داخل العدد

الثالثاء

www.aljarida.com

 3يوليو 2018م
 19شوال 1439هـ
العدد  - 3825السنة الثانية عشرة
 32صفحة
السعر  100فلس

انفصال شيريل كول وليام باين بعد
عالقة دامت عامين ونصف العام
ص 13

«الجهراء الطبية» منارة حضارية
األمير:
َْ

الثانية

َ
متكامل ومتميز وإضافة إلى المشاريع الحيوية الكبرى
م
ل
ع
م
أنها
وأكد
المدينة
افتتح
سموه
ً

• الجراح :من أهم ما تولى الديوان تنفيذه وفقا ألحدث وسائل التكنولوجيا والمعايير العالمية
• باسل الصباح :نقلة نوعية في الخدمات الصحية • إسحق :فخورون بإنجازها خالل  3سنوات فقط
ً
ً
فــي إن ـجــاز م ـشــرف يـشـكــل مـنـعـطـفــا مـهـمــا فــي مـسـتــوى الـخــدمــة
الصحية بمنطقة الـشــرق األوس ــط ،وفــي قفزة واسـعــة ونقلة طبية
نوعية داخل الكويت ،افتتح سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
مدينة الجهراء الطبية ،التي رآهــا سموه «منارة حضارية للوطن
ً
ً
ً
ً
الـعــزيــز ،ومعلما طبيا متكامال ومتميزا ،وإضــافــة إلــى المشاريع
الصحية والحيوية الكبيرة».
وثمن صاحب السمو ،في برقية تقدير لرئيس الشؤون المالية
واإلدارية بالديوان األميري وأعضاء فريق العمل بعثها عقب حفل
االفتتاح الذي أقيم برعاية سموه وحضوره أمس ،الجهود المخلصة
التي بذلت في إنجاز هذا المشروع.
وأعرب عن شكره للعمل الدؤوب في التنفيذ والمتابعة واإلشراف،
السيما مع ما يتضمنه المشروع من عيادات متخصصة وأقسام
مختلفة بأحدث أنظمة التقنية ،وأجهزة طبية ذات مواصفات عالمية،
«مما يبرز كفاءة القائمين على التنفيذ ،ومساهمة الديوان في إنجاز
المشاريع الطموحة في البالد».
بدوره ،قال وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي الجراح إن
المشروع الجديد يعد «من أهم المشاريع الحيوية التي تولى الديوان
ً
تنفيذها وفقا للمعايير العالمية باستخدام أحدث وسائل 02

قصر العدل

05

«التمييز» :القضاء الكويتي
مختص بجرائم المواطنين
في الخارج ولو وقع جزء
منها بالبالد

مكونات المدينة
• المساحة  235000متر مربع.
•  8مبان بمساحة بناء إجمالية
 724000متر مربع.
• أربعة أبراج لغرف المرضى.
• أحد أكبر المختبرات المركزية.
• أكبر مركز أمومة ألمراض النساء.
• أكبر قسم حوادث وطوارئ في الكويت.

• مرافق تعليمية وقاعات للمحاضرات
والمؤتمرات.
• أحدث المعدات الطبية األميركية والكندية
واألوروبية.
•  5000موقف سيارة والخدمات المساندة.
• مهبط هليكوبتر ومالجئ للطوارئ.

اقتصاد

األمير خالل افتتاحه مدينة الجهراء الطبية أمس

مجلس الوزراء :دعم «نزاهة» ضد تجاوزات «الزراعة»

تواصل ردود الفعل النيابية المطالبة بفتح ملف القسائم لحسم الخالف
●

علي الصنيدح

أعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بالخطوات اإليجابية الجادة التي
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اتخاذها في مواجهة كل
ما أثير من تجاوزات وشبهات حول بعض ممارسات هيئة الزراعة،
ً
والتحقيق فيها وصوال إلى الحقيقة ،واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأن
أي مخالفات يثبت وقوعها ،ومحاسبة المسؤولين عنها.
ً
ونــاقــش المجلس ،فــي اجتماعه أمــس ،مــا أثير مــؤخــرا بشأن هذه
َّ
التجاوزات ،وحث كل الجهات المعنية على تقديم ما تطلبه "نزاهة"
ً
من معلومات ومستندات ،فضال عن بذل كل عون ممكن لمساعدتها
على إنجاز مهمتها على النحو األكمل.
وفــي هــذا السياق ،وإزاء الخالف الحاصل في "الــزراعــة" ،تواصلت
ردود الفعل النيابية ،وســط مطالبات بفتح ملف القسائم الزراعية
والحيوانية ،لحسم القضية.
02

«تويو اليابانية» :إنتاج النفط من
«المنطقة المقسومة» في 2019
قــالــت شــركــة تــويــو للهندسة
ال ـيــابــان ـيــة ،إن حـقـلــي الـخـفـجــي
والحوت النفطيين ،اللذين يقعان
ض ـم ــن الـ ـحـ ـق ــول الـ ـت ــي ت ــدي ــره ــا
الـكــويــت والـسـعــوديــة بالمنطقة
المقسومة ،سيستأنفان اإلنتاج
في .2019
وأوض ـحــت الـشــركــة ،فــي بيان
أمــس ،أنها فــازت بتجديد ثالث
التفاق الخدمات الهندسية العامة
من عمليات الخفجي المشتركة،
ال ـت ــي ب ـمــوج ـب ـهــا ي ــدي ــر ال ـب ـلــدان
الحقلين المذكورين.
وأضافت أنها ستدعم 02

 5آالف متر مربع لـ «العربات المتنقلة»

خصخصة  46محطة وقود لمبادري «المشاريع الصغيرة»
أعلنت لجنة تحسين بيئة األعمال البرلمانية أن
بلدية الكويت سلمت إلى وزارة التجارة والصناعة
أمس إحداثيات  9مناطق ،بمساحة إجمالية  5آالف
متر مربع ،لتخصيصها ألنشطة العربات المتنقلة.
وصرح عضو اللجنة النائب أحمد الفضل ،عقب
اجتماعها أمس بحضور وزير التجارة والصناعة

ً
خالد الــروضــان ،بــأن «هـنــاك توجها لتخصيص
الـعــربــات المتنقلة فــي الـفـتــرة األول ــى لفئة مــن ال
وظيفة لــه ،وإذا لــم يكف عــدد المتقدمين بحيث
يحقق الهدف المرجو ،يتم توسيع الشريحة».
وكشف الفضل عن إطالق خصخصة  46محطة
وقــود لـمـبــادري الـمـشــروعــات الصغيرة 02

• في تفعيل ألحد بنود ًخطة وضعها «الثوري» لمواجهة ترامب كشفت ةديرجلا .تفاصيلها بأبريل
• بلجيكا تكشف مخططا لتفجير مؤتمر «مجلس المقاومة» بباريس واعتقال  4بينهم دبلوماسي إيراني
طهران  -فرزاد قاسمي

أك ـ ــدت م ـص ــادر إي ــران ـي ــة ،أن ط ـهــران
بـ ــدأت ،الـشـهــر ال ـمــاضــي ،بـشـكــل مكثف
وغير مسبوق ،تدريب اآلالف من عناصر
حركة طالبان األفغانية المتشددة داخل
أراضيهاِّ ،
مفعلة بذلك أحد بنود خطة

المكسيك في قبضة اليسار للمرة األولى

"ترامب اليساري"  ...اندريس مانويل لوبيز أوبرادور يحيي مؤيديه
ً
بعد انتخابه رئيسا للمكسيك (أ ف ب)

الحدود بعد انتهاء دورتهم ،دون إصدار
تأشيرات دخول وخروج لهم.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن الـ ـمـ ـق ــاتـ ـلـ ـي ــن األفـ ـ ـغ ـ ــان
ي ـخ ـض ـع ــون إلع ـ ـ ـ ــداد عـ ـق ــائ ــدي يـجـعــل
ً
مـنـهــم جـ ـن ــودا أوفـ ـي ــاء إليـ ـ ــران ،مـشـيــرة
إلــى أن طهران تجهز للتصعيد بشكل
كـبـيــر وم ـل ـحــوظ ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ضد

األميركيين ،في حال تصاعدت الضغوط
عليها بالخليج.
و ن ـ ـ ـق ـ ـ ـلـ ـ ــت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة "ذا ت ـ ــا يـ ـ ـم ـ ــز"
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،فـ ــي عـ ــددهـ ــا أم ـ ـ ــس ،عــن
مـ ـسـ ـتـ ـش ــار سـ ـي ــاس ــي ل ـ ــ"طـ ــال ـ ـبـ ــان" فــي
ب ــاك ـس ـت ــان ،ق ــول ــه إن طـ ـه ــران تـشـتــرط
أمرين على مقاتلي الحركة قبل 02

«السيليساو» يطيح بالمكسيك
وبلجيكا تقصي اليابان في مباراة مثيرة
●

23

ً
وضعها "ال ـحــرس ال ـث ــوري" ،اسـتـعــدادا
ل ـح ــرب مـحـتـمـلــة ق ــد تـشـنـهــا ال ــوالي ــات
المتحدة على إيــران ،إلسقاط نظامها،
ونشرت "الجريدة" تفاصيلها في أبريل
الماضي.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،إن
آالف المقاتلين من "طالبان" يتدربون

ً
حاليا فــي معسكرين لـ"فيلق الـقــدس"،
الـتــابــع ل ــ"ال ـحــرس ال ـث ــوري" ،يـقـعــان في
م ـن ـط ـق ـتــي ك ــرم ــان وت ــرب ــت جـ ـ ــام ،ق ــرب
الحدود األفغانية.
وأضافت أن هؤالء المقاتلين يمنعون
من الخروج من الثكنات ،وينقلون من
الـحــدود إلــى الثكنات ،ثــم يـعــادون إلى

محمد عبدالعزيز

ضرب المنتخبان البلجيكي والبرازيلي
ً
ً
أم ــس م ــوع ــدا قــويــا بينهما فــي ال ــدور
ربــع النهائي من مونديال روسيا،
ب ـعــدمــا تـغـلــب األول ع ـلــى ال ـيــابــان
 2-3بهدف قاتل في الدقيقة الرابعة من
الوقت بدل الضائع للمباراة ،وتخطى اآلخر
عقبة المكسيك بهدفين نظيفين ،ضمن
منافسات دور الـ 16للبطولة.
وفي مباراته أمام المكسيك02 ،

 5.00م
 9.00م

مكاسب محدودة لمؤشرات
البورصة ...والسيولة
 12.3مليون دينار

اقتصاد

10
أوروبا تحذر من خسائر
أميركية باهظة ردًا على
رسوم واردات السيارات

دوليات

٢١

األسد على بعد  7كلم من
األردن ...وفصائل درعا
تنقسم

رياضة

30

مباراتا اليوم
السويد
x
سويسرا
كولومبيا
x
إنكلترا

٠٩

الكويت تصدر أول شحنة من الخام الخفيف

إيران تدرب مقاتلي «طالبان» في معسكرات على أراضيها
●

وزير الخارجية يؤكد عمق
العالقات مع بريطانيا

العبو بلجيكا يحتفلون بهدف الفوز على اليابان

ليفربول يكافئ صالح
بعقد طويل األمد

ةديرجلا

الثانية

•

www●aljarida●com
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األمير يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب وزير الخارجية يؤكد عمق العالقات مع بريطانيا
بنجاح العملية الجراحية التي أجراها النائب األول

بحث مع نظيره البريطاني المستجدات والتعاون في مواجهة التحديات

تلقى سمو أمير الـبــاد الشيخ
صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ب ــرق ـي ــة مـ ــن مـلــك
المملكة المغربية الشقيقة محمد
السادس ،هنأ فيها سموه بنجاح
العملية التي أجراها النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
الشيخ ناصر الصباح ،والتي كللت
بفضل الله تعالى بالتوفيق ،سائال
ال ـم ــول ــى ع ــز وجـ ــل أن ي ـم ــن عـلـيــه
بالشفاء العاجل وتمام العافية.
وبـعــث صــاحــب الـسـمــو ببرقية
شكر جوابية ضمنها خالص شكره
وتقديره على ما ّ
عبر عنه من طيب
المشاعر وصادق الدعاء.
في مجال آخر ،بعث سمو األمير
ببرقية تعزية إلى عضو المجلس
األع ـل ــى ل ــدول ــة اإلم ـ ـ ــارات الـعــربـيــة
ال ـم ـت ـح ــدة ال ـش ـق ـي ـقــة ،ح ــاك ــم رأس
الـخـيـمــة ،الـشـيــخ سـعــود بــن صقر
الـقــاسـمــي ،أع ــرب فيها سـمــوه عن
خالص تعازيه وصــادق مواساته
بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى
الشيخ حمد بن محمد القاسمي،
ســائــا س ـمــوه ال ـمــولــى ت ـعــالــى أن
يتغمده بــواســع رحـمـتــه ويسكنه
فـسـيــح ج ـنــاتــه ،وأن يـلـهــم سـمــوه

أك ــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد عمق العالقات
الـكــويـتـيــة -الـبــريـطــانـيــة ،وح ــرص مـســؤولــي
البلدين على تعزيزها على جميع الصعد.
وأعـ ـ ـ ــرب الـ ـخ ــال ــد فـ ــي ت ـص ــري ــح لـ ــ"ك ــون ــا"،
وتلفزيون الكويت عقب لقائه وزير الخارجية
البريطاني بــوريــس جــونـســون عــن سعادته
لتلبية الــدعــوة الكريمة مــن وزيــر الخارجية
البريطاني ،لبحث عدد من القضايا اإلقليمية
والدولية محل االهتمام المشترك.
وأكد أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين
الصديقين ،لكونهما أعضاء بمجلس األمن
في القضايا المعروضة في المجلس حاليا،
ً
مشيرا إلى أن "اللقاء شهد بحثا معمقا في كل
ما يهم البلدين ،سواء على المستوى الثنائي
أو في القضايا الدولية".
ولفت إلى اللقاء الذي شهد تبادل وجهات
النظر فــي عــدد مــن الملفات اإلقليمية ،وفي
مقدمتها عملية السالم في الشرق األوســط،
واليمن وســوريــة وليبيا ،ودور البلدين في
التحالف الدولي ضد اإلرهاب.
وحـ ـ ــول الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة ال ـت ــي تــربــط
البلدين الصديقين ،أشار الشيخ صباح إلى
العالقة التاريخية والوطيدة التي تربط بين
الكويت والمملكة المتحدة ،حيث سيشهد
العام المقبل االحتفال بالذكرى ال ــ 120على

وأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن
العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر ال ـم ـب ــارك
ببرقيتي تعزية مماثلتين.
مــن جهته ،تلقى النائب األول،
أمس ،اتصاال هاتفيا من ولي العهد

نائب القائد األعلى ،النائب األول
لــرئـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء بمملكة
البحرين الشقيقة ،األمـيــر سلمان
بــن حمد آل خليفة ،اطـمــأن خالله
على صحته ،وهنأه بنجاح العملية
الجراحية ،سائال المولى تعالى أن
يمن عليه بالشفاء العاجل.

الخالد خالل لقائه نظيره البريطاني
توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين.
وبـ ّـيــن أن الـلـقــاء كــان فــرصــة لـتـبــادل وجهات
النظر الثنائية حــول سبل تعزيز هــذه العالقة
التاريخية ،مشيرا إلــى اجتماع لجنة التوجية
الكويتية البريطانية ،الذي استضافته العاصمة
البريطانية االسبوع الماضي.
وأض ـ ــاف أن اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة األخ ـي ــر في
لندن شهد مشاركة  20جهة من المؤسسات

الكويتية ،وانقسمت الى  6لجان هي :الدفاع
واألمــن والهجرة واألمــن السبراني والتعليم
وال ـث ـقــافــة وال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة واالس ـت ـث ـمــار
والتجارة.
وأوض ــح الشيخ صـبــاح أن انعقاد مثل هذه
االج ـت ـمــاعــات ال ــدوري ــة بـيــن م ـســؤولــي البلدين
يشكل رافــدا مهما في تقوية وتعزيز العالقات
بين البلدين الصديقين.

«هيئة الشباب» تنظم
برامج وأنشطة شبابية
في العطلة الصيفية
أعلنت الهيئة العامة للشباب
الكويتية ممثلة بــإدارة المراكز
الـشـبــابـيــة أم ــس ان ـهــا ستنظم
ب ــرام ــج وان ـش ـط ــة ف ــي الـعـطـلــة
الصيفية لهذا العام في مختلف
مراكزها .وأوضح مدير اإلدارة
مساعد الكريباني في تصريح
لـ«كونا» أن تلك األنشطة موجهة
إلى الشباب من الجنسين وإلى
كـ ــل الـ ـفـ ـئ ــات ال ـع ـم ــري ــة ب ـهــدف
اسـتـثـمــار أوق ـ ــات فــراغ ـهــم بما
ي ـع ــود عـلـيـهــم بــالـنـفــع صحيا
ونفسيا واجتماعيا.
وأش ــار الــى ان مــن أبــرز هذه
األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ت ـن ـظ ـي ــم مـ ـه ــرج ــان
السباحة واأللعاب المائية الذي
سيقام خــال الفترة المسائية
فــي ع ــدد مــن ال ـمــراكــز بــإشــراف
مدربين ومنقذين متخصصين.
وأض ـ ـ ــاف ان ال ـه ـي ـئــة تـنـظــم
دوري كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ل ـل ـص ــاالت
للناشئين بنظام الدور الواحد
ب ـم ـش ــارك ــة ف ـ ــرق ت ـم ـثــل جـمـيــع
المراكز الشبابية ،وذلك في مركز
شباب العارضية وتستمر حتى
 12يونيو الجاري.

الجراح يبحث التعاون مع «نايف للعلوم األمنية» الجارالله يلتقي وفد «مجموعة الحكماء»
استقبل نائب رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة الـفــريــق
م .الـشـيــخ خــالــد ال ـج ــراح ،أمــس،
رئ ـي ــس جــام ـعــة ن ــاي ــف الـعــربـيــة
للعلوم األمنية بالمملكة العربية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ال ـش ـق ـي ـق ــة د .ع ـبــد
المجيد البنيان ،والوفد المرافق
له ،بحضور وكيل الوزارة الفريق
عصام النهام.
وفي بداية اللقاء رحب الجراح
بــال ـب ـن ـيــان وال ــوف ــد ال ـم ــراف ــق لــه،
وتم بحث عدد من الموضوعات
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ،بـ ـ ـه ـ ــدف االرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء
ب ــال ـع ـل ــوم األم ـن ـي ــة وال ـ ــدراس ـ ــات
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،وت ـع ــزي ــز سبل
التعاون مــع الجامعة والكليات
ومراكز التدريب والبحث التابعة
ل ـ ـهـ ــا ،السـ ـيـ ـم ــا ف ـ ــي ال ـم ــواض ـي ــع
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــال ـم ـجــال ـيــن األم ـن ــي
والشرطي.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة
بالعالقات الوثيقة والتاريخية
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـ ــرب ـ ـ ــط بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله
أمـ ــس م ــع وفـ ــد مــؤس ـســة م ـج ـمــوعــة ال ـح ـك ـمــاء،
بمناسبة زيارته للبالد.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون
مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

بدء النظام المتكامل لرواتب العاملين بـ «الحكومي»
الجراح خالل استقباله رئيس جامعة نايف للعلوم األمنية
ً
الـشـقـيـقـيــن ،م ـعــربــا ع ــن تـقــديــره
ل ـل ــدور الـعـلـمــي وال ـث ـقــافــي ال ــذي
تقوم به الجامعة في مجال اعداد
ال ـ ـ ــدورات ال ـتــدري ـب ـيــة وال ـب ـحــوث
وال ــدراس ــات األمـنـيــة ،والـتـقــاريــر
ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـم ـت ـم ـيــزة ،ومـعــالـجــة

القضايا وفق منهج علمي سليم،
ً
مـنــوهــا فــي الــوقــت ذات ــه بــدورهــا
فـ ــي ت ـع ـم ـي ــق الـ ــوعـ ــي ال ـث ـق ــاف ــي،
وإثـ ــراء م ـجــاالت الـبـحــث العلمي
وم ــا قــدمـتــه مــن إضــافــات علمية
متقدمة.

حملة لـ «الكهرباء» على سكن العزاب بالوفرة
يواصل فريق الضبطية
القضائية التابع لوزارة الكهرباء
والماء حمالته المختلفة في
محافظات الكويت بالتنسيق
مع بلدية الكويت ،وشملت تلك
الحمالت سكن العزاب في
قسائم الوفرة السكنية.

ضبط عصابة
آسيوية سرقت
التيار في
«صباح األحمد
البحرية»

الشمري

مــن جهته ،يعقد أعـضــاء مجموعة الحكماء
جلسة حوارية حول األمن اإلقليمي والقضايا
السياسية في المنطقة ،في الثالثة عصر اليوم،
في قاعة الزمردة بفندق الشيراتون.
ويحضر الجلسة وزير الخارجية الجزائري

األسـ ـب ــق أحـ ــد دب ـل ــوم ــاس ـي ــي األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
األخضر اإلبراهيمي ،ورئيس فنلندا األسبق
الحائز جائزة نوبل للسالم مارتي أهتيساري،
إ لــى جانب ممثلين عــن المجتمع المدني في
الكويت.

●

سيد القصاص

شن فريق الضبطية القضائية
التابع لوزارة الكهرباء والماء حملة
واسعة بالتعاون مع بلدية الكويت
لقطع التيار الكهربائي عن قسائم
الــوفــرة السكنية الـمــأهــولــة بسكن
العزاب.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ف ــري ــق الـضـبـطـيــة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة ع ـ ــدن ـ ــان دشـ ـ ـت ـ ــي ،فــي
تـصــريــح صـحــافــي :ه ـنــاك تنسيق
ب ـي ــن وزارة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـب ـل ــدي ــة
ل ـل ـق ـضــاء ع ـل ــى ال ـم ـخ ــال ـف ــات ال ـتــي
حددها القانون من خالل قطع التيار
الكهربائي عن العقارات المخالفة،
ومن تلك المخالفات «سكن العزاب».
وأض ـ ـ ـ ــاف :ورد ب ـ ــاغ آخ ـ ــر إل ــى
وزارة الكهرباء والماء بإعادة التيار
الـكـهــربــائــي إل ــى الـبـيــت الـمـخــالــف
بطريقة غير قانونية ،فتوجه فريق
الضبطية القضائية إلــى الموقع،
وتم قطع التيار عن البيت ،مشيرا
إلـ ـ ــى أن ح ـم ـل ــة ف ــري ــق ال ـض ـب ـط ـيــة
الـقـضــائـيــة بــالـتـعــاون مــع شبكات
التوزيع مستمرة ،وذلك لقطع التيار
على سكن الـعــزاب بمنطقة الوفرة

األمير« :الجهراء الطبية» منارة...

ً
التكنولوجيا الطبية» ،مبينا أن سمو األمير تبرع بأرض المشروع
كاملة للشعب الكويتي الكريم.
وبينما قال رئيس الشؤون المالية واإلدارية في الديوان األميري
عبدالعزيز إسحق إن الديوان تبنى مسؤولية إنجاز هذا المشروع،
بـنــاء عـلــى رغـبــة صــاحــب الـسـمــو« ،وت ــم ذل ــك خ ــال  3س ـنــوات فقط،
أعرب عن فخر الديوان بإنجاز هذا المشروع العالمي في هذا الوقت
القياسي دون التأثير على جودة اإلنشاء.
م ــن جــان ـبــه ،اعـتـبــر وزي ــر الـصـحــة الـشـيــخ د .بــاســل ال ـص ـبــاح أن
مستشفى الجهراء الجديد «يعتبر إضافة متميزة إلى مسيرة الرعاية
الصحية فــي ال ـبــاد ،ويحقق نقلة نوعية فــي الـخــدمــات الصحية،
ً
وصوال إلى بلوغ أهداف التنمية الشاملة التي تقع الصحة بمنزلة
القلب منها وتمثل ركيزتها األساسية»
إلى ذلك ،كلف مجلس الوزراء ،خالل اجتماعه أمس ،وزارة الصحة
بتسلم مبنى مستشفى جابر األحمد من وزارة األشغال ،وذلك للعمل
على تشغيله وإدارته.
كما قرر المجلس تكليف «الصحة» بالتنسيق مع كل من وزارة
المالية ،وديوان الخدمة المدنية لدراسة المتطلبات المالية والدرجات
الوظيفية من الكوادر الطبية الالزمة لتشغيل عدد من المستشفيات
والمراكز الصحية.
٠٧-٠٦

مجلس الوزراء :دعم «نزاهة» ضد...
وأكد النائب خليل الصالح تأييده كل خطوة إصالحية تستهدف
مواجهة الفساد في ملف الحيازات الزراعية التي توزعها الهيئة.
وشــدد الصالح ،فــي تصريح أمــس ،على أنــه ال بديل عــن مواصلة
التصدي للتجاوزات ،ومحاسبة المسؤولين عنها ،وكشف الحقائق
ً
ومواطن الخلل ،مبينا أن توجه الوزير إلى إشراك "نزاهة" في الموضوع
خطوة في االتجاه الصحيح.
بدوره ،دعا النائب خليل عبدالله الحكومة إلى حسم الخالف القائم
حــول االختصاصات بين وزيــر اإلعــام وزيــر الدولة لشؤون الشباب

السكنية للقضاء على تلك الظاهرة.
ف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،أع ـلــن نائب
رئيس فريق الضبطية القضائية،
أحـ ـم ــد الـ ـشـ ـم ــري ،فـ ــي ت ـص ــري ــح ل ـ
«الجريدة» نجاح الفريق في ضبط
عـ ـص ــاب ــة آسـ ـي ــوي ــة س ــرق ــت تـ ـي ــارا
كهربائيا من أعمدة اإلنارة بمدينة
ص ـبــاح األح ـمــد الـبـحــريــة ،لتغذية
مـنـشــآت غـيــر قــانــونـيــة ،وم ــن دون
علم ال ــوزارة ،كما نجح الفريق في
ضبط حالة سرقة أخرى في حولي
مــن إح ــدى المحطات لتغذية أحد
المواقع المخالفة.
وقال :تمت إحالة صاحب األرض
بمنطقة صباح األحمد البحرية التي
توجد عليها المخالفة إلى جهات
االخ ـت ـصــاص ،وات ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات
القانونية بحقه ،إضــافــة إلــى قطع
ال ـت ـي ــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي ع ــن ال ـم ــوق ــع.
وأشــار الشمري إلى أن تلك األرض
يوجد بها «شبرات كيربي» مخالفة
تـمــت مــراقـبـتـهــا ،وتـبـيــن اسـتـغــال
تلك الشبرات في الفترة المسائية
م ــن قـبــل آس ـيــوي ـيــن ،فــاتـخــذ فــريــق
الضبطية اإلجــراء القانوني وقطع
التيار عن تلك الشبرات.

مــن جهته ،أع ــرب البنيان عن
شكره وتقديره لوزير الداخلية،
ل ـم ــا ي ــول ـي ــه م ــن دعـ ــم وم ـس ــان ــدة
لمؤسسات الدراسات والبحوث،
ً
متمنيا لدولة الكويت المزيد من
االزدهار والتقدم.

أعلن ديوان الخدمة المدنية ،أمس ،بدء تنفيذ
التطبيق الـمــرحـلــي لـلـنـظــام الـمـتـكــامــل الجديد
ال ـخــاص بــأجــور ومــرت ـبــات الـعــامـلـيــن بالقطاع
الـحـكــومــي ،وك ــل مــا ينظمها مــن ش ــروط إداري ــة
وتشريعية.
وق ــال ــت ال ــوك ـي ـل ــة ال ـم ـس ــاع ــدة لـ ـش ــؤون نـظــم
المعلومات في الديوان ،سبيكة الوقيان ،في بيان
لـ «كونا» إن تطبيق النظام الجديد يأتي في إطار
تحقيق منظومة الحكومة الذكية فــي الجهات
الحكومية وفقا لخطة التطبيق الموضوعة.
وأضافت الوقيان أن تنفيذ التطبيق بالمرحلة
األولى تم بنجاح في ثالث جهات حكومية ،هي

ً
عودة الفرهود مديرا لمنطقة
الصباح الصحية
«الصحة» تجهز لحركة تدوير شاملة
● عادل سامي
علمت «الجريدة» أن مدير منطقة الصباح الطبية السابق ،د .عبدالعزيز
الفرهود ،الذي عاد إلى منصبه أخيرا بحكم محكمة ،كان أمس في وزارة
الصحة لتنفيذ حكم عودته مديرا للمنطقة ،وإلغاء قرار إحالته للتقاعد،
الذي صدر قبل نحو عامين.
وقالت مصادر صحية مطلعة إن هذا الحكم ستعقبه حركة تنقالت
واسعة ستشهدها وزارة الصحة خالل الفترة القليلة المقبلة .وأشارت
إلى أن الوزارة تجهز اآلن لحركة تدوير ،ستشمل عشرات المناصب في
الوزارة بين مديري المناطق الصحية ومديري المستشفيات ونوابهم،
فضال عــن مــديــري اإلدارات الـمــركــزيــة .وأوض ـحــت الـمـصــادر أن عــودة
الفرهود لن تكون األخـيــرة ،مشيرة إلــى أن عــددا كبيرا من المحالين
إلى التقاعد قبل عامين ,والبالغ عددهم  72قياديا ،رفعوا قضايا أمام
المحاكم للتظلم من قرار إحالتهم للتقاعد ،وتنظر المحاكم هذه القضايا
في الوقت الحالي.
وأك ــدت أن عــددا مــن المسؤولين فــي ال ــوزارة ع ــادوا إلــى مناصبهم
بأحكام قضائية ،ومــن بينهم د .عبداللطيف السهلي الــذي رجــع إلى
منصبه مديرا لمنطقة األحمدي الصحية ،ود .عادل الخترش الذي عاد
مديرا لمنطقة حولي الصحية بحكم قضائي أيضا ،إلى جانب د .محمد
المشعان الذي عاد مستشارا في مكتب وكيل الوزارة بحكم محكمة أيضا.

محمد الجبري ،ورئيس مجلس اإلدارة المدير العام للهيئة العامة
للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف.
وصرح عبدالله أمس بأن قضية الحيازات الزراعية والحيوانية لن
تقف عند حد حسم الخالف حولها ،بل سيكون لمجلس األمة موقف
إزاءها في دور االنعقاد المقبل" ،ولن يقف األمر عند حد من أخذ ،بل
سيتجه إلى من أعطى هذه الحيازات دون وجه حق".
أما النائبة صفاء الهاشم ،فأكدت تأييدها لإلجراءات التي يتخذها
الشيخ اليوسف بالتحقيق في ملف القسائم الزراعية الموزعة دون وجه
حق ،مشيرة إلى أن "الوزير الجبري مارس سلطة ليست من صالحياته
بعزل اليوسف ،ألن هيئة الزراعة منفصلة".
مــن جــانـبــه ،أش ــاد الـنــائــب أســامــة الـشــاهـيــن بــاالسـتـجــابــة الـفــوريــة
ً
لـ"نزاهة" بفتح ملف الزراعة واستدعاء األطراف ذات الصلة ،مضيفا:
"إننا نتطلع إلى معالجة حقيقية ،ومعاقبة جادة لكل من أساء استغالل
الوظيفة ،وتطاول على األموال العامة ،ولن نقبل بطمطمة الموضوع".
على صعيد آخر ،قررت لجنة اإلحالل وأزمة التوظيف ،في اجتماعها
أم ــس ،اسـتــدعــاء نــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء ،وزي ــر الــدولــة لشؤون
مجلس الــوزراء ،أنس الصالح ،ووزيــرة الشؤون االجتماعية والعمل،
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية ،هند الصبيح ،للوقوف على مدى
تطبيق سياسة اإلحــال في القطاعين الحكومي والـخــاص ،وتقديم
كشف بجميع الـمـشــاريــع ،ونـســب اإلح ــال المطلوبة وم ــدى االلـتــزام
بجداولها الزمنية.
وصرحت مقررتها النائبة صفاء الهاشم أمس بأن اللجنة اجتمعت
بجميع أعضائها لمناقشة التصريحات الحكومية المتناقضة بشأن
اإلحالل ،واستبدال الوافدين بالكويتيين ،مشيرة إلى أن "هناك وظائف
داع ألن يشغلها الوافدون ،في ظل وجود نسبة بطالة تصل
ال يوجد ٍ
مواطن".
إلى  ١٢ألف
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 5آالف متر مربع لـ «العربات...
والمتوسطة ،بعد إزالة العوائق من قانون «الصندوق الوطني» لرعاية
تلك المشاريع ،إذ «سيتم استثمار المحطة كلها على غرار ما يحدث
في السعودية».
04

وزارة النفط واألمــانــة العامة لــأوقــاف والهيئة
العامة للرياضة .وأوضـحــت أن تضافر جهود
المختصين في إدارات الشؤون اإلدارية واإلدارات
المالية وإدارات التطوير اإلداري أثمرت عن صرف
رواتب شهر يونيو الماضي في زمن قياسي من
بدء التطبيق الفعلي ،تنفيذا لتعميم وزارة المالية
بصرف الرواتب يوم  13يونيو  2018استثنائيا.
وأعربت عن الشكر للقياديين والعاملين بهذه
الجهات وتعاونهم البناء إلنجاح أعمال التطبيق،
مـشـيــرة ال ــى أن ع ــدد الـجـهــات المطبقة للنظام
الـجــديــد بلغت خمس جـهــات حكومية ،شاملة
ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة الهيكلة.

وذكرت أن «الخدمة المدنية» يعمل حاليا على
استكمال األعمال التمهيدية الخاصة بالمرحلة
الثانية للتطبيق في  18جهة جديدة ،الفتة الى بدء
تدريب المستخدمين بهذه الجهات على النظام
الجديد اعتبارا من يوليو الجاري لتطبيق النظام
فيها نهاية مارس المقبل.
وأكــدت الوقيان حــرص الــديــوان على مواكبة
وتطبيق أحدث تكنولوجيا المعلومات والتطوير
المستمر للخدمات اإللكترونية ،واتـبــاع أعلى
مـعــايـيــر ال ـحــوك ـمــة لـتـحـقـيــق الـتـنـمـيــة اإلداري ـ ــة
المرجوة نحو حكومة ذكية تساهم فــي تنفيذ
رؤية «كويت جديدة .»2035

«الطرق» :المرحلة الثانية من الجزء
الغربي لـ «الخامس» تنجز في أكتوبر
●

سيد القصاص

أعلن المدير الـعــام للهيئة العامة للطرق والنقل الـبــري ،أحمد
الحصان ،عــن افتتاح المرحلة الثانية وقبل األخـيــرة مــن مشروع
تطوير الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس نهاية أكتوبر
المقبل.
وقال الحصان ،في تصريح صحافي ،في إطار سياسات الهيئة
العامة للطرق والنقل البري باالفتتاحات الجزئية للمشاريع لإلسراع
بتسهيل الحركة المرورية واستفادة المواطنين من الخدمات بأقصى
سرعة ،وبعد افتتاح المرحلة األولى من المشروع سيتم افتتاح تلك
المرحلة ،والتي تمثل حوالي  18في المئة من قيمة المشروع.
وأشار إلى أن تلك المرحلة تشمل جسرا علويا بطول  350مترا
عند تقاطع شارع خلف األحمر بالصليبية مع الدائري الخامس،
حيث يتضمن الجسر  3حارات ،إضافة الى حارتي الطوارئ واألمان
لكل اتجاه وزيادة سرعة المرور العابر من  100كم  /ساعة الى 120
كم  /ساعة ،إضافة الى الطرق الخدمية أسفل الجسر بحارتين في كل
اتجاه والتفاف عكسي لخدمة سكان المناطق المحيطة.
ولفت إلى أن الهيئة ستفتتح جسر مشاة مزودا بساللم متحركة
ووحــدات تكييف ،إضافة الى موقفي حافالت بأحدث المواصفات
العالمية ،وذلــك لخدمة سكان مناطق القيروان والصليبية ضمن
هذه المرحلة.

«تويو اليابانية» :إنتاج النفط من...
عمليات الخفجي المشتركة بموجب هذا التجديد حتى  ،2023وذلك
في دراسة جدوى تخطيط المشروع ،والتصاميم الهندسية ،والدعم
الفني ،موضحة أن «المعدل األقصى لإلنتاج بالحقلين هو  350ألف
ً
برميل يوميا».
وتابعت أنه «في عام  2014تقرر تعليق إنتاج الحقلين النخفاض
ً
ً
أسعار النفط الخام ،ونظرا لتعافي األسعار حاليا ،فستبدأ عمليات
الخفجي المشتركة أعمال التحضير إلعادة اإلنتاج منهما في .»2019
من جهة أخرى ،أعلن وزير النفط بخيت الرشيدي ،أن «الكويت صدرت
أول شحنة من الخام الخفيف أمس».
وقال الرشيدي لـ«كونا» ،إن الخام الجديد سيضع الكويت في مصاف
ً
ً
الدول المنتجة للخام الخفيف عالي الجودة ،الذي يلقى طلبا كبيرا
في األسواق العالمية.
(رويترز -كونا)

إيران تدرب مقاتلي «طالبان» في...
تدريبهم :التركيز بصورة أكبر على مهاجمة األميركيين ومصالح
حلف الناتو ،وتخصيص قوات أكبر لمهاجمة مقاتلي "داعش".
وأوضح المستشار ،أن إيران و"طالبان" بدأتا ،قبل شهرين ،مباحثات
حول إرسال المتمردين إلى إيران لتلقي تدريب على مدى  6أشهر.
ً
وكانت "الجريدة" نشرت ،في  7أبريل الماضي ،خبرا على صدر
صفحتها األولــى ،تحت عنوان "حــرس إيــران يستعد للحرب" ،أكدت
فيه أن "الحرس الثوري" ينوي دعم "طالبان" ،في حال انسحب الرئيس
ً
األميركي من االتفاق النووي ،وهو ما حصل فعال في مايو.
وفي السياق ،وبينما كان الرئيس اإليراني حسن روحاني يزور
أوروبــا في محاولةٍ لحشد التأييد لالتفاق النووي ،أعلنت بلجيكا
إحـبــاط مخطط لتفجير مؤتمر "مجلس المقاومة اإليــرانـيــة" ،الــذي
اختتم أعماله أمس األول في باريس ،في خطوة قد تعقد مهمة روحاني
ً
المعقدة أصال.
ً ُ
ً
وذكرت السلطات البلجيكية أمس ،أن دبلوماسيا إيرانيا اعتقل في

أحمد الحصان

ألمانيا مع ثالثة آخرين ،اثنين في بلجيكا واآلخر في فرنسا ،لالشتباه
في تخطيطهم لشن هجوم بقنبلة على المؤتمر ،الذي حضره رودي
جولياني محامي الرئيس األميركي دونالد ترامب ،وعدد من الوزراء
األوروبيين.
من جهته ،قال المتحدث باسم "مجاهدي خلق" شاهين قبادي" :تم
إحباط مؤامرة للدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران بارتكاب هجوم
إرهابي خالل اجتماع كبير للجماعة في فيلبنت".
ً
وعلق وزير الخارجية محمد جواد ظريف على االتهامات ،قائال" :في
الوقت الذي نشرع فيه بزيارة رئاسية ألوروبا ،تظهر عملية إيرانية
مزعومة ويعتقل مدبروها".
وأضــاف ظريف "إيــران تدين بشكل ال لبس فيه كل أشكال العنف
واإلرهاب في أي مكان ،وعلى استعداد للعمل مع كل األطراف المعنية
للكشف عما هو مخطط زائف وشرير".
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ق ــال كـبـيــر الـمـسـتـشــاريــن الـسـيــاسـيـيــن بــالـخــارجـيــة
األميركية براين هوك ،إن واشنطن لن تتردد في اتخاذ إجراءات حيال
ً
أي أنشطة إيرانية يتم كشفها ،مؤكدا أن إدارة الرئيس ترامب تسعى
ً
إلى جعل عائدات إيران النفطية صفرا لدفعها إلى تغيير سلوكها.
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«السيليساو» يطيح بالمكسيك...
تقدم منتخب «السيليساو» ،بهدفه األول عن طريق نجمه األبــرز نيمار،
في الدقيقة  ،51قبل أن يصنع الالعب ذاته الهدف الثاني لزميله البديل
روبرتو فيرمينيو قبل دقيقتين من نهاية اللقاء ،لتنجو البرازيل ،حاملة
الرقم القياسي في عدد األلقاب ( ،)5من مصير ثالثة منتخبات بطلة للعالم،
خرجت بشكل مبكر من البطولة ،وهي ألمانيا واألرجنتين وإسبانيا.
أما بلجيكا فنجحت ،خالل مباراة مثيرة ،في تحويل تأخرها بهدفين
أمام اليابان إلى فوز قاتل بثالثة أهداف.
وتدين بلجيكا بالفضل في هــذا الفوز للبديل ناصر الشاذلي الذي
ً
ً
خطف هدفا قاتال في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة صعد
بمنتخبه إلى دور الثمانية ،الذي يالقي البرازيل في  6الجاري ضمن دور
ربع النهائي من المونديال.
٢٩-٢٥

ةديرجلا
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محليات

ُّ
ّ
مجلس الوزراء كلف «الصحة» تسلم مستشفى جابر وتشغيله

حث الجهات الحكومية على تقديم ما تطلبه «نزاهة» لمساعدتها في إنجاز مهمتها
قرر مجلسّ الوزراء تكليف وزارة
الصحة تسلم مستشفى جابر
وتشغيله ،والتنسيق مع وزارة
المالية وديوان الخدمة المدنية
لدراسة المتطلبات المالية
والدرجات الوظيفية لتشغيل
عدد من المستشفيات والمراكز
الصحية.

ك ـلــف م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزارة
ا لـصـحــة تسلم مبنى مستشفى
جابر األحمد من وزارة األشغال
العامة ،وذلك للعمل على تشغيله
وإدارته.
ك ـ ـمـ ــا ق ـ ـ ـ ــرر ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس خـ ــال
اج ـت ـمــاعــه أمـ ــس ،بــرئــاســة سمو
رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء الـشـيــخ
ج ــاب ــر الـ ـمـ ـب ــارك ،تـكـلـيــف وزارة
الـ ـصـ ـح ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع وزارة
المالية وديــوان الخدمة المدنية
ل ـ ــدراس ـ ــة ال ـم ـت ـط ـل ـب ــات ال ـم ــال ـي ــة
والدرجات الوظيفية من الكوادر
الطبية الالزمة لتشغيل عدد من
المستشفيات والمراكز الصحية.
وكــان مجلس ال ــوزراء قد عقد
اجـتـمــاعــه األس ـبــوعــي بـعــد ظهر
أم ــس فــي قــاعــة المجلس بقصر
الـسـيــف ،وبـعــد االجـتـمــاع صــرح
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الــدولــة ل ـشــؤون مجلس ال ــوزراء
أنس الصالح بما يلي:
أحـيــط مجلس الـ ــوزراء علما،
فــي مستهل اجتماعه ،بــالــزيــارة
ال ـم ــرت ـق ـب ــة ل ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
إلـ ــى ب ـك ـيــن ،وذل ـ ــك خـ ــال الـفـتــرة
م ــن  7إلـ ــى  10يــول ـيــو الـ ـج ــاري،
وبتشكيل الوفد المرافق لسموه،

ً
المبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس
الــذي يضم كــا مــن نائب رئيس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية
ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخ ــال ــد ،ونــائــب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الــدولــة ل ـشــؤون مجلس ال ــوزراء
أنــس الصالح ،ووزيــر المالية د.
نايف الحجرف ،ووزيرة الشؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــل وزي ـ ـ ــرة
الـ ــدولـ ــة لـ ـلـ ـش ــؤون االق ـت ـص ــادي ــة
هـنــد الـصـبـيــح ،ووزيـ ــر الـتـجــارة

تهنئة إردوغان بإعادة انتخابه
بحث مجلس الــوزراء الشؤون السياسية في
ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة
في الساحة السياسية على الصعيدين العربي
والدولي ،وبهذا الصدد أعرب المجلس عن خالص
التهاني والتبريكات إلى الرئيس التركي رجب
ً
طيب إردوغ ــان بمناسبة إعــادة انتخابه رئيسا
لـلـجـمـهــوريــة الـتــركـيــة الـصــديـقــة لـفـتــرة رئــاسـيــة

جديدة ،متمنيا له كل التوفيق والسداد ،مشيدا
بــالـعــاقــات الـتــاريـخـيــة والـمـتـمـيــزة ال ـتــي تربط
الكويت بتركيا الصديقة ،ومؤكدا الحرص على
تـعــزيــز أواصـ ــر ه ــذه ال ـعــاقــات ،واالرتـ ـق ــاء بأطر
التعاون في مختلف المجاالت والميادين ،وبما
يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

والصناعة خالد الروضان ،ووزير
ال ـن ـف ــط وزي ـ ــر ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـم ــاء
بخيت الرشيدي ،وعدد من كبار
المسؤولين في الديوان األميري
ووزارة ال ـخ ــارج ـي ــة وال ـج ـه ــات
األخرى.
وأكـ ـ ــد ال ـم ـج ـلــس أه ـم ـي ــة ه ــذه
الزيارة ،وما ستتيحه من فرص
ل ـت ـب ــادل وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر ح ـيــال
عــدد مــن القضايا ذات االهتمام
المشترك.
ثم استمع المجلس إلى شرح
قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء
حول نتائج الزيارة التي قام بها
إل ــى ألـمــانـيــا لـلـمـشــاركــة كضيف
ش ــرف فــي الملتقى االقـتـصــادي
ال ـعــربــي األل ـمــانــي ف ــي دورتـ ــه ال ـ
 21بـمــديـنــة بــرل ـيــن ،ح ـيــث ألـقــى
سموه كلمة أمام الملتقى تناولت
العالقات المتميزة القائمة بين
ال ـب ـل ــدي ــن ال ـص ــدي ـق ـي ــن ف ــي كــافــة
الميادين ،وحرص الكويت الدائم
على تقوية التعاون مع ألمانيا

«االئتمان» 8 :آالف تحويل إلكتروني
إلى حسابات المقترضين في البنوك منذ مايو
عقب وقف التعامالت النقدية وإتمام الربط مع المصارف
أعـ ـل ــن «االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان» أن حـجــم
ال ـت ـح ــوي ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة مــن
البنك إلى حسابات المستفيدين
من قروضه في البنوك التجارية
ً
ً
المختلفة شهد نموا كبيرا ،منذ
وقف التعامالت النقدية (الكاش)
بشكل كــا مــل ونهائي فــي المقر
الرئيسي وجميع األ فــرع نهاية
مايو الماضي ،مؤكدا أن حجم
التحويالت بلغ أكثر من  8آالف
عملية مـنــذ ب ــدء الـعـمــل بــاآللـيــة
الجديدة حتى آخر يونيو.
وقــالــت الـنــاطـقــة بــاســم البنك
ح ـبــاري الـخـشـتــي ،فــي تصريح

صحافي لها ،أمس :إن «الزيادة
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي حـ ـج ــم ع ـم ـل ـي ــات
ال ـت ـحــويــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة تعد
إح ـ ـ ــدى ثـ ـم ــار إن ـ ـجـ ــاز ع ـم ـل ـيــات

الــربــط اإلل ـك ـتــرونــي مــع الـبـنــوك
والـ ـمـ ـص ــارف الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،ال ـتــي
ب ـ ـ ـ ــدأت قـ ـب ــل س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،وب ــات ــت
اآلن ت ـض ــم ش ـب ـك ــة واس ـ ـعـ ــة مــن

 19.7مليون دينار قروض يونيو
أعلن بنك االئتمان أن قيمة القروض والمبالغ
المنصرفة في يونيو الماضي للقروض العقارية،
وقروض المرأة ،والمنح ،والمحفظة بلغت 19.7
مليون دينار.
وأوضح «االئتمان» ،في إحصائية متخصصة
أصدرها أمس ،أن تلك القروض تضمنت نحو 936
ألف دينار لبناء قسائم خاصة ،ونحو  9.5ماليين
لبناء قسائم حكومية.

