ ــة ألنـ ـه ــم
ي ـح ـبــون أن ي ـك ــون ــوا مـحــور
االهتمام .يمضي الناس أفضل
األوق ـ ــات بــرفـقـتــك ،ل ــذا تقيم شبكة
واسعة من العالقات االجتماعية .لكنك
تـمـيــل فــي الــوقــت نـفـســه إل ــى الـتـنـقــل بين
مجموعات مختلفة من األصدقاء وتجد صعوبة
في الحفاظ على عالقات طويلة األمد .خذ الوقت
واستعمل
الكافي لتقدير قيمة الناس في حياتك
ِ
طاقتك لتعميق الروابط المهمة.

ُ
فــي صــداقــاتــك .تـحـ ّـب أن تكون أحاديثك عميقة
ُ
وفلسفية .تركز على راحــة أصدقائك العاطفية
وت ـس ـعــى إلـ ــى تـلـبـيــة ح ــاج ــات ـه ــم .ص ـح ـيــح أنــك
ّ
ومحب وذكــي وأنــك تصغي إلى
شخص لطيف
ّ
اآلخرين بإمعان ،إال أنك تحب تقديم النصائح
َ
ّ
والتوجيهات حتى لو لم ُيطلب منك ذلك .تذكر
ُ
غني العالقات وأن أصدقاء ك
أن اختالف اآلراء ًي ِ
ال يحتاجون دوما إلى النصائح والتوجيهات.

الشخصية رقم 9
تجيد التكيف مــع مختلف ا ل ـظــروف و تـبــذل
قصارى جهدك إلرضــاء أصدقائك .تتعلق أبرز
ن ـق ــاط ق ــوت ــك بـتـقـبــل الـ ـن ــاس م ــن دون مـحــاولــة
تغييرهمُ .ت ّ
حب أن تتعلم الدروس منهم وتعتبر
ال ـصــداقــة فــرصــة لـلـتـطــور ال ــذات ــي واالسـتـمـتــاع
ّ
بمختلف اآلراء .ل ـكــن ت ـقـ ّـربــك م ــن أصــدقــائــك ال
يعني بالضرورة أن تحضر جميع المناسبات
معهم أو تشاركهم جوانب حياتهم كافة .إلغناء
صداقاتك ،استعمل حكمتك الداخلية كي تحدد
مـســارك بنفسك بــدل أن تسمح لآلخرين برسم
طريقك طوال الوقت.

الشخصية رقم 6
ُ
تتعامل بحب شديد مع أصدقائك .تبقي بابك
ً
مفتوحا لهم و تـحــب أن تسعدهم بــأ يــة طريقة
ممكنة .تجيد جمع أحبائك حين يحتاج أحدهم
ّ
تحبه.
إلى المساعدة وتميل إلى حماية كل من
ّ
تحسن عالقتك بأصدقائك ،حاول أال تفرض
كي
ّ
ّ
وتقبل
المقربة
معاييرك المثالية على أوساطك
اختالف مقاربتهم ورؤيتهم للعالقات .حاول
ً
أيضا أن تزيد تعاطفك مع نفسك وال تتوقع
ً
ً
سلوكا مثاليا من الطرف اآلخر.

الشخصية رقم 7
ت ـت ـكــل ع ـلــى ح ــدس ــك ب ـش ــدة ك ــي ت ـقـ ّـدم
ً
نصائح حكيمة وصــادقــة .تفهم سريعا
مــا يـحـصــل فــي ح ـيــاة صــديـقــك حـتــى لو
ً
لــم يتكلم عــن مشكلته م ـبــا شــرة  .بفضل
صبرك واستقامتكّ ،
يعبر أصدقاؤك عن
مكنوناتهم لك بسهولة .لتعميق روابطك
مع الناس ،اكشف نقاط ضعفك ّ
وعبر عن
نفسك أمامهم .قد ال تكون العملية سهلة
فــي ن ـظــرك لـكــن ثــق بـتــأثـيــرك ال ـفــائــق في
اآلخرين كي تزيد قوة صداقاتك.

الشخصية رقم 8
ً
ً
يــؤدي الجانب الــروحــي دورا أساسيا

خذ الوقت الكافي
لتقدير قيمة
الناس في حياتك
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من  3أحرف وهي اسم شجرة كبيرة معمرة.
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ت ـ ـح ـ ـت ـ ــوي ه ـ ــذه
ال ـش ـب ـكــة ع ـل ــى 9
مــرب ـعــات كـبـيــرة
( ، )3×3كل مربع
م ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـقـ ـس ــم
ال ـ ــى  9مــرب ـعــات
صـ ـغـ ـي ــرة .ه ــدف
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة
مـ ــلء ال ـمــرب ـعــات
ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة
بــاألرقــام الالزمة
مـ ـ ـ ــن  1ا ل ـ ـ ـ ـ ــى ،9
شرط عدم تكرار
الـ ــرقـ ــم أكـ ـث ــر مــن
مـ ــرة واحـ ـ ــدة في
ك ــل م ــرب ــع كـبـيــر
وف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل خ ــط
أفقي وعمودي.

9

1 5

3

9
3

ّ
ً
ً
ً
ً
مهنيا :توقع ربحا ماديا أو نقاشا ينتهي
لصالحك.
ً
عاطفيا :تسترجع ذكريات وتشعر بحنين
إلى حبيب قديم.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تخوض مشروعا اجتماعيا أو
ً
أدبيا يمتعك.
رقم الحظ.1 :
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6

ً
مهنيا  :تــوا جــه قضية قانونية فادرسها
واستشر االختصاصيين.
ً
عــاط ـف ـيــا :يـعـيــش ال ـط ــرف اآلخ ــر هــواجــس
مقلقة تتعلق بعالقتكما.
ً
اجتماعياً :يطرأ سوء تفاهم عائلي فبادر
إلى حله سريعأ.
رقم الحظ.15 :

الميزان

ً
مهنيا :التسويف والتـأجيل يؤثران في
سمعتك بين الزبائن.
ً
عــاطـفـيــا :رومـنـسـيــة مـمـيــزة تـخـ ّـيــم على
الحبيب.
عالقتك مع
ّ
ً
اجتماعيا :تجنب الــوقــوع في مــأزق وال
ّ
تصدق اإلشاعات .رقم الحظ.7 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :تتلقى مـســاعــدة مــن المسؤولين
لتحقيق مشروعك.
ً
عــاطـفـيــا :مـ ّـيــز بين األح ــام والحقيقة في
عالقتك مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :تقوى فيك روح التسلية والفرح
وتمضي فترة األصدقاء .رقم الحظ.13 :

الدلو

كلمات متقاطعة

 20يناير  18 -فبراير

10

كلمة السر

 - 7ذراع – دول ــة أوروب ـيــة
(م).
 - 8برتقال (مبعثرة).
 - 9فوز – شهر ميالدي (م).

 - 10مــن ف ــروع الــريــاضــة –
(دومينيك )..نجمة لبنانية.

غار

 - 4صحيفة أميركية.
 - 5نعادل.
 - 6رئيس أميركي سابق –
أداة تعريف.

 23يوليو  22 -أغسطس

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

sudoku

 - 1فـنــار – استبرأ مــن كل
التهم.
 - 2ع ــاص ـم ــة ك ـم ـب ــودي ــا –
سئم.
 - 3أرشـ ــد – أم ــاك ــن تــأديــة
األلعاب الرياضية.

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

األسد

8
2
5
6
9
3
7
1
4

ً
عموديا:

1

3

5
7

6
8
2
1
5
7
3
4
9

 - 1ع ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة ك ـ ـ ــور ي ـ ـ ــا
الشمالية.
 - 2أنعم – الجمع من «أسد»
– بئر عميق.
( - 3الخلفاء ال )...م – منزل.
 - 4المجنون (مبعثرة).
 - 5إحسان (م) – طاهرات.
 - 6كـ ـب ــرت – ت ـج ــد ه ــا فــي
(ناولوا).
 - 7أوح ــى (م) – موسيقي
نمساوي.
 - 8ناصر – يتلو.
 - 9طـ ــو يـ ــل ا لـ ـعـ ـم ــر (م) –
الحليب.
 - 10ا ل ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــدي – ا لـ ـ ـ ـ ــرأي
(مبعثرة).

 21مارس  19 -أبريل

ً
ً
ً
مهنيا :يتراجع برجك قليال ليترك لك وقتا
لتنظيم أعمالك.
ً
عاطفيا :تعيد النظر بعالقتك مع الحبيب
ً
وتتخذ قرارا بشأنها.
ً
ً
اجتماعيا :كن معتدال في غذائك قبل أن
ّ
يبدأ جسمك بالترهل.
رقم الحظ.8 :
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كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

الحمل

6
8
2

6
6 8

7
9
4
3
2
8
5
6
1

نسبة
عبارة
تركيب
شهرة
تقليد
فجر
حيت
زيت
عطر
حوار
ملف
قمة
الكويت
فراغ
يوم
سباق
ديوان
حملة
بغداد
في

tawabil@aljarida●com

5
3
1
4
6
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كلمة السر:
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ً
ً
ً
مهنيا  :تعرف ربحا أو نجاحا في مجال
غير
عملكّ .
ً
عاطفيا :حضر نفسك لمواجهة مع الحبيب
فأنت ال تفي بوعودك.
ً
تفش أسرارك أمام الغير كي
اجتماعيا :ال
ِ
ال تتعرض لالنتقاد .رقم الحظ.9 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :تــرقـيــة تـنـتـظــرك وم ــا عـلـيــك ســوى
مجهودك.
المثابرة ًفي ّ
عاطفيا  :تجنب المشاحنات مــع الحبيب
ّ
فهو مل تصرفاتك.
ً
ّ
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـف ـكــر ف ــي قـضـيــة عــائ ـل ـيــة أو
شخصية تقلقك.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـ ّه ـن ـيــا :ت ـفـ ّـهــم ال ــزم ــاء وتـ ـع ــاون معهم
ً
متجنبا االنتقادات والعتاب.
ً
عاطفيا :تشكك بعالقتك بالحبيب بسبب
غيرتك الزائدة.
ً
ً
ـط اهتماما أكبر لألحباء
اجتماعيا  :ا عـ ِ
الذين يحيطون بك.
رقم الحظ.2 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :يحمل إليك برجك تجربة جديدة
ً
وتبدو متأثرا برأي زميل.
ّ
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـحــلــل أوض ــاع ــك الــرومـنـسـيــة
وتخفف الضغط عنك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـع ـ ّـب ــر ع ــن ن ـف ـســك بـطــريـقــة
متواضعة وتكسب االحترام.
رقم الحظ.16 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يحمل برجك إليك حيوية وقدرة
على تنفيذ أعمالك.
ً
عاطفيا :تخططان في الخفاء لمشروع
ً
زواج سوف يلقي تأييدا.
ً ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـبــدو مــزاجــك متعكرا لكنه
سيصفو بعد لقائك بصديق .رقم الحظ.3 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :ترى األمور بوضوح لكنك تتأخر
في اتخاذ القرار.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :تـجـهــد م ــع ال ـح ـب ـيــب لتحقيق
أحالمكما وبناء عائلة.
ّ
ً
اجتماعيا :تبدو في أفضل أيامك ويلتف
حولك معارفك .رقم الحظ.17 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا  :تباشر بمشروع يلقى تأييدا
وتأمل بأرباح ّوفيرة.
ً
عــاط ـف ـيــا :حــضــر نـفـســك لـمــواجـهــة مع
ّ
الحبيب بعدما اكتشف سرك.
ً
اجتماعيا :تقوم بنشاطات بعيدة عن
أعين اآلخرين وفضولهم .رقم الحظ.11 :
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سيارات

إكليبس كروس الجديدة...

وجه آخر من ميتسوبيشي
مجهزة بمحرك  4سلندرات وناقل
حركة أوتوماتيكي  8سرعات
يوسف العبدالله

بوجه آخر من ميتسوبيشي ،جاءت إكليبس كروس 2018
الجديدة كأحد طرازاتها متعددة االستخدامات  SUVنحو
تصميم جديد مزج بين مركبات الصالون وأداء المركبات الرياضية،
في مركبة قوية واقتصادية لالستخدام اليومي ،وتسلط «الجريدة»
الضوء عليها اليوم لعرض مواصفاتها الحديثة بعد قيادتها
بدعوة خاصة من «مجموعة المال» ،الوكيل الحصري لسيارات
ميتسوبيشي في الكويت.
تصوير عوض التعمري

جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت م ـ ـي ـ ـت ـ ـسـ ــوب ـ ـي ـ ـشـ ــي
إك ـ ـل ـ ـي ـ ـبـ ــس كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس ،م ـ ـ ــن ف ـئ ــة
ال ـ ـكـ ــروس أوف ـ ـ ــر ،ب ـع ــد إطــاق ـهــا
ً
مــن الـمـصـنــع الـيــابــانــي رسميا
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ض ـمــن فـعــالـيــات
مـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرض ج ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي
لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ل ـت ـع ــزي ــز مـكــانـتـهــا
فـ ــي ع ــال ــم ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات م ـت ـعــددة
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدامـ ـ ــات فـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
ً
الشرق األوسط عموما والكويت
ً
خصوصا عبر "مجموعة المال"،

ال ــوكـ ـي ــل الـ ـحـ ـص ــري لـ ـسـ ـي ــارات
ميتسوبيشي في البالد.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدف ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
ميتسوبيشي من استخدام اسم
اك ـل ـي ـب ــس ك ـ ـ ــروس إلـ ـ ــى تـحـقـيــق
أقصى استفادة من الحنين إلى
ال ـمــاضــي إذ ك ــان اس ــم اكـلـيـبــس
ي ــرت ـب ــط ب ـ ــواح ـ ــدة مـ ــن سـ ـي ــارات
الشركة الرياضية المحبوبة ،التي
تم وقف إنتاجها عام .2012
وج ـ ــاءت ال ـس ـي ــارة ه ــذا ال ـعــام

بمحرك توربيني بسعة  1.5لتر
مــن  4سـلـنــدرات بـقــوة تصل الى
ً
نحو  150حصانا و 250نيوتن
مـتــر م ــن ع ــزم الـ ـ ــدوران م ــع نــاقــل
حــركــة  CVTأوتــومــاتـيـكــي مــن 8
سرعات.

تصميم مختلف
تـ ـ ــأتـ ـ ــي "إكـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــس ك ـ ـ ـ ــروس"
ب ـت ـص ـم ـي ــم مـ ـمـ ـي ــز وم ـ ـق ـ ـصـ ــورة

واس ـع ــة إل ــى ح ــد ج ـيــد والـكـثـيــر
مــن الـتـجـهـيــزات والتكنولوجيا
لمواجهة المنافسين وبلغ طول
لـسـيــارة  4.457أم ـتــار وعرضها
 1.826م ـت ــر م ــع ارت ـ ـفـ ــاع ب ــواق ــع
 1.705متر وقــاعــدة عـجــات 2.7
م ـت ــر وي ـب ـل ــغ وزن ـ ـهـ ــا اإلج ـم ــال ــي
قرابة  1500كغم .وتحمل العديد
مــن الـمــواصـفــات الـمـمـيــزة ولكن
ف ــي ن ـفــس ال ــوق ــت ت ــأت ــي ببعض
العيوب.

وت ـح ـم ــل "إك ـل ـي ـب ــس ك ـ ــروس"
ً
ً
ً
تصميما أماميا جريئا ،وسقف
ي ـش ـبــه ال ـك ــوب ـي ــه وي ـس ــاع ــد ه ــذا
ال ـخ ـل ـي ــط ع ـل ــى ج ـع ـل ـهــا م ـث ـيــرة
فــي الـشـكــل ،وكــانــت الـكـثـيــر من
ال ـ ـشـ ــركـ ــات بـ ـ ـ ــدأت اتـ ـ ـب ـ ــاع نـمــط
تصميم الكوبيه في سياراتها
السيدان والـكــروس أوفــر لجعل
التصميم أكثر جرأة والراغبين
في شراء سيارة من هذه الفئة قد
يبحثون عن سيارات بتصميم

تجربة ةديرجلا .قيادة آمنة ...واقتصادية في االستهالك

بدعوة خاصة من "مجموعة المال" ،الوكيل الحصري
لسيارات ميتسوبيشي في الكويت ،قامت "الجريدة"
بتجربة قيادة اليابانية ميتسوبيشي "إكليبس كروس"
الجديدة متعددة االستخدامات والتي شهدت قيادة
آمنة على الطريق.
ورافقت الراحة تجربة قيادتها التي شهدت  3أيام
في إجازة نهاية األسبوع الماضي ،ذلك الشعور الذي
تحس به فور دخولك ميتسوبيشي "إكليبس كروس"

السيما أن المركبة مجهزة بأنظمة مميزة تجعل من
القيادة هادئة بوضوح على الطريق.
وج ــاء ت ميتسوبيشي "إكليبس ك ــروس" بمحرك
ً
اق ـت ـص ــادي االس ـت ـه ــاك األمـ ــر الـ ــذي ك ــان الف ـت ــا خــال
قيادتها لثالثة أيام متتالية رغم الخروج بها للعديد
من األماكن البعيد منها والقريبة منها على مدينة
ً
ً
الـكــويــت لـكــن الـمـحــرك ك ــان اقـتـصــاديــا وحـنــونــا على
حرقه للوقود.

وفي تكييفها وقفة ،فكلمة الحق واجبة في إنصاف
ً
هــذه المركبة الجميلة التي زودت بمكيف بــارد جدا
رغم ارتفاع درجات الحرارة في البالد ،وهذا ما يميز
ً
ال ـيــابــان ـيــة مـيـتـســوبـيـشــي ن ـظ ــرا لــدراس ـت ـهــا الـطـقــس
الخليجي الحار والجاف مقارنة بباقي دول الشرق
االوسط.

أنظمة مميزة
تحظى "إكليبس كــروس" بنظام المعلومات المميز
مــع كــامـيــرا الــرؤيــة المحيطة فــي قــائـمــة التجهيزات
المساعدة للسائق وتــأتــي السيارة مــع الكثير من
مـيــزات مـســاعــدة الـســائــق الـتــي يمكن أن تساعد
على تجنب الحوادث وتتضمن قائمة وسائل
الــراحــة واألم ــان المتاحة نظام التحذير من

جديد ومختلف ،لهذا قد تكون
ً
ً
اكليبس كروس خيارا جيدا لهم.
وت ـت ـم ـتــع "إك ـل ـي ـبــس كـ ــروس"
ب ـ ـت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــزات ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ح ـس ــب
اإلص ــدار تشمل عجالت مطلية
بالكروم قياس  16إلى  18بوصة
مــع لـمـســات كــرومـيــة أخ ــرى في
ً
ج ـســم ال ـس ـي ــارة خ ـص ــوص ــا في
الـجــزء األمــامــي كما تتوفر لها
مصابيح أ مــا مـيــة وخلفية ليد
ومصابيح إضاءة نهارية DRLs
بجانب وحدات شبورة بجانب
مساحات زجاج أمامية حساسة
للمطر.

داخلية مريحة

ه ــذه األيـ ــام دف ــع أس ـع ــار باهظة
لالستمتاع بميزات التكنولوجيا
الحديثة.
وتشتمل الـطــرازات األساسية
لـ ـلـ ـسـ ـي ــارة عـ ـل ــى وس ـ ــائ ـ ــل راح ـ ــة
وتكنولوجيا مثل شاشة تعمل
ب ــالـ ـلـ ـم ــس قـ ـ ـي ـ ــاس  7بـ ــوصـ ــات
ومنفذ  USBونظام صوتي بأربع
سماعات.
وت ـت ـض ـم ــن ق ــائـ ـم ــة الـ ـمـ ـي ــزات
ال ـم ـت ــوف ــرة ن ـظ ــام ابـ ــل كـ ــار بــاي
وأن ــدروي ــد أوت ــو وشــاشــة عــرض
رأسية ونظام صوت Rockford-
 Fosgateمن  9مكبرات صوت.
ومـ ـ ـ ـ ــن ضـ ـ ـم ـ ــن ال ـ ـت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــزات
ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي الـ ـسـ ـي ــارة رادي ـ ــو

"دي ف ــي دي" م ــع م ــداخ ــل AUX
و MP5كما تتوفر لها عجلة قيادة
متعددة المهام بجانب تكييف
هواء أوتوماتيك وتحكم بالصوت
من عجلة القيادة وإمكانية طي
الـمـقــاعــد الخلفية ومـسـنــد ذراع
ومرآة رؤية خلفية بتعتيم ذاتي
وكاميرا خلفية مع فتحة سقف
بانورامية في اإلصدارات األعلى
وم ـف ـتــاح ذك ــي ل ـل ـس ـيــارة وف ــرش
ج ـل ــدي وم ـق ـعــد س ــائ ــق بـتـعــديــل
كهربائي في  4اتجاهات.

وفـ ـ ــي الـ ـح ــدي ــث عـ ــن داخ ـل ـي ــة
"اك ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــس كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس" ،وق ـ ـفـ ــة
إذ ج ـ ـ ـ ــاء الـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم الـ ـج ــدي ــد
لــداخ ـل ـي ـت ـهــا ب ــأس ـل ــوب مـخـتـلــف
من ميتسوبيشي بعد تطعيمها
بـ ــألـ ــواح داخ ـل ـي ــة س ـ ـ ــوداء الف ـتــة
ومـ ـق ــاع ــد م ـج ـه ــزة مـ ــن ال ـج ـل ــود
ً
ال ـمــري ـحــة ،ف ـض ــا ع ــن تــزويــدهــا
بشاشة للتحكم بأنظمة الصوت
والتحكم عصرية.
وتحمل السيارة مقاعد جلدية
خـلـفـيــة بــال ـلــون األس ـ ــود وتــوفــر
الـسـيــارة مساحة جـيــدة لــأقــدام
للجالسين في الصف الثاني من
المقاعد وهي سيارة واسعة على
عكس بعض السيارات الكروس
أوف ـ ــر غ ـيــر ال ـمــري ـحــة ف ــي ال ـجــزء
الـخـلـفــي مـنـهــا ل ـل ــرك ــاب ،ك ـمــا أن
المساحة فــي المقاعد األمامية
مريحة وواسعة.

وسائل االتصال
تحمل اكليبس كروس العديد
م ــن وس ــائ ــل االتـ ـص ــال الـحــديـثــة
بشكل قياسي مع نظام بلوتووث
وراديو ستااليت وعندما يتعلق
األم ــر بــالـجــوانــب التكنولوجية
فــا يتعين عـلــى الـمـشـتــريــن في

دفع رباعي
النقط العمياء ،وكاميرا الرؤية المحيطية ،والتنبيه من
حركة المرور الخلفية ،والتخفيف من االصطدام األمامي،
والـتـحــذيــر مــن م ـغــادرة الـمـســار ،ومـثـبــت الـســرعــة القابل
للتكيف ،حساسات للركن ،قفل مركزي 7 ،وسائد هوائية
وفــرامــل  ABSو EBDومـســاعــد للطرق الـصــاعــدة وتحكم
إلكتروني في الثبات ومثبت سرعة.

تتوفر ميتسوبيشي "إكليبس كروس" الجديدة بنظام  AWDأو الدفع الرباعي بجانب الدفع
األمامي في باقي الفئات ,ويعطيها الدفع الرباعي قوة أفضل في التراب والحصى والطين
والـطــرق الــوعــرة بشكل عــام .وعــن طريق إرســال القوة إلــى العجالت األربــع  ،يمنح نظام
ً
الدفع بجميع العجالت قوة السحب التي تحتاجها في رحالت أكثر أمانا على الطرق
الوعرة والزلقة.
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«البريطانية» تحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيس مبادرة الشراكة للحكومة األلمانية
احـتـفـلــت ال ـمــدرســة الـبــريـطــانـيــة ب ـم ــرور  10س ـنــوات
على بدء انطالق مبادرة "الشراكة للحكومة األلمانية
 ،"PASCHبحضور سفير جمهورية ألمانيا االتحادية
لدى دولة الكويت كارلفريد بيرجنر وزوجته ود.راينر
ب ــوث ــز ن ــائ ــب م ــدي ــر م ـع ـهــد ج ــوت ــه لـمـنـطـقــة الـخـلـيــج،
و هــور ســت بالسينغر الملحق الثقافي فــي السفارة
األلمانية بالكويت ،وعدد كبير من المهتمين والقائمين
على تحفيز مشروع الشراكة.

طالب المدرسة البريطانية

طالب يحملون شهادات التفوق

حفل توزيع جوائز األلعاب الشعبية في «البحري»
احتفلت اللجنة الثقافية واالجتماعية في
النادي البحري الرياضي الكويتي بتوزيع
الـ ـج ــوائ ــز ع ـل ــى ال ـف ــائ ــزي ــن ف ــي م ـســاب ـقــات
األل ـ ـعـ ــاب ال ـش ـع ـب ـيــة (الـ ـه ــان ــد ،الـ ـك ــوت بــو
ستة ،والبلياردو ،الدومنه) ,في حفل أقيم
بحضور رئيس النادي اللواء فهد الفهد,
وأمين السر العام رئيس اللجنة الثقافية
واالجتماعية خالد الفودري ,ورئيس لجنة
العالقات العامة محمود أبوالقاسم ,وعدد
من أعضاء مجلس اإلدارة والمشاركين من
األعضاء ورواد ديوانية النادي.
ووزع اللواء الفهد الجوائز على الفائزين
في المسابقات التي جاءت نتائجها بفوز
الفريق المكون مــن مــالــك الـخـيــاط ،ونافل
بويابس ،وعقيل التركماني بالمركز األول

ف ــي لـعـبــة "ال ـك ــوت ب ــوس ـت ــة" ,وجـ ــاء ثــانـيـ ًـا
الفريق المكون من :علي القبندي ،وخالد
ال ـق ـب ـنــدي ،وع ـبــدالــرح ـمــن الـقـصـيــر ,وف ــوز
الفريق المكون من وليد الربيعان ،وعلي
الموسى بالمركز األول في لعبة البلياردو،
وج ـ ــاء ث ــان ـي ـ ًـا ال ـف ــري ــق ال ـم ـك ــون م ــن فــريــد
البلوشي ،وخالد القبندي ,بينما فاز وليد
الربيعان بالمركز األول فــي لعبة الهاند
للسنة الثالثة على الـتــوالــي ,وجــاء ثانيا
عبدالله الـعــوضــي ,وف ــاز ري ــاض العربيد
بالمركز األول فــي لعبة الدومينو ،وجــاء
ثانيا علي الموسى.
وش ـ ــارك ف ــي ال ـم ـســاب ـقــات  31م ــن أع ـضــاء
النادي ,بينما أشرف على تنظيمها عباس
حيدر ،وإبراهيم الخياط ،وخالد القبندي .اللواء الفهد والفودري وأبوالقاسم يتوسطون أبطال األلعاب الشعبية

أحد الفائزين يتسلم جائزته
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مسك وعنبر

المهرجان الثقافي لألطفال والناشئة يعزز قدراتهم اإلبداعية

ً
ً
ً
فعالياته تتوزع على مدار  22يوما متضمنا عروضا مسرحية ومحاضرات وورش تدريب

من العروض المسرحية التي عرضت في إحدى الدورات السابقة

يهدف المهرجان الثقافي
لألطفال والناشئة إلى استثمار
العطلة الصيفية لألطفال
في تنمية مواهبهم وتعزيز
قدراتهم اإلبداعية.

يـنـطـلــق ال ـم ـهــرجــان الـثـقــافــي
لألطفال والناشئة في  7الجاري،
ً
مقدما أنشطة متنوعة في دورته
الـ  ،20ويستمر حتى  28الجاري.
ويـتـضـمــن ال ـم ـهــرجــان ،ال ــذي
ينظمه المجلس الوطني للثقافة
وال ـف ـن ــون واآلداب ،ال ـعــديــد من
األن ـش ـط ــة ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـم ـت ـم ـيــزة،
والتي تشمل عروضا مسرحية
وم ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــرات ،وورش ـ ـ ـ ـ ــا ع ـلــى
فترتين؛ صباحية ومسائية.
ويـسـعــى "الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة"،
م ــن خ ــال ه ــذا ال ـم ـهــرجــان ،إلــى
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـع ـط ـل ــة ال ـص ـي ـف ـيــة
لــأط ـفــال ف ــي تـنـمـيــة مــواهـبـهــم،
وتـ ـع ــزي ــز ق ــدراتـ ـه ــم اإلب ــداعـ ـي ــة،
وإكـ ـس ــابـ ـه ــم مـ ـ ـه ـ ــارات ج ــدي ــدة،
م ــن خ ـ ــال ح ــزم ــة م ــن ال ـب ــرام ــج
واألنشطة الهادفة والمتنوعة،

من أجواء العروض السابقة
م ـ ـن ـ ـهـ ــا :ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة ،والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة،
فـضــا عــن األنـشـطــة الترفيهية
والتوعوية.

عروض مسرحية
وي ـ ـحـ ــرص الـ ـمـ ـه ــرج ــان عـلــى
اسـتـثـمــار أوقـ ــات ف ــراغ األط ـفــال
بـ ـم ــا ي ـ ـعـ ــود ع ـل ـي ـه ــم ب ــال ـف ــائ ــدة
آن ،حيث إن الورش
والمتعة ،في ٍ
وض ـع ــت وفـ ــق أع ـل ــى الـمـعــايـيــر
ال ـتــي تـسـهــم ف ــي ت ـعــزيــز ق ــدرات
األط ـف ــال وص ـقــل شخصياتهم،
إضافة إلى أنها تناسب الفئات
العمرية المنتسبة ،بحيث تمزج
بين الترفيه والتعلم.
ويـضــم المهرجان هــذا العام
عـ ــرض ـ ـيـ ــن مـ ـس ــرحـ ـيـ ـي ــن ،هـ ـم ــا:
"الملك" في مسرح عبدالحسين

مؤسسة البابطين تطلق كرسي
أبوالقاسم الشابي للشعر
أطلقت مؤسسة عبدالعزيز
ال ـبــاب ـط ـيــن ال ـث ـقــاف ـيــة ،ووزارة
الثقافة التونسية ،أمس األول،
"ك ــرس ــي أب ــوالـ ـق ــاس ــم ال ـشــابــي
لـ ـلـ ـشـ ـع ــر" ،بـ ـحـ ـض ــور عـ ـ ــدد مــن
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ـي ــن وال ـم ـث ـق ـف ـيــن
يـتـقــدمـهــم الــرئ ـيــس الـتــونـســي
الباجي قائد السبسي.
وقــالــت الــرئــاســة التونسية،
فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن ال ــرئـ ـي ــس قــائــد
السبسي شمل برعايته إطالق
مـ ـ ـب ـ ــادرة "كـ ــرسـ ــي أب ــوال ـق ــاس ــم
ال ـش ــاب ــي ل ـل ـش ـعــر" ،ال ـت ــي ت ـقــام
ل ـم ـك ــان ــة أب ــوالـ ـق ــاس ــم ال ـشــابــي
الريادية كمبدع فذ ساهم بأثره
الشعري في النهوض بالوعي
المجتمعي.
وسيتضمن برنامج األنشطة
الـ ـت ــي س ـت ـن ـظــم م ـس ـت ـق ـبــا فــي
إط ــار هــذا الكرسي العديد من
الفعاليات الثقافية ،كاألمسيات
وال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدوات وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات ف ــي
اللغة العربية وعلم العروض
الشعري.
وأقيمت بالمناسبة أمسية
شعرية ش ــارك فيها مجموعة
مــن الـشـعــراء مــن تــونــس وعــدد
مــن ال ــدول العربية ،وحضرها
وزيــر الثقافة التونسي محمد
زيـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــابـ ـ ــديـ ـ ــن ،ورئـ ـ ـي ـ ــس

عبدالرضا بالسالمية ،ومسرحية
"ع ـ ـيـ ــال ال ـ ـنـ ــوخـ ــذة" فـ ــي م ـس ــرح
الــدس ـمــة .وال ــاف ــت أن الـعــروض
تقام أكثر من مرة ،حتى تتمكن
أكبر شريحة ممكنة من مشاهدة
المسرحية ،ولتتناسب مع أوقات
أولياء األمور.

ورش تدريب
أما الــورش ،فستقام نحو 12
ورشة تدريب تساهم في إيجاد
جــو مــن الـمــرح والـثـقــافــة ،وتقام
على فترتين؛ صباحية ومسائية،
ف ــي م ــرك ــز ع ـب ــدال ـع ــزي ــز حـسـيــن
الثقافي بمشرف ،وتبدأ من األحد
إلى الخميس ( 12 -8الجاري) من
 9صباحا إلى  12ظهرا.
وتتضمن الورش الصباحية:

ورش ـ ـ ــة الـ ــرسـ ــم عـ ـل ــى الـ ـمـ ـع ــادن
(النحاس ،القصدير) ،ورشة لف
الورق (الكويلنج) ،ورشة الخزف،
ورشة العزف على البيانو ،ورشة
العزف على الكمان ،ورشة الرسم
بالجواش.
فيما تـبــدأ ال ــورش المسائية
م ــن  5حـتــى  7:30م ـس ــاء ،وه ــي:
ورش ــة الـمــرســم ال ـحــر (مـسـتــوى
مبتدئ) ،ورشــة التمثيل ،ورشة
ت ـص ــوي ــر األفـ ـ ـ ــام والـ ـم ــونـ ـت ــاج،
ورشـ ـ ــة رس ـ ــم بـ ــاآلي ـ ـبـ ــاد ،ورشـ ــة
ال ـع ــزف ع ـلــى آل ــة الـ ـع ــود ،ورش ــة
الفنون التشكيلية ،وتقام الورش
ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـص ـبــاح ـيــة يــومـيــا
(ســاعــة مــرح يوميا) مــن  12إلى
 1ظهرا.
م ــن جــانــب آخـ ــر ،ت ـقــام ورش ــة
"الصحافي المبدع للناشئة" على

مدى ثالثة أيام بمركز عبدالعزيز
ح ـس ـي ــن ال ـث ـق ــاف ــي فـ ــي م ـش ــرف،
وأيـ ـض ــا ورش ـ ــة ك ـت ــاب ــة ال ـق ـصــة،
والتي تقام على مدى يومين.