وأضــاف أنــه قــدم قروضا لشراء بيوت بمبلغ
 5.5ماليين دينار ،في حين بلغت قيمة القروض
المقدمة لتوسعة وترميم البيوت الحكومية 1.2
مليون دينار ،مبينا أن منح ذوي اإلعاقة بلغت
 2.3مليون دينار.
وذكـ ــر أن قـيـمــة الـ ـق ــروض ال ـم ـقــدمــة لـتــوسـعــة
وترميم سكن خاص في يونيو الماضي سجلت
 140ألف دينار .

البنوك والـمـصــارف ،حيث وقع
«االئ ـت ـمــان» معها بــروتــوكــوالت
تعاون للربط اإللكتروني تتيح
إمـ ـك ــانـ ـي ــة إج ـ ـ ـ ــراء ال ـت ـح ــوي ــات
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ــرة ،واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء
االستقطاعات الشهرية من دون
حاجة إلى مراجعة أي من أفرع
البنك ،كما تمكن المواطنين من
دفع أقساطهم عبر مواقع البنوك
التجارية».
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن هـ ــذه اآلل ـيــة
وف ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن ال ـ ــوق ـ ــت
والجهد للمتعاملين ،الذين لم
ي ـع ــودوا بـحــاجــة إل ــى مــراجـعــة
البنك بأنفسهم لتسلم شيكات
ال ــدف ـع ــات ال ـ ـقـ ــروض ،ك ـمــا كــان
يحدث في السابق.
وذك ـ ـ ـ ــرت أن هـ ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة
تأتي في سياق مساعي البنك
ال ـم ـس ـت ـمــرة ل ـت ـطــويــر مـنـظــومــة
ال ـخــدمــات ،وتـحــديــث وتـطــويــر
آل ـيــات ووس ــائ ــل تـقــديـمـهــا إلــى
ال ـمــواطــن الـمـسـيــرة ،وتقليص
ال ــدورة المستندية ،مــؤكــدة أن
م ـس ـي ــرة ال ـت ـح ــدي ــث ف ــي الـبـنــك
ستستمر وتتواصل ،لمزيد من
التيسير على المواطن.

َّ
إطفائيين وآسيوي
إصابة
في حريق مخزن بالشعيبة
●

محمد الشرهان

أصيب رجال إطفاء ووافد آسيوي مساء امس األول جراء حريق كبير في
مخزن يحتوي على اسفنج وأصباغ ومواد للتنظيف في منطقة الشعيبة
الغربية ،كما أسفر الحادث عن خسائر مادية جسيمة لحقت بالمخزن.
وفي التفاصيل التي رواها مدير ادارة العالقات العامة واإلعالم باإلدارة
العامة لإلطفاء العميد خليل األمير ان غرفة عمليات االدارة تلقت بالغا
مساء امس األول يفيد باندالع حريق في مخزن بالشعيبة الغربية ،مشيرا
الى انه فور تلقي البالغ تم توجيه مراكز اطفاء ميناء عبدالله وام الهيمان
وصبحان واالسناد بقيادة مدير اطفاء محافظة االحمدي المقدم معاذ
الحمادي الى الموقع.
وأض ــاف العميد االمـيــر ان رجــال االطـفــاء فــور وصولهم تبين لهم ان
الحريق اندلع في مخزن تبلغ مساحته  1000متر مربع وانه يحتوي على
مواد سريعة االشتعال ،مشيرا الى ان رجال االطفاء شرعوا في مكافحة
الحريق من اكثر من اتجاه ومنعوا وصوله الى المخازن المجاورة وتمت
السيطرة عليه بعد حوالي ساعتين من اندالعه ومن ثم شرعوا في عملية
التفتيش .وأشار الى ان الحادث اسفر عن اصابة رجلي اطفاء ووافد اسيوي
بحاالت اختناق واجهاد حراري وتم عالجهم في موقع الحادث من قبل
فني الطوارئ الطبية ،الفتا الى ان ضباط وحدة تحقيق الحوادث انتقلوا
الى موقع البالغ لبيان اسباب اندالع الحريق.

االت ـح ــادي ــة ،تـحـقـيـقــا للمصالح
المشتركة.
من جانب آخر ،طمأن المبارك
الــوزراء على صحة النائب األول
لــرئ ـيــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
ال ــدف ــاع الـشـيــخ نــاصــر الـصـبــاح،
إثر العملية الجراحية الناجحة
التي أجريت له أخيرا في ألمانيا،
مبتهال إلى الله العلي القدير أن
يـحـيـطــه بـكــريــم عـنــايـتــه ،ويــديــم
عليه الصحة والعافية ،متمنيا
لــه اكـتـمــال الـشـفــاء الـعــاجــل ،وأن
يـعــود إلــى وطـنــه سالما معافى
بإذن الله تعالى ،لمواصلة مسيرة
الـعـطــاء لــوطـنـنــا الـعــزيــز بقيادة
سمو األمير.

تشغيل المشروعات الصحية
ثـ ـ ــم اطـ ـ ـل ـ ــع مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ع ـلــى تــوص ـيــة الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة
المشتركة للشؤون االقتصادية
وال ـخ ــدم ــات ال ـع ــام ــة ب ـش ــأن آلـيــة

تـشـغـيــل ال ـم ـشــروعــات الصحية
الـ ـج ــدي ــدة ،وق ـ ــرر تـكـلـيــف وزارة
ا لـصـحــة تسلم مبنى مستشفى
جابر األحمد من وزارة األشغال
الـ ـع ــام ــة ،ل ـل ـع ـمــل ع ـل ــى تـشـغـيـلــه
وإدارته.
كـ ـم ــا قـ ـ ــرر ال ـم ـج ـل ــس تـكـلـيــف
وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة ا ل ـت ـن ـس ـي ــق مــع
وزارة الـمــالـيــة ودي ـ ــوان الـخــدمــة
ال ـم ــدن ـي ــة لـ ــدراسـ ــة ال ـم ـت ـط ـل ـبــات
المالية والدرجات الوظيفية من
الكوادر الطبية الالزمة لتشغيل
المستشفيات والمراكز التالية:
م ـس ـت ـش ـف ــى األم ـ ـي ـ ــري الـ ـج ــدي ــد،
مستشفى الجهراء الجديد ،مركز
الشيخة سلوى الصباح للخاليا
الجذعية والحبل السري.

التعاون مع «نزاهة»
وإث ـ ـ ـ ــر م ـ ــا شـ ـه ــدت ــه الـ ـس ــاح ــة
أخيرا من حديث حول تجاوزات
ت ـش ــوب ب ـعــض ال ـم ـم ــارس ــات في

الـهـيـئــة الـعــامــة ل ـشــؤون الــزراعــة
وال ـ ـثـ ــروة ال ـس ـم ـك ـيــة ،ف ـق ــد رح ــب
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ــالـ ـخـ ـط ــوات
اإليـجــابـيــة ال ـج ــادة ال ـتــي أعلنت
الهيئة العامة لمكافحة الفساد
اتخاذها في مواجهة كل ما أثير
من مظاهر التجاوزات والشبهات
وال ـت ـح ـق ـيــق ف ـي ـهــا ،وص ـ ــوال إلــى
ال ـح ـق ـي ـق ــة ،وات ـ ـخـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات
القانونية في شأن أي مخالفات
أو ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزات ي ـث ـب ــت وق ــوع ـه ــا
وم ـحــاس ـبــة ال ـم ـســؤول ـيــن عـنـهــا،
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ح ــث مجلس
الـ ـ ــوزراء ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة كافة
على تقديم كل ما تطلبه الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـم ـكــاف ـحــة الـ ـفـ ـس ــاد مــن
معلومات ومستندات وكل عون
مـمـكــن لـمـســاعــدتـهــا عـلــى إنـجــاز
مهمتها على النحو األكمل.

سلة أخبار
بلدية الجهراء293 :
معاملة هندسية في يونيو
أنجزت إدارة التدقيق
والمتابعة الهندسية بفرع
بلدية محافظة الجهراء خالل
يونيو الماضي  293معاملة،
برسوم  955دينارا.
وأوضح مدير اإلدارة أحمد
العنزي ،أن المعامالت اشتملت
على  90معاملة شهادة تحديد
أوصاف ،إلى جانب الكشف
على  105عقارات ،إضافة إلى
استقبال  30معاملة استفسار،
و 19معاملة إثبات حالة،
و 7معامالت إنهاء إشراف،
و 8معامالت تعهد إشراف،
و 24معاملة تقوية وإيصال
تيار كهربائي ،و 7معامالت
تعد على أمالك الدولة،
إنذار ٍ
ومعاملة استالم حدود،
ومعاملة توكيل مقاول،
واستقبال شكوى.

ً
«زكاة كيفان» 50 :يتيما
بحاجة إلى كفالتهم
حث رئيس لجنة زكاة كيفان
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية الشيخ عود الخميس
أهل الخير واإلحسان على
كفالة  50يتيما يعيشون داخل
الكويت من الجاليات الوافدة،
ً
مؤكدا أن اللجنة تهتم برعاية
ً
األيتام علميا ،وتسهل لهم
طريق العلم والنور ،وتحرص
على متابعتهم ورعايتهم.
وقال الخميس ،في تصريح له،
«نقدم لهؤالء األيتام العيدية
والكسوة وغيرها من الهدايا
األخرى ،ونشحذ همتهم،
ليكونوا طاقات فاعلة في
المستقبل ،فاليتيم مشروع
إنساني ناجح يجب استثماره».

4
برلمانيات
«بيئة األعمال» :خصخصة محطات الوقود لمبادري «الصندوق»
ةديرجلا
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«البلدية» سلمت لـ«التجارة»  5آالف متر ألنشطة العربات المتنقلة

ندعم بعض
المشاريع
المتناهية
الصغر
ونخشى
التحايل

الفضل

أعلن عضو لجنة تحسين بيئة
االعمال البرلمانية النائب أحمد
الفضل إطالق خصخصة محطات
ال ــوق ــود ل ـم ـب ــادري ال ـم ـشــروعــات
الصغيرة والمتوسطة بعد إزالة
ال ـع ــوائ ــق م ــن ق ــان ــون ال ـص ـنــدوق
الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ــرعـ ــايـ ــة الـ ـمـ ـش ــاري ــع
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة ،كاشفا
في الوقت نفسه أن البلدية أبلغت
الـلـجـنــة خ ــال اجـتـمــاعـهــا أمــس
ت ـخ ـص ـيــص  9م ـن ــاط ــق لـتـنـفـيــذ
مشروع العربات المتنقلة.
وق ـ ـ ــال الـ ـفـ ـض ــل ،فـ ــي ت ـصــريــح
عـ ـق ــب اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـج ـن ــة ام ـ ــس:
ً
«نــاقـشـنــا ع ـ ــددا م ــن الـمــواضـيــع،
منها تنظيم وتــوزيــع تراخيص
العربات المتنقلة على المناطق،
وكنا قد قطعنا مشوارا طويال في
هذا الموضوع حتى وصلنا إلى
ُ
رض نوعا ما ،وشخصيا
شكل م ٍ
يرضيني ان تخصص العربات
المتنقلة في الفترة االولــى لفئة
مــن ال وظيفة لــه ،فنحن اآلن في
وض ــع تـجــربــة بـحـيــث ستوضع
ضــوابــط داخـلـيــة ،ومــن ثــم إذا لم
ي ـكــف ع ــدد الـمـتـقــدمـيــن ويـحـقــق
ال ـ ـه ـ ــدف الـ ـم ــرج ــو ف ـي ـت ــم زيـ ـ ــادة
الشريحة لتكون أوسع».

وأض ــاف« :كـنــا متوقفين عند
م ــوض ــوع ت ـخ ـص ـيــص األراض ـ ــي
من قبل الجهات المعنية ،ووزارة
التجارة طلبت أراض ــي مختلفة
بعضها تابع لشركة المشروعات
السياحية ،والـشــركــة وافـقــت من
حيث المبدأ ،واألراضــي األخرى
تــا بـعــة للهيئة ا لـعــا مــة للشباب،
وج ـم ـي ــع ه ـ ــذه ال ـط ـل ـب ــات تــذهــب
إلــى البلدية الـتــي تـقــوم بــدورهــا
باستكمال اج ــراء ات تخصيص
تلك األراضي».
ولفت إلى أن «لجنة استكمال
بـ ـيـ ـئ ــة األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع ــات
الصغيرة اآلن تقوم بــدور واحد
فـقــط ،وه ــو الــربــط بـيــن الجهات
المعنية وخلق حالة من التفاهم
بين تلك الجهات ،حتى نتأكد من
إزالة العوائق».
وأعلن أن البلدية سلمت امس
إح ــداث ـي ــات  9مـنــاطــق بــإجـمــالــي
مـســاحــة تـصــل إل ــى  5االف متر
مـخـصـصــة ل ـل ـعــربــات الـمـتـنـقـلــة،
وخ ـ ــال أسـ ـب ــوع س ـت ـضــع وزارة
ال ـت ـجــارة يــدهــا عـلــى جـمـيــع تلك
األراض ـ ـ ـ ــي ،م ـس ـت ــدرك ــا« :لـ ــم يـكــن
يرضينا أن تسلم تلك األراضــي
خالية مــن الـخــدمــات ،كما رأينا

«التوظيف» :تصريحات الحكومة
متناقضة بشأن اإلحالل
ق ـ ـ ــررت ل ـج ـن ــة اإلحـ ـ ـ ــال وأزمـ ـ ـ ــة الـ ـت ــوظـ ـي ــف ،فــي
اجـتـمــاعـهــا أم ــس ،اس ـتــدعــاء نــائــب رئ ـيــس مجلس
الــوزراء وزيــر الدولة لشؤون مجلس ال ــوزراء ،أنس
ال ـص ــال ــح ،ووزيـ ـ ــرة ال ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة والـعـمــل
وزيــرة الدولة للشؤون االقتصادية ،هند الصبيح،
ل ـلــوقــوف عـلــى م ــدى تـطـبـيــق سـيــاســة اإلحـ ــال في
القطاعين الحكومي والخاص ،وتقديم كشف بجميع
المشاريع ونسب اإلحالل المطلوبة ومدى االلتزام
بها بجداول زمنية.
وق ــال ــت م ـق ــررة الـلـجـنــة الـنــائـبــة ص ـفــاء الـهــاشــم،
فــي تـصــريــح صـحــافــي أم ــس ،إن الـلـجـنــة اجتمعت
بجميع أعضائها لمناقشة التصريحات الحكومية
ال ـم ـت ـنــاق ـضــة ب ـش ــأن اإلحـ ـ ــال واسـ ـتـ ـب ــدال وظــائــف
الوافدين بالكويتيين.

داع
وأشارت الهاشم إلى أن هناك وظائف ال يوجد ٍ
ألن يشغلها الوافدون ،في ظل وجود نسبة بطالة
تصل إلى  ١٢ألف مواطن ،مشيرة إلى أن الحكومة
سبق أن صــرحــت بــإلـغــاء  ٣١٠٨وظــائــف للوافدين
وإحالل المواطنين مكانهم.
وأوضـحــت أن هــذا األمــر لم ينفذ ،وأن ما تم هو
إنهاء خدمات  ١٤٣١واف ــدا ،وهناك فــرق بين إنهاء
الـخــدمــات وإل ـغــاء وظــائــف ،الفـتــة إل ــى أنـهــا تتفهم
وجود بعض الوظائف التي تتطلب وجود عناصر
غير كويتية ،مثل الخدمات ووظائف أخرى مازالت
الثقافة االجتماعية ترفضها.

أن المساحة صغيرة ،فضال عن
بعد المناطق المخصصة ،غير أن
هذا األمر يعود إلى قبول المبادر
نفسه أو عدمه».

محطات الوقود
وتطرق الفضل إلى تخصيص
ن ـح ــو  46مـ ــن م ـح ـط ــات ال ــوق ــود
الستثمارها من قبل المبادرين،
م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدا أن ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــل األخ ـ ـيـ ــر
ل ـقــانــون ال ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة أتـ ـ ــاح ل ـل ـص ـنــدوق
ا لـمـضــي فــي عملية التخصيص
الـتــي تــوقـفــت مـنــذ فـبــرايــر ،2016
منوها بتعاون مؤسسة البترول
مع المبادرين.
وأوضح أن الصندوق الوطني
سـيـقــوم ب ـ ــدوره ف ــي تـحــديــد آلـيــة
ال ـت ـخ ـص ـي ــص وك ـي ـف ـي ــة تـحـقـيــق
االس ـت ـف ــادة ل ـل ـم ـبــادريــن م ــن هــذه
االس ـت ـث ـم ــارات م ــن خ ــال تــدريــب
ً
وتــأه ـيــل ،الف ـتــا إل ــى ان المشكلة
السابقة بشأن قانون الصندوق تم
حلها من خالل التعديالت االخيرة
عليه ،والعمل اآلن إجرائي ،حيث
سيتم استثمار المحطة بالكامل
على غرار ما يحدث في السعودية.

وأشـ ـ ــار ال ـف ـضــل إلـ ــى الـمـضــي
في تخصيص محطات الوقود،
ً
مبينا أن هذا «يحتاج إلى تدريب
وت ــأهـ ـي ــل ومـ ـع ــرف ــة آلـ ـي ــة وطـ ــرق
حساب الوقود وغيرها من األمور
الـفـنـيــة ،بــاإلضــافــة إل ــى معايير
األمن والسالمة».
وأضاف أن «مؤسسة البترول
تدفع بهذا األمر إلنجازه ،كما أن
الجهات الرسمية في قمة التعاون
وتنتظر إجراءات تأسيس الشركة
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ،وال ـ ـتـ ــي س ـت ـت ـن ــازل
مــؤسـســة ال ـب ـتــرول ع ــن حصتها
ف ـي ـهــا وف ـق ــا ل ـم ـعــاي ـيــر ال ـت ـخــارج
حال تحققها حتى تتسلم إدارة
الصندوق إدارة الشركة بالكامل».

المشاريع المتناهية الصغر
وذكر الفضل ان اللجنة بحثت
ال ـش ــؤون الـمـتـعـلـقــة بــالـمـشــاريــع
ال ـم ـت ـنــاه ـيــة الـ ـصـ ـغ ــر ،ب ـح ـضــور
وزارة التجارة وممثلي الصندوق
وبرنامج القوى العاملة ،بهدف
مـ ـ ـن ـ ــح حـ ـ ــافـ ـ ــز ألصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب ه ـ ــذه
المشاريع ،عبر إعطاؤهم جــزء ا
من دعم العمالة ،مبينا أن برنامج
دعــم العمالة اشـتــرط التأكد من

عاشور :احتفاظ العمالة المنزلية
بجوازات السفر عواقبه وخيمة
طالب النائب صالح عاشور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان
بتفعيل دور شركة ال ــدرة للعمالة المنزلية ،ومحاسبة المقصرين
فيها ،وضمان حقوق المواطنين بخصوص احتفاظ العمالة بجوازات
سفرهم.
وقال عاشور ،في تصريح أمس ،إن على وزير التجارة والصناعة
أن يضمن حقوق المواطنين بالنسبة للشروط التي وضعتها الفلبين
بخصوص العمالة المنزلية ،والتي طالبت بها لالستمرار بالسماح
لتلك العمالة بالذهاب للعمل في الكويت.
واضاف« :على وزارة التجارة أن تشكل فريقا للتنسيق بينها وبين
وزارة الداخلية ،حتى ال يتم بخس حقوق المواطنين» ،مبينا أن شرط
الفلبين بأن يحتفظ العامل بجواز سفره ،إن تم تنفيذه ،ستكون عواقبه
وخيمة ،حيث يمكن للعامل أن يكون مدينا للكفيل ،أو يرتكب جريمة،
أو يقوم بسرقة ما ويهرب خارج البالد دون محاكمته.

الخضير إلنشاء فرع
لبنك الدم في مدينة
صباح األحمد

أعلن النائب حمود الخضير
تقديمه اقـتــراحــا بــرغـبــة إلنـشــاء
فرع لبنك الدم في مدينة صباح
األحمد.
وق ــال الخضير ،فــي اقـتــراحــه،
«نـ ـ ـظ ـ ــرا ل ـ ـض ـ ــرورة ت ــوفـ ـي ــر ال ـ ــدم
وأهـ ـمـ ـيـ ـت ــه إلجـ ـ ـ ـ ــراء ال ـع ـم ـل ـي ــات
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـعـ ـجـ ـل ــة وال ـ ـ ـطـ ـ ــارئـ ـ ــة فــي
الـمـسـتـشـفـيــات ،وت ـس ـه ـيــا على
الـ ـمـ ـتـ ـب ــرعـ ـي ــن م ـ ــن الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
والمقيمين ،خاصة أنه ال يوجد
ف ــي مــدي ـنــة ص ـبــاح األح ـم ــد فــرع
ل ـب ـن ــك ال ـ ـ ـ ــدم ،أت ـ ـقـ ــدم ب ــاالقـ ـت ــراح
برغبة بإنشاء فرع لبنك الدم في
مدينة صباح األحـمــد ،وتزويده
بكل الـمـعــدات وال ـك ــوادر الــازمــة
إلتمام عملية التبرع ونقل الدم
للمستشفيات بأحدث األجهزة».

الصالح إلنهاء التحقيقات
في «حريق المطار»

أش ـ ــاد ال ـن ــائ ــب خ ـل ـيــل ال ـصــالــح
ب ـجــاهــزيــة رجـ ــال اإلطـ ـف ــاء وإدارة
الطيران المدني للتعامل مع حريق
غ ــرف ــة ال ـتــدخ ـيــن ب ـم ـطــار ال ـكــويــت،
وال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـيــه دون خ ـســائــر،
مؤكدا أن تعامل رجال مركز اطفاء
الـ ـمـ ـط ــار وال ـ ـط ـ ـيـ ــران الـ ـم ــدن ــي مــع
الحادث يعكس احترافية.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـص ــال ــح إلـ ـ ــى ج ـه ــود
رئـ ـي ــس ادارة الـ ـطـ ـي ــران ال ـم ــدن ــي
الشيخ سلمان الحمود في متابعة
الـ ـ ـح ـ ــادث ،وح ــرص ــه ع ـل ــى ارس ـ ــال
رسالة طمأنة للجميع بمحدودية
الحريق وسالمة جميع المسافرين
والـعــامـلـيــن بــال ـم ـطــار ،داع ـي ــا إلــى
ســرعــة إن ـج ــاز الـتـحـقـيـقــات بـشــأن
ال ــواق ـع ــة وال ـك ـش ــف ع ــن مـسـبـبــات
الحادث ،للحيلولة دون تكراره.

الروضان وقيادات "التجارة" في اجتماع اللجنة أمس
مدى مطابقة صاحب التخصص
للمهنة التي يمارسها قبل تقديم
الدعم.
وأض ــاف أن «ال ـقــوى العاملة»
وجهت كتابا إلى مجلس الوزراء
ح ــددت فـيــه االس ـب ــاب والـعــوائــق

«ونحن طلبنا من وزارة التجارة
الرد عليها حتى نصل إلى نقطة
ت ــواف ــق مـعـيـنــة تـضـمــن حـصــول
المستحقين على الدعم لبعض
األن ـش ـط ــة ،أمـ ــا ب ـعــض األن ـش ـطــة
األخ ــرى فــأرجــئ موضوعها إلى

حين وجود آلية تتحقق من قائمة
الـنـشــاط ك ـش ـهــادات تــدريــب ومــا
شــابــه ذل ــك مــن اث ـبــاتــات ،مـشــددا
على ان اللجنة ال تريد أن يكون
هـ ــذا ال ـم ــوض ــوع ب ــاب ــا لـلـتـحــايــل
والتالعب على المال العام.

٥
«التمييز» :القضاء الكويتي مختص بجرائم المواطنين
في الخارج ولو وقع جزء منها بالبالد
ةديرجلا

•
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• أكدت عدم اختصاصً القضاء البريطاني بمحاكمة «بورفعة» وأيدت سجنه  ٥سنوات
• الطاعن مسؤول عقليا عن إساءاته في «التواصل االجتماعي» والقانون ال يعفيه
حسين العبدالله

حسمت محكمة التمييز
الجزائية قضية إمكانية مالحقة
المواطنين عن األفعال الصادرة
منهم خارج البالد حتى لو كانت
األفعال غير معاقب عليها في
الدول األجنبية.

الوقائع
المرتكبة
من المتهم
معاقب عليها
في القانون
الجزائي

أكـ ـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز
فـ ــي حـ ـك ــم قـ ـض ــائ ــي ب ـ ـ ــارز عـلــى
ام ـتــداد تطبيق أحـكــام الـقــانــون
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــزائـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــي عـ ـل ــى
الكويتيين المرتكبين للجرائم
خـ ــارج ال ـب ــاد ح ـتــى ول ــو كــانــت
ال ـج ــرائ ــم ال ـ ـصـ ــادرة م ـن ـهــم غـيــر
معاقب عليها بالبلد الذين هم
م ـ ــوج ـ ــودون ف ـي ــه ط ــال ـم ــا كــانــت
الجرائم المرتكبة منهم وقعت
جميعها أو جزء منها بالكويت.
ً
و جــاء حكم التمييز ردا على
الطعن المقام من دفاع المواطن
س ــا ل ــم ب ــور ف ـع ــة ،ا لـ ــذي تسلمته
ال ـ ـكـ ــويـ ــت م ـ ــن ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ق ـبــل
ع ــام ب ـعــدم اخ ـت ـصــاص الـقـضــاء
الكويتي بمحاكمة بورفعة ألن
ال ـ ـع ـ ـبـ ــارات ،الـ ـت ــي صـ ـ ــدرت مـنــه
ببرنامج التواصل االجتماعي
(سـنــاب ش ــات) غـيــر مـجــرمــة في
بريطانيا ،و ب ــأن تلك ا لـعـبــارات
ت ـخ ـض ــع ل ـل ـق ـض ــاء ال ـبــري ـطــانــي
ألن ـ ـ ـهـ ـ ــا وق ـ ـ ـعـ ـ ــت ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،ول ـ ـي ـ ــس ل ـل ـق ـض ــاء
ا ل ـ ـكـ ــو ي ـ ـتـ ــي ،إال أن ا ل ـم ـح ـك ـم ــة
تـمـسـكــت بــاخ ـت ـصــاص الـقـضــاء
وأيــدت حكم محكمة أول درجــة
واالستئناف من بعدها بإدانة
بورفعة بالسجن خمس سنوات
مع الشغل والنفاذ على خلفية
إدان ـ ـتـ ــه ب ـ ــاإلس ـ ــاء ة إل ـ ــى األم ـي ــر
والـ ـتـ ـح ــري ــض ع ـل ــى ق ـل ــب ن ـظــام
ا ل ـح ـكــم وازدراء ف ـئــة م ــن فـئــات
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وهـ ـ ــم الـ ـم ــواطـ ـن ــون
الشيعة واإلساء ة إلى السعودية
وقطر.

اختصاص
وقـ ـ ــالـ ـ ــت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـت ـم ـي ـي ــز
بـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ف ـي ـصــل
خــري ـبــط ف ــي حـيـثـيــات حـكـمـهــا،
إن ال ـق ـض ــاء ال ـكــوي ـتــي يـخـتــص
ً
ع ـمــا بــالـحـكــم ال ـم ــادة الـحــاديــة
عشرة مــن قــانــون الـجــزاء وعلى
مـ ــا اس ـت ـق ــر ع ـل ـي ــه ق ـ ـضـ ــاء ه ــذه
الـمـحـكـمــة بـنـظــر ال ـجــرائــم الـتــي
ترتكب فــي إقليم دو لــة الكويت
وت ــواب ـع ـه ــا ،ط ــال ـم ــا ت ـح ـقــق فــي
إقليم دولة الكويت الركن المادي
للجريمة أو أحد عناصره ،ففي
ال ـحــالــة األولـ ــى ت ـكــون الـجــريـمــة
قد وقعت كلها في إقليم الدولة،
و فــي الحالة الثانية يكون جزء
مـ ــن الـ ـج ــريـ ـم ــة قـ ــد وقـ ـ ــع ف ـي ـهــا،
وإذ يـتـكــون الــركــن ال ـم ــادي ألي
ج ــريـ ـم ــة م ـ ــن س ـ ـلـ ــوك إجـ ــرامـ ــي
ونتيجة ضــارة و عــا قــة سببية
بينهما فــإن تحقق أي مــن هذه
الـ ـعـ ـن ــاص ــر فـ ــي دول ـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت
ً
يـنـشــئ لـمـحــاكـمـهــا اخـتـصــاصــا
ً
بمحاكمة الجاني وفقا ألحكام
القوانين السارية فيها.

العيب

المحكمة
أيدت إدانته
على جرائم
اإلساءة
لألمير
والشيعة
ودول الخليج

وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ف ــي
ح ـي ـث ـيــات حـكـمـهــا أن الـنـتـيـجــة
ً
ال ـت ــي ج ـع ـل ـهــا ال ـم ـش ــرع م ـنــاطــا
لـلـعـقــاب ف ــي ج ــرائ ــم الـطـعــن عن
طـ ــريـ ــق الـ ـكـ ـت ــاب ــة والـ ـ ـق ـ ــول عـبــر
م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
في حق األمير والعيب في ذاته
والتحريض بذات الوسيلة على
ق ـل ــب نـ ـظ ــام ال ـح ـك ــم الـ ـق ــائ ــم فــي
ال ـك ــوي ــت ب ـط ــرق غ ـيــر م ـشــروعــة
المنصوص عليها في المادتين
 29 ،25من القانون رقم  31لسنة
 ،1970وكذا التحريض من خالل
مواقع التواصل االجتماعي على
ازدراء فئة من فئات المجتمع -
الطائفة الشيعية -المنصوص
عـلـيـهــا ف ــي ال ـم ــادت ـي ــن  2 ،1مــن
المرسوم بقانون رقم  19لسنة
 2012في شأن الوحدة الوطنية
 ال ـم ـس ـن ــدت ـي ــن إل ـ ــى الـ ـط ــاع ــن -وه ــي تـحـقــق ال ـع ـيــب ف ــي ال ــذات
األميرية بالتطاول على مكانة

فيصل خريبط

وش ـ ـخـ ــص سـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـب ــاد
والحث على تغيير نظام الحكم
ف ــي دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت ب ـط ــرق غـيــر
مشروعة و هــي توجيه الدعوى
لالنقضاض على النظام والعمل
عـلــى تـغـيـيــره وإح ـ ــداث كــراهـيــة
وازدراء فئة من فئات المجتمع
و هــي فئة الطائفة الشيعية من
خ ــال أف ـع ــال ال ـبــث أو الـتـغــريــد
على شبكة المعلومات الدولية
ً
«اإلنترنت» و هــي تتحقق دائما
فــي جميع األح ــوال داخ ــل دولــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـ ـصـ ــرف الـ ـنـ ـظ ــر عــن
الـمـكــان ،ال ــذي تـتــم فـيــه األعـمــال
التي ترتب عليها تلك النتيجة
المراد تحقيقها.

عقاب
وقالت المحكمة إن ما أثبته
الحكم المطعون فيه مــن خالل
مــا نـشــره الـطــاعــن عـلــى حسابه
ال ـش ـخ ـص ــي م ــن خ ـ ــال مــوق ـعــي
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي الـ ـم ــار
ب ـيــان ـه ـمــا  -لـ ـعـ ـب ــارات تـتـضـمــن
اإلشــارة والتطاول على دولتي
ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـعــودي ــة
وقطر ،تتوافر فيه النتيجة مناط
العقاب على جريمة القيام بغير
إذن مــن الحكومة بعمل عدائي
ضــد دو ل ــة أجنبية المنصوص
ع ـل ـي ـهــا ف ــي ال ـف ـق ــرة األول ـ ـ ــى مــن
المادة الرابعة من القانون رقم
 31لسنة  1971بتعديل بعض
أحـ ـ ـك ـ ــام ق ـ ــان ـ ــون ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاء وه ــي
ت ـعــريــض دولـ ــة ال ـكــويــت لخطر
الحرب مع تلك الدولتين أو قطع
ال ـع ــاق ــات ال ـس ـيــاس ـيــة مـعـهـمــا،
ً
وال ـت ــي تـقــع دائ ـم ــا داخ ــل إقـلـيــم
دولة الكويت ،فإنه يترتب على
ذلــك أن االخـتـصــاص بمحاكمة
الـطــاعــن عــن ال ـجــرائــم الـمـسـنــدة
ال ـيــه يـنـعـقــد لـلـقـضــاء الـكــويـتــي
ً
ع ـمــا ب ـنــص ال ـم ــادة  11ســالـفــة
البيان ،ويكون دفع الطاعن بعدم
اخ ـت ـص ــاص ال ـق ـض ــاء ال ـكــوي ـتــي
ً
والئـ ـ ـي ـ ــا ب ـم ـح ــاك ـم ـت ــه وانـ ـعـ ـق ــاد
اال خ ـت ـصــاص لـمـحــا كــم المملكة
ً
المتحدة تأسيسا على أن ما قام
به من أعمال بث تمت من خالل
مــوقـعــي ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
خارج إقليم دولة الكويت يكون
على غير أساس.

جرائم اإلنترنت
وبينت المحكمة «وإذ خلص
الـحـكــم الـمـطـعــون فـيــه إلــى ذلــك،
واط ـ ـ ــرح دفـ ــع ال ـط ــاع ــن ف ــي ه ــذا
الشأن بما يساير النظر المتقدم
ف ــإن ــه ي ـك ــون ق ــد ط ـب ــق ال ـق ــان ــون
تطبيقا صحيحا ،وال يغير من
ذلك ما تذرع به الطاعن بأسباب
طعنه من أن تحديد االختصاص
اإلقليمي بالنتيجة اإل جــرا مـيــة
على نحو ما انتهى اليه الحكم
المطعون فيه يخالف ما أورده
المشرع من شرائط بنص المادة
 12من قانون الجزاء ،وانه فضال
عن عدم جدواه فقد عرض الحكم
المطعون فيه لما أبداه الطاعن
في هذا الشأن ،وأطرحه استنادا
إ لــى أن طبيعة جرائم اإلنترنت

الكويت مختصة بمحاكمة بورفعة حتى ولو كان فعله غير ّ
مجرم في بريطانيا
لم يثبت إصابته بمرض وقت تلفظه بالعبارات والمحكمة مطمئنة إلدراكه
َ َّ
السلوك الذي ارتكبه المتهم مؤثم في البلد الذي وقعت فيه النتيجة
ت ـت ـج ــاوز ح ـ ــدود الـ ـ ـ ــدول ،ل ـكــون
شـبـكــة ال ـم ـع ـلــومــات ال ــدول ـي ــة ال
تـتــأثــر بـهــا دول ــة مــن الـ ــدول ،بل
هـ ــي م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـح ــواس ــب
العمالقة ترتبط بعضها ببعض،
وي ـم ـك ــن ألي ش ـخ ــص ال ــدخ ــول
اليها من اي مكان في العالم».

طبيعة جرائم
اإلنترنت
تتجاوز
حدود الدول
ويمكن
الدخول إليها
من أي مكان
في العام

بريطانيا
وأضــافــت «قــد يـكــون السلوك
الــذي قــام به الجاني غير مؤثم
في البلد الــذي وقــع فيه ،إال أنه
م ــؤث ــم ف ــي ال ـب ـلــد الـ ــذي تحققت
ف ـيــه ال ـن ـت ـي ـجــة ،وم ــن ث ــم ينعقد
االختصاص للقانون المحلي،
وتخضع الوقائع التي ارتكبها
الطاعن للقانون الساري عليها
وقـ ــت ارت ـك ــاب ـه ــا ،س ـ ــواء أك ــان ــت
قوانين الدولة األجنبية -المملكة
ال ـم ـت ـحــدة -ت ـجــرم األف ـع ــال الـتــي
قــام بـهــا الـطــاعــن أم ال ،وهــو ما
ال يـنــازع فيه الـطــاعــن مــن سبق
م ـح ــا ك ـم ـت ــه ع ـ ــن ذات ا ل ــو ق ــا ئ ــع
ب ــال ـم ـم ـل ـك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ت ـبــرئ ـتــه
منها كما ال يجديه -من بعد -ما
أث ــاره مــن الـتـفــات المحكمة عن
طـلـبــه بـشــأن مـخــاطـبــة الـتـعــاون
ال ـ ــدول ـ ــي ب ــال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـم ـت ـح ــدة
بمعرفة النيابة ا لـعــا مــة ،ليبان
ما اذا كانت الجرائم المنسوبة
ال ـي ــه تـشـكــل ج ــرائ ــم مـنـصــوصــا
ع ـل ـي ـه ــا فـ ــي ق ــوانـ ـي ــن ال ـم ـم ـل ـكــة
م ــن عــدمــه ،م ــادام ــت وج ــدت في
اوراق الــدعــوى ما يكفي لتكون
عقيدتها والفصل فيها من دون
حــاجــة الــى اتـخــاذ هــذا اإلج ــراء،
ب ـ ـعـ ــد ان ا ثـ ـ ـب ـ ــت ا ل ـ ـح ـ ـكـ ــم  -عـ ـل ــى
ال ـس ـي ــاق ال ـم ـت ـق ــدم -اخ ـت ـصــاص
القضاء الكويتي بنظر الدعوى
والئ ـيــا ،وان ال ـجــرائــم المسندة
ً
اليه معاقب عليها وفقا لقانون
الجزاء الكويتي ،كما أن الحكم
الـمـطـعــون فـيــه قــد عــرض لطلب
الطاعن في هذا الشأن واطرحه
بــرد كــاف وســائــغ ،ومــن ثــم فــإن
ما يثيره في هذا الشان ال يكون
قويما».

المتهم
يعاني نوبات
الهوس
أو االكتئاب
بحسب
التقارير

مرض عقلي
وقالت «التمييز» ،في حيثيات
ح ـ ـك ـ ـم ـ ـهـ ــا ،إن «ا لـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ــع بـ ـع ــدم
مسؤولية بورفعة ان نص الفقرة

األول ــى مــن ال ـمــادة  2مــن قــانــون
الجزاء قد جــرى على «اال يسأل
جــزائـيــا مــن يـكــون وقــت ارتـكــاب
الفعل عاجزا عن إدراك طبيعته
أو صـفـتــه غ ـيــر ال ـم ـش ــروع ــة ،أو
ً
عاجزا عن توجيه إرادته بسبب
مرض عقلي أو نقص في نموه
الذهني أو أي حالة أخــرى غير
ط ـب ـي ـع ـي ــة ،م ـ ـفـ ــاده ان الـ ـم ــرض
الـعـقـلــي -وم ــا ف ــي حـكـمــه -ال ــذي
تنعدم به المسؤولية قانونا هو
الــذي من شأنه ان يعدم اإلدراك
أو يترتب عليه فقد القدرة على
ت ــو ج ـي ــه اإلرادة ب ـص ـفــة ع ــا م ــة،
أم ــا ســائــر األمـ ـ ــراض واألح ـ ــوال
النفسية التي تنقص أو تضعف
من هاتين الملكيتين ،بحيث ال
تبلغ الحد الذي يفقد الشخص
معه كل إدراكه أو إرادته ،فال تعد
سببا النعدام المسؤولية ،وكان
تقدير حالة المتهم العقلية من
األموال الموضوعة التي تستقل
محكمة الموضوع بالفصل فيها
مـ ــادامـ ــت ت ـق ـيــم ق ـض ــاء ه ــا عـلــى
أسباب سائغة».
وب ـي ـنــت الـمـحـكـمــة أن الـحـكــم
المطعون فيه قــد عــرض لدفاع
الـ ـط ــاع ــن فـ ــي ه ـ ــذا ال ـخ ـص ــوص
واطـ ـ ــرحـ ـ ــه ألسـ ـ ـب ـ ــاب ح ــاص ـل ـه ــا
إلـ ـ ــى أن الـ ـث ــاب ــت م ـ ــن م ـطــال ـعــة
التقرير الطبي للجنة الطبية،
ال ـتــي انـتــدبـتـهــا الـمـحـكـمــة أنـهــا
انتهت إلى أن المتهم يعاني من
االض ـ ـطـ ــراب ال ــوج ــدان ــي ثـنــائــي
ال ـق ـط ــب ،وهـ ـ ــذا الـ ـم ــرض يـتـســم
بنوبات من الهوس أو االكتئاب
أو الهدوء لكن لم يتبين أنه كان
في حالة من تلك الحاالت خالل
المدة من أول شهر يناير 2016
ح ـتــى ت ــار ي ــخ  2016/3/31و قــت
ارتكابه الجرائم المسندة إليه،
ً
وأن االرجــح طبيا أن تصرفاته
خ ـ ــال ت ـل ــك ال ـف ـت ــرة ن ــات ـج ــة عــن
اض ـطــراب ســوء اسـتـخــدام مــواد
مؤثرة.

ً
تناوله مواد مؤثرة عقليا وقت
ارتـ ـك ــاب الـ ـج ــرم ال ـ ــذي ديـ ــن ب ــه،
وان القول بتناوله لتلك المواد
لــم يـقــم عـلـيــه دل ـيــل فــي األوراق
س ـ ــوى إقـ ـ ـ ــرار ال ـم ـت ـه ــم فـ ــي حــق
ً
نـفـســه ف ـض ــا ع ــن أن الـمـحـكـمــة
ت ـط ـم ـئــن إل ـ ــى أن ال ـم ـت ـه ــم وق ــت
ً
ارت ـ ـكـ ــاب ج ــرائـ ـم ــه ك ـ ــان م ــدرك ــا
لـمــا يفعله و هــو مــا تستخلصه
المحكمة من استقراء العبارات،
التي دونها المتهم وتلفظ بها
فــإنـهــا ع ـب ــارات مــرتـبــة تـحـتــوي
على أفكار ثارت في ذهن المتهم
وأخرجها إلى الواقع بالصورة،
ً
ال ـ ـتـ ــي هـ ــي ع ـل ـي ـه ــا ،ف ـ ـضـ ــا عــن
إقراره بالتحقيقات من أن حالة
الغضب التي انتابته من جراء
ح ـبــس م ـس ـلــم الـ ـب ــراك م ــا دف ـعــه
إلــى ارتـكــاب تلك الـجــرائــم ،وهو
م ــا تـطـمـئــن مـعــه الـمـحـكـمــة إلــى
أنه كان في حالة طبيعية وقت
أن أدل ــى بـهــا وال ي ـت ـعــارض مع
مــا ورد بالتقرير الطبي مــن أن
تنتابه في بعض األحيان حالة
االض ـ ـطـ ــراب ال ــوج ــدان ــي ثـنــائــي
القطب الناشئة عن تناول مواد
ً
م ــؤث ــرة عـقـلـيــا وه ــي حــالــة غير
دائمة وال تالزمه بصفة مستمرة
و ل ــم يـثـبــت م ــن األوراق أن تلك
الـ ـح ــال ــة الزم ـ ـتـ ــه خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
التي ار تـكــب فيها جرائمه وفق
ما ثبت بتقرير اللجنة الطبية،
التي تطمئن إليه المحكمة بما
الزمه ثبوت مسؤوليته الجزائية
عما قــام بــه مــن أفـعــال ،لما كان
ذلك ،وكان ما أورده الحكم فيما
سلف بيانه يستقيم بــه إ طــراح
دف ــاع الـطــاعــن ذلــك أنــه دلــل بما
يسوغ وانتهى في قضاء سليم
ال مخالفة فيه للقانون إ لــى أن
مرض الطاعن غير دائم وال يؤثر
في سالمة عقله وصحة إدراكــه
وتتوافر به مسؤوليته الجزائية
عن الجرائم التي دين بها.

إدراك
وقالت المحكمة :وقد خلصت
اللجنة إ لــى أن المتهم مسؤول
ً
جـ ــزائ ـ ـيـ ــا عـ ــن أق ـ ــوال ـ ــه وأفـ ـع ــال ــه
وت ـصــرفــاتــه خ ــال ت ـلــك ال ـف ـتــرة،
م ـمــا م ـف ــاده أن الـمـتـهــم ل ــم يكن
ً
مـصــابــا بـمــرض عقلي نـتــج عن

من قصر العدل

استفهام
في وقت تعاني المحكمة
الكلية من مشكلة اإلعالنات،
ون ـقــص أعـ ــداد الـمـنــدوبـيــن
المختصين باإلعالن ،توافق
وزارة العدل على نقل عدد
مــن الموظفين إلــى محاكم
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،بـ ـسـ ـب ــب ت ــوص ـي ــة
مـ ــن ب ـع ــض ال ـ ـن ـ ــواب ،وه ــو
األمــر الــذي يضر العمل في
المحاكم.

تساؤل

مطالبة

غير معقول

ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاذا ال ت ـ ـ ـقـ ـ ــوم وزارة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدل بـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل أجـ ـ ـه ـ ــزة
تتبع ا لـمـلـفــات فــي المحاكم،
خ ـ ـ ـصـ ـ ــو صـ ـ ــا أن األ ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة
المركبة حاليا ،والتي تنتظر
ال ـت ـش ـغ ـيــل ،ت ــم وض ـع ـهــا قـبــل
ن ـح ــو  3أ ع ـ ـ ــوام مـ ــن دون أي
فائدة تذكر؟ ومنا ا لــى وزير
الـعــدل وزيــر االوق ــاف د .فهد
العفاسي.

أن ي ـل ـح ــق ال ـم ــوظ ـف ــون
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـحـ ــاكـ ــم ب ـ ــرؤس ـ ــاء
المحاكم والنيابة العامة،
إلبـ ـع ــاد ت ــدخ ــات ال ـن ــواب
في نقل الموظفين ،وإبعاد
تدخالت الوزير أو الوكيل
اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي قـ ـط ــاع ــات
الـ ـمـ ـح ــاك ــم ،والـ ـ ـت ـ ــي تـضــر
بأعمالها وتـفــرغ اإلدارات
من الموظفين.

أن ت ـس ـت ـمــر م ـش ـك ـلــة إ عـ ــا نـ ــات ا لـ ــد عـ ــاوى
ا ل ـق ـضــا ئ ـيــة دون ح ـل ــول لـمـعــا لـجـتـهــا ،و هــو
األ م ــر ا ل ــذي يكشف عــدم ق ــدرة ا لـ ــوزارة على

فهد العفاسي

ح ــل ال ـم ـشــاكــل اإلداريـ ـ ــة ب ـكــل حـ ــزم ،السـيـمــا
أن ـه ــا ت ـع ــرض ال ـخ ــزان ــة ال ـع ــام ــة ل ـخ ـطــر دفــع
تعويضات للمتقاضين.

ضوء
ا لـمــرا قــب فــي محكمة اال سـتـئـنــاف بـقـصــر ا ل ـعــدل إسماعيل
أشكناني يستحق اإل شــادة والتقدير ،لما يقوم به من جهد
كبير تجاه المتقاضين والمحامين.

قصر العدل
مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

عراقيل حق
التقاضي!
فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـ ـ ــذي تــرت ـفــع
المطالبات بسرعة إج ــراء ات
التقاضي في المحاكم ،تتخذ
إدارة كـتــاب المحكمة الكلية
سلسلة من اإلجراءات المعيبة
ال ـتــي م ــن شــأن ـهــا عــرق ـلــة حق
الـ ـتـ ـق ــاض ــي أمـ ـ ـ ــام ال ـم ـح ــاك ــم،
السيما بعد تراجع اإلدارة في
إيجاد حلول لقضية اإلعــان
األزلية.
وال ـ ـقـ ــرارات الـمـعـيـبــة الـتــي
اتخذتها إدارة كتاب المحكمة
الكلية تتمثل في عدم تحريك
ال ــدع ــاوى الـمــدنـيــة المرتبطة
بــالـقـضــايــا الـجـنــائـيــة ،والـتــي
ت ـصــدر بـهــا أح ـك ــام بــاإلحــالــة
إل ـ ــى ال ـم ـح ــاك ــم ال ـم ــدن ـي ــة ،إال
بعد انـتـهــاء مصير الــدعــاوى
ال ـ ـج ــزائ ـ ـي ــة ،حـ ـت ــى لـ ــو ك ــان ــت
األخيرة معروضة أمام محكمة
التمييز.
وبينما كــا نــت إدارة كتاب
المحكمة الكلية تسمح سابقا
بــرفــع دع ــاوى مدنية جــديــدة،
بسبب صعوبة إحالة ملفات
الـ ــدعـ ــاوى ال ـمــدن ـيــة الـمـحــالــة
مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـحـ ــاكـ ــم الـ ـجـ ـن ــائـ ـي ــة،
ل ـك ــون ـه ــا م ـ ـتـ ــداولـ ــة ،أو أن ـهــا
مــو جــودة بالحفظ الجنائي،
تــرفــض إدارة ال ـك ـتــاب حاليا
رفـ ـ ــع دعـ ـ ـ ـ ــاوى ،إال بـ ـع ــد ضــم
مـ ـلـ ـف ــات الـ ـ ــدعـ ـ ــاوى ال ـم ــدن ـي ــة
المحالة من الحفظ ،في حين
ي ــرف ــض الـ ـ ـج ـ ــدول ط ـل ــب ضــم
تلك الـمـلـفــات ،أو أنــه ال يملك
اإلم ـكــان ـيــات لـضـمـهــا ،بسبب
س ــوء الــروت ـيــن اإلداري الــذي
تعيشه الملفات القضائية في
الـمـحــاكــم ،مــا يـعــرقــل مسيرة
رفـ ـ ــع الـ ـ ــدعـ ـ ــاوى ال ـق ـض ــائ ـي ــة،
ويؤخر الفصل فيها!
وك ــان بـمـقــدور إدارة كتاب
الـمـحـكـمــة الـكـلـيــة ف ــي الــوقــت
ال ـ ــذي ت ـم ـنــع إجـ ـ ــراء أن تــوفــر
بديال للمتقاضين ،ال أن تمنع
كــل وســائــل تسيير الــدعــاوى
ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،وعـ ـن ــدم ــا ت ـســأل
اإلدارة ع ــن ا ل ـح ـلــول لتسيير
الدعاوى القضائية تمتنع عن
تقديمها ،لعجزها عن تحقيق
تلك الدعاوى.
الـ ـقـ ـضـ ـي ــة األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي
مــن شــأ نـهــا أن تعطل الفصل
القضائي بــالــدعــاوى وتؤخر
الفصل بها ،هي امتناع إدارة
ك ـت ــاب ال ـم ـح ـك ـمــة ال ـك ـل ـيــة عــن
ع ـ ــرض م ـل ـف ــات أوامـ ـ ـ ــر األداء
ع ـل ــى ال ـق ـض ــاة خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
الـصـيـفـيــة ل ـل ـق ـضــاء ،بــذريـعــة
وجود العطلة القضائية ،وهو
ما سيعطل الفصل بالدعاوى
التي يتم رفعها أمام المحاكم،
مــا سـيـجـعــل أم ــر رفـعـهــا غير
م ـم ـكــن ،إال ب ـعــد ب ــداي ــة ال ـعــام
القضائي القادم في سبتمبر
ال ـم ـق ـب ــل ،ألن رف ـ ــع ال ــدع ــاوى
ال ـق ـض ــائ ـي ــة أم ـ ـ ــام ال ـم ـح ــاك ــم،
خـصــوصــا دعـ ــاوى المطالبة
ا لـمــا لـيــة ،يتطلب قـبــل رفعها
تقديم أوامــر أداء أمــام قاضي
األم ـ ــور الــوق ـت ـيــة ،وإال سيتم
ع ــدم قـبــولـهــا .وب ـمــا أن إدارة
كتاب المحكمة الكلية ستمتنع
عن عرض أوامــر األداء في كل
المحاكم خالل األشهر الثالثة
الـمـقـبـلــة ،م ــا يـعـنــي تــراكـمـهــا
إل ـ ـ ــى حـ ـي ــن ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـم ــوس ــم
القضائي في أواخــر سبتمبر
الـمـقـبــل ،وحـتــى يـتــم عرضها
بذلك التاريخ سيسمح برفع
ال ـ ــدع ـ ــاوى ال ـق ـض ــائ ـي ــة أم ـ ــام
المحاكم الخاصة بالمطالبات
المالية في أكتوبر المقبل ،ما
مــن شــأنــه أن يعطل إج ــراء ات
ال ـت ـقــاضــي غ ـيــر ال ـم ـب ــررة من
إدارة كتاب المحكمة الكلية،
أو حـ ـ ـت ـ ــى ا ل ـ ـج ـ ـه ـ ــاز ا لـ ـفـ ـن ــي
لـلـمـحـكـمــة ال ـك ـل ـيــة ،ب ـض ــرورة
الـنـظــر فــي هــذا األم ــر ،حفاظا
ع ـل ــى ح ــق ال ـت ـق ــاض ــي ،وع ــدم
تعطيله ،بذريعة وجود العطلة
القضائية ،وخاصة أن هناك
قضاة منتدبين بفترة العطلة
القضائية.
أت ـ ـم ـ ـنـ ــى أن ي ـ ـجـ ــد رئـ ـي ــس
المحكمة الكلية ،المستشار
د .عـ ـ ـ ــادل بـ ــورس ـ ـلـ ــي ،ح ـل ــوال
لهذه المشاكل اإلدارية ،والتي
مــن شأنها أن تعرقل مسيرة
التقاضي أمام المحاكم ،والتي
تساهم إدارة كتاب المحكمة
الكلية في تعطيلها على نحو
يحرم المتقاضي من ممارسة
ح ـ ـقـ ــوقـ ــه وإيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاد الـ ـحـ ـل ــول
ال ـم ـي ـســرة لـلـمـتـقــاضـيــن أم ــام
الـمـحــاكــم فــي قـضــايــا اإلع ــان
ورفع الدعاوى وحفظ الملفات
القضائية.

محليات
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األمير« :الجهراء الطبية» منارة حضارية وإضافة

سموه رعى افتتاح المدينة بحضور كبار الشيوخ والمسؤولين وأشاد بجهود «الديوان األميري»
أشاد سمو األمير بجهود
الشؤون المالية واإلدارية
بالديوان األميري ،وأعضاء فريق
العمل إلنجاز مدينة الجهراء
منارة حضارية
الطبية،
واعتبرها ً
ً
ً
للوطن ،ومعلما طبيا متكامال
ً
ومتميزا.

تبرع صاحب
السمو بأرض
المشروع
وتوجيهاته
ً
أثمرا صرحا
ً
صحيا
ً
متكامال

الجراح

ثـ ّـمــن صــاحــب ال ـس ـمــو أمـيــر
ال ـبــاد الـشـيــخ صـبــاح األحـمــد
جهود إنجاز مدينة «الجهراء
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة» ،واعـ ـتـ ـب ــره ــا م ـن ــارة
ح ـ ـضـ ــاريـ ــة لـ ـل ــوط ــن الـ ـع ــزي ــز،
ومـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــا طـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــا مـ ـتـ ـك ــام ــا
ومتميزا ،وإ ضــا فــة للمشاريع
الصحية والحيوية الكبيرة.
ورعى صاحب السمو أمس
حفل افتتاح المدينة الطبية,
ووصـ ـ ـ ــل مـ ــوكـ ــب س ـ ـمـ ــوه إل ــى
م ـك ــان ال ـح ـفــل ،ح ـيــث اسـتـقـبــل
ب ـ ـكـ ــل ح ـ ـ ـفـ ـ ــاوة وتـ ــرح ـ ـيـ ــب مــن
وزير شؤون الديوان األميري
ال ـش ـيــخ ع ـلــي الـ ـج ــراح ،ووزي ــر
الصحة الشيخ الدكتور باسل
الـ ـصـ ـب ــاح ،ورئ ـ ـيـ ــس الـ ـش ــؤون
المالية واإلدار يــة في الديوان
األم ـي ــري ع ـبــدال ـعــزيــز إس ـحــق،
وال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـشــركــة
محمد عبدالمحسن الخرافي
لؤي الخرافي.
وشـ ـه ــد ال ـح ـف ــل س ـم ــو ول ــي
الـعـهــد الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد،
ور ئـيــس مجلس األ مــة مــرزوق
الغانم ،ورئيس مجلس الوزراء
سـمــو الـشـيــخ جــابــر ال ـم ـبــارك،
وكبار المسؤولين بالدولة.
وأع ــرب صــاحــب الـسـمــو في
برقية تقدير لرئيس الشؤون
ال ـمــال ـيــة واإلداري ـ ـ ــة بــالــديــوان
األميري ،وأعضاء فريق العمل
ع ـ ــن الـ ـشـ ـك ــر عـ ـل ــى م ـ ــا ب ــذل ــوه
مـ ــن جـ ـه ــود م ـخ ـل ـص ــة ،وع ـمــل
دؤوب في المتابعة واالشراف
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذ الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع،
الـ ــذي ي ـم ـثــل م ـن ــارة ح ـضــاريــة
لـلــو طــن ا لـعــز يــز ومعلما طبيا
م ـت ـكــامــا وم ـت ـم ـي ــزا ،واض ــاف ــة
للمشاريع الصحية والحيوية
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،ب ـ ـمـ ــا يـ ـشـ ـمـ ـل ــه م ــن
ع ـي ــادات مـتـخـصـصــة وأق ـســام
ط ـب ـيــة م ـخ ـت ـل ـفــة ،وفـ ــق أح ــدث
أن ـظ ـم ــة ال ـت ـخ ـط ـيــط واإلنـ ـش ــاء
وال ـت ـق ـن ـيــة ،ومـ ــا ي ـح ـتــويــه مــن
أج ـهــزة طـبـيــة ذات مــواصـفــات
عالمية ،ما يبرز كفاء ة االخوة
واالخوات القائمين على تنفيذ
المشروع في الديوان األميري،

األمير لدى وصوله وفي استقباله وزير الصحة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاه ـ ـ ـمـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ
المشاريع الطموحة في البالد.

جهد متميز
وب ـ ـ ـ ـ ــدأ الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــل ب ــالـ ـنـ ـشـ ـي ــد
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ،ث ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـ ــاوة آي ـ ـ ــات
مـ ــن الـ ــذكـ ــر الـ ـحـ ـكـ ـي ــم ،ب ـعــدهــا
ألـ ـق ــى وزيـ ـ ــر شـ ـ ــؤون ال ــدي ــوان
األميري كلمة بالمناسبة قال
فـيـهــا " ب ـنــاء عـلــى التوجيهات
ا ل ـ ـ ـسـ ـ ــا م ـ ـ ـيـ ـ ــة بـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــل دور
ال ــدي ــوان األم ـي ــري ف ــي الـخـطــة
ال ـت ـن ـم ــوي ــة لـ ـل ــدول ــة ،ه ــا نـحــن
ا لـيــوم نضيف مـشــروع مدينة
الجهراء الطبية ،ا لــذي يعتبر
م ــن أه ــم ال ـم ـشــاريــع الـحـيــويــة
ال ـتــي تــولــى ال ــدي ــوان األم ـيــري
ً
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا ،وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـم ـعــاي ـيــر
ال ـعــال ـم ـيــة ب ــاس ـت ـخ ــدام أح ــدث
وسائل التكنولوجيا الطبية",
ً
مشيرا إلى "تكرم سمو األمير
ب ــالـ ـتـ ـب ــرع ب ـ ـ ــأرض الـ ـمـ ـش ــروع
ب ــالـ ـك ــام ــل ل ـل ـش ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي
وت ــوج ـي ـه ــات ــه وإلـ ـ ــى ال ـج ـهــود

صاحب السمو وولي العهد يتوسطان فريق الديوان األميري

ال ـ ـتـ ــي بـ ــذلـ ــت ل ـت ـث ـم ــر ص ــرح ــا
صحيا متكامال".
وقال "تتميز مدينة الجهراء
الطبية بمختلف التخصصات
واألن ـظ ـم ــة ال ـط ـب ـيــة ال ـحــدي ـثــة،
وال ـ ـت ـ ــي ت ـ ــم اس ـت ـق ـط ــاب ـه ــا عــن
طريق أكبر الشركات العالمية
لـ ـتـ ـض ــاف ك ـم ـع ـل ــم مـ ــن م ـعــالــم
ك ــوي ـت ـن ــا فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ال ـط ــب
وال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة" ،مـشـيــدا
ب ــدور وزارة ا لـصـحــة ا ل ـتــي لم
تــأل جـهــدا فــي سبيل االر تـقــاء
بمستوى ا لـخــد مــات الصحية
في الكويت.
كما أشاد "بالجهد الواضح
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز لـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق الـ ـعـ ـم ــل
مـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــاري ال ـت ـص ـم ـي ــم
واإل ش ــراف المحلي والعالمي
ومقاولي التنفيذ والموردين،
إضــافــة إل ــى فــريــق عـمــل إدارة
الـمـشــروع بــالــديــوان األمـيــري،
وعلى رأسهم رئيس الشؤون
ال ـمــال ـيــة واإلداري ـ ـ ــة بــالــديــوان
األمـ ـي ــري ع ـبــدال ـعــزيــز اس ـحــق
في إنجاح تنفيذ هذا الصرح
الطبي المتكامل والمتضمن
 1234سريرا ،بتكلفة إجمالية
ق ـ ــدر ه ـ ــا  364مـ ـلـ ـي ــون د يـ ـن ــار
ت ـ ـش ـ ـمـ ــل األثـ ـ ـ ـ ـ ــاث والـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــدات
خــال فترة التنفيذ القياسية
والبالغة  3سنوات".

بـمـنــزلــة ال ـق ـلــب م ـن ـهــا ،وتـمـثــل
الركيزة األساسية لها".
وأضاف ان المشروع يتكون
مـ ـ ــن أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة أبـ ـ ـ ـ ــراج رئ ـي ـس ـي ــة
ً
بـ ــار ت ـ ـفـ ــاع  14دورا  ،و ت ـب ـل ــغ
الـ ـمـ ـس ــاح ــة الـ ـكـ ـلـ ـي ــة ال ـم ـب ـن ـي ــة
للمشروع  7250000متر مربع،
ويحيط به مواقف للسيارات
تتسع لـحــوا لــي  5000سـيــارة،
ويـبـلــغ عــدد األس ــرة بــاألقـســام

«الصحة»
مقبلة على
نقلة نوعية
والسعة
السريرية
ستتضاعف
من  7إلى 16
ً
ألفا

الصباح

الداخلية  1234سريرا تغطي
الـتـخـصـصــات الـطـبـيــة الـعــامــة
ال ـم ـت ـكــام ـلــة ل ـل ـك ـبــار وال ـن ـس ــاء
واألطـ ـف ــال وحــدي ـثــي ال ـ ــوالدة،
إلـ ــى ج ــان ــب وحـ ـ ــدات ال ـع ـنــايــة
الـ ـم ــرك ــزة والـ ـعـ ـن ــاي ــة بــال ـق ـلــب
وال ـح ــاالت ال ـحــرجــة وخــدمــات
األشـ ـع ــة وال ـم ـخ ـت ـب ــرات وب ـنــك
الدم والصيدلية.
وذكر "كما يضم المستشفى

 131عـ ـي ــادة خ ــار ج ـي ــة تـغـطــي
جـمـيــع ال ـت ـخ ـص ـصــات ،وت ـقــدم
مــن خاللها ا لــر عــا يــة الصحية
والخدمات المساندة وخدمات
اإلسعاف والطوارئ ومن خالل
م ـن ـظــومــة ح ــدي ـث ــة وم ـت ـكــام ـلــة
تتفق في التخطيط واإلنشاء
وال ـت ـن ـف ـي ــذ وال ـت ـج ـه ـي ــزات مــع
أ ح ــدث ا لـمــوا صـفــات العالمية
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــوق

مدينة صحية متكاملة وتجهيزات متطورة
تمثل مساحة مــو قــع مدينة ا لـجـهــراء الطبية
 235000متر مربع مقام عليها  ٨مبان بمساحة
بناء إجمالية  724000متر مــربــع ،وتحتوي
على:
• أربعة أبراج لغرف المرضى.
• أحد أكبر المختبرات المركزية.
• أكبر مركز أمومة ألمراض النساء.
• أكبر قسم حوادث وطوارئ في الكويت.

• م ــراف ــق تـعـلـيـمـيــة وقـ ــاعـ ــات ل ـل ـم ـحــاضــرات
والمؤتمرات.
• أحدث المعدات الطبية التي تم استيرادها
من أميركا وكندا وأوروبا.
•  5000موقف سيارة.
• مهبط هليكوبتر ومالجئ للطوارئ.
• الخدمات المساندة.

الرعاية الصحية
وأ ل ـقــى وز ي ــر ا لـصـحــة كلمة
ب ــا لـ ـمـ ـن ــا سـ ـب ــة قـ ـ ــال فـ ـيـ ـه ــا "إن
ت ـف ـضــل س ـمــو األم ـي ــر بـشـمــول
هـ ـ ـ ـ ــذا االحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال بـ ــرعـ ــاي ـ ـتـ ــه
ال ـس ــام ـي ــة ،وحـ ـض ــوره ال ـكــريــم
وا لـمـبــارك أ ضــاف الكثير إلى
قيمة المناسبة التي تجمعنا
ل ــاحـ ـتـ ـف ــال ب ــإنـ ـج ــاز مـ ـش ــروع
مـسـتـشـفــى ال ـج ـه ــراء ال ـجــديــد،
وا لــذي يعتبر إضافة متميزة
ل ـم ـس ـي ــرة الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـيــة
بــا لـبــاد ،ويحقق نقلة نوعية
بــال ـخــدمــات الـصـحـيــة وصــوال
إلـ ـ ــى ب ـ ـلـ ــوغ أهـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة
ال ـش ــام ـل ــة الـ ـت ــي ت ـق ــع ال ـص ـحــة

ناصر المحمد لدى وصوله

ولي العهد وفي استقباله وزير الصحة وإسحق

األمير يتوسط كبار الشيوخ والمسؤولين خالل االفتتاح

إسحق :إنجاز في زمن قياسي ...والتكلفة اإلجمالية  364مليون دينار

«الصحة» تتسلم
المشروع مطلع 2019
بعد إنجاز الفحص
التشغيلي

أكد رئيس الشؤون المالية واإلدارية بالديوان
األميري عبدالعزيز إسحق ،أنه بناء على الرغبة
السامية لصاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ،تبنى الديوان األميري مسؤولية إنجاز
مشروع مدينة الجهراء الطبية ،وتم ذلك خالل فترة
زمنية قياسية على مستوى العالم من ناحية حجم
األعمال ،وهي  3سنوات.
جاء ذلك ،في تصريح صحافي ،أدلى به اسحق
أمــس ،بمناسبة افتتاح مدينة الـجـهــراء الطبية،
وقـ ــال إن "ال ـم ـش ــروع يـتـضـمــن  8م ـبــان متكاملة
اإلنـ ـج ــاز وال ـت ـج ـه ـيــز وال ـتــأث ـيــث بـسـعــة ســريــريــة
 1234ســريــرا ،وتكلفة إنجاز هــذا الصرح الطبي
 364مليون دينار (نحو  1.2مليار دوالر) ،شاملة
التجهيزات واألنظمة والمعدات الطبية واألثــاث
المتحرك".
وأوضــح أن فريق العمل سيقوم خالل األشهر
الستة المقبلة بأعمال الفحص والتشغيل لألنظمة
والمعدات الطبية ،لكي يتم تسليمها إلــى وزارة

الـصـحــة مطلع ال ـعــام الـمـقـبــل ،لتتمكن مــن الـبــدء
بأعمال التشغيل واستقبال المرضى.
وذكر أن المشروع يحتوي على  8مبان منفصلة
ع ــن بـعـضـهــا ال ـب ـع ــض ،ب ـم ـســاحــة ب ـن ــاء إجـمــالـيــة
وصلت إلى حوالي  700ألف متر مربع ،وهي مبنى
المستشفى الرئيسي الذي يتكون من البهو العام،
الذي يفصل بين أربعة أبراج لغرف المرضى ،ارتفاع
ً
كل برج  14طابقا مع ســرداب وأرضــي ،وبين كتلة
الـتـشـخـيــص وال ـع ــاج بــارت ـفــاع أرب ـع ــة ط ــواب ــق مع
ســرداب وأرضــي ،والمساحة البنائية لهذا المبنى
هي  440000مترمربع.
وبين اسحق أن هــذا المبنى يحتوي على 156
غرفة عناية مركزة ،كما يضم خدمات طبية جديدة
في المنطقة منها التطبيب والعالج باألوكسجين
عالي الضغط  -Hyperbaric Medicine-وهو األول
ف ــي ال ـكــويــت بسعته ال ـتــي تتضمن  10أشـخــاص
بجولة العالج الواحدة ،ويعد ثاني أكبر وحدة على
مستوى العالم ،وكذلك نظام الصيدلية الرئيسية

اآللـ ـي ــة  Pharmacy Roboticوغيرها مــن الخدمات
الطبية المتميزة داخــل مبنى المستشفى ،السيما
نظام نقل المواد األوتوماتيكي داخل المشروع من
خالل ثاني أطول شبكة من هذا النوع على مستوى
العالم.
وأضاف أن مكونات المشروع تضيف قيمة عالية
لهذا الصرح من ناحية ارتـقــاء الخدمات الصحية
ال ـم ـقــدمــة لـلـمــواطـنـيــن ،إذ ي ـضــم أي ـض ــا أح ــد أكـبــر
المختبرات المركزية مع خطوط عمل أوتوماتيكية
بمساحة  6000مترمربع ،وأكبر مركز أمومة ألمراض
النساء بمساحة  45000متر مربع ،وواحد من أكبر
أقسام حوادث وطوارئ في الكويت بمساحة 18000
متر مربع ،و 32جناح عمليات والتعقيم المركزي
بمساحة تزيد على  12000متر مربع ،و 135عيادة
خارجية بمساحة  31000متر مربع ،فضال عن قاعتي
مؤتمرات ومرافق تعليمية وقاعات محاضرات ،و4
صيدليات أوتوماتيكية اإلنتاج والتوزيع ومهبط
هليكوبتر يتالءم مع متطلبات الطيران المدني.

وأفاد اسحق بأنه ،إضافة إلى ذلك ،تضم مكونات
المشروع أقسام األشعة المركزية ،والطب النووي،
وأج ـن ـحــة الـكـشــف والـ ـع ــاج ،وم ـكــاتــب للموظفين
والمديرين واألطباء ،ومكتبات طبية ،وكذلك مرافق
إقــامــة الممرضين واألط ـب ــاء الـمـنــاوبـيــن لـلـطــوارئ
الليلية ،وتم األخذ في االعتبار إدراج حضانة ألطفال
الممرضات والموظفات ضمن المبنى ،مما يسهل
األمور اليومية للموظفات األمهات.
وعن مركز عيادات طب األسنان في المشروع قال
اسحق ،إنه يتكون من سرداب أرضي وعدد  2طابق،
ومساحة بنائه  29000مترمربع ،ويضم هذا المركز
عدد  115عيادة أسنان لكل االختصاصات ،ويقدم
الخدمات الصحية الشاملة لطب األسـنــان ،وكذلك
تعليم المهنة لألطباء المتدربين ،مع كل االحتياجات
المساحية التخصصية ،وتلك الداعمة الوظيفية
والخدماتية واإلدارية أيضا.
أما عن مبنى إدارة المنطقة الطبية فذكر أنه يتكون
من سرداب ودور أرضي وأول ,وتبلغ مساحة بنائه

 5800متر مربع ،ويخدم اإلدارة الصحية لمحافظة
الجهراء .وعن مبنى محطة الخدمات المركزية بين
أنه يتكون من سرداب ودور أرضي وأول ومساحة
بـنــائــه  19500مـتــر م ــرب ــع ،وعـ ــدد  2مـبـنــى مــواقــف
سيارات للزائرين والموظفين يتكون كل مبنى من
سرداب ودور أرضي و 5طوابق ،وتوفر هذه المباني
 5000موقف سيارة و 2ملجأ لحاالت الطوارئ ،سعة
كل واحد  300شخص ،إضافة إلى محطتي توزيع
كهرباء رئيسيتين بالتنسيق مــع وزارة الكهرباء
والماء.
وق ــال إسـحــق "نـحــن حقا ف ـخــورون بــإنـجــاز هذا
المشروع العالمي في وقت قياسي دون التأثير على
جــودة اإلنشاء وخطوات العمل ،والتي من خاللها
تمكنا من التغلب على التحديات وتخطي الصعاب
التي واجهتنا أثناء التنفيذ ،بما فيها نطاق األعمال
الـضـخــم ،وانـتـقــاء وتــوريــد م ــواد الـبـنــاء مــن جميع
انحاء العالم ،والتنسيق بين تشييد هيكل البناء
والتركيبات المختلفة لألجهزة الطبية الفائقة الدقة".

local@aljarida●com

صحية متميزة
إلنجاز المشروع

أبراج «المدينة الطبية»
وسـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرض ـ ـ ــى
وخصوصياتهم".
وشكر وزير الصحة كل من
ســا هــم فــي التخطيط وتنفيذ
الـ ـمـ ـش ــروع الـ ـ ــذي لـ ــن ي ـتــوقــف
تـ ـمـ ـي ــزه فـ ـق ــط عـ ـل ــى الـ ـن ــواح ــي
اإلنشائية والهندسية ،بل إن
األ ط ـبــاء وا لـهـيـئــة التمريضية
وال ـ ـ ـف ـ ـ ـن ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــن
والعاملين الذين سيتحملون
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ـ ـ ـيـ ـ ــة بـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى
الجهراء الجديد سيحرصون
ع ـ ـلـ ــى ان يـ ـحـ ـق ــق م ـس ـت ـش ـف ــى
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد الـ ـنـ ـقـ ـل ــة
ال ـن ــوع ـي ــة والـ ـتـ ـمـ ـي ــز ،ب ـت ـقــديــم
ا لــر عــا يــة الصحية ،مــع إحاطة
كبار السن بما يستحقونه من
رعاية متميزة وفاء ،وامتنانا
لهم ولعطائهم بخدمة الوطن،
وبما يتفق مع الرؤية السامية
وال ـ ـ ـتـ ـ ــوج ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــات الـ ـحـ ـكـ ـيـ ـم ــة
وبـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج ع ـ ـمـ ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة
والـ ـ ــوزارة وال ـخ ـطــة اإلنـمــائـيــة
للدولة ،والتي تعتبر الصحة
بمفهومها الشامل وأبعادها

علي الجراح
ال ـم ـت ـع ــددة الـ ـه ــدف الــرئ ـي ـســي
والمكون األساسي لها.

نقلة نوعية
وأ ضـ ــاف ان وزارة ا لـصـحــة
من خالل برامجها اإلنشائية
والتطويرية الطموحة مقبلة
خالل الفترة القادمة على نقلة
نــوعـيــة بــالـخــدمــات الـصـحـيــة،

جابر المبارك

«الصحة» :منعطف طبي مهم
أكــدت وزارة الصحة ،أمــس ،أن افتتاح مدينة الجهراء الطبية يشكل
منعطفا صحيا وطبيا مهما على مستوى منطقة الـشــرق األوســط لما
تمتاز به من معايير طبية عالمية باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د .أحمد الشطي لـ "كونا" إن شمول
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد برعايته للمشروع ،عبر مكرمته
بتخصيص أرض المشروع وتفضله بحضور االحتفالية شخصيا لتسليم
المشروع لوزارة الصحة ،أمر يستحق الشكر والثناء لسموه.
وذكر أن المسؤولية أصبحت مضاعفة على الفريق الطبي في كل موقع
من مواقع الرعاية الصحية بأنواعها عبر المحافظة على جودة واعتماد
الخدمات الصحية المقدمة واالرتـقــاء بها ،وصــوال الى مستويات طبية
عالمية ،واصفا المشروع الذي أنجز في مدة زمنية قياسية بلغت  3سنوات
بـ "اإلنجاز العظيم".
وشدد على ضــرورة تضافر الجهود الستكمال الممارسة الطبية مع
بقية المشاريع من تقنية المعلومات والملف الطبي واإلسناد باألدوية
والمختبرات الطبية وخدمات األشعة الطبية بأنواعها.
واعتبر أن الخدمات الطبية المقدمة في مدينة الجهراء الطبية من طاقة
ّ
األسرة أو التخصصات الطبية أو الخدمات المساندة
استيعابية بعدد
أو أقسام الطوارئ أو التجهيزات الطبية أو مواقف السيارات والعيادات
الخارجية وفرع لبنك الدم تضعها بمصاف الدول المتميزة في هذا الجانب.

تجهيزات حديثة ومتطورة في المدينة الطبية

باسل الصباح
حـ ـي ــث ت ـ ــم تـ ـط ــوي ــر م ـن ـظ ــوم ــة
ال ـطــوارئ الـطـبـيــة واإلس ـعــاف،
واف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاح وح ـ ـ ـ ـ ــدة الـ ـتـ ـحـ ـك ــم
والمراقبة للطوارئ المركزية
ب ــوزارة الـصـحــة ،وال ـتــي تتاح
م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا فـ ــرصـ ــة ال ــرص ــد
والتفاعل واالستجابة الفورية
ل ــأح ــداث ال ـطــارئــة ،والـتــدخــل
ف ــي ال ــوق ــت ال ـم ـنــاســب إلن ـقــاذ
األرواح ،و ي ـ ـتـ ــزا مـ ــن ذ لـ ـ ــك مــع
العديد من البرامج الطموحة
لـ ـتـ ـط ــوي ــر نـ ـظ ــم الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
الصحية والصحة اإللكترونية
والجودة واالعتماد والصحة
المدرسية ،ومنظومة الرعاية
الصحية األولية.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا سـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــد ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرة
ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ،بـ ـع ــد االفـ ـتـ ـت ــاح ــات
ب ــال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة،
زيـ ـ ـ ـ ــادة ب ــالـ ـسـ ـع ــة الـ ـس ــري ــري ــة
ب ـ ـمـ ــا ي ـ ـ ـقـ ـ ــارب  7000سـ ــر يـ ــر،
لـيـصــل بــذلــك إج ـمــالــي الـسـعــة
السريرية بمستشفيات الوزارة
إ لـ ـ ــى حـ ــوا لـ ــي  16أ لـ ـ ــف س ــر ي ــر
بالتخصصات المختلفة ،وبما
يتفق مع المعدالت العالمية.
وبعدها عرض فيلم وثائقي
عـ ــن مـ ــرافـ ــق م ــدي ـن ــة ال ـج ـه ــراء
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة ،ثـ ـ ــم ق ـ ــدم ـ ــت هـ ــدايـ ــا
تذكارية لصاحب السمو أمير
البالد ،وسمو ولي العهد بهذه
المناسبة.

األمير يتسلم لوحة بالمناسبة

هدية تكريمية لألمير

عبد العزيز إسحق ويوسف الرومي ومحمد الخالد خالل االفتتاح

 ...وهدية تذكارية لولي العهد

زوايا ورؤى
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من يوقف استثناءات الخدمة
المدنية؟
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
ً
ً
وزير اإلعالم الحالي هو أيضا وزير الشباب وهو أيضا رئيس
هيئة ا لــزرا عــة ،معاليه خاطب مجلس الخدمة المدنية قبل فترة
يطلب منهم الموافقة على استثناء أحد موظفيه من شروط التعيين
في الوظائف اإلشرافية ،وسبب طلب االستثناء ألن معاليه يدعم
الطاقات الشبابية ،والموضوع بالطبع ال عالقة له باالنتخابات أو
التنفيع ال من قريب وال من بعيد.
المصيبة ليست في طلب الوزير هــذا االستثناء ،بل المصيبة
في أن مجلس الخدمة المدنية وخالل أقل من شهر وافق على هذا
االستثناء وضرب بقراراته وتنظيماته عرض الحائط ،واستجاب
لطلب الوزير باستثناء موظفه من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
 ٢٥لسنة  ٢٠٠٦والخاص بشروط وضوابط التعيين في الوظائف
اإلشرافية.
تخيل أن ــك مــوظــف مجتهد ول ــك طـمــوح بــالـتــرقــي فــي وظيفتك
وخــدمــة وطنك وتنتظر سـنــوات فــي العمل الـجــاد وال ــدؤوب حتى
تنطبق عليك ش ــروط ا لـتــر قـيــة ،ف ــإذا جــاء و قــت استحقاقك لثمرة
عملك جاءك وزير (منتخب أو غير منتخب) ثم قرر بشخطة قلم أن
يستولي على حقك ويهدم مستقبلك ويتجاوز القوانين المنظمة في
الدولة ،ليقدم عليك من ال يستحق ألنه صديقه أو قريبه أو ناخب في
دائرته ،ثم تكتمل دائرة الظلم حولك عندما يوافق مجلس الخدمة
المدنية على هذه الفوضى المدمرة ،ويقننها ويشرعها بموافقته
الجائرة ،وهو المؤتمن على شؤون الموظفين في الدولة وحقوقهم،
فأي إصالح ننتظر وأي عدالة نتحدث عنها؟
االسـتـثـنــاء ات بــوابــة للظلم ،وإذا كــان مجلس الـخــدمــة المدنية
بنفسه يـصــدر قـ ــرارات لـعــامــة مــوظـفــي الــدولــة ثــم يـقــوم المجلس
بنفسه باستثناء أناس محددين من هذا القرارات فهذا هو مثال
صريح للظلم والتفرقة بين المواطنين ،وتطبيق فاضح للوساطة
وال ـم ـحــابــاة ال ـتــي يـفـتــرض أن تـحــاربـهــا مــؤسـســات ال ــدول ــة وعلى
رأ سـهــا مجلس الخدمة المدنية ا لــذي يبدو أن قوانينه و قــرارا تــه
على ناس وناس!
أين مجلس الوزراء الموقر من هذه التجاوزات الصارخة؟ وأين
أع ـضــاء مـجـلــس األم ــة مــن االن ـت ـصــار لـحـقــوق الـمــواطـنـيــن وفــرض
مساواتهم تحت مسطرة القانون؟ أطالب أعضاء مجلس األمة ممن
ٌ
إحساس بالمسؤولية تجاه المواطنين وتجاه تطبيق
ما زال لديهم
القانون أن يـبــادروا بفتح مغارة االستثناء ات في ديــوان الخدمة
الـمــدنـيــة وحـصــرهــا والـبـحــث عــن أسـبــابـهــا والـمـسـتـفـيــديــن منها،
ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات فال فائدة في قوانين
تشرع إذا كانت تطبق على المستضعفين والعفيفين ،ويعفى منها
أصحاب الوساطات وعريضو الوجوه وآكلو حقوق الناس ،وما
أكثرهم في هذا الزمن!!
والله الموفق.

ةديرجلا

•
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«سفن آب» هيئة الزراعة!

السفير يوسف عبدالله العنيزي

إلى متى؟
يــا لـهــا مــن مــأســاة وك ــوارث وعــواصــف
عاتية تهب على عالمنا ا لـعــر بــي لتحيل
ً
هذه األوطان أطالال وخرائب تنعق فيها
البوم وتعشش فيها الغربان.
سبع سنوات وما زالت الحرب مستمرة
ف ــي س ــور ي ــة ا ل ـح ـب ـي ـبــة ل ـت ـح ـصــد األرواح
دون تـفــرقــة بـيــن أط ـيــاف الـشـعــب وتـشــرد
الماليين على مساحة العالم بأسره ،دون
أن يعلم أحد إلى متى يستمر هذا القتال؟
وهل هذه الحرب من أجل سورية وأهلها؟
ولـ ـم ــاذا ي ـق ـتــل الـ ـس ــوري أخ ـ ــاه الـ ـس ــوري؟
ولماذا يشرد السوري أهله وأبناء وطنه؟
يا لها من مأساة.
ث ــم إذا يـمـمـنــا ص ــوب ا ل ـي ـمــن ا لـسـعـيــد
ف ـق ــد دخ ـل ــت الـ ـح ــرب ف ـي ــه ع ــام ـه ــا ال ـثــالــث
دون أن يلوح فــي األ فــق بصيص مــن أمل
بوقف هذا القتال الدامي ،بل نرى الحرب
تــزداد ضــراوة وشراسة ،فقوات الشرعية
اليمنية تشن الغارات الجوية بكثافة من
أ جــل تحرير مدينة الحديدة اليمنية من
الميليشيات اليمنية.
لقد عشت في ذلك البلد العزيز أكثر من
ثالث سنوات ،وأدركت مدى ما يتمتع به
ذلك الشعب من مراس في القتال من خالل
ا لـحــروب التي عصفت باليمن على مدى

د .حسن عبدالله جوهر
ق ــرون مــن الـسـنـيــن ،حـتــى أصـبــح الـســاح
أ فـضــل صــد يــق لـلـمــوا طــن ا لـيـمـنــي ،وعليه
ففي اعتقادي أنه لن يتمكن أي طرف من
فرض نهاية للحرب إال بالتفاوض والحل
السلمي ،بما يحقن األرواح والعمل معا
إلعادة اإلعمار والبناء لهذا البلد الغني
بــالـتــاريــخ والـحـضــارة مـنــذ غــابــر األزمـنــة
اختلطت فيه الحقائق باألساطير.
ثم إذا ما يممنا صوب شمالنا العربي
اإلف ــري ـق ــي وتــوق ـف ـنــا ف ــي ل ـي ـب ـيــا الـعـظـمــى
التي أضحت دويالت تتقاتل فيما بينها
القتسام ثروات البالد دون مراعاة للوطن
وأهله ،وحتى اآلن ال أحد يعلم كم حكومة
في ليبيا وكم دولة ومن يحكم ليبيا اآلن،
وقس على ذلك الكثير من المآسي :إرهاب
في مصر ،وتفجيرات في العراق ،وخالفات
ب ـيــن دول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون ،وم ـظــاهــرات
قاسية فــي األردن ،و غـيــاب معالم ا لــدو لــة
فــي لـبـنــان ،وغـيــر ذلــك الـكـثـيــر .فــإلــى متى
تـسـتـمــر تـلــك األوض ـ ــاع؟ ولـمـصـلـحــة مــن؟
وم ـ ــن ال ـم ـن ـت ـص ــر؟ وم ـ ــن الـ ـمـ ـه ــزوم؟ وه ــل
سـنـعـيــد ح ــروب الـمــاضــي الـبـعـيــد كـحــرب
داحس والغبراء وحرب البسوس وحرب
الكفار وغيرها من حــروب استمرت على
مدى عقود من السنين؟

حفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من
كل سوء ومكروه.