يوم مفتوح
وتقام محاضرة "أدب الطفل
ف ــي ال ـ ـتـ ــراث" يـ ــوم االث ـن ـي ــن (23
ال ـجــاري) فــي المكتبة الوطنية.
ولتعزيز ثقافة القراء ة والكتابة
إلي ـ ـجـ ــاد ج ـي ــل ي ـع ـش ــق ال ـ ـقـ ــراءة
وال ـك ـتــابــة ،ويـعـمــل عـلــى تنمية
الثقافة ،يشتمل المهرجان على
مشاركة نادي الطفل األدبي في
راب ـطــة األدبـ ــاء عـلــى م ــدى ثالثة
أيام.
وب ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــدا ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورش
وال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــرات ،يـ ـق ــام "الـ ـي ــوم

الرحباني :انتهت القطيعة
مع والدتي فيروز

عبدالعزيز البابطين

مــؤس ـســة ال ـبــاب ـط ـيــن الـثـقــافـيــة
عـبــدالـعــزيــز الـبــابـطـيــن ،وع ــدد
مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـث ـق ــاف ـي ــة،
وثلة من سفراء الــدول العربية
المعتمدين في تونس.
وأكـ ـ ــد ال ـب ــاب ـط ـي ــن فـ ــي كـلـمــة
التزام المؤسسة بدعم وخدمة
الثقافة فــي المنطقة العربية،
مـشـيــرا إل ــى أن إن ـشــاء "كــرســي
أبوالقاسم الشابي للشعر" ،هو
تـكــريــم لـشــاعــر تــونــس الكبير،
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون م ـن ـص ــة ل ـت ـش ـج ـيــع
اإلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــري وتـ ـك ــري ــم
المبدعين والمثقفين.

زياد الرحباني

نادين :سأخوض تجربة الفوازير إذا وجدت النص المناسب
شعرت بالخوف من العودة للوقوف أمام الكاميرا ...وال تتعجل البطولة
ال تستعجل الفنانة نادين
العائدة إلى الفن تقديم أدوار
البطولة ،مشيرة إلى أنها على
قناعة تامة أنها ستأتي في
وقتها.

●

القاهرة  -هيثم عسران

ع ـ ـ ـ َّـب ـ ـ ــرت الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ـ ــة ن ـ ـ ــادي ـ ـ ــن ع ــن
سـ ـع ــادتـ ـه ــا بـ ـ ـ ــردود األفـ ـ ـع ـ ــال ال ـت ــي
أع ـ ـق ـ ـبـ ــت ظـ ـ ـه ـ ــوره ـ ــا فـ ـ ــي م ـس ـل ـس ــل
"ليالي أوجيني" ،مؤكدة أنها تلقت
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـم ـه ـن ـئــة
لـ ـه ــا م ـ ــن زمـ ــائ ـ ـهـ ــا وأصـ ــدقـ ــائ ـ ـهـ ــا،
وه ـ ــو مـ ــا ج ـع ـل ـهــا ت ـش ـع ــر ب ـس ـع ــادة
كـبـيــرة ،وخــاصــة أنـهــا رغــم الـغـيــاب
ً
ل ـح ــوال ــي  17ع ــام ــا ع ــن ال ـكــام ـيــرات
ج ــاء االس ـت ـق ـبــال الـمـمـيــز لـعــودتـهــا
إلى التمثيل.
وذكرت أن أحد أسباب حماسها
ل ـل ـع ـمــل؛ ال ـف ـت ــرة الـ ـت ــي تـ ـ ــدور فـيـهــا
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث بـ ــأرب ـ ـع ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــات الـ ـ ـق ـ ــرن
ا لـمــا ضــي ،و مــا تمثله مــن قيمة في
تاريخ مصر المعاصر ،مشيرة إلى
أن و ج ـ ــود ا ل ـم ـخ ــرج ه ــا ن ــي خـلـيـفــة
جـعـلـهــا تـشـعــر بــالـثـقــة واألمـ ــان في
الـ ـع ــودة والـ ــوقـ ــوف أم ـ ــام ال ـكــام ـيــرا
ً
م ـ ـ ـجـ ـ ــددا ،خـ ـص ــوص ــا أنـ ـ ــه رغـ ـ ــم أن
مساحة الدور ليست كبيرة ،لكنها
مـ ــؤثـ ــرة ،وت ـق ــدم ـه ــا ب ـش ـك ــل درام ـ ــي
مختلف.

ول ـف ـت ــت ن ــادي ــن إلـ ــى أنـ ـه ــا كــانــت
ح ــري ـص ــة ط ـ ــوال ف ـت ــرة غ ـيــاب ـهــا عــن
التمثيل على متابعة األعمال الفنية
الـ ـت ــي تـ ـق ــدم ،سـ ـ ــواء س ـي ـن ـمــائ ـيــا أو
درا مـيــا ،مشيرة إ لــى أ نـهــا تحمست
ألن تكون عودتها للتمثيل من خالل
الدراما ،ألن األسلوب المختلف في
ت ـص ــوي ــره ــا وال ـت ـع ــام ــل م ـع ـهــا اآلن
سـيـنـمــائــي م ـم ـيــز ،وج ـعــل ال ـصــورة
ا لــدرا م ـيــة ال تـقــل فــي جــود ت ـهــا عما
قدم في السينما.
و ع ـ ـ ــن ش ـ ـعـ ــور هـ ــا ف ـ ــي أول أ ي ـ ــام
ت ـص ــوي ــر "ل ـي ــال ــي أوجـ ـيـ ـن ــي" ،قــالــت
ن ــادي ــن إن ـه ــا ال ت ـخ ـفــي إح ـســاس ـهــا
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوف ،ووجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود حـ ـ ــالـ ـ ــة م ــن
ال ـت ــوت ــر ،الس ـي ـمــا أن ف ـت ــرة غـيــابـهــا
ليست قصيرة ،مشيرة إ لــى أن هذا
ً
اإلحساس تجاوزته سريعا ،بفضل
المخرج هاني خليفة ،ودخلت في
الشخصية وتعايشت معها.
وحول طريقة حديثها في العمل
باللهجة العامية ا لـمـصــر يــة ،قالت
نــاديــن إن ـهــا تـنــاقـشــت مــع الـمـخــرج
في هذه النقطة قبل التصوير ،وتم
االس ـت ـقــرار عـلــى أن ي ـكــون الـحــديــث

بعد نصف قرن على وفاة
عازف الساكسوفون األميركي
الشهير جون كولترين ،صدر،
أمس األول ،ألبوم "بوث
دايركشنز آت وانس-ذي لوست
ألبوم" الذي يتضمن معزوفات
جديدة لفنان الجاز.
في السادس من مارس
 ،1963زار جون كولترين
وأعضاء فرقته الرباعية،
عازف البيانو ماكوي تاينز
وعازف الكونترباص جيمي
غاريسون وعازف الباص إلفن
جونز ،استوديوهات رودي
فان غيلدر مهندس الصوت
األميركي الشهير وصاحب
شركة "بلو نوت".
وهم ظلوا في االستوديو
طوال فترة بعد الظهر وخرج
كولترين مع التسجيالت التي
أراد ان يسمعها لزوجته ولم
يسمع عنها منذ ذلك الحني.
وقال أليكس دوتيلث ،الذي
ينتج برنامجًا يوميًا عن
الجاز على إذاعة "فرانس
موزيك"" ،كانت جلسة
مخصصة إلعداد ألبوم برأيي.
وهي جلسة تسجيل تقليدية".
(أ ف ب)

سونام كابو ر تخطط للعمل
في اإلخراج السينمائي

جيمس آرثر يدعو لمواجهة
المشاكل النفسية

شاء الله يكون عندنا حفلة السنة الجاية".
واعتبر الرحباني أن ما وقع مع فيروز مجرد
سوء تفاهم استفاد منه أناس كثيرون.
(رويترز)

بـهــذه ا لـطــر يـقــة ،بحكم أ نـهــا تعيش
فــي مـصــر ،وأصــولـهــا أجـنـبـيــة ،وتــم
االكتفاء ببعض المصطلحات التي
تشير إ لــى أ صــو لـهــا ،دون أن يكون
هناك إسهاب في هذا األمر ،لتكون
الشخصية واقعية.
ور غـ ـ ــم أن ن ــاد ي ــن ق ــد م ــت أ ع ـم ــاال
ع ــدي ــدة كـبـطـلــة ق ـبــل االعـ ـت ــزال ،فــإن
ً
عــود تـهــا ج ــاء ت ب ــدور لـيــس رئيسا
في المسلسل ،وهو ما ترجعه إلى
استجابتها لمقترحات أصدقائها،
ب ــأن ت ـكــون عــودت ـهــا مــن خ ــال دور
مميز ،لمعرفة رد الفعل على الدور،
مـشـيــرة إ لــى أ نـهــا ال تتعجل القيام
ب ــأدوار البطولة مـجــددا ،لقناعتها
ال ـت ــام ــة ب ــأن ـه ــا س ـت ــأت ــي ف ــي وقـتـهــا
ً
مجددا .
ن ــادي ــن ال ـتــي ق ــررت االعـ ـت ــزال من
أ جــل عائلتها ،أ كــدت أنها ال تمانع
في دخول أبنائها للعمل بالتمثيل،
وخاصة أن لديها طفلتين تمتلكان
م ــوهـ ـب ــة رقـ ـ ــص الـ ـب ــالـ ـي ــه ،لـ ـك ــن فــي
الـ ـ ــوقـ ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه تـ ـتـ ـحـ ـف ــظ عـ ـ ــن هـ ــذا
األمـ ــر ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،ح ـتــى ال
يكون ذلك سببا في تعطيلهما عن

ألبوم لجون كولترين بعد
 50عامًا على وفاته

كشفت النجمة الهندية
سونام كابور ،أنها تخطط
للعمل في مجال اإلخراج
السينمائي.
وقالت كابور في تقارير
إعالمية" :لقد وجدت
سيناريوهني جاهزين.
سيستغرق ذلك بعض
الوقت للعمل على أحدهما،
ووضعه في صيغته
النهائية .أعتقد أنني سأفعل
شيئا فيما يتعلق بإخراج
األفالم في عام أو اثنني".
وأشارت إلى أن بعض
مخرجي بوليوود األكثر
شهرة شجعوها على سلك
هذا االتجاه ،وأضافت" :من
الرائع أن يكون َّ
لدي عمل،
لكني بحاجة إلى أخذ بعض
الوقت ،قد يكون من سنتني
إلى ثالث" ،مضيفة" :دعونا
نرى كيف ستسير األمور".

كشف عن حفل يجمعهما العام المقبل
أع ـل ــن ال ـف ـنــان وال ـمــوس ـي ـقــي ال ـل ـب ـنــانــي زي ــاد
الــرح ـبــانــي ،أم ــس األول ،عـ ــودة ال ـعــاقــات إلــى
طبيعتها مع والدته الفنانة فيروز ،بعد قطيعة
دامــت سـنــوات ،كما كشف عن حفل لفيروز في
العام المقبل.
وقال الرحباني إنه يتواصل يوميا مع والدته
فيروز ،بعد سوء تفاهم وقع بينهما على خلفية
إعالنه موقفها السياسي.
وأضاف" :عم تركب األمور ،ورجع مشي الحال.
قريبا جدا بيكون كل شي رجع لمكانه".
وردا على سؤال عما إذا كانت المصالحة تمت
فعال ،قــال الرحباني" :نـعــم ،وعــم بنجرب نحل
القصة مع أختي ،ألن أختي عن سوء نية أو عن
عــدم دراي ــة عملت عمل لفيروز كــان مــش كتير
موفق .وأمي حتى ما سألتني رأيي فيه .حكيتني
ورجعنا نشوف بعض وما سألتني رأيي".
وعندما ُسئل أيضا عما إذا كان يزور فيروز،
قــال" :أي طبعا .كل يــوم ،وبنشوف بعض ،وإن

المفتوح – اللعب مع األصدقاء"
ف ــي م ــرك ــز ع ـب ــدال ـع ــزي ــز حـسـيــن
الـ ـثـ ـق ــاف ــي عـ ـل ــى مـ ـ ــدى ي ــوم ـي ــن،
وأيضا اليوم الترفيهي لألطفال
من ذوي االحتياجات الخاصة،
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع م ــرك ــز ال ـخــرافــي
ف ــي غـ ــرب مـ ـش ــرف ،إض ــاف ــة إلــى
اليوم اإلبداعي الفني التشكيلي
لألطفال (يــوم مفتوح لألطفال)
ف ــي مــركــز ديـسـكـفــري لــأطـفــال.
وت ـه ــدف إق ــام ــة ال ـي ــوم الـمـفـتــوح
إلى التخفيف عن األطفال عناء
السنة الدراسية ،وإدخال البهجة
إلى قلوبهم.
ُي ـش ــار إل ــى أن ث ـمــة فـعــالـيــات
ربـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاف إل ـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ـ ــدول
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان ،وأخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ربـ ـم ــا
ُ
تستبعد.

خبريات

درا س ـت ـه ـمــا ،مشيرة
إ لـ ـ ـ ــى أن ن ـج ـل ـه ــا
أيـ ـض ــا ي ـت ـم ـتــع
ب ـح ــس فـنــي
في الرسم.
وحول
إ مكا نية
تـكــرارهــا
ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــوازي ـ ـ ـ ــر
ً
مـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــددا بـ ـع ــد
غ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاب طـ ـ ــويـ ـ ــل،
أكدت نادين أنها ال
تمانع إذا وجدت نصا مكتوبا
بـشـكــل ج ـيــد ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
غـيــاب ال ـفــوازيــر عــن الـشــاشــة
راج ـ ــع إلـ ــى ال ـت ـك ـل ـفــة ال ـم ــادي ــة
الـمــرتـفـعــة إلن ـتــاج ـهــا ،إضــافــة إلــى
غ ـي ــاب م ـف ـه ــوم ال ـف ـن ــان ــة ال ـشــام ـلــة،
و خـ ـ ــا صـ ـ ــة أ نـ ـ ـه ـ ــا ال تـ ـعـ ـتـ ـم ــد ع ـل ــى
االستعراضات فقط ،لكن أيضا على
قبول الجمهور والكاريزما.

نادين

دعا جيمس آرثر ،املغني
ومؤلف األغاني البريطاني
الشهير ،إلى تقديم املزيد من
الدعم لفناني املوسيقى الذين
يواجهون مشاكل الصحة
النفسية ،مشددا على أنه
"يجدر باملغنني ومنسقي
االسطوانات واملوسيقيني
الحديث بصراحة أكبر عن
مخاوفهم".
وقال آرثر ( 30عاما) ،الذي
حصل على لقب برنامج
"إكس فاكتور" ،وتحدث من
قبل عن معاناته من القلق،
إن الوعي بالضغوط التي
تواجه الفنانني ازداد.
وأضاف آرثر ،وهو سفير
ملؤسسة "سني" البريطانية
الخيرية للصحة النفسية:
"الصحة النفسية لها
أهمية قصوى في صناعة
املوسيقى ،وأعتقد أنه ربما
ينبغي تقديم مزيد (من
املساعدة)".
وتابع" :من املهم للغاية أن
يتحدث املرء عما بداخله،
وأال يتعرض للوم على إلغاء
حفالت".
(رويترز)

ةديرجلا
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دوليات

درعا :الشرطة الروسية تدخل  8بلدات ...والجنوب لن يستسلم
• مفاوضات على مستويين والغارات مستمرة على الغرب • رفع العلم على بصرى الشام والتلفزيون يبث من داعل
وسط استمرار القصف
والغارات على جبهات أخرى،
دخلت الشرطة العسكرية
الروسية وقوات الرئيس
السوري بشار األسد ،أمس ،إلى
عدة بلدات في محافظة درعا
بموجب اتفاق الستعادة دمشق
السيادة على منطقة الجنوب
السوري الواقع معظمها تحت
سيطرة فصائل المعارضة.

مجلس األمن إلخالء
المنطقة الفاصلة
مع إسرائيل
واألمم المتحدة
ً
لوقف القتال فورا

مــع تــوا صــل التصعيد لليوم
الثاني عشر على جبهات أخرى
فـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة جـ ـ ـن ـ ــوب س ـ ــوري ـ ــة،
انـ ـضـ ـم ــت ثـ ـم ــان ــي بـ ـ ـل ـ ــدات ع ـلــى
األقـ ــل ف ــي ري ـفــي درعـ ــا الـشـمــالــي
والشرقي إلى اتفاقات مصالحة
م ــع ن ـظــام الــرئ ـيــس ب ـشــار األس ــد
إث ــر م ـف ــاوض ــات ت ــواله ــا ضـبــاط
روس مــع وجـهــاء محليين ومن
تـبـقــى م ــن مـقــاتـلـيــن مـعــارضـيــن
داخل كل بلدة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرص ـ ـ ــد
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري لـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان
رام ــي عـبــدالــرحـمــن ،إن الـشــرطــة
العسكرية الروسية انتشرت في
عدد من البلدات من أبرزها داعل
وإبطع والغارية الغربية والغارية
الشرقية والكرك الشرقي.
وأشارت وكالة األنباء الرسمية
"سانا" إلى "انضمام قرى وبلدات
داع ــل والـغــاريــة الشرقية وتلول
خـ ـلـ ـي ــف وتـ ـ ـ ــل ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ح ـس ـيــن
إلـ ــى ال ـم ـصــال ـحــات ب ـعــد تسليم
الـمـسـلـحـيــن أسـلـحـتـهــم للجيش
ً
تمهيدا لتسوية أوضاعهم وفق
القوانين واألنظمة النافذة".
وب ـ ـ ــث الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ال ــرس ـم ــي
مشاهد مباشرة من بلدة داعــل،
حيث تجمع عشرات المواطنين
ً
رافعين األعالم السورية وصورا
لألسد ،مرددين الهتافات المؤيدة
له وللجيش.

بصرى الشام
وف ــي ب ـصــرى ال ـش ــام ،وافـقــت

غارات سورية في مئوية بريطانيا
قــرر متحف ســاح الجو الملكي البريطاني االحتفال ببلوغ
هذه القوات عامها المئة من خالل تغيير حلته بالكامل ،ومنح
زواره فرصة الغوص في النزاعات المعاصرة ،وعيش المزيد من
التجارب التفاعلية.
فبعد بضعة أيام من اإلقفال إلنجاز اللمسات األخيرة للحلة
الجديدة للموقع ،يعيد متحف سالح الجو الملكي البريطاني،
الواقع في شمال لندن ،فتح أبوابه أمام الزوار السبت مع حرص
الـقــائـمـيــن عـلــى الـمــؤسـســة عـلــى تـطــويــرهــا ،كــي ال تـكــون مجرد
معرض للطائرات بل لتروي التاريخ البشري الكامن وراء سالح
الجو البارز هذا.
ولهذه الغاية ،تنظم ثالثة معارض جديدة أحدها يسترجع مئة
عام من تاريخ هذه القوات التي أسست في األول من أبريل ،1918
بينما يركز الثاني على النزاعات المعاصرة مثل الحرب الدائرة
في سورية ،واألخير يتمحور حول األهمية المتزايدة للتقنيات
الجديدة في هذا المضمار.

تشييع فلسطيني قتل
برصاص إسرائيلي
دبابات النظام تنتشر في منطقة الغرية الغربية بدرعا أمس (رويترز)
ال ـم ـع ــارض ــة ع ـل ــى ال ـم ـصــال ـحــة
ودخــول القوات الحكومية إلى
الـمــديـنــة ورف ــع الـعـلــم الـســوري
على قلعتها الشهيرة.
ً
لكن متحدثا باسم المعارضة
أعلن أن االجتماع مع الروس في
جنوب سورية انتهى بالفشل،
ً
م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدا مـ ـق ــاتـ ـل ــي الـ ـفـ ـص ــائ ــل
يــرف ـضــون ال ـم ـطــالــب الــروس ـيــة
باالستسالم للجيش السوري.
وقـ ـ ـ ــال إبـ ــراه ـ ـيـ ــم الـ ـجـ ـب ــاوي
المتحدث باسم الجيش الحر:
"االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع انـ ـتـ ـه ــى بــال ـف ـشــل.
الـ ــروس لــم يـكــونــوا مستعدين
ً
لسماع مطالبنا وقدموا خيارا
ً
واحـ ـ ـ ـ ــدا هـ ــو ق ـ ـبـ ــول ش ــروط ـه ــم
الـ ـم ــذل ــة بـ ــاالس ـ ـت ـ ـسـ ــام ،وه ـ ــذا
ُرفض".
ويــأتــي دخ ــول ق ــوات النظام
إلــى بـلــدة الـكــرك الـشــرقــي أمس
غداة مقتل مختارها مع خمسة
أف ــراد مــن عائلته داخ ــل منزله
وس ـ ـ ــط ظ ـ ـ ـ ــروف غـ ــام ـ ـضـ ــة ،فــي
حادثة رجح المرصد أن تكون
م ــرت ـب ـط ــة ب ـك ــون ــه مـ ــن "ع ــراب ــي

ات ـفــاق الـمـصــالـحــة" فــي الـبـلــدة.
وأح ـصــى الـمــرصــد مـنــذ مطلع
الشهر الحالي اغتيال أكثر من
ً
 12عضوا من لجان المصالحة
الـمـحـلـيــة فــي درع ــا عـلــى أيــدي
مجهولين.

عمليات مستمرة
وت ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات،
التي تجري وفــق عبدالرحمن،
ع ـل ــى م ـس ـت ــوي ـي ــن ،فـ ــي األردن
المجاور ومع وجهاء البلدات،
مع استمرار الـغــارات السورية
والروسية على مناطق سيطرة
الفصائل.
وق ـتــل خـمـســة مــدنـيـيــن على
األق ـ ـ ــل أم ـ ـ ــس ،فـ ــي بـ ـل ــدة غـضــم
جنوب شرق درعا جراء القصف
ليترفع عــدد القتلى المدنيين
م ـنــذ بـ ــدء الـتـصـعـيــد إلـ ــى 105
ً
مدنيين بينهم  19طـفــا ،وفق
المرصد.
كما تدور اشتباكات مستمرة
داخل مدينة درعا ،تسببت منذ

عون يعرض مسار تشكيل الحكومة مع خوري
●

•

رغــم مغادرة الرئيس المكلف
سعد الحريري لبنان في إجازة
ً
تـسـتـمــر أي ــام ــا ،ووج ـ ــود رئـيــس
مجلس النواب نبيه بري خارج
ال ـبــاد ،وس ـفـ ٍـر مــرتـقــب لـعــدد من
الالعبين السياسيين األساسيين
على الساحة الداخلية ،يبدو أن
ً
ثمة إصرارا أنتجه اجتماع بعبدا
الثنائي بين رئيس الجمهورية
العماد ميشال عــون والحريري،
على عــدم قطع حبل االتـصــاالت
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى خ ـ ـ ــط ت ــألـ ـي ــف
ال ـح ـكــومــة ،ب ــل مــواصـلـتـهــا عبر
الموفدين أو من خالل محادثات،
إلن ـض ــاج ت ـفــاه ـمــات ت ـســاعــد في
ً
إنجاز التشكيل سريعا.
والـتـقــى عــون أم ــس ،فــي قصر
بعبدا ،وزيــر الثقافة في حكومة
تصريف األعمال غطاس خوري
الذي أوضح بعد اللقاء أن البحث
ً
ت ـن ــاول ع ـ ــددا م ــن ال ـمــوضــوعــات
المتعلقة بعمل ال ــوزارة ،إضافة
إلى مناقشة األوضاع السياسية
الراهنة ومسار تأليف الحكومة
الجديدة.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن االت ـ ـصـ ــاالت
"سـ ـتـ ـتـ ـكـ ـث ــف خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـسـ ــاعـ ــات
ً
القليلة المقبلة خـصــو صــا بعد
المداوالت التي تمت حول مسألة
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،ب ـيــن رئـيــس
الـجـمـهــوريــة والــرئ ـيــس المكلف
سعد الحريري".
ّ
وتــوقــع أن "تـتـعــزز المناخات
السياسية اإليـجــابـيــة مــن خــال
م ـب ــادرات ستتم خ ــال اليومين
ّ
تصب في
المقبلين على أمــل أن
م ـص ـل ـحــة اإلسـ ـ ـ ــراع ف ــي تـشـكـيــل
الحكومة".
وقبيل سفره ،التقى الحريري
فــي "بـيــت الــوســط" ،أم ــس ،عضو
كتلة "الـقــوات اللبنانية" النائب
ّ
سـ ـت ــري ــدا ج ـع ـج ــع الـ ـت ــي وزع ـ ــت
ً
بيانا بعد اللقاء ّ
نوهت فيه بدور

ً
الحريري متسلما من النائبة ستريدا جعجع دعوة لحضور
حفل مهرجانات األرز الدولية (داالتي ونهرا)
الحريري الوطني ودعمه لكل ما
يـعــزز ص ــورة لـبـنــان الـحـضــاريــة
والثقافية .وأوضحت جعجع في
بـيــانـهــا ،أنـهــا وجـهــت للحريري
دع ــوة إل ــى حـضــور الـحـفــل الــذي
ستحييه الفنانة ماجدة الرومي
فـ ــي  28ي ــول ـي ــو ال ـم ـق ـب ــل ،ضـمــن
م ـهــرجــانــات األرز ال ــدول ـي ــة ،في
إط ــار تـكــريــم لـبـنــان ورف ــع اسمه
في ُبعده الوطني والعالمي ،من
خالل المواقع التاريخية األثرية
الـخـمـســة ال ـم ــدرج ــة ع ـلــى قــائـمــة
ال ـ ـتـ ــراث ال ـع ــال ـم ــي وهـ ـ ــي :وادي
قاديشا وأرز الرب ،جبيل ،صور،
بعلبك وعنجر.
إلــى ذل ــك ،ال ي ــزال رفــض حزب
"الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة" ال ـق ــاط ــع
لمحاوالت تحجيمها .وقد وضع
رئيسها سمير جعجع في خطابه

حملة توقيفات في السعودية
بقضايا أمن الدولة

أوقفت رئاسة أمن الدولة
في السعودية خالل األيام
املاضية 27 ،مشتبها فيهم في
قضايا تمس األمن الوطني،
من السعودية واليمن ومصر
وسورية والسودان ،ليرتفع
بذلك عدد املعتقلني في قضايا
اإلرهاب إلى  5408أشخاص.
وأكد موقع «نافذة التواصل»،
التابع للداخلية السعودية،
أمس ،أن هذه االعتقاالت
جاءت ضمن إطار سلسلة
عمليات أمنية نفذتها
الجهات املختصة بمحاربة
اإلرهاب ،موضحا أن املوقوفني
يخضعون حاليا للتحقيقات،
تمهيدا إلحالتهم إلى الجهات
القضائية.

لـيــل الـجـمـعــة  -الـسـبــت بمقتل
ً
 17عنصرا على األقل من قوات
ا لـنـظــام والمسلحين الموالين
لـ ـه ــا .كـ ـم ــا قـ ـت ــل  12مـ ــن قـ ــوات
النظام جــراء معارك في الريف
الشرقي.
وبـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ،ي ـ ــرتـ ـ ـف ـ ــع إل ـ ـ ـ ــى 96
عـ ـ ــدد عـ ـن ــاص ــر قـ ـ ـ ــوات ال ـن ـظ ــام
والمسلحين الموالين لها الذين
قتلوا منذ بدء التصعيد مقابل
 59ع ـل ــى األقـ ـ ــل مـ ــن ال ـف ـصــائــل
المعارضة ،بحسب المرصد.
وفي وقت سابق ،ذكر اإلعالم
الحربي أن قوات األسد سيطرت
على تل الزميطية غربي مدينة
درع ــا وال ـم ـشــرف عـلــى الطريق
الحربي الواصل بين ريف درعا
ال ـش ــرق ــي وال ـش ـم ــال ــي ال ـشــرقــي
وريف درعا الغربي والشمالي
ً
الـ ـغ ــرب ــي ،مـ ــؤكـ ــدا أن ـه ــا قطعت
طريق إمداد فصائل المعارضة.

خفض التصعيد
وف ــي ح ـيــن ت ــواص ــل ال ـنــزوح

الجارف نحو الحدود مع األردن
وباتجاه الجوالن ،طالب األمين
العام لألمم المتحدة ،أنطونيو
غوتيريس أمس ،جميع األطراف
بوقف فــوري لألعمال القتالية
واحـ ـت ــرام الـتــزامــاتـهــا بموجب
الـ ـق ــان ــون اإلنـ ـس ــان ــي الـ ــدولـ ــي،
واتـفــاق عــام  2017حــول إنشاء
مـنـطـقــة خ ـفــض الـتـصـعـيــد في
الجنوب السوري.
ب ـ ــدوره ،ج ـ ّـدد مـجـلــس األم ــن
أم ــس األول بــإج ـمــاع أعـضــائــه
ول ـم ــدة سـتــة أش ـهــر مـهـمــة قــوة
األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ل ـمــراق ـبــة فض
االشتباك في الجوالن "أندوف"،
المؤلفة من نحو ألف عنصر من
جنود حفظ الـســام فــي ،1974
ً
داعيا الجماعات المسلحة إلى
مغادرة المنطقة الفاصلة بين
إسرائيل وسورية.
وط ـ ـلـ ــب مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ــن مــن
"الـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء ب ــأن تــوضــح
لفصائل المعارضة السورية في
منطقة عمليات" القوة األممية
ً
ً
ّ
بأن "أندوف تبقى كيانا محايدا

وأنه يجب عليها التوقف عن ّ
أي
نشاط ّ
يعرضها للخطر".

فض االشتباك
ودان ال ـ ـقـ ــرار ،الـ ـ ــذي صــاغـتــه
ـواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وروس ـ ـيـ ــا
الـ ـ ـ ّ
وتبناه أعضاء المجلس الخمسة
عشر" ،بشدة استمرار القتال في
ً
المنطقة الفاصلة" ،داعيا إسرائيل
ً
وسورية إلى االلتزام كليا وبشكل
ودقيق بأحكام اتفاق عام 1974
فـ ــي ش ـ ــأن فـ ــض االشـ ـتـ ـب ــاك بـيــن
القوات اإلسرائيلية والسورية".
ودع ــا "األطـ ــراف إلــى ممارسة
أق ـص ــى درجـ ـ ــات ض ـبــط ال ـن ـفــس،
ومنع أي انتهاكات لوقف إطالق
ال ـن ــار أو ت ــوغ ــات ف ــي المنطقة
ً
الفاصلة" ،مشجعا "األطراف على
أن يلجأوا باستمرار إلى اندوف
ل ـح ــل ال ـم ـس ــائ ــل ذات االه ـت ـم ــام
المشترك".
(عواصم -وكاالت)

ً
ً
لبنان :اتصاالت التأليف تستمر «ومبادرة» وشيكة العراق يدخل فراغا تشريعيا ألول مرة
بيروت  -ةديرجلا

سلة أخبار

أمس األول النقاط على الحروف،
ق ــائ ــا" :ال ـ ـقـ ــوات ت ـح ـت ــرم جـمـيــع
األح ـ ــزاب وال ـت ـي ــارات وال ـتــاويــن
السياسية ،وكل ما تطالب به هو
أن يحترم الغير حضورها ويكف
عن محاوالت عزلها وتطويقها،
ه ـ ــذه الـ ـمـ ـح ــاوالت الـ ـت ــي أث ـب ـتــت
فـشـلـهــا ف ــي ال ـمــاضــي وسـتـثـبــت
فـشـلـهــا ال ـي ــوم وف ــي ك ــل ي ــوم من
ً
جـ ــديـ ــد" ،م ـع ـت ـب ــرا أن "ال ـع ـم ـل ـيــة
الدستورية التي تشكل الحكومة
بـ ـم ــوجـ ـبـ ـه ــا ،يـ ـج ــب أن ت ـتــاقــى
وتتكامل مع اإلرادة الشعبية التي
ّ
تجسدت في صناديق االقتراع ،ال
أن تكون وسيلة للقوطبة عليها
ّ
أو شلها أو تقييدها".
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،أكـ ــد عـضــو
"الـ ـلـ ـق ــاء ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي" ال ـنــائــب
ه ــادي أبــوالـحـســن أم ــس ،أنــه "لم

ّ
ن ـت ـبــلــغ ولـ ــم ي ـتــم ال ـ ـتـ ــداول معنا
ب ــأي م ـح ــاول ــة لـلـتـســويــة ونـحــن
ل ـس ـن ــا م ـع ـن ـي ـيــن ب ـ ــأي ت ـس ــوي ــة"،
ورأى أ ن ــه "إذا كــا نــت الميثاقية
هي المعيار فالميثاقية تقول إن
وليد جنبالط هو المنتصر في
هذه االنتخابات بعد فوز الحزب
التقدمي االشتراكي بسبعة من
أص ــل ثمانية ن ــواب دروز وبعد
فــوز اللقاء الديمقراطي بتسعة
نــواب ،فليحترموا إرادة الناخب
والـ ـشـ ـع ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي ول ـت ـط ـبــق
الـمـيـثــاقـيــة ب ـثــاثــة وزراء دروز
لــولـيــد جـنـبــاط وانـتـهــى األم ــر"،
ً
مشددا على أن "هذا األمر يحدده
ال ـ ـحـ ــزب الـ ـتـ ـق ــدم ــي االشـ ـت ــراك ــي
وال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ول ـي ــس
ً
خاضعا ألي نقاش".

للمرة األولى منذ سقوط نظام صدام حسين في عام
 ،2003دخل العراق أمس في فراغ تشريعي مع انتهاء
الـ ــدورة الـثــالـثــة لـلـبــرلـمــان بــانـتـظــار إعـ ــادة ف ــرز يــدوي
ألصوات االنتخابات التشريعية التي جرت في  12مايو.
وفي ظل تغيب رئيس البرلمان سليم الجبوري ،أعلن
نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ ّ
محمد ،في ختام
ً
جلسة تداولية ،حضرها  127نائبا من أصل « ،328انتهاء
الدورة النيابية الثالثة لمجلس النواب».
وقــال عضو اللجنة القانونية النيابية زانــا سعيد
أمس ،إن الفقرة الخاصة بتمديد عمر البرلمان اليمكن
ً
العمل بها اآلن ،مشيرا إلى أن هذه الفقرة تخص مناقشة
الموازنة العامة للبالد فقط.
من جانبه ،أكد حمودي ،أن التعديل الرابع لقانون
انتخابات البرلمان "ال يضم أي إش ــارة" لتمديد عمل
ً
الـبــرلـمــان ،م ـشــددا" :بــل المطالبة بالعد وال ـفــرز الكلي
لجميع صناديق االقتراع في داخل العراق وخارجه".
وأضاف ،أن "تمديد عمل البرلمان سابقة خطيرة من
ً
شأنه قتل العملية السياسية" ،موضحا" :لم نرض إضافة
ً
هذه الفقرة مطلقا".
في غضون ذلك ،أعلنت المفوضية العليا المستقلة
لالنتخابات في العراق أمــس ،بــدء عملية العد والفرز
اليدوي لنتائج االنتخابات النيابية بعد غد الثالثاء.
وقال المتحدث باسم المفوضية القاضي ليث جبر
حمزة في بيان ،إن "المفوضية قــررت تحديد المراكز
االنتخابية والـمـحـطــات الـتــي س ــوف يتم فيها إج ــراء
عملية العد والـفــرز الـيــدوي لجميع المحافظات ،بناء
على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية ذات العالقة"،
ً
مضيفا ،أن "العملية ستجري بحضور أعضاء المفوضية
العليا المستقلة لالنتخابات وضمن المكتب االنتخابي
لكل من محافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك
ونينوى وصالح الدين واألنبار بصورة متتالية ،وابتداء
من محافظة كركوك بالتاريخ المذكور".

وأوضح حمزة" ،أما بالنسبة لباقي المحافظات فيتم
ً
تباعا وحسب المواعيد التي تحددها المفوضية ،أما
بخصوص الصناديق التي تم نقلها إلى بغداد فسيتم
ً
العد والفرز فيها في بغداد" ،مشيرا إلى أن "المفوضية
قررت إجراء عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة
لمكاتب انتخابات الخارج للدول كل من إيران وتركيا
وبريطانيا ولبنان واألردن وأميركا وألمانيا واتخاذ
اإلج ــراءات الــازمــة مــن قبل المفوضية والجهات ذات
العالقة لنقل صناديق االقتراع إلى بغداد".
إلى ذلك اعتبر النائب عن كتلة التغيير البرلمانية
محمود رضا أمــس ،أن تمرير التعديل الرابع لمقترح
قانون انتخابات البرلمان سيكون له األثــر الكبير في
تغيير نتائج االنتخابات النيابية وتصويبها بالشكل
السليم وإنهاء السواد األعظم من حاالت التزوير التي
حصلت باالنتخابات والتي أفرزتها نتائج العد والفرز
اإللكتروني.
وقــال رضــا ،إن "الـعــد والـفــرز الـيــدوي سيغير حجم
الكتل الفائزة ما سينعكس على التحالفات ونوعيتها،
كما أنه سيحقق مفاجأة كبيرة لن يتوقعها أحد ،وهو
ً
ما يخشاه المزورون" ،الفتا إلى أن "جميع التحالفات
التي يتم الحديث عنها اآلن ستفشل وتنتهي بمجرد
إع ــان نـتــائــج ال ـعــد وال ـف ــرز ال ـي ــدوي ،لتنطلق مرحلة
جديدة من التحالفات الحقيقية على أساس حجوم كل
طرف سياسي".
من جهة أخــرى ،أكــد رئيس ال ــوزراء حيدر العبادي
أمس ،مالحقة عناصر تنظيم "داعش" في كل مكان بما
في ذلك الجبال.
وقال العبادي ،في كلمة له خالل احتفالية ذكرى ثورة
العشرين ،إنه "ال يحق ألحد أن يضيع اإلنجاز المتحقق
بعد أن انتصرنا على كــل التحديات التي واجهتنا"،
ً
داعيا الجميع الى "التوحد وأال يحاول األعداء تفرقتنا".
(بغداد  -وكاالت)

قوات أمنية منتشرة في شوارع بغداد أمس األول (أ ف ب)

شيع اآلف الفلسطينيني ،أمس،
الفتى ياسر أبوالنجا ،نجل
أحد قادة كتائب القسام ،إثر
مقتله ،أمس األول ،برصاص
الجيش اإلسرائيلي خالل
مواجهات في شرق خان
يونس.
وشارك في جنازة التشييع
قادة حركة حماس وكتائب
القسام وقيادات الفصائل
الفلسطينية ،وسط دعوات إلى
«االنتقام».
وقال عضو املكتب السياسي
في «حماس» ،خليل الحية،
خالل التشييع ،إن «استشهاد
ياسر دليل واضح على
جرائم االحتالل بحق الشعب
الفلسطيني».

عودة العالقات بين المغرب
وكوبا بعد  38عامًا

سلم السفير املغربي لدى
كوبا ،بوغالب العطار ،أمس
األول ،أوراق اعتماده للرئيس
الكوبي ،ميغيل دياز كانيل.
وجاء ذلك ،بعد قطيعة
دبلوماسية بني الرباط
وهافانا استمرت  38عاما،
جراء اعتراف زعيم كوبا
السابق فيديل كاسترو بجبهة
البوليساريو ،التي تنازع
املغرب على إقليم الصحراء
الغربية.
وقطع املغرب عالقاته
الدبلوماسية مع كوبا عام
 ،1980إبان فترة حكم العاهل
املغربي الراحل الحسن
الثاني ،بسبب الدعم الكبير
الذي تقدمه كوبا لجبهة
البوليساريو.

انتحاري يستهدف «الساحل»
قبل اجتماع القادة الخمسة

للمرة األولى ،استهدف هجوم
انتحاري ،أمس األول ،املقر العام
لقيادة قوة مجموعة دول الساحل
الخمس في سيفاري بوسط مالي،
ما أسفر عن سقوط ثالثة قتلى.
ووقع الهجوم ،الذي قتل أيضا
اثنان من منفذيه أحدهما كان في
سيارة مفخخة ،عشية اجتماع
قادة مجموعة دول الساحل
الخمس (مالي وبوركينا فاسو
والنيجر وموريتانيا وتشاد)
والرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون اليوم .وتبنت جماعة
نصرة اإلسالم واملسلمني االعتداء.
وبدأت طالئع الرؤساء األفارقة في
الوصول إلى نواكشوط ،أمس.

ةديرجلا
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السيسي يشيد بتحمل المصريين ويعد بمستقبل أفضل
• القاهرة تحصل على الشريحة الرابعة من صندوق النقد • مدبولي يلقي خطاب الحكومة أمام البرلمان الثالثاء
القاهرة  -حسن حافظ

حرص الرئيس عبدالفتاح
السيسي على توجيه التحية إلى
المصريين لتحملهم اإلجراءات
االقتصادية القاسية والصعبة،
خالل كلمته بمناسبة الذكرى
الخامسة لثورة " 30يونيو"،
التي أنهت حكم الرئيس
األسبق محمد مرسي ،في حين
تلقت القاهرة دفعة جديدة
من صندوق النقد الدولي الذي
وافق على منح الشريحة الرابعة
من قرض بقيمة  12مليار دوالر
لمصر.

أشـ ـ ـ ـ ــاد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح
السيسي ،أمس ،بتحمل المصريين
مشاق توفير الحياة الكريمة في ظل
إجراءات اإلصالح االقتصادي ،التي
ً
وصفها بالصعبة والقاسية ،الفتا
إلى أن التراجع عن هذه اإلصالحات
ستكون عواقبه أسوأ بما ال يقاس،
ووعــد الرئيس المصري مواطنيه
الذين يعانون في مواجهة ارتفاع
األسعار بصورة قياسية ،بمستقبل
أفضل ،بعدما حققت البالد ما يشبه
«اإلعجاز» في مواجهة غياب األمن
واالس ـت ـق ــرار الـسـيــاســي ،وانـتـشــار
اإلرهاب ،واالنهيار االقتصادي.
ً
الرئيس المصري ،ألقى خطابا
بثه التلفزيون المصري بمناسبة
حلول الذكرى الخامسة لثورة «30
يــون ـيــو» ال ـتــي أن ـهــت حـكــم جماعة
«اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــوان» ،وأطـ ــاحـ ــت بــالــرئ ـيــس
اإلخـ ـ ــوانـ ـ ــي م ـح ـم ــد م ــرس ــي فـ ــي 3
يوليو  ،2013وفتحت الطريق أمام
السيسي الــذي شغل منصب وزير
الــدفــاع حينذاك لتولي الحكم بعد
انتخابات رئاسية منذ يونيو .2014
وأعـ ـ ــاد ال ـس ـي ـســي ال ـتــذك ـيــر بما
صـنـعــه الـشـعــب الـمـصــري فــي «30
ي ــون ـي ــو» ذلـ ــك «ال ـ ـيـ ــوم ال ـخ ــال ــد في
تــاريــخ م ـصــر ،عـنــدمــا ق ــال الشعب
ال ـم ـصــري الـعـظـيــم كـلـمـتــه بـصــوت
ه ـ ــادر م ـس ـم ــوع ،لـيـنـحـنــي ال ـعــالــم
ً
احـ ـت ــرام ــا إلرادت ـ ـ ـ ــه ،وي ـت ـغ ـيــر وجــه
المنطقة وتتغير وجهتها ،من مسار
الشر واإلقـصــاء واإلره ــاب لرحابة
االمن والتنمية» ،مشيدا بانتفاضة
مــايـيــن الـمـصــريـيــن «لـيـعـلـنــوا أنــه
ال مـكــان بينهم لنتآمر أو خــائــن»،
وك ـي ــف ن ـج ـحــوا ف ــي وق ــف «مــوجــة
التطرف والفرقة ،التي كانت تكتسح
المنطقة ،والـتــي ظــن البعض أنها
سادت وانتصرت».

سنوات التحدي
وذهب الرئيس المصري إلى أن
«السنوات العاصفة» التي مرت بها
مـصــر والـمـنـطـقــة مـنــذ ع ــام ،2011
أنتجت ثالثة تحديات رئيسية؛ هي:

غياب األمن واالستقرار السياسي،
وانتشار اإلرهاب والعنف المسلح،
وانهيار االقتصاد ،وأض ــاف« :لكل
مصري ومصرية الحق في الشعور
بــال ـف ـخــر ،ب ـمــا أن ـج ــزت ــه ب ـ ــاده في
مواجهة هذه التحديات الثالثة ،وفي
وقت قياسي ،بما يقرب من تحقيق
اإلعجاز».
وأكـ ــد أن ــه ت ــم اسـتـكـمــال تثبيت
أركـ ـ ــان ال ــدول ــة ال ـم ـصــريــة وإع ـ ــادة
بناء مؤسساتها الوطنية ،بينما
نجحت قوات الجيش والشرطة في
محاصرة اإلرهــاب ووقف انتشاره
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن «ال ــدع ــم الـخــارجــي
ال ـك ـب ـي ــر الـ ـ ـ ــذي ت ـت ـل ـق ــاه ج ـم ــاع ــات
اإلره ـ ـ ــاب ،وال ـم ـســانــدة السياسية
واإلعالمية».
وت ـح ــدث الـسـيـســي ع ــن أوض ــاع
مصر االقتصادية الصعبة ،عندما
وصل احتياطي النقد األجنبي في
يونيو  2013إلى أقل من  15مليار
دوالر ف ـقــط ،ووصـ ــل م ـعــدل النمو
االق ـت ـص ــادي ل ـحــوالــي  2ف ــي المئة
حينذاك ،وهو أقل من معدل الزيادة
السكانية ،مــا يعني أن االقتصاد
المصري كــان في طــور االنكماش،
بـمــا شـكــل عــامــة خـطـيــرة عـلــى أن
إص ـ ــاح ال ــوض ــع ل ــم ي ـعــد يتحمل
التأخير ،وتــابــع« :ق ــررت الــدولــة أن
تصارح الشعب الحقائق كما هي،
وأن تشركه في تحول المسؤولية».

اإلصالح االقتصادي
وأش ــار الــرئـيــس الـمـصــري إلى
برنامج اإلصالح االقتصادي الذي
تتبناه ال ـقــاهــرة مـنــذ ع ــام ،2015
ً
ق ــائ ــا ،إن ال ـهــدف مـنــه هــو «وقــف
ت ـ ــردي األوض ـ ـ ــاع االق ـت ـص ــادي ــة...
وتحقيق نهضة اقتصادية واسعة
وحقيقية» ،مــن خــال مشروعات
تنموية عـمــاقــة ،وأك ــد السيسي
أن ب ـ ـ ــاده ت ـس ـي ــر ع ـل ــى ال ـط ــري ــق
الصحيح ،بعدما ارتفع االحتياطي
مــن النقد األجـنـبــي مــن  15مليار
دوالر إلى  44مليار ،مسجال أعلى
مستوى حققته مصر في تاريخها،

وزارة الدفاع تعرض «لهيب السماء»
نـ ـش ــرت ال ـص ـف ـحــة ال ــرس ـم ـي ــة لـ ـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ،ف ـ ـيـ ــديـ ــو يـ ـظـ ـه ــر ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة الـ ـج ــوي ــة
والصاروخية التي يمتلكها الجيش المصري،
وذلك بمناسبة العيد الـ  48للقوة الرابعة "لهيب
السماء".
ويعرض الفيديو أحدث أسلحة الدفاع الجوي،

التي بحوزة الجيش المصري ،أبــرزهــا رادارات
وصواريخ مضادة للطائرات ،وذلك للمرة األولى.
كـمــا تـضـمــن الـفـيــديــو عــرضــا لـتــاريــخ الــدفــاع
الجوي المصري منذ نشأته وتـطــوره ،ولقطات
تعرض للمرة األولى تعود لعام  1938عن محطتي
إنذار مبكر حصلت عليهما مصر في سرية تامة.

قررت الدائرة  28إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة ،أمس ،تمديد أجل الحكم في قضية «فض اعتصام رابعة العدوية» ،والمتهم
فيها مرشد جماعة «اإلخوان» ،محمد بديع و 738آخرون ،إلى جلسة  28يوليو الجاري ،للنطق بالحكم ،وجاء قرار التمديد بسبب
تعذر إحضار المتهمين إلى مقر انعقاد المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوب القاهرة) ألسباب أمنية.
ونظمت قيادات جماعة «اإلخوان» المصنفة إرهابية في مصر ،اعتصاما ألنصار الرئيس األسبق محمد مرسي في ميدان رابعة
العدوية بالقاهرة ،بعدما أطاحت ثورة « 30يونيو  »2013بالنظام اإلخواني ،ونجحت قوات األمن في فض االعتصام في 14
أغسطس ،ما أسفر عن مقتل المئات من المعتصمين ورجال الشرطة.
ووجهت النيابة العامة لقيادات اإلخوان ارتكاب جرائم «التجمهر ،واستعراض القوة ،والقتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد،
واإلتالف العمدي ،وحيازة مواد في حكم المفرقعات ،وأسلحة نارية بدون ترخيص».
ً
ف ـض ــا ع ــن ارتـ ـف ــاع م ـع ــدل الـنـمــو
االق ـت ـص ــادي لـيـصــل إل ــى  5.4في
المئة ،مع استهداف تحقيق معدل
 7في المئة خالل السنوات المقبلة.
ولـ ــم يـنـكــر الـسـيـســي صـعــوبــة
اإلجراءات االقتصادية وقسوتها،
إذ قــال صراحة« :ال شك أن طريق
وقاس،
اإلصالح الحقيقي صعب
ٍ
وأنه يتسبب في كثير من المعاناة،
ً
ولكن ال شك أيضا في أن المعاناة
الـنــاتـجــة عــن ع ــدم اإلص ـ ــاح ،هي
أكبر وأســوأ بما ال يقاس ،فقد تم
ً
تأجيل اإلصالح كثيرا حتى أصبح
ً
حتمية ال اختيارا ،وضرورة وليس
ً
ً
ترفا أو رفاهية» ،موجها التحية
إلى كل رب وربة أسرة «يتحملون
في كبرياء وشموخ ،مشاق توفير
الحياة الكريمة ألبنائهم ،وأوكــد
ل ـه ــم أن ال ـم ـس ـت ـق ـبــل أفـ ـض ــل لـهــم
وألبنائهم».
وأعلنت القاهرة خطة اإلصالح
االقتصادي التي تضمنت قرارات

إثيوبيا :أسبوع حافل بالتهديدات والتحديات

ً
ً
ت ــوج ــت إث ـيــوب ـيــا أس ـب ــوع ــا اس ـت ـث ـنــائ ـيــا مع
مــواص ـلــة رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ال ـجــديــد آب ـيــي أحـمــد
إصالحات جريئة غير مسبوقة لم يردعها هجوم
بقنبلة يدوية أثار مخاوف من رد فعل عنيف من
معارضيه المتشددين.
وبـعــد ثــاثــة أي ــام فقط مــن تفجير استهدف
ً
ً
تجمعا عاما آلبيي في وسط أديس أبابا أسفر
عن مقتل شخصين ،استقبل رئيس الوزراء الشاب
ً
ً
البالغ  42عــامــا وف ــدا مــن الـجــارة اريـتــريــا ،التي
ً
تخوض معها إثيوبيا حربا منذ عقود.
وتــولــى ابيي منصبه فــي أبــريــل الفائت بعد
سنوات من االضطرابات المناهضة للحكومة،
وسرعان ما أعلن تغييرات غير مسبوقة بما في
ذلك تحرير بعض نواحي االقتصاد ،الذي تسيطر
عليه الدولة واإلفراج عن معارضين مسجونين.
لكن أكبر تحول فــي سياسته حتى اآلن هو
تــوجـهــه نـحــو إري ـتــريــا ،إذ وع ــد ابـيــي بالتنازل
عــن األراض ــي الـتــي احتلتها ب ــاده منذ انتهاء
الحرب الحدودية الدامية التي استمرت عامين
في عام .2000
وتـسـبــب تـفـجـيــر الـسـبــت ف ــي هـلــع كـبـيــر في
التجمع وأسفر عن تدافع أصيب فيه نحو 150

شخصا ،كما أثار مخاوف من رد فعل عنيف من
جانب المتشددين في الحزب الحاكم وقوى األمن
المعارضين إلصالحات رئيس الوزراء.
وع ـلــى األث ـ ــر ،اعـتـقــل ع ـش ــرات الـمـشـتـبــه بهم
بسرعة ،وحذرت الحكومة من «مؤامرات إليقاف
اإلصــاحــات الجارية» .ولــم يــردع الهجوم ابيي
ً
ً
ال ــذي ســرعــان مــا اسـتـضــاف وف ــدا إريـتــريــا بعد
أيام من االعتداء.
وكــانــت إثـيــوبـيــا فــي حــالــة مــن الـغـلـيــان قبل
تعيين ابيي ضابط الجيش السابق والوزير في
الحكومة من قبل الجبهة الديمقراطية الثورية
الشعبية االثيوبية الحاكمة ،ليصبح أول مسؤول
في العصر الحديث ينتمي الثنية االورومو ،أكبر
اثنيات البالد.
وب ـ ــدأت االح ـت ـجــاجــات الـعـنـيـفــة الـمـنــاهـضــة
للحكومة بقيادة االورومو ،واالمهرة ثاني أكبر
مجموعة اثنية بالبالد في نهاية عام .2015
ورغم مقتل المئات ،لم تتمكن السلطات التي
فرضت حالة الطوارئ مدة  10أشهر من إخماد
الغضب.
ومــع توليه الحكم ،كــان أول مــا فعله رئيس
الـحـكــومــة ال ـشــاب ال ـق ـيــام بـجــولــة فــي المناطق

ً
المضطربة في البالد سعيا لرفع مكانته وحشد
الدعم ،ثم رفع حالة الطوارئ الثانية التي فرضت
بعد استقالة سلفه هايلي مريم ديسالين.
ّ
وشكل التجمع في ميدان ميسكل في وسط
أدي ــس أبــابــا ،أول ظـهــور علني كبير البـيــي في
ً
العاصمة ،واستغله للتعبير عن امتنانه متحدثا
عن المحبة والوئام والوطنية.
وبعد ثالثة أيام من التفجير ،ظهر ابيي هادئا
ً
ومبتسما فيما كان يسير على السجادة الحمراء
اث ـن ــاء اسـتـقـبــالــه اثـنـيــن م ــن ك ـبــار الـمـســؤولـيــن
االريتريين اللذين وصال من أسمرة في أول زيارة
رسمية الثيوبيا منذ الحرب الحدودية.
ً
ً
ونـ ـظـ ـم ــت أديـ ـ ـ ــس أب ـ ــاب ـ ــا اسـ ـتـ ـقـ ـب ــاال ح ــاف ــا
للمسؤولين االريـتــريـيــن حـضــرتــه شخصيات
اثيوبية من عالمي الثقافة والرياضة ،مثل العداء
هايلي جبريسيالسي.
وقـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام االري ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــري ي ـم ــان ــي
جبرميسكل على تويتر «استجمع رجــال دولة
عظماء في اريتريا واثيوبيا الشجاعة والرؤية
لـبـنــاء دع ــائ ــم ال ـس ــام اإلقـلـيـمــي الـمــرتـكــز على
القانون والعدالة».
(أديس أبابا  -أ ف ب)

دفعة جديدة
صندوق النقد الــدولــي ،شريك
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـم ـص ــري ــة فـ ــي خـطــة
اإلصالح االقتصادي ،أعلن مساء
أمس األول الجمعة ،موافقته على

سلة أخبار
الرئيس األفغاني يعلن
استئناف قتال «طالبان»

أعلن الرئيس االفغاني أشرف
غني رسميا امس ،استئناف
العمليات العسكرية ضد حركة
«طالبان» بعد وقف الطالق
النار كان قد اقترح تمديده
لكن الحركة المتشددة رفضت
ذلك ،لكنه اكد استمرار جهود
السالم التي دعا «طالبان» الى
االنضمام اليها.
وقال غني في مؤتمر صحافي
ان «وقف اطالق النار انتهى،
وسمح لقوات الدفاع واالمن
االفغانية باستئناف عملياتها
العسكرية» .اضاف ان «اعالننا
وقف النار لقي ترحيبا حارا
من قبل السكان والعالم»،
مشددا على ان «الناس
يطالبون الحكومة وطالبان
بالسالم ،والحكومة وافقت على
اطالق هذا النداء اآلن وجاء
دور طالبان اآلن لتقديم رد
ايجابي».

مد أجل النطق بالحكم في قضية «رابعة»

صعبة ب ــدأت فــي نوفمبر ،2016
ب ـت ـعــويــم ال ـج ـن ـيــه أمـ ـ ــام ال ـ ـ ــدوالر،
بالتوازي مع رفــع أسعار الوقود
بتقليص الــدعــم ال ـم ـقــدم ل ـهــا ،ثم
رف ــع أس ـع ــار ال ـم ـح ــروق ــات لـلـمــرة
الثانية في يونيو  ،2017ثم المرة
الثالثة فــي  16يونيو المنصرم،
ً
فضال عن إصدار قانون الضريبة
المضافة وزيادة أسعار القطارات
ومترو األنفاق ،والتي كان آخرها
زيــادة أسعار تذاكر المترو مايو
الماضي ،ثم إعــان زيــادة أسعار
ال ـك ـهــربــاء وم ـي ــاه ال ـش ــرب الشهر
الماضي ،وزيادة أسعار الخدمات
الحكومية.

دوليات

منح مصر الشريحة الرابعة من
قرض بقيمة  12مليار تم االتفاق
عليه فــي نوفمبر  ،2016مقسمة
على ثــاث سـنــوات ،وبذلك تكون
م ـصــر حـصـلــت ع ـلــى  8م ـل ـيــارات
دوالر من إجمالي القرض ،وجاء
قرار الصرف بناء على تقرير بعثة
الصندوق التي زارت مصر مايو
الماضي ،إلجراء المراجعة الدورية
الثالثة لإلصالحات الحكومية.
وزيــر المالية المصري ،محمد
م ـع ـيــط ،قـ ــال ف ــي ت ـصــريــح لـ ــه ،إن
صرف الشريحة الرابعة من القرض
تــأتــي فــي ض ــوء نـجــاح الحكومة
ال ـم ـص ــري ــة فـ ــي ت ـن ـف ـيــذ ب ــرن ــام ــج
اإلصالح االقتصادي واالجتماعي،
وما يحقق من نتائج على صعيد
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار الـ ـم ــال ــي،
وتحسن معدالت النمو ،وتحرير
قوى االقتصاد الكامنة ،وأن أموال
قـ ــرض ال ـص ـن ــدوق ت ــم توجيهها
لتقوية الوضع المالي وسد فجوة

التمويل التي عانى منها االقتصاد
المصري.

بيان الحكومة
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،يـلـقــي رئـيــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر اإلسـ ـك ــان
مصطفى مدبولي ،بيان الحكومة
ال ـتــي ت ــم تشكيلها ف ــي  14يونيو
الماضي ،أمام مجلس النواب خالل
الجلسة العامة للبرلمان ،بعد غد،
وذلـ ــك ب ـعــدمــا يـسـتــأنــف الـبــرلـمــان
ً
ج ـل ـس ــات ــه غـ ـ ـ ــدا ،وتـ ـن ــص الــائ ـحــة
الــداخـلـيــة لـلـبــرلـمــان عـلــى ض ــرورة
ت ـقــديــم رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة الـمـكـلــف
ً
ب ــرن ــام ـج ـه ــا خـ ـ ــال  20يـ ــومـ ــا مــن
تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب
ً
تمهيدا للحصول على ثقة أغلبية
المجلس خالل عشرة أيام ،ويتضمن
ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـخـ ـط ــوط
العريضة لمشاريعها االقتصادية
واالجتماعية خالل الفترة المقبلة.

غامبيا تبيع مقتنيات
الرئيس يحيى جامع

خمس طائرات بينها ثالث
طائرات رئاسية و 30سيارة
فخمة وأربع قطع أراض في
منطقة سياحية للبيع ...فبعد
سنة ونصف السنة على تنحي
يحيى جامع عن السلطة،
تطرح غامبيا للبيع مجموعة
ّ
مقتنيات فارهة خلفها الرئيس
السابق الذي انتقل إلى المنفى.
وفي المحصلة ،تأمل السلطات
الغامبية أن تحصد من هذه
العملية نحو  10ماليين دوالر.
وقال األمين العام الدائم في
وزارة المال المين كامارا:
«نعمل على إنشاء موقع
الكتروني .اذا أبدى شراة
اهتمامهم ،سيكون عليهم بال
شك تقديم عروضهم أو على
الحكومة أن تحدد سعرا».

نيكاراغوا تسمح بقدوم
قوات أجنبية للتدريب

ليبيا :حفتر يتطلع إلى طرابلس
بعد نجاحه في إرساء سلطاته على مجمل الشرق
الليبي ،بــات المشير خليفة حفتر أحــد أبــرز األطــراف
الفاعلة في النزاع الليبي ،يسعى إلى توسيع نفوذه إلى
طرابلس ،وفق ما يرى محللون.
وال يعترف حفتر ،الذي يحظى بدعم حكومة وبرلمان
الشرق ،بشرعية حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز
السراج ومقرها في طرابلس ،وإن كانت تحظى باعتراف
المجتمع الدولي.
ً
ولم يكن التزامه ُمقنعا في باريس في نهاية مايو إلى
جانب السراج بتنظيم انتخابات في ديسمبر وإخراج
ال ـبــاد مــن الـفــوضــى .لـقــد واص ــل المشير حفتر قائد
«الجيش الوطني الليبي» عملياته العسكرية وتحديه
لتلك الحكومة.
وفي غضون أيام قليلة ،سيطرت قواته على منشآت
نفطية وطــردت منها جماعات منافسة ،ومــن ثم قبل
أيام على درنة معقل اإلسالميين المتطرفين والمدينة
الوحيدة في الشرق التي كانت خارج سيطرته.
وأك ـ ـ ــد ح ـف ـتــر مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول إنـ ـ ـ ــزال ال ـهــزي ـمــة
«باإلرهابيين وأعوانهم» في شــرق ليبيا« ،بعد كفاح
مرير وتضحيات جسام ليتواصل الكفاح حتى هذا
اليوم المجيد الذي نعلن فيه بكل فخر تحرير مدينة
درنة الغالية على نفوس كل الليبيين».

ً
ً
وأعلن حفتر ( 75عاما) مرارا خالل السنوات الماضية
االستعداد «لتحرير طرابلس» .لكن مثل هــذه المهمة
ً
ليست سهلة ،فمدينة مصراتة ،التي تشكل جــزء ا من
إقليم طرابلس ،تسيطر عليها فصائل مسلحة هي بين
األقوى في ليبيا واألكثر عداء له.
وي ـقــول كــريــم بـيـطــار مــن معهد ال ـعــاقــات الــدولـيــة
واالسـتــراتـيـجـيــة ،إن «اإلعـ ــان عــن االن ـت ـصــار المظفر
المفترض على اإلره ــاب يوحي أن استعادة درنــة قد
تصيبه بالغرور ،وتجعله يقلل من أهمية الطريق التي
اليزال عليه اجتيازه».
المسؤول العسكري السابق في نظام
وخليفة حفتر ُ
معمر القذافي الذي قتل عام  ،2011يتهمه معارضون
بأنه يسعى إلى إقامة نظام عسكري من خالل التخلص
من خصومه .وقام بعد السيطرة على الهالل النفطي،
حيث يتم تصدير معظم النفط الليبي ،بتسليم المنشآت
الـنـفـطـيــة إل ــى مــؤس ـســة ال ـن ـفــط ال ـتــاب ـعــة لـلـمــؤسـســات
الحاكمة فــي الـشــرق .وأث ــار ق ــراره هــذا غضب حكومة
الوفاق الوطني ،السيما أن قرارات األمم المتحدة تنص
على أن النفط يجب أن يظل تحت اإلدارة الحصرية
لمؤسسة النفط الوطنية المعترف بها ،وتحت إشراف
حكومة الوفاق الوطني وحدها.
(طرابلس  -أ ف ب)

ّ
خامنئي :واشطن تؤلب اإليرانيين على الحكم بالعقوبات

سمح برلمان نيكاراغوا بتوجه
عسكريين من دول عدة بينها
روسيا الى اراضيها من يوليو
الى ديسمبر ،الجراء تدريبات
على اراضيها في اوج قمع
حركة احتجاج شعبية اسفرت
عن سقوط اكثر من  220قتيال.
وبينما وصل الحوار بين
المعارضة والرئيس دانيال
اورتيغا الى طريق مسدود،
تواصلت التظاهرات المطالبة
برحيله .ووافق البرلمان
باغلبية  73صوتا مقابل 15
على قدوم  230عسكريا روسيا
مع وسائلهم الجوية والبحرية
للمشاركة في تدريبات على
مكافحة تهريب المخدرات.
كما سمح بقدوم  160عسكريا
من المكسيك وفنزويال وكوبا
وعدد غير محدد من دول في
اميركا الوسطى والواليات
المتحدة وتايوان.

األمم المتحدة تحيي
يوم العمل البرلماني

رجوي تدعو للمحاسبة ودعم االنتفاضة وتؤكد اقتراب سقوط النظام في طهران

أنصار رجوي خالل المؤتمر السنوي للمعارضة في باريس أمس

(رويترز)

أعلن الزعيم األعلى اإليراني علي
خامنئي على موقعه اإللكتروني
الـ ــرس ـ ـمـ ــي أمـ ـ ـ ـ ــس ،أن الـ ـضـ ـغ ــوط
االقتصادية األميركية على بالده،
تهدف إلــى تأليب اإليرانيين على
حكومتهم.
ً
وق ـ ـ ـ ــال« :ي ـ ـمـ ــارسـ ــون ض ـغ ــوط ــا
اقتصادية إلحداث فرقة بين األمة
والـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ...س ـع ــى س ـت ــة رؤس ـ ــاء
أميركيين قبله لتحقيق هذا لكنهم
ً
يئسوا» ،مشيرا إلى الرئيس دونالد
ترامب.
وفـ ـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس ،أكـ ـ ـ ــدت زع ـي ـمــة
المعارضة اإليرانية مريم رجوي،
أمس ،أن مؤشرات التغيير وسقوط
ن ـظــام ال ـمــالــي ظ ـهــرت ف ــي إيـ ــران،
مضيفة أن ــه «سـيـتــم الـقـضــاء على
استبداد خامنئي» ،في إشارة إلى
المرشد علي خامنئي.
وأض ـ ــاف ـ ــت رئ ـي ـس ــة «ال ـم ـج ـلــس
الــوطـنــي للمقاومة اإليــران ـيــة» في
كلمة أمام المؤتمر السنوي العام
ل ـل ـم ـعــارضــة ال ـ ــذي ي ـح ـمــل ع ـنــوان

«إيران ّ
الحرة البديل» بقيادة منظمة
«مـجــاهــدي خـلــق» ،أنــه «يـجــب منع
النظام اإليــرانــي مــن دعــم اإلرهــاب
وت ـصــديــره ،وأن الـشـعــب اإليــرانــي
تـ ـض ــرر م ــن نـ ـظ ــام ال ـم ــال ــي ال ــذي
يحكم البالد».
وم ـ ـضـ ــت ت ـ ـقـ ــول إن «الـ ـب ــرام ــج
الـ ـ ـص ـ ــاروخـ ـ ـي ـ ــة ودعـ ـ ـ ـ ــم اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب
والتدخل في شؤون الغير أسباب
كافية لمعاقبة النظام اإليراني».
وأوضحت «أن النظام اإليراني
ي ـع ـيــش أض ـع ــف حـ ــاالتـ ــه» ،داع ـيــة
«إلى توسيع رقعة االنتفاضة داخل
إيران من أجل إسقاط النظام».
وخ ـ ــاط ـ ـب ـ ــت رجـ ـ ـ ـ ـ ــوي حـ ـش ــود
الحاضرين فــي المؤتمر بالقول
«إن تـغـيـيــر ال ـن ـظــام اإلي ــران ــي في
م ـت ـنــاول ال ـي ــد أك ـث ــر م ــن أي وقــت
مضى ،وإن هــذا ممكن فقط على
أيديكم وأيدي المقاومة اإليرانية،
مستقبل المــع وخ ــال مــن اإلع ــدام
والتعذيب والتمييز والقمع يلوح
في األفق».