حديث الروح

قصيدة رائعة لشاعر باكستان الكبير
محمد إ قـبــال يناجي فيها ا لـخــا لــق جلت
قدرته ،شاكيا للمولى عز وجل ما وصلت
إل ـيــه ح ــال الـمـسـلـمـيــن م ــن فــرقــة واق ـت ـتــال
وا ب ـ ـت ـ ـعـ ــاد عـ ــن روح ا ل ـ ــو ح ـ ــدة واال ت ـ ـحـ ــاد
والسالم .وقد تغنت بهذه القصيدة سيدة
ال ـغ ـنــاء ال ـعــربــي أم ك ـل ـثــوم ،رح ـم ـهــا ال ـلــه،
ولحنها ا لـمــو سـيـقــار ر ي ــاض السنباطي،
نقتبس منها بعض األبيات:
من قــام يهتف باسم ذا تــك قبـ ـ ـ ــلنا
مــن كــان يــد عــو ا لــوا حــد الق ـ ـ ـ ـ ـ ــهارا
نــد عــو جـهــارا ال إ لــه س ـ ـ ـ ــوى ا لــذي
صـنــع ا لــو جــود و ق ــدر األ قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارا
وف ــي الـتــوحـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد لـلـهـمــم ات ـحــاد
و ل ــن تـبـنــو ا ا ل ـعــا متفر قينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
أل ـ ــم ي ـب ـع ــث ألم ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــم نـبــي
يــوحــدكــم ع ـلــى ن ـهــج الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوئــام
و مـصـحـفـكــم و قبلت ـ ـ ــكم جميـ ـ ــعا
مـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار لــإخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة والـ ـس ــام
وفـ ـ ــوق الـ ـك ــل رحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــن رح ـيــم
إ لـ ــه وا حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رب األ نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

كيمبرلي إليوت*

قد يكون الوقت حليف نافتا األفضل
لن يتسلم رئيس المكسيك الجديد منصبه حتى األول من ديسمبر،
ً
مما يعني أننا لــن نشهد خــال الفترة المتبقية مــن السنة تقدما
ُيــذكــر فــي المفاوضات بين المكسيك ،وكـنــدا ،والــواليــات المتحدة
ّ
"المحسنة"،
بشأن اتفاقية التجارة الحرة ألميركا الشمالية (نافتا)
وبحلول شهر ديسمبر ،سيكون الناخبون األميركيون قد انتخبوا
ً
ً
ً
ً
كونغرسا جديدا قد يضم مجلسا واحــدا على األقــل يسيطر عليه
ً
الحزب الديمقراطي حين يجتمع الكونغرس مجددا في شهر يناير
المقبل ،وفي مرحلة الحقة من عام  ،2019سيخوض الكنديون بدورهم
انتخابات برلمانية.
ً
نرى جليا ثالث نتائج محتملة لسعي إدارة ترامب إلى "إصالح"
ّ
نــاف ـتــا :ال ـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق مــراجــع م ـحــســن ،إصـ ــدار تــرامــب األمــر
باالنسحاب ،أو عدم التوصل إلى توافق مع استمرار العمل باالتفاقية
ُ
ً
ً
الراهنة ،علما أن النتيجة الثالثة تعتبر األكثر احتماال.
من بين المسائل الكثيرة ،التي يعمل المفاوضون األميركيون،
والمكسيكيون ،والكنديون على التوصل إلى حل وسط فيها ،تبرز
ً
ثالثة أمور تشكل العقبات الكبرى :أوال ،تريد إدارة ترامب إضافة "بند
انتهاء صالحية" إلى االتفاقية ،ما يعتبره مجتمع األعمال األميركي
ً
كما المكسيكي والكندي غير مقبولُ .ينهي هذا الطرح نافتا تلقائيا
بعد خمس سنوات ،ما لم تتخذ األطــراف الثالثة خطوات إيجابية
إلطالتها .قابل المفاوضون الكنديون والمكسيكيون طرح ترامب
باقتراح عملية مراجعة دورية التفاق التجارة الحرة هذا .لكن فكرة
"انتهاء الصالحية" مرفوضة بسبب حالة عدم االستقرار المتفاقمة
ّ
التي تولدها للمستثمرين والتجار.
ً
ً
ثانيا ،يريد المفاوضون األميركيون أيضا إلغاء مادتين من نافتا
ُ
تعنيان بحل الـخــافــات :الفصل الـتــاســع عشر عــن فــرض عقوبات
ً
تجارية ردا على الممارسات التجارية غير النزيهة والفصل الحادي
عشر عن السماح للمستثمرين األجانب بتحدي التدابير الحكومية
التي يعتبرونها تمييزية .تعارض كندا بشدة هذه الخطوة ،بما أنها
ً
ً
كانت في ثمانينيات القرن الماضي هدفا مستمرا لفرض األميركيين
ّ
رســوم مكافحة إغــراق وتعويض ،لذلك شكل الفصل التاسع عشر،
الذي يقضي بمراجعة هذه الحاالت ،إحدى أبرز األولويات الكندية
عندما تفاوضت كندا مع الواليات المتحدة بشأن اتفاق تجارة حرة
ثنائي أميركي-كندي عام .1988
ً
ً
ثــالـثــا ،تخشى جــارتــا الــواليــات المتحدة كلتاهما ،وخصوصا
ً
المكسيك ،طلب إدارة ترامب فرض قواعد أكثر تشددا على مصدر
ال ـس ـيــارات ،فـيــرغــب تــرامــب ومـسـتـشــاروه فــي تـعــزيــز حـصــة القيمة
النهائية التي تقدمها المكونات األميركية الشمالية.
عالوة على ذلك شهدنا في اآلونة األخيرة تطورات قد ّ
تحد أكثر
ً
من إمكان التوصل إلى تسوية في المسائل المعقدة :أوال ،رفضت
إدارة ترامب إعفاء كندا والمكسيك من الرسوم الجمركية المفروضة
على واردات الفوالذ واأللمنيوم ،ثم طلب الرئيس األميركي التحقيق
في تداعيات السيارات المستوردة على األمن القومي .لطالما انتقد
ً
األوروبـيــة على السيارات ،معتبرا إياها
ترامب الرسوم الجمركية
ُ
ً
ً
مجحفة جدا .لكن هذه الخطوة ف ّسرت عموما على أنها طريقة لمنح
ً
الواليات المتحدة نفوذا أكبر في محادثات نافتا بشأن قواعد منشأ
ُ
الـسـيــارات ،التي تـعـ ّـد إحــدى أولــويــات تــرامــب ،فقد يتجاهل رئيس
الورزاء الكندي جاستن ترودو هجمات ترامب الشخصية القاسية
ضده في أعقاب قمة مجموعة الدول السبع التي شابها الكثير من
التوتر ،لكن هذا لن ّ
يسهل عليه تقديم تنازالت تجارية والترويج لها
بين الشعب الكندي المرتاب.
ً
إذا طالت المحادثات ،يبقى أيضا احتمال أن ينفذ ترامب تهديده
األول باالنسحاب من نافتا ،لكن انسحاب الواليات المتحدة من نافتا
ً
سيؤدي أيضا إلــى نتائج سيئة من وجهة نظر ترامب عن العالم
التجاري ،فمن دون نافتا ستخضع الرسوم الجمركية للمستويات
األعلى التي يلتزم بها كل بلد في منظمة التجارة العالمية .نتيجة
لــذلــك قــد تصبح الــرســوم الـجـمــركـيــة المكسيكية الـمـفــروضــة على
ال ـصــادرات األميركية أعـلــى بنحو عشر مــرات كمعدل مــن الــرســوم
الجمركية األميركية الجديدة ضد الصادرات المكسيكية.
ال شــك أن تـصــديــق ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عـلــى االتـفــاقـيــة الشاملة
ً
والتقدمية للشراكة عبر الهادئ ،التي ُعرفت سابقا بالشراكة عبر
الهادئ ،كان سيؤدي إلى تحديث نافتا من دون الحاجة إلى المزيد
من المفاوضات ،لكن ترامب ألغى هذا المسار عندما سحب الواليات
المتحدة من هذه الصفقة بعد ثالثة أيام فقط من توليه سدة الرئاسة.
وفي مرحلة ما في المستقبل وفي عهد رئيس مختلف سيشكل
االنضمام إلى االتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر الهادئ الحل
لتحديث نافتا ،ولكن في الوقت الراهن يبقى األفضل بين الخيارات
المتاحة أمام كندا والمكسيك واالقتصاد األميركي مواصلة خوض
المفاوضات والتعويل على أن تفتح االنتخابات المقبلة الباب أمام
المزيد من التفاوض ال أن توصده.
* «ورلد بوليتيكس ريفيو»

hasanjohar@hotmail.com

غالبية الناس صادقون ومخلصون في انتصارهم لقضية هيئة
الزراعة ،والفزعة التي رأيناها تبشر بالخير وتوحي بوجود ضمير
الميدان عندما يستدعى له ،ولكن أجد أن الناس قد
حي تجده في
ً
تم جرهم ال شعوريا إلى جزئية بسيطة إللهائهم عن أمهات
القضايا ،أو البتياعهم الوقت.
كل صوت وموقف انتفض في وجه آخر قصص الهيئة العامة
للزراعة وما صاحبها من رائحة الفساد والمحسوبية يستحق
اإلشــادة والتقدير ،مهما كــان موقع المواطن وبغض النظر عن
طريقة تعبيره عن غضبه واستهجانه الستمرار الفضائح في
البلد ،ودونما أن تهتز شعرة حياء في أوساط القرار السياسي.
لكن الكوميديا السياسية تـفــرض نفسها مــع األ س ــف ،حيث
تتحول قضية مزرعة منحت دون وجه حق إلى قضية رأي عام،
وكأننا "جبنا العيد" ،أو أن الحالة المثالية عندنا ناصعة البياض
في القيم والشفافية والـنــزاهــة ،ولــذا رأى الجميع بوضوح هذه
البقعة السوداء في هيئة الزراعة ،ويكون رحيل الحكومة برمتها
وإحالة الفاسدين من المسؤولين والمتنفعين إلى المحاكمة هو
أقل ما يمكن فعله.
ومع وقوفنا بحزم أمام آخر مهازل هيئة الزراعة وضرورة تفعيل
أدوات الرقابة والتحقيق ومــن ثــم الجدية فــي المحاسبة ،إال أن
قضية مزرعة مسروقة ال تساوي جناح بعوضة في كوم الشبهات
ً
المالية التي تفجرت معلوماتها مؤخرا ،ولكنها تبخرت بسبب
قلة التركيز واالهتمام اإلعالمي ،أو لعدم وجود نجم بارز يثيرها
كما صنع الشيخ محمد اليوسف في الهيئة ،أو أن هذه الجزئية
الصغيرة غطت عيوننا وسلبت عقولنا واهتمامنا عن قضايا في
غاية الخطورة ،وفي مقدمتها القرض الحكومي الخيالي الذي تبلغ
قيمته  25مليار دينار والــذي لم يغلق إلى اآلن ،ومنها الخسائر
ً
التي تقدر بالمليارات أيضا في الهيئة العامة لالستثمار مما يهدد
أصولنا ومواردنا المالية وصندوقنا السيادي في الخارج ،ومنها
استمرار قضية ُ
العهد في الميزانية العامة للدولة التي أثيرت في
ً
العام الماضي وأحدثت صدى مهما ،ولكن بسبب الالمباالة وتهاون
المجلس عن أداء دوره الرقابي قفزت قيمة هذه ُ
العهد إلى أكثر من 7
مليارات دينار ،وال يتوافر لها أي مستندات للصرف ،لكن مجلسنا
الموقر اكتفى بإثارة زوبعة فقاعية حول الحساب الختامي ،ومع
ّ
ذلك أقر الميزانية العامة التي كان باإلمكان غل يد الحكومة فيها
ُ
ً
حتى ترتدع وترغم على اتباع سياسة أكثر رشدا ومسؤولية.
غالبية الـنــاس صــادقــون ومخلصون فــي انتصارهم لقضية
هيئة الزراعة ،والفزعة التي رأيناها تبشر بالخير وتوحي بوجود
ضمير حي تجده في الميدان عندما يستدعى له ،ولكن أجد أن
ً
الناس قد تم جرهم ال شعوريا إلى جزئية بسيطة إللهائهم عن
أمهات القضايا ،أو البتياعهم الوقت ،وربما يصطدمون كالعادة
بأن يقحم هذا الملف في دهاليز اللف والدوران دون حل حاسم،
وعندها تتولد قناعة بأنه إذا لم نستطع استرجاع مزرعة فكيف
يمكن حماية ثروتنا الوطنية من الجرائم الكبرى والنهب المنظم؟
الجديدة باختصار تشبه حالة من يجلس
قضية هيئة الزراعة
ّ
على مائدة دسمة ليلتهم ما لذ وطــاب من األكــات الشهية ومن
أرقى الطهاة ،ثم يختم وجبته بعلبة "سفن آب" ليخرج هواء األكل
بنهم ،فيا جماعة الخير مزرعة الهيئة المشبوهة ال تتعدى كونها
شربة "سفن آب" تشمئز من "تريوعتها" ولكنها تهضم األكلة!

ريتشارد ن .هاس* نايري وودز*

هل يحتاج التعاون الدولي إلى قيم مشتركة؟
إن إقامة أنظمة التوفيق
المتبادل التي تعمل على
تسهيل تحقيق المصالح
المشتركة أمر ممكن ،وإذا
لم تعد المنظمات الدولية
الراسخة محل ثقة بالقدر
الكافي للقيام بهذه المهمة،
فربما تحتاج الواليات
المتحدة وأوروبا إلى ترتيبات
محلية جديدة.

القيم
الديمقراطية
كانت تؤسس
لجهود
الواليات
المتحدة
وأوروبا
في تعميق
التعاون
الدولي على
مدار العقود
السبعة
الماضية

بين النزاعات التجارية المتصاعدة
واالنقسامات في قمة مجموعة الدول
السبع هذا الشهر ،بات انهيار الحكم
العالمي واضحا بدرجة صارخة ،فلم
يعد من الممكن االعتماد على الواليات
المتحدة لدعم القواعد القائمة ،ناهيك
ع ــن إنـ ـف ــاذه ــا ،ولـ ــم ي ـع ــد بــوس ـع ـنــا أن
نفترض أن الدول في عموم األمر تتفق
على مجموعة مشتركة من المعايير،
ناهيك عن االلتزام بها .هل يعني هذا
َ
أن العالم القائم على القواعد محكوم
عليه بالفشل؟
على مدار العقود السبعة الماضية،
ك ــان ــت الـ ـقـ ـي ــم ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ت ــؤس ــس
للجهود التي قادتها الواليات المتحدة
وأوروب ـ ـ ــا لـتـعـمـيــق ال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي،
وم ـنــذ ن ـهــايــة ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة ،عـنــدمــا
ادع ـ ــى الـ ـغ ــرب ان ـت ـص ــار الــدي ـم ـقــراط ـيــة
ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ،ك ــان الـ ـق ــادة األم ـيــرك ـيــون
واألوروبيون يستشهدون في كثير من
األحيان بالقيم المشتركة في منتديات
م ـث ــل م ـن ـظ ـمــة ح ـل ــف شـ ـم ــال األط ـل ـســي
ومجموعة الدول الكبرى السبع (التي
كــانــت مـعــروفــة بــاســم مـجـمــوعــة الــدول
ا لـكـبــرى الثماني قبل تعليق عضوية
روسيا في عام  2014بعد خرقها لتلك
القيم في أوكرانيا).
َ
لـكــن ال ـعــالــم تـغـيــر ،فـلــم تـعــد روسـيــا
ف ــي اح ـت ـي ــاج إلـ ــى أن ت ـك ــون ج ـ ــزء ا مــن
نادي "المنتصرين" في الحرب الباردة
لتعزيز مصالحها الجيوستراتيجية،
َولم تكن الصين عضوا في هذا النادي
قط ،لكنها رغم ذلك ارتفعت إلى مرتبة
ال ـقــوى الـعــالـمـيــة ال ـك ـبــرى ،وال ــواق ــع أن
هذه الدول ،جنبا إلى جنب مع غيرها
مـ ــن االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات ال ـن ــاش ـئ ــة ال ـك ـب ــرى،
ت ـت ـحــدى ع ـلــى ن ـحــو م ـت ــزاي ــد الـهـيـمـنــة
الجيوسياسية التي تصور الغرب أنه
نجح في تأمينها.
وم ــع ذل ــك ف ــإن ال ـت ـحــدي األك ـث ــر قــوة
ي ــأت ــي مـ ــن داخـ ـ ــل ال ـ ـغـ ــرب ذات ـ ـ ــه ،حـيــث
تـكـتـســب ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة الـمـعــاديــة
ل ـل ـم ــؤس ـس ــة ،فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وأوروبا ،الدعم من خالل تحدي القيم
وأ ش ـك ــال ا ل ـت ـعــاون ا ل ـتــي ظـلــت مقبولة
لفترة طويلة.
مــن ا لـمــؤ كــد أن ا ل ـغــرب لــم يتخل عن
م ـف ـهــوم ال ـق ـيــم ال ـم ـش ـتــركــة ،ع ـلــى الــرغــم
من تصويت المملكة المتحدة للخروج
مــن اال تـحــاد األورو ب ــي والدبلوماسية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة األحـ ـ ــاديـ ـ ــة والـ ـتـ ـع ــريـ ـف ــات
ال ـت ـج ــاري ــة ف ــي ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد
ت ـ ــرام ـ ــب ،ف ـب ـع ــد مـ ـح ــاول ــة ت ــرم ــب م ـنــع
المواطنين مــن سبع دول ذات أغلبية
مسلمة مــن د خــول ا لــوال يــات المتحدة،
ق ــال ــت ال ـم ـس ـت ـشــارة األل ـمــان ـيــة أنـجـيــا
م ـي ــرك ــل إن ذل ـ ــك ال ـ ـقـ ــرار "غـ ـي ــر مـ ـب ــرر".
وك ــان ــت ت ـت ـحــدث ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي
إل ــى جــانــب رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ال ـســويــدي
ستيفان لوفين ،الذي وصف القرار بأنه

" مــؤ ســف للغاية" .ثــم أ شــار لوفين إلى
أن السويد وألمانيا "تتشاركان قيما
أساسية" وأكد على "الدور المهم الذي
ي ــؤدي ــه االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ف ــي تـعــزيــز
القيم وحقوق اإلنسان" .ومن جانبها،
اسـ ـتـ ـشـ ـه ــدت مـ ـي ــرك ــل ب ــأهـ ـمـ ـي ــة ال ـق ـي ــم
المشتركة في االستجابة لتحديات مثل
اإلرهاب الدولي.
ولكن من الحماقة أن تتصور القوى
األوروب ـ ـيـ ــة أن ـه ــا تـسـتـطـيــع أن تـعـتـمــد
على القيم المشتركة لتحقيق التعاون
الدولي ،تماما كما كان من الحماقة أن
يعتقد الغرب أن االنضمام إلى عضوية
مـنـظـمــة ال ـت ـج ــارة الـعــالـمـيــة م ــن شــأنــه
أن ي ـح ــول ال ـص ـيــن ع ـلــى ن ـحــو م ــا إلــى
ديمقراطية ليبرالية .فمن غير المرجح
أن تتمكن ا ل ــدول األورو ب ـيــة مــن إقناع
ا ل ـص ـيــن ،أو رو س ـي ــا ،أو إدارة تــرا مــب،
َ
بتبني نظرتها للعالم.
هذا ال يعني أن التعاون الدولي صار
مستحيال ،وال يعني أن ا لــدول لم يعد
لــد يـهــا ا خ ـت ـيــار غـيــر أن تـسـلــح نفسها
ا سـتـعــدادا لعصر قــادم مــن التحالفات
المختلة ،أو ا لـصــرا عــات بــا لــو كــا لــة ،أو
حـتــى ال ـح ــرب ،بــل يـعـنــي ب ــدال مــن ذلــك
أن الـتـعــاون البــد أن يـكــون راسـخــا في
ال ـم ـص ــال ــح االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـطــوي ـلــة
األجل ال القيم المشتركة ،ويتحتم على
َ
دول ا لـعــالــم اآلن أن تـحــدد مصالحها
االستراتيجية الطويلة األ جــل؛ وكيف
ت ـتــدا خــل (أو ال ت ـتــدا خــل) م ــع مـصــا لــح
اآلخـ ــريـ ــن؛ ومـ ــا ه ــي أن ـظ ـم ــة ال ـتــوف ـيــق
ا لـمـتـبــادل ا لـتــي قــد تـســا عــد فــي تعزيز
هذه المصالح.
ُ
في تقييم المصالح المشتركة ،ت َعد
ال ـت ـج ــارة مـنـطـقــة واض ـح ــة ت ــدع ــو إلــى
ا ل ـق ـل ــق ،وال ش ــك أن ا ل ـت ـعــر ي ـفــات ا ل ـتــي
ف ــرضـ ـه ــا تـ ــرامـ ــب عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ــواردات مــن
ا لـصـلــب واأل ل ـم ـن ـيــوم تـحـظــى بشعبية
عـلــى األق ــل بـيــن بـعــض الـمـنـتـمـيــن إلــى
ق ــاع ــدت ــه ال ـج ـمــاه ـيــريــة ،ل ـك ـن ـهــا أثـ ــارت
غ ـض ــب أقـ ـ ــرب ح ـل ـف ــاء أمـ ـي ــرك ــا ،ال ــذي ــن
ش ــرع ــوا ف ــي ات ـخ ــاذ ت ــداب ـي ــر انـتـقــامـيــة
بالفعل.
يتوقع خبراء االقتصاد أن تتسبب
ت ـع ــر ي ـف ــات إدارة ت ــرا م ــب ف ــي خ ـس ــارة
أكثر من  400ألف وظيفة في الواليات
المتحدة -وهي الخسارة التي تترجم
إ لــى  16خـســارة فــي مـقــا بــل كــل وظيفة
يـجــري إنـقــاذهــا فــي صـنــاعــات الصلب
واأللمنيوم ،ومن الواضح أن هذا النهج
ال يصب فــي المصالح االستراتيجية
الطويلة األجل ألي طرف ،حتى لو قدم
فوائد سياسية قصيرة األجل.
و ي ـ ـ ـجـ ـ ــب أن تـ ـ ــر كـ ـ ــز ن ـ ـ ـظـ ـ ــرة ا ل ـ ـ ـ ــدول
لـ ـمـ ـص ــالـ ـحـ ـه ــا االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ع ـلــى
ا ل ـت ـك ـنــو لــو ج ـيــا .اآلن ،ت ـت ـنــا فــس شــر كــة
غــوغــل م ــع شــركــة ع ـلــي بــابــا الج ـتــذاب
َ
أفضل مهندسي الكمبيوتر في العالم،
وك ـث ـيــرون مـنـهــم أوروبـ ـي ــون ،م ــن أجــل

الفوز في سباق السيطرة على بيانات
َ
الـ ـع ــال ــم ،وت ـط ــوي ــر ال ـح ــوس ـب ــة الـكـمـيــة
(التي سيعتمد عليها الجيل التالي من
التشفير) إلنشاء تطبيقات أكثر ربحية
للذكاء االصطناعي.
ل ـقــد أص ـبــح األوروبـ ـي ــون يـعـتـمــدون
ع ـلــى م ـثــل ه ــذه ال ـش ــرك ــات ،وجـمـيـعـهــا
ف ـ ــي ا لـ ـصـ ـي ــن أو أ م ـ ـيـ ــر كـ ــا ،و مـ ـ ــع ذ ل ـ ــك،
كــا نــت أورو بـ ــا تــركــز عـلــى ف ــرض القيم
المشتركة في قطاع التكنولوجيا -في
األس ـ ــاس م ــن خ ــال ت ـعــزيــز ال ـضــوابــط
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ال ـت ــي ت ـح ـكــم خـصــوصـيــة
ال ـب ـي ــان ــات -ب ـش ـكــل أك ـب ــر م ــن تــركـيــزهــا
عـ ـل ــى تـ ـط ــوي ــر اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ط ــوي ـل ــة
األ ج ــل لتمكينها مــن ا لـمـنــا فـســة ،و مــن
الـمـمـكــن أن يـســاعــد تـعــريــف مـثــل هــذه
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة أوروبـ ـ ـ ــا فـ ــي ت ـحــديــد
مجاالت التوفيق المتبادل.
الـمـجــال الـثــالــث ال ــذي يـنـطــوي على
إم ـكــان ـيــة ال ـت ـع ــاون االس ـتــرات ـي ـجــي هو
م ـس ــاع ــدات ال ـت ـن ـم ـيــة واالس ـت ـث ـم ــار فــي
َ
أشد دول العالم فقرا وأكثرها هشاشة،
وه ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ضـ ـ ـ ــروري ل ـم ـح ــارب ــة
اإلر ه ــاب ،واال تـجــار بالبشر والهجرة.
ول ـك ــن ه ـن ــا أيـ ـض ــا ،ت ـع ـمــل الـ ـ ــدول ضــد
م ـصــال ـح ـهــا ،ح ـيــث ت ــواص ــل ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة وأوروبـ ـ ــا خ ـفــض مـيــزانـيــات
ال ـم ـســاعــدات وت ـح ــاول ال ـس ـي ـطــرة على
الهجرة على الحدود.
فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،ت ـ ــدي ـ ــر ال ـص ـي ــن
اس ـت ـث ـم ــارات ك ـب ــرى ف ــي ال ـ ــدول األك ـثــر
فـقــرا ،و لـكــن بـطــرق تعتبرها ا لــوال يــات
المتحدة وأورو بــا ممارسات بغيضة،
ففي حين تتعامل ا لــوال يــات المتحدة
وأوروبا مع قضية التنمية من منظور
خـفــض الـفـقــر والـحـكــم الــرشـيــد ،تعطي
ال ـص ـي ــن أولـ ــويـ ــة أعـ ـل ــى ل ــدع ــم ت ـطــويــر
الـبـنـيــة األســاس ـيــة ك ـجــزء م ــن سـيــاســة
ص ـن ــاع ـي ــة ،ب ــل إن ـه ــا اسـ ـتـ ـح ــوذت عـلــى
م ـش ــاري ــع ال ـب ـن ـيــة األس ــاس ـي ــة ف ــي دول
منطقة اليورو المتعثرة مثل البرتغال
والـيــونــان ،وهــو الـتـحــرك الــذي يعكس
الفكر االستراتيجي على
االفتقار إلى ِ
الجانب األوروبي.
و ل ـك ــن م ــن غ ـي ــر ا ل ـم ــر ج ــح أن يـنـجــح
أي م ــن الـنـهـجـيــن ف ــي غ ـيــاب الـتــوفـيــق
المتبادل ،و هــذا هو مضمون النتائج
ا ل ـتــي تــوصـلــت إلـيـهــا فــي أ بــر يــل لجنة
 LSE-Oxfordب ـش ــأن ه ـشــا شــة ا لـ ــدول،
وال ـن ـم ــو ،وال ـت ـن ـم ـيــة ،وال ـت ــي يـتــرأسـهــا
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـب ــري ـط ــان ــي ال ـســابــق
دي ـف ـيــد ك ــام ـي ــرون ،وك ـم ــا ي ــزع ــم تـقــريــر
اللجنة ،تحتاج كل القوى الكبرى إلى
تـبـنــي ن ـهــج أك ـثــر واق ـع ـيــة وص ـب ــرا وال
ي ــرك ــز ع ـلــى ق ــوائ ــم طــوي ـلــة م ــن أه ــداف
م ـس ـت ـح ـي ـل ــة ،ب ـ ــل عـ ـل ــى االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
والقدرات المحلية.
ف ــي خـ ـط ــوة واع ـ ـ ــدة ن ـح ــو ال ـتــوف ـيــق
االسـتــراتـيـجــي ،أن ـشــأت الـصـيــن وكــالــة
ال ـت ـعــاون ال ــدول ــي ل ـكــي ت ــراف ــق م ـبــادرة

ال ـ ـ ـحـ ـ ــزام وال ـ ـطـ ــريـ ــق الـ ـطـ ـم ــوح ــة ال ـت ــي
أط ـل ـق ـت ـهــا ال ـ ـبـ ــاد ،وس ـت ـس ـمــح ال ـه ـي ـئــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة لـ ـلـ ـمـ ـس ــاع ــدات بـ ـ ــأن "تـ ـ ــؤدي
دوره ــا الـمـهــم فــي دبـلــومــاسـيــة الـقــوى
ا لـ ـعـ ـظـ ـم ــى" .واآلن تـ ـحـ ـت ــاج ا لـ ــوال يـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة وأوروبـ ـ ـ ــا إلـ ــى بـ ــذل ال ـمــزيــد
مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــد لـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر أه ـ ــدافـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا
االستراتيجية الطويلة األجل والبحث
عن طرق جديدة لتحقيق التعاون على
المستوى الدولي.
إن إ قــا مــة أنظمة التوفيق المتبادل
ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ت ـس ـه ـي ــل ت ـح ـق ـيــق
الـمـصــالــح الـمـشـتــركــة أمــر مـمـكــن ،وإذا
لــم تـعــد الـمـنـظـمــات الــدول ـيــة الــراسـخــة
محل ثقة بالقدر الكافي للقيام بهذه
الـ ـمـ ـهـ ـم ــة ،ف ــربـ ـم ــا تـ ـحـ ـت ــاج ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة وأوروبا إلى ترتيبات محلية
جديدة .على سبيل المثال ،اقترح وزير
خــارج ـيــة ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األس ـبــق
ه ـنــري كـيـسـنـجــر إن ـش ــاء مـنـصــب دائ ــم
دا خــل البيت األ بـيــض إلدارة العالقات
مـ ــع الـ ـصـ ـي ــن ،وم ـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار ت ــده ــور
اإلدارة ا لـعــا لـمـيــة ا لـقــا ئـمــة عـلــى ا لـقـيــم،
تصبح الحاجة إلى مثل آليات التفاعل
المستمر هذه شديد اإللحاح.
َ
* العميدة المؤ ِّسسة لكلية
بالفاتنيك لإلدارة الحكومية في
جامعة أكسفورد.
«بروجيكت سنديكيت»2018 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

من المؤكد أن الغرب
لم يتخل عن مفهوم
القيم المشتركة رغم
تصويت المملكة
المتحدة للخروج من
االتحاد األوروبي
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٤.904

الغاز الجوراسي الستخدامات
الطاقة ...والفائض للتصدير
●

تسهم في حل تكدس السيولة وضعف االئتمان بالقطاع المصرفي
محمد اإلتربي

اإلصدارات تفتح الباب
أمام شركات عدة
لتمويل نشاطاتها
ومشاريعها بمرونة

فــي ظــل وفــرة السيولة الهائلة والكبيرة لــدى القطاع
المصرفي ،نشطت عمليات تسويق وتــرويــج إص ــدارات
السندات والصكوك من جانب الشركات المالية ،مستهدفة
المجاميع التي لديها أصول أو أنشطة وتحتاج إلى تمويل.
وتـعـتـبــر إصـ ـ ــدارات ال ـص ـكــوك وال ـس ـن ــدات م ــن األدوات
المالية التمويلية طويلة األجل واألفضل مقارنة بالتمويل
التقليدي قصير األجل ،حيث يمكن بمرونة تجميع مبالغ
كبيرة من أكثر من جهة ،وتجنب عناء التفاوض مع جهة
واحدة ،كما يجنب بعض الكيانات المصرفية التي تقدم
التمويل تركز المبالغ وتحمل المخاطر منفردة.
في هذا اإلطار ،كشفت مصادر مالية أن شركة استثمار
عالمية عرضت مؤخرا على شركة عقارية إصدار سندات

٤.926

٤.863

2.515 2.839 3.299

ترتيب إصدارات تمويل طويلة األجل عبر رهن
مشاريع  BOTألول مرة
مضمونة بنظام «بي أو تي» ،وسيكون أول إصدار من نوعه
في الكويت ان تم .وأوضحت المصادر أن عملية إصدار
الـصـكــوك وال ـس ـنــدات ألول م ــرة مـقــابــل مـشــاريــع «»B.O.T
ستفتح الطريق أمــام شريحة واسعة من الشركات التي
لديها مشاريع من هذا النوع ،وكان يصعب رهنها بالسابق
أو استخدمها كأصول ضامنة مفضلة لدى الممولين سواء
بنوكا او شركات مالية.
ولفتت إلــى أن هناك هيكلة مالية مـحــددة يتم العمل
عليها ،وعرض النموذج أمام الجهات الرقابية خالل الفترة
المقبلة ،لهذا الطرح ،الذي سيسهم في إعادة نشاط تلك
المشاريع واإلقبال عليها من جانب المستثمرين طالما
توافرت الحلول التمويلية الالزمة.

السوق األول السوق الرئيسي

من جهة أخــرى ،فــإن نشاط تلك اإلص ــدارات من جديد
وابتكار ادوات مالية جديدة يمكن أن يكون له أثر إيجابي
على استيعاب السيولة المكدسة في السوق المصرفي،
وتحريك سوق اإلصــدارات عموما ،الذي ينعكس ايجابا
على عدد من الشركات والبنوك وكذلك الدورة االقتصادية
عموما.
جدير بالذكر أن إصــدارات الصكوك والسندات مقابل
مشاريع البي او تي ستحتاج الى عدة موافقات محلية
عـلــى إص ــداره ــا ،حـتــى إن ــه يـمـكــن إص ــداره ــا مــن ال ـخــارج
وتسويقها داخل الكويت واتاحتها للراغبين في المشاركة
واالكتتاب فيها.

أشرف عجمي

أبلغ مصدر نفطي «الجريدة» أن مؤسسة البترول الكويتية تعمل
حاليا لتطوير الغاز الجوراسي يتم حاليا على قدم وساق من حقول
إنتاجه في الصابرية.
وقال المصدر إن ذلك النوع من الغاز يصلح فقط الستخدامات
الطاقة ،ألن درجــة حرارته التي تبلغ  1500درجــة حرارية ال تهيئه
لالستخدام في الصناعات البتروكيماوية التي تحتاج الى غاز ال
تزيد درجته الحرارية على  1000درجة ،مشيرا إلى أن أسعاره تعد
مغرية في حال تم إعــداد الفائض منه للتصدير ،الفتا الى أن قرار
التصدير يحتاج الى إعداد ووقت طويل التخاذ القرار.
وقال إن ّ
تتبع الغاز الجوراسي يتم في  4تجمعات ،حيث يتم نقله
وضغطه في مصانع كيبيك لتحويله الى الحالة المسالة.
من ناحية أخرى ،نفى المصدر أن تكون هناك نوايا إلحياء خط
الغاز العراقي الواصل من جنوب العراق في حقل الرميلة الى حقل
الروضتين ،الذي يرجع عمره الى نحو  40عاما ،ألنه غير جاهز فنيا
لتشغيله الستيراد الكويت الغاز من العراق؛ موضحا أنه إذا كان في
اإلمكان بناء خط جديد فسيكون أقل تكلفة من إحياء الخط القديم.

مكاسب محدودة لمؤشرات البورصة ...والسيولة  12.3مليون دينار
ارتفاع نشاط السوق الرئيسي واألسهم القيادية تعود لتسجيل مكاسب جيدة
بعد جلسة واحدة ،هدأت
خاللها تداوالت بورصة
الكويت وتراجعت خاللها
السيولة إلى أدنى مستويات آخر
أسبوعين عاد أمس االرتفاع
التدريجي في السيولة وفي
أسعار األسهم.

●

علي العنزي

سـ ـجـ ـل ــت مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات بـ ــورصـ ــة
الكويت الرئيسية الثالثة ارتفاعا
فــي تعامالت جلسة امــس ،وارتفع
مــؤشــر ال ـس ــوق ال ـع ــام بـنـسـبــة 0.2
في المئة تعادل  9.69نقطة ،ليقفل
على مستوى  4904.24نقطة وسط
سـيــولــة بلغت  12.3مـلـيــون ديـنــار
وكمية اسهم متداولة  74.7مليون
سهم نفذت من خالل  3333صفقة.
وربح مؤشر السوق االول بنسبة
 0.23ف ــي الـمـئــة ه ــي  11.08نقطة
مقفال على مستوى  4926.34نقطة
بسيولة  8.2ماليين دينار وبكمية
اسـهــم مـتــداولــة  21.3مليون سهم
نفذت عبر  1423صفقة ،ونما مؤشر
الـســوق الرئيسي بنسبة  0.15في
المئة تساوي  7.21نقطة ،ليستقر
عند مستوى  4863.38نقطة بسيولة
 4مــاي ـيــن ديـ ـن ــار وب ـك ـم ـيــة اسـهــم
متداولة  53.4مليون سهم نفذت من
خالل  1910صفقة.

عودة تدريجية
بعد جلسة واحدة ،هدأت خاللها
تــداوالت بورصة الكويت وتراجعت
خاللها السيولة الى ادنى مستويات

آخ ــر اسـبــوعـيــن ع ــاد ام ــس االرت ـفــاع
التدريجي في السيولة وفي اسعار
االس ـ ـهـ ــم ،خ ـص ــوص ــا ال ـق ـي ــادي ــة فــي
ال ـســوق االول وال ـتــي تـحــركــت بقوة
وبـنـســب فــاقــت نـسـبــة  1ف ــي الـمـئــة،
وكــان على رأسها مــرة اخــرى اسهم
«زين» و«بيتك» و«أجيليتي» وتخلف
«ال ــوطـ ـن ــي» ب ـعــض الـ ـش ــيء ،ومــالــت
االس ـه ــم االص ـغ ــر ف ــي ال ـس ــوق االول
الى مزيد من جني االرباح ،في حين

ش ـهــدت بـعــض االس ـه ــم ف ــي الـســوق
ال ــرئ ـي ـس ــي ارتـ ـف ــاع ــا ف ــي ن ـشــاط ـهــا،
وع ـلــى رأس ـه ــا س ـهــم «لــوجـسـتـيــك»،
وارت ـف ــع نـشــاط «اع ـي ــان» و«االث ـم ــار»
و«ال ـت ـخ ـص ـيــص» لـتـســاعــد ف ــي رفــع
سيولة الـســوق االجمالية وتعكس
تــوجــه ال ـســوق خ ــال ف ـتــرة الصيف
وقبل انطالق رحلة اعالنات نتائج
النصف االول من هذا العام ،وأقفلت
الـ ـم ــؤش ــرات ال ـث ــاث ــة ع ـلــى مـكــاســب

متساوية تقريبا بين ُعشري وربع
نقطة مئوية.
وعلى مستوى مــؤشــرات اســواق
دول مجلس ال ـت ـعــاون الـمــالـيــة كــان
اللون االحمر حليفا لمعظمها على
ع ـكــس ت ـع ــام ــات امـ ــس االول ،ولــم
يـسـلــم م ــن ال ـخ ـس ــارة س ــوى ســوقــي
قطر والكويت اللذين حققا مكاسب
محدودة ،وكان االكثر تراجعا امس
ســوقــا االمـ ـ ــارات وب ــاالخ ــص مؤشر

دبــي ال ــذي خسر نسبة فــاقــت  1في
المئة ،وتراجعت بقية االسواق بنسب
مـتـفــاوتــة ،وك ــان قــد سبقها افتتاح
االسواق العالمية التي تباين أداؤها
بميل نحو السلبية ،وكانت اسعار
النفط تتراجع ولكن بنسب محدودة.

أداء القطاعات
استمرت القطاعات فــي أدائها

أخبار الشركات
«الجزيرة» :الطقس ومشكلة تقنية أثرا على جدول الرحالت
قالت شركة طيران الجزيرة إن التغييرات
ال ـطــارئــة عـلــى جـ ــدول رحـ ــات ال ـشــركــة في
األسبوع الماضي التي حالت دون التزامها
بجدول رحالتها كانت نتيجة تزامن حدوث
عدة عوامل معا.
وأوض ـحــت الـشــركــة أن الـتـحــديــات التي
واجهت رحالت الشركة في األسبوع الماضي
تتمثل في الطقس ُ
المتقلب لدولة الكويت
واالضطرابات الجوية المفاجئة .وأضافت
أنـ ــه ح ــدث ــت أي ـض ــا مـشـكـلــة تـقـنـيــة إلح ــدى
طائرات الجزيرة؛ مما أثر تلقائيا على جدول
طاقم العمل نتيجة لهذه االضطرابات .وأكدت

استقرار الدوالر
وتراجع اليورو
واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر
األم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ـق ــاب ــل ال ــديـ ـن ــار
الكويتي ،أمس ،عند مستوى
 0.302د ي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار ،ف ـ ــي ح ـيــن
انخفض اليورو إلى مستوى
 0.352دينار ،مقارنة بأسعار
صرف أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي
فـ ــي نـ ـش ــرت ــه الـ ـي ــومـ ـي ــة عـلــى
موقعه اإللكتروني ،إن «سعر
ص ــرف الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي
انخفض إلــى مستوى 0.398
دي ـن ــار ،فـيـمــا اسـتـقــر الـفــرنــك
ال ـس ــوي ـس ــري ع ـن ــد م ـس ـتــوى
 0.305دينار ،بينما بقي الين
الياباني عند مستوى 0.002
دينار دون تغيير».

الشركة أن أمن وسالمة ركاب «الجزيرة» لهما
األول ــوي ــة الـقـصــوى؛ ل ــذا ج ــاء ق ــرار الشركة
ب ــإل ـغ ــاء ب ـعــض ال ــرح ــات وإعـ ـ ـ ــادة جــدولــة
الـبـعــض اآلخ ــر فــي مصلحة أم ــن وســامــة
الركاب أوال وقبل كل شيء .وأشارت إلى أن
الشركة عاودت التشغيل بشكل طبيعي منذ
مساء الخميس  28يونيو الماضي.
ولفتت إلى أن الشائعات المتداولة التي
ُ
تشكك في طاقم العمل ومستوى الصيانة ،أو
مخالفة الشركة قواعد النقل الجوي العالمي،
أو مخالفتها اتـحــاد النقل الـجــوي الدولي
( )IATAال أساس لها من الصحة.

 853ألف دينار أرباح «عربي» من مناقصة
كشفت شركة مجموعة عربي القابضة عن ترسية
مناقصة على شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا،
ا لـتــا بـعــة للمجموعة بنسبة  73فــي ا لـمـئــة ،بقيمة
إج ـمــال ـيــة لـلـمـنــاقـصــة ت ـق ــدر بـنـحــو  27.84مـلـيــون
ديـنــار ( 92.2مليون دوالر) .وقــالــت المجموعة إن
المناقصة لمصلحة شركة نفط الكويت ،وتتعلق
بالقيام بتحديث وتطوير شبكة الغاز والمكثفات
في منطقة شرق الكويت .وأوضحت «عربي قابضة»
أن مــدة المشروع تبلغ  24شهرا ،مشيرة إلــى أنها
ستحقق أربــاحــا بقيمة  853ألــف دينار ستنعكس
على البيانات المالية للمجموعة اعتبارا من الربع
الرابع لعام  2018وحتى نهاية عام .2020

«األهلية للتأمين» ترفع حصتها
بـ «االتحاد التجاري» إلى %58
أعلنت الشركة األهلية للتأمين قيامها بزيادة حصتها في
شركة االتحاد التجاري القابضة ُ(مقفلة)  -غير مدرجة بمملكة
البحرين.
وأوضـ ـح ــت «األهـ ـلـ ـي ــة» أن ـه ــا رف ـع ــت حـصـتـهــا ف ــي الـشــركــة
البحرينية من  20.95إلــى  57.94في المئة بــزيــادة  36.99في
ُ
المئة تعادل نحو  15.64مليون سهم .وأفادت الشركة بأن زيادة
الحصة في «االتحاد التجاري» ليس لها تأثير في الوقت الحالي
على المركز المالي ،مشيرة إلى أنه سيتم تحديد األثر المتوقع
فور تجميع البيانات المالية للشركة التي سيتم إعدادها الحقا
خالل .2018

ال ـس ـل ـبــي ام ـ ــس ح ـي ــث انـخـفـضــت
م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات س ـ ـتـ ــة ق ـ ـطـ ــاعـ ــات هــي
تكنولوجيا بـ ــ 65.4نقطة ،ومــواد
اساسية بـ 5.4نقاط ،وخدمات مالية
بـ 3.8نقاط ،وخدمات استهالكية
وال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز ب ـ ــ 1.9نـقـطــة لكل
منهما ،وعقار بـ 0.04نقطة ،بينما
ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات
هــي ات ـص ــاالت بـ ــ 13نـقـطــة ،وسلع
استهالكية ب ــ 4.6نـقــاط ،وصناعة
بـ ــ 2.8نـقـطــة ،وتــأمـيــن بـ ــ 1.8نقطة،
وبنوك بـ 1.3نقطة ،واستقر مؤشرا
قطاعين هما منافع ورعاية صحية
وبقيا دون تغير.
وتـ ـص ــدر س ـهــم «ب ـي ـت ــك» قــائـمــة
االسـ ـ ـه ـ ــم االكـ ـ ـث ـ ــر قـ ـيـ ـم ــة ،وب ـل ـغــت
تداوالته  1.8مليون دينار بارتفاع
بنسبة  0.93في المئة ،تــاه سهم
اجيليتي بتداول  1.5مليون دينار
وبأرباح بنسبة  1.2في المئة ،ثم
سـهــم وطـنــي م ـت ــداوال  1.1مليون
دي ـن ــار ب ـتــراجــع بـنـسـبــة  0.13في
المئة ،ثم سهم زين بتداول  828ألف
دينار مرتفعا بنسبة  1.3في المئة،
واخـيــرا سهم القرين بـتــداول 747
ألف دينار وبقي مستقرا دون تغير.
ومن حيث قائمة االسهم االكثر
كـمـيــة ج ــاء اوال سـهــم لوجستيك
ح ـي ــث تـ ـ ـ ــداول ب ـك ـم ـيــة ب ـل ـغــت 8.4

م ــايـ ـي ــن سـ ـه ــم وبـ ـنـ ـم ــو ب ـن ـس ـبــة
 0.7فــي الـمـئــة ،وج ــاء ثــانـيــا سهم
االثـمــار بـتــداول  5.2ماليين سهم
وب ـتــراجــع بنسبة  2.9ف ــي الـمـئــة،
وجاء ثالثا سهم اعيان بتداول 4.3
ماليين سهم وبانخفاض بنسبة
 0.33في المئة ،وجــاء رابعا سهم
التخصيص ب ـتــداول  4.1ماليين
س ـه ــم وب ـ ــأرب ـ ــاح ب ـن ـس ـبــة  6.4فــي
الـمـئــة ،وج ــاء خــامـســا سـهــم بيتك
بتداول  3.4ماليين سهم وبارتفاع
بنسبة  0.93ف ــي ال ـم ـئــة .وتـصــدر
قائمة االسهم االكثر ارتفاعا سهم
حيات كوم ،الذي ارتفع بنسبة 47.1
فــي المئة ،تــاه سهم المصالح ع
بنسبة  26.3فــي الـمـئــة ،ثــم سهم
التخصيص بنسبة  6.4في المئة،
ثم سهم كويتية بنسبة  6في المئة،
واخيرا سهم يونيكاب بنسبة 5.5
في المئة.
وكـ ــان اك ـثــر االس ـه ــم انـخـفــاضــا
سهم اصول الذي انخفض بنسبة
 8.7فــي المئة ،تــاه سهم االنظمة
بـنـسـبــة  7.5ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ث ــم سهم
المدن بنسبة  6.5في المئة ،ثم سهم
الخصوصية بنسبة  6.4في المئة،
وأخيرا سهم اسمنت خليج بنسبة
 6.2في المئة.

ً
مملوكة لـ «إيفا» تشتري عقارا بـ  12مليون دوالر
أع ـل ـنــت ش ــرك ــة إي ـف ــا ل ـل ـف ـنــادق وال ـم ـن ـت ـج ـعــات إت ـم ــام ش ــرك ــة إي ـف ــا لـلـفـنــادق
والمنتجعات  -دبي ،والمملوكة للشركة ،صفقة شراء عقار بقيمة  3.62ماليين
دينار ( 12مليون دوالر) .وقالت الشركة إن عملية الشراء ليس لها تأثير على
القوائم المالية للشركة في الوقت الحالي.