ودعـ ــت رجـ ــوي إل ــى «مـحــاسـبــة
النظام اإليــرانــي ودعــم االنتفاضة
الـشـعـبـيــة م ــن أج ــل إس ـق ــاط نـظــام
والية الفقية».
وذكرت أن «هذا األسبوع نهضت
ط ـ ـهـ ــران واهـ ـ ـت ـ ــزت ال ــدك ـت ــات ــوري ــة
الــديـنـيــة الـحــاكـمــة فــي إيـ ــران ،وأن
معظم ال ـمــدن اإليــران ـيــة ملتهبة».
أضافت أن «انتفاضة طهران أثبتت
أن عجلة التغيير في إيران قد بدأت
بالتحرك وال شيء يستطيع إيقاف
شعب عازم على نيل الحرية».
وأك ــدت رجــوي أن «الـنـظــام غير
ق ــادر عـلــى مـنــع اسـتـمــرار وتــوســع
ن ـ ـط ـ ــاق االنـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاض ـ ــة الـ ـمـ ـب ــارك ــة
التحررية التي انطلقت قبل ستة
أشهر ،وأكدت أن منظمة مجاهدي
خلق تشارك في انتفاضة الشعب
المتواصلة في أرجاء البالد».
وشـ ـ ـ ـ ـ ــددت ع ـ ـلـ ــى أن «الـ ـشـ ـع ــب
اإلي ــران ــي عـ ــازم ع ـلــى إس ـق ــاط هــذا
الـ ـنـ ـظ ــام ب ـك ــل أج ـن ـح ـت ــه ،وإق ــام ــة
ّ
ّ
التعد دية،
مبنية على
جمهورية

وأص ـ ــوات ال ـش ـعــب ،وف ـصــل الــديــن
ً
عن الدولة» .ووجهت أيضا رسالة
أ خ ــرى للمجتمع ا ل ــدو ل ــي طالبت
خاللها بـ»االعتراف بنضال الشعب
اإليراني والمقاومة اإليرانية لوضع
حد للدكتاتورية الدينية» ،وكذلك
«دعم اإليرانيين لإلطاحة بالنظام
من أجل درء أخطار برنامج السالح
النووي ،والصاروخي ،واإلرهابي
لـلـنـظــام اإلي ــران ــي ،وتــدخــاتــه في
المنطقة».
ودعـ ـ ــت رجـ ـ ــوي إل ـ ــى مـحــاسـبــة
ال ـن ـظ ــام اإلي ـ ــران ـ ــي ع ـل ــى ان ـت ـهــاكــه
لـحـقــوق اإلن ـســان مــن خ ــال فــرض
عقوبات كاملة نفطية ومالية.
كما طالبت بوقف التجارة مع
التابعين لـقــوات الـحــرس الـثــوري
أو المؤسسات التابعة لخامنئي،
واش ـ ـتـ ــراط ال ـع ــاق ــات م ــع ال ـن ـظــام
بوقف قمع الشعب اإليراني ،وإنهاء
تصدير اإلرهاب ،والتدخل في دول
المنطقة.
(باريس ،دبي  -كاالت)

أحيا االمم المتحدة ،اليوم
الدولي للعمل البرلماني ،في
سابقة هي االولى من نوعها،
ما يعد احدث االحتفاالت التي
تقيمها المنظمة الدولية .وقال
االمين العام لالمم المتحدة
انطونيو غوتيريش ،امس ،ان
«البرلمانات تعد احدى ركائز
الديمقراطية ومدافعا مهما عن
حقوق اإلنسان وتمثل حلقة
صلة بين القضايا المحلية
والعالمية» .وأشار الى ان
«دور البرلمانات يبرز أيضا
من خالل القوانين وقرارات
اإلنفاق التي تقرها والتي تسهم
بشكل كبير في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة  -مخططنا
للمجتمعات السلمية والمرنة
على كوكب صحي».

٢٤

دوليات

ةديرجلا

•
العدد  / 3823األحد  1يوليو 2018م  17 /شوال 1439هـ

foreigndesk@aljarida●com

ّ
ميركل تحدد إقامة المهاجرين وتعزز مكافحة استغالل «شينغن»
 14دولة تتعهد بتسريع استعادة الالجئين ...وخالف دبلوماسي جديد بين إيطاليا ومالطا حول إنقاذ قارب

مهاجرون يتلقون مساعدة طبية في أحد موانئ إسبانيا بعد إنقاذهم من وسط البحر (رويترز)

تتجه المستشارة األلمانية
آنجيال ميركل إلى تحديد
إقامة المهاجرين المسجلين
في االتحاد األوروبي بمراكز
استقبال متخصصة تعرف
باسم «مراكز الرسو» ،كما تعتزم
إرسال أفراد من الشرطة
االتحادية إلى بلغاريا لحماية
الحدود الخارجية لالتحاد.

توجه أميركي إلبقاء
أبناء المهاجرين
معتقلين فترات
أطول مع ذويهم

فـ ــي خـ ـط ــاب مـ ـك ــون مـ ــن ثـمــانــي
ص ـ ـف ـ ـحـ ــات ،أبـ ـلـ ـغ ــت ال ـم ـس ـت ـش ــارة
األل ـمــان ـيــة آنـجـيــا مـيــركــل أرسـلـتــه
إلى شريكيها في االئتالف الحاكم،
ال ـحــزب "االش ـت ــراك ــي الــديـمـقــراطــي"
و"المسيحي االجتماعي البافاري"
ورؤسـ ــاء الكتلتين البرلمانيتين،
بأنها تعتزم تحديد إقامة المهاجرين
المسجلين في دول أخرى باالتحاد
األوروبي في "مراكز الرسو".
وستطبق ه ــذه اإلجـ ـ ــراءات على
المهاجرين الذين ال تنطبق عليهم
آلـيــة اسـتـعــادة مــن قبل ال ــدول التي
ً
استقبلتهم أوال داخل االتحاد ،مثل
االتفاقات التي أبرمتها ميركل مع
إس ـبــان ـيــا والـ ـي ــون ــان ع ـلــى هــامــش
القمة األوروب ـي ــة إلع ــادة الالجئين
المسجلين لديهما ،وستطبق هذه
ً
اإلج ـ ــراءات أيـضــا على المهاجرين
الـ ــذيـ ــن ي ـ ـحـ ــاولـ ــون ت ـ ـجـ ــاوز ن ـقــاط
التفتيش الحدودية الرسمية وعبور
الحدود البرية إلى ألمانيا.
ومــن الـمـقــرر أن تطبق إج ــراءات
سريعة للبت في طلبات لجوء األفراد

الـمـسـجـلـيــن لـ ــدى س ـجــل بـصـمــات
األصــابــع األوروبـ ــي "يـ ـ ــوروداك" ،أي
أن ـه ــم م ـس ـج ـلــون لـ ــدى دول أخ ــرى
فــي االت ـح ــاد .ويـقـصــد ب ــاإلج ــراءات
السريعة البت في إجــراءات اللجوء
فــي غـضــون أسـبــوع واح ــد وإس ــراع
إجراءات الطعن القانونية على هذه
القرارات.
وفــي مــراكــز االستقبال الخاصة
لالجئين" ،مراكز الــرســو" ،سيجري
تطبيق وجــوب باإلقامة داخــل هذه
ال ـم ــراك ــز ،مـمــا يـعـنــي ف ــرض لــوائــح
على الالجئين تحول دون ابتعادهم
ع ــن ه ــذه ال ـم ــراك ــز .وتـسـتـبـعــد هــذه
ً
اإلجـ ــراءات أيـضــا تــوزيــع الالجئين
على المحليات.
وتـنــوي ميركل تكثيف التحقق
العشوائي من الهوية على الحدود،
مما يـعــزز ف ــرص رص ــد الـمــزيــد من
المهاجرين المسجلين في دول أخرى
باالتحاد ،كما تعتزم إرســال أفــراد
من الشرطة االتحادية إلى بلغاريا
لـتـعــزيــز إج ـ ــراءات حـمــايــة ال ـحــدود
الخارجية لالتحاد األوروبي.

مالبس المستشارة تناسب سياستها بامتياز
رغــم ظهورها دائـمــا بنفس تفصيلة السترة،
يــرى مصمم األزي ــاء األلماني الشهير فولفغانغ
يوب ،أن مالبس المستشارة أنجيال ميركل تناسب
سياستها بامتياز.
وق ـ ـ ــال يـ ـ ــوب ل ـم ـج ـل ــة "م ـي ــرك ـي ـش ــه أل ـج ـمــاي ـنــه
تـســايـتــونــغ"" :ص ــار أللـمــانـيــا م ـجــددا هــويــة عبر

السيدة ميركل ،فمثلما تبدو دائما بنفس تفصيلة
السترة ،يبدو أيضا أسلوبها الرزين في السياسة".
وذك ــر أن ميركل لــن تـبــدو على نحو جيد إذا
اختارت زيا آخر غريبا عما اعتادت عليه ،مشيرا
إلى أن زيها الحالي متناسب على نحو رائع مع
منصبها.

وسـ ـتـ ـطـ ـب ــق ه ـ ـ ـ ــذه اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
بالتنسيق مع بلغاريا بهدف خفض
عــدد الوافدين إلــى منطقة االنتقال
الحر (شينغن).

انها تنوي زيادة الرقابة على جوازات
السفر فــي الـمـطــارات والـمــوانــئ في
أنـ ـح ــاء الـ ـب ــاد وسـ ــط مـ ـخ ــاوف من
الطبيعة المتغيرة للتهديدات األمنية.

استغالل «شينغن»

سفن المهاجرين

كما أعلنت المستشارة األلمانية،
نيتها تعزيز مكافحة سوء استغالل
تأشيرة "شينغن" ،موضحة أن عدد
طالبي الـلـجــوء فــي ألـمــانـيــا ،الذين
تــم تسجيلهم فــي نـظــام معلومات
التأشيرة التابع لالتحاد األوروبي،
بلغ العام الماضي عشرات اآلالف.
ورأت أن من الممكن "تقليص عدد
طــالـبــي الـلـجــوء فــي ألـمــانـيــا بشكل
جوهري" من خالل ممارسة المزيد
من الصرامة في منح التأشيرات.
في الوقت نفسه ،أكدت ميركل على
الهدف من نهجها السياسي المتعدد
ال ـطــرف كخطة م ـضــادة للمسارات
الـمـنـفــردة على المستوى القومي،
وقالت" :كلما زاد عدد الدول المشاركة
في هذه التدابير ،كلما زادت فرصة
التوصل إلى حل أوروبي شامل".
وتـلـقــت مـيــركــل تـعـهــدات مــن 14
دول ــة بــإســراع اسـتـعــادة الالجئين،
مـ ـ ــن ب ـي ـن ـه ــا دول ت ـن ـت ـق ــد ب ـش ــدة
س ـيــاســة ال ـل ـج ــوء ال ـت ــي تنتهجها
الـمـسـتـشــارة ،مـثــل بــولـنــدا والمجر
والـتـشـيــك .وشـمـلــت بــاقــي القائمة
ب ـل ـج ـي ـكــا والـ ــدن ـ ـمـ ــارك واس ـت ــون ـي ــا
وفنلندا وفرنسا وليتوانيا والتفيا
ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال
والسويد.
وفي سياق متصل ،أعلنت السويد

ً
وواجهت إيطاليا ومالطا خالفا
ً
دبلوماسيا آخــر ،أمــس ،بعد أن تم
ً
إنقاذ أكثر من  50مهاجرا في ليبيا،
من خالل قارب يحمل علم إسبانيا
تابع لمنظمة "برواكتيفا أوبن أرمز"
غير الحكومية.
وأثارت عملية اإلنقاذ تغريدة من
نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني،
الـمـنـتـمــي إلـ ــى ج ـن ــاح ال ـي ـم ـيــن في
إيطاليا ،الذي قال إنه يتعين أن يتجه
ً
المهاجرون إلى مالطا ،نظرا ألنها
أقرب ميناء إلى القارب.
وكتب سالفيني" :انسوا أن تنزلوا
ف ــي م ـي ـنــاء إي ـط ــال ــي.أوق ـف ــوا مــافـيــا
تهريب البشر".
م ــن ج ــان ـب ــه ،رد وزي ـ ــر ال ـش ــؤون
الداخلية في مالطا مايكل فاروجيا،
ف ــي "تـ ـغ ــري ــدة" ل ــه ب ـعــد ذلـ ــك بــوقــت
قـ ـصـ ـي ــر ،ش ـم ـل ــت خ ــريـ ـط ــة تـظـهــر
أن الـ ـق ــارب ال ـت ــاب ــع لـلـمـنـظـمــة غير
الحكومية أقرب جغرافيا إلى جزيرة
المبيدوسا ،وأنه بالتالي يتعين أن
تتحمل إيطاليا المسؤولية .وقــال
ف ــاروجـ ـي ــا" :مـ ــن فـضـلـكــم ك ـف ــوا عن
إعطاء أخبار زائفة لمحاولة إشراك
مالطا ،في نزاع من دون سبب وجيه.
إننا ننشر تلك الخريطة لكي يراها
الجميع .إنها حقائق وليست آراء".
وفي طرابلس ،أعلن خفر السواحل

النمسا بقيادة مهندس إغالق «البلقان»
تترأس االتحاد األوروبي
وســط خالفات حــادة حــول قضية الهجرة،
ت ـتــولــى ال ـن ـم ـســا ،اع ـت ـب ــارا م ــن الـ ـي ــوم ،رئــاســة
االتـحــاد األوروب ــي ،بينما لم يكن مستشارها
سيباستيان كورتز ،الــذي وصفه دبلوماسي
أميركي بأنه "نجم للروك" ،ويسعى معارضو
نظيرته األلمانية إلى التقرب منه ،على األرجح
يأمل بأكثر من ذلك.
وحــالــف الـحــظ كــورتــز ( 31عــامــا) ،القيادي
المحافظ المتحالف مع اليمين المتطرف منذ
ديسمبر ،مع التشدد الواضح من الحكومات
األوروبية بشأن استقبال طالبي اللجوء ،وهي
قضية تهز االتحاد األوروبي.
وتدشن النمسا ،اليوم ،رئاستها التي تستمر
 6أشـهــر لــاتـحــاد ،عـلــى خلفية ه ــذه القضية
التي اكد كورتز أنها ملف يحتل األولوية خالل
رئاسته للدول الـ.28
وي ــؤك ــد ال ـم ـس ـت ـشــار ب ــاس ـت ـم ــرار ان ـ ــه اح ــد
مهندسي اغ ــاق "طــريــق الـبـلـقــان" فــي ،2016
عندما كان وزيرا للخارجية ،واعتمد في صعوده
وتحالفه مع "حزب الحرية" اليميني المتطرف
على وعد بتبني سياسة بال تنازالت في مجال
الهجرة.
وسـيـحـتــل مـلــف إدارة "ال ـه ـج ــرة" ،الـ ــذي تم
التوصل الى اتفاق هش بشأنه في قمة بروكسل
الجمعة الماضي ،األولوية خالل الرئاسة الدورية
لالتحاد االوروبي.

واختارت النمسا لرئاستها الثالثة لالتحاد
شعار "اوروبا تؤمن الحماية" ،الذي يستجيب
لقلق معظم الدول في التكتل.
وإلى جانب هذا الملف الساخن ،الذي أدرجته
فيينا على رأس الئحة أولوياتها حتى قبل أن
تبدأ الخالفات الحادة بين القادة األوروبيين
حــول مصير المهاجرين ،يفترض أن تسعى
حكومة المستشار الشاب سيباستيان كورتز
الى إحراز تقدم في المفاوضات حول الموازنة
المقبلة لالتحاد ،وهي قضية شائكة ورثتها.
وحددت النمسا هدفا آخر هو تحقيق تقدم
في توسيع االتحاد ليشمل دول غرب البلقان.
لكن التوصل الى نتائج ملموسة قد يكون
صعبا بسبب بدء حملة االنتخابات االوروبية
الـ ـت ــي سـ ـتـ ـج ــرى فـ ــي م ــاي ــو  2019مـ ــن جـهــة
والمفاوضات التي تراوح مكانها مع بريطانيا
لخروجها من االتحاد في نهاية مارس .2019
وستكون األزمة السياسية ،التي نجمت عن
تحديات الهجرة ،الملف األول الذي يتعين على
فيينا معالجته مع الــدول األخــرى في االتحاد
األوروبي.
وتدافع حكومة كورتز حليف "حزب الحرية"
اليميني المتطرف عن خط "متشدد" ،وتدعو إلى
اتباع سياسة أوروبية أكثر صرامة في الهجرة،
وخصوصا عبر تشديد أمن الحدود الخارجية
لالتحاد االوروبي.

ويعلن الموقع اإللكتروني لرئاسة حكومة
الـنـمـســا ،ه ــذه الـفـكــرة بشكل واض ــح بتركيزه
على "االم ــن" أوال ،ثــم يعلن أنـهــا "معركة ضد
الهجرة غير المشروعة عبر ضمان أمن الحدود
الخارجية".
والقضية الشائكة المطروحة هــي تعديل
"نـظــام دب ـلــن" ،ال ــذي يحمل بلد الــدخــول األول
مسؤولية طلبات اللجوء ،وتراوح مكانها منذ
أكثر من سنتين.
واح ـت ـمــال أن تـنـجــح الـنـمـســا ف ــي ح ــل هــذه
القضية ضئيل .فهي تدعم دول فيشغراد (المجر
وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا) التي رفضت
اق ـتــراح المفوضية األوروب ـي ــة تــوزيــع طالبي
اللجوء خالل االزمات.
التحدي الكبير اآلخــر خالل رئاسة النمسا
هو تحقيق تقدم في المفاوضات حول الموازنة
على االمد الطويل لالتحاد االوروبي للفترة من
 2021الى .2027
ورأى كوتز األسبوع الماضي ان "من الممكن"
الـتــوصــل الــى اتـفــاق قبل انـتـخــابــات البرلمان
االوروبي.
والمفاوضات حــول الموازنة لسنوات عدة
مـعـقــدة بـسـبــب االق ـت ـطــاعــات ال ـتــي اقترحتها
المفوضية االوروبية في مخصصات "السياسة
الزراعية المشتركة" والمناطق.
(بروكسل  -أ ف ب)

الليبي عــن مـخــاوف مــن غ ــرق أكثر
م ــن  100م ـهــاجــر ك ــان ــوا ع ـلــى متن
قارب قبالة سواحل غرب ليبيا بعد
أن انقلب قــاربـهــم ال ــذي كــان يحمل
ً
ما يفوق سعته ،مبينا أنه أنقذ 16
ً
شـخـصــا إل ــى ال ـش ــرق م ـبــاشــرة من
العاصمة طرابلس .

"أطباء بال حدود»
وف ــي ب ــاري ــس ،أعـلـنــت منظمة
"أطباء بال حدود" ( )MSFالخيرية
إن اتفاق الهجرة الذي وقعه قادة
االت ـحــاد األوروبـ ــي فــي بروكسل
يـعــرض الــاجـئـيــن للخطر وهــو
اتفاق "معيب بشكل أساسي".
وت ـ ـ ــوص ـ ـ ــل زعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء االت ـ ـح ـ ــاد
األوروب ــي التـفــاق بشأن الهجرة
ينص على أن تنشئ دول االتحاد
األوروبـ ــي بشكل طــوعــي "مــراكــز
ت ـح ــت ال ــرق ــاب ــة" ع ـل ــى أراض ـي ـه ــا
للتعامل مــع الـمـهــاجــريــن الــذيــن
تم إنقاذهم في البحر ،مع بحث
إمكانية فتح مراكز للمهاجرين
خارج أوروبا.
وف ـ ــي ب ـي ــان ـه ــم ال ـم ـش ـت ــرك عــن
ً
االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،قـ ـ ــال الـ ـ ـق ـ ــادة أي ـض ــا
إن ال ـس ـف ــن ال ـع ــام ـل ــة ف ــي الـبـحــر
الـ ـمـ ـت ــوس ــط "ي ـ ـجـ ــب أن ت ـح ـت ــرم
ال ـقــوان ـيــن الـمـطـبـقــة وأال تعرقل
عمليات خفر السواحل الليبي".
وقـ ــال ال ـنــاطــق ب ــاس ــم منظمة
"أطباء بال حدود" فيليب فريش،
إن االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي يـسـعــى
بفعالية إلى عرقلة جهود اإلنقاذ
الـطــوعـيــة ف ــي الـبـحــر الـمـتــوســط

وإع ـ ــادة الـمـهــاجــريــن إل ــى ليبيا
ح ـ ـيـ ــث ت ـ ــوج ـ ــد هـ ـ ـن ـ ــاك م ـخ ــاط ــر
بتعرضهم لسوء المعاملة.

احتجاز عائالت
وع ـل ــى ال ـم ـق ـلــب اآلخ ـ ـ ــر ،أظ ـهــرت
وثائق جديدة رفعتها وزارة العدل
األمـيــركـيــة إل ــى مـحـكـمــة ،أن البيت
األب ـي ــض ي ـع ـتــزم اح ـت ـجــاز عــائــات
ال ـم ـهــاجــريــن غ ـيــر ال ـشــرع ـي ـيــن من
دون تـفــريــق أف ــراده ــا مــا قــد يــؤدي
إل ــى احـتـجــاز األط ـفــال لفترة تفوق
ً
المسموح به سابقا ،وسط دعوات
م ـتــزايــدة لـحــل الــوكــالــة التنفيذية
المعنية بالملف مباشرة.
وف ـ ــي ال ــوث ــائ ــق الـ ـت ــي قــدم ـت ـهــا،
أمـ ــس األول ،أف ـ ـ ــادت وزارة ال ـعــدل
ب ــأن "الـحـكــومــة لــن تـفــرق الـعــائــات
ً
بــل ستحتجز أف ــراده ــا م ـعــا ،خــال
انتظار إجراءات الهجرة عندما يتم
إيقافها في موانئ الــدخــول أو بين
تلك الموانئ".
ويــأتــي ذلــك بينما تسعى إدارة
ترامب جاهدة إلــى تهدئة الغضب،
الذي أثاره فصل قاصرين عن ذويهم
المهاجرين.
وتفرض تسوية قضائية فدرالية
ف ــي ل ــوس أنـجـلــس ت ـعــود لـعـشــرات
السنين يطلق عليها اســم "اتفاقية
فـلــوريــس" ،على مـســؤولــي الهجرة
إط ـ ــاق س ـ ــراح ال ـق ــاص ــري ــن إذا تم
ً
احتجازهم أكثر من عشرين يوما.
(عواصم  -وكاالت)

ماتيس في آسيا إلصالح عالقات أربكها رئيسه
أمضى وزير الدفاع االميركي جيم
ماتيس  4أيــام في شــرق آسيا ،سعى
خاللها إلــى المحافظة على عالقات
ت ـس ـبــب رئ ـي ـس ــه دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب في
إرباكها ،وهــي تتسم بالطابع الــودي
مع كوريا الجنوبية واليابان ،ويغلب
عليها التنافس مع الصين.
وب ـ ــات هـ ــذا ال ـ ـ ــدور م ــأل ــوف ــا لكبير
م ـســؤولــي "ال ـب ـن ـت ــاغ ــون" ،ل ـيــس فقط
فــي آسيا بــل أيضا فــي انـحــاء اوروبــا
والشرق االوســط .ومــع تسبب ترامب
ف ــي اربـ ـ ـ ــاك الـ ـع ــاق ــات ال ـ ــواح ـ ــدة تلو
االخـ ـ ــرى ،مـثـيــرا اس ـت ـفــزاز الـخـصــوم،
وتوتر االصدقاء ،يحرص ماتيس على
المحافظة على تلك العالقات وركائزها
التقليدية.
واضـ ـط ــر األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي إلــى
اب ــاغ ال ـقــادة وك ـبــار الـمـســؤولـيــن في
كوريا الجنوبية واليابان -الحليفين
الوثيقين اللذين اعتمدا على المظلة
االمنية االميركية لعشرات السنين -بأن
واشنطن ال تزال ملتزمة حمايتهما.
وكان ذلك من األعراف القديمة قبل
أن يلغي ترامب فجأة مناورات دفاعية
مع كوريا الجنوبية ،القناع زعيم كوريا
الشمالية كيم جونغ اون بالتفاوض
على التخلي عن أسلحته النووية.
واضطر ماتيس أيضا إلى إسكات
الضجة الـتــي احدثتها حــرب ترامب
التجارية على الصين ،وتوجيهه أحد

أشد تحذيراته في السنوات االخيرة،
وهي أن الواليات المتحدة ضاقت ذرعا
بالنزعة التوسعية العسكرية لبكين
في المنطقة.
وقـ ــال مــاتـيــس لـلــرئـيــس الصيني
شي جينبينغ" :أنــا هنا لالبقاء على
ع ــاق ــات ـن ــا فـ ــي الـ ـمـ ـس ــار ال ـص ـح ـيــح،
والحفاظ عليها في االتجاه الصحيح
وتبادل اآلراء مع قيادتكم العسكرية،
والنظر في الخطوات المستقبلية".
وي ـصــر مــاتـيــس ،الـبــالــغ  67عــامــا،
والـ ــذي خ ــدم فــي الـبـحــريــة خ ــال عــدة
حروب ونزاعات ،ودرس التاريخ بعمق،
على أنه يعكس سياسة االدارة.
لكن مــع تــرامــب ،فــإن الـحــؤول دون
تدهور العالقات المهمة يعد معركة
ش ــاق ــة ،فــالـيــابــان وك ــوري ــا الجنوبية
عـلــى ح ــد سـ ــواء ت ـش ـعــران بـقـلــق بالغ
إزاء االلتزام االمني االميركي بعد قمة
ترامب التاريخية مع كيم في سنغافورة
الشهر الماضي.
وف ــي حـيــن اتـفـقــا عـلــى مـحــادثــات
بـشــأن ن ــزع االسـلـحــة ال ـنــوويــة ،الغى
ترامب فجأة مناورات أميركية كورية
جنوبية مهمة كانت مقررة لوقت الحق
هذا العام.
وفي سبيل تهدئة قلق الحلفاء في
س ـي ــول ،اض ـطــر مــاتـيــس لـلـقــول علنا
ان عديد القوات االميركية في كوريا
الـجـنــوبـيــة ،رك ـيــزة االلـ ـت ــزام الــدفــاعــي

االم ـي ــرك ــي ،سـيـبـقــى "ح ـجــر ال ــزاوي ــة"
لالستقرار االقليمي.
وفي اجتماعاته مع رئيس الحكومة
الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة شـ ـيـ ـن ــزو آب ـ ــي ووزيـ ـ ـ ــري
ال ـخــارج ـيــة والـ ــدفـ ــاع ،س ـمــع ماتيس
مرارا بأنه إذا اجرت الواليات المتحدة
مفاوضات فقط لنزع السالح النووي
لكوريا الشمالية والصواريخ البالستية
الـبـعـيــدة ال ـمــدى ال ـق ــادرة عـلــى ضــرب
االراضي االميركية ،فإن اليابان ستظل
تشعر بأنها امام تهديد مباشر.
وفـ ــي ال ـص ـيــن س ـعــى مــات ـيــس إلــى
ت ـح ــذي ــر ب ـك ـيــن م ــن ان ع ـس ـك ــرة ج ــزر
صـغـيــرة فــي بـحــر الـصـيــن الجنوبي
وزي ــادتـ ـه ــا ال ـض ـغ ــوط ع ـلــى ت ــاي ــوان،
ال ـح ـل ـيــف األمـ ـن ــي ال ـق ــدي ــم ل ـل ــوالي ــات
المتحدة الذي تعتبره الصين مقاطعة
منشقة ،تقترب من تجاوز الحدود.
ورغ ــم ان المسؤولين االميركيين
أكدوا ان المسؤولين الصينيين شاركوا
بايجابية في المحادثات ،فإن الرئيس
شي رفض في بيان االنتقادات بشأن
بحر الصين الجنوبي وتايوان ،قائال
إن الصين لن تتنازل عن "ِشبر واحد"
من أراضيها.
ل ـك ــن االس ـت ـق ـب ــال ال ـ ــذي ح ـظ ــي به
مــات ـيــس ف ــي ب ـك ـيــن ،واالجـ ـتـ ـم ــاع مع
كـبــار ال ـقــادة العسكريين ،اظـهــر أنهم
مستعدون لالصغاء اليه.
(واشنطن  -أ ف ب)

سلة أخبار
المالديف :نشيد ينسحب
من انتخابات الرئاسة

أعلن رئيس المالديف
السابق ومرشح حزب
المعارضة الرئيسي
محمد نشيد ،انسحابه
من االنتخابات الرئاسية
المقررة في سبتمبر،
بعد أن أصدرت مفوضية
ً
االنتخابات قرارا بعدم
أهليته للترشح.
وقال نشيد ،الذي يعد أول
رئيس ينتخب ديمقراطيا
في المالديف ويعيش
ً
حاليا في المنفى في
سريالنكا ،في "تغريدة" ،إن
"قرار مفوضية االنتخابات
غير قانوني ويجب
محاسبتها".
وتشهد المالديف
اضطرابات سياسية منذ
إجبار نشيد على االستقالة
وسط عصيان من الشرطة
في .2012

النداء األوروبي
األخير لبريطانيا

ّ
وجه رئيس المجلس
األوروبي دونالد توسك
"نداء أخيرا" لبريطانيا،
لتوضيح ما تريده من
"بريكست" بعد تحذير
االتحاد األوروبي بأن
الوقت بدأ ينفد ،وأن هناك
احتماال لعدم التوصل
ً
إلى اتفاق مع لندن ،مؤكدا
أن أمامه "عمال كثيرا،
والمهام األصعب لم
تحل بعد" .بدوره ،أعرب
كبير مفاوضي االتحاد
األوروبي في ملف شروط
خروج بريطانيا من
عضوية االتحاد "بريكست"
ميشال بارنييه ،عن أمله
أن تتضمن الوثيقة التي
تعدها لندن ،والتي ستطرح
خالل أسابيع "مقترحات
واقعية وقابلة للتطبيق".

تهديد روسي بسحب
ترخيصي «فرانس »24

أعلنت "هيئة االتصاالت
الروسية" أنها قد تسحب
ترخيصي قناة "فرانس
 "24التلفزيونية الفرنسية،
وتلفزيون "دويتشه فيله"
األلماني في روسيا ،في
ظل تدهور العالقات بين
الغرب وموسكو .وأكدت
الهيئة أنها قد تتحرك
ضد "فرانس  "24بعد
يوم من اتهام السلطات
الفرنسية لتلفزيون "أر.تي"
الروسي بتشويه الحقائق
عن سورية .وأكدت لجنة
في مجلس االتحاد في
البرلمان الروسي ،انها
ستطلب من "السلطات
المنظمة" فحص مدى التزام
"دويتشه فيله" بالقانون
الروسي.

ترامب :سأتحدث مع بوتين في هلسنكي عن كل شيء

ً
الرئيس األميركي ينوي ترشيح قاضية لـ «العليا» ويشكو دوال أوروبية قبل قمة «األطلسي»
أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب أن ملفي سورية
وأوكرانيا سيكونان ضمن قضايا دولية أخرى سيبحثها
في القمة المقررة مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين،
في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم  16الجاري.
وأبلغ الرئيس ترامب الصحافيين على متن طائرة
الرئاسة "اير فورس وان" في الطريق إلى نيوجيرزي ،ان
المحادثات ستتضمن كذلك مسألة التدخل الروسي في
االنتخابات األميركية ،وأهم األحداث العالمية ،وسبل
إحالل السالم إلى جانب الفرص المتاحة لـ"توفير انفاق
ماليين الدوالرات على األسلحة".
وقال" :سأتحدث معه عن كل شيء ...سنتحدث عن أوكرانيا
ونتحدث عن سورية .سنتحدث عن االنتخابات ...ال نريد أن
يعبث أي شخص باالنتخابات".
وأع ـ ــرب ع ــن اع ـت ـق ــاده أن ب ـن ــاء ع ــاق ــات م ــع روس ـيــا
ً
ً
والصين سيكون أمرا جيدا.