«المدينة» :عساف كبير التنفيذيين في الشركة
قالت شركة المدينة للتمويل واالستثمار إ نــه تــم تعيين عماد الدين
فهمي عساف في وظيفة كبير التنفيذيين في الشركة ،وذلــك اعتبارا من
 ،2018 /6 /24وذلك بناء على الكتاب المتسلم بتاريخ  2018 /7 /1من هيئة
أسواق المال.

هبوط أسعار النفط مع زيادة إنتاج السعودية وروسيا
• ليبيا تعلن القوة القاهرة في ميناءي الحريقة والزويتينة
• «بريتش بتروليوم» :بدء تشغيل خط أنابيب أذربيجان بكلفة  28مليار دوالر
تراجعت أسعار النفط أمس ّ ،مع زيادة اإلنتاج من
السعودية وروسيا ،بينما تعثر النمو االقتصادي
ف ــي آس ـيــا وس ــط ت ـصــاعــد ل ـل ـخــاف ال ـت ـج ــاري مع
الواليات المتحدة.
وهبط خــام القياس العالمي برنت  1.24دوالر
إلى حوالي  77.99دوالرا ،لكن تعافى الحقا لنحو
 ،78.50منخفضا  73سنتا.
وهـبــط خــام غــرب تكساس الــوسـيــط األميركي
 40سنتا إلى  73.75دوالرا .وارتفعت أسعار النفط
األسـبــوع الماضي وسـجــل الـخــام األمـيــركــي أعلى
مستوى في ثالثة أعوام ونصف العام عند 74.46
دوالرا.
وأظهر مسح لـ «رويترز» أن إنتاج السعودية زاد
 700ألف برميل يوميا من مايو ،مقتربا من مستواه
القياسي  10.62ماليين برميل يوميا المسجل في
نوفمبر .2016
وقالت وزارة الطاقة الروسية إن إنتاج روسيا
ارتفع إلــى  11.06مليون برميل يوميا في يونيو
من  10.97ماليين في مايو.

وزاد إنـتــاج الــواليــات المتحدة  30بالمئة في
العامين األخيرين الي  10.9ماليين برميل يوميا،
وهــو مــا يعني أن أكبر ثالثة منتجين فــي العالم
يضخ كل منهم نحو  11مليون برميل يوميا ،بما
يلبي نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.

النفط الليبي
من جانب آخر ،أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية
للنفط ،التابعة لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس
«القوة القاهرة» على عمليات شحن النفط الخام من
ميناءي الحريقة والزويتينة وسط البالد.
وقــالــت ،في بيان على موقعها اإللكتروني ،إن
«هذا اإلجراء يأتي على خلفية األزمة التي تمر بها
البالد حاليا» ،وربطت بينه وبين إعالن حالة القوة
القاهرة في كل من ميناءي السدرة ورأس النوف.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة ،مصطفى
صنع الله ،في البيان« :رغم التحذير من التبعات
ومـحــاوالتـنــا الـمـتـكــررة إليـجــاد حــل مــع القيادة

العامة ،تم منع سفينتين من تحميل الشحنات في
كل من ميناء الحريقة والزويتينة خالل اليومين
الماضيين .الخزانات اآلن ممتلئة بالكامل ،وعليه
سيتم إيقاف عمليات اإلنتاج».
وأشــارت إلى أن الخسائر اإلجمالية اليومية
لإلنتاج تبلغ  850ألــف برميل من الخام ،و710
ماليين قدم مكعبة من الغاز الطبيعي ،وأكثر من
 20ألــف برميل مــن المكثفات .وتـقــدر الخسائر
اإلجمالية لإليرادات الناجمة عن عمليات اإلغالق
بحوالي  67.4مليون دوالر.
كان القائد العام للقوات المسلحة الليبية في
ّ
المعين من مجلس النواب ،المشير
شرق البالد،
خليفة حفتر ،قــد أصــدر ق ــرارا بتسليم الموانئ
الـنـفـطـيــة لـمــؤسـســة ال ـن ـفــط ال ـتــاب ـعــة للحكومة
المؤقتة غير المعترف بها ،والتي تتخذ من مدينة
البيضاء مقرا لها.
ورد ص ـنــع ال ـل ــه عـلـيــه ب ــأن «ال ـق ـي ــادة الـعــامــة
للجيش ليست لها سلطة قانونية تمكنها من
الـسـيـطــرة عـلــى ال ـمــوانــئ الـنـفـطـيــة» ،وأن «هـنــاك

مؤسسة واحدة للنفط ،وهي فقط المعترف بها
من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومن
المجتمع الدولي».
يشار إلى أن الجيش الليبي تمكن أخيرا من
استعادة الموانئ في منطقة الهالل النفطي من
جـمــاعــة مسلحة بـقـيــادة اآلم ــر الـســابــق لحرس
ال ـم ـن ـشــآت الـنـفـطـيــة إب ــراه ـي ــم ال ـج ـض ــران ،الـتــي
كانت سيطرت عليها في الرابع عشر من يونيو
الماضي.

«بريتش بتروليوم»
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،أعـ ـلـ ـن ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـن ـف ــط
البريطانية العمالقة بريتش بتروليوم (بي بي)،
في بيان ،بدء تشغيل خط أنابيب بكلفة  28مليار
دوالر في أذربيجان لنقل الغاز الى تركيا ودول
أخرى في أوروبا.
وقالت المجموعة إن مشروع «شاه دنيز  »2هو
«نقطة انطالق مجموعة خطوط أنابيب «ساذرن

غاز كوريدور» (ممر الغاز الجنوبي) الذي سينقل
للمرة األولى الغاز الطبيعي من بحر قزوين الى
األسواق األوروبية».
ويسمح المشروع الذي يدعمه االتحاد االوروبي
ألذربيجان للمرة األولى بضخ غازها مباشرة الى
أوروبــا متجاوزة روسيا ،ويحد من اعتماد الدول
األوروب ـيــة على الـغــاز الــروســي .وقــال بــوب دادلــي
الرئيس التنفيذي لـ «بي .بي» في البيان« :إن حقل
شاه دنيز  2ومع شبكة خطوط ساذرن غاز كوريدور
سينقل إمــدادات جديدة مهمة للطاقة الى أوروبا،
مما يزيد من تنوع مصادر الطاقة».
وتـ ـق ــدر م ـج ـمــوعــة ب ــي.ب ــي أن ح ـقــل شـ ــاه دنـيــز
الـضـخــم يـحـتــوي عـلــى تــريـلـيــون مـتــر مـكـعــب من
الغاز الطبيعي .وبدأت المرحلة األولى من عمليات
التنقيب في الحقل في .2006
ويندد نشطاء بالمشروع ويقولون إن داعميه
الغربيين يتغاضون عن انتهاكات حقوق االنسان
خالل حكم الرئيس إلهام علييف.
لندن ( -رويترز)
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ً
أوروبا تحذر من خسائر أميركية باهظة ردا على رسوم واردات السيارات
استهلت األسهم األوروبية
تعامالت األسبوع منخفضة،
في ظل مخاوف حول استقرار
الحكومة األلمانية ،والعالقات
التجارية بين االتحاد األوروبي
والواليات المتحدة.

تراجع اليورو
في ظل مخاوف
سياسية وأخرى
تتعلق بالتجارة

حذر االتحاد األوروبي أمس من
أن ص ـ ــادرات أمـيــركـيــة بقيمة 294
مـلـيــار دوالر قــد تـتـعــرض لتدابير
مضادة ،إذا نفذ الرئيس األميركي
دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم
على واردات السيارات.
وفي رسالة موجهة إلى السلطات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،رسـ ـم ــت ال ـم ـفــوض ـيــة
األوروب ـي ــة ،الـتــي تتولى السياسة
ال ـت ـجــاريــة ألع ـض ــاء الـتـكـتــل ال ـ ــ،28
صــورة قاتمة عن وضــع االقتصاد
األمـ ـي ــرك ــي فـ ــي ح ـ ــال ن ـف ــذ ت ــرام ــب
تهديده.
وقالت الرسالة" :يؤكد التحليل
االقتصادي أن زيــادة الرسوم على
ه ــذه المنتجات سيضر بــالــدرجــة
األولـ ــى االق ـت ـصــاد األم ـيــركــي ،وقــد
تتعرض صـ ــادرات أميركية تصل
قيمتها إلــى  294مليار دوالر ()...
من كل قطاعات االقتصاد األميركي
لتدابير مـضــادة" ،وهــو ما يساوي
 19في المئة من مجموع الصادرات
األميركية لعام .2017
وأكـ ـ ــدت أن ش ــرك ــات ال ـس ـي ــارات
األوروبـيــة تساهم بشكل كبير في
االقـتـصــاد األم ـيــركــي ،حـيــث لديها
"وج ـ ــود راسـ ـ ــخ" ،مـضـيـفــة أن ــه "فــي
 ،2017أن ـت ـجــت ش ــرك ــات االت ـح ــاد
األوروبــي ،التي تتخذ من الواليات
المتحدة مقرا لها ،نحو  2.9مليون
سيارة ،أي ما يعادل  26في المئة من
كل اإلنتاج األميركي".
وتــدعــم هــذه الشركات  120ألف
وظ ـي ـفــة أم ـيــرك ـيــة م ـب ــاش ــرة وغـيــر

مباشرة في مصانع بأنحاء البالد،
بحسب االتحاد األوروبي الذي أشار
إلى مصانع في كارولينا الجنوبية
وم ـس ـي ـس ـي ـبــي وت ـي ـن ـي ـس ــي ،وه ــي
والي ـ ــات ف ــي ج ـنــوب ال ـب ــاد تـعــرف
بدعمها القوي لترامب.
وباشرت اإلدارة األميركية إعداد
دراس ـ ـ ــة ،ت ـمـه ـيــدا ل ــزي ــادة ال ــرس ــوم
الـ ـجـ ـم ــركـ ـي ــة عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردات مــن
السيارات.
واس ـت ـه ـلــت األسـ ـه ــم األوروبـ ـي ــة
تعامالت األس ـبــوع منخفضة ،في
ظل مخاوف حول استقرار الحكومة
األل ـم ــان ـي ــة ،وال ـع ــاق ــات الـتـجــاريــة
بين االتـحــاد األوروب ــي والــواليــات
المتحدة.
ويـ ـت ــاب ــع ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون أن ـب ــاء
أشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن وزي ـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة
األلـ ـم ــان ــي ع ـ ــرض االسـ ـتـ ـق ــال ــة مــن
مـ ـنـ ـصـ ـب ــه ،بـ ـسـ ـب ــب خـ ـ ــافـ ـ ــات مــع
المستشارة أنجيال ميركل بشأن
الهجرة.
وانـ ـخـ ـف ــض م ــؤش ــر "س ـت ــوك ــس
يــوروب  "600بنسبة  1.1في المئة
إلــى  376نقطة ،في  10:08صباحا
بتوقيت مكة المكرمة ،كما تراجع
المؤشر البريطاني "فوتسي" 0.9
في المئة عند  7562نقطة ،وهبط
األلماني "داكس"  1.25في المئة إلى
 12152نقطة ،وفقد الفرنسي "كاك"
 1.3في المئة ليبلغ  5256نقطة.
وانخفض اليورو مقابل الدوالر
خالل تــداوالت أمس ،بعدما عرض
وزيــر الداخلية األلماني االستقالة

ب ـس ـبــب خـ ــاف حـ ــول ال ـه ـج ــرة مع
م ـ ـيـ ــركـ ــل ،إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب اسـ ـتـ ـم ــرار
المخاوف بشأن التوترات التجارية
العالمية.
وتراجع اليورو  0.3في المئة إلى
 1.1644دوالر ،فــي الـســاعــة 01:51
مساء بتوقيت مكة المكرمة ،بينما
استقر الدوالر عند  110.77ين ،كما
تراجع اإلسترليني  0.34في المئة
إلى  1.3162دوالر.

وأظـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرت ب ـ ـي ـ ــان ـ ــات ص ـ ـ ــدرت
أم ــس ،تـبــاطــؤ نـمــو مــؤشــر مــديــري
المشتريات الصناعي فــي منطقة
ال ـي ــورو إل ــى أدنـ ــى مـسـتــويــاتــه في
ً
 18شهرا ،واستقرار معدل البطالة
فــي المنطقة عند المستوى األقــل
منذ .2008
وس ـت ـتــأثــر ح ــرك ــة الـ ـ ـ ــدوالر هــذا
األسبوع بوقائع االجتماع األخير
الذي عقده الفيدرالي األميركي في

 12و 13يونيو ،حيث قد يؤثر على
التوقعات بشأن مستقبل الفائدة،
فضال عن تقرير الوظائف الشهري
الذي سيصدر الجمعة.
وفـ ــي آسـ ـي ــا ،ت ــراج ـع ــت األس ـه ــم
اليابانية في أول أيــام الـتــداول في
النصف الثاني من العام ،مع هبوط
أسهم قطاعات األغــذيــة والتجزئة
وشركات الطيران ،في ظل استمرار
التوترات التجارية.

وأنهى مؤشر "نيكي" تعامالت
امـ ــس مـنـخـفـضــا  2.21ف ــي الـمـئــة
ع ـن ــد  21812ن ـق ـط ــة ،ك ـم ــا ت ــراج ــع
الـمــؤشــر األوس ــع نطاقا "توبكس"
 2.1في المئة إلى  1695نقطة ،وهو
المستوى األدنى منذ مارس.
واستقر أداء الدوالر مقابل العملة
اليابانية عند  110.71ين ،في 09:45
صباحا بتوقيت مكة المكرمة.
وان ـخ ـف ـضــت ث ـقــة ال ـش ــرك ــات في
اليابان بأكثر من المتوقع في الربع
ال ـثــانــي م ــن ال ـع ــام م ــع ت ــزاي ــد حــدة
ً
التوترات التجارية العالمية ،وفقا
لـلـمـســح الـفـصـلــي "ت ــان ـك ــان" ال ــذي
يصدره بنك اليابان.
ً
أيضا ،تراجعت األسهم الصينية
بأكثر من  2في المئة خالل تعامالت
ام ــس ،بسبب تــزايــد الـمـخــاوف من
التوترات التجارية المتصاعدة بين
واشنطن وبكين.
وأغـ ـ ـل ـ ــق م ـ ــؤش ـ ــر "شـ ـنـ ـغـ ـه ــاي"
المركب الجلسة منخفضا  2.5في
المئة عند  2775نقطة ،كما هبط
"شـنـتـشــن" ال ـمــركــب  1.5ف ــي المئة
إلـ ــى  1582ن ـق ـطــة .وج ـ ــاء ذلـ ــك مع
استمرار ضعف العملة الصينية،
حيث ارتـفــع ال ــدوالر مقابل اليوان
بنسبة  0.48في المئة إلى مستوى
 ،6.6530في الساعة  11:16صباحا
بتوقيت مكة المكرمة .وتباطأ نمو
ق ـط ــاع ال ـت ـص ـن ـيــع ال ـص ـي ـنــي خــال
يونيو ،حيث انخفض مؤشر مديري
المشتريات الصناعي الصادر عن
"كايشين ميديا" و"ماركيت" إلى 51

ً
ً
«بيتك» شريكا رئيسا للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات

نقطة من  51.1نقطة في مايو.
ووفـقــا لبيانات صــدرت السبت
ع ــن مـكـتــب اإلحـ ـص ــاءات الــوطـنــي،
تــراجــع مؤشر مــديــري المشتريات
ال ـص ـن ــاع ــي ال ــرس ـم ــي ف ــي الـصـيــن
خالل يونيو بسبب تباطؤ اإلنتاج
وضعف الطلب .وتراجعت أسعار
الذهب مع ارتـفــاع ال ــدوالر ،بعد أن
دعمت بيانات التضخم األميركي
األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي رؤيـ ــة مجلس
االحـ ـتـ ـي ــاط ــي االتـ ـ ـح ـ ــادي (ال ـب ـن ــك
المركزي األميركي) لزيادات أسعار
الفائدة في المستقبل.
وف ــي  06:44بتوقيت غرينتش
كان السعر الفوري للذهب منخفضا
 0.3في المئة عند  1248.98دوالرا
لألوقية (األونصة)،
وان ـ ـخ ـ ـف ـ ـضـ ــت ع ـ ـ ـقـ ـ ــود الـ ــذهـ ــب
األميركية اآلجلة  0.3في المئة إلى
 1250.20دوالرا لألوقية.
وتعزز الدوالر مقابل سلة عمالت
وواصل مكاسبه أمام الين ليسجل
مـسـتــوى مرتفعا جــديــدا فــي ستة
أسابيع عند  111.06ينا مدعوما
بالقوة النسبية لالقتصاد األميركي،
وف ــرص إج ــراء الـمــزيــد مــن زي ــادات
أسعار الفائدة في المستقبل.
وانخفض البالتين  0.8في المئة
في المعامالت الفورية إلى 840.70
دوالرا لألوقية ،بعد أن سجل أقل
مستوى لــه منذ يناير  2016عند
 835.50دوالرا في وقــت سابق من
الجلسة.
(أ ف ب)

المخيزيم :لدينا سجل حافل في المساهمات والمبادرات االجتماعية التي تنسجم مع استراتيجية البنك

لقطة جماعية خالل الحملة
شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك)
في فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة
الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــدرات ال ـ ـتـ ــي انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ب ـم ـج ـمــع
األفـ ـنـ ـي ــوز ،بـتـنـظـيــم م ــن وزارة ال ــدول ــة
لشؤون الشباب ،وبالتعاون مع وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ،ب ـم ـنــاس ـبــة الـ ـي ــوم الـعــالـمــي
لمكافحة المخدرات.
وتأتي مشاركة «بيتك» الرئيسة ضمن
إطار المسؤولية االجتماعية ،والحرص
على تعزيز مفهوم الوقاية من المخدرات،

فهد المخيزيم أثناء افتتاح المعرض
ون ـش ــر ال ـتــوع ـيــة ب ــأض ــراره ــا ،وأه ـم ـيــة
مكافحتها.
وش ـه ــدت ف ـعــال ـيــات الـحـمـلــة افـتـتــاح
م ـع ــرض بـ ــانـ ــورامـ ــا ،الـ ـ ــذي يـ ـه ــدف إل ــى
نـشــر الـتــوعـيــة ح ــول األنـ ــواع المختلفة
للمخدرات ،والتعريف بمخاطرها ،وطرق
مكافحتها ،واسـتـعــراض وســائــل عالج
اإلدمـ ــان ،لنشر التوعية فــي المجتمع،
وخاصة فئة الشباب.
حضر االفتتاح رئيس االستراتيجية

لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ف ـ ـ ــي «ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك» ،م .ف ـه ــد
الـمـخـيــزيــم ،ال ــذي أش ــار إل ــى أن «بيتك»
يتمتع بـسـجــل حــا فــل فــي المساهمات
والـمـبــادرات االجتماعية التي تنسجم
م ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـب ـنــك ف ــي الـتـنـمـيــة
المستدامة وخدمة المجتمع واالهتمام
بالشباب ،بالتعاون مع مختلف الجهات
والمؤسسات الرسمية ،وكذلك الحرص
على تقديم الدعم للمبادرات والمشاريع
ال ـتــي ت ـخــدم جـمـيــع ش ــرائ ــح الـمـجـتـمــع.

ولفت إلى أن خدمة المجتمع والتعاون
مع المؤسسات والجهات الرسمية في
مثل هذه المبادرات ،السبيل إلى تعزيز
الــواقــع االقـتـصــادي والـتـنـمــوي ،منوها
بأن التنمية االقتصادية ترتبط ارتباطا
وثيقا بالتنمية المجتمعية ،األمر الذي
يؤكد التوازن في استراتيجية «بيتك»،
التي ال تقتصر على الــريــادة في العمل
الـمـصــرفــي وت ـقــديــم ال ـخــدمــات الـمــالـيــة
ف ـح ـس ــب ،ب ــل ت ـت ـع ــداه إل ـ ــى االس ـت ــدام ــة

والتنمية المجتمعيةُ .يذكر أن «بيتك»
أنـشــأ مستشفى ع ــاج اإلدمـ ــان بتكلفة
 4.5م ــاي ـي ــن دي ـ ـنـ ــار ،الـ ـ ــذي س ــاه ــم فــي
تحقيق نتائج إيجابية وقيمة مضافة
م ـه ـم ــة لـ ـ ـق ـ ــدرات ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـك ــوي ـت ــي،
ونقلة أساسية في دعم جهود مكافحة
المخدرات في مركز مؤهل على أفضل
وأرقــى المستويات العالمية في مجال
رعــايــة وع ــاج وتــأهـيــل المدمنين على
المخدرات.

ويساهم «بيتك» بنجاح فــي مسيرة
التنمية المجتمعية المستدامة بمختلف
األنـشـطــة وال ـم ـبــادرات االجـتـمــاعـيــة في
م ـج ــاالت ال ـص ـحــة والـتـعـلـيــم وال ـش ـبــاب
والبيئة وتعزيز روح التكافل االجتماعي
ودعـ ـ ـ ــم ذوي االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـخ ــاص ــة
وغيرها ،حيث أرست أنشطة ومبادرات
«ب ـي ـت ــك» االج ـت ـم ــاع ـي ــة رك ــائ ــز ال ــري ــادة
والـتـمـيــز ،وكــانــت ج ـهــوده مـحــل تقدير
جهات عالمية ومحلية مرموقة.

«بيتك» يساهم
بنجاح في مسيرة
التنمية المجتمعية
المستدامة بمختلف
األنشطة والمبادرات
االجتماعية

عفيفي تفوز بـ  ٥٠٠ألف دينار في حساب «النجمة»
أج ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
الكويتي السحب على جائزة
ال ـ ـ ـ  500أل ـ ــف ديـ ـن ــار ال ـم ـقــدمــة
مـ ــن حـ ـس ــاب ال ـن ـج ـم ــة إض ــاف ــة
إلــى السحب األسبوعي ،وذلك
عبر أثير إذاع ــة نبض الكويت
بحضور ممثل وزارة التجارة
والصناعة عبدالعزيز أشكناني،
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب مـ ـمـ ـثـ ـل ــي ال ـب ـن ــك
ال ـت ـجــاري ل ــإش ــراف عـلــى آلـيــة
السحوبات.
وق ــد ج ــاء ت نـتــائــج السحب
على النحو التالي:
أوال :جائزة الـ  500ألف دينار
(ن ـصــف الـسـنــويــة) مــن نصيب
طاهرة عبدالله غلوم عفيفي.
ثانيا  :السحب األسبوعي،
جــائــزة الـ ـ  50آالف ديـنــار ،فاز
بها محمد أسلم فضل حسين.
ومـ ــن خـ ــال ال ـل ـق ــاء اإلذاع ـ ــي
ص ـ ــرح الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـق ـطــاع
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة ،حميد
س ـل ـمــان ،ب ــأن ح ـس ــاب الـنـجـمــة
الجديد أصبح أكثر تميزا ليس
ف ـق ــط ب ـح ـجــم م ـب ــال ــغ ال ـج ــوائ ــز
المقدمة ،لكن أيضا في تنوعها
ط ـ ــوال ال ـس ـن ــة ،ل ـمــا ي ــوف ــره من
جــوائــز أسبوعية على مبلغ 5
آالف د.ك ،وشـهــريــة بقيمة 20
ألف د.ك ،وجائزة نصف سنوية
ق ــدره ــا ن ـصــف م ـل ـيــون دي ـن ــار،
إض ــاف ــة إل ــى ال ـج ــائ ــزة الـكـبــرى
التي سيقام عليها السحب في

جانب من عملية السحب
يناير  ،2019وهي مليون ونصف
المليون ديـنــار ،الـجــائــزة األكبر
في العالم.
وعن آلية فتح حساب النجمة
والـ ـت ــأه ــل ل ــدخ ــول ال ـس ـحــوبــات
وال ـفــوز بــالـجــوائــز القيمة ،تابع
سلمان بأنه يمكن فتح حساب
النجمة فقط بـ  100دينار ،على
أال يقل رصيد الحساب عن 500
دينار لدخول جميع السحوبات
على كافة الجوائز التي يقدمها
الـحـســاب .وبالنسبة إلــى فرص
ال ـ ـفـ ــوز ،ف ــإن ــه ك ـل ـمــا زاد الـمـبـلــغ

ال ـم ـح ـت ـفــظ ف ــي ال ـح ـس ــاب زادت
فــرص فــوز العميل ،حيث إن كل
 25دي ـن ــارا تــوفــر فــرصــة واح ــدة
لـ ـلـ ـف ــوز ،ك ـم ــا ي ـت ـم ـتــع ال ـح ـس ــاب
ب ـعــديــد م ــن ال ـم ــزاي ــا اإلض ــاف ـي ــة،
إذ يحصل ا لـعـمـيــل عـلــى بطاقة
سحب آلي ،ويستطيع الحصول
ع ـل ــى ب ـط ــاق ــة ائـ ـتـ ـم ــان ب ـض ـمــان
الحساب وكــذلــك الحصول على
كــافــة ال ـخ ــدمــات الـمـصــرفـيــة من
البنك التجاري.
كما يمكن لعمالء البنك فتح
حـســاب الـنـجـمــة مــن دون زي ــارة

الفرع ،وذلــك مباشرة عن طريق
تطبيق ال ـت ـج ــاريCBK mobile
أو خ ــدم ــة ال ـت ـج ــاري أون الي ــن،
والدخول في جميع السحوبات،
أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى غ ـي ــر ع ـمــاء
«ال ـت ـجــاري» فــإنـهــم يستطيعون
تقديم طلب فتح حساب من خالل
مــوقــع الـبـنــك الــرس ـمــي ،وسـيـتــم
االت ـص ــال بـهــم ع ــن طــريــق دائ ــرة
المبيعات وترتيب موعد لزيارة
العميل الستكمال إجراء ات فتح
الحساب.

ةديرجلا
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«هيرميس» 412 :مليون دوالر تدفقات نقدية للبورصة
في سبتمبر ...ومثلها في ديسمبر
بقيادة  3شركات رئيسية هي «الوطني» و«بيتك» و «زين»
توقعت المجموعة المالية
ه ـيــرم ـيــس أن تـتـلـقــى بــورصــة
الـكــويــت تــدفـقــات نقدية بقيمة
 412مليون دوالر عقب إ عــان
إدراج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ب ـ ـمـ ــؤشـ ــر ف ــوت ـس ــي
لألسواق الناشئة خالل مراجعة
سبتمبر الـ ُـم ـق ـبــل ،إض ــاف ــة إلــى
م ـب ـلــغ م ـم ــاث ــل خ ـ ــال مــراج ـعــة
ديسمبر .2018
وقالت «هيرميس» في مذكرة
بـ ـحـ ـثـ ـي ــة نـ ـ ـش ـ ــرت ع ـ ـلـ ــى م ــوق ــع
«مباشر» إن «فوتسي» ستعلن
نتائج المراجعة نصف السنوية
ف ـ ــي س ـب ـت ـم ـب ــر ال ـ ُـمـ ـقـ ـب ــل ع ـقــب

الـتـغـيـيــرات الـمـتــوقــع تنفيذها
ً
اعتبارا من  21سبتمبر .2018
وتـ ــوق ـ ـعـ ــت «ه ـ ـيـ ــرم ـ ـيـ ــس» أن
تــأتــي الـتــدفـقــات إلــى البورصة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة بـ ـقـ ـي ــادة مـ ــن ث ــاث
ش ــرك ــات رئ ـي ـس ـيــة وهـ ـ ــي :بـنــك
ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي ب ــواق ــع 136
مـلـيــون دوالر ،وبـيــت التمويل
ال ـكــوي ـتــي «ب ـي ـت ــك» ب ـن ـحــو 100
مليون دوالر ،و 61مليون دوالر
ً
ت ـق ــري ـب ــا مـ ــن ق ـب ــل االت ـ ـصـ ــاالت
المتنقلة «زين».
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ت ــوق ـع ــات
ال ـت ــدف ـق ــات ال ـن ـق ــدي ــة ال ـخــاصــة

بالمرحلة األول ــى فــي سبتمبر
ُ
المقبل خاصة بـ«هيرميس» بعد
إضافة متوقعة لتدفقات شركة
«ب ــوبـ ـي ــان ل ـل ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات»
بنحو  21مليون دوالر ،التي ال
ُ
ً
تعد جزءا من القائمة اإلرشادية
لـ«فوتسي».
وكــانــت «هـيــرمـيــس» توقعت
فــي أواخ ــر يونيو الماضي ،أن
تستقبل الكويت تدفقات نقدية
بنحو  1.5مليار دوالر في حالة
تــرقـيـتـهــا ل ـمــؤشــر إم إس سي
ً
أي «مــورغــان ستانلي سابقا»
لألسواق الناشئة ،متوقعة بلوغ

تلك التدفقات نحو  2.4مليار
دوالر فــي منتصف عــام 2020
بما يعادل إجمالي المشتريات
األجنبية على مدى الـ 3سنوات
الماضية منذ  2015حتى .2017
وف ــي مطلع الـنـصــف الثاني
من يونيو الماضي ،قالت إدارة
م ــؤش ــر مـ ــورغـ ــان س ـتــان ـلــي إن
ب ــورص ــة ال ـكــويــت س ــوف تبقى
تحت مجهر مؤشر إم إس سي
آي لألسواق الناشئة للمراجعة؛
ومن ثم إعادة التصنيف العام
القادم (.)2019

١١

اقتصاد

تأجيل عمومية «سلطان» لزيادة
رأس المال بسبب «النصاب»
●

جراح الناصر

ُ
أجلت الجمعية العمومية غير العادية لشركة مركز سلطان للمواد
الغذائية والتي كانت ستناقش توصية مجلس إدارة بزيادة رأسمال
الشركة المصرح به من  57.88مليون دينار إلى  82.88مليون دينار،
أي بزيادة قدرها  25مليون دينار ،وذلك لعدم اكتمال النصاب.
ً
وكانت من المفترض أن تناقش «العمومية» أيضا الموافقة على
إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في رأسمال الشركة
بحد أقصى  15مليون دينار أو بأي عملة أخرى مدة ال تتجاوز 10
س ـنــوات ،وذل ــك فــي ح ــدود مـقــدار رأس الـمــال الـمـصــرح بــه مــع خيار
التحويل حتى نهاية السنة الخامسة وفق سعر تحويل يحدده مجلس
االدارة وبسعر تحويل محدد وفق القيمة االسمية للسهم ،ويجوز
التحويل التلقائي في حال بلوغ الخسائر أكثر من  75في المئة من
رأسمال الشركة وفق سعر يحدده مجلس االدارة ،واذا لم يتم ممارسة
حق التحويل الى اسهم خالل المدة المحددة يتم سداد اصل السند
ً
القابل للتحويل بنسبة  5في المئة سنويا بشرط استيفاء شروط
معينة يتم تحديدها في شروط اإلصدار.
وستناقش «العمومية» خالل االجتماع المقبل كذلك ،بند الموافقة
على تعديل نص المادة رقم  6من عقد التأسيس والمادة رقم  5من
النظام األساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.

«الدراسات المصرفية» يبدأ تدريب المجموعة الثانية من الخريجين الكويتيين

بالتعاون مع «إعادة هيكلة القوى العاملة» والجهاز التنفيذي للدولة و«بوبيان»
أع ـلــن مـعـهــد ال ــدراس ــات الـمـصــرفـيــة بــدء
ت ــدري ــب الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة م ــن الـبــرنــامــج
الـ ـت ــدريـ ـب ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـت ــأه ـي ــل وت ــوظ ـي ــف
الخريجين الكويتيين من حملة المؤهالت
الجامعية والدبلوم ،والذي ُعقد بالتعاون مع
برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز
ال ـت ـن ـف ـيــذي لـ ـل ــدول ــة ،وب ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان ،أم ــس
األول ،في مقر المعهد ،وبحضور عــدد من
المسؤولين عن تنفيذ البرنامج من المعهد
و«إعادة الهيكلة» و«بوبيان».
وف ـ ــي ت ـص ــري ــح أدل ـ ـ ــى بـ ــه الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لـ»الدراسات المصرفية» ،د .يعقوب الرفاعي،
هنأ المشاركين على اختيارهم لالنضمام
لهذا البرنامج المميز ،وبارك لهم مشاركتهم،
أسوة بزمالئهم الذين سبقوهم بااللتحاق
بـهــذا الـبــرنــامــج وب ــدأوا الـتــدريــب فــي أبريل
 ،2018وحققوا حتى اآلن نتائج جيدة جدا
مستفيدين من جميع
على جميع األصعدةُ ،
الخدمات والبرامج التي قدمت لهم ،و»نحن
حــري ـصــون ع ـلــى أن ي ـن ـهــوا ه ــذا الـبــرنــامــج
بنجاح وتميز».
وأفــاد الرفاعي بأن هذا المشروع يهدف
إلى تطوير قدرات ومهارات الخريجين ،بما

يساهم في رفع كفاءتهم اإلنتاجية ،وتطوير
العمل في المؤسسات التي يعملون بها.
مــن جانبه ،قــال المدير الـعــام لمجموعة
الموارد البشرية في «بوبيان» ،عادل الحماد،
للمشاركين «تم اختياركم بعناية فائقة ،وتم
منحكم هذه الفرصة التي تمناها الكثيرون
ً
لــالـتـحــاق ب ـهــذا ال ـبــرنــامــج ،فــأصـبــح لــزامــا
عليكم العمل بجد واجتهاد الستغالل هذه
الفرصة ،وتحقيق الهدف المرجو منها ،وهو
الحصول على كفاء ات كويتية شابة تعمل
بحماس ،لتحقيق النمو واالزدهار في أحد
أ هــم القطاعات العاملة بالسوق الكويتي،
وهو القطاع المصرفي».
وأض ــاف« :هــذا المشروع أحــد المشاريع
المهمة ا لـتــي يدعمها وينفذها ( بــو بـيــان)،
والتي تساهم في تأهيل الكوادر الكويتية
وت ــوظ ـي ــف ال ـخــري ـج ـيــن م ـن ـهــم ف ــي ال ـق ـطــاع
الـخــاص ،وتوظيف خريجي هــذا البرنامج
في البنك أحد أهم المميزات التي سيحصل
عليها الخريجون منه».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ص ــرح ــت ألـ ـط ــاف الـسـعـيــد،
رئـيـســة قـســم تـنـسـيــق ال ـت ــدري ــب ،نـيــابــة عن
مدير إدارة تنمية القوى العاملة في برنامج

«االتحاد» :طيارو CTS L3
يتلقون تدريبهم في أبوظبي
وق ـعــت مــؤس ـســة كــومـيــرشــال
تــريـنـنــج سـلــويـشـنــز  L3ومــركــز
االتحاد لتدريب الطيران اتفاقية
ت ـ ـهـ ــدف إلـ ـ ــى ق ـ ـيـ ــام الـ ـطـ ـي ــاري ــن
المتدربين الملتحقين بشهادة
رخـ ـص ــة ال ـط ـي ــار ال ـم ــدن ــي ال ـتــي
ت ـقــدم ـهــا ب ــأك ــادي ـم ـي ــة ال ـت ــدري ــب
ا ل ـتــا ب ـعــة ل ـم ـج ـمــو عــة  L3بتلقي
ب ــرن ــام ــج ال ـت ــدري ــب الـتــأسـيـســي
على الطيران في مرافق التدريب
التابعة لمركز االتـحــاد لتدريب
ال ـ ـط ـ ـيـ ــران ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة الـ ـعـ ـي ــن،
باإلمارات.
وسـ ـ ـ ـ ــوف تـ ـسـ ـه ــم االتـ ـف ــاقـ ـي ــة
ف ــي ت ـعــزيــز ق ـ ــدرة م ـج ـمــوعــة L3
ع ـلــى ص ـع ـيــد ت ــدري ــب ال ـط ـي ــران،
ومـســاعــدتـهــا ف ــي تـلـبـيــة الـطـلــب
واإلقبال على برنامج الطيارين
المدنيين ( ،)ATPLالــذي يحظى

بمرتبة رائدة في قطاع الطيران.
ك ـم ــا ت ـض ـم ــن االتـ ـف ــاقـ ـي ــة أي ـضــا
اس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار م ـ ـس ـ ـيـ ــرة ال ـم ـه ـن ـي ــة
وال ـجــودة للتدريب ال ــذي تقدمه
مؤسسة التدريب المعتمدة.
وب ـم ــوج ــب االت ـف ــاق ـي ــة ،سيتم
تــوفـيــر مــوقــع جــديــد لـلـطـيــاريــن
المتدربين خالل عملية التدريب
على الطيران في أبوظبي ،علما
ب ـ ـ ــأن مـ ــركـ ــز االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ل ـت ــدري ــب
الطيران يحظى بمكانة رفيعة،
ض ـ ـمـ ــن م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ال ـ ـتـ ــدريـ ــب
ال ـم ـع ـت ـمــدة وال ـش ـه ـي ــرة ،وي ـضــم
ً
واح ــدا مــن أكبر مــرافــق التدريب
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى م ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
األوس ـ ــط ،كـمــا يــوفــر مـسـتــويــات
ت ــدري ــب راقـ ـي ــة م ــع ط ـق ــس رائ ــع
للطيران.

إع ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة وال ـج ـه ــاز
التنفيذي للدولة ،بــأن هــذه المجموعة هي
الثانية التي يتم تدريبها خالل عام ،2018
بالتعاون مع «الدراسات المصرفية» ،لتدريب
وت ــأه ـي ــل  50بــاح ـثــا ع ــن ال ـع ـمــل م ــن حملة
المؤهالت الجامعية والدبلوم في مختلف
التخصصات ،لتأهيلهم للعمل في القطاع
المصرفي وتوظيفهم بنسبة  100في المئة.
وأكـ ـ ـ ــدت أن م ـث ــل هـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون يـحـقــق
األهــداف الوطنية المشتركة بين البرنامج
والمؤسسات الخاصة لدعم مسيرة الشباب،
وتوفير الفرص الوظيفية لهم ،والمشاركة
في التنمية االقتصادية الوطنية وبسواعد
كويتية.
وأش ــادت السعيد بالتعاون الالمحدود
ال ـ ــذي ق ــدم ــه ال ـم ـع ـهــد ف ــي ت ــدري ــب وتــأه ـيــل
وتوظيف الشباب الكويتي ،للحد من البطالة
لخريجي الجامعات والتعليم التطبيقي،
وإنجاح األهداف الخاصة التي يسعى «إعادة
الهيكلة» إلى تحقيقها.
وقد هنأ القائمون على تنفيذ البرنامج
الـمـشــاركـيــن بـقـبــولـهــم ف ـيــه ،متمنيين لهم
التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية.

«طيران الجزيرة» توفر قهوة
ستاربكس على رحالتها
بدأت شركة طيران الجزيرة،
أمــس ،تقديم قهوة ستاربكس
ل ــرك ــاب الــدرج ـت ـيــن الـسـيــاحـيــة
ورجال األعمال.
وت ـتــوافــر ق ـهــوة سـتــاربـكــس
ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة الـ ـج ــزي ــرة كــاف ـيــه
لــركــاب الــدرجــة السياحية ،في
حين تقدم ضمن قائمة طعام
درج ــة األع ـمــال ،إذ تشمل هذه
القائمة أنواعا من الفرابتشينو
والـ ـقـ ـه ــوة ال ـم ـق ــدم ــة ب ـ ـ ــاردة أو
ساخنة.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،قـ ــال
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ل ــ«ط ـيــران
الجزيرة» ،روهيت راماشاندران:
ً
«نـ ـعـ ـم ــل دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا ف ـ ــي الـ ـش ــرك ــة
ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز م ـن ـت ـج ـنــا ،تـلـبـيــة
الحـتـيــاجــات عـمــائـنــا ،وتــأتــي
شراكتنا مع العالمة التجارية

المفضلة لمحبي القهوة حول
ال ـع ــال ــم ض ـمــن ه ــذه الـمـســاعــي
لتقديم منتجات عالية الجودة
لهم ،إذ نتطلع في هذا الصدد
إلـ ــى ش ــراك ــة طــوي ـلــة األم ـ ــد مع
ستاربكس».
وتضمن قائمة الفرابتشينو
والـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوة مـ ـ ـ ــن س ـ ـتـ ــارب ـ ـكـ ــس
ال ـ ـتـ ــي س ـي ـت ــم ت ـق ــدي ـم ـه ــا عـلــى
رحـ ـ ـ ــات «طـ ـ ـي ـ ــران ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة»؛
ق ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــوة س ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــارب ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــس ف ـ ـيـ ــا
كولومبيا ،وفرابتشينو موكا
الـ ـشـ ـيـ ـك ــوالت ــة ،وف ــراب ـت ـش ـي ـن ــو
كوفي ،وفرابتشينو الكاراميل،
وفرابتشينو الفانيال ،وقهوة
دبل شوت اسبريسو الباردة.

المشاركون في دورة التدريب
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على خلفية المخاوف المستمرة وحالة القلق المتواصلة من الحرب التجارية
استكمل مجلس االحتياطي
الفدرالي األميركي اختبارات
الضغط الثانية على البنوك
األميركية ،وهي االختبارات
التي انطوت على تحليل
ومراجعة شاملين لرأس المال.
وكان الهدف من المراجعة
هو اختبار الوضع المالي لـ35
ً
بنكا ،وتحديد ما إذا كانت هذه
كاف
البنوك تتمتع برأسمال ٍ
لتحمل الركود االقتصادي.

شهد األسبوع
الماضي إعالن
مجموعة من
البيانات االقتصادية
التي أظهرت ارتفاع
معدل التضخم في
منطقة اليورو خالل
يونيو الماضي
ليصل إلى  2في
المئة

أنـهــت جميع م ــؤش ــرات أس ــواق
األسهم األميركية الرئيسة األسبوع
الماضي على تراجع ،على خلفية
المخاوف المستمرة وحالة القلق
المتواصلة مــن الـحــرب التجارية
ال ـتــي يـشـهــدهــا ال ـعــالــم ،م ــن خــال
ف ــرض الـ ــدول تـعــريـفــات ورســومــا
جمركية على بضائع ومنتجات
بعضها البعض.
ووفق التقرير األسبوعي لشركة
رس ــام ـي ــل ل ــاس ـت ـث ـم ــار ،ان ـخ ـفــض
م ــؤش ــر S&P 500بـنـسـبــة  0.9في
الـمـئــة خ ــال األس ـب ــوع ،فــي الــوقــت
الذي تكبد مؤشر  Nasdaqألسهم
قطاع التكنولوجيا خسائر بنسبة
 1.58في المئة ،وقد جاءت تفاصيل
التقرير على النحو التالي:
شهدت األسواق بعض الهدوء،
بشكل مؤقت ،نتيجة قرار الرئيس
األميركي دونالد ترامب عدم فرض
قيود على االستثمارات الصينية
في قطاع التكنولوجيا األميركي.
وكــان الرئيس األميركي اقترح
في البداية وضــع حــدود مباشرة،
إال أنه عاد وخفف من حدة موقفه،
ً
م ـق ـتــرحــا ال ـع ـمــل م ــع ال ـكــون ـغــرس،
لتحسين عمل لجنة االستثمارات
األجـنـبـيــة فــي الــواليــات المتحدة،
والمراجعات التي تقوم بها لهذه
االستثمارات.
وكــان وزيــر الـخــزانــة األميركي،
سـتـيـفــن م ـنــوش ـن ـقــد ،رفـ ــض فـكــرة
اع ـت ـب ــار ه ــذه ال ـخ ـط ــوة ع ـلــى أنـهــا
تراجع أمام الصين ،أو النظر إليها
ك ـم ــوق ــف أمـ ـي ــرك ــي ض ـع ـي ــف أمـ ــام
بكين .وأوضح أن اإلدارة األميركية
ستعمل على استكشاف األدوات
المناسبة للعمل في هذا المجال.