في المقابل ،اثار الرئيس األميركي شكوكا في موقف
بــاده مــن قضية الـقــرم ،عندما امتنع عــن ان يستبعد
بشكل واضح االعتراف بضم شبه الجزيرة الى روسيا.
ً
وقال" :ببساطة سنرى" ،ردا على سؤال حول اعتراف
اميركي محتمل بضم القرم من قبل موسكو في 2014
الذي دانته الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بقوة.
وقال ترامب إن "الرئيس (السابق بــاراك) اوباما هو
من سمح بحصول ذلك".
من ناحية أخرى ،قال الرئيس األميركي إنه سيعين
مرشحا لتولي المقعد الذي سيصبح شاغرا قريبا في
المحكمة العليا بحلول التاسع من يوليو قبل أن يسافر
إلى أوروبا هذا الشهر.
وقال إنه يعمل على تقليص عدد المرشحين الى خمسة،
وستكون امرأتان بين المرشحين النهائيين.
وأعلن القاضي أنتوني كينيدي ( 81عاما) ،وهو محافظ

ولكن من المدافعين عن الحرية المدنية قبل أيام انه سيتقاعد
الشهر المقبل.
وقبل أقل من أسبوعين على قمة حلف شمال األطلسي
في بروكسل ،كرر الرئيس األميركي شكواه من ألمانيا ودول
أوروبية أخرى ،قائال إنها بحاجة لزيادة اإلنفاق على الحلف
العسكري.
واتفق أعضاء حلف شمال األطلسي على إنفاق
اثنين في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي على
الدفاع كل عام بحلول  ،2024لكن ألمانيا وإسبانيا
ضـمــن مـجـمــو عــة دول لــن تـحـقــق ه ــذا ا ل ـهــدف على
األرجح.
وتـخـطــط فــرنـســا ل ــزي ــادة اإلن ـف ــاق الــدفــاعــي بـمـقــدار
يــربــو على الثلث بحلول  ،2025بـهــدف الــوصــول إلى
هدف الحلف.
وقال ترامب" :على ألمانيا أن تنفق المزيد من األموال.

متحد ً
ّ
ثا إلى الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أمس األول (رويترز)
ترامب
إسبانيا وفرنسا ...ليس من العدل ما فعلوه للواليات
المتحدة".
ومن المقرر أن تعقد قمة حلف شمال األطلسي يومي
 11و 12الشهر الجاري في المقر الجديد للحلف.
وفي سياق متصل ،أفادت صحيفة "واشنطن بوست"

ُ
ّ
بأن وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) تجري تقييما
لتكاليف سحب الجنود األميركيين من ألمانيا التي
ينتشر فيها أكـبــر عــديــد مــن ال ـقــوات األمـيــركـيــة خــارج
أراضي الواليات المتحدة.
(واشنطن  -وكاالت)

ةديرجلا
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رياضة
النصر يعسكر في « 6أكتوبر» أغسطس المقبل

العدواني :مصير المحترف الخامس في يد اتحاد الكرة
حازم ماهر

حسم جهاز الكرة بنادي النصر
مصير المعسكر الخارجي
للفريق األول بإقامته في مدينة
 6أكتوبر المصرية.

فريق النصر لكرة القدم في منافسات الموسم الماضي
استقر األمــر داخــل جهاز الكرة بنادي النصر،
الذي يترأسه عضو مجلس اإلدارة خالد الشريدة،
على إقامة المعسكر الخارجي للفريق األول بمدينة
 6أكتوبر المصرية ،في مطلع أغسطس المقبل ،في
المرحلة الثانية من االستعدادات للموسم الرياضي
المقبل .2019-2018
ورج ـ ــح م ـ ــدرب ال ـف ــري ــق ظ ــاه ــر الـ ـع ــدوان ــي كفة
مدينة  6أكتوبر على العاصمة الصربية بلغراد
الس ـت ـضــافــة ال ـم ـع ـس ـكــر ،ن ـظ ــرا ل ـس ـهــولــة إق ــام ــة 4
مباريات تجريبية ودية خالل المعسكر ،مع أندية
مصرية وخليجية ستعسكر هناك فــي التوقيت
ذات ــه ،إضــافــة إل ــى تــوافــر ع ــدد كبير مــن المالعب
الخاصة بالتدريبات والمباريات ،فضال عن قربها
من مقر اإلقامة بأحد الفنادق.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـع ــود ظ ــاه ــر ال ـع ــدوان ــي إلــى
الكويت األربعاء المقبل ،حيث قام بزيارة تفقدية
لمعسكر صربيا ،وتلقى جهاز الكرة عرضا من أحد

المتعهدين ،تضمن توفير مالعب وفندق ،ليرمي
الجهاز الكرة في ملعب العدواني ،الذي أعد تقريرا
صب في مصلحة مدينة  6أكتوبر المصرية.
وتنطلق تــدريـبــات النصر فــي  9الـجــاري على
أح ــد ال ـمــاعــب الـفــرعـيــة ب ــال ـن ــادي ،تـحــت إش ــراف
الـجـهــاز الـفـنــي ،وبـحـضــور جميع الــاعـبـيــن بمن
فيهم المحترفون.

العدواني :تحقيق أقصى استفادة ممكنة
من جهته ،أكد المدرب ظاهر العدواني أن الهدف
من المعسكر الخارجي هو تحقيق أقصى فائدة
ممكنة لـلـفــريــق ،س ــواء فنية أو بــدنـيــة ،مــن خــال
التدريبات والمباريات الودية.
وأضاف العدواني ،في اتصال مع "الجريدة" ،أنه
يحسب لمجلس إدارة النادي وجهاز الكرة تفقد
معسكر صربيا ،وعقد مقارنة بينه وبين معسكر

 6أكتوبر الختيار األفضل منهما ،وليس الذهاب
إلى معسكر قد تواجه الفريق فيه بعض العراقيل.
وشدد على أن معسكر صربيا جيد واإلمكانات
الـمـتــاحــة ج ـيــدة ،لـكــن مـقــارنــة بمعسكر مــديـنــة 6
أكتوبر فإن األخير أفضل ،خصوصا لتوافر عدد
كبير من المباريات الودية فيه.
وب ـيــن أن ــه فــي ح ــال كــانــت ألح ــد األن ــدي ــة ،التي
ستنطلق تدريباتها خالل األيام القليلة المقبلة،
رغبة في إقامة مباراة تجريبية قبل المغادرة إلى
المعسكر المصري ،فإنه ال مانع لدى الجهاز الفني
من هذا األمر ،من أجل الوقوف على المستوى الذي
سيصل له الالعبون قبل المغادرة.
إلى ذلك ،أشار العدواني إلى أن مصير التعاقد
مع محترف خامس لتدعيم صفوف العنابي في
يد مجلس إدارة اتحاد الكرة ،من خالل الموافقة أو
رفض مقترح األندية لرفع عدد المحترفين.

قدم المدرب محمد دهيليس اعتذاره إلى
مجلس إدارة نادي برقان برئاسة همالن
ال ـه ـم ــان ع ــن عـ ــدم االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي مهمة
تــدريــب الـفــريــق األول فــي الـمــوســم األول،
على الــرغــم مــن وص ــول الطرفين (الـنــادي
وال ـمــدرب) إلــى اتـفــاق نهائي باستمراره،
ً
لمواصلة ما عمله ،إذ قدم الفريق مردودا
ً
ً
جـيــدا فــي الـمــوســم الـمــاضــي ،وك ــان قريبا
من حجز إحــدى بطاقتي التأهل للدوري
الممتاز.
وعـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" ،أن ق ــرار دهيليس
الــذي اتخذه في ساعة متأخرة من مساء
أمــس األول ،جــاء لرفضه إج ــراء تغييرات
ً
في الجهاز اإلداري ،علما أن أمين صندوق
النادي فهد بوخرما استبعد مساعد رئيس
جهاز الكرة محمد العسكر ،ومدير الفريق
طالب العتيبي.
الجدير بالذكر أن محمد دهيليس كان
قد تلقى  3عــروض منها ناديان محليان
أحدهما يشارك في الدوري الممتاز واآلخر
فــي دوري الــدرجــة األول ــى ،بــاإلضــافــة إلى
خارجي من أحد األندية العمانية،
عرض
ّ
وكان قد فضل حينها االستمرار مع برقان
لجني ثمار ما زرعه في الموسم الماضي.
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ي ـف ـتــح ب ــوخ ــرم ــا ملف
ال ـمــدرب الـجــديــد ،خــال الـســاعــات القليلة
المقبلة مــن أج ــل ه ــذا الـمـلــف ،ول ــم يحدد
جهاز الكرة حتى اآلن ما إذا كان المدرب
ً
ً
الجديد كويتيا أو أجنبيا.

منتخب الشباب يستأنف تدريباته اليوم

«الكرة» يحسم مصير «المقترحين» األسبوع الجاري
من المقرر ،أن يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه ،الذي سيعقده اليوم
ً
أو غدا ،مقترحي األندية ومفادهما زيادة الفرق المشاركة في الدوري
الممتاز إلى  10بدال من  ،8على أن يبقى التضامن صاحب المركز األخير
في الموسم الماضي في البطولة ،باإلضافة إلى تأهل فريق الفحيحيل
الحاصل على مركز الوصافة لدوري الدرجة األولى في النسخة األخيرة.
ويترتب على قرار االتحاد عدد الفرق التي ستشارك في دوري الدرجة
ً
ً
األولى ،علما بأن لجنة المسابقات عقدت اجتماعات مؤخرا مع اتحاد
المصارف ونادي شيرمان للمشاركة في البطولة ،بعد اعتذار فرق الدفاع
والحرس الوطني والداخلية في البطولة.
أما المقترح الثاني فيتمثل في زيادة عدد المحترفين من  4إلى  5العبين،
حيث يشارك القادسية والكويت في البطولة العربية لألندية ،والتي تتيح
لألندية قيد  5محترفين .وتتجه النية إلى اتخاذ االتحاد قرارا في حال الموافقة
على المقترح بأن يتم إلزام األندية بقيد العب آسيوي من بين المحترفين الخمسة
على غرار الموسم الماضي.

دهيليس يعتذر عن عدم
االستمرار مع برقان

محمد السلمان مع محمد العزب وسمير دشتي

يستأنف منتخبنا ا لــو طـنــي للشباب
لـكــرة الـقــدم تحت  19سنة تدريباته في
ال ـســاعــة ال ـس ــادس ــة وال ـن ـصــف م ــن مـســاء
اليوم على الملعب الفرعي رقم  3بنادي
الـنـصــر ،إذ حـصــل الــاع ـبــون عـلــى راحــة
من التدريبات أمــس ،وهــي إجــازة دوريــة
ً
ً
يحصل عليها الالعبون أسبوعيا تفاديا
لالصابة بالملل واإلرهاق.
وي ـس ـع ــى الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ـم ـس ــاع ــد مـحـمــد
ً
ً
ال ـس ـل ـم ــان إل ـ ــى االرتـ ـ ـق ـ ــاء روي ـ ـ ـ ــدا رويـ ـ ــدا
بمعدل اللياقة البدنية لالعبين ،خالل
شـ ـه ــر ي ــولـ ـي ــو ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،ضـ ـم ــن سـعـيــه
ً
إ لــى تجهيز الالعبين بدنيا قبل نهاية
يونيو (المنصرم) ،حتى يكون المعسكر
الخارجي الذي سيدخله الفريق في مطلع

أغسطس المقبل بإحدى الدول األوروبية
ً
خاصا بالنواحي الفنية فقط.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،ي ـع ــد الـ ـي ــوم األحـ ـ ــد الـمـهـلــة
األخيرة لالنضمام الالعبين الموجودين
خارج الكويت دون إذن ،إذ سيفعل مدير
المنتخب حـمــد الـحــربــي قـ ــراره الـســابــق
باستبعاد الالعبين الــذ يــن لــن ينضموا
ً
في الموعد المحدد سلفا.
مــن جـهــة أخ ــرى ،علمت "ال ـجــريــدة" أن
اللجنة الفنية اقتربت بقوة مــن اختيار
مــدرب المنتخب ،بعد النظر فــي العديد
من السير الذاتية لمدربين أجانب ،على
أن تــرفــع الـلـجـنــة اس ــم الـ ـم ــدرب األف ـضــل
واألنسب لمجلس إدارة االتحاد العتماده.

ً
ً
األهلي يتلقى عرضا مغريا من فورشن خالفات في الجبالية حول إقامة الدوري المصري
الصيني لضم أزارو بـ 7ماليين يورو
كوبر يرفع تقريره ...ومفاوضات مع مدرب نيجيريا لتدريب «الفراعنة»
●
القاهرة  -ةديرجلا
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تلقى النادي األهلي المصري عرضا رسميا من نادي
هيبي شينا فورشن الصيني لضم المغربي وليد أزارو،
مهاجم الفريق األحمر ،في الموسم الجديد ،مقابل  7ماليين
ي ــورو ،على أن يكون راتــب الــاعــب مــع الـنــادي الصيني 3
ماليين دوالر في الموسم الواحد .وناقشت لجنة الكرة،
برئاسة محمود الخطيب ،العرض ،لكن تم رفضه في
النهاية ،وأعلنت تمسكها باستمرار الالعب ،نظرا
للحاجة إلى جهوده.
ولـعــب المهاجم المغربي مــع األهـلــي في
موسمه األول  40مباراة سجل خاللهم 26
هدفا ،وتوج بلقب هداف بطولة الدوري
الممتاز في النسخة األخـيــرة برصيد
 18هدفا ،ما جعله محط اهتمام من
جــانــب ع ــدد م ــن األن ــدي ــة الخليجية
واألوروبـيــة ،قبل أن يقدم نادي هيبي
شينا عرضا رسميا للظفر بخدماته.
على جانب آخر ،سيرسل الجهاز الفني لألهلي ،بقيادة
الفرنسي باتريس كارتيرون ،قائمة الفريق المحلية األولى
إل ــى ات ـحــاد ال ـكــرة ،وال ـتــي سـتـشــارك فــي بطولتي ال ــدوري
والكأس في النسختين الجديدتين .ورغــم أن "األحـمــر" لم
يتلق ردا من اتحاد الكرة حتى اآلن على طلبه باإلبقاء على
قائمة الثالثين العبا للموسم المقبل للحفاظ على مبدأ
تكافؤ الفرص بين األندية المصرية ونظيرتها اإلفريقية
في المنافسة على دوري أبطال إفريقيا ،فــإن الـنــادي قرر
إرسـ ــال الـقــائـمــة األول ـي ــة ف ــي الـمـيـعــاد ال ـم ـحــدد ،وستضم
الالعبين المستمرين مع الفريق من الموسم الماضي ،على
أن يرسل القائمة النهائية قبل منتصف يوليو ،وتتضمن
الصفقات الجديدة.
غد موعدا للسفر
بعيدا عما سبق ،حدد األهلي يوم ٍ
إلــى أوروب ــا ،إلقامة معسكر الفريق الخارجي ،والــذي
سيقام فــي المنطقة الـحــدوديــة بين دولـتــي كرواتيا
وسلوفينيا ،استعدادا للموسم الجديد ،وتستمر رحلة
الطيران أربع ساعات ،ثم تستقل بعثة الفريق حافلة
من المطار لمدة ساعتين يصل بعدها "األحمر" إلى
مكان المعسكر ويخوض مباراتين وديتين يومي
 5و 9يوليو في كرواتيا.

أروقة اتحاد ً الكرة
شهدت ً
المصري خالفا جديدا ،بسبب
اقتراح بإقامة مسابقة الدوري
العام في الموسم المقبل بنظام
المجموعتين ،في الوقت الذي
الزمن
يسابق مسؤولو الجبالية ً
للتعاقد مع مدرب أجنبي ،خلفا
لكوبر.

ي ــواج ــه م ـج ـلــس اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة ال ـم ـصــري،
برئاسة هاني أبــوريــدة ،أزمــة كبيرة ،بسبب
ضغط المباريات في الموسم الكروي الجديد،
والمقرر انطالقه في أغسطس ،ما دعا عامر
حسين ،رئيس لجنة المسابقات ،إ لــى طرح
العديد من االقتراحات لتغيير نظام الدوري،
على رأسها إقامته بنظام المجموعتين ،إال
أن هذا االقتراح اصطدم بخالفات بين أعضاء
المجلس.
ويـ ــرى بـعــض أع ـض ــاء مـجـلــس الـجـبــايــة،
ومعهم عامر حسين ،أن تعديل نظام الدوري
بهذا الشكل سيكون الحل األمـثــل لمواجهة
ضـغــوط جــدول الـمـبــاريــات ،فــي ظــل مشاركة
العديد من األندية في بطولتي دوري أبطال
إفريقيا ودوري أبطال العرب ،في حين يرى
البعض اآلخر أن االتجاه لنظام المجوعتين
يضعف المنافسة ،وأثبت فشله ،حينما تمت
تجربته قبل  3مواسم ،إضافة إلى أنه سيواجه
اعتراضا كبيرا من بعض األندية.
من جانبه ،أكد حسين أنه سيعقد جلسة
م ــع ه ــان ــي أبـ ــوريـ ــدة ،لـمـنــاقـشـتــه ف ــي قضية
ت ـغ ـي ـيــر ش ـك ــل ال ـ ـ ـ ــدوري ب ــداي ــة م ــن ال ـمــوســم
الجديد ،وإقامته بنظام المجموعتين ،بدال من
ً
المجموعة الواحدة ،قبل عرضه رسميا على
طــاولــة مناقشات مجلس الجبالية ،وإقـنــاع
األندية بخوض المنافسات بهذا النظام بشكل
استثنائي ،على أن يـعــود فــي الـمــوســم بعد
المقبل إلى شكله الطبيعي بمجموعة واحدة.
وق ــال حسين" :الـسـبــب فــي هــذا األم ــر ،هو
أزمــة المواعيد الحالية ،وضغط البطوالت،
وصعوبة إنهاء مسابقة الدوري الممتاز في
شكلها الحالي منتصف مايو المقبل ،وقبل
انطالق بطولة أمم إفريقيا  2019بالكاميرون".
وأشـ ــار حسين إل ــى أن االت ـح ــاد اإلفــريـقــي
(الكاف) هو السبب في هذه األزمة ،خصوصا
أن ـ ــه ك ـ ــان ي ـت ــوج ــب ع ـل ـيــه ت ـط ـب ـيــق ال ـمــرح ـلــة
االنتقالية في البطوالت اإلفريقية خالل عام
ال تقام فيه بطولة كــأس األمــم اإلفريقية ،أو

هاني أبوريدة
يـلـعــب دور ال ـ ــ 16ألب ـط ــال األن ــدي ــة اإلفــريـقـيــة
بنظام خروج المهزوم ،بدال من إقامتها بنظام
المجموعات.
وقال إنه جهز مقترحا آخر سيعرضه على
رئيس اتحاد الكرة ،بأن يلعب الدوري من دور
واحــد فقط ،مضيفا أن "الكرة اآلن في ملعب
مسؤولي الجبالية".
ع ـل ــى ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ي ـن ـت ـظــر اتـ ـح ــاد ال ـك ــرة
المصري تقرير األرجنتيني هيكتور كوبر،
الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي الـ ـس ــاب ــق ل ـم ـن ـت ـخــب م ـصــر،
ال ـخــاص بـمـشــاركــة "ال ـفــراع ـنــة" فــي مــونــديــال
روسـ ـي ــا ،ل ـم ـعــرفــة أسـ ـب ــاب ت ــده ــور مـسـتــوى
ِّ
المقصرين
الفريق ،وتحديد العقوبات على
من الالعبين.
كــان اتـحــاد الـكــرة المصري رفــض تجديد
عـقــد ك ــوب ــر ،ووج ــه ل ــه الـشـكــر بــرفـقــة جـهــازه
المعاون ،بعد الخسارة في جميع مباريات
الدور األول ،واحتالل "الفراعنة" المركز الرابع
في المجموعة األولى دون رصيد من النقاط.
إلى ذلك ،بات األلماني جيرنو روهر ،المدير

الفني للمنتخب النيجيري ،أقوى المرشحين
ً
لتدريب المنتخب المصري ،خلفا لكوبر.
وقـ ـ ــاد روهـ ـ ــر ال ـن ـس ــور ال ـن ـي ـج ـيــريــة خ ــال
م ـب ــاري ــات الـ ـ ــدور األول ب ـمــونــديــال روس ـي ــا،
إال أن ع ـقــده انـتـهــى بـنـهــايــة خـ ــروج الـفــريــق
مــن الـبـطــولــة ،وه ــو مــا يـعــزز مـفــاوضــاتــه مع
الجبالية حال وصولها إلى مراحل متقدمة.
ويــأمــل اتـحــاد الـكــرة المصري إنـهــاء ملف
التعاقد مع مدرب أجنبي في أقرب وقت ممكن،
خصوصا أن منتخب "الفراعنة" مقبل على
مباريات مهمة في التصفيات المؤهلة ألمم
إفريقيا  2019مــع منتخبات ســوازيــانــد ثم
النيجر مرتين في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر
على الترتيب ،ثم تونس في سبتمبر.
وكان الفرنسي هيرفي رينارد ،المدير الفني
للمنتخب المغربي ،رفض تولي المهمة ،في
الوقت الذي يواجه مجلس الجبالية صعوبة
في المفاوضات مع آالن غريس ،المدير الفني
األسبق للسنغال ومالي ،بسبب مغاالته في
طلباته المادية.
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التشكيلة
حراسة المرمى ١ :اكينفييف
الدفاع ٢ :فيرنانديز  ٣ -كوتيبوف -
 ٤إغناشيفيتش  ١٨ -زيركوف

التشكيلة
حارس المرمى ١ :دي خيا

روسيا

الوسط المتأخر  ١١ :زوبنين  ٨ -غازينسكي
الوسط المتقدم  ١٩ :ساميدوف  ١٧ -غولوفين -
 ٦شيريشيف
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مواجهات
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٦
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١
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الحماس الروسي في مواجهة إسبانيا وخبرة العبيها
يلتقي المنتخب اإلسباني
المضيف الروسي اليوم على
ملعب استاد «لوجنيكي» في
دور الستة عشر ببطولة كأس
العالم  2018لكرة القدم،
ويواجه الفريق اإلسباني عقدة
الزمته في سجل مواجهاته مع
أصحاب األرض في المونديال.

تتركز االنظار اليوم في الــدور ثمن
النهائي لـكــأس الـعــالــم فــي كــرة الـقــدم،
نحو لقاء المنتخبين الروسي المضيف
المدفوع بالحماس والحيوية ،ونظيره
اإلس ـب ــان ــي الـمـطـعــم ب ـن ـجــوم م ــن ذوي
الخبرة سبق لهم التتويج بلقب .2010
ي ـ ـعـ ــول "ال روخـ ـ ـ ـ ــا" عـ ـل ــى ع ـ ـ ــدد مــن
الالعبين الذين كانوا ضمن التشكيلة
التي أحرزت لقب كأس العالم في جنوب
افريقيا قبل ثمانية أ ع ــوام ،فــي حقبة
ذهـبـيــة لـكــرة ال ـقــدم اإلسـبــانـيــة شملت
إح ــراز ثــاث بـطــوالت كـبــرى فــي أربعة
أعـ ـ ـ ــوام (مـ ــونـ ــديـ ــال  2010وكـ ــأس
أوروبا  2008و.)2012
الحرس اإلسباني القديم أمثال
سيرخيو راموس ،وجيرار بيكيه،
و سـيــر جـيــو بوسكيتس ،وبيبي
ريـنــا ،ودافـيــد سيلفا ،وأنــدريــس
انييستا مـسـجــل ه ــدف الـفــوز

على هولندا في نهائي  ،2010سيكون
فـ ــي م ــواج ـه ـت ـه ــم ال ـ ـيـ ــوم عـ ـل ــى مـلـعــب
لوجنيكي فــي موسكو ،أرتـيــم دزيوبا
وأل ـك ـس ـنــدر غــولــوفـيــن وزمــائ ـه ـمــا في
المنتخب المضيف ا ل ــذي حـقــق نوعا
مــن الـمـفــاجــأة بـعـبــوره إلــى ال ــدور ثمن
النهائي بحلوله وصيفا لألوروغواي
ً
فــي المجموعة األول ــى ،علما انــه أدنــى
المنتخبات تصنيفا ( 70عالميا) من
بـيــن المنتخبات الـ ـ  32الـمـشــاركــة في
المونديال.
تصدرت اسبانيا عناوين مونديال
 2018قبل يومين من بدايته :في خطوة
مفاجئة ،أقــال اتحادها المدرب جولن
لوبيتيغي على خلفية ا ع ــان انتقاله
الى ريال مدريد بعد النهائيات ،وأوكلت
المهمة ال ــى فــرنــانــدو هـيـيــرو .الــاعــب
السابق لريال مدريد سيكون األحد أمام
االختبار األهم حتى اآلن.

فــي ال ــدور األول ،بــدا أداء المنتخب
اإلسباني غير ثابت.
تعادل مع البرتغال  ،3-3فوز صعب
ومحظوظ على إيران -1صفر ،وتعادل
م ــع ال ـم ـغ ــرب  .2-2تـ ـص ــدرت اسـبــانـيــا
متساوية بالنقاط مــع البرتغال ،بعد
ثـ ــاث م ـب ــاري ــات ل ــم ي ـظ ـهــر ف ـي ـهــا قلبا
دفــاع ـهــا رام ـ ــوس وبـيـكـيــه صالبتهما
المعهودة ،ومثلهما دافيد سيلفا في
خــط الــوســط ،بينما استبدل انييستا
مرتين ،وأثــارت أخطاء دافيد دي خيا
في حراسة المرمى القلق.
ال ت ـن ـق ــص "ال روخـ ـ ـ ــا" الـ ـحـ ـل ــول أو
المهارات .تضم تشكيلته ،اضافة الى
األسـ ـم ــاء ال ـبــاق ـيــة م ــن تـشـكـيـلــة ،2010
العبين من طينة دييغو كوستا مسجل
ثــاثــة أه ــداف فــي الـمــونــديــال ،ومــاركــو
أسنسيو وايسكو وغيرهم ،وسيكونون
األح ـ ـ ــد فـ ــي م ــواجـ ـه ــة م ـن ـت ـخــب تـظـهــر

اإلح ـصــاءات انــه أكـثــر الـفــرق جــريــا في
الملعب منذ انطالق المونديال ،ما أثار
بعض عالمات االستفهام ،السيما في
ظل فضائح التنشط التي هزت الرياضة
الروسية في األعوام الماضية.
االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـلـعـبــة (ف ـي ـفــا) أكــد
الجمعة انــه أجــرى حتى هــذا التاريخ،
أكثر من  2700فحص للمنشطات منذ
بــدايــة المونديال ،جــاء ت كــل نتائجها
سلبية.
واع ـت ـب ــر رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ــروس ـي ــة
المنظمة للمونديال أليكسي سوروكين
ان منتخب بالده "متحمس جدا جدا".
قـ ـ ــدم ال ـ ـ ـ ــروس ب ـ ــداي ـ ــة ق ـ ــوي ـ ــة ،ب ـف ــوز
افتتاحي على السعودية  -5صفر تاله
تفوق على مصر  .1-3المباراة الثالثة
ضد األوروغواي ،والتي كانت حاسمة
لصدارة المجموعة ،أعادت الروس الى
أرض الواقع بخسارة صفر.3-

الماتادور ولعنة مواجهة المنتخبات المضيفة
تحمل منتخبات البلدان
ال ـم ـض ـي ـفــة ذكـ ـ ــرى سـيـئــة
ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب اإلسـ ـب ــان ــي
ل ـكــرة الـ ـق ــدم ،ف ــي ثــاث
مواجهات سابقة من
هـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع ،خ ــرج
خـ ــالـ ــي الـ ــوفـ ــاض،
وه ــي لـعـنــة تلوح
ف ــي األفـ ـ ــق عـشـيــة
م ــواج ـه ــة روس ـي ــا
فـ ـ ـ ــي ثـ ـ ـم ـ ــن نـ ـه ــائ ــي
مونديال .2018
م ــون ــدي ــال إي ـطــال ـيــا ،1934
مـ ــونـ ــديـ ــال ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ،1950
وخ ـص ــوص ــا م ــون ــدي ــال 2002
في كوريا الجنوبية واليابان،
خلفت شعورا مريرا لألسبان،
ال ــذي ــن ك ــان ــوا م ـق ـت ـن ـع ـيــن ب ــأن
خروجهم كــان ظلما .المصير
نفسه الق ــوه فــي ك ــأس اوروب ــا،
حـ ـي ــث ل ـ ــم يـ ـنـ ـجـ ـح ــوا أب ـ ـ ـ ــدا فــي
ال ـف ــوز عـلــى الـبـلــد الـمـضـيــف في
 5مـحــاوالت (،1988 ،1984 ،1980
.)2004 ،1996

وقال المدافع اإلسباني سيزار اسبيليكويتا
لوكالة فرانس برس" :لقد حان الوقت لكسر هذه
اللعنة والتغلب على روسيا".
في  ،1934تميزت مباراة إسبانيا وإيطاليا
فــي ربــع نهائي كــأس الـعــالــم ( )1-1بالخشونة
الــى حــد أطلقت عليها وســائــل االع ــام تسمية
"معركة فلورنسا".
وق ـت ـه ــا ع ـل ــق الـ ـح ــارس اإلس ـب ــان ــي الـشـهـيــر
ريكاردو سامورا ،الذي خرج من المباراة بكسر
ف ــي ضـلـعـيــن" ،ل ـقــد س ــرق ــوا م ـنــا ه ــذه ال ـم ـبــاراة
التي كانت السيطرة فيها دائما لنا ،بخشونة
استثنائية".
في اليوم التالي ،غــاب  6العبين إسبان عن
مباراة اإلعادة بسبب االصابة .فازت ايطاليا 1-0
وتأهلت للنهائي وتوجت بلقبها األول.
ف ــي ع ــام  ،1950ن ـجــح الـمـنـتـخــب اإلس ـبــانــي
"فوريا روخــا" في التأهل للدور النهائي الذي
شاركت فيه  4منتخبات ،لكن البرازيل بخرت
اآلمــال اإلسبانية بفوز ساحق  6-1في الجولة
الـثــانـيــة ،بـعــدمــا سـقـطــوا فــي فــخ الـتـعــادل أمــام
االوروغ ـ ـ ـ ــواي  2-2ف ــي االول ـ ــى ،وخـ ـس ــروا ام ــام
السويد  1-3في الثالثة االخيرة.
فــي الـتــاريــخ الـقــريــب ،ال ي ــزال االس ـبــان حتى
اآلن يشعرون بمرارة الخروج من مونديال 2002

بسبب التحكيم المثير للجدل للمصري جمال
الغندور في مباراة الدور ربع النهائي التي فازت
بها كوريا الجنوبية ( 5-3بركالت الترجيح بعد
انتهاء الوقتين االصـلــي واالضــافــي بالتعادل
السلبي) ،ويحمل االسبان المسؤولية للغندور
كونه بحسبهم ألغى لهم هدفين صحيحين.
وقتها كان رد فعل المدرب االسباني خوسيه
انطونيو كاماتشو قويا" :لقد فزنا بهذه المباراة
ألننا سجلنا هدفين لكن لــم يتم احتسابهما.
لقد عانت إيطاليا والبرتغال من نفس الشيء،
لكنني ظـنـنــت أن ــه فــي الـ ــدور رب ــع الـنـهــائــي لن
يكون ذلــك وقحا إلــى هــذا الحد ألن العالم كله
شاهد كل شيء".
وال ت ــزال ه ــذه الـصــدمــة حــاضــرة فــي أذه ــان
اإلس ـب ــان بـمــا أن صـحـيـفــة "م ــارك ــا" الــريــاضـيــة
اليومية ،وهــي أكثر الصحف قــراء ة في البالد،
اجــرت مقابلة مــع الغندور هــذا األسـبــوع .ومع
أن الحكم الدولي المصري السابق كان مقتنعا
ب ـجــودة أدائ ــه فــي تـلــك ال ـم ـبــاراة ،اعـتـبــر ان ــه في
المونديال الحالي ،ومع اعتماد تقنية المساعدة
بالفيديو فــي التحكيم (فــي ايــه آر) ،لــن يحدث
نقاش مماثل.

تميز الالعبون الــروس المدعومون
مــن جمهورهم بالسرعة فــي الملعب،
وه ــو مــا يـتــوقــع ان يـكــون عليه الـحــال
م ـ ـجـ ــددا األح ـ ـ ــد فـ ــي ل ــوج ـن ـي ـك ــي ،أبـ ــرز
ال ـمــاعــب الـمـضـيـفــة ل ـل ـم ـبــاريــات (بـمــا
فيها الـنـهــائــي) ،وبسعة تصل إلــى 80
ألف متفرج.
وح ـ ـ ــاول ه ـي ـي ــرو ال ـت ـق ـل ـيــل م ــن وق ــع
مـ ــؤازرة الـجـمـهــور "سنتنافس مــع كل
الـمـشـجـعـيــن ال ـم ـح ـل ـي ـيــن ،ل ـكــن ف ــي كل
األحـ ـ ـ ــوال ت ـل ـعــب الـ ـمـ ـب ــاراة ع ـل ــى أرض
الملعب وليس خارجها".
ي ـح ـت ـفــظ اإلسـ ـ ـب ـ ــان بـ ــذكـ ــرى م ــري ــرة
أم ــام الــدولــة المضيفة فــي الـمـبــاريــات
االقصائية ألدوار خروج المغلوب :ففي
 ،2002لم يسعفهم التحكيم الــذي أثار
جــدال كـبـيــرا ،وخــرجــوا على يــد كوريا
الـجـنــوبـيــة بــركــات الـتــرجـيــح مــن ربــع
النهائي.

يــريــد الـعــديــد مــن العـبــي المنتخب،
الس ـي ـمــا م ــن ب ـقــي م ــن تـشـكـيـلــة ،2010
ت ـح ـق ـيــق أمـ ــر م ــا ف ــي هـ ــذا ال ـم ــون ــدي ــال
ال ــذي قــد يـكــون األخ ـيــر للعديد منهم،
وباألخص انييستا ( 34عاما) وراموس
ودافيد سيلفا (.)32
الفرصة أيضا متاحة أمــام اسبانيا
لكونها وقعت في القسم "السهل" نسبيا
من جدول األدوار اإلقصائية .ففي حال
ع ـبــورهــا ال ــى رب ــع الـنـهــائــي ،سـتــواجــه
الفائز من مـبــاراة الدنمارك وكرواتيا،
وبـعــدهــا (ف ــي ح ــال واص ـلــت المسيرة)
واح ــدا مــن أربــع منتخبات :انكلترا أو
كولومبيا أو السويد أو سويسرا.
وتـ ـ ـف ـ ــادى اإلسـ ـ ـب ـ ــان بـ ـه ــذا الـ ـج ــدول
الـ ـ ــوقـ ـ ــوع ف ـ ــي درب مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات م ـثــل
األرجنتين وفرنسا والبرازيل وبلجيكا.
(أ ف ب)
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كرواتيا والدنمارك تتواجهان بذكريات 1998
ستكون نيجني نوفغورود
على موعد اليوم مع مباراة
تفوح منها رائحة ذكريات عام
 ،1998عندما تتواجه كرواتيا
الممتعة مع الدنمارك التي
ال تقهر ،في الدور ثمن
النهائي لمونديال
روسيا في كرة
القدم.

شمايكل حارس
مرمى الدنمارك

ي ـعــود الـمـنـتـخـبــان ال ـكــرواتــي
والــدنـمــاركــي فــي لـقــاء الـيــوم الى
ذك ــري ــات م ــون ــدي ــال  1998حين
ح ـق ـقــا أف ـض ــل نـتـيـجــة ل ـه ـمــا في
ت ــاري ــخ م ـشــاركــات ـه ـمــا ف ــي كــأس
ال ـع ــال ــم ،ح ـيــث وص ـل ــت كــروات ـيــا
الـ ـ ــى نـ ـص ــف الـ ـنـ ـه ــائ ــي ف ـ ــي أول
مـشــاركــة لـهــا بـعــد االسـتـقــال
عـ ــن ي ــوغ ــوس ــافـ ـي ــا قـبــل
أن ي ـن ـت ـه ــي مـ ـش ــواره ــا
بهدفي الفرنسي ليليان
تورام ( ،)2-1فيما بلغت
الــدن ـمــارك رب ــع النهائي
وخـســرت ام ــام الـبــرازيــل
(.)3-2
والـ ـمـ ـف ــارق ــة أيـ ـض ــا أن
المنتخبين تواجها ايضا
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـص ـ ـف ـ ـيـ ــات
المؤهلة

لـ ـ ـم ـ ــو ن ـ ــد ي ـ ــال  ،1998و تـ ـ ـع ـ ــادال
ذه ــاب ــا ف ــي زغ ـ ــرب  ،1-1وفـ ــازت
الدنمارك  1-3وتأهلت كمتصدرة
للمجموعة ،فيما خاضت كرواتيا
الـمـلـحــق وتــأه ـلــت ع ـلــى حـســاب
أوكرانيا قبل أن تحقق االنجاز
في النهائيات بإقصائها المانيا
من ربع النهائي بنتيجة كاسحة
(-3صفر).
وي ـم ـكــن ال ـق ــول دون تـ ــردد أن
المنتخب الـكــرواتــي كــان األكثر
اقناعا بين المنتخبات الـ 32التي
خــاضــت ال ــدور األول ،واستحق
بطاقته الى ثمن
الـ ـنـ ـه ــائ ــي
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي

ح ـج ــزه ــا م ـن ــذ ال ـج ــول ــة ال ـثــان ـيــة
ب ـفــوزه عـلــى نيجيريا (-2ص ـفــر)
ثم األرجنتين (-3صـفــر) ،قبل أن
يضيف ثالثا على ايسلندا ()1-2
رغم مشاركته بتشكيلة رديفة.
أم ــا ال ــدن ـم ــارك فـتــأهـلــت لثمن
النهائي للمرة األولى منذ 2002
دون أن تقنع ،بعد أن حلت ثانية
ف ــي م ـج ـمــوع ـت ـهــا خ ـل ــف فــرن ـســا
بفوز صعب على البيرو (-1صفر)
وت ـعــادل ـيــن م ــع اس ـتــرال ـيــا ()1-1
وفرنسا (صفر-صفر).
ومن المتوقع أن تكون مباراة
األحـ ـ ـ ــد م ــواجـ ـه ــة بـ ـي ــن اإلم ـ ـتـ ــاع
الهجومي لكرواتي بقيادة لوكا
مودريتش ،ماريو ماندزوكيتش،
ايـفــان بيريشيتش ومــن خلفهم
ايـ ـف ــان راك ـي ـت ـي ـت ــش ،وال ـص ــاب ــة
الدفاعية للدنمارك التي لم تتلق
أكثر من هدف في مباراة واحدة
منذ  8اكتوبر  2016حين خسرت
امـ ــام بــول ـنــدا  3-2ف ــي تصفيات
المونديال الروسي.
ويخوض المنتخب الدنماركي
لـ ـق ــاء ال ـ ـيـ ــوم م ـت ـس ـل ـحــا بـسـجـلــه

المميز مع مدربه النرويجي أوغه
هاريده ،إذ لم يذق أبطال أوروبا
 1992طعم الهزيمة في مبارياتهم
ال ــ 18األخـيــرة ،وتحديدا منذ 11
اكتوبر  2016حين سقطوا أمام
مــون ـت ـي ـن ـي ـغــرو ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات
(صـ ـف ــر ،)1-وه ــو أم ــر لــم يتحقق
في تاريخ المنتخب الذي خاض
أول ــى مـبــاريــاتــه ع ــام ( 1908فــاز
على فرنسا -9صفر).
وس ـ ـت ـ ـكـ ــون ال ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة ب ـيــن
المنتخبين ا لـثــا نـيــة فــي بطولة
ك ـبــرى بـعــد ك ــأس أوروب ـ ــا 1996
حين فــازت كــرواتـيــا -3صـفــر في
دور المجموعات ،ولعبت دورا
في تنازل االسكندنافيين عن
لقب بطولة .1992
وي ـ ـ ـ ــدخ ـ ـ ـ ــل الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــروات ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــى الـ ـلـ ـق ــاء
والعـبــوه فــي وضــع بدني
جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد ،ب ـ ـ ـعـ ـ ــدمـ ـ ــا خـ ـ ــاض
دالـ ـيـ ـت ــش لـ ـق ــاء اي ـس ـل ـن ــدا
بتعديالت بالجملة طالت
تسعة العبين حتى حارس
المرمى ،تخوفا من االنذارات

الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـج ـ ــم
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــب
الدنماركي

ال ـعــال ـمــي ف ــي  2014بـخــروجـهــم
مــن ال ــدور األول ،قــال راكيتيتش
"بـ ـص ــراح ــة ،أرى إس ـبــان ـيــا فــوق
الجميع .أعتقد أنهم المرشحون
األقـ ــوى لـلـفــوز بــالـلـقــب .خــاضــوا
ث ــاث م ـبــاريــات صـعـبــة فــي دور
ال ـم ـج ـم ــوع ــات ل ـك ــن ال ـث ـق ــة ال ـتــي
يلعبون بها أعلى بدرجة من أي
فريق آخر .أعرفهم جيدا وأتمنى
لهم التوفيق".
لكن قبل التفكير في اإلسبان
ع ـ ـلـ ــى راكـ ـيـ ـتـ ـيـ ـت ــش
ورفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ال ـ ـت ـ ــرك ـ ـي ـ ــز
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الدنمارك
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــي
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
م ــدرب ـه ــا
ه ـ ــاري ـ ــده
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن
يـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد
مـقــاربــة

التي قد تحرم بعضهم المشاركة
في ثمن النهائي.
لـكــن صــانــع األل ـع ــاب والـقــائــد
م ــودري ـت ــش ب ـقــي أس ــاس ـي ــا كما
حـ ــال ب ـيــري ـش ـي ـتــش الـ ـ ــذي تــديــن
لــه كــروات ـيــا بــال ـفــوز ،ألن ــه سجل
الهدف القاتل في الدقيقة  ،90بعد
تمريرة من ميالن باديلي الذي
كان صاحب هدف التقدم لبالده.
وفي حال نجحت كرواتيا في
تأكيد المستوى الذي ظهرت به
فــي دور الـمـجـمــوعــات وتخطت
الدنمارك ،ستواجه احتمال لقاء
اسبانيا في ربع النهائي في حال
تخطت األخيرة روسيا
ال ـم ـض ـي ـفــة ال ـي ــوم
ً
أيضا.
ورغ ــم معاناة
اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــان ف ــي
النسخة الحالية
وت ـ ـ ـ ــأهـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم
بصعوبة بالغة
الى ثمن النهائي،
وتنازلهم عن
الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــب

مختلفة عــن دور الـمـجـمــوعــات،
أل ن ـ ـ ــه ف ـ ــي األدوار اإل قـ ـص ــا ئـ ـي ــة
"تصبح أكثر حرية وتلعب دون
الكثير مــن الـقـيــود .اآلن ،أصبح
ك ــل شـ ــيء ع ـلــى ال ـم ـح ــك ،وعـلـيــك
أن تستخدم كل ما لديك مدة 90
دق ـي ـقــة ول ـي ــس ع ـلــى مـ ــدى ثــاث
مباريات".
وأضـ ـ ـ ــاف "أعـ ـتـ ـق ــد أن طــري ـقــة
لعبنا ستختلف بشكل كبير في
األدوار اإلقـصــائـيــة .ضــد فرنسا
(صفر-صفر في الجولة األخيرة
ً
م ــن الـ ـ ــدور األول) أج ـب ــرن ــا حـقــا
على الدفاع في العمق ،ولم نخلق
الكثير من الفرص ،ورغم ذلك قد
حصلنا على األرجح على فرص
أكثر من مباراتينا األوليين".
وختم "في المباراة المقبلة،
أنا متأكد أننا سنحاول الضغط
نـحــو األمـ ــام وخـلــق الـمــزيــد من
الفرص".
(أ ف ب)

ب ـ ـيـ ــرس ـ ـي ـ ـتـ ــش
نجم كرواتيا

راك ـ ـي ـ ـت ـ ـي ـ ـتـ ــش
ن ـج ــم مـنـتـخــب
كرواتيا

إحصائيات المنتخبين

إريكسن ضابط اإليقاع الدنماركي
بات اسم الكرواتي لوكا مودريتش على كل لسان،
خصوصا بعد مساهمته في إحراز فريقه ريال مدريد
اإلسباني لقبه الثالث تواليا في دوري أبطال أوروبا
في كرة القدم ،وبدايته المميزة مع منتخب بالده في
ً
مونديال روسيا .إال أن ذلك ال يبدو كافيا للتأثير على
معنويات قائد المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن،
عندما يلتقي المنتخبان اليوم في ثمن النهائي.
"ال أعـتـبــر نفسي أق ــل ج ــودة م ـنــه" ،قــالـهــا "الـمـلــك"
الدنماركي إريكس البالغ من العمر  26عاما ،قبيل اللقاء
المرتقب بين المنتخبين اليوم في نيجني نوفغورود،
في الدور ثمن النهائي لمونديال .2018
وأضــاف "لقد أحــرز مودريتش عــددا ال يصدق من
األل ـق ــاب .بالطبع (وجـ ــوده فــي صـفــوف) ري ــال مدريد
ساعده في ذلك ،اال انه لعب على مستوى عال .هو من
الالعبين الذين تحب ان تقارن نفسك بهم".
هل هو بجودة مودريتش فعال؟ ال يعكس الدنماركي
غرورا على رغم أدائه الالفت مع فريقه توتنهام هوتسبر
اإلنكليزي في الموسم المنصرم .سجل له  14هدفا
وأع ـ ـطـ ــى  13ت ـمــريــرة
حـ ــاس ـ ـمـ ــة فـ ـ ــي كــل
المسابقات التي
خاضها معه.
إريـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـس ـ ـ ــن
يتفوق باألرقام
ف ــي األرق ـ ــام،
يـتـقــدم اريكسن
على مودريتش،

إريكسين

الذي اكتفى بتسجيل هدفين للنادي الملكي في الموسم
المنصرم ،وأعطى تمريرتين حاسمتين.
واعـتـبــرت صحيفة "اإلنــديـبـنــدنــت" االنكليزية أن
إريكسن "فرض نفسه ضابط االيقاع الفني في توتنهام
فــي األعـ ــوام األرب ـعــة الـمــاضـيــة :فقد عمل على ايجاد
مساحات للحصول على الكرة ،وتحكم بإيقاع اللعب
جيدا ،وعرف متى يبطئ الوتيرة ومتى يرفعها ،متى
يمرر ومتى يسدد ويستدير حول نفسه".
وأضافت "مشاهدته يلعب تجعلنا ندرك انه يفهم
كرة القدم أفضل من أي كان حاليا".
في النتائج ،أنهى الموسم في ال ــدوري اإلنكليزي
الممتاز مــع فريقه توتنهام فــي المركز الـثــالــث .ومع
المنتخب ،سجل ثالثية "هاتريك" من خمسة أهــداف
لبالده في مرمى جمهورية ايرلندا في دبلن ( )1-5في
الملحق األوروبي المؤهل للمونديال الروسي ،منسيا
المنتخب االسكندينافي خيبة عدم التأهل لنهائيات
كأس أوروبا  2016في فرنسا.
حل المنتخب الدنماركي ثانيا في المجموعة الثالثة
خلف فرنسا ،بعد دور أول فاز فيها على البيرو (-1صفر)
وتعادل مع استراليا ( ،)1-1اضافة الى تعادل سلبي مع
"الــديــوك" في الجولة الثالثة ،هو الوحيد الــذي سجل
حتى اآلن في نهائيات المونديال الروسي ،وأتى بعد
مباراة عقيمة ومملة.
على رغم إقراره بمحورية دور إريكسن ،يؤكد مدربه
في المنتخب النروجي أوغه هاريدي ان فريقه ال يدور
فـقــط ح ــول الــاعــب ال ـمــولــود فــي مـيــدلـفــارت (جـنــوب
الدنمارك) ،من أب وأم عمال في مجال التدريب في كرة
القدم.
وقال هاريده في تصريحات قبيل انطالق المونديال
"ليس صحيحا أن الدنمارك تعتمد بشكل كلي على
ايريكسن ،نملك فريقا يلعب من أجله (ايريكسن) ،لكنه
هو ايضا يعمل من أجلنا".
وتابع "األمر ال يتعلق باستعراض رجل واحد".
فــي أرض الملعب ،األكـيــد ان الــدنـمــارك تعول على
ذكائه .تمريرته المتقنة منحت يوسف بولسن فرصة
تسجيل هدف الفوز على البيرو ،بينما تولى بنفسه
تسجيل هــدف مـبــاراة استراليا .أداء محوري مماثل
سيكون مفتاح أي تفوق محتمل على كرواتيا ،المنتخب
الــذي قدم عروضا الفتة في الــدور األول شملت إهانة
االرجنتين وليونيل ميسي (-3صفر).

مودريتش الساحر يعيش أجمل أيامه
عقب تسجيله أحد األهداف خالل البطولة،
ليحبط ليونيل مـيـســي ،وي ـقــود فــريـقــه إلــى
قمة المجموعة ،يأمل لوكا مودريتش ،قائد
كرواتيا ،تحقيق حلمه الذي بدأ عندما شاهد
منتخب بالده ،وهو يحقق أفضل نتيجة له
على اإلطالق في نهائيات كأس العالم لكرة
القدم ،وذلك عام .1998
وقال العب الوسط ( 32عاما) ،متحدثا عن
تفكيره قبل عامين في اإلنجاز الــذي تحقق
عــام  1998بــاحـتــال الـفــريــق الـمــركــز الثالث:
"ش ـكــل ه ــذا دعــايــة هــائـلــة ل ـكــروات ـيــا ،وعــرف
الـعــالــم بــأســره أخ ـيــرا مــن نـحــن .ب ــدأت أحلم

بشأن محاولة بلوغ هذا المستوى ذات يوم".
وال ـي ــوم ،سـيـقــود مــودريـتــش كــرواتـيــا في
لـقــاء دور الـ ـ  ،16وسـتـكــون المرشحة للفوز
أمام الدنمارك ،والتي يتمثل مصدر التهديد
الــرئ ـيــس فـيـهــا ف ــي الع ــب ال ــوس ــط ال ـم ـهــاري
كريستيان إريكسن.
وع ـل ــى غ ـيــر ع ـ ــادة ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـمــواهــب
المبدعة ،يمثل مــودريـتــش مـصــدر مساندة
لـلــدفــاع ،وهــي مــزيــة تجعله محبوبا بشكل
أكبر من الجماهير والمدربين.
وقــال زالتكو داليتش مــدرب كرواتيا قبل
البطولة ،إنــه "المحرك الــذي يدفعنا لألمام.

إنه القائد أيضا الــذي يقدم المثل
دوما .يقدم كل ما لديه ويضع الكثير من
المعايير المرتفعة ،بسبب نهجه وحماسه
وطاقته في الملعب ،وبسلوكه خارج الملعب".
وتفوق مودريتش بالفعل على ما قدمه
في كأس العالم بالبرازيل قبل أربع سنوات،
لكنه يريد المضي قدما ليتفوق على الجيل
الذهبي لعام  ،1998والذي مثل مصدر اإللهام
له كصبي.
مودريتش

توقيت المباراة
دالسغارد
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إيقاع مبابي يؤهل فرنسا ويقصي األرجنتين وميسي
تأهل المنتخب الفرنسي لدور
الثمانية لكأس العالم لكرة
القدم في روسيا ،بعد فوزه
المثير على نظيره األرجنتيني
 3 -4أمس ،على ملعب كازان
أرينا في دور الستة عشر
للبطولة.

حـســم إي ـقــاع الـمـهــاجــم الـشــاب
كـيـلـيــان مـبــابــي ل ـقــاء الـ ــدور ثمن
ال ـن ـهــائــي ل ـكــأس ال ـعــالــم ف ــي كــرة
ال ـق ــدم بـيــن فــرنـســا واألرجـنـتـيــن
أم ـ ـ ــس ،ب ـق ـي ــادت ــه األولـ ـ ـ ــى ل ـل ـفــوز
 ،3-4والـعـبــور الــى ربــع النهائي،
وإق ـ ـصـ ــاء ال ـم ـن ـت ـخــب األم ـي ــرك ــي
الجنوبي ونجمه لونيل ميسي.
أما أبطال  1978و 1986فودعوا
النسخة الحالية فــي وقــت مبكر
ن ـس ـب ـي ــا ،ب ـع ــدم ــا ب ـل ـغ ــوا ن ـهــائــي
النسخة الماضية وخسروا أمام
أل ـمــان ـيــا .وك ــان ــت الـخـيـبــة األكـبــر
ب ـ ــادي ـ ــة عـ ـل ــى وجـ ـ ــه م ـي ـس ــي (31
ع ــام ــا) ،أف ـض ــل الع ــب ف ــي الـعــالــم
خـمــس م ـ ــرات ،وال ـ ــذي ي ـتــوقــع أن
يكون المونديال الحالي األخير
في مسيرته.
وت ـفــوق "ال ــدي ــوك" عـلــى ملعب
كازان أرينا ،بثنائية لمبابي (64
و ،)68وه ـ ــدف ل ـكــل م ــن ان ـط ــوان
غريزمان ( ،)13وبنجامان بافار
( .)57وسـجــل لــأرجـنـتـيــن انخل
دي ماريا ( ،)41وغابريال ميركادو
( ،)48وسيرخيو أغويرو (.)3+90
وجـ ـ ـ ــاء إقـ ـ ـص ـ ــاء األرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن،
تتويجا لسلسلة مــن المباريات
ال ـم ـخ ـي ـبــة الـ ـت ــي لـ ــم يـ ـق ــدم فـيـهــا
الفريق أداء يليق بكوكبة المواهب
الـ ـم ــوج ــودة ف ــي ص ـف ــوف ــه ،وســط
تـقــاريــر عــن ش ــرخ بـيــن الالعبين
والجهاز الفني ،وانتقادات متكررة
للمدرب خورخي سامباولي.
وب ـ ـ ـ ــدأ ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـف ــرن ـس ــي
الـ ـمـ ـب ــاراة ب ـش ـكــل ق ـ ــوي ،دون أن
يـتــأثــر بـهـتــاف آالف المشجعين
األرج ـن ـت ـي ـن ـي ـيــن ال ــذي ــن تـقــدمـهــم
أسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة كـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم دي ـي ـغ ــو
مارادونا.
وعول الفرنسيون في اختراق
الدفاع األرجنتيني ،على السرعة

الهائلة لمبابي وقدرات المراوغة
التي يتقنها.
ول ـ ــم ت ـت ــأخ ــر ف ــرن ـس ــا لـتـشـكــل
خطرا على مرمى فرانكو أرماني،
ف ـقــد نـ ــال م ـبــابــي رك ـل ــة حـ ــرة من
حــافــة مـنـطـقــة ال ـج ــزاء بـعــد خطأ
من خافيير ماسشيرانو ،نفذها
غــريــزمــان وارتـ ــدت مــن الـعــارضــة
(.)7

ركلة جزاء لفرنسا
ً
ولم ينتظر الفرنسيون طويال
الف ـت ـتــاح الـتـسـجـيــل .فـقــد احـتــاج
مبابي إلــى ث ــوان م ـعــدودة لقطع
ال ـم ـســافــة ب ـيــن مـنـتـصــف ملعبه
ومـنـطـقــة الـ ـج ــزاء األرجـنـتـيـنـيــة،
متخطيا في طريقه ثالثة العبين
آخرهم المدافع مــاركــوس روخو
ال ــذي لــم يـجــد حــا لــوقـفــه ســوى
إسقاطه في منطقة الجزاء.
ونال المنتخب الفرنسي ركلة
ج ـ ــزاء ن ـفــذهــا غ ــري ــزم ــان بـنـجــاح
( ،)11مسجال الـهــدف الـثــانــي له،
علما بأن األول كان أيضا من ركلة
جزاء على الملعب نفسه ،وذلك في
المباراة ضد أستراليا ( )1-2في
المجموعة الثالثة.
وب ـع ــد أقـ ــل م ــن ع ـش ــر دق ــائ ــق،
ك ـ ـ ـ ــان م ـ ـبـ ــابـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــددا مـ ـص ــدر
الـخـطــر بـعــدمــا اسـتـفــاد مــن ركلة
حـ ـ ـ ــرة طـ ــوي ـ ـلـ ــة ن ـ ـفـ ــذهـ ــا س ــري ـع ــا
ب ــول بــوغ ـبــا م ــن ن ـصــف الـمـلـعــب
الفرنسي ،وحاول اختراق المنطقة
األرجنتينية ليواجه بعرقلة من
نيكوالس تاليافيكو على أطرافها.
ونـفــذ بوغبا الركلة الـحــرة قوية
وعالية (.)19
ونـ ـ ــدرت الـ ـمـ ـح ــاوالت ال ـجــديــة
األرج ـن ـت ـي ـن ـي ــة ،ق ـب ــل أن ي ـبــاغــت
دي مـ ــاريـ ــا ال ـج ـم ـي ــع ب ـت ـســديــدة

مبابي نجم منتخب فرنسا يحرز الهدف الثالث في مرمى األرجنتين أمس
صاروخية من أكثر من  30مترا،
اخترقت الزاوية اليسرى لحارس
الـمــرمــى والـقــائــد هــوغــو لــوريــس
( ،)41في أول محاولة لبالده بين
الخشبات.

دي ماريا يعادل النتيجة
ومـنــذ انـطــاق الـشــوط الثاني
الـ ـ ـ ـ ــذي ش ـ ـهـ ــد دخـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـمـ ــدافـ ــع
األرجـنـتـيـنــي فـيــديــريـكــو فاسيو

كيليان سعيد بثنائيته
أعرب كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا عن سعادته البالغة بتسجيل هدفين
خالل المباراة ،التي فاز فيها منتخب بالده على نظيره األرجنتيني  4-3في دور
الستة عشر لبطولة كأس العالم  .2018ويدين منتخب فرنسا بالفضل في هذا
الفوز لمبابي نجم باريس سان جرمان ،الذي سجل الهدفين الثالث والرابع،
وحصل بنفسه على ضربة الجزاء التي جاء منها الهدف األول.
واختير مبابي أفضل العب في المباراة ،التي أصبح خاللها أول العب
في هــذا العمر يسجل هدفين ،منذ ثالثية بيليه في مرمى فرنسا في
نصف نهائي مونديال السويد  ،1958حين كان ال يزال في السابعة
عشرة من العمر.
وقال مبابي" :سعيد جدا ،دائما ما قلت إن هذه النسخة من
كأس العالم تضم أفضل العبين في العالم ،وتمنحك الفرصة
إلظهار قدراتك الكروية" .وأوضح مبابي ( 19عاما)" :األمر
ملهم بالنسبة ألن أصبح أول من يفعل ذلك منذ بيليه،
لكن علينا أن نضع األمور في نصابها ،بيليه العب
من طراز آخر ،ولكني بالتأكيد سعيد"( .د ب أ)

بدال من ماركوس روخــو ،واصل
منتخب بــادهـمــا الـضـغــط ،مما
أعطى انطباعا عن رغبة في الفوز.
وأت ـ ـ ــى ال ـض ـغ ــط ع ـب ــر مـسـجــل
ال ـ ـهـ ــدف األول دي مـ ــاريـ ــا الـ ــذي
اخترق من الجهة اليسرى وحصل
على ركلة حرة قريبة من منطقة
الجزاء نفذها ايفر بانيغا .وبعد
إبـ ـع ــاد غ ـي ــر م ــوف ــق م ــن بــوغ ـبــا،
وص ـلــت ال ـكــرة ال ــى مـيـســي داخــل
الـمـنـطـقــة ،ف ـقــام بــاالل ـت ـفــاف على

نـفـســه ،وس ــدده ــا نـحــو الـمــرمــى،
لتجد فــي طريقها قــدم ميركادو
وت ـت ـح ــول إل ــى ال ـش ـب ــاك مـغــالـطــة
لوريس.
وتـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــب هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدف ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدم
األرجنتيني ب ــردة فعل فرنسية
ســري ـعــة وف ـع ــال ــة .ف ـب ـعــدمــا فشل
غـ ــريـ ــزمـ ــان فـ ــي اسـ ـتـ ـغ ــال س ــوء
ت ـن ـس ـيــق ب ـي ــن ف ــاس ـي ــو وح ـ ــارس
مـ ــرمـ ــاه ( ،)56ت ـم ـك ــن بـ ــافـ ــار مــن
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل هـ ـ ـ ــدف رائـ ـ ـ ـ ــع ع ـن ــدم ــا

 ...وديشان :ال يمكننا
مقارنته برونالدو
حاول ديدييه ديشان ،المدير الفني للمنتخب الفرنسي ،إنقاذ
نجمه كيليان مبابي من شبح الغرور عبر تأكيد أن نجم باريس
سان جرمان الزال في حاجة إلى التطور في الكثير من الجوانب.
ً
وأضاف "سعيد جدا من أجله ،مازال عليه أن يتحسن في كثير
من الجوانب ،ولكن خالل هذه المباراة المهمة أظهر موهبته".
ولدى سؤاله حول إمكانية مقارنة مبابي بالنجم البرازيلي
ً
السابق رونالدو ،قال ديشان" :رونالدو مهاجم سريع جدا ،لكن
كيليان أسرع منه ،حقيقي أنه يحتاج إلى مزيد من المساحات ،لكن
بمقدوره تنفيذ الهجمات المرتدة بشكل رائع".
وأكد أنه "ال يمكننا المقارنة بين رونالدو الفائز بلقب كأس العالم،
بشاب صغير لديه مهارات كبيرة ،لكنه مازال في الـ 19من عمره".
(د ب أ)

ح ــول ك ــرة عــرضـيــة مــن لـلــوكــاس
هرنانديز ،إلى تسديدة قوية في
ال ــزاوي ــة الـعـلـيــا لـمــرمــى أرمــانــي،
م ـس ـج ــا أول أه ـ ــداف ـ ــه ال ــدولـ ـي ــة
ف ــي م ـب ــارات ــه ال ـتــاس ـعــة بقميص
المنتخب.
وانـتـقـلــت زم ــام ال ـم ـبــادرة إلــى
مبابي الذي أعاد الفرنسيين الى
سكة الفوز في أربــع دقائق فقط.
هدف أول عبر مراوغة سريعة في
منطقة الجزاء وتسديدة قوية في

المرمى ،وثان بعدما وصلت اليه
الـكــرة مــن أوليفييه جـيــرو خالل
هجمة مرتدة ،فسددها من لمسة
أولى كرة أرضية قوية على يمين
أرمــانــي ،وذلــك في الدقيقتين 64
و 68على التوالي.
وت ـم ـك ــن أغـ ــويـ ــرو الـ ـ ــذي دخ ــل
بــديــا الن ــزو بيريز ،مــن تسجيل
الهدف الثالث لألرجنتين برأسية
بعد كرة رفعها ميسي (.)3+90

سامباولي يستبعد االستقالة
اس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ـ ــورخ ـ ـ ـ ـ ــي
سـ ــام ـ ـبـ ــاولـ ــي ،الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي
للمنتخب األرجنتيني ،تقدمه
بــاسـتـقــالـتــه إل ــى ات ـح ــاد الـكــرة
رغ ــم الـ ـخ ــروج م ــن دور الـسـتــة
ع ـشــر ل ـمــونــديــال روس ـي ــا بعد
الهزيمة أمام فرنسا امس على
ملعب كازان أرينا.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـ ــامـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاول ـ ـ ــي ،ف ــي
المؤتمر الصحافي للمباراة:
"ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـ ــي ،فـ ـ ــإن ح ـق ـي ـقــة
وجودي هنا واختياري للموقع
الذي أنا به اآلن وما الذي كنت
ا س ـعــى لـتـحـقـيـقــه ،ال تجعلني
أقيم ما تقولونه".
وت ــول ــى ســام ـبــاولــي تــدريــب
األرجـنـتـيــن فــي يــونـيــو ،2017
ل ـكــن م ـس ـيــرة ال ـتــان ـغــو ل ــم تــدم

طــويــا ف ــي ال ـم ــون ــدي ــال ،حيث
ج ــاء ت كـلـمــة الـنـهــايــة عـلــى يد
فرنسا.
(د ب أ)

غريزمان يشيد بدفاع «الديوك»

ماسكيرانو يعلن اعتزاله اللعب الدولي

أكــد أن ـطــوان غــريــزمــان ،مهاجم
منتخب فرنسا ،أن الثبات الدفاعي
الذي لعب به منتخب بالده ساهم
بقوة في الفوز على األرجنتين 3-4
في دور الستة عشر للبطولة.
وقــال غريزمان ،في تصريحات
تـلـفــزيــونـيــة" :ك ـنــا ن ــدرك أن علينا
الـ ــدفـ ــاع ب ـش ـكــل ج ـي ــد ،ألن لــديـهــم
أفـضــل الع ــب فــي الـعــالــم ،وه ــذا ما
ت ـم ـكــن م ــداف ـع ــون ــا م ــن ف ـع ـل ــه" ،في
إشارة إلى ليونيل ميسي.
وأض ــاف" :لــم يتفوق المنتخب
األرجنتيني علينا في االستحواذ،
وكـ ــانـ ــت ل ـن ــا ال ـك ـل ـم ــة ال ـع ـل ـي ــا فــي
النهاية" ،معقبا" :تمكنا من تسجيل
أربـعــة أه ــداف مــن خــال الهجمات
المرتدة واستغالل المساحات".
(د ب أ)

أع ـل ــن خــاف ـي ـيــر مــاس ـك ـيــرانــو ،ح ــام ــل الــرقــم
القياسي مــن حيث عــدد الـمـشــاركــات الدولية
مع المنتخب األرجنتيني لكرة القدم ،اعتزاله
اللعب الدولي عقب الخسارة  4-3أمام المنتخب
الفرنسي ،في دور الستة عشر بكأس العالم.
وقـ ــال مــاس ـك ـيــرانــو ( 34ع ــام ــا) لـلـتـلـفــزيــون
األرجنتيني والدموع في عينيه" :حان الوقت
للوداع ،اآلن أنا مجرد مشجع أرجنتيني آخر".
ولـعــب مــاسـكـيــرانــو  147م ـبــاراة دول ـيــة مع
منتخب بالده ،وكانت الخسارة أمام المنتخب
الـفــرنـســي هــي ال ـم ـبــاراة رق ــم  ،20لــه فــي أربــع
مشاركات ببطوالت كأس العالم.
ورحل ماسكيرانو ،العب ليفربول وبرشلونة
الـســابــق ،بعد فشل جــديــد فــي مـحــاولــة الفوز
بكأس العالم في حقبة ليونيل ميسي.
وقال ماسكيرانو" :هذه القصة انتهت ،لقد
قدمنا ما في وسعنا حتى النهاية".
(د ب أ)

غريزمان وجيرو نجما المنتخب الفرنسي

«التانغو» يدخل مرحلة نهاية جيل ليونيل الذهبي
ل ـيــون ـيــل م ـي ـس ــي ،وغ ــون ــزال ــو ه ـي ـغــوايــن،
وخافيير ماسكيرانو ،وسيرخيو أغــويــرو...
كل هؤالء النجوم في المنتخب االرجنتيني
تـخـطــوا الـثــاثـيــن مــن الـعـمــر ،واألرج ــح أنهم
خــاضــوا آخــر كــأس عــالــم فــي مسيرتهم بعد
خروج بالدهم من ثمن نهائي مونديال روسيا
بالخسارة أمس أمام فرنسا  3-4في كازان.
وداع ـ ــا "ك ـ ــون" (ك ـن ـيــة أغـ ــويـ ــرو)" ،أديـ ــوس
ل ـيــو" ...إضــافــة إلــى لــوكــاس بيليا ،وخافيير
ماسكيرانو الذي أعلن اعتزاله مباشرة بعد
المباراة (يبلغ  34عاما) ،وقد يلحق به العديد
من زمالئه في األيام أو الساعات المقبلة.
سيكونون على أي حال متقدمين في السن
عندما ستحاول االرجنتين مرة أخرى الفوز
بلقبها الثالث في مونديال قطر .2022
فشلت األرجنتين بالفوز في أربع مباريات
نهائية خاضتها في األعوام الماضية (كوبا
أميركا  2015 ،2007و ،2016ومونديال .)2014

ويـ ـ ـق ـ ــول االخـ ـتـ ـص ــاص ــي ف ـ ــي كـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
االرجنتينية نيكوالس كوجو المسؤول على
موقع "لــوكــارن أوبــوزيــه" عن الجيل الحالي:
"بطبيعة الحال ،بلغ هذا الجيل ثالث مباريات
نهائية ،وهو أمر ال يمكن االستهانة به ،لكن
الشعور العام هو الفشل .من الناحية الفردية،
المنتخب االرجنتيني الحالي ليس أسوأ من
عــام  "1986تــاريــخ تتوجيه باللقب العالمي
ل ـل ـمــرة االخـ ـي ــرة ب ـق ـي ــادة االسـ ـط ــورة ديـيـغــو
مارادونا ،مضيفا "انه (المنتخب الحالي) بال
شك افضل".
أم ـ ـ ــا الـ ـجـ ـي ــل ال ـ ـجـ ــديـ ــد لـ ـي ــس ف ـ ــي أف ـض ــل
مستوياته حاليا ،باستثناء مهاجم يوفنتوس
بــاولــو ديـبــاال ( 24عــامــا) ،ال ــذي يملك فنيات
جعلت النقاد تشبهه بميسي .أمــا من تبقى
فـعــددهــم لـيــس كـبـيــرا فــي االنــديــة االوروب ـيــة
العريقة ،كما أن مــاورو ايكاردي المتألق مع
إن ـتــر م ـيــان اإلي ـطــالــي ،وض ــع عـلــى الــائـحــة

السوداء في بالده ،بسبب معاشرته لصديقة
مواطنه الدولي السابق ماكسي لوبيز.
ويتعين على االتحاد االرجنتيني اختيار
مـهـنــدس مــوهــوب لـكــي يعيد عملية الـبـنــاء.
ل ـكــن ع ـلــى م ــن سـيـقــع االخ ـت ـي ــار؟ ف ـقــد خسر
المدرب الحالي خورخي سامباولي الكثير
خالل مشوار االرجنتين في البطولة الحالية،
الس ـي ـم ــا مـ ــن ن ــاح ـي ــة خـ ـي ــارات ــه الـتـكـتـيـكـيــة
أو االن ـش ـقــاقــات داخـ ــل غ ــرف ال ـمــابــس بين
الالعبين .لكن هل تناسب إدارة سامباولي
لألمور تحت الضغط األرجنتين فعال؟
وق ــد يـبـقــى ســام ـبــاولــي ف ــي مـنـصـبــه ،ألن
ً
المدرب السابق الشبيلية اإلسباني وقع عقدا
مدة خمس سنوات عندما تسلم منصبه في
يونيو  ،2017وبالتالي سيتعين على االتحاد
في حال قرر إقالته دفع تعويضات تقدر بين
 15و 20مليون يورو ،في وقت يرزح االتحاد
تحت أعباء مالية طائلة.