اختبارات الضغط الثانية
من جهة أخرى ،استكمل مجلس
االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي األم ـيــركــي
اخ ـت ـب ــارات الـضـغــط الـثــانـيــة على
البنوك األميركية ،وهي االختبارات
التي انطوت على تحليل ومراجعة
شاملين لرأس المال.
وكــان الهدف من المراجعة هو
ً
اختبار الوضع المالي ل ــ 35بنكا،

وتحديد ما إذا كانت هذه البنوك
ـاف لـتـحـمــل
ت ـت ـم ـتــع ب ــرأسـ ـم ــال ك ـ ـ ٍ
ال ــرك ــود االق ـت ـص ــادي .وق ــد أعـطــى
ً
الفدرالي األميركي إذنــه لــ 34بنكا
من هذه البنوك للعمل على زيادة
التوزيعات النقدية وإع ــادة شــراء
أسهمها ،وهو التطور الذي سيكون
بمثابة المحفز للقطاع المالي في
الواليات المتحدة.
وكــان البنك الوحيد الــذي فشل
في اختبار الضغط هو Deutsche
 ،Bankال ــذي كــان ُينظر إلـيــه على
أنــه يعاني "أوج ــه قصور واسعة"
ف ــي إدارة رأس ا لـ ـم ــال .أ مـ ــا بنكا
 Morgan StanleyوGoldman
 Sachsفتم إعطاؤهما الموافقات
المشروطة ،بسبب معاناة هذين
الـبـنـكـيــن م ــن ان ـخ ـفــاض ف ــي رأس
المال إلى ما دون الحد األدنى من
المستويات .وقد طلب االحتياطي
ال ـف ــدرال ــي األم ـيــركــي م ــن البنكين
إبقاء مستوى التوزيعات النقدية
للمساهمين ثابتة عند مستويات
قريبة من مستويات العام الماضي.
ً
ومع ذلك ،فإنه من المفهوم أن كال
من  Morgan StanleyوGoldman
 Sachsل ــم يـفـيــا بـمـتـطـلـبــات رأس
المال ،بسبب الخسائر المحاسبية
الكبيرة لمرة واحــدة الناجمة عن
قــانــون ال ـضــرائــب ال ــذي تــم فرضه
أخيرا.
أما على صعيد أخبار الشركات،
فقد شهد األسبوع الماضي إعالن
شركة  ،Nikeالمتخصصة في مجال
األح ــذي ــة وال ـم ــاب ــس الــريــاض ـيــة،
نـ ـت ــائـ ـجـ ـه ــا الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـف ـص ـل ـي ــة،
والـ ـت ــي أظـ ـه ــرت ت ـح ـق ـيــق ال ـشــركــة
ً
أربــاحــا بنسبة تـجــاوزت تقديرات
المحللين.
وق ـ ــد أع ـل ـن ــت ال ـش ــرك ــة تـحـقـيــق
أر بـ ــاح بقيمة  0.69دوالر للسهم
الواحد ،في الوقت الذي وصل حجم
اإلي ـ ــرادات إل ــى نـحــو  9.8مـلـيــارات
دوالر ،وهي اإليرادات التي تجاوزت
الـ ـتـ ـق ــدي ــرات ،الـ ـت ــي ك ــان ــت تـتــوقــع
تحقيق الشركة ربحية بقيمة 0.64
دوالر للسهم ،وإيرادات بقيمة تصل
إلــى  9.39مليارات دوالر .وحققت
ً
إيـ ــرادات الـشــركــة نـمــوا بنسبة 13

في المئة ،مقارنة بنفس الفترة من
الـعــام الـمــاضــي ،وهــو النمو الــذي
ً
كــان مدفوعا بالنمو الــذي حققته
الشركة في أميركا الشمالية ،والذي
بلغت نسبته  3في المئة ،بعد ثالثة
أرباع متتالية دون تحقيق أي نمو.
وبــاإلضــافــة إلــى ذل ــك ،فــإن أكبر
نمو في اإلي ــرادات ،والــذي وصلت
نسبته إلى نحو  25في المئة على
أسـ ــاس س ـن ــوي ج ــاء م ــن الـصـيــن.
ً
وأخـ ـي ــرا ،أظ ـه ــرت ن ـتــائــج الـشــركــة
ارتفاع اإليرادات الرقمية لها بنسبة
 41في المئة خالل هذا الربع .ومما
ال شــك فـيــه أن ق ــرار الـشــركــة الـبــدء
ببيع منتجاتها عبر مواقع التجارة
اإللكترونية مثل  Amazonبــدأت
تؤتي ثمارها.
وبالحديث عن شركة ،Amazon
البد من اإلشارة إلى توصل شركة
التجارة اإللكترونية العمالقة إلى
اتـ ـف ــاق خـ ــال األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي
لشراء شركة  ،Pillpackالتي تتخذ
ً
من مدينة بوسطن األميركية مقرا
ً
رئـيـســا ل ـهــا .وال ـشــركــة هــي عـبــارة
عن صيدلية على شبكة اإلنترنت

«األولى تكافل» تطلق نشرتها التوعوية العاشرة
أطلقت الـشــركــة األول ــى للتأمين التكافلي إصــدارهــا
العاشر للسنة الثالثة على التوالي من نشرتها الدورية
التوعوية المختصة بشؤون التأمين ،لتستمر بذلك في
خطتها بنشر ثقافة التأمين فــي ا لـســوق الكويتي ،من
خــال نشرة تأمينية مبسطة تستعرض أهــم المفاهيم
التأمينية ،وتصل إلى جميع طبقات المجتمع بصورة
سلسة ،من خالل تعريفهم بأهم األسس العامة للتأمين،
وأهم المصطلحات في هذا المجال.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،أك ــد الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي للشركة،
حسين الـعـتــال ،أن نـشــرة "األولـ ــى تـكــافــل" تـعــد مــن أهــم
اإلنجازات التوعوية التي يقدمها فريق العمل في الشركة،
لقناعتهم التامة بأن السوق الكويتي بحاجة ماسة إلى
مصدر يقدم أهم المعلومات التأمينية بصورة مبسطة،
لتصل إلــى جميع أف ــراد المجتمع ضمن غـيــاب الوعي
التأميني ،مقارنة بالدول المجاورة.
وأض ــاف" :استعرضت النشرة بـهــذا اإلص ــدار أهم
أنواع التأمين ،إضافة إلى التذكير بأهم الممارسات

التي يجب أن يتبعها حامل بطاقة التأمين الصحي
قـبــل زيــارتــه مــركــز الــرعــايــة الصحية لتلقي الخدمة
المطلوبة بأقل وقت ممكن".
ولفت إلى أنه تم من خالل هذه النشرة طرح دراسة
أكاديمية بخصوص القواعد الفنية للتأمين ،والتي
تتمحور حــول الـتـعــاون واالستعانة بعلم اإلحصاء
والمقاصة بين المخاطر.
وذك ــر أن الـنـشــرة سلطت الـضــوء على مفهوم إعــادة
التأمين ،والذي يهدف بشكل مباشر إلى حماية شركات
التأمين من الخسائر المحتملة الحدوث لوثائقها ،عن
طريق تحويل تلك الخسائر إلى معيد التأمين.
وأكــد العتال أن "األولــى تكافل" ستستمر في تطوير
نهجها بنشر الوعي التأميني في السوق الكويتي بجميع
السبل الممكنة ،انطالقا من مسؤوليتها كإحدى الشركات
العاملة في السوق ،للوصول إلى مجتمع مثقف تأمينيا،
مطالبا كل شركات التأمين بالتكاتف ،لتحقيق أفضل
وعي تأميني ،لمنافسة جميع األسواق العربية والعالمية.

حسين العتال

تتيح للعمالء فرصة شراء األدوية
عبر اإلنترنت .ومما ال شك فيه أن
هذه الخطوة تجعل من شركة مثل
ً
ً
 Amazonالع ـب ــا ج ـ ــادا ف ــي ســوق
األدوية .وتعتبر هذه الخطوة مهمة
ً
أي ـض ــا وج ــذاب ــة بــالـنـسـبــة لـشــركــة
 ،Amazonألن ش ــر ك ــة Pillpack
تتمتع بالفعل بالترخيص لبيع
األدوية في  49والية أميركية .ومن
المؤكد أن هذه الخطوة ستساهم
ف ــي تـغـيـيــر مـشـهــد ق ـطــاع خــدمــات
الرعاية الصحية في المستقبل.

أوروبا
أمـ ـ ــا فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،ف ـق ــد شـهــد
األسبوع الماضي إعالن مجموعة
مــن الـبـيــانــات االقـتـصــاديــة التي
أظ ـهــرت ارت ـفــاع مـعــدل التضخم
فــي منطقة الـيــورو خــال يونيو
الماضي ،ليصل إلى  2في المئة،
م ـقــارنــة بـمـعــدل تـضـخــم بنسبة
 1.9فــي الـمـئــة بالشهر الـســابــق.
ويعتبر هذا أعلى معدل تضخم
مسجل منذ فبراير  .2017وجاء

 VIVAتطلق خدمة االتصال الصوتي VoLTE Plus
أطلقت شركة االتصاالت الكويتية ،VIVA
خ ــدم ــة االت ـ ـصـ ــال الـ ـص ــوت ــي VoLTE Plus
المتطورة ،عبر تقنية التطور الطويل المدى
( ،)LTEللعمالء حاملي  iPhone 8وما فوق،
ومستخدمي نسخة نظام  IOS 11.3وما فوق
ً
(المتصل والمتلقي معا).
وتعتبر  VIVAشركة االتصاالت األولى في
المنطقة التي توفر هذه الخدمة لعمالئها.
ويستطيع عـمــاء  ،VIVAمــن خــال هذه
الـ ـخ ــدم ــة ،ت ـج ــرب ــة ال ـم ـك ــال ـم ــات ال ـصــوت ـيــة
واإلنـتــرنــت بسالسة وفــي وقــت واح ــد على
شبكة تقنية التطور الطويل المدى (،)LTE
وإج ـ ـ ــراء م ـكــال ـمــات صــوت ـيــة وف ـي ــدي ــو دون
انقطاع وإزع ــاج ،والتمتع بتجربة وضوح
ص ــوت ال مـثـيــل ل ـهــا .وت ـه ــدف ال ـشــركــة ،من
خـ ــال هـ ــذه ال ـخ ــدم ــة ال ـم ـم ـي ــزة ،إلـ ــى تــأكـيــد
التزامها الدائم بمنح عمالئها أفضل الحلول

ً ً
 QNBينظم احتفاال خاصا بمركز الكويت للصحة النفسية

نظم  QNBالكويت ،أخيرا ،احتفاال خاصا بمركز
ا لـكــو يــت للصحة النفسية ،بحضور و مـشــار كــة عدد
كبير من منتسبي المركز والمشرفين عليه وإدارة
البنك.
ويـ ــأتـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم هـ ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــدث ،فـ ــي إط ـ ـ ــار الـ ـت ــزام
مجموعة  QNBبتعزيز مبادرات وبرامج المسؤولية
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــات ،الـ ـت ــي تـ ـه ــدف إل ـ ــى ت ـعــزيــز
التواصل واالندماج االجتماعي والتمكين ،بوصفها
جزء ا ال يتجزأ من استراتيجيتها العامة.
وتخلل االحتفال مجموعة من الفقرات الترفيهية
وال ـم ـنــاف ـســات ال ـم ـت ـنــوعــة ال ـتــي ســاه ـمــت ف ــي تـعــزيــز
التفاعل البناء بين الحضور ،كما تم توزيع عدد من
الهدايا القيمة على المشاركين.
و فــي ختام الحفل ،قــام المركز بتكريم  QNBعلى
تنظيم هذه المبادرة اإلنسانية ،وعلى دعمه المستمر
للفعاليات الصحية واالجتماعية المختلفة بالكويت.
ُيـ ـش ــار إ لـ ــى أن  QNBا ف ـت ـتــح أ خـ ـي ــرا ف ــر ع ــه ا ل ـثــا نــي
بمجمع األ فـنـيــوز ،لـيـكــون بــذ لــك أول مــؤ سـســة مالية
غير كويتية تحصل على موافقة الهيئات الرقابية
ثان بالدولة.
الكويتية الفتتاح فرع ٍ

ً
ه ــذا االرت ـف ــاع مــدفــوعــا بــارتـفــاع
أسعار الغذاء والطاقة .أما معدل
الـتـضـخــم األس ــاس ــي ،باستثناء
الطاقة والمواد الغذائية والتبغ،
ف ـق ــد ت ـب ــاط ــأ إل ـ ــى  1ف ــي الـ ـم ــةئ،
ً
متراجعا من نسبة  1.1في المئة
فــي مــايــو الـمــاضــي .كما أظهرت
بـ ـي ــان ــات م ـن ـف ـص ـلــة بـ ـق ــاء م ـعــدل
نـمــو األج ــور فــي منطقة الـيــورو
ً
ضعيفا ،وهو األمر الذي سيكون
م ـ ـصـ ــدر قـ ـل ــق ب ــال ـن ـس ـب ــة لـلـبـنــك
المركزي األوروبي .ومع ذلك ،فإن
توقعات البنك المركزي األوروبي
للتضخم األس ــاس ــي لـهــذا الـعــام
تبلغ  1.1في المئة ،ما يعني أن
ال ـض ـع ــف ال ـن ـس ـبــي ال ـح ــال ــي فــي
ً
التضخم ليس بعيدا عن مستوى
التوقعات.
وعلى الصعيد السياسي ،شهد
األس ـبــوع الـمــاضــي تــوصــل زعماء
االتحاد األوروبــي إلى اتفاق حول
الهجرة ،في قمة عقدت بالعاصمة
الـبـلـجـيـكـيــة (ب ــروك ـس ــل) اسـتـمــرت
خــالـهــا ال ـم ـحــادثــات  10ســاعــات.
وكان الهدف من االجتماع مراجعة

قـ ــوان ـ ـيـ ــن ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء فـ ـ ــي االت ـ ـحـ ــاد
األوروبــي ،إال أن القمة لم ترق إلى
ذلك المستوى.
ومـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،تـ ــم الـ ـت ــوص ــل إل ــى
ات ـ ـف ـ ــاق إلن ـ ـش ـ ــاء م ـ ــراك ـ ــز ج ــدي ــدة
الستقبال الالجئين وتقديم العالج
والمساعدة لطالبي اللجوء .والبد
مــن اإلشـ ــارة إل ــى أن الـتــوصــل إلــى
إجماع حول قضية الهجرة تعتبر
ً
إح ـ ـ ــدى أكـ ـث ــر ال ـق ـض ــاي ــا إل ـح ــاح ــا
بمنطقة اليورو ،ويمكن أن يساعد
أي ات ـ ـفـ ــاق ي ـم ـك ــن الـ ـت ــوص ــل إل ـيــه
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل
ف ــي ن ــزع فـتـيــل ال ـتــوتــر الـسـيــاســي
ال ــذي تشهده بــادهــا على خلفية
قضية الالجئين ،وهو التوتر الذي
يهدد ائتالفها الحكومي.
ُيـ ــذكـ ــر أن أل ـم ــان ـي ــا اس ـت ـق ـب ـلــت
نـحــو  1.6مـلـيــون الج ــئ مـنــذ عــام
 .2014ويــدعــو الـحــزب االشتراكي
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي (ي ـ ـ ـسـ ـ ــار وسـ ـ ـ ــط)،
الـشــريــك فــي االئ ـتــاف الـحــاكــم في
ً
ألمانيا ،أيضا ،إلى عودة الالجئين
المهاجرين الذين يدخلون ألمانيا
إلى البلدان التي دخلوا إلى االتحاد

األوروبي منها ،غير أن المستشارة
ميركل تعارض ذلك.
أم ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد الـ ـعـ ـمـ ـل ــة
األوروبية ،فقد ارتفع اليورو بنحو
 1.3في المئة مقابل ال ــدوالر ،بعد
األخـبــار الـتــي تحدثت عــن توصل
زعماء دول االتحاد األوروبــي إلى
ات ـف ــاق ب ـش ــأن ال ـه ـج ــرة ف ــي نـهــايــة
األسبوع الماضي.
وفي المجال االقتصادي ،شهد
األس ـبــوع الـمــاضــي إص ــدار مكتب
اإلحصاءات الوطنية في بريطانيا
بعض البيانات االقتصادية ،حيث
تم تعديل البيانات الخاصة بالنمو
االقتصادي في المملكة المتحدة
ل ـل ــرب ــع األول مـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ،بــرف ـعــه
ً
مــن  0.1فــي المئة ســابـقــا إلــى 0.2
فــي الـمـئــة .وقــد أث ــار هــذا التعديل
اآلم ــال بــأن يحقق اقـتـصــاد البالد
ً
نموا هذا العام ،وأن يكون الوضع
االقتصادي في المملكة المتحدة
في حالة أفضل مما يبدو.
وم ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،أظ ـ ـه ـ ــرت بـ ـي ــان ــات
اق ـت ـص ــادي ــة إض ــاف ـي ــة ق ـ ــام مـكـتــب
اإلحـ ـ ـص ـ ــاءات ال ــوط ـن ـي ــة بـنـشــرهــا
ضعف اسـتـهــاك األس ــر ،وانـحــدار
مستويات االستثمار في األعمال
ال ـت ـج ــاري ــة ،الس ـي ـمــا ف ــي الـمـبــانــي
واآلالت واألجـهــزة .كما جــاء ناتج
ً
ً
قـطــاع الـبـنــاء ضعيفا أي ـضــا ،رغــم
ً
تعديله صعودا .وكانت التقديرات
األولية تتوقع تراجع البناء بنسبة
 2.7ف ــي ال ـم ـئــة ب ــال ــرب ــع األول من
العام ،إال أن البيانات الصادرة عن
شركات المقاوالت أظهرت تراجع
إنتاج البناء بنسبة  0.8في المئة
خ ــال ت ـلــك ال ـف ـت ــرة .وال يـ ــزال هــذا
النمو يعتبر األضـعــف منذ الربع
ال ـثــالــث مــن ع ــام  ،2012وق ــد ألقى
بعض المحللين بعض اللوم على
سوء األحوال الجوية الذي تسبب
ب ــاالض ـط ــراب ــات .وس ـ ــوف يـتـحــول
الـتــركـيــز اآلن إل ــى مــا إذا ك ــان بنك
إنـكـلـتــرا سـيـجــد أدل ــة كــافـيــة تـبــرر
رفع سعر الفائدة من  0.5إلى 0.75
في المئة باالجتماع المقبل للجنة
السياسات النقدية المتوقع عقده
في أغسطس المقبل.

والمنتجات المواكبة للتطور في مجال
االتـ ـص ــاالت والـتـكـنــولــوجـيــا ال ـتــي تلبي
احتياجاتهم ومطالبهم.
وفــي هــذه المناسبة ،قــال مدير إدارة
اتصاالت الشركات في  ،VIVAعبدالرزاق
العيسى" :نحن في  VIVAسباقون دائما
في تقديم خدمات ومنتجات فريدة تلبي
ط ـمــوحــات وتـطـلـعــات عـمــائـنــا ،ألنـنــا
تعهدنا بإثراء حياة عمالئنا ،من خالل
استراتيجيتنا ورؤيتنا المبتكرتين،
ل ـيــس ف ـقــط ك ـشــركــة رائ ـ ــدة ف ــي مـجــال
التكنولوجيا ،بل أيضا كشركة مبنية
على أساس إرضاء العميل".
ويمكن لعمالء  iPhoneعلى VIVA
إج ـ ــراء م ـكــال ـمــات هــات ـف ـيــة عــريـضــة
الـنـطــاق ذات ج ــودة عــالـيــة باستخدام
.)Voice over LTE (VoLTE

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

لقطة جماعية
وتـ ـ ــوجـ ـ ــد مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة  QNBم ـ ــن خـ ـ ـ ــال ف ــروعـ ـه ــا
وشــركــاتـهــا الـتــابـعــة والــزمـيـلــة فــي أكـثــر مــن  31بلدا
وثالث قارات حول العالم ،حيث تقدم أحدث الخدمات

المصرفية لعمالئها عبر  1.200فرع ومكتب تمثيلي،
و 4300جهاز صراف آلي ،ويعمل لديها ما يزيد على
 28.000موظف.

الفجي يشارك في فعاليات «االقتصادي العربي  -األلماني»
شارك جاسم الفجي ،الرئيس التنفيذي
لشركة الراية ،في فعاليات الدورة الـ 21من
"الملتقى االقتصادي العربي -األلماني"،
الذي ُيعد األهم من نوعه في ألمانيا ،على
مدى ثالثة أيام ( 25إلى  27يونيو) في فندق
ريتز كارلتون في برلين ،بتنظيم من غرفة
التجارة والصناعة العربية -األلمانية.
وتأتي مشاركة الفجي ضمن وفد رفيع
المستوى من الكويت ترأسه كضيف شرف،
رئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ جابر
ال ـم ـبــارك ،وح ـضــره لفيف مــن كـبــار رجــال
األعمال الكويتيين والخبراء.
وناقشت جلسات الملتقى آخر التطورات
على صعيد العالقات االقتصادية العربية

 األلمانية ،والـعــديــد مــن المواضيع ذاتاالهتمام المشترك ،أبرزها :االستثمارات
ال ـم ـبــاشــرة ،ون ـقــل الـمـعــرفــة ،ودع ــم خطط
التصنيع في العالم العربي ،وإدارة التحول
الرقمي ،والمشاريع الكبرى للبنى التحتية.
ك ـم ــا ت ـض ـمــن ال ـم ـل ـت ـقــى نـ ـق ــاش ــات بـيــن
الـمـشــاركـيــن ح ــول ال ـص ـنــاعــات الـغــذائـيــة،
وبناء الشراكات من أجل زراعة وأمن غذائي
مستدام.
وشملت أعـمــال المؤتمر أيـضــا جلسة
خ ــاص ــة ل ـل ـكــويــت ت ـحــت ش ـع ــار "الـتـنـمـيــة
وال ـن ـم ــو الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام" ،وم ـن ــاق ـش ــة أش ـك ــال
ال ـت ـعــاون ال ـعــربــي األل ـمــانــي ،والـتـحــديــات
السياسية واالقتصادية.

وح ــول مـشــاركـتــه ،ق ــال الـفـجــي" :نفخر
بمشاركتنا ضمن الوفد الكويتي في أعمال
هذا الملتقى ،الذي جمع أكثر من  600من
صناع القرار ورجال األعمال والخبراء من
الـعــالــم الـعــربــي وأل ـمــان ـيــا ،وش ـكــل منصة
مهمة للتشاور حول كيفية تنمية العالقات
االقتصادية بين الكويت وألمانيا ،وتعزيز
االستثمارات المتبادلة ،السيما أن البلدين
يتمتعان بعالقات تجارية ممتازة".
وأضـ ــاف" :شــركــة ال ــراي ــة حــريـصــة على
التواجد في المحافل االقتصادية العالمية
ال ـت ــي ت ـس ـعــى م ــن خ ــال ـه ــا إلـ ــى اك ـت ـشــاف
فرص استثمار جديدة تعزز من انتشارها
العالمي ،وتساهم في إيصال خدماتها إلى

أسواق واعدة في العالم العربي وأوروبا،
ول ـقــد كــانــت بيننا وب ـيــن بـعــض األط ــراق
نقاشات حول كيفية تحقيق هذا الهدف،
وبــال ـتــالــي تــوس ـيــع االن ـت ـش ــار الـجـغــرافــي
للشركة عبر شراكات استراتيجية".
ُيــذكــر أن "الــرايــة" ت ــدأب منذ تأسيسها
ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر ت ـق ــدي ـم ــات ـه ــا فـ ــي ال ـك ــوي ــت
ومنطقة الشرق األوســط وشمال إفريقيا،
وهي اليوم توسع دائــرة انتشارها ،لتمد
جذورها في أسواق أوروبية واعدة ،حرصا
منها على تعزيز قطاع الخدمات العقارية
وفق مستويات فائقة الجودة من الخدمة
تجعلها الخيار األول للعمالء.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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«بيروت آرت فير» في دورته الممثل المصري محمد رياض تحدثت الروائية بثينة
ّ
العيسى عن مراحل تطور
يتحدث عن مشاركته في
التاسعة ...مشاركة عالمية
شخصية مشروع «تكوين» في ندوة
وتكريم بول غيراغوسيان
«رحيم» ويؤكد أن ّ
ً
رائد الفن المعاصر في لبنان .حلمي العجاتي استفزته فنيا .سوق عكاظ بالطائف.
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الفنان خالد أمين يرفض
وجود جهاز رقابي
على الدراما ،ألنه يحبذ
الحرية التامة في مناقشة
المواضيع.

انفصال شيريل كول وليام باين بعد
عالقة دامت عامين ونصف العام
أعـلـنــت الـمـغـنـيــة الـبــريـطــانـيــة شـيــريــل ك ــول انـفـصــالـهــا عن
صديقها المغني ليام بــايــن ،نجم فريق "وان دايــركــش" ،بعد
عالقة دامت عامين ونصف العام.
وكتبت شيريل ( 35عاما) ،في صفحتها على "تويتر"" ،نعلن
لكم ونحن نشعر بالحزن أننا انفصلنا .لقد كان قرارا صعبا
بالنسبة لنا .مازالنا نكن لبعضنا مشاعر حب كأسرة .ابننا بير
هو عالمنا .ونحن نطالب باحترام خصوصيتنا في هذا الوقت".
وبعد دقائق ،نشر ليام ( 24عاما) نفس التغريدة على صفحته.
يشار إلى أن شيريل أنجبت ابنها األول من ليام في مارس
 .2017وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن شيريل وليام
اتفقا على االنفصال منذ أسبوعين ،عقب أشهر من التكهنات
بشأن عالقتهما.
وقال مصدر للصحيفة" :شيريل وليام عمال بجهد إلصالح
عالقتهما ،لقد واجها مشاكل مطلع هذا العام وتغلبا عليها،
لكنهما في مراحل مختلفة من حياتهما ،وبعد تفكير طويل

شاروخان

توصال إلى أن قرار االنفصال هو األفضل لهما".
وكانت شيريل متزوجة من العب الكرة اإلنكليزي آشلي كول،
في الفتير من يوليو  2006حتى سبتمبر .2010
يذكر أن المغنية اإلنكليزية شيريل آن كــول ولــدت فــي 30
يونيو  ،1983وهي االبنة الرابعة من عائلة تتألف من خمسة
أبناء ،ورغــم أن والديها انفصال منذ أن كان عمرها  11عاما،
فإنهما ظال يعيشان معا في المنزل نفسه.
وشغفت شيريل بالرقص في سن صغيرة ،وبدأت دراستها
في الرابعة من عمرها ،ثم دخلت إلى فرق رقص باليه محلية،
وساعدها جمالها وحيويتها في الحصول على ألقاب عدة،
ومن بعدها بدأت تظهر في بعض اإلعالنات وعروض األزياء
والبرامج التلفزيونية.
وعــرف ـهــا الـجـمـهــور بـعــد وصــول ـهــا إل ــى نـهــائـيــات بــرنــامــج
تلفزيون الواقع " ،"Popstars the Rivalsمن خالل أغنية "Have
 ،"you everفشكلت مع الفائزات في فرقة البنات فرقة غنائية،

فيليستي جونز

وأصدرن أغنية ناجحة جدا باسم "."Sound of the ground
واستطاعت أن تصل إلى أفضل  20أغنية منفردة في إنكلترا
والواليات المتحدة األميركية ،والحقا أصدرت أعنية الوعد أو
" "The Promiseالتي حصدت أيضا الجائزة األولى في مجال
األغنية المنفردة.
وانتقلت شيريل إلى غناء "السولو" ،وأصدرت ألبومها األول
الخاص بها ،الذي استطاع أيضا الفوز بجوائز مهمة ،محققا
مبيعات خيالية في لندن وكل أنحاء العالم ،وتوالت النجاحات
مع األلبومات الالحقة.
كما أن أناقتها حولتها إلــى أيـقــونــة مــوضــة ،ومن
ثــم اختارتها إح ــدى الـشــركــات العالمية لتكون أحد
ً
وجوهها اإلعالنية ،وقــد اختيرت لتكون عضوا في
لجنة تحكيم " ،"X- Factorوبعد النسخة اإلنكليزية
اتـنـقـلــت لـتـكــون الـحـكــم فــي الـنـسـخــة األمـيــركـيــة من
البرنامج.

دريك

شاروخان ينوي تقديم جزء
جديد لـ «»Ra.One

فيليستي جونز تتزوج
المخرج تشارلز غارد

دريك يقدم سلسلة اعترافات
في «»Scorpion

ينوي النجم شاروخان تقديم جزء
جديد لفيلمه الخيالي " ،"Ra.Oneالذي
َّ
جسد فيه شخصية الرجل الخارق G.
ُ
 ،Oneوعرض على شاشات السينما
بالعالم عام  ،2011وحقق من خالله
إيرادات وشهرة كبيرة.
ومن المحتمل أن يشارك في الجزء
الثاني من الفيلم ،نفس أبطال الجزء
األول ،وهم :كارينا كابور خان وأرجون
رامبال.
ُيذكر أن النجم الهندي انتهى من
تصوير فيلم يحمل عنوان "،"ZERO
والتي تشاركه فيه البطولة كاترينا
كيف وأنوشكا شارما.

تزوجت الممثلة البريطانية فيليستي
جونز ( 34عاما) من صديقها المخرج
تشارلز غارد ( 45عاما) ،بعد عالقة دامت
ثالثة أعوام.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية،
أن حفل الزفاف أقيم في قلعة صديلي
بالقرب من بلدة وينشكومبي في إنكلترا.
وقالت الصحيفة إن قائمة المدعوين
شملت الممثل إيدي ريدماين ،الذي شارك
فيليستي في بطولة فيلم "The Theory
 ،"of Everythingوالممثل توم هانكس.
ُيذكر أن تشارلز قام بإخراج فيلم الرعب
" "The Univitedبالتعاون مع شقيقه
توماس غارد عام .2009

طرح النجمدريك ألبومه الغنائي
الجديد " ،"Scorpionوالذي انتظره
الجمهور منذ فترة طويلة ،حيث لم
يكن مجرد ألبوم غنائي يضم سلسلة
من األغاني ،لكنه يعد سلسلة من
االعترافات التي يقدمها دريك لمحبيه.
واعترف دريك خالل األلبوم ،بأنه
كان على عالقة بعارضة األزياء
بيال حديد ،وفي الوقت نفسه كان
معجبا بشقيقتهاجيجي حديد.
أيضا كشف دريك حقيقة اإلشاعات
التي كانت تشير إلى وجود ابن له،
ليؤكد صحة األمر عبر أغنية بعنوان
"."Emotionless

«جوراسيك وورلد» يحافظ على صدارة
شباك التذاكر في أميركا الشمالية
حــافــظ فيلم "جــوراسـيــك وورل ــد :فــالــن كينغدوم"
على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية ،خالل
األسبوع الثاني من عرضه في الصاالت ،وفق أرقام
مؤقتة نشرتها شركة اكزبيتر ريليشنز ،المتخصصة
في المجال.
وتــدور أحــداث الجزء الخامس من سلسلة أفالم
"جوراسيك بارك" ،التي أطلقها ستيفن سبيلبرغ عام
 ،1993بعد ثالث سنوات على تدمير مجمع جوراسيك
وورلــد .فمع عــودة بركان الجزيرة للنشاط ،يتولى
أوين (كريس بات) وكلير (برايس داالس هاورد) مهمة
تقضي بإنقاذ الديناصورات المتبقية من االنقراض.
ومــع أن اإلي ــرادات المحققة بعيدة عــن تلك التي
نالها "جوراسيك وورلــد" عام  ،2015يبقى أداء هذا
الفيلم الذي ُيعرض في  4475صالة سينما بأميركا
الشمالية جيدا .وهو حقق  60مليون دوالر في عطلة
نهاية األسبوع ،ليبلغ مجموع إيراداته  264.8مليونا
في عشرة أيام.
وتاله في المرتبة الثانية فيلم الرسوم المتحركة
(انكريديبلز  ،)2مــن إنـتــاج شركة بيكسار ،التابعة
لمجموعة ديزني ،محققا إيرادات بقيمة  45.6مليونا
فــي األس ـبــوع الـثــالــث مــن عــرضــه بــالـصــاالت (439.7
مليونا في المجموع).
وأت ـ ـ ــى فـ ــي ال ـم ــرت ـب ــة ال ـث ــال ـث ــة ف ـي ـل ــم ج ــدي ــد هــو
"سيكاريو :داي أوف ذي سالدادو" ،وهو فيلم حركة

أمـيــركــي تـقــوم فـيــه كــارتــات ال ـم ـخــدرات بمساعدة
إرهابيين على اجتياز الحدود بين الواليات المتحدة
والمكسيك .وقد جنى  19مليون دوالر من العائدات.
وكانت المرتبة الرابعة من نصيب "أنكل درو"
الكوميدي ،الذي يروي قصة فريق كرة سلة مؤلف
من العبين كبار في السن ،حصد في األسبوع األول
من عرضه بالصاالت  15.5مليون دوالر.
وتراجع مرتبتين ليحل خامسا فيلم "أوشنز "8
حول مغامرات اللصوص الشهيرة ،لكن هذه المرة
بـحـلــة نـســائـيــة بــالـكــامــل ،مـسـجــا  8مــايـيــن دوالر
( 114.7مليونا في المجموع).
وج ــاء فــي المرتبة الـســادســة (ت ــاغ) ،محققا 5.6
مــاي ـيــن دوالر م ــن الـ ـع ــائ ــدات ( 40.9م ـل ـيــونــا فــي
المجموع).
وفــي المرتبة السابعة ،جــاء فيلم "ديــدبــول  "2بـ
 3.4ماليين دوالر من العائدات ( 310.3ماليين في
الـمـجـمــوع) .وف ــي الـمــرتـبــة الـثــامـنــة الفيلم الجديد
"سانجو" ،الذي حقق  2.5مليون دوالر من العائدات.
وتاسعا ،حط "سولو :إيه ستار وورز ستوري"،
محققا  2.3مليون دوالر من العائدات ( 207.3ماليين
في المجموع) .وفي المرتبة العاشرة الفيلم الوثائقي
"ويـنــت يــو بــي مــاي نـيـبــر" ب ـ  2.3مـلـيــون دوالر من
العائدات ( 7.5ماليين في المجموع).
(أ ف ب)

لقطة من «جوراسيك وورلد»
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«بيروت آرت فير» في دورته التاسعة ...مساحة للفن المعاصر في العالم
• مشاركة عالمية وتكريم بول غيراغوسيان رائد الفن الحديث في لبنان
تتميز الدورة التاسعة لـ «بيروت آرت فير» ( 23- 20سبتمبر
 )2018التي تنظم برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري،
ببرنامج يهدف إلى إنشاء جسور بين االختصاصيين في مجال الفن،
ويوفر مساحة للفنانين الشباب والناشئين لعرض أعمالهم وتعريف
الجمهور بهم ،كذلك تكرم الرسام التشكيلي بول غيراغوسيان
رائد الفن المعاصر في لبنان لمناسة مرور  25سنة على غيابه ،وتنظم
ندوات حول الفن المعاصر...
بيروت -ةديرجلا

•

ِّ
يـ ـع ــزز «ب ـ ـيـ ــروت آرت فـ ـي ــر» ف ــي دورتـ ــه
التاسعة ،وجــود صــاالت عــرض رائــدة في
الـفــن الـحــديــث والـمـعــاصــر ،وي ـجـ ِّـدد دعمه
صاالت العرض الناشئة ،ويرتكز على لجنة
اخـتـيــار ذات خـبــرة تـضـ ّـم شخصيات من
عالم الفن العالمي .أما أبرز الدول المشاركة
فـ ـه ــي :ف ــرنـ ـس ــا ،وإيـ ـط ــالـ ـي ــا ،وس ــويـ ـس ــرا،
وبلجيكا ،وألمانيا ،والــواليــات المتحدة
األميركية ،والمملكة المتحدة ،وفلسطين،
وأرمينيا ،وساحل العاج ،وبيالروسيا.

القيمون على «بيروت آرت فير» يطلقون الدورة التاسعة في مؤتمر صحافي بحضور وزير الثقافة

نشاطات متنوعة

الدورة التاسعة
من «بيروت آرت
ّ
تتضمن
فير»
عرض إحدى أهم
مجموعات الفنان
األميركي «بريان
دونيللي»

م ــن أبـ ــرز ال ـم ـح ـطــات ال ـت ــي ستشهدها
الـ ـ ــدورة ال ـتــاس ـعــة م ــن «بـ ـي ــروت آرت فـيــر»
معرض «ما وراء الحدود» حول التصوير
الفوتوغرافي في لبنان من تنسيق طارق
ّ
الفنية للمشروع
نحاس ،بمساعدة المديرة
«م ــاري ــن ب ــوغ ــاران» وال ـم ـس ـت ـشــارة الـفـنـ ّـيــة
«لورانس نحاس» ،الذين قاموا ببحث دقيق
الختيار األعـمــال الفنية مــن المجموعات
الخاصة والمؤسسية اللبنانية.
حول المعرض توضح مارين بوغاران:
ً
«يبتكر هذا المعرض حــوارا عبر األجيال
الـفـنـيــةّ ،م ــع أك ـثــر م ــن مـئــة عـمــل وتــركـيـبــة
ّ
فنية تمثل اإلنتاج الفوتوغرافي اللبناني،
ً
ّ
تسعينيات القرن الماضي حتى
بــدء ا من
يومنا هذا».
وي ـ ــراف ـ ــق الـ ـمـ ـع ــرض ن ـ ـ ـ ــدوات وإص ـ ـ ــدار
ً
ك ـتــالــوغ يـتـضـ ّـمــن نـ ّـصــا لـ ـتــاتـيــانــا فــرانــك،
مــديــرة متحف اإلل ـيــزيــه فــي لـ ــوزان .كذلك
تتضمن الدورة التاسعة من «بيروت آرت
فير» عرض إحــدى أهم مجموعات الفنان
األميركي{بريان دونيللي» ( ،)1974الذي
ّ
الفني «كاوس» ،تتضمن 40
ُيعرف باسمه
ً
ت ـم ـثــاال ،وذل ــك فــي الـمـســاحــة المخصصة
لـ ـ «مـجـمــوعــة الـبـحــر الـمـتــوســط» ،الشريك
التاريخي للمعرض.
للسنة الثالثة على التوالي ،يخصص
«بـ ـ ـي ـ ــروت آرت فـ ـي ــر» م ـس ــاح ــة الك ـت ـش ــاف
ً
المواهب الشابة ،وقد تم اختيار 18فنانا
من صــاالت العرض التي تمثلهم لتقديم

مجموعة مختارة من أعمالهم الحديثة.
جوانا بالوغلو ،مسؤولة قسم التواصل
ف ــي ب ـنــك «ســوس ـي ـتــه جـ ـن ــرال» ف ــي لـبـنــان،
الــراعــي لـهــذا الـنـشــاط ،قــالــت« :تشكل هذه
ال ـم ـســاحــة خ ـب ـ ّـرة ح ـق ـي ـقـ ّـيــة ف ـ ّـي اك ـت ـشــاف
المواهب ،وتمثل المشهد الفني الناشئ،
ّ
المستقبليين في تاريخ
واكتشاف النجوم
الفن في لبنان».
ف ــي غ ـض ــون س ـب ــع س ـ ـنـ ــوات ،أصـبـحــت
جـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــزة ب ـ ـ ـنـ ـ ــك بـ ـ ـيـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــوس لـ ـلـ ـتـ ـص ــوي ــر
الـفــوتــوغــرافــي واح ــدة مــن أع ــرق الـجــوائــز
للتصوير الـفــوتــوغــرافــي فــي لـبـنــان .وقــد
تحقق هذا اإلنجاز بفضل سبع سنوات من
الشراكة مع المعرض ،والتزام المصورين
اللبنانيين الناشئين ،وثقة من خبراء في
مجال التصوير الفني.
في هذا السياق أوضحت ندى الطويل،
مديرة اإلعالم في مجموعة بنك بيبلوس:
«أسهمت جائزة بنك بيبلوس للتصوير
الفوتوغرافي في تطوير ســوق التصوير
الفني الفوتوغرافي في لبنان بشكل الفت
من خالل سبع نسخ ناجحة».

بـعــالــم الـ ّتـصــويــر ال ـفــوتــوغــرافــي ،وأهـمـ ّـيــة
لجان الفنانين بالنسبة للخبرة ،واألرض،
والـفـ ّـن فــي المساحة الـعـ ّ
ـامــة ،وغيرها من
ً
م ــواضـ ـي ــع ت ـع ــال ــج تـ ـب ــاع ــا وج ـ ـهـ ــات نـظــر
ّ
ّ
ّ
ّ
ونقدية تتعلق بالفن
ونظرية
تاريخية،
في المنطقة.
ّ
يتابع «متحف الفن الحديث والمعاصر»
 MACAMت ـ ـعـ ــاو نـ ــه م ـ ــع « ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ّآرت
فـيــر» وي ـق ـ ّـدم مـجـمــوعــة مــن الـكـتــب الفنية
ً
مـنـهــا م ــراج ــع لـيـســت م ـتــوافــرة دائ ـم ــا في
السوق .ستعقد لقاء ات عدة مع المؤلفين
والفنانين والهواة وجلسات توقيع خالل
المعرض.

للسنة الثالثة على
التوالي يخصص
«بيروت آرت فير»
مساحة الكتشاف
المواهب الشابة

ّ
تحية إلى بول غيراغوسيان

ي ـح ـت ـفــي مـ ـع ــرض «ب ـ ـيـ ــروت آرت ف ـيــر»
بالذكرى الـ  25لرحيل بول غيراغوسيان،
أحد أشهر الرسامين اللبنانيين من خالل
ّ
وصحافية
مجموعة أرشيفية فوتوغرافية
ّ
صوتية وفيديوّ ،
يتم تقديمها
وتسجيالت
للمرة األولىُ .صمم المعرض االستعاديّ
ّ
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون ال ــوثـ ـي ــق م ـ ــع م ــؤسـ ـس ــة ب ــول
غيراغوسيان.
كــذلــك يـقـ ّـدم «البنك الـعــربــي» ،بمناسبة
م ــرور  75سـنــة عـلــى تأسيسه فــي لبنان،
ً
ّ
الفنية في صالة كبار
جزءا من مجموعته
ال ـش ـخ ـص ـيــات ف ــي م ـع ــرض «بـ ـي ــروت آرت
فـيــر» الـتــي جمعها مـنــذ ع ــام  ،1943سنة
ّ
وتضم مجموعة غنية من أعمال
االستقالل،
الفنانين اللبنانيين.

مؤتمرات وطاوالت مستديرة
ً
يـ ـق ــدم «بـ ـ ـي ـ ــروت آرت فـ ـي ــر» ب ــرن ــام ـج ــا
يـشـمــل زيـ ــارات إل ــى ورش عـمــل الفنانين
وال ـم ـج ـمــوعــات ال ـخــاصــة وال ـم ـتــاحــف في
ً
مـخـتـلــف الـمـنــاطــق ف ــي ل ـب ـنــان ،ف ـضــا عن
ّ
ن ـ ــدوات وم ـنــاق ـشــات تـتـمـحــور ح ــول الـفــن
ّ
ال ـح ــدي ــث وال ـم ـع ــاص ــر ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة :ف ــن
التجميع ،والتصوير الفوتوغرافي القديم
ّ
التعمق
أو تجميع التحف القديمة ،وأسرار

«بيروت آرت ويك »2018

ً
يقدم «بيروت آرت ويك» ( 25-18سبتمبر) بإشراف ماري -ماتيلد جانا مسارا
ًّ
فنيا عبر المدينة ،تعرض خالله لوحات وتحف فنية في متاجر مرموقة في
ً
ّ
تجارب استثنائية تتضمن السينما في الهواء الطلق
وسط المدينة ،فضال عن
َ ّ
في مواقع أثرية وحفالت ...ينظم «بيروت آرت ويك» بدعم من وزارتي الثقافة
والسياحة وبلدية بيروت وسوليدير والمتاجر المشاركة.
يذكر أن «بيروت آرت فير» تأسس عام  2010بــإدارة ّ
القيمة على المعارض
والصحافية لور دوتفيل ،والخبير في مجال الفن الحديث والمعاصر باسكال
ّ
أوديــل ،في حين تولت مارين بــوغــاران مساحات المشاريع وقسم التصوير
الفوتوغرافي في المعرض.

ً
تزامنا مع الذكرى العاشرة لرحيل الكاتب الفرنسي المصري األصل ألبير ندوة أدبية حملت شعار {الشحاذ الرائع} ،تناولت الطريق غير العادي
قصيري ،شهد غاليري {تاون هاوس} بالقاهرة إطالق النسخة العربية الذي سلكه قصيري ،وأصداء وانعكاسات فلسفته في الواقع األدبي العربي
ّ
من كتابه {شحاذون ونبالء} قصص مصورة .كذلك نظم المعهد الفرنسي حتى اليوم.
القاهرة -محمد الصادق

فولتير النيل
يلقب قصيري بفولتير النيل ،عاش
ح ـيــاة ال ـب ـس ـطــاء وح ـ ــاول أن ي ـضــع لهم
دسـ ـت ــوره ــم ،وصـ ـن ــع م ـن ـهــم ال ـم ـف ـكــريــن
وأصحاب الرأي والفالسفة .في رواياته
ك ــان فــاس ـفــة ال ـش ـعــب أبـ ـن ــاءه ولـيـســوا
ّ
الـكــتــاب ،وه ــؤالء ينتمون إلــى الطبقات
الدنيا ،مثل عبد العال في روايــة {منزل
الموت األكيد} فهو يقف برأيه وفكره ضد
صاحب المنزل الذي يماطل المستأجرين
في إصالحه.
كــذ لــك المثقف ا ل ــذي عليه أن يعتزل
المجتمع وليس أمامه سوى أن يعيش
مع البسطاء ،وفي األحياء الشعبية ،وهو
ثــوري سلبي كما فــي رواي ــة {شـحــاذون
وم ـ ـع ـ ـتـ ــزون} ال ـ ـتـ ــي ُح ـ ـ ِّـول ـ ــت إلـ ـ ــى فـيـلــم
سينمائي مــن بطولة صــاح السعدني
وإخ ـ ـ ــراج أسـ ـم ــاء ال ـب ـك ــري .وفـ ــي روايـ ــة
{ألـ ــوان ال ـع ــار} ،يسلط قـصـيــري الـضــوء
على التغيرات التي اجتاحت مصر في
عصر االنفتاح ،والتي تركزت في شره
ت ـكــديــس ال ـ ـثـ ــروات بــأســال ـيــب مـلـتــويــة،

وه ــو جـعــل اللصوصية غـيــر مقصورة
عـلــى الـنـشــالـيــن ،لتشمل رج ــال األعـمــال
واألغـ ـنـ ـي ــاء وصـ ـي ــارف ــة ال ـب ـن ــوك ال ــذي ــن
وصفهم الكاتب باللصوص القانونيين.
وترسم الرواية صورة االنهيار واالنحدار
والفوضى في شــوارع القاهرة مع روح
الفكاهة التي تكفل ألهلها بقاء هم على
قيد الحياة وهم محتفظون بكرامتهم.