لكن فــي حــال تحمل ال ـمــدرب المسؤولية
واستقال من تلقاء نفسه ،فمن يريد خالفته
على رأس الجهاز الفن لمنتخب مريض؟
أشرف على تدريب المنتخب االرجنتيني
ثالثة مدربين في العامين األخيرين هم تاتا
مارتينو ،ادغــاردو باوتسا وسامباولي .أما
األسـمــاء األرجنتينية الكبيرة األخ ــرى ،مثل
ماوريتسيو بوكيتينيو ودييغو سيميوني
وم ــارس ـي ـل ــو غـ ــايـ ــاردو ،مــارس ـي ـلــو بـيـيـلـســا،
فجميعها مرتبطة بعقود مع أندية.
ل ـكــن ال ـم ـســألــة ال تـتـعـلــق ف ـقــط بــال ـمــدرب.
والسؤال الذي يطرح نفسه :هل سيتمكن
كــاوديــو تــابـيــا ال ــذي انـتـخــب رئيسا
ل ــات ـح ــاد االرج ـن ـت ـي ـنــي ف ــي م ــارس
 2017م ــن االفـ ـ ــات م ــن ال ـم ـســاء لــة
بدوره؟
يقول مدرب نانت وريال سوسييداد
الـســابــق ري ـنــالــدو دونــوي ـكــس "الـمــؤسـســة

تـتـغـيــر ،وال ــاع ـب ــون ي ـت ـغ ـيــرون ،وال ـمــدربــون
أيضا ،السيما في السنوات االخيرة" ،مضيفا
"أرادوا الـتــركـيــز عـلــى النتيجة مــن دون
أن يتساء لوا عن كيفية تحقيق ذلك،
وبــال ـتــالــي عـنــدمــا ال ت ـكــون لــديــك
مرجعية ال يمكن أن تحقق
النتائج".

sports@aljarida●com

كافاني يطيح بالبرتغال ويقود األوروغواي لدور الثمانية

كافاني نجم منتخب األوروغواي يحرز الهدف الثاني في مرمى البرتغال

قاد المهاجم إدينسون كافاني
منتخب األوروغواي لكرة القدم
إلى الدور ربع النهائي لمونديال
روسيا ،بتسجيله هدفي الفوز
في مرمى البرتغال  1-2أمس،
في مباراة أقيمت في سوتشي
ضمن الدور ثمن النهائي.

ت ــأه ــل م ـن ـت ـخــب األوروغ ـ ـ ـ ــواي
لدور الثمانية لمونديال روسيا
بعد فوزه على نظيره البرتغالي
 1-2أمس ،على ملعب فيشت في
ســوت ـشــي ض ـمــن ف ـعــال ـيــات دور
الستة عشر للبطولة.
ويــديــن منتخب األوروغ ـ ــواي
بالفضل في هذا الفوز إلدينسون
كافاني نجم باريس سان جرمان
ال ـف ــرن ـس ــي ،الـ ـ ــذي س ـج ــل هــدفــي
ال ـفــريــق ف ــي الــدقـيـقـتـيــن  7و،62
وت ـك ـفــل بـيـبــي م ــداف ــع بـشـكـتــاش
التركي بتسجيل الهدف الوحيد
للبرتغال في الدقيقة .55
ويلتقي منتخب األوروغ ــواي
فـ ــي دور ال ـث ـم ــان ـي ــة مـ ــع ن ـظ ـيــره
الفرنسي الذي فاز في وقت سابق
على األرجنتين .3-4
والتقى المنتخبان البرتغال
واألوروغوياني مرتين من قبل،
لكن مباراة اليوم هي أول مواجهة
تجمع بينهما في كأس العالم.
وتصدر منتخب األوروغــواي
الـمـجـمــوعــة األول ـ ــى لـلـمــونــديــال
ب ــرص ـي ــد ت ـس ــع ن ـق ــاط م ــن ثــاثــة

انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارات ،فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ح ـلــت
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال فـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي
بــال ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــان ـي ــة بــرصـيــد
خمس نقاط مــن انتصار وحيد
وتعادلين.
ويشارك منتخب األوروغــواي
ف ــي ال ـم ــون ــدي ــال ل ـل ـم ــرة ال ـثــال ـثــة
عشر ،وكانت أبرز إنجازاته الفوز
باللقب مرتين في نسختي 1930
و.1950
أما منتخب البرتغال فيشارك
ل ـل ـم ــرة ال ـس ــاب ـع ــة ،وك ــان ــت أب ــرز
إنجازاته احتالل المركز الثالث
في نسخة .1966
وبدأت المباراة بشكل سريع،
وكـ ــادت الـبــرتـغــال تـتـقــدم بهدف
بعد مرور دقيقتين ،إثر عرضية
من جواو ماريو قابلها بيرناردو
سيلفا ب ــرأس ــه ،لـكــن ال ـكــرة علت
العارضة بقليل.
وك ــان كريستيانو رونــالــدو
قريبا جدا من افتتاح التسجيل
ل ـل ـبــرت ـغــال ب ـع ــد م ـض ــي خـمــس
دقــائــق عـبــر تـســديــدة قــويــة من
خـ ـ ــارج م ـن ـط ـقــة الـ ـ ـج ـ ــزاء ،ول ـكــن

			
االتحاد

لوف

باتريسيو ينقذ مرماه
وأنقذ الحارس روي باتريسيو

«الفيفا» يدافع عن تقنية المساعدة بالفيديو

أوكازاكي يغيب عن تدريبات اليابان
غــاب المهاجم الياباني شينغي أوكــازاكــي عن تدريبات
منتخب بالده ،أمس ،بسبب اإلصابة  ،لتحوم الشكوك حول
مشاركته في المباراة المقررة أمام المنتخب البلجيكي غدا،
ضمن منافسات الــدور الثاني (دور الستة عشر) من بطولة
كأس العالم  2018لكرة القدم بروسيا.
ويعاني أوكازاكي ( 32عاما) إصابة في الكاحل ،وكان الغائب
الوحيد عن صفوف الفريق الياباني في تدريباته امس بمدينة
كازان ،التي يتوجه منها المنتخب الياباني إلى روستوف-أون
دون في وقت الحق.ورغ ــم أن الـتــرشـيـحــات تـصــب بـشـكــل أك ـبــر في
مـصـلـحــة الـمـنـتـخــب الـبـلـجـيـكــي ،ي ـثــق المنتخب
ال ـيــابــانــي ف ــي ق ــدرت ــه ع ـلــى ال ـف ــوز وال ـت ــأه ــل ل ــدور
الثمانية بالمونديال للمرة األولى في تاريخه.
وقال ماكوتو هاسيبي ،قائد المنتخب الياباني
"لقد تغلبنا على الضغوط وصعدنا إلى دور الستة
عشر ،وهو ما منحنا ثقة هائلة .إننا نتطلع إلى
استغالل الفرصة".
(د ب أ)

فـ ـي ــرن ــان ــدو م ــوس ـل ـي ــرا حـ ــارس
األوروغواي أمسك الكرة بثبات.
وع ـ ـلـ ــى عـ ـك ــس سـ ـي ــر ال ـل ـعــب
تـقــدم اديـنـســون كافاني بهدف
رائ ــع ل ــأوروغ ــواي فــي الدقيقة
السابعة من ضربة رأس رائعة،
بـ ـع ــدم ــا تـ ـلـ ـق ــى ت ـ ـمـ ــريـ ــرة أك ـث ــر
م ــن م ـم ـتــازة م ــن زم ـي ـلــه لــويــس
سواريز.
وكــاد جــوزيــه فونتي أن يرد
ب ـهــدف ال ـت ـع ــادل لـلـبــرتـغــال في
الــدق ـي ـقــة ال ـع ــاش ــرة ع ـبــر ضــربــة
رأس ق ــوي ــة م ــن داخـ ـ ــل مـنـطـقــة
الجزاء ،لكن الكرة مرت مباشرة
بجوار الشباك.
ورد م ـن ـت ـخ ــب األوروغـ ـ ـ ـ ـ ــواي
بـهـجـمــة م ــرت ــدة ســري ـعــة انـتـهــت
عند سواريز داخل منطقة الجزاء،
ليسدد كرة قوية ،لكنها ارتطمت
بـجـســد أح ــد مــداف ـعــي الـبــرتـغــال
وخرجت لضربة ركنية.

أوكازاكي

"ماثيو! هل رأيت الكرة؟ ،لمسها المهاجم صاحب الرقم
 ،11ثــم لمسها الـمــدافــع بــوضــوح .هــل تــريــد زاوي ــة رؤيــة
أخرى أو أنت مقتنع؟" :هي إحدى الحاالت الملموسة التي
استخدمها االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،امس األول،
للدفاع عن استخدام تقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر"
في التحكيم التي تطبق في روسيا للمرة األولى في تاريخ
نهائيات كاس العالم.
ورد ماثيو كونغر "ال ،أعتقد أن األمر واضح ،انه صاحب
الرقم  21تايرون ايبويهي ،مدافع نيجيريا ،الذي ارتكب
الخطأ".
فــي الــوهـلــة األولـ ــى ،لــم يحتسب الـحـكــم النيوزيلندي
لـمـبــاراة أيـسـلـنــدا ونيجيريا فــي  22يــونـيــو ،ركـلــة جــزاء
لـمـصـلـحــة االي ـس ـل ـنــدي ـيــن ،بـيـنـمــا س ـقــط الع ـب ـهــم ألـفــريــد
فينبوغاسون داخل المنطقة النيجيرية.
قال الحكم الدولي اإليطالي السابق بيار لويجي كولينا
في مؤتمر صحافي ،أمس األول ،لعرض حصيلة التحكيم
في النصف االول من المونديال الروسي ،إن "هذا الخطأ
المثير للجدل حصل فــي جــزء مــن منطقة ال ـجــزاء (على
الهامش بدرجة كبيرة) يصعب على الحكام مراقبته".
اس ـت ـخ ــدم كــول ـي ـنــا الـ ـ ــذي ي ـش ـغــل م ـن ـصــب رئـ ـي ــس لـجـنــة

األلماني يجدد الثقة بلوف
ج ــددت رئــاســة االت ـحــاد األلـمــانــي لكرة
ال ـقــدم الـثـقــة بـيــواكـيــم ل ــوف الـمــديــر الفني
للمنتخب األلماني لكرة القدم.
وق ــال ــت رئ ــاس ــة االتـ ـح ــاد إن ل ــوف (58
عــامــا) هــو الــرجــل الـمـنــاســب لقيادة
المانشافت ،رغم الخروج المخزي
م ــن الـ ـ ــدور األول ل ـب ـطــولــة كــأس
العالم مونديال روسيا .2018
وحسب معلومات وردت إلى
وكالة األنباء األلمانية (د.ب.أ)،
فإن كل أعضاء رئاسة االتحاد
أيدوا باإلجماع ،خالل مؤتمر
عقد عبر الهاتف الجمعة،
ض ـ ـ ــرورة اس ـت ـك ـم ــال ل ــوف
لـ ـتـ ـع ــا ق ــده حـ ـت ــى .2022
وق ــال ــت دوائ ـ ــر م ــن داخ ــل
االتحاد" :ليس هناك رأي
آخ ــر فــي ه ــذا ال ـشــأن ،وهــذا
إثبات واضح للثقة".
يــذكــر أن ل ــوف لــم يــذكــر شـيـئــا مـحــددا
حــول مصيره مــع المنتخب األلـمــانــي بعد
األداء الكارثي في مونديال روسيا ،وطلب

مــرمــى ال ـبــرت ـغــال م ــن ه ــدف ثــان
وتصدى بأطراف أصابعه لضربة
حرة نفذها سواريز بشكل رائع.
و م ـ ـ ـ ــرت أول نـ ـص ــف س ــا ع ــة
م ــن ال ـم ـب ــاراة م ـث ـيــرة وســريـعــة
حيث الحت خاللها العديد من
الفرص للفريقين ولكن منتخب
األوروغـ ــواي نجح فــي الحفاظ
على تقدمه بهدف كافاني.
وحصل الفريق البرتغالي على
ض ــرب ــة حـ ــرة م ــن خ ـ ــارج منطقة
الجزاء مباشرة لينفذها رونالدو،
ول ـكــن ال ـكــرة ارتـطـمــت بالحائط
البشري لمنتخب األوروغواي.
وض ــاع ــت فــرصــة خ ـط ـيــرة من
الفريق البرتغالي قبل ست دقائق
مـ ــن ن ـه ــاي ــة ال ـ ـشـ ــوط األول عـبــر
ضــربــة رأس قــويــة مــن جانلوكا
جوديس من داخل منطقة الجزاء،
ول ـك ــن مــوس ـل ـيــرا أن ـق ــذ ال ـمــوقــف
بثبات.
وم ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ــدقـ ـ ــائـ ـ ــق الـ ـخـ ـم ــس
األخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة وسـ ـ ـ ـ ـ ــط مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت
بــرت ـغــال ـيــة ،لـكـنـهــا ل ــم تـسـفــر عن
أهـ ـ ــداف ،لـيـنـتـهــي ال ـش ــوط األول

بـتـقــدم األوروغـ ـ ــواي بـهــدف دون
مقابل.
وجــاء ت أول مالمح الخطورة
ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ب ـعــد مضي
ســت دقــائــق عندما ســدد أدريــان
سيلفا كرة قوية من خارج منطقة
الجزاء ،ولكن الكرة ضلت طريقها
للشباك.
ث ـ ـ ــم أدرك ب ـ ـي ـ ـبـ ــي ا لـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادل
ل ـل ـبــرت ـغــال ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  55مــن
ً
ضـ ــربـ ــة رأس رائـ ـ ـع ـ ــة م ـس ـت ـغــا
ع ــرضـ ـي ــة م ـت ـق ـن ــة م ـ ــن راف ــايـ ـي ــل
جيريرو ،وبعد هذا الهدف حصل
ال ـفــريــق ال ـبــرت ـغــالــي ع ـلــى جــرعــة
ق ــوي ــة م ــن الـ ـثـ ـق ــة ،ح ـي ــث سـيـطــر
بشكل كامل على مجريات اللعب
وسط استبسال دفاعي من جانب
االوروغواي.
غ ـيــر أن كــافــانــي تـقـمــص مــرة
أخ ـ ـ ــرى دور الـ ـبـ ـط ــول ــة ،وس ـجــل
ال ـه ــدف ال ـث ــان ــي ل ــه ولـ ـب ــاده في
الــدق ـي ـقــة  62إثـ ــر ه ـج ـمــة مــرتــدة
ســري ـعــة ان ـت ـهــت ع ـنــد رودري ـغ ــو
بينتانكور الذي مرر الكرة بذكاء
داخ ــل منطقة ال ـج ــزاء ،ليقابلها

ن ـ ـجـ ــم ب ـ ـ ــاري ـ ـ ــس س ـ ـ ـ ــان جـ ــرمـ ــان
بتسديدة من لمسة واحدة بقدمه
اليمنى إلى داخل الشباك.
وأجرى أوسكار تاباريز المدير
الفني لألوروغواي أول تغييراته
بـ ـن ــزول كــري ـس ـت ـيــان رودري ـغ ـي ــز
ب ــدال مــن رودري ـغ ــو بينتانكور،
ّ
ورد مـ ــدرب ال ـبــرت ـغــال فــرنــانــدو
ســان ـتــوس ب ــأول تـغـيـيــراتــه عبر
نزول ريكاردو كواريزما بدال من
أدريان سيلفا.
وأهدر بيرناردو سيلفا فرصة
ذهـبـيــة لتسجيل هــدف الـتـعــادل
للبرتغال في الدقيقة  70بعد أن
سقطت الكرة بشكل غريب من يد
موسليرا أمــام المرمى مباشرة،
لكن نجم مانشستر سيتي سدد
بغرابة شديدة فوق الشباك.
وتـ ـع ــرض ك ــاف ــان ــي لــإصــابــة
ليغادر الملعب ويشارك بدال منه
كــريـسـتـيــان س ـتــوانــي كـمــا خــرج
جــان ـلــوكــا ج ــودي ــس م ــن الـفــريــق
البرتغالي وشارك أندري سيلفا
بدال منه.
واستمرت الهيمنة البرتغالية

على مجريات اللعب تماما حيث
انحصر اللعب في وسط الملعب
االوروغوياني ،لكن دون أن ينجح
رف ــاق كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو في
م ـع ــادل ــة الـنـتـيـجــة رغـ ــم ال ـفــرص
المتتالية.
ودفع تاباريز بآخر تغييراته
ب ـن ــزول ك ــارل ــوس ســانـشـيــز بــدال
م ــن ن ــاه ـي ـت ــان ن ــان ــدي ــز ،ث ــم دف ــع
ســانـتــوس بـمــانــويــل فيرنانديز
بدال من جواو ماريو.
ومرت آخر عشر دقائق وسط
طوفان هجومي من جانب الفريق
البرتغالي في الوقت الذي اعتمد
فـيــه مـنـتـخــب األوروغـ ـ ـ ــواي على
الهجمات المرتدة السريعة ،لكن
دون أن يـ ـح ــدث أي ت ـغ ـي ـيــر فــي
النتيجة.
(د ب أ)

وقـتــا للتفكير ،وق ــال ل ــوف بـعــد رجــوعــه إلــى
ألمانيا" :هــذا يحتاج إلى بعض الوقت حتى
نستوعب بطريقة ما كل هذا الذي حدث".
وأضاف لوف" :بطبيعة الحال البد أن أسأل
نفسي أيضا لماذا لم ننجز هذا األمر".
وم ــن الـمـنـتـظــر أن يـعـقــد ك ــل الـمـســؤولـيــن
اجتماعا فــي األسـبــوع ال ـجــاري ،على أن يتم
إعالن قرار في وقت الحق لهذا االجتماع.
كان استطالع للرأي أجــراه معهد "سيفي"
لقياس مؤشرات الرأي قد أفاد بأن نسبة 55
في المئة من المشاركين يريدون استقالة لوف.
وتولى لوف تدريب المنتخب األلماني في
 2006ووصــل معهم إلــى ال ــدور قبل النهائي
ف ــي ك ــل ال ـب ـطــوالت ال ـتــي شـ ــارك فـيـهــا ،وت ــوج
مجهوداته قبل أربع سنوات عندما توج بلقب
كأس عالم في البرازيل.
(د ب أ)

ال ـت ـح ـك ـي ــم فــي
الفيفا ،حديثا
م ـ ـت ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــا
بـ ـي ــن ح ـك ــام
ال ـم ـس ــاع ــدة
بــال ـف ـيــديــو
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــم
الـ ـس ــاح ــة،
إلظهار كيفية استخدام هذا
الفيديو المساعد.
"انتظر ،سأتحقق" هذا ما تم سماعه مباشرة بعد سقوط
فينبوغاسون داخــل المنطقة .حكم الفيديو ماسيميليانو
إيراتي يطلب باللغة اإليطالية ،عدة زوايا ونظرة بالعرض
البطيء ثم بالسرعة الحقيقية ،كل ذلك في بضع ثوان.
وأوضــح كولينا "فــي الحركة البطيئة ،يبدو كل شيء
ً
أكبر أو أكثر قساوة أو أكثر تعمدا" ،مضيفا "يطلب من
الحكام تحليل اللقطة بالسرعة العادية".
وبعد ذلك قال ماسيميليانو إيراتي للحكم ماثيو كونغر
"أوص ـيــك أن تــأتــي بنفسك وت ــرى م ــرة أخ ــرى (الـلـقـطــة) ،ألن
الـمـهــاجــم لـعــب ال ـكــرة ،وال ـمــدافــع لـمــس ســاقــه" .وبـعــدمــا قــام

الحكم بمشاهدة اللقطة عند حافة الملعب قرر
منح ركلة جزاء (أضاعها المهاجم) إلى ايسلندا التي خسرت
يومها صفر.-2
وأوضح كولينا انه تم في المجموع "التحقق من  335حالة"
باللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو خالل  48مباراة في
دور المجموعات ،أي بمعدل  6.9حاالت في المباراة الواحدة،
بينها جميع األهداف التي سجلت ( 122في دور المجموعات).
وق ــال كولينا "وم ــن بين تلك ال ـحــاالت الـ ــ 335الـتــي تم
التحقق منها ،خضعت  17حالة للتحقيق من طرف تقنية
المساعدة بالفيديو".

أوزيل :أحتاج إلى وقت للتغلب على ما حدث
أدلى العب خط الوسط األلماني مسعود أوزيل
بــأول تعليقات له منذ الخروج المفاجئ والصادم
للمنتخب األل ـمــانــي حــامــل الـلـقــب مــن ال ــدور األول
لبطولة كأس العالم  2018لكرة القدم المقامة حاليا
بــروسـيــا ،حيث قــال إنــه بحاجة إلــى بعض الوقت
للتغلب على ما حدث.
وذكر أوزيل عبر حسابه بموقع "تويتر"" :الخروج
ً
من كأس العالم من دور المجموعات أمر مؤلم جدا".
وأض ـ ـ ــاف "ل ـ ــم ن ـك ــن ج ـي ــدي ــن بــال ـش ـكــل ال ـك ــاف ــي.
سأحتاج إلى بعض الوقت للتغلب على ما حدث"،
واخ ـت ـتــم ت ـغــريــداتــه بــوســم (ه ــاش ـت ــاج) "ق ــول ــوا ال
للعنصرية".
وكان أوزيل ،وهو من أصول تركية ،قد تعرض
لموجة انتقادات إثر لقائه المثير للجدل ،وزميله
بــالـمـنـتـخــب إي ـل ـكــاي ج ــوي ـن ــدوج ــان ،م ــع الــرئـيــس
التركي رجب طيب اردوغان في مايو الماضي.
وفي لقائهم بالعاصمة البريطانية لندن ،قدم
جــويـنــدوجــان إل ــى الــرئـيــس الـتــركــي قميص لعب
يحمل عبارة "إلى رئيسي المبجل".
وأك ــد غــويـنــدوغــان أن أي أغ ــراض سياسية لم
تكن وراء هذا اللقاء ،مكررا تأكيد والئه للمنتخب
األلـ ـم ــان ــي ،ب ـي ـن ـمــا ام ـت ـن ــع أوزي ـ ـ ــل العـ ــب أرسـ ـن ــال
اإلنكليزي عن التعليق بشأن األمر.
(د ب أ)

أوزيل
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جدول مباريات كأس العالم
a

مجموعة
الفريق
األوروغواي
روسيا
السعودية
مصر

لعب فوز
3
3
٢
3
1
3
0
3

تعادل هزيمة له
5
0
0
٨
1
0
2
٢
0
2
3
0

عليه
0
4
7
6

الفريق
فرنسا
الدنمارك
بيرو
أستراليا

لعب فوز
2
٣
١
٣
١
٣
0
٣

تعادل هزيمة له
3
0
١
2
٠
٢
٢
٢
٠
2
٢
1

عليه
1
1
٢
٥

الفريق
البرازيل
سويسرا
صربيا
كوستاريكا

لعب فوز
2
3
1
3
١
3
٠
3

تعادل هزيمة له
5
0
1
5
0
2
2
2
0
2
2
1

عليه
1
4
4
5

الفريق
بلجيكا
إنكلترا
تونس
بنما

لعب فوز
٣
٣
٢
٣
١
٣
٠
٣

تعادل هزيمة له
٩
٠
٠
٨
١
0
٥
2
0
٢
٣
٠

عليه
2
٣
٨
١٣

روسيا
مصر
املغرب
البرتغال
فرنسا
األرجنتني
بيرو
كرواتيا
كوستاريكا
أملانيا
البرازيل
السويد
بلجيكا
تونس
كولومبيا
پولندا
روسيا
البرتغال
أوروغواي
إيران
الدنمارك
فرنسا
األرجنتني
البرازيل
نيجيريا
صربيا
بلجيكا
كوريا الجنوبية
أملانيا
إنكلترا
اليابان
پولندا
أوروغواي
السعودية
إيران
إسبانيا
الدنمارك
أستراليا
نيجيريا
أيسلندا
املكسيك
كوريا الجنوبية
صربيا
سويسرا
اليابان
السنغال
بنما
إنكلترا

5
0
0
3
2
1
0
٢
0
0
1
1
٣
١
١
١
٣
١
١
0
١
١
0
2
٢
1
5
1
2
6
2
1
٣
٢
١
٢
٠
٠
1
1
0
2
٠
٢
٠
٠
1
0

مجموعة
الفريق
إسبانيا
البرتغال
ايران
المغرب

لعب فوز
1
3
1
3
1
3
0
3

تعادل هزيمة له
6
0
2
5
٠
2
2
1
1
2
2
1

عليه
5
4
2
4

الفريق
كرواتيا
االرجنتين
نيجيريا
ايسلندا

لعب فوز
٣
٣
١
٣
١
٣
0
٣

تعادل هزيمة له
٧
0
0
٣
١
1
٣
٢
0
٢
٢
1

عليه
١
٥
٤
٥

الفريق
السويد
المكسيك
كوريا الجنوبية
ألمانيا

لعب فوز
٢
٣
2
3
١
٣
1
٣

تعادل هزيمة له
٥
1
0
3
1
0
٣
2
٠
2
٢
٠

عليه
2
4
3
٤

الفريق
كولومبيا
اليابان
السنغال
بولندا

لعب فوز
٢
٣
١
٣
١
٣
١
٣

تعادل هزيمة له
٥
١
٠
4
١
1
٤
١
١
٢
2
٠

عليه
٢
٤
٤
5

النقاط
9
٦
3
0

c

مجموعة

مجموعة

مجموعة

النقاط
٩
٤
٣
1

f

مجموعة

النقاط
7
5
٣
1

g

d

مجموعة

النقاط
٧
٥
٣
1

e

b

النقاط
5
5
4
1

النقاط
٦
6
٣
3

مجموعة

النقاط
٩
٦
٣
٠

h

النقاط
٦
4
٤
٣

الدور األول
مباراة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

املجموعة
A
A
B
B
C
D
C
D
E
F
E
F
G
G
H
H
A
B
A
B
C
C
D
E
D
E
G
F
F
G
H
H
A
A
B
B
C
C
D
D
F
F
E
E
H
H
G
G

املباراة

0
1
1
3
1
1
1
٠
1
1
1
0
0
٢
٢
٢
١
٠
٠
1
١
٠
3
٠
٠
2
2
2
1
1
2
3
٠
١
١
٢
٠
٢
٢
٢
3
0
٢
٢
١
١
2
1

السعودية
أوروغواي
إيران
إسبانيا
أستراليا
أيسلندا
الدنمارك
نيجيريا
صربيا
املكسيك
سويسرا
كوريا الجنوبية
بنما
إنكلترا
اليابان
السنغال
مصر
املغرب
السعودية
إسبانيا
أستراليا
بيرو
كرواتيا
كوستاريكا
أيسلندا
سويسرا
تونس
املكسيك
السويد
بنما
السنغال
كولومبيا
روسيا
مصر
البرتغال
املغرب
فرنسا
بيرو
األرجنتني
كرواتيا
السويد
أملانيا
البرازيل
كوستاريكا
پولندا
كولومبيا
تونس
بلجيكا

الوقت
 6.00م
 3.00م
 6.00م
 9.00م
 1.00م
 4.00م
 7.00م
 10.00م
 3.00م
 6.00م
 9.00م
 3.00م
 6.00م
 9.00م
 3.00م
 6.00م
 9.00م
 3.00م
 6.00م
 9.00م
 3.00م
 6.00م
 9.00م
 3.00م
 6.00م
 9.00م
 3.00م
 6.00م
 9.00م
 3.00م
 6.00م
 9.00م
 5.00م
 5.00م
 9.00م
 9.00م
 5.00م
 5.00م
 9.00م
 9.00م
 5.00م
 5.00م
 9.00م
 9.00م
 5.00م
 5.00م
 9.00م
 9.00م

التاريخ
 14يونيو
 15يونيو
 15يونيو
 15يونيو
 16يونيو
 16يونيو
 16يونيو
 16يونيو
 17يونيو
 17يونيو
 17يونيو
 18يونيو
 18يونيو
 18يونيو
 19يونيو
 19يونيو
 19يونيو
 20يونيو
 20يونيو
 20يونيو
 21يونيو
 21يونيو
 21يونيو
 22يونيو
 22يونيو
 22يونيو
 23يونيو
 23يونيو
 23يونيو
 24يونيو
 24يونيو
 24يونيو
 25يونيو
 25يونيو
 25يونيو
 25يونيو
 26يونيو
 26يونيو
 26يونيو
 26يونيو
 27يونيو
 27يونيو
 27يونيو
 27يونيو
 28يونيو
 28يونيو
 28يونيو
 28يونيو

الدور 16
نتيجة املباراة

مباراة

الفريق املتأهل

٤٩

فرنسا

C1

٥٠

األوروغواي

A1

51

إسبانيا

B1

52

كرواتيا

D1

C2

53

البرازيل

E1

F2

املكسيك

54

بلجيكا

G1

H2

اليابان

55

السويد

F1

E2

سويسرا

56

كولومبيا

H1

G2

انكلترا

4
2

3
1

الفريق املتأهل

الوقت

التاريخ

األرجنتني

 5.00م

 30يونيو

B2

البرتغال

 9.00م

 30يونيو

A2

روسيا

 5.00م

 1يوليو

الدنمارك

 9.00م

 1يوليو

 5.00م

 ٢يوليو

 9.00م

 ٢يوليو

 5.00م

 ٣يوليو

 9.00م

 ٣يوليو

D2

الدور ربع النهائي
W53

W54

57

W49

W50

59

W55

W56

60

W51

W52

58

فرنسا

األوروغواي

 5.00م

 ٦يوليو

 9.00م

 ٦يوليو

 5.00م

 ٧يوليو

 9.00م

 ٧يوليو

الدور نصف النهائي
61

W57

W58

 9.00م

 10يوليو

62

W59

W60

 9.00م

 11يوليو

63

L61

64

W61

مباراة المركز الثالث
L62

 5.00م

 14يوليو

النهائي

بطل كأس العالم

W62

 6.00م

 15يوليو
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بوتاس أول المنطلقين على حلبة «ريد بول رينغ»
ةديرجلا

•
العدد  / 3823األحد  1يوليو 2018م  17 /شوال 1439هـ

sports@aljarida●com

في العام الماضي ،انطلق سائق
مرسيدس الفنلندي فالتيري من
المركز األول ،ونجح في حسم
سباق بطولة العالم للفورموال
واحد ،ليخوض منافسات اليوم
للبطولة،
المرحلة التاسعة
ً
في ً
منطلقا من المركز األول أيضا.