ترجمات وجوائز
بــدأ ألبير قصيري الكتابة في سن
مبكرة ،و كــان يصف نفسه بـ {الكاتب
ال ـم ـصــري الـ ــذي يـكـتــب بــالـفــرنـسـيــة}،
وقــد ترجم لــه بعض روايــاتــه محمود
قــاســم وصـ ــدرت فــي ال ـقــاهــرة ،وكــانــت
ش ـخ ـص ـيــات روايـ ــاتـ ــه م ــن ال ـب ـس ـطــاء،
وم ــن أبـ ــرز أع ـم ــال ــه{ :ل ـس ـع ــات} ،1931
ديــوان شعر نشر في القاهرة ،و{بيت
الـ ـم ــوت ال ـم ـح ـت ــوم}  ،1944و{ت ـن ــاب ــل
ال ـ ـ ـ ــوادي الـ ـخـ ـص ــب}  ،1948وال ـع ـن ــف
والسخرية}  ،1962وقد حولت إلى فيلم
أخرجته أسـمــاء البكري ،و{شـحــاذون
ومتغطرسون} ،و{طموح في الصحراء}

بـعــد قـ ــراءة مـجـمــوعــة م ــن أع ـم ــال ال ـش ـبــاب وال ـش ــاب ــات في
الكويت ،كي ال أعمم الحالة دون علم ،الحظت أن الشباب أكثر
ارتباطا بالرواية واعتمادها شكال أدبيا تعبيرا عن قضايا
مجتمعية بالدرجة األولى .على الجانب اآلخر ،تختار الشابات
الشكل الشعري للتعبير عن الذات أو الموضوع ،والذي غالبا
ما يكون فلسفيا أو جماليا .هذه األعمال هي األولى لهؤالء
المبدعين تناولت مجموعة منها في قراءات سابقة ،وسأعيد
هنا للتذكير بها مثاال ال حصرا :عبدالله الحسيني ،خالد
تركي في الرواية ومريم العبدلي وتهاني فجر في الشعر.
تهاني فجر ال تكتب الشعر ليمس مشاعرنا أو يحرك بنا
شعورا تقصده ،ولكنها ترسم لنا لوحات شعرية تصدمنا
أحيانا لنعيد تشكيل هذه اللوحات وإعادة رسمها .ال تنقص
هذه اللوحات القدرة على االختزال وال الجرأة في التعبير،
مــا يـمـيــز لــوحــات تـهــانــي فـجــر الـشـعــريــة أن ـهــا ال تبتعد في
مضامينها عن فكرة أساسية تناولتها بتنويعات وألــوان
وخطوط مختلفة .هذا الحرف الذي يفصل بين الحب والحرب
يحمل في تفاصيل الحالتين أسى متشابه .حين نعتقد أن
ما تكتبه تهاني فجر هو الحب نخطئ بالرغم من الحسية
المباشرة أحـيــانــا فــي تـصــويــره .مــا تكتبه تهاني فعال هو
ليس الحب وإنـمــا فقد هــذا الحب ومـحــاولــة إع ــادة تشكيله
وبعثه من العدم.
في صورة شخصية للحب ،وهي اللوحة التي حملت عنوان
المجموعة ا ل ـصــادرة حديثا عــن دار المتوسط – إيطاليا،
ت ـحــاول ال ـشــاعــرة أن تعيش حــالــة مــن الـحــب األبـ ــدي ،الحب
المستحيل،
"تعال /...نلتقط لهذا الحب صورة /ونحتفظ به إلى األبد"
هذا الحب الذي تجسده في اللوحة ليس بالضرورة حبا
معاشا و لـيــس هــو عــا قــة حقيقية بين عاشقين قــدر كونه
محاولة حب لم تنجح حتى الصورة باالحتفاظ به.
هذه الحالة من الفقد ال تلد حبا وال تترك سوى حالة من
العقم تشكله الشاعرة بصورة فريدة ومؤلمة في الوقت نفسه،
"أنا وسواس خطيئة /لم يرتكب بعد /بطني منتفخة ولم
يمسسني أحد  /فقط ثمة عاقر /نسيت أوالدها في رحمي".
هذه الحرب التي تشتعل فوق رؤوسنا لم تمنحنا القدرة
على الحب ،ولم تسمح لنا باالحتفاظ بهذا الحب ،إن وجد .هذه
الحرب التي تفتك دائما بصور الحب تبعد الكتف عن الكتف
والفم عن الفم .هذه الحرب الحقيقية تمتلك القدرة حتى على
قتل خيال الحب أيضا.
"لو أنك معي اآلن /لرأينا معا الحرب /وهي تتلصص علينا
/من ثقب الباب".
ولكنك لن تكون هنا في الحرب ولن يجتمع الحب والحرب
في مكان أو قلب.
في هذا العمل صغير الحجم الكثير من الجهد في التشكيل
اللوني للقصيدة ،الكثير من الوجع والفقد .في محاولة تهاني
فجر لرسم صــور حــب فــي زمــن الـحــرب هناك إب ــداع حقيقي
لشاعرة تجيد مزج ألوان الكلمات ،شاعرة ال تنقصها الجرأة
فــي الكشف وال يمنعها التحفظ مــن طمس مــا مــح اللوحة
الشعرية .صــورة شخصية للحب عمل شعري مشبع بالفن
يستحق االحتفاء الذي حظي به منذ صدوره.
مــا يقدمه الشباب الـيــوم مــن كتابة صــادمــة ومغايرة هو
ما سيرسم مالمح األدب القادم ،وقد آثروا التحدي ليكونوا
أبناء زمنهم ال نسخا ممن سبقهم .سيعانون قليال ولكنهم
سينتصرون.

إصدار

• إطالق النسخة العربية من {شحاذون ونبالء} والبساطة كفلسفة للحياة

ص ــدر ك ـتــاب الـقـصــص الـمـصــورة
{ش ـحــاذون ونـبــاء} أللبير قصيري
عن دار نشر {الفن التاسع} ،وترجمته
ً
د .م ـنــى صـ ـب ــري .ي ـض ـ ّـم صـ ـ ــورا من
م ـ ـعـ ــرض ال ـ ـف ـ ـنـ ــان الـ ـع ــالـ ـم ــي غ ــول ــو
مصاحبة للقصص.
ك ـ ــذل ـ ــك فـ ـ ــي ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــرى ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة
لــرحـيــل الـكــاتــب الـفــرنـســي المصري
األصـ ــل ،أق ــام الـمـعـهــد الـفــرنـســي في
القاهرة ندوة أدبية استضاف فيها
ناشرة أعمال الراحل األدبية جويل
لوسفيلد ،ومقربين منه ،ومن ّ
فسروا
شخصيته وأعماله وحقبته :بشير
السباعي ،وكاترين فرحي ،ود .حنان
مـنـيــب ،وكــريـسـتــوف ع ـيــاد ،وإيــريــن
فينوجليو.
وألقت الندوة التي أدارها الكاتب
أح ـمــد ن ــاج ــي ،ال ـض ــوء عـلــى مسيرة
قـصـيــري الـ ــذي ول ــد ي ــوم  3نوفمبر
 1913في القاهرة في حي الفجالة،
وت ــوف ــي يـ ــوم  22يــون ـيــو  2008في
باريس في الفندق المتواضع الذي
ً
أقــام فيه ألكثر مــن  60عــامــا ،والــذي
يقع في قلب منطقة سان جيرمان دي
بريه ،وكتب قصيري ثماني روايات
ترجمت إلى نحو  15لغة وتدور حول

ناصر الظفيري

بول غيراغوسيان

القاهرة تحتفي بذكرى «فولتير النيل» ألبير قصيري

حياة البسطاء والمهمشين ،وتمجد
فكرة البساطة كفلسفة للحياة.

صورة
شخصية
للحب والحرب

ألبير قصيري

 ،1984و{مـ ــؤامـ ــرة م ـهــرج ـيــن} ،1975
و{مــوت المنزل األكيد}  ،1992و{ألــوان
العار}  1999وهي آخر أعماله.
وح ـص ــل ق ـص ـيــري ع ـلــى ج ــوائ ــز عــدة
مــن بـيـنـهــا :جــائــزة جـمـعـيــة األدب ـ ــاء عــام
 ،1965وج ــائ ــزة األكــادي ـم ـيــة الـفــرنـسـيــة

للفرونكوفونية عــام  1990عــن روايــاتــه
الست التي كتبها عــن عامة الشعب في
مدينة القاهرة ،وجــائــزة أوديبرتي عام
 ،1995وج ــائ ــزة ال ـب ـحــر ال ـم ـتــوســط عــام
 ،2000وجائزة بوسيتون لجمعية األدباء
عام .2005

«الدراسات الفلسطينية »115

«أمام بوابات غزة» تعلو راية المواجهة
ّ
تحضر غــزة في العدد
 115من مجلة «الدراسات
الفلسطينية» ،وتتناول
م ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاالت ودراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
وتـ ـق ــاري ــر األح ـ ـ ـ ــداث فــي
الـ ـع ــال ــم واإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم وف ــي
فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـي ــن .اف ـت ـت ــاح ـي ــة
العدد «أمام بوابات غزة»
كتبها ر ئـيــس التحرير
ال ـيــاس خ ــوري وتـنــاول
فـيـهــا مـسـيــرات ال ـعــودة
في غزة.
وي ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن الـ ـ ـع ـ ــدد
ثــاثــة ت ـقــاريــر مــن غــزة
ّ
وعـنـهــا« :غ ــزة تنتصر
ل ـ ــدوره ـ ــا ال ـت ــاري ـخ ــي»
لطالل عوكل ،و{غزة :حالة نضالية جديدة» ألسماء الغول ،ويتابع
ّ
منير عطاالله نــدوة الطبيب الـجـ ّـراح غسان أبــو ستة عن تجربته
ّ
األخيرة في مستشفيات غــزة ،وعن طبيعة اإلصابات والرصاص
المستخدم من الجيش اإلسرائيلي بقصد إحــداث إعــاقــات دائمة
لدى أطفال وشباب القطاع.
ويكتب وليد نويهض عن «فوضى مرحلة التعددية القطبية»،
وعـمــر تاشبينار ح ــول «نـهــايــة عـصــر ال ـســام األم ـيــركــي» ،وخليل
شاهين عن «المجلس الوطني الفلسطيني ومأسسة التفكك».
ت ـسـ ُـع م ـق ــاالت مـتـنــوعــة يــزخــر ب ـهــا ب ــاب «مـ ـق ــاالت»« :الـسـيــاســة
األميركية والمسار التفاوضي» لكميل منصور ،و{صعود الليكود
وتحوالت الخطاب السياسي لفلسطينيي  »48لمحمد أمارة ومهند
مـصـطـفــى ،و{تـ ـص ـ ّـور فلسطيني السـتــراتـيـجـيــا واق ـع ـيــة :تجميد
المصالحة ووقف التنسيق األمني» لمنير شفيق ،و{مواجهة الدولة
َ
النظامين وتفكيك نظام األبارتهايد الصهيوني»
اليهودية ذات
لـمـعـيــن ال ـطــاهــر ،و{ك ـي ــف تـتـجــول ف ــي مـخـيــم لــاجـئـيــن» لـكـلــوديــا
مــارتـيـنـيــز مــانـسـيــل ،و{تــرح ـيــل الــاجـئـيــن األف ــارق ــة عــن إســرائـيــل
عنصرية واستخفاف بالقانون الدولي» لرندة حيدر ،و{كأس العالم
لسنة  1982وحصار بيروت» لزياد ماجد ،و{شعرية الوصل لدى
محمود درويــش» لريما سليمان؛ وآخر عنقود باب «مقاالت» ،عن
كتاب رجائي بصيلة في «عيون الكالم» والذي «يـأخذنا في رحلتين
متوازيتين»« :األولى إلى فلسطين ما قبل النكبة» و{الثانية إلى الذات
التي صنع منها هذا الكاتب مرآة للحياة».
وفي العدد دراسة لخالد عرار تحت عنوان «السياسات التربوية
ُ
اإلسرائيلية وحال التعليم العربي في إسرائيل» .وتستعاد انتفاضة
الحجارة في ندوة «القيادة الموحدة والتنظيمات اإلسالمية ومنظمة
التحرير فــي انتفاضة  ،»1987وشـهــادة لخالد ف ــراج «االنتفاضة
تتداعى ُ :الطريق إلى مدريد».
في الفسحة يكتب عيسى مخلوف عن معرض ضياء العزاوي في
ّ
باريس «تصوير المأساة في أعمال ضياء العزاوي» ،وتستعيد ناهد
جعفر تاريخ األندلس في «شرخ في جدار الزمن».
وفــي الختام مراجعتان لكتابي :ماهر الشريف «طريق الكفاح
في فلسطين والمشرق العربي :مذكرات القائد الشيوعي محمود
األطرش المغربي ( »)1939 – 1903لريتا فرج ،ونييل شعث «حياتي..
من النكبة إلى الثورة» لعفيف عثمان.

توابل ةديرجلا

•
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ً
ّ
محمد رياض :شخصية حلمي العجاتي في «رحيم» استفزتني فنيا

15

مزاج

أخبار النجوم

رويدا عطية توضح

ً
َّ
حقق محمد رياض نجاحا من خالل شخصية حلمي في مسلسل «رحيم» الذي
عرض في السباق الرمضاني الفائت.
في دردشته مع «الجريدة» ّ
يتحدث الفنان المصري عن المسلسل وصعوبات
التصوير واالنتقادات التي ُوجهت إليه عن الدور.
القاهرة – هيثم عسران

هل توقعت النجاح الذي حققه «رحيم»
مع الجمهور؟
ً
توافرت عناصر النجاح للعمل بــدء ا
م ــن سـيـنــاريــو مـكـتــوب بـطــريـقــة جـيــدة،
ً
مرورا بشركة منتجة تعمل على إنجاح
مشاريعها وتــوفـيــر األجـ ــواء المناسبة
ً
ل ـف ــري ــق الـ ـعـ ـم ــل ،وصـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى ف ـنــان ـيــن
محترفين يسعون إلى إظهار أفضل ما
لديهم على الشاشة.

رويدا عطية

خ ــاض مـحـمــد ســامــة ت ـجــربــة اإلخـ ــراج
للمرة األولى من خالل المسلسل ،ألم تشعر
بالقلق من هذا األمر؟

بيني وبين ياسر
جالل كيمياء
خاصة وصداقة
طويلة تجمعنا

محمد مخرج مجتهد وهو ما لمسته
من خالل جلسات التحضير للمسلسل،
وت ــأك ــدت م ــن ق ــدرت ــه ع ـلــى ال ـت ـعــامــل مع
مختلف المشاهد الصعبة ،إذ كان يهتم
ّ
وتصور
بأدق التفاصيل ولديه حماسة
كــامــل عــن العمل قبل تـصــويــره .اعتبره
أحد أسباب نجاح المسلسل بسبب قدرته
على الحفاظ على التشويق واإلثارة عند
تنفيذ السيناريو.
لماذا ّ
تحمست لتقديم شخصية حلمي
العجاتي دون غيرها في العمل؟
الشخصية مـكـتــوبــة بـشـكــل جـيــد في
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــو ،وه ـ ـ ــي ت ــرك ـي ـب ــة
ً
ً
ل ــم أق ــدم ـه ــا س ــاب ـق ــا ف ـن ـيــا.
استفزني ال ــدور ،وكنت
ً
ح ــري ـص ــا ع ـل ــى تــأهـيــل
ً
ن ـف ـســي ب ــد ن ـي ــا لتنفيذ
الـمـشــاهــد بشكل
ً
جيد ،خصوصا
«األك ـ ـشـ ــن» .ذلــك
ً
كـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــه ،ف ـ ـ ـضـ ـ ــا
ع ـ ــن ال ـغ ـم ــوض
فـ ـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل
الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة
وط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
تعاملها مع «رحيم».

محمد رياض في {رحيم}
كيف وجدت االنتقادات التي وجهت إلى
شخصية حلمي فــي مــا يتعلق بمالبسه
ً
تحديدا؟

المشاركين في العمل .وورود اسمي بعد
ً
فــريــق الـعـمــل كـلــه اع ـت ـبــره س ـم ــوا عـلــى أي
ترتيب.

إذ نظرنا إلى خلفيات الشخصية نجد
أن االن ـت ـق ــادات ف ــي غ ـيــر مـحـلـهــا .نـتـحــدث
ع ــن شـخــص ع ــاش ف ـت ــرات لـيـســت قصيرة
في طبقة اجتماعية تختلف عن المنطقة
الـشـعـبـيــة ال ـتــي اض ـطــر إل ــى ال ـع ــودة إليها
بعد الثورة ،ورغــم ما واجهه من مشكالت
مالية وعــدم قدرته على العمل بعد سجن
ً
رحيم ،فإنه كان حريصا على توفير بيئة
هادئة البنته ،وهو ما ظهر في إصراره على
استمرارها بتعليمها الخاص ،باإلضافة
راق ،كــذلــك
إل ــى تـصـمـيــم مـنــزلــه بــأس ـلــوب ٍ
مالبسه.

ل ـكــن ك ــام ــك ي ـع ـنــي أن األم ـ ــر أث ـي ــر قبل
ً
التصوير فعال.

شارة وتصوير
ت ــردد أن خــافــات حــدثــت بـشــأن ترتيب
األسماء على الشارة.
عـلــى اإلطـ ــاق .اتـفـقـنــا مــن ال ـبــدايــة على
طــري ـقــة ك ـتــابــة األسـ ـم ــاء ع ـلــى الـ ـش ــارة مع
ال ـشــركــة الـمـنـتـجــة ،وأن أكـ ــون أن ــا ويــاســر
جالل ونور خارج الترتيب بحسب الظهور،
وال ـ ـشـ ــركـ ــة كـ ــانـ ــت ح ــريـ ـص ــة عـ ـل ــى ت ـقــديــر

كانت شركة «فنون مصر» حريصة على
توفير بيئة عمل ايجابية للممثلين وفريق
العمل خلف الكاميرا .والحقيقة التي ندركها
ً
جيدا أن الجمهور ال يهتم بترتيب األسماء
على ال ـشــارات بــل يهمه أداء الممثل .وفي
رمضانُ ،عرضت الحلقات من دون الشارة
ً
من األساس غالبا.
نفذتم مشاهد فــي ال ـشــوارع والمناطق
الحقيقية لــأحــداث .هــل وجــدتــم صعوبة
في ذلك؟
التصوير في أماكن األحداث الحقيقية
أمـ ــر ص ـعــب وم ـج ـه ــد ،وط ـب ـي ـعــة «رح ـي ــم»
فرضت علينا المكوث فترات طويلة في
«الجمالية» و»بــوالق» .والحقيقة أنه لوال
دعــم أهالي المنطقتين لما استطعنا أن
ننجز هذا العدد الكبير من المشاهد في
ً
الوقت المحدد ،فقد ساعدونا كثيرا ورغم
االزدح ـ ـ ــام فــإن ـهــم ك ــان ــوا حــريـصـيــن على

تهيئة األجواء المريحة لنا ،وشعرنا بأننا
وسط أهلنا.

كمشاهد وفنان أؤيد وجود الرقابة ،ألنه
ال يتعارض مع حرية اإلبداع .عندما تقدم
ً
ً
ً
عمال دراميا موجها إلى العائالت ،يجب أن
تحافظ على اللغة واألسلوب المستخدم في
إيصال رسالتك .والالفت أن ثمة رقابة ذاتية
من صانعي األعمال والفنانين.
هل هذا األمر هو سبب عدم وجود ألفاظ
خارجة في العمل رغم طبيعة األحداث التي
ربما تتطلب ذلك؟
أعتقد أننا حققنا المعادلة التي يراها
البعض صعبة ،وهي تقديم الواقع من دون
ألفاظ أو إيحاءات خارجة ،وهو أمر حرصت
عليه الشركة المنتجة ،كذلك فريق العمل
والممثلون لنصل إلــى كــل بيت عربي من
دون خجل أو مشكالت ،فال يتضمن العمل
ً
ً
مشهدا واحدا قد يشعر األب واألم بالخجل
إذا شاهداه مع أبنائهما.

يؤكد رياض أن العمل مع ياسر جالل ممتع إذ تجمعهما
كيمياء في فهم ما يريده الطرف اآلخر بسهولة ،ما انعكس
ف ــي ال ـم ـشــاهــد ال ـك ـث ـيــرة ال ـتــي جـمـعـتـهـمــا خ ــال الـتـصــويــر،
ً
و{وجدت رد فعل إيجابيا من الجمهور عند عرض المسلسل.

ّ
«الهيبة» يتصدر صحيفة «لوموند» الفرنسية
ومروان حداد يثني على إنتاجه الضخم
رغم انتهاء موسم رمضان الدرامي فإن ردود الفعل ما زالت تتوالى على المسلسالت التي
عرضت فيه ،ولم تقتصر على الساحة العربية بل اتسعت لتشمل الصحافة العالمية من خالل
مقال نشر في جريدة {لوموند} الفرنسية حول مسلسل {الهيبة} .بدوره ،قيم المنتج مروان
حداد الدراما الرمضانية والممثلين فيها.
بيروت  -ةديرجلا

•

مسلسل
{طريق} أنقذه
النجمان عابد
فهد ونادين
نسيب نجيم
مروان حداد

فـ ــي ظـ ــاهـ ــرة غ ـي ــر م ـس ـبــوقــة
وصلت أخبار مسلسل «الهيبة»
ً
إلى الصحافة العالمية ،تحديدا
صحيفة «لــومــونــد» الفرنسية،
فــاعـتـبــرتــه ظ ــاه ــرة تلفزيونية
و حــا لــة اجتماعية وسياسية،
ذلـ ـ ــك أن األوس ـ ـ ـ ـ ــاط ال ـش ـع ـب ـيــة
تعاطت معه على أنــه أبعد من
م ـج ــرد م ـس ـل ـســل ي ـح ـكــي قـصــة
عائلة لديها سلطتها هي عائلة
شيخ الجبل.
َّ
المطو ل
ألمت كاتبة المقال
بالتفاصيل حول
لور ستيفان
ِّ
هـ ــذا ال ـع ـم ــل ،ال ـ ــذي ُص ــن ــف في
ا ل ـمــر ت ـبــة األو لـ ـ ــى للمسلسالت
ال ـعــرب ـيــة الــرم ـضــان ـيــة (حـســب
قولها) ،وأوردت أن المشاهدين
كــانــوا فــي ال ـص ـبــاح ي ـتــداولــون
أخبار كل حلقة من العمل عبر
وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
وي ـت ــوق ـف ــون ع ـن ــد تـفــاصـيـلـهــا،
ً
فـضــا عــن ال ـجــزء الـثــانــي الــذي
عاد بالزمن إلى الوراء مع وجود

مروان حداد

المزيد من الرجال بأسلحتهم،
والمزيد من العشائر ،واالتجار
على اختالف أنواعه.
أض ــاف ــت{ :كـ ــل شـ ــيء رأي ـن ــاه
خ ـ ـيـ ــالـ ــي ب ـ ـحـ ــت س ـ ـ ـ ـ ــواء جـ ــرى
تصويره في هــذه المنطقة من
ل ـب ـنــان أو غ ـيــرهــا ،بــاعـتـبــارهــا
مناطق خــارجــة عــن الـقــانــون…
وال ـع ـنــف الـمـتـقـطــع الـ ــذي ن ــراه
هـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــن صـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــم {ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــال
اإلبداعي} ،بوجود عشائر عدة
تتنافس على تجارة األسلحة
أو ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات أو الـ ـسـ ـي ــارات
الـ ـمـ ـس ــروق ــة ،ك ـم ــا ع ـل ــى إن ـت ــاج
وترويج الممنوعات.
لم تتجاهل تقديم مجموعة
من المحامين اللبنانيين دعوى
قضائية ،مطالبين بــو قــف بث
{المسلسل الناجح} ...على أكثر
من خلفية من بينها استخدام
لهجة مدينة بعلبك ومحيطها،
لكنها استشهدت بــرد {شركة
َّ
ص ـ ـبـ ــاح إخـ ـ ـ ـ ــوان} ال ـ ـتـ ــي أكـ ـ ــدت
األب ـ ـع ـ ــاد ال ـخ ـي ــال ـي ــة لـمـسـلـســل
َّ
{ال ـه ـي ـب ــة} ،وهـ ــذا م ــا أكـ ــد عليه
النقاد المحايدون…

عايض و{ميني ألبوم}

ّ
يتجدد الجدل
مــع كــل مــوســم رمضاني
حــول الــرقــابــة ومواقفها مــن المسلسالت.
كيف ترى هذه النقاشات؟

ثالثة أعمال مع ياسر جالل
تحدث الجمهور عبر مواقع التواصل االجتماعي عن تعاون محمد
ريــاض مع ياسر جــال للمرة الثانية في «رحـيــم» بعد مسلسل «لن
أعيش في جلباب أبي» ،ولكنه يوضح أنها في الحقيقة المرة الثالثة
ً
إذ تعاونا أيضا في مسلسل «رد قلبي» وكانت تجربة جيدة بالنسبة
إليه ،وجمعته عالقة صداقة ممتدة على مدار سنوات مع ياسر.

ّ
ضجت مواقع التواصل االجتماعي بإعالن رويدا
بعدما
عطية خبر حملها في الشهر الرابع رغم إخفاء خبر زواجها،
أوضحت الفنانة السورية اللغط الحاصل في هذا الشأن،
ً
ّ
وغردت{ :شكرا على المباركات بزواجي وإن شاء الله أقوم
بالسالمة واعذروني عن عدم التصريح باسم زوجي}.
وتابعت{ :قبل أن يعطي بعض المواقع تحليالت ويشتت
الـنــاس ،سأقدم هاتين المعلومتين فقط :هو رجــل أعمال
مغترب لبناني أسترالي .تمنوا لنا الخير}.

عايض
من إنتاج شركة  Luxury KSAوعبر قناته على {يوتيوب}
ومنصات التواصل االجتماعي أطلق الفنان عايض {ميني
ً
أغان تعاون فيها مع مجموعة
ألبوم} جديدا يضم خمس
ٍ
مــن األسـمــاء ال ـبــارزة فــي عــالــم صناعة األغنية الخليجية
وال ـعــرب ـيــة .األغ ــان ــي ه ــي{ :بــال ـمــوت ج ــا} مــن كـلـمــات قــوس
وألحان ياسر بوعلي وتوزيع خالد عز{ ،استراحة محارب}
من كلمات العالية وألحان ياسر بوعلي وتوزيع سيروس،
{ط ــول غـيــابــه} مــن كلمات عبد الــرحـمــن الـعـبـيــدان وألـحــان
ياسر بوعلي وتوزيع هشام السكران{ ،لو تبي} من كلمات
العالية وألـحــان ياسر بوعلي وتــوزيــع خالد عــز{ ،مــا بين
اثـنـيــن} مــن كـلـمــات :قــوس وأل ـحــان يــاســر بوعلي وتــوزيــع
عصام الشرايطي.

األوبرا المصرية في السعودية
للمرة الثانية

احتفالية دار األوبرا المصرية في أبريل الماضي
لـلـمــرة الـثــانـيــة خ ــال أق ــل مــن ثــاثــة أش ـهــر ،تستضيف
السعودية أمسية موسيقية لفرقة دار األوب ــرا المصرية،
ضمن فعاليات األيــام الثقافية بمدينة أبها ،ويشارك في
األمسية نحو  45فنانا وعازفا يقدمون روائع الموسيقى
المصرية ،على خشبة مسرح المفتاحة في افتتاح فعاليات
"األي ـ ــام الـثـقــافـيــة" ،ال ـتــي تنظمها الـهـيـئــة ال ـعــامــة للثقافة
بالسعودية.
كــانــت فــرقــة دار األوبـ ـ ــرا ال ـم ـصــريــة حـقـقــت ن ـجــاحــا في
حـضــورهــا األول بالعاصمة الـسـعــوديــة (ال ــري ــاض) خــال
أبريل الماضي ،في االحتفالية التي أقيمت بمركز الملك
فهد الثقافي ،وحضرها وزير الثقافة واإلعــام السعودي،
عواد بن صالح ،ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم،
وسط جمهور تجاوز  3آالف من أبناء الجاليات المصرية
والعربية والشعب السعودي.

قصة حب
في حديث تلفزيوني ،اعتبر المنتج مروان حداد
أن «الـهـيـبــة ال ـع ــودة» ك ــان إنـتــاجــه أق ــوى مــن الـعــام
ً
الماضي ،ومن ناحية اختيار الممثلين .أما شعبيا،
فالعام الماضي أنجح بما أن قصة الحب كانت أقوى
ولم تتأخر في الظهور.
عـلــى صعيد الـمـسـلـســات الــرمـضــانـيــة ،رأى أن
مسلسل {طريق} أنقذه النجمان عابد فهد ونادين
نسيب نجيم ،وحقق {كل الحب كل الغرام} للمنتج
والمخرج ايلي معلوف مشاهدة عالية رغم انتقاده
على أصعدة عدة.
لم يتابع مروان حداد {لعنة كارما} لهيفاء وهبي،
وبالنسبة إلى {جوليا} فأثنى على دور ماغي بو
غصن فيه.
وحول أداء بعض الممثالت في الدراما قال:
ً
داليدا خليل{ :أحبها كثيرا وال أستطيع أن أقيم
إذا نجحت خ ــارج م ــروى غ ــروب ..وأن ــا السبب في
شهرتها وهي تعلم هذا األمر}.
ريتا حرب{ :يليق بها التمثيل أكثر من التقديم}.
ً
ً
ً
جويل فرن{ :ممثلة جيدة جدا وأدت دورا قويا في
مسلسل {موت أميرة} .ال داعي ألن يأخذ الممثل دور
ً
ً
بطولة أول بل األهم أن يكون ممثال جيدا}.
شيراز{ :جيدة كأول مرة في عالم التمثيل فهي
ً
طبيعية قريبة إلى القلب والكاميرا تعشقها} ،مؤكدا

دانا مارديني تحتفل بعيد ميالدها

ً
أن شهادته مجروحة بها وال مشكلة أن تؤدي دورا
ثانيا فالقرار يعود إليها.
ًّ
جدا ،أحب تمثيلها}.
كارول الحاج{ :جيدة

زينة مكي{ :أحببتها في مسلسل {طريق} ...في
السابق لم نتعاون وقد نتعاون في المستقبل}.
ً
ًّ
جدا وهي دائما مرتبطة
نهال داود{ :ممثلة جيدة
بأعمال ،لهذا السبب لم نتعاون في الفترة األخيرة}.
نتالي حموي{ :ممثلة جيدة ..أحببت دورها في
مسلسل {جوليا} وهي انطلقت معي}.
سابين{ :أثبتت نفسها}.
نـيـكــول ســابــا{ :نـجـحــت بـمـصــر أك ـثــر مــن لبنان
وأخذت حقها في {الهيبة العودة}.
نادين الراسي{ :غضبت مني وال اتصال بيننا.
ّ
{بطل في بلوك} ألنها أرسلت لي رسالة .وال أريد أن
أدخل بأي سجال يخصها}.
كارين رزق الله{ :ممثلة جـيــدة ..شجعتها على
كتابة دراما}.
كاتيا كعدي{ :نجحت بدور {ريموندا} في مسلسل
{م ـتــل ال ـق ـمــر} وال ـي ــوم تـمـثــل ف ــي {ال ـب ـيــت األب ـيــض}
ً ّ ً
مهما}.
وتؤدي دورا

دانا مارديني
بـعــد الـنـجــاح ال ــذي حققته فــي رم ـضــان مــن خ ــال بطولتها في
مسلسل {تــانـغــو} ،احتفلت الممثلة دانــا مــارديـنــي بعيد ميالدها
وكشفت في شريط مصور نشرته عبر {إنستغرام} عمرها الحقيقي.
ظ ـه ــرت ف ــي ال ـف ـيــديــو وه ــي ف ــي ال ـس ـي ــارة تـجـلــس إل ــى ج ــان ــب أحــد
األشخاص ويدعى فواز وتتحدث إليه وكشفت أنها بلغت من العمر
ً
 31عــامــا .وســألـتــه{ :حــوالـيــك عــريــس؟} .ليرد عليها بأنها مــا زالــت
صغيرة فال ضرورة لالستعجال بالزواج.
ً
وعـلـقــت دانـ ــا عـلــى ال ـف ـيــديــو{ :ط ـب ـعــا وص ـلــت م ــن الـس ـفــر ونـمــت
مباشرة واآلن استيقظت وسبقني عيد ميالدي} .وتلقت معايدات
من جمهورها ووجوه معروفة أمثال :جيسي عبدو ،ودانييال رحمة،
وميشال حوراني ،وغيرهم.

ﻋﻼﻗﺎت ١٦

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ً
ّ
اﺳﺘﻌﺪي ﻟﻌﻄﻠﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻫﺎدﺋﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ!

ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ أن ﺗﺴﺘﻤﺘﻌﻲ ﺑﺎﻟﻌﻄﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ وﺳﻂ ﺟﻮ
ّ
ﻫﺎدئ؟ ّ
ﻃﺒﻘﻲ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻮط ،وﺗﺠﻨﺐ
اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ وﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ.
ّ
ﺣﺪدي ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻴﻦ إﻟﻴﻪ

ﺗﻨﺎﻗﺸﻲ
ﻣﻊ زوﺟﻚ
وأوﻻدك وﺿﻌﻲ
ً
ﺟﺪوﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ
اﻟﺠﻤﻴﻊ

ﺣـ ــﺎوﻟـ ــﻲ أن ﺗ ـﺴ ـ ّـﻬ ـﻠ ــﻲ ﺣ ـﻴــﺎﺗــﻚ
ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻊ أﻗﻞ أﻣﺘﻌﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ.
ّ
ﺣــﻀــﺮي ﻻﺋ ـﺤــﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺑـﻜــﻞ ﻣﺎ
ﺳﺘﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻪ واﺟﻠﺒﻲ ﻣﻌﻚ
ً
اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻧﺴﺨﺎ ﻋﻦ
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻬﻮﻳﺔ وﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ.
ً
ﺧـ ـ ــﺬي ﻣـ ـﻌ ــﻚ أﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ اﻟـ ـﻌ ــﻼﺟ ــﺎت
اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺣ ـ ــﺎل اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺮض
ﻟـ ـ ـﻀ ـ ــﺮﺑ ـ ــﺎت ﺷ ـ ـﻤـ ــﺲ أو ﻟـ ــﺪﻏـ ــﺎت
ﺣﺸﺮات أو اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻫﻀﻤﻴﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻌﻠﻤﻲ ﻋﻦ اﻟﻄﻘﺲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺼﺪوﻧﻬﺎ ﻷﺧﺬ
اﻟ ـﻤــﻼﺑــﺲ اﻟـﻤـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ وﻻ ﺗﻨﺴﻲ
اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪى اﻷوﻻد ﻛﻲ
ﻳـﻨـﺸـﻐـﻠــﻮا ﺑ ـﻬــﺎ ﺣ ـﻴــﻦ ﺗﺤﺘﺎﺟﻴﻦ
ً
إﻟــﻰ اﻟـﻬــﺪوء .أﺧـﻴــﺮا ،ﺣﻠﻠﻲ ﻣﺴﺎر
اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ واﺣﺮﺻﻲ ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﺼﻴﺺ وﻗﺖ ﻟﻠﺘﺤﺮك واﻷﻛﻞ.

ّ
ﻻ ﺗﺨﻄﻄﻲ ﻟﺠﺪول ﻣﺰدﺣﻢ

ً
ﺳﺘﺮﻏﺒﻴﻦ ﻃﺒﻌﺎ ﻓــﻲ اﻟﺨﺮوج
ﻣﻦ روﺗﻴﻦ ﺣﻴﺎﺗﻚ وﻋﻴﺶ ﺗﺠﺎرب
ﻣ ـﻤ ـﻴــﺰة وﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ﻣ ــﻊ ﻋــﺎﺋـﻠـﺘــﻚ،
ﻟﻜﻨﻚ ﻟﻦ ﺗﻨﺠﺤﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪﻳﻨﻪ .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻮﺿﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﻐ ــﺎﻣ ــﺮات وﺗ ـﻜ ـﺘ ـﺸ ـﻔــﻲ أﻣ ــﺎﻛ ــﻦ
ﺟ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪة وﺗ ـ ـﻤـ ــﺎرﺳـ ــﻲ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﺔ

وﺗـﻘــﻮﻣــﻲ ﺑ ــﺰﻳ ــﺎرات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺧــﻼل
ّ
ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻄﻠﺔ .رﻛﺰي ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ
ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﻓﻌﻠﻪ وﺗﻨﺎﻗﺸﻲ ﻣﻊ زوﺟﻚ
ً
وأوﻻدك وﺿﻌﻲ ﺟــﺪوﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ
اﻟﺠﻤﻴﻊ.

ّ
ﺗﺨﻠﺼﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط

ﻟـ ـ ـ ــﻦ ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﻠـ ــﻮ ﻓـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮة اﻟـ ـﻌـ ـﻄـ ـﻠ ــﺔ
ﺑـ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﺮورة ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﻼﻓ ـ ــﺎت
واﻟ ـﻤ ـﺸــﺎﻛــﻞ .ﺣـﻴــﻦ ﺗـﺸـﻌــﺮﻳــﻦ ﺑــﺄن
اﻟــﻮﺿــﻊ ﺳـﻴـﺨــﺮج ﻋــﻦ اﻟـﺴـﻴـﻄــﺮة،
اﺑـ ـﺘـ ـّﻌ ــﺪي ﻋـ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺎن واذﻫـ ـﺒ ــﻲ
ﻟﺘﻨﺸﻖ اﻟﻬﻮاء واﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻬﺪوء.
أو اﻛﺘﺒﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻐﻀﺒﻚ ّ
وﻓﺮﻏﻲ
ﻋـ ــﻮاﻃ ـ ـﻔـ ــﻚ اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﺛ ـ ــﻢ ﻣ ــﺰﻗ ــﻲ
اﻟ ــﻮرﻗ ــﺔ وارﻣ ـﻴ ـﻬ ــﺎ .ﻻ ﺗﺴﺘﺴﻠﻤﻲ
ﺑ ـﺴــﺮﻋــﺔ وﺗـﺤـﻜـﻤــﻲ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟﻌﻄﻠﺔ
ﺑــﺎﻟـﻔـﺸــﻞ ﻷن اﻟ ـﻤ ــﻮاﻗ ــﻒ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ُ
ﻌﺪﻳﺔ وﺳــﺮﻋــﺎن ﻣــﺎ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﻴﻦ
ﻣ ِ
ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .ﻟﺬا ﺗﺴﺎءﻟﻲ
ﻋﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮه ﻛﻲ ﺗﺸﻌﺮي
ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺴــﻦ .ﺣ ـﻴــﻦ ﺗـﻨــﺰﻋـﺠـﻴــﻦ أو
ﺗـﻐـﻀـﺒـﻴــﻦ ،ﻋ ـ ّـﺒ ــﺮي ﻋ ــﻦ ﻣـﺸــﺎﻋــﺮك
ً
ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ وﻻ ُﺗ ّ
ﺤﻤﻠﻲ أﺣﺪا
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ .ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬه

اﻟﺨﻄﻮات ﺑﺘﻬﺪﺋﺔ أﺟﻮاء اﻟﻌﻄﻠﺔ.

اﺳﺘﺮﺧﻲ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن
اﻟﻌﻄﻠﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺼﺎرﻣﺔ وﺗﻐﻴﻴﺮ إﻳﻘﺎع اﻟﺤﻴﺎة .ﻻ
ﺗـﺤــﺎوﻟــﻲ أن ﺗﺤﺎﻓﻈﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم
ً
ﺑـﺼــﺮاﻣــﺔ .ﻻ ﺗﺸﻌﺮي ﺑــﺎﻟــﺬﻧــﺐ ﻣﺜﻼ
ً
إذا ﻟ ــﻢ ﻳ ــﺄﻛ ــﻞ اﻷوﻻد ﻛ ـﺜ ـﻴ ــﺮا ﺧــﻼل
اﻟﻌﻄﻠﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ أن ﻳﺄﻛﻠﻮا ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻻﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ ّ
وﻳﻔﻮﺗﻮا ﻗﻴﻠﻮﻟﺘﻬﻢ
وﻳـﺘـﻨــﺎوﻟــﻮا ﺗﺤﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓــﻲ ﻓﺘﺮة
ً
ﻣﺴﺎء
اﻟﻌﺼﺮ وﻳﺨﺮﺟﻮا ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑ ـﻨ ـﺸــﺎط ﺗــﺮﻓ ـﻴ ـﻬــﻲ وﺗ ـﻨ ــﺎول
اﻟ ـﻤ ـﺜ ـﻠ ـﺠــﺎت ...ﻳـﺠــﺐ أن ﺗـﺘـﻘـ ّـﺒـﻠــﻲ أي
ﺣـ ــﻮادث ﺟــﺪﻳــﺪة وﻏ ـﻴــﺮ ﻣـﺘــﻮﻗـﻌـ ّـﺔ .ﻻ
ً
ﺗﺘﺸﺎﺟﺮي ﻣﻊ زوﺟﻚ ﻣﺜﻼ إذا ﻓﻀﻞ
اﻟﺒﻴﺘﺰا واﻟﺘﺤﻠﻴﺎت واﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ واﻟﺨﻀﺮاوات.

ّ
ﺟﻤﻠﻲ أﻳﺎﻣﻚ

ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻄﻮر ،اﺳﺄﻟﻲ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮﻳ ــﻦ ﻋ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺮﻳ ــﺪ ﻓـﻌـﻠــﻪ
ﻛــﻲ ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑـﻴــﻮﻣــﻪ .اﻃــﺮﺣــﻲ ﻫــﺬا
ً
اﻟ ـﺴ ــﺆال ﻋـﻠــﻰ ﻧـﻔـﺴــﻚ أﻳ ـﻀ ــﺎ .ﻳﻤﻜﻦ

ﻧﻈﻤﻲ ﻧﺸﺎﻃﴼ ﺧﺎﺻﴼ ﻣﻊ زوﺟﻚ
ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻨﺴﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻚ ﻣﻊ
زوﺟــﻚ .ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺘﺮﻛﻲ اﻷوﻻد ﻣﻊ ﻣﺮﺑﻴﺔ أو ﻣﻊ أﺣــﺪ اﻷﻗ ــﺎرب ﻓﻲ
إﺣ ــﺪى اﻷﻣـﺴـﻴــﺎت ﻛــﻲ ﺗﺨﺮﺟﻲ ﻣــﻊ زوﺟ ــﻚ أو ﻣــﻊ اﻷﺻــﺪﻗــﺎء .ﻟﻜﻦ ﻻ
ّ
ﺗﺤﻮﻟﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﻧﻘﺎش ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻷﻧﻬﺎ
رﺑﻤﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﺸﻮء ﺧــﻼف ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﺑﻞ اﺳﺘﻤﺘﻌﻲ ﺑﻠﺤﻈﺎت ﻫﺎدﺋﺔ
وﺻﺎدﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ.
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ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻓﺮدﻳﺔ
وﺗـﺨـﺼـﻴــﺺ اﺳ ـﺘــﺮاﺣــﺔ ﻳــﻮﻣـﻴــﺔ ﻛﻲ
ﻳﺴﺘﺮﺧﻲ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ أو ﻳﺄﺧﺬ ﻗﻴﻠﻮﻟﺔ
أو ﻳﺘﺠﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺟﺔ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ...
ﺑــﺎﺧ ـﺘ ـﺼــﺎر ،ﻻ ﺗ ـﺤــﺮﻣــﻲ ﻧـﻔـﺴــﻚ ﻣﻦ
اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟـﻔــﺮدﻳــﺔ ﻷﻧـﻬــﺎ ﺳﺘﺠﻌﻠﻚ
أﻛـﺜــﺮ ﺣـﻤــﺎﺳــﺔ ﻟـﻠـﻌــﻮدة إﻟ ــﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ
وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت.

ّﻋﻠﻤﻲ اﻷوﻻد ّ
ﺣﺲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ

ﻳ ـﺤ ـ ّـﺐ اﻷوﻻد أن ﻳ ـﺸ ــﺎرﻛ ــﻮا ﻓﻲ
اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟـﻤـﻨــﺰﻟـﻴــﺔ وﻳـﻔـﺘـﺨــﺮون
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻬﺎ .ﻟــﺬا ﻻ
ﺗﺘﺮددي ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت.
ً
اﺳـﻤـﺤــﻲ ﻟـﻬــﻢ ﻣـﺜــﻼ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣــﺎﺋــﺪة
اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻌ ـ ــﺎم وﺗ ـ ــﻮﺿ ـ ـﻴ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻼﺑـ ــﺲ
واﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎرﻫ ــﺎ وارﺗ ــﺪاﺋـ ـﻬ ــﺎ وﺣ ــﺪﻫ ــﻢ.
أﻋﻄﻴﻬﻢ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻛــﻲ ﻳـﻀـﻌــﻮا ﻓﻴﻬﺎ
اﻷﻏ ـ ــﺮاض واﻷﻟ ـﻌ ــﺎب اﻟ ـﺘــﻲ ﻳــﺮﻳــﺪون
أﺧ ـ ــﺬﻫ ـ ــﺎ ﺧ ـ ـ ــﻼل اﻟ ـ ـﻨـ ــﺰﻫـ ــﺔ واﻃ ـﻠ ـﺒ ــﻲ
ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺮﺗﺒﻮﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﻟ ـﻌــﻮدة .ﻗﺪ
ً
ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻌﻄﻠﺔ أﻳﻀﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ
ﻛ ــﻲ ﻳ ـﺒ ــﺪأوا ﺑــﺎﻻﺳـﺘـﺤـﻤــﺎم وﺣــﺪﻫــﻢ
وﻳﻜﺘﺴﺒﻮا ﻋ ــﺎدات ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﻢ.