يـ ـنـ ـطـ ـل ــق سـ ـ ــائـ ـ ــق مـ ــرس ـ ـيـ ــدس
الفنلندي فالتيري بــوتــاس اليوم
من المركز األول في سباق جائزة
النمسا الكبرى ،المرحلة التاسعة
من بطولة العالم للفورموال واحد،
ب ـعــد أن ح ـقــق أس ـ ــرع تــوق ـيــت في
التجارب الرسمية أمس على حلبة
ريد بول رينغ في سبيلبرغ.
وكان بوتاس انطلق من المركز
ً
األول أيضا العام الماضي ونجح
بالفوز في السباق.
ك ـم ــا ان ـه ــا الـ ـم ــرة األول ـ ـ ــى ال ـتــي
سينطلق فيها بوتاس من المركز
األول هذا الموسم ،والخامسة في
مسيرته.
وت ـق ــدم ال ـســائــق الـفـنـلـنــدي في
ال ـت ـج ــارب ال ــرس ـم ـي ــة ع ـل ــى زمـيـلــه
فـ ــي الـ ـف ــري ــق ال ـب ــري ـط ــان ــي لــويــس
هاميلتون بطل ا لـعــا لــم ومتصدر
ت ـ ــرت ـ ـي ـ ــب ال ـ ـب ـ ـط ـ ــول ـ ــة ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة،
وج ـ ــاء س ــائ ـق ــا ف ـ ـيـ ــراري االل ـم ــان ــي
سيباستيان فيتل وكيمي رايكونن
في المركزين الثالث والرابع على
التوالي.
وقــال بــوتــاس البالغ مــن العمر
 28عاما "انا بحاجة فقط النطالقة
ج ـي ــدة ف ــي ال ـس ـب ــاق ،وان ال اق ــوم
بشيء غير متوقع ،خصوصا عدم
لعب دور البطل عند المنطف األول
ثم المضي قدما".
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال ه ــام ـي ـل ـت ــون
"فالتيري يستحق ذلــك (االنطالق
من المركز االول) .األمر ليس سيئا
بالنسبة إلي ،أنا سعيد".

وكان هاميلتون سجل التوقيت
األسرع في جولتي التجاب الحرة
ال ـج ـم ـع ــة ،ثـ ــم ح ـط ــم ف ـي ـت ــل ال ــرق ــم
الـقـيــاســي ألس ــرع لـفــة فــي السباق
( 1:04.70دقيقة) في الجولة الثالثة
ً
من التجارب الحرة أيضا السبت.
واستعاد البريطاني األسبوع
الماضي في سباق جائزة فرنسا
الكبرى صدارة ترتيب بطولة العالم
من فيتل بعد إحرازه المركز األول،
فرفع رصيده الى  145نقطة ،بفارق
 14نقطة عن األلماني.
وتــوج كل من السائقين بلقب
بـطــولــة الـعــالــم ارب ــع م ــرات حتى
االن.
وي ـخ ـض ــع ف ـي ـت ــل لـتـحـقـيـقــات
بسبب إزعاجه السائق اإلسباني
كارلوس ساينز جونيور (رينو)
في الجولة الثانية من التجارب
الحرة.
(أ ف ب)

بوتاس

جدول االنطالق
• الصف األول
فالتيري بوتاس (فنلندا-مرسيدس)
لويس هاميلتون (بريطانيا-مرسيدس)
• الصف الثاني
سيباستيان فيتل (المانيا-فيراري)
كيمي رايكونن (فنلندا-فيراري)
• الصف الثالث

نيكو هولكنبرغ (المانيا-رينو)
• الصف السادس
استيبان أوكون (فرنسا-فورس انديا)
بيار غاسلي (فرنسا-تورو روسو)
الصف السابع
فرناندو ألونسو (اسبانيا-ماكالرين)
النس سترول (كندا-وليامس)

ماكس فيرشتابن (هولندا-ريد بول)
رومان غروجان (فرنسا-هاس)
• الصف الرابع
دانيال ريكياردو (استراليا-ريد بول)
كيفن ماغنوسن (الدنمارك-هاس)
الصف الخامس
كارلوس ساينز (اسبانيا-رينو)

• الصف الثامن
ستوفل فاندورن (بلجيكا-ماكالرين)
سيرجيو بيريز (المكسيك-فورس انديا)
• الصف التاسع
سيرغي سيروتكين (روسيا-وليامس)
شارل لوكلير (موناكو-ساوبر)
• الصف العاشر

الدنماركية فوزنياكي تفوز
بلقب «إيستبورن»
أحرزت الدنماركية كاروالين فوزنياكي المصنفة
أولــى لقبها الــ 29في مسيرتها ،بفوزها أمس على
ً
البيالروسية الشابة ارينا سابالينكا ( 20عاما) ،7-5
 )7-5( 7-6في المباراة النهائية لــدورة ايستبورن
البريطانية في كرة المضرب.
ً
وخاضت فوزنياكي ،الثانية عالميا ،على مالعب
ايـسـتـبــورن الـعـشـبـيــة اول نـهــائــي ه ــذا ال ـع ــام ،منذ
تتويجها أواخر يناير بلقبها الكبير األول والوحيد
فــي بـطــولــة اسـتــرالـيــا الـمـفـتــوحــة ،اول ــى الـبـطــوالت
االربع الكبرى.
وكانت فوزنياكي ( 27عاما) تسعى الى فوز في
اول دورة لها على المالعب العشبية هذا الموسم
استعدادا لبطولة ويمبلدون ،ثالث البطوالت الكبرى
والتي تنطلق االثنين.
وأفادت الدنماركية من خبرتها لتخطي منافستها
الشابة ،وتمكنت من كسر ارسالها في مناسبتين
حاسمتين في المجموعتين االولى والثانية.
وسيكون عزاء سابالينكا في تقدمها إلى المركز

الدنماركية كاروالين فوزنياكي تحمل كأس البطولة (ا ف ب)

الـبــولـنــديــة" ،مضيفا أن رحيلها "خ ـس ــارة كبيرة
وأصابنا بحزن شديد".
وأحــرزت نجمة سباقات العدو شفينسكا سبع
ميداليات أولمبية ،منها ثالث ذهبيات توجت بها في
سباقات  100 ×4متر في طوكيو  ،1964و 200متر في
مكسيكو سيتي  ،1968و 400متر في مونتريال .1976
كــذلــك حققت شفينسكا عـشــرة أزم ـنــة قياسية
عالمية وتعد ،طبقا لالتحاد الدولي أللعاب القوى،
الــوحـيــدة بين الرياضيين الــذكــور واإلن ـ ــاث ،التي
حطمت الزمن القياسي العالمي لجميع سباقات 100
متر و 200متر و 400متر.
وكانت شفينسكا ،التي تحظى بشعبية هائلة،
قد تولت منصب رياضي إلى جانب عضوية اللجنة
األولمبية الدولية ،بعد نهاية مسيرتها االحترافية.
وبعدها عانت شفينسكا مــرض الـســرطــان ،حتى
تــوفـيــت فــي أح ــد مستشفيات وارس ـ ــو ،حـســب ما
أوضحه بيان االتحاد البولندي أللعاب القوى.
(د ب أ)

ب ــران ــدون ه ــارت ـل ــي (ن ـي ــوزي ـل ـن ــدا-ت ــورو
روسو)
ماركوس إريسكون (السويد-ساوبر)

نوتينغهام فورست يضم الدولي
الجزائري هالل سوداني

ً
 32في الترتيب العالمي لالعبات المحترفات ،علما
بــأنـهــا اسـتـهـلــت الـسـنــة الـحــالـيــة ف ــي ال ـمــركــز .135
كما تمكنت من اسقاط ثالث العبات مصنفات في
طريقها الى المباراة النهائية للدورة.
وأبــدت فوزنياكي سعادتها بإحراز لقبها الـ،29
ً
علما بأنها احــرزت لقب ايستبورن في  ،2009في
ً
السنة التي فاز بها ايضا مدرب سابالينكا الروسي
ديميتري تورسونوف بلقب الرجال.
وقالت" :الفوز باللقب يعني لي الكثير ،وقد نسيت
كم ان هذه الكأس ثقيلة (الوزن) .انه أمر رائع ،ومازلت
استطيع اللعب بنفس المستوى بعد عشر سنوات".
ً
ً
وأضافت ضاحكة" :سأتذكر ذلك جيدا ،خصوصا
انني خضت مباراتي األولــى في واحــدة من كبرى
دورات الـمـحـتــرفــات ،وقــد لعبت  17مجموعة هذا
األسبوع".
(أ ف ب)

أعلن نادي نوتينغهام فورست المنافس بدوري الدرجة األولى
اإلنكليزي لكرة القدم ،أمس األولن ضم الدولي الجزائري العربي
هالل سوداني ،مهاجم نادي دينامو زغرب الكرواتي ،بموجب عقد
يمتد إلى  3أعوام.
وقــال النادي اإلنكليزي في موقعه الرسمي على اإلنترنت ،إن
سوداني سيلتحق بالفريق في األول من يوليو المقبل ،بعدما وقع
على عقد يمتد  3أعوام.
كما ّ
عبر النادي عن سعادته بضمه العبا يملك حسا تهديفيا
مميزا خالل المواسم الخمسة التي قضاها مع نادي زغرب ،إضافة
إلى الخبرة الكبيرة األوروبية التي اكتسبها خالل مشاركته في
مسابقتي دوري األبطال ،والدوري األوربي.
وسجل سوداني  86هدفا مع نادي دينامو زغرب ،و 21هدفا في
 41مباراة دولية مع منتخب بالده ،ولم يكشف نوتينغهام عن قيمة
الصفقة ،لكن تقارير اخبارية قدرتها بـ 2.6مليون جنيه استرليني
(  3ماليين يورو).
يشار إلى أن نادي كالياري اإليطالي كان مهتما هو اآلخر بضم
سوداني.
(د ب أ)

البطلة األولمبية البريطانية
أوهوروغو تعلن اعتزالها

األسطورة البولندية شفينسكا تفارق الحياة
أعلن االتحاد البولندي أللعاب القوى ،أمس ،وفاة
أسطورة ألعاب القوى البولندية والبطلة األولمبية
ً
السابقة إيرينا شفينسكا عن عمر يناهز  72عاما.
وقـ ــال ت ــوم ــاس بـ ــاخ ،رئ ـيــس الـلـجـنــة األولـمـبـيــة
الدولية ،إنه شعر "بالصدمة والحزن" لدى سماعه
األنباء.
وأضاف بشأن العضوة السابقة باللجنة األولمبية
الدولية "شعرت بصدمة وحزن إزاء وفاة الصديقة
العزيزة بالحركة األولمبية إيرينا شفينسكا .كل
األسرة األولمبية تشعر بحزن عميق".
وتابع "إيرينا ستظل دائما في الذكرى ،كشخصية
بارزة سواء على مستوى قدراتها خالل مسيرتها
االحترافية أو عملها كعضوة في اللجنة األولمبية
الدولية .بلطفها وتواضعها ،كانت نموذجا يحتذى
بــه وقــد كرست حياتها كلها للرياضة .الذكريات
ً
الرائعة لفترة العمل معها لن تمحى أبدا".
كــذلــك وصــف الــرئـيــس الـبــولـنــدي أنــدجــي دودا،
الــراح ـلــة شفينسكا ،عـبــر مــوقــع شـبـكــة الـتــواصــل
االجتماعي "تويتر" بأنها "السيدة األولى للرياضة

رياضة

إيرينا شفينسكا

أعلنت العداءة البريطانية كريستين
أوهوروغو ،بطلة سباق 400م في أولمبياد
بكين  ،2008أم ــس ،فــي ل ـنــدن ،اعتزالها
الرياضة في سن الرابعة والثالثين.
وف ــي تـصــريــح أوردتـ ـ ــه هـيـئــة اإلذاعـ ــة
البريطانية (بي بي سي) ،قالت أوهوروغو
"الـيــوم تنطلق بطولة بريطانيا أللعاب
القوى ،ولن أكــون موجودة فيها .بدا لي
أنها اللحظة المناسبة إلع ــان اعتزالي
رسميا".
وتــوجــت أوه ــوروغ ــو بذهبية سباق
400م في بكين ،لكنها لم تستطع الحفاظ
على لقبها في أولمبياد لندن بعد أربع
سنوات ،وحلت ثانية مكتفية بالميدالية
ال ـف ـض ـي ــة خـ ـل ــف م ـن ــاف ـس ـت ـه ــا ال ـك ـب ـي ــرة
الجامايكية سانيا ريتشاردز روس.
وتوجت ابنة لندن أيضا ببطولة العالم
مرتين عامي  2007في أوساكا اليابانية،

و 2013فــي موسكو .وكــانــت أوهــوروغــو
حذرت في وقت سابق من أن هذا الموسم
قد يكون األخير بالنسبة إليها.
وأضــافــت فــي تصريحها" :لــم أشعر
بأني مستعدة لوقف مسيرتي
فـ ـ ــي نـ ـه ــاي ــة الـ ـم ــوس ــم
الـ ـم ــاض ــي ،ل ـكــن ما
ب ـ ـيـ ــن دراس ـ ـت ـ ــي
واإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ــدائـ ـ ـم ـ ــة ،لــم
اس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــع
أن أ تـ ـ ـ ـ ــدرب
ب ـ ــال ـ ـش ـ ـك ـ ــل
الـكــافــي هــذا
العام".
(أ ف ب)

اوهوروغو

ليبرون جيمس يتخلى عن عامه األخير ووريرز يمدد عقد المدرب ستيف كير

في عقده مع كافالييرز
أع ـلــن ن ـجــم كـلـيـفــانــد كــافــال ـي ـيــرز ،وص ـيــف بطل
الدوري األميركي في كرة السلة للمحترفين ،ليبرون
جيمس انه لن يفعل الخيار الذي يتيح له اللعب عاما
أخيرا مقابل  35.6مليون دوالر ،من أجل أن يصبح
حرا ويوقع ألي ناد يشاء اعتبارا من هذا الصيف،
حسب ما ذكرت تقارير عدة أمس األول.
واستغنى جيمس ،الذي مني فريقه بأربع هزائم
في نهائي البطولة امام حامل اللقب غولدن ستايت
ووريرز ،عن الخيار الموجود في عقده بهدف خوض
تجربة سوق الالعبين االحرار اعتبارا من األول من
الشهر الجاري ،حسب الصحافة المحلية في كليفالند
و"يو اس توداي" ،و"إي اس بي إن".
وبـعــد الهزيمة الــرابـعــة فــي خمسة نـهــائـيــات ،لم
يخف جيمس ( 33عاما) رغبته في الدفاع عن الوان
فريق قادر على منافسة ووريرز ،صاحب ثالثة القاب
في آخر اربعة مواسم.
وكــان لــوس انجلس ليكرز ،وهيوستن روكتس،

ليبرون جيمس

وفـيــادلـفـيــا سـفـنـتــي سـيـكـســرز ،اك ـثــر ثــاثــة انــديــة
ت ــرددت اسـمــاؤهــا للحصول عـلــى خــدمــات جيمس
الفائز ببطولة الدوري ثالث مرات ( 2012و 2013مع
ميامي هيت ،و 2016مع كليفالند) ،ولقب افضل العب
في الدوري اربع مرات.
حـتــى لــو أص ـبــح ح ــرا ،يستطيع جـيـمــس توقيع
عقد جديد مع كافالييرز على غرار ما فعل في بداية
موسم  ،2016-2017بهدف الحصول على اجر افضل.
وف ــي  ،2010ت ــرك جـيـمــس كــافــال ـي ـيــرز ،ال ــذي بــدأ
مـسـيــرتــه مـعــه ع ــام  ،2003وب ـعــد اســاب ـيــع ع ــدة من
اإلثارة ،فجر في برنامج تلفزيوني قنبلة انضمامه
الى ميامي هيت.
وبعد لقبين مــع فريقه الجديد ميامي ،عــاد الى
فريقه السابق كافالييرز في  ،2014وساهم في فوزه
المفاجئ باللقب بعد عامين ( )2016على حساب
ووريرز.
(أ ف ب)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

ذكرت شبكة "إس اس بي إن" الرياضية ،أمس األول،
أن ستيف كير ،الذي قاد غولدن ستايت ووريرز الى
لقب ثالث في المواسم األربعة األخيرة في دوري كرة
السلة االميركي للمحترفين ،و قــع على عقد جديد
يجعل منه أحد المدربين األعلى أجرا في البطولة.
وبـ ــدأ ال ــدول ــي ال ـســابــق ك ـيــر ( 52ع ــام ــا) مسيرته
التدريبية في  2014مع ووريرز بموجب عقد لخمس
سنوات .ولم تعط الشبكة التلفزيونية اي تقاصيل حول
مدة وقيمة العقد الجديد.
وقاد كير الفريق الى  4أدوار نهائية على التوالي،
ففاز باللقب ثالث مرات وخسر مرة واحدة عام 2016
امام كليفالند كافالييرز.
وتعتبر حصيلة كير اكثر من جيدة ،حيث حقق
 265فوزا مقابل  63خسارة في الدوري المنتظم في
المواسم االربعة ،و 63انتصارا في األدوار النهائية
(بالي اوف) مقابل  20هزيمة.
وكما في مسيرته التدريبية ،أصاب كير نجاحا
كبيرا كالعب ففاز باللقب ثالث مرات مع شيكاغو
بولزن عندما كان يلعب الى جانب النجم السابق
مايكل غوردان ،ثم مرتين مع سان انتونيو سبيرز.
(أ ف ب)

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

التوزيع:

ستيف كير

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - 24834892 :فاكس24839487 :
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آخر كالم
«الحرية»...
واألداء العبثي!

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ماذا ستفعل سموك
مع أعشاش الدبابير؟

عبدالمحسن جمعة

القرار الجديد للحكومة بحل مجلس إدارة جمعية الحرية ،ال
يخرج عن سياق نهج الدولة في محاربة أي نمو للمجتمع المدني،
الذي يتناسق مع خيار الحكم والشعب عشية االستقالل في عام
 1961بإنشاء دولــة دستورية ديمقراطية ومدنية ،وهــو الخيار
الذي تراجعت عنه السلطة فيما بعد ،وحاربته بجميع السبل في
مقابل تعزيز اإلسالم السياسي واالنتماءات األخرى االجتماعية
والمناطقية وحتى الطبقية.
أما الحديث عن أن القانون  24لسنة  1962بشأن جمعيات النفع
العام هو السبب في قــرارات الحكومة تجاه النشاطات المدنية،
فهو غير دقيق ،ألن الحكومة تستطيع تكييف ما تشاء من أسباب
لحل الجمعيات غير المرضي عنها ،فهناك العديد من جمعيات
النفع العام أعضاء في منظمات دولية ،مثل جمعية الصحافيين
واألطباء والمهندسين ...إلــخ ،ولم تتخذ ضدها قــرارات مماثلة،
لكن القرار يبحث عن مسببات لخنق أي نشاط مدني ،ألن خروج
الكويتيين من انتماء ات الطائفة والقبيلة والطبقة االجتماعية
لمصلحة المواطنة ،سيمثل نقطة ضعف للحكومة تجاه السيطرة
على خيوط تحريك المشهد السياسي والبرلماني.
القرار الحكومي بحل "الحرية" ارتبط بتصريح للنائب رياض
العدساني ،ومطالب سابقة لــه تجاه تلك الجمعية ،بسبب أمر
يتعلق بالتطاول على الدين اإلسالمي كما يدعي ،وهنا أستغرب
من أداء حضرة النائب ،فالنائب العدساني ومنذ دخوله البرلمان
لديه معارك مفتوحة تشكل "كوكتيل" قضايا ال ينتهي وبــدون
سياق أو برنامج واضح له ،فهو يضرب ذات اليمين واليسار ،وهو
أداء برلماني عشوائي مستفحل في الحياة البرلمانية الكويتية.
الـنــائــب الـعــدســانــي لــه مــواقــف ت ـعــارض وتنتقد سـمــو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ،وقدم له استجوابات ،ويعتبر
أداؤه غير مناسب ،وفي نفس الوقت يصوت بالثقة لوزراء اختارهم
المبارك في حكومته غير المقتنع بأدائها بل ويدافع عنهم! ...وفي
قضية قروب الفنطاس وسحب الجناسي وغيرها من القضايا كان
العدساني يشدد على احترام قرار القضاء وانتظار أحكامه بينما
في قضية جمعية الحرية ال يطالب باإلحالة للقضاء وانتظار
أحكامه بل يحرض الحكومة على اتخاذ عقوبات مجحفة ضد
مؤسسات المجتمع المدني ونحرها دون اللجوء للقضاء!
ه ــذا األس ـلــوب مــن األداء الـبــرلـمــانــي "الـكــوكـتـيـلــي" منتشر في
الكويت ،فاستجوابات هنا وهناك دون نهج أو رؤية أو برنامج من
أجل زيادة االنتشار الشعبي ،وتبني قضية دينية لكي تجمع كم
صوت من المحافظين في الدائرة دون هدف آخر ،بينما الحكومة
ستكون أسعد ما يكون من نمط نــواب األداء العشوائي الــذي ال
يحافظ على مسطرة واحدة في أدائه مرجعها الدستور والقوانين،
ويتقلب في توجهاته ،ويحرضها على التطرف في أدائها ضد
ً
من يمثل تهديدا لها في تغيير نمط المجتمع المشتت لوالء اته
ً
المختلفة لمصلحة الدولة المدنية الدستورية ...فهنيئا لك إنجازك
يا حضرة النائب!

صاروخ صيني ذكي و«صاحب قرار»
تعمل الصين على تطوير ص ــاروخ ذكي
يمكنه تـ ــدارك األ خ ـط ــاء الميكانيكية أ ثـنــاء
الطيران ورسم مسار طيران جديد.
وق ــال ــت وك ــال ــة أنـ ـب ــاء ال ـص ـي ــن ال ـج ــدي ــدة
(شـيـنـخــوا) ،أم ــس ،إن ال ـص ــاروخ ،ال ــذي يتم
تطويره بواسطة فريق المشروع مع أكاديمية
الصين لتكنولوجيا إطالق المركبات ،سيكون
ً
ق ــادرا على إدراك وات ـخــاذ ال ـقــرار وتخطيط
وتنفيذ عمليات تصحيح الطيران بنفسه،
وسـيـتــم تــزويــده بـنـظــام طــاقــة مـتـطــور قابل
إلعــادة االستخدام ،ويمكن تشغيله وإيقافه
بشكل متكرر.
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى مـهـمـتــه ال ـج ــوي ــة والـ ـق ــدرات
والبيئة الخارجية ،يمكن للصاروخ أن يبتكر
ً
تلقائيا أفـضــل خـطــة للتحكم فــي الـطـيــران،
واستكمال إطالقه الفضائي الخاص بها.
وقــال قاو لي ،كبير المصممين في فريق
المشروع" :إذا كــان هناك عطل في المحرك،
فقد يفشل الصاروخ العادي في إكمال مهمته،
ً
مسببا مخاطر السقوط أو االصطدام".
وأوضح أن الصاروخ الذكي يمكنه تقييم

الوضع وقدراته بسرعة ،ووضع خطة طيران
جديدة .على سبيل المثال ،إذا فقد الصاروخ
الطاقة ،فإنه سيزيد من قدراته ،لتحديد هدف
جديد مثل الــدخــول في مــدار أقــل والوصول
ً
تــدري ـج ـيــا إل ــى ال ـه ــدف األص ـل ــي ب ـعــد الـنـقــل
المداري ،بواسطة األقمار الصناعية وغيرها

من الحموالت ،إلكمال المهمة.
وق ــال شــانــغ ت ـنــغ ،وه ــو عـضــو ف ــي فــريــق
المشروع ،إن الصاروخ الذكي يمكن أن يقلل
ً
أي ـض ــا م ــن تـكـلـفــة اإلط ـ ــاق ،وسـيـتــم تطوير
جميع الصواريخ الحاملة الموجودة بالخدمة
إلى صواريخ ذكية في المستقبل( .د ب أ)

حسن العيسى

من دون "شخصنة" الموضوع ،وإبرازه وكأنه صراع في قضية إدارية
ون ــزاع بين شخصين هما الــوزيــر الجبري والشيخ محمد اليوسف
في الهيئة العامة للزراعة ،وبالتالي يغيب جوهر ولب القضية ،وهي
قضية واحدة من آالف قضايا الفساد في الدولة وفي معظم إداراتها،
وهي قضية قمع وإبعاد كل من يحاول ويجتهد (ولو على قد الحال) أن
يصلح من أمور إدارته .هذا نهج السلطة وهذه سيرتها منذ زمن قديم
لم يطرأ عليها جديد ،رغم كل ثرثرة أصحاب السلطة عن عزمهم محاربة
الفساد وإقرارهم به ،بقصد إيهام الناس وإقناعهم بجديتهم في محاربة
الفساد ،وبالتالي على الجمهور تصديقهم بحسن نياتهم وتناسي
تاريخهم ،هذا غير ممكن ويستحيل أن يحدث ،فهم ال يمكن أن يغيروا
جلودهم ،وال أن يبدلوا أرواحـهــم ،الفساد جــزء أصيل من تركيبتهم
الشخصية وثقافتهم الريعية ،فلنكف عن النفخ في القرب المقطوعة.
الذي حدث قبل أيام أن محمد اليوسف دخل عش الدبابير في هيئة
الــزراعــة ،ورأى أن الهيئة بممارسة بعض رمــوز الفساد فيها تعطي
زيــادة أراض للزراعة على غير حكم قانونها ،فــإذا كان ال يجوز منح
زيادة األرض الزراعية إال إذا زرع صاحبها أكثر من  75في المئة منها،
إال أن الجماعة فــي الهيئة منحوا زي ــادات لجماعاتهم وربعهم رغم
ً
ً
أن مزارعهم "بحاصة"  -تــراب وهباب  -لم يزرعوا إنشا واحــدا فيها،
وحين شكل اليوسف لجنة خاصة تبحث في تلك التجاوزات ،وطلب
إحـضــار ملفات التجاوز هــذه ،ســارعــت "نائبة المدير" بتقديم كتاب
للوزير الجبري تشتكي وتـقــول فيه إنها ترفع يدها مــن الموضوع!
وكأن رئيس الهيئة يدمر ويخرب ملفات الهيئة ،وال يحاول أن يكشف
عن "ســواد الوجه" ومواطن الزلل فيها ...الوزير الجبري من ناحيته
بطل القصة ،الــذي تصور أن اختصاصات رئيس الهيئة هي مجرد
"صالحيات" تفويضية منه ،وليست اختصاصات وواجبات مستمدة
من صلب القانون واللوائح ،قام وأصدر وزير ثقافة "جالل الدين الرومي"
ً
ً
قرارا سلطانيا بسلب معظم اختصاصات محمد اليوسف الرئيسية
وتجميدها ،وكأن هيئة الزراعة مزرعة خاصة للوزير ورثها عن أهله،
وليست هيئة حكومية عامة يفترض أنها تحكم بالقوانين واللوائح
المنظمة لها.
ماذا يمكن لمحمد اليوسف أن يعمل سواء بالطعن في عدم شرعية
قرارات الوزير أمام المحكمة اإلدارية ،والتي كانت بسلب اختصاصاته،
ً
ً
أو حين عين الوزير المحلل موظفا متقاعدا من "البلدية التي ما يشيل
فسادها البعارين" بهيئة الزراعة برتبة وكيل وزارة مساعد نتيجة ال
اكتراث ومجاملة سياسية مخجلة من وزيرين آخرين (حسام الرومي
وأن ــس الـصــالــح) ودون البحث فــي الملفات الـخــاصــة بـهــذا الموظف
السعيد الحظ ،فهذا شأن محمد اليوسف وقناعاته ،ما يهم اآلن ،هو
السؤال الذي يطرح نفسه كل مرة ودون جواب :ماذا ستفعل يا رئيس
الحكومة مع هؤالء الوزراء؟ أمامك "نموذج" حي لعش الدبابير في هيئة
الزراعة ،رغم أن أعشاش الدبابير ليس لها أول وال آخر في مؤسسات
الدولة ،فماذا ستصنع سموك؟! أليس أنت من قلت في يوم ما إن "أغلبية
القيادات اإلدارية لم تأت من كفاءة وإنما بالواسطة"! هنا نذكر سموك
بتلك العبارة.

األحساء وقلهات العمانية ...تراث عالمي

انضمت واحة األحساء في المملكة العربية
ال ـس ـعــوديــة ،ومــدي ـنــة قـلـهــات الـتــاريـخـيــة في
سـلـطـنــة ع ـمــان إل ــى قــائ ـمــة الـ ـت ــراث الـعــالـمــي
خالل االجتماع الـ 42للجنة التراث العالمي،
التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة (اليونسكو) ،والمستمرة فعاليته من
 24يونيو إلى  4الجاري.
كما انضم موقع تيمليش أوينغا في كينيا
إلــى القائمة ذاتـهــا ،ليكون بذلك ثالث موقع
تـخـتــاره الـلـجـنــة فــي ه ــذا االج ـت ـمــاع مــن بين
ً
الترشيحات المعروضة عليها حاليا.

وتعد واحة األحساء ،الواقعة شرق المملكة،
خامس موقع سعودي ينضم إلى هذه القائمة
بعد "مدائن صالح" التي دخلتها في ،2008
وح ــي الـطــريــف بــالــدرعـيــة ع ــام  ،2010وجــدة
ً
التاريخية عام  ،2014فضال عن مواقع الرسوم
ال ـص ـخ ــري ــة ف ــي م ــوق ـع ــي ج ـب ــة وال ـشــوي ـمــس
بمنطقة جبل حائل في .2015
وتضم واحة األحساء حدائق وقنوات ري
وعيون مياه عذبة وبحيرة األصفر ومباني
تاريخية.
أمــا مدينة قلهات ،التي تقع بوالية صور

بالمنطقة الشرقية فــي سلطنة عـمــان ،فهي
إح ــدى ال ـعــواصــم الـقــديـمــة ،وبـهــا آث ــار مهمة
وشواهد بعضها اليزال باقيا إلى اليوم ،من
أهمها الجامع الكبير وضريح بيبي مريم.
وذك ــرت وكــالــة األنـبــاء العمانية أن مدينة
قلهات التاريخية هي خامس موقع عماني
ي ــدرج فــي قائمة الـتــراث العالمي ،بعد قلعة
ب ـهــا ،وم ــداف ــن ب ــات األث ــري ــة ،وم ــواق ــع أرض
اللبان ،واألفالج العمانية.
(رويترز)

وفيات
فاطمة محمد عبدالعزيز الفارس

أرملة محمد علي اللهيب
ً
 74عاما ،شيعت ،رجال :ديوان الفارس ،ضاحية
عبدالله السالم ،ق ،4ش عبدالوهاب عبدالرحمن
الفارس ،م ،27نساء :كيفان ،ق ،4ش القدس ،م،48
ت24834037 ،22564404 :

معصومة عبدالنبي حسن الخياط

مواعيد الصالة
م ،3مقابل مركز شباب الشامية ،نساء :كيفان ،ق،3
ش ،34م ،11ت50907079 ،99102020 :

خديجة حمدان خالد الحمدان

أرملة أحمد داوود الحمدان
ً
 71عــامــا ،شيعت ،رج ــال :بـيــان ،ق ،6ش ،3م،38
نـســاء :ال ـعــدان ،ق ،7ش ،20م ،26ت،66248855 :
50966528

يوسف ًمحمد الكندري

أرملة حسين عيسى الخياط
ً
 73عاما ،شيعت ،رجال :مسجد البحارنة ،الدعية،
الـنـســاء :صـبــاح الـســالــم ،ق ،9ش ،3ج ،19م ،7ت:
55113425 ،66556559

 90عاما ،شيع ،رجــال :الشعب ،ديــوان الكنادرة،
نساء :الرميثية ،ق ،10ش أبوحنيفة ،ج ،102م،19
ت65777177 :

ً
 55عاما ،شيع ،رجال :الدعية ،حسينية بوعليان،
ن ـســاء :ال ـع ــدان ،ق ،7ش ،17م ،6ت،97973686 :
99338255

ً
 56عاما ،شيعت ،رجال :الزهراء ،ق ،1ش ،103م،23
نساء :الزهراء ،ق ،5ش ،509م ،16ت،99633070 :
99207705

ً
 70عاما ،شيع ،رجال :الروضة ،ق ،2ش ،60م،35
خلف الجمعية ،نساء :صباح السالم ،ق ،4ش،12
م ،7ت66922411 :

ً
 63عاما ،شيع ،رجال :الرميثية ،ق ،5ش المسجد
األقـ ـص ــى ،حـسـيـنـيــة عـقـيـلــة ال ـطــال ـب ـي ـيــن ،ن ـســاء:
القصور ،ق ،7ش ،38م ،9ت50139377 :

نبيل إبراهيم عبدالعزيز سليسل القالف

وليد جعفر مهدي

محمد مشاري سليمان الشطي

ً
 73عاما ،شيع ،رجال :الشامية ،ق ،8ش سكينة،

ضياء غانم مبارك العميري

عبدالكريم أحمد حسن الصايغ

الفجر

03:17

الشروق

04:52

الظهر

11:52

العصر

03:26

المغرب

06:52

العشاء

08:30

الطقس والبحر
العظمى

45

الصغرى 29
ً
أعلى مد  02:08صب ــاحـ ـ ــا
ً
 12:14ظـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
ً
أدنى جزر  07:01صب ــاحـ ـ ــا
 08:14م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