ﺗﺸﺎرﻛﻲ اﻟﻤﻬﺎم ﻣﻊ زوﺟﻚ
إذا ﻛــﺎن زوﺟــﻚ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ
ﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻄ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻔ ـﻌ ــﻞ ﻛـ ــﻞ ﻣـ ــﺎ ﻳ ـﺤ ـﻠ ــﻢ ﺑــﻪ
ـﺖ ﺑـ ــﺎﻷوﻻد اﻟــﺬﻳــﻦ
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺘﻨﻴﻦ أﻧ ـ ِ
ﻳـﺤـﺘــﺎﺟــﻮن إﻟ ــﻰ رﻋ ــﺎﻳ ــﺔ ﻣـﺘــﻮاﺻـﻠــﺔ،
ﺳـﺘـﻤـﻀـﻴــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻄ ـﻠــﺔ ﻛ ـﻠ ـﻬــﺎ ﻓ ــﻲ ﺟﻮ
ﻣﻦ اﻹﺣـﺒــﺎط واﻟﺘﻮﺗﺮ .ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻫﺬه
اﻟﺤﺎﻟﺔ ،اﺷﺮﺣﻲ ﻟﻸب ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أﻧﻚ
ً
ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ﺗﻤﻀﻴﺔ ﻋﻄﻠﺔ ﻣﻤﺘﻌﺔ أﻳﻀﺎ

واﺗ ـﻔ ـﻘــﻲ ﻣـﻌــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﺗـﻘــﺎﺳــﻢ اﻟـﻤـﻬــﺎم
ﺑــﺎﻟـﺘـﺴــﺎوي .ﻓـ ّـﺴــﺮي ﻟــﻪ أﻧــﻚ ﺗﺘﻜﻠﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻼﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻷوﻻد واﺻﻄﺤﺎﺑﻬﻢ
ﻟـﻠـﺘـﻨــﺰه وﻣـﺸــﺎرﻛـﺘـﻬــﻢ اﻟـﻠـﻌــﺐ ﻓﻴﻤﺎ
ﺗﻘﻮﻣﻴﻦ ﺑــﺎﻟـﺘـﺴــﻮق أو ﺑ ــﺄي ﻧﺸﺎط
ﺗﺤﺒﻴﻨﻪ .ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈرﺿﺎء
اﻷﻃﺮاف ﻛﺎﻓﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻄﻠﺔ.

ّﺑﺴﻄﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ

ً
ﺧ ــﻼل اﻟـﻌـﻄـﻠــﺔ ،اﺧ ـﺘ ــﺎري أﻃـﺒــﺎﻗــﺎ
ﺑﺴﻴﻄﺔ :وﺟﺒﺎت ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﻓﺘﺮة اﻟﺼﺒﺎح ،وﺳﻠﻄﺎت ﻣﺨﻠﻮﻃﺔ

ً
ﻇ ـﻬ ــﺮا ،وأﻃ ـﺒ ــﺎق ﻣـﻌـﻜــﺮوﻧــﺔ وﻟـﺤــﻮم
ﻣﺸﻮﻳﺔ وﻛﺮﻳﺐ وﻓﻄﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء.
ً
ﻻ ﺷــﻲء ﻳﻤﻨﻌﻚ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻀﻴﺮ
اﻟﻌﺸﺎء ﻷوﻻدك ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻨﺎوﻟﻲ اﻟﻌﺸﺎء ﻣﻊ زوﺟﻚ ﻓﻲ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ .ﻣﻦ وﻗﺖ إﻟﻰ آﺧﺮ ،اﺷﺘﺮي
ً
أﻃﺒﺎﻗﺎ ﺟﺎﻫﺰة أو ﺧﻀﺮاوات ﻣﺠﻤﺪة
ً
ﻣــﻦ اﻟـﻤـﺘــﺎﺟــﺮ اﻟـﻜـﺒــﺮى ﻣـﻨـﻌــﺎ ﻹﻫ ــﺪار
ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺒﺦ.

ارﺗﺎﺣﻲ وﻧﺎﻣﻲ ﻣﺪة ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﺗﺸﻴﺮ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت إﻟﻰ أن ﺗﺴﻌﺔ

ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻋﺸﺮة ﻳﺴﺘﻐﻠﻮن
ﻓ ـﺘــﺮة اﻟـﻌـﻄـﻠــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌــﻮﻳــﺾ ﻋ ــﻦ آﺛ ــﺎر
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺐ اﻟ ـﻤ ـﺘ ــﺮاﻛ ــﻢ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣ ــﺮ اﻟـﺴـﻨــﺔ.
ً
ﻳﺘﻌﺐ اﻷوﻻد أﻳ ـﻀ ــﺎ ،ﻟ ــﺬا ﻳـﺠــﺐ أن
ﻳﺮﺗﺎح ﺟﻤﻴﻊ أﻓــﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .ﺣﺎوﻟﻲ
أن ﺗ ـﻨــﺎﻣــﻲ ﺣ ـﻴــﻦ ﺗ ـﺸ ـﻌــﺮﻳــﻦ ﺑــﺄوﻟــﻰ
ﻣــﺆﺷــﺮات اﻟﻨﻌﺎس أو ﺧــﺬي ﻗﻴﻠﻮﻟﺔ
ودﻋﻲ اﻟﺼﻐﺎر واﻟﻜﺒﺎر ﻳﺴﺘﻴﻘﻈﻮن
ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻷن اﻟﻌﻄﻠﺔ ﻳﺠﺐ
ً
ً
أﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻋﺎﺟﻼ ﺑﻞ إﻧﻬﺎ
ﻣﺮادﻓﺔ ﻟﻠﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول!

توابل ةديرجلا
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بعد الموت ...ماذا يحدث للجسم؟
عندما يموت اإلنسان ،قد تكون هذه نهاية رحلته في ًهذا العالم .لكن الوضع مختلف بالنسبة إلى جسمه ،الذي
ً
بدال من ذلك مسيرة طويلة لتفكيك مكوناته .إذا ،ماذا يحدث عندما يتفكك الجسم؟ َ
ولم علينا معرفة ذلك؟
يبدأ
ماريا كوهوت

تخشب الجثة يبدأ
في الساعتين إلى
الساعات الست بعد
الموت

ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى مـ ـعـ ـظـ ـمـ ـن ــا ،يـ ـب ــدأ
احتكاكنا بجسم َمــن مــا تــوا وينتهي
خالل مراسم الدفن المحزنة .حتى في
تلك المناسبة ،ال نحصل إال على جثة
ملفوفة بكفن أو ممددة في تابوت أنيق
بعدما يـكــون الـمـشــرفــون على عملية
الدفن قد حضروها بدقة ،أو إناء مملوء
ببقايا جسم الميت بعد حرقه .ولكن
ً
م ــاذا يـحــدث للجسم طبيعيا بعدما
يكون حظي بلقائه الكبير مع الموت؟
وماذا إذا لم يقرر اإلنسان حرق جسمه
واخ ـت ــار الـتـحـنـيــط كــي يـبـطــئ عملية
التحلل ويبقي جسمه «بحالة جيدة»
مدة أطول؟
ُ
ف ــي األح ـ ـ ــوال الـطـبـيـعـيــة (إذا ت ــرك
ً
الجسم ،مثال ،في البيئة الطبيعية أو
ُوضع في قبر قليل العمق) ،يبدأ الجسم
ً
الهامد بالتفكك تدريجيا .وال يتبقى
م ـنــه سـ ــوى ال ـع ـظ ــم ،ال ـ ــذي ق ــد ينبشه
علماء اآلثار في المستقبل.
في هذا المقال ،نصف عملية التفكك
هذه ونوضح َ
لم من المفيد أن نفهم ما
يحدث للجسم بعد الموت.

عملية التفكك
صحيح أن كثيرين منا يعتقدون
أن التفكك مرادف للتعفن ،إال أنه ليس
كذلك .تفكك جسم اإلنسان عملية أطول
ّ
تمر بمراحل عدة يشكل التعفن إحداها
فحسب.
ال ـت ـف ـكــك ظ ــاه ــرة ت ـن ـف ـصــل خــال ـهــا
ً
تدريجيا المركبات العضوية المعقدة
ً
ً
ً
التي كانت تؤلف كائنا كان حيا سابقا
ّ
إلى عناصر أبسط .تشكل هذه «عملية
م ـت ــواص ـل ــة تـ ـب ــدأ ع ـن ــد ن ـق ـطــة ال ـم ــوت
وتنتهي عـنــدمــا يـتـحـ ّـول الـجـســم إلــى
هيكل عظمي» ،حسبما يوضح عالم
الطب الجنائي م .لي غوف.
ثمة إشارات عدة إلى أن الجسم بدأ
عملية التفكك ،وفق غــوف .ولعل أبرز
ُ
ً
ثالث إشارات بينها ،التي تذكر غالبا
في مسلسالت الجرائم ،ازرقاق الجثة،
والتخشب الموتي ،وبرودة الموت.

ازرقاق وتخشب وبرودة

عندما ينفصل الجلد
ُ
عن َ
يدي الميت تدعى
ّ
هذه الحالة «تشكل
القفازين»

يشير ازرقاق الجثة أو الزرقة التالية
للموت إلى النقطة التي يصبح فيها
ً
ً
جسم الشخص الميت باهتا جــدا أو
ً
شاحبا بعيد الوفاة .ويعود ذلك إلى
خسارة الدورة الدموية مع توقف القلب
عن النبض.
يذكر غوف« :يبدأ الدم باالستقرار،
بفعل الجاذبية ،في األجزاء السفلية من
الجسم» ،ما يؤدي إلى شحوب البشرة.
قد تبدأ هذه العملية بعد نحو ساعة
مــن الـمــوت وتستمر مــن تسع إلــى 12
ساعة بعد الوفاة.
مع التخشب الموتي ،يصبح الجسم
ً
ً
متيبسا وال يمكن طيه مطلقا ،بما أن
كــل الـعـضــات تـشـتــد بـفـعــل الـتـبــدالت
الـ ـت ــي تـ ـط ــرأ ع ـل ـي ـهــا ع ـن ــد ال ـم ـس ـتــوى
ال ـخ ـلــوي .يـبــدأ الـتـخـشــب الـمــوتــي في

الـســاعـتـيــن إل ــى ال ـســاعــات الـســت بعد
الموت وقد يدوم من  24إلى  84ساعة.
بعد ذلك ،ترتخي العضالت وتستعيد
قابليتها للطي.
تشمل العمليات الـمـبـكــرة األخ ــرى
ً
أيـ ـض ــا ب ـ ـ ــرودة ال ـ ـمـ ــوت ،الـ ـت ــي ت ـحــدث
عندما يبرد الجسم ألنه «يتوقف عن
ض ـبــط ح ــرارت ــه ال ــداخ ـل ـي ــة» .وتـعـتـمــد
ً
بـ ـ ــرودة ال ـج ـســم ع ـم ــوم ــا ع ـلــى حـ ــرارة
ُ
البيئة المحيطة به ،التي تبلغها حرارة
ً
الجسم طبيعيا في غضون  18إلى 20
ساعة بعد الموت.
من إشارات التحلل األخرى اكتساب
الجسم مسحة خ ـضــراء ،مــع انفصال
الـجـلــد عــن الـجـســم وتـجــزعــه ،وظـهــور
البقعة السوداء ،والتعفن بالتأكيد.

إشارات التفكك األخرى
تـ ـع ــود ال ـم ـس ـح ــة ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء ال ـتــي
يـكـتـسـبـهــا ال ـج ـس ــم ب ـع ــد الـ ـم ــوت إل ــى
تراكم الغازات في تجاويفه .ومن أبرز
ُ
م ــرك ـب ــات هـ ــذه ال ـ ـغـ ــازات م ـ ــادة ت ـعــرف
بالهيدروجين المكبرت .يكتب غوف
أن األخير يتفاعل «مع الهيموغلوبين
ّ
فــي ا لــدم ليشكل السلفهيموغلوبين»
أو الصباغ المخضوضر الذي يعطي
الجسم الميت هذا اللون الغريب.
أما بالنسبة إلى انزالق الجلد ،حين
ً
ينفصل الجلد تماما عن الجسم ،فقد
ً
يبدو لنا أقل إزعاجا عندما نتذكر أن
الطبقة الخارجية الحامية من جلدنا
تتألف في الواقع من خاليا ميتة.
يوضح غوف« :الطبقة الخارجية من
الجلد ،أو الطبقة المتقرنة ،ميتة .من
ً
المفترض أن تكون كذلك .وتؤدي دورا
ً
حيويا في الحفاظ على الماء وحماية
الجلد الحي الكامن تحتها».
يضيف غوف« :تتساقط هذه الطبقة
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار وتـ ـح ــل م ـح ـل ـهــا ال ـب ـش ــرة
ال ـكــام ـنــة تـحـتـهــا .ول ـكــن ع ـنــد ال ــوف ــاة،
ف ــي ال ـب ـي ـئ ــات ال ــرطـ ـب ــة ،ت ـب ــدأ ال ـب ـشــرة
بــاالن ـف ـصــال ع ــن األدم ـ ــة تـحـتـهــا ومــن
السهل إزالتها عن الجسم».
ً
ع ـنــدمــا يـنـفـصــل ال ـج ـلــد ت ـمــامــا عن
ُ
َ
يدي اإلنسان الميت ،تدعى هذه الحالة
ّ
«تشكل القفازين».
بــاإلضــافــة إلــى ذلــك ،تحدث ظاهرة
ُ
ت ـع ــرف ب ــ{ال ـت ـج ــزع» عـنــدمــا «تـهــاجــر»
أنــواع معينة من البكتيريا في البطن
إل ــى األوع ـي ــة الــدمــويــة ،مــا ي ــؤدي إلــى
ً
ً
ً
اكتسابها لونا أرجوانيا مخضوضرا.
ونتيجة هذه الظاهرة ،يبدو الجلد في
بعض أجزاء الجسم (الجذع ،والساقين،
ً
ً
والذراعين عادة) متجزعا كالرخام.
عــاوة على ذلــك ،إذا ظلت العينان
مفتوحتين بعد ال ـمــوت« ،يـجــف جزء
القرنية الذي يتعرض للهواء ،ما يؤدي
ً
ً
إلى اكتسابه لونا أحمر برتقاليا إلى
ُ
أس ــود» ،حسبما يشير غــوف .وتدعى
هذه الظاهرة «البقعة السوداء» (tache
.)noire
ً
أخ ـ ـيـ ــرا ،ن ـص ــل إلـ ــى ال ـت ـع ـف ــن ،ال ــذي
يــدعــوه غ ــوف «عملية إع ــادة الـتــدويــر

التي تعتمدها الطبيعة» .تصبح هذه
العملية سهلة نتيجة العمل المتضافر
للبكتيريا ،والـفـطــريــات ،والـحـشــرات،
والـ ـع ــوام ــل ال ــرم ــرام ــة بـ ـم ــرور ال ــوق ــت.
ويـتــواصــل هــذا العمل إلــى أن يتجرد
الجسم من األنسجة اللينة وال يتبقى
منه إال الهيكل العظمي.

مراحل التفكك
ً
يشير غوف أيضا إلى أن عدد مراحل
التفكك يختلف باختالف العلماء ،إال
أنه ينصح بتأمل خمس مراحل بارزة.
ً
أوال  ،تشير المرحلة الحديثة إلى
الـجـســم بـعـيــد ال ــوف ــاة عـنــدمــا نــاحــظ
إشــارات قليلة إلى بدء عملية التفكك.
تشمل العمليات القليلة التي تبدأ في
هذه المرحلة شحوب اللون واكتساب
الجسم مسحة خضراء ،وازرقاق الجثة،
وظهور البقعة السوداء.
ك ــذل ــك قـ ــد تـ ـت ــواف ــد ح ـ ـشـ ــرات عـ ــدة،
ً
خصوصا الذباب ،إلى الجثة في هذه
المرحلة كي تضع بيضها ،الذي تفقس
ً
ً
منه اليرقات الحـقــا وت ــؤدي دورا في
تجريد الهيكل الهظمي من األنسجة
اللينة المحيطة به.
تكتب الخبيرة المتخصصة في علم
األم ــراض كــارا فالنتاين في كتابها:
ويرقاناته (النغف)
«صحيح أن الذباب
ُ
ً
ً
تبدو مقززة جدا ،إال أنها خلقت تماما
لـلـعـمــل الـ ــذي ت ــؤدي ــه .ل ــذل ــك يــدعــوهــا
خ ـبــراء كـثـيــرون «داف ـنــي الـمــوتــى غير
العالم».
المرئيين في
ً
تضيف مــوضـحــة أن الــذبــاب الــذي
يـضــع الـبـيــض ويـنـجــذب إل ــى الجثث
ً
«ي ـك ــون ع ـ ــادة م ــن ال ــذب ــاب األزرق من
نــوع الخوتعيات» .يعمد «إلــى وضع
بيضه في المنخرين أو الجروح فقط
ألن يرقاناته الصغيرة تقتات باللحم
المتحلل ،إال أ نـهــا تعجز عــن تفكيك
الجلد لتتغذى».
تشمل أن ــواع الــذبــاب األخ ــرى التي
ً
تـنـجــذب إل ــى الـجـثــة نــوعــا آخ ــر ،وفــق

فالنتاين« ،ال يضع البيض بل النغف
الذي يبدأ باستهالك اللحم في الحال.
ويــدعــى هــذا الــذبــاب على نحو ّ
ُ
معبر
 Sarcophagidaeأي ذباب اللحم».
في المرحلة الثانية من التفكك ،أو
ما ُيدعى مرحلة االنتفاخ ،يبدأ التعفن.
فتتراكم ال ـغــازات فــي البطن وتجعله
ي ـع ـلــو وي ـ ـتـ ــورم .نـتـيـجــة ل ــذل ــك ،يـبــدو
ً
الجسم منتفخا.

ً
وصوال إلى العظم

خ ــال الـمــرحـلــة الـثــالـثــة أو مرحلة
التحلل ،يتفكك الجلد بسبب التعفن
وعـ ـم ــل الـ ـنـ ـغ ــف ،مـ ــا ي ـس ـم ــح ب ـت ـســرب
الـغــازات المتراكمةُ .
ويعتبر هــذا أحد
أسـبــاب انبعاث روائ ــح قوية واضحة
من الجسم في هذه المرحلة.

تـقـ ّـدم كايتلين دوت ــي ،الـتــي تتولى
ً
ً
تجهيز الـجـثــث لـلــدفــن ،وص ـفــا دقيقا
ل ـه ــذه ال ــروائ ــح ف ــي ك ـتــابـهــا «ال ــدخ ــان
يــدخــل فــي عينيك» (Smoke Gets In
:)Your Eyes
«تشبه أولى روائح الجسم المتعفن
رائحة عرقسوس مع مسحة حمضيات
قوية .ال أقصد بذلك الليمون الحامض
الصيفي ال ـط ــازج ،بــل رذاذ عـبــوة من
معطر الـحـمــامــات الـصـنــاعــي برائحة
الـ ـب ــرتـ ـق ــال ع ـن ــدم ــا ُيـ ـ ــرش فـ ــي وج ـهــك
ً
ً
مـ ـب ــاش ــرة .أضـ ــف إلـ ــى ذلـ ــك ك ــأس ــا من
ُ
ع ـص ـيــر ال ـع ـن ــب األبـ ـي ــض ص ـب ــت قـبــل
ً
يوم وبدأت تجذب الذباب ،ثم زد دلوا
من السمك المتروك في الشمس .هذه
رائحة تفكك جسم اإلنسان».
ن ـص ــل ب ـع ــد ذلـ ــك إلـ ــى ال ـم ــرح ـل ــة مــا
قبل األخـيــرة ،ما بعد التحلل .وعنها

ّ
«يتحول الجسم إلى جلد،
يكتب غوف:
وغضروف ،وعظم» .في هذه المرحلة،
ً
ت ــأت ــي ع ـ ـ ــادة م ـج ـمــوعــة م ـت ـنــوعــة مــن
الخنافس لتزيل األنسجة اللينة وال
تخلف وراءها سوى العظم.
أمــا المرحلة األخـيــرة ،فهي مرحلة
الهيكل العظمي ،التي ال يتبقى فيها
م ــن ال ـج ـســم سـ ــوى ال ـه ـي ـكــل الـعـظـمــي
وبضع شعيرات .تعتمد الفترة التي
ي ـح ـتــاج إل ـي ـهــا ال ـج ـســم لـيـتـفـكــك على
المنطقة الـجـغــرافـيــة ال ـمــوجــود فيها
ومـ ــدى تـفــاعـلــه م ــع ال ـظ ــروف البيئية
الـمـحـيـطــة .فـ ــإذا ك ــان ف ــي م ـنــاخ جــاف
شديدة االرتفاع أو االنخفاض،
حرارته ّ
فقد يتحنط.

لم نتعلم عن هذا كله؟

ّ
قد تتساءل في هذه المرحلة« :بماذا يفيدنا تعلم هذه
التفاصيل عن عملية تفكك الجسم بعد الـمــوت؟» .تؤكد
دوتي أن التفكير في الموت ومناقشة أي أوجه مرتبطة
بــه قــد تـحـ ّـوال إلــى أمــر مـحـ ّـرم فــي عالمنا ال ـيــوم .تضيف
م ــوض ـح ــة« :قـ ــد ن ـب ــذل ق ـص ــارى ج ـهــدنــا ل ـنــدفــع بــالـمــوت
إل ــى ال ـهــامــش ،مـحـتـجــزيــن الـجـثــث وراء أبـ ــواب فــوالذيــة
مضادة للصدأ ومبقين المرضى والمنازعين في غرف
المستشفيات .وهكذا ننجح بمهارة في إخفاء الموت ،ما
ً
يجعلنا نعتقد تقريبا أننا أول جيل من الخالدين .لكننا
لسنا كذلك».
تعتبر دوتي أن هذا الحظر الضمني للمواضيع المرتبطة
بالموت ّ
يعمق خوف الناس منه ،سواء كان موتهم هم أو
مــوت غـيــرهــم ،ويسهم فــي نشر المعلومات الخاطئة عن
الجثث كمواضع لنقل العدوى.
ما زالت خرافة أن الجثث مرتع للعدوى مستمرة رغم كثرة
األدلة التي تشير إلى العكس .لهذا السبب تكتب دوتي« :من
المفيد أن نتذكر مدى ضعفنا .ونجني الكثير من العودة إلى
إثارة موضوع تفكك الجسم بطريقة مسؤولة».
عندما ّ
نكون فكرة عما يحدث في الجسم بعد الموت،
يتيح لنا ذلك التخلص من هالة الخوف المحيطة بإدراكنا

فناءنا .كذلك يساعدنا في االعتناء بمن نحب بطريقة أفضل،
حتى بعد لحظاتهم األخيرة.
ً
يشير العلماء ،مثال ،إلى أن الفكرة الخاطئة عن أن الجثث
تنشر األمراض بسهولة «خرافة أقوى من أن تموت» يدعمها
ً
غالبا الوصف المبالغ فيه للجثث في وسائل اإلعالم.
ُ
تعتبر هذه مشكلة كبيرة في حالة الوفيات التي تنجم
عن كوارث طبيعية .رغم ذلك ،تذكر منظمة الصحة العالمية
على صفحتها بكل وضوح« :ال تؤدي الجثث الناجمة عن
ً
كوارث طبيعية عادة إلى انتشار األوبئة»ُ .
على نحو مماثل ،يؤكد معدو تقرير خاص نشر في مجلة
« :Pan American Journal of Public Healthطوال  20سنة،
عرفنا أن جثث َمن يموتون في الكوارث الطبيعية ال تسبب
انتشار األمراض المعدية».
ّ
ويتابعون مشددين على أن معرفة أن الجثث ال تشكل
ً
ً
ً
تلقائيا خطرا صحيا قد تقود إلى سياسات أفضل بشأن
َ
ّ
الـمــوت .كذلك تساعد مــن ظلوا على قيد الحياة في تقبل
خسارتهم بطريقة طبيعية تقدمية.
نأمل أن تسهم المعلومات التي قدمناها في هذا المقال
ّ
في توجيه عالقتك مع الفناء ومع جسمك اللذين يشكالن
ً
جزءا من العالم الطبيعي.
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تهديد
بداية

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مرة تسلم ّ
مهنيا :ليس في كل ّ
الجرة فحاذر من الخطأ.
ً
عاطفيا :فاجئ الحبيب بمبادرة جميلة تكسب محبته.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ســاعــة ص ـفــاء تـفــرح قـلـبــك فــا تـبـخــل بها
على نفسك.
رقم الحظ.2 :

الحلول

3

sudoku

4

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :ادرس برنامج عملك بشكل كامل قبل البدء
بتنفيذه.
ّ
ً
عاطفيا :كل ما للحبيب هو لك ،وكل ما هو لك للحبيب.
ً
ً
َ
اجتماعيا :األهل قبل اآلخرين فال تنس هذا األمر بتاتا.
رقم الحظ.18 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
ً
جيدا على أهدافك ّ
ّ
ويدلك الحدس
تصوب
مهنيا:
على المناسب.
ً
عاطفيا :تعيش بعض االرتباك وتتمنى االنفصال
عن الشريك.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :كــن ح ــذرا عندما تـقــود سـيــارتــك أو
عندما تجتاز الطريق.
رقم الحظ.6 :

القوس
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كلمات متقاطعة
كلمة السر

 -6من المنفرد المتوحد.
 -7حن – صالحية.
 -8ثبوت فــي الميناء (م) –

أنعم – لين.
 -9التفرق.
 -١٠زعيم تتاري.

فيرونا

10
 -4داف ــع (م) – أع ـلــى جبال
سيناء.
 -5الظل (م) – حرف عطف.

9

2

7
6
2

1

1
5
3

1

2

3

4

5

6

7

8

10 9

8
4

 -1م ـغ ـن ـيــة أوب ـ ـ ــرا عــالـمـيــة
راحلة.
 -2زع ـيــم ع ـصــابــة أمـيــركــي
شهير.
 -3يقتنص الفرص (م).

ً
ّ
مهنيا :ال تعتمد إال على نفسك فاأليام تثبت لك ذلك.
ً
عــاط ـف ـيــا :راجـ ــع ت ـصــرفــاتــك م ــع الـحـبـيــب ف ـقــد تـكــون
ً
مخطئا.
ً
اجتماعيا :مراعاة ظروف األهل تجنبك الخطأ ونكران
الجميل.
رقم الحظ.13 :

4
8

3 8 1
8 2 5
7 4 3
4 9 7
5 3 8
2 6 4
1 7 2
9 1 6
6 5 9

ً
عموديا:

 21مارس  19 -أبريل

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

6
1
2
3
4
8
9
5
7

 -1أس ــس اتـفــاقــا – سلسلة
بأميركا الشمالية.
 -2ميناء بتونس.
 -3غ ـط ــى – م ـت ـش ــاب ـه ــان –
انتشر.
 -4عندي (م) – ضامن – أداة
نصب.
 -5أيقنا – إقليم محل نزاع
بين الهند وباكستان.
 -6ت ـجــدهــا ف ــي (ك ـت ــاب ــي) –
شاعر إيطاليا.
 -7أرى – تحرك واضطرب.
 -8يتلو (مبعثرة) – أتمها
(م).
 -9أنشأنا (م).
 -١٠نـ ـغـ ـم ــة م ــو سـ ـيـ ـقـ ـي ــة –
عاصمتها أثينا.

الحمل

3

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

6

3 6
8
1 5

5 4 2
3 6 9
9 1 5
6 8 1
7 9 6
1 3 7
4 5 8
2 7 4
8 2 3

قرن
رومانيا
سكة
توسع

نطاق
حملة
صراع
حكم

عصر
فرنسا
ايران
لو

فلك

sudoku

من  6أحرف وهي اسم مدينة تقع في الجزء الشمالي
من إيطاليا.

ع

tawabil@aljarida●com
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4
8
5
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كلمة السر:
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 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :يـجــب أن تـتـعــاون مــع ال ــزم ــاء إلي ـجــاد قاسم
مشترك بينكم.
ً
عاطفيا :تنفتح أمامك فرصة جديدة فحاول اإلفــادة
منها.
ً
ّ
المقربين
اجتماعيا :يضغط عليك الواجب تجاه أحد
وتسانده.
رقم الحظ.16 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
ّ
التفرد بآرائك.
مهنيا :اعمل ضمن فريق بعيدا عن
ً
ً
ً
ّ
عاطفيا :يقدم لك الشريك دعما يريحك وتفرح به كثيرا.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :م ــن األفـ ـض ــل إع ـ ـ ــادة الـ ـع ــاق ــات م ــع أح ــد
األصدقاء.
رقم الحظ.9 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :الـعـمــل كــالـصــاة واج ــب لــإنـســان المجتهد
المؤمن.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ت ـغــال بـمـعــامـلــة الـحـبـيــب بـحـيــث تـكــون
ً
عبدا له.
ً
اجتماعيا :اجعل من بيتك واحة تستقبل فيها أحباءك.
رقم الحظ.10 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :اإلخ ــاص لعملك يمنحك راح ــة وإتـقــانــا في
اإلنجاز.
ً
عاطفيا :أنت والحبيب في وضع دقيق فال تدعاه يدوم.
ً
اجتماعيا :راجع نفسك لتتأكد من معاملتك ألهل بيتك.
رقم الحظ.7 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :استمع إلى آراء االختصاصيين قبل المباشرة
بمشروعك.
ً
عاطفيا :ستكشف لــك األي ــام صــدق الحبيب ومقدار
محبته لك.
ً
ً
اجتماعيا  :ال تنتظر المناسبات لتكون لطيفا بل
ً
كن كذلك دائما.
رقم الحظ.5 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :تـضـطـ ّـر إل ــى تـقــديــم ت ـنــازالت لـلــزبــائــن كــي ال
تخسرهم.
ّ
ً
عاطفيا  :تتطلع نحو المستقبل وتبحث عن شريك
مدى الحياة.
ً
اجتماعيا :ال تـحــاول فــرض أرائ ــك بــالـقـ ّـوة ولــو كنت
ّ
رب العائلة.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تصطدم برفض المسؤولين لمشروع ّ
تعول
عليه.
ً
عاطفيا :ال تتفرد في قراراتك بل اشرك الحبيب معك.
ً
اجتماعيا :سوء تفاهم مع أحد األصدقاء يبعدك عن
اللقاء به.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :احصل ً
دائما على الموافقة قبل بدء مشروع
جديد.
ً
عاطفيا :ترتاح ألجوائكما وتقوم بنشاط اجتماعي
مع الشريك.
ً
ّ
ليعم السالم
اجتماعيا :تتنازل عن بعض الحقوق
في العائلة.
رقم الحظ.19 :
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مجتمع

افتتاح «بالك تاب» في الكويت
ً
أعلنت سلسلة مطاعم «بالك تاب» ،التي تتخذ من نيويورك مقرا
ً
رئيسيا لها ،االنطالق الرسمي ألول فروعها في دولة الكويت،
لتقديم تجربة ال مثيل لها لعشاق البرغر المبتكر ،و«الميلك
شيك» المميز.
ُ
وافتتح المطعم الجديد في الكوت مول محمد جاسم المرزوق،
رئيس مجلس إدارة «مجموعة التمدين» ،والرئيس التنفيذي
لمجموعة صنسيتو أنطونيو غونزالز ،والقائمة بأعمال
السفارة األميركية في الكويت باتريشا فيتز ،والعديد من كبار
الشخصيات الذين انضموا إلى هذه الفعالية.

أنطونيو غونزالز

محمد جاسم المرزوق

باتريشا فيتز

صورة تذكارية مع فريق العمل

صورة جماعية

عدد من العاملين في «بالك تاب»

جانب من الحضور

البرنامج الترويجي للخوخ اليوناني يلتقي أقطاب الصناعة في الكويت
للعام الثالث على التوالي ،وبحضور ودعم السفارة
اليونانية في الكويت ،يعود البرنامج الترويجي
للخوخ اليوناني  Peach Gardenليلتقي أقطاب
الصناعة في الكويت في مؤتمر صحافي بغية تعزيز
التبادل التجاري بين البلدين.
وشـهــد المؤتمر الصحافي إط ــاق الـبــرنــامــج لعام
 2018بحضور آندرياس باباداكيس -سفير اليونان
ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،وم ـم ـث ـل ـيــن ع ــن «أم ــاتـ ـي ــا» -الـمـنـظـمــة
التعاونية للمنتجين اليونانيين ،ولجين الخالدي-
خبيرة التغذية في كالوري كونترول ،وممثلين عن
نوفاسرت.
وألقى المتحدثون الضوء على أهمية هذا المشروع
فــي تعزيز عــاقــات الـتـبــادل الـتـجــاري بين الكويت
واليونان ،والذي يوفر فرصة ريادية للمستوردين

من الكويت ،لتنويع منتجاتهم للمستهلكين.
من جانبها تحدثت لجين الخالدي -خبيرة التغذية
في كالوري كونترول  -عن أهمية تناول الخضراوات
والفواكه الطازجة ،لما لها من أثر كبير في الحفاظ
على أسـلــوب حياة صحي وتحقيق فــائــدة غذائية
أكبر للجسم.
تجدر اإلشــارة الــى أن برنامج  Peach Gardenهو
مشروع أوروبي يسعى إلى الترويج وزيادة الحصة
الـســوقـيــة مــن مـنـتـجــات الـفــاكـهــة الـيــونــانـيــة ومنها
الـخــوخ فــي عــدد مــن األس ــواق العربية مــن ضمنها
اإلمارات العربية المتحدة ،المملكة العربية السعودية
والكويت.
وإطلقت البرنامج وزارة التطوير الريفي والطعام
اليونانية «اماتيا».
ٔ
خالل الموتمر الصحافي

ً
السفير اليوناني في الكويت متوسطا اعضاء الوفد اليوناني والموزعين في الكويت

السفير اليوناني يتقدم الحضور

ٔ
صورة جانبية للحضور خالل الموتمر

«سيمفوني ستايل» يتألق بحضور أسطورتين كرويتين من البرازيل واألرجنتين

تكريم الشريف على جهودها  3عقود
كرمت مديرة منطقة العاصمة التعليمية بدرية
الخالدي مديرة الشؤون التعليمية بالمنطقة
ليلى الشريف على جهودها التي بذلتها طوال
مشوارها المهني ،بعد رحلة عطائها التربوية،
التي استمرت أكثر من  3عقود.

استضاف فندق سيمفوني ستايل ،أخيرا ،اثنين من
أساطير كرة القدم؛ كافو ،مدافع الفريق البرازيلي الفائز
بالمونديال ،ودييغو ميليتو ،المهاجم السابق لفريق
األرجنتين.
وخالل مسيرته الكروية ،التي استمرت  16عاما ،شارك
كافو مرتين مع الفريق البرازيلي الذي فاز بالمونديال
عامي  1994و .2002في حين كان ميليتو من العبي فريق
إنتر ميالن الذي فاز بدوري أبطال أوروبا ،وبطولة الدوري
اإليطالي الدرجة األولى .وأمضى االثنان بعض الوقت
مع ضيوف فندق سيمفوني ستايل خالل فترة إقامتهما
بالكويت.
وسيحظى عشاق كرة القدم بفرصة االستمتاع بمباريات
المونديال  2018في الخيمة المطلة على حوض السباحة
وشوكو كافيه غاردن التي تم افتتاحها حديثا بالفندق،
وهي حديقة داخلية مزودة بتجهيزات تكييف الهواء،
وتوفر مكانا مثاليا وأجواء تنبض بالحماس والحيوية،
لالستمتاع بمشاهدة المباريات وتبادل أطراف الحديث
مع األصدقاء.
كافو وماجد حنا

يامن وڤرون

وبهذه المناسبة ،أقيم حفل تكريم للشريف،
بحضور المديرين والمراقبين ورؤساء األقسام،
الذين ذكروا مناقبها ورحلتها في خدمة الوطن
ً
وأبنائه ،متمنين لها أعواما مديدة ،وحياة عامرة
بالصحة والنجاح.

الخالدي والشريف مع مسؤولي المنطقة عقب تكريمها

مسك وعنبر 20
خالد أمين :أرفض وجود جهاز رقابي على أعمالنا الدرامية
ةديرجلا

•
العدد  / 3825الثالثاء  3يوليو 2018م  19 /شوال 1439هـ

مجموعته الفنية شاركت في تدريب أطفال مخيم الفاعور
فادي عبدالله

شارك الفنان خالد أمين
في «قافلة الفن» ،لمؤسسة
«لوياك» ،في أول عمل خيري
ً
رسمي له ممثال دولة الكويت،
ً
بلد
تمثيل
يريد
أنه
مؤكدا
ً
اإلنسانية خير تمثيل ،ومشددا
على أنه يرفض وجود جهاز
رقابي على األعمال الفنية.

 شــاركـنــا فــي قــافـلــة ال ـفــن معأك ــاديـ ـمـ ـي ــة "لـ ـ ــويـ ـ ــاك" ،ال ـخ ــاص ــة
ألط ـ ـ ـفـ ـ ــال مـ ـخـ ـي ــم ال ـ ـف ـ ــاع ـ ــور فــي
ل ـب ـنــان ،كـ ـ "غـ ـ ــروب" ف ـنــي نـشــارك
في مهرجانات دولية مسرحية،
وهو يتكون مني ومن د .ابتسام
الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــادي وعـ ـ ـل ـ ــي ال ـش ـش ـت ــري
وعبدالله الــزيــد ،وهــذا أول عمل
خ ـيــري نـمـثــل فـيــه دول ــة الـكــويــت
ً
رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــا م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال م ــؤسـ ـس ــة
وأكاديمية لوياك ،ومكثنا هناك
م ـن ــذ ال ـع ـشــر األواخـ ـ ـ ــر م ــن شـهــر
رمـ ـض ــان ال ـم ــاض ــي إلـ ــى م ــا بعد
عيد الفطر ،من  11إلى  23يونيو
الماضي ،وتدريبهم على العمل
ّ
الفني ،مما ول ــد عــاقــة حميمية
بيننا وبين هؤالء األطفال.

● م ــا ه ــي اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم فــي
المخيم؟
 ثمة نقص في كتب التعليم،فـعــدد األط ـفــال  ،120وق ــد وفــرنــا
ب ـع ــض ال ـك ـت ــب م ــن ع ـن ــدن ــا ،كـمــا
وف ـ ــرت ل ـه ــم ال ـك ــوي ــت وأب ــوظ ـب ــي
ً
الكتب أيضا ،وكانت هناك مشكلة
ف ــي ال ـم ـي ــاه ،وت ــم ح ـل ـهــا ،ك ـمــا أن
الـفـنــانــة الـقــديــرة سـعــاد عبدالله
جـ ـلـ ـب ــت مـ ـعـ ـه ــا كـ ـتـ ـب ــا وم ــاب ــس
خــاصــة لـهــم وأل ـع ــاب ــا ،وه ــي لها
سابق معرفة بهم عندما جاء ت
فــي م ــرة ســابـقــة ال ـعــام الـمــاضــي.
ولله الحمد نحن مثلنا الكويت،
بلد اإلنسانية خير تمثيل.

خالد أمين

فـمـكــانــي أم ــام ال ـكــام ـيــرا أو على
خشبة المسرح لتقديم قضاياي،
ّ
ومهما
بالشكل الذي أراه سليما
على الصعيد الفني.
ولـ ـ ـس ـ ــت أحـ ـ ـ ــب ال ـ ـت ـ ـحـ ــدث فــي
ك ــل ش ــيء عـبــر م ــواق ــع الـتــواصــل
االجتماعي ،ألنه مضيعة لوقتي
وإلنسانيتي ولشخصي ،أحاول
أن أبقى مع نفسي وخصوصيتي،
بيد أن الخصوصية اآلن أصبحت
م ـب ــاح ــة ل ـل ـك ــل ،ب ــل وي ـت ــدخ ـل ــون،
ف ـه ـن ــاك م ـط ــال ـب ــات دائـ ـم ــا وأبـ ــدا
من الجمهور ،ســواء معي أو مع
غيري ،بأن أصور كل شيء ،منذ
أن أفيق من النوم إلى العودة إليه،
فأين الخصوصية؟!
وإذا جـ ـئـ ـن ــا إ ل ـ ـ ــى ا ل ـف ـن ــا ن ـي ــن
العالميين الحقيقيين ال نجدهم
يـصــورون  24ســاعــة ،أمــا الفنان
ال ــري ــاض ــي ف ـهــو ي ـصــور تمرينه
في النادي ويسوق له ويتواصل
م ـ ــع الـ ـجـ ـمـ ـه ــور م ـ ــن خ ـ ـ ــال ه ــذا
الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ،وم ـ ـثـ ــا س ـل ـف ـس ـتــر
سـتــالــونــي ي ـصــور ال ـطــرائــف مع
ابنته.

● هـ ــل ت ــؤي ــد وج ـ ـ ــود ال ـف ـن ــان
ب ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــرة ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى "الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ــل
االجتماعي"؟

● إل ــى أي ــن وص ـل ــت الـسـيـنـمــا
ً
العربية راهنا؟

 أص ـ ـبـ ــح الـ ـبـ ـع ــض ال ي ـف ــرقبين "البلوقر" والفنان ،وما بين
"الفاشنيستا" والفنانة ،فبعض
الفنانات أصبحن "فاشنيستات"
يتكلمن عن أزيائهن وماكياجهن
وع ــدس ــاتـ ـه ــن ،أمـ ـ ــا أنـ ـ ــا ك ـف ـن ــان،

 ال ـس ـي ـن ـم ــا الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـت ــيي ـش ــاه ــده ــا ال ـج ـم ـه ــور ،ت ـع ــد 10
ف ــي الـمـئــة مـمــا تـقــدمــه السينما
العالمية ،أو ربـمــا أقــل مــن ذلــك،
وإذا ت ـ ـحـ ــد ث ـ ـنـ ــا ع ـ ـ ــن مـ ـسـ ـت ــوى
المهرجانات السينمائية تحديدا،

صالح القيالني ينفذ  8أغنيات توعوية
لبرنامج «عيال الديرة»
من كلمات الشاعر ساهر وبالتعاون مع نخبة من الملحنين
•

محمد جمعة

ي ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــرج صـ ــالـ ــح
القيالني لتنفيذ  8أعمال غنائية
توعوية خاصة بالمجال التربوي
للطفل ،بتكليف من وزارة اإلعالم،
ع ـلــى أن ت ـبــث ت ـلــك األغ ـن ـي ــات في
برنامج "عيال الــديــرة" ،من إعداد
وت ـقــديــم اإلعــام ـيــة مــامــا أنـيـســة،
وإخراج القيالني.
ويـكـتــب كـلـمــات تـلــك األغـنـيــات
الشاعر ساهر ،فيما يتناوب على
ت ـل ـح ـي ـن ـهــا م ـج ـمــوعــة م ــن ن ـجــوم
اللحن ،منهم :محمد البعيجان،
عادل المويل ،غانم فايز ،عبدالله
ال ـخ ـب ـيــزي ،ود .أح ـم ــد ال ـح ـمــدان.
وتـســاهــم هــذه الـخـطــوة فــي إثــراء
الـ ـب ــرن ــام ــج ،ال ـ ـ ــذي ي ـش ـه ــد ط ـفــرة
واض ـ ـحـ ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـش ـكــل
والـ ـمـ ـضـ ـم ــون ،واسـ ـتـ ـط ــاع خ ــال
ال ـف ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ج ـ ــذب ق ــاع ــدة
كـبـيــرة مــن الـمـشــاهــديــن ،السيما
ف ـئــة األطـ ـف ــال وال ـم ــراه ـق ـي ــن ،لـمــا
يقدمه من معلومات قيمة في قالب
ترفيهي شيق.
ويتناول "عيال الديرة" الكثير
مــن ال ـف ـقــرات ال ـهــادفــة والـمـنــوعــة،

خبريات
أحمد حلمي سيصور فيلمه
الجديد في أوروبا

● ماذا عن مشاركتك في "قافلة
الفن"؟

بلد اإلنسانية

مكاني كفنان
على خشبة
المسرح
أو أمام
الكاميرا لتقديم
قضاياي

tawabil@aljarida●com

صالح القيالني

ساهر

في إطار من التسلة ،وتقديم أفكار
تساهم في تنمية مهارات الطفل،
ليواكب في الوقت نفسه متطلبات
الـعـصــر ،ال ــذي يضع األب ـنــاء أمــام
تـ ـح ـ ٍـد ك ـب ـي ــر ي ـس ـت ـل ــزم تـسـلـحـهــم
بالعادات والتقاليد.
وسبق أن تعاون القيالني مع
ال ـش ــاع ــر س ــاه ــر ف ــي ال ـع ــدي ــد مــن
األعـ ـم ــال داخـ ــل إطـ ــار ال ـبــرنــامــج،
ح ـي ــث ق ــدم ــا م ــن ق ـب ــل  6أغ ـن ـيــات
دينية موجهة للطفل ،بمشاركة
نخبة من الملحنين بصوت الطفلة

شهد الـعـمـيــري ،وبــاالش ـتــراك مع
كـ ـ ـ ــورال مـ ــن األطـ ـ ـف ـ ــال ،وت ـن ــاول ــت
األغنيات موضوعات عدة ،منها:
الحج والهجرة والمولد النبوي
ال ـش ــري ــف واإلسـ ـ ـ ـ ــراء والـ ـمـ ـع ــراج،
وأغنية أخرى عن األخوة .وتساهم
تلك األعـمــال ذات الطابع الديني
والــوط ـنــي فــي إي ـصــال المعلومة
للطفل بسهولة ،إلى جانب غرس
المفاهيم والقيم بطريقة محببة
ل ـل ـط ـفــل تـ ـس ــاع ــده ع ـل ــى حـفـظـهــا
واالقتداء بها في حياته.

خالد أمين مع سعاد عبدالله وفريق «قافلة الفن»
ف ــال ـش ـب ــاب وب ـم ــا ي ـح ـم ـلــونــه مــن
عناصر غير مكتملة يشاركون
في مهرجانات عالمية ويحققون
الفوز ،مما يعني وجــود سينما
شـ ـب ــابـ ـي ــة ت ـ ـعـ ـ ّـبـ ــر عـ ـ ــن ع ـش ـق ـهــم
ل ـه ــذا الـ ـف ــن ،ي ـن ـبــع م ــن إيـمــان ـهــم
ك ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ـي ــن ب ـ ـ ــأن ال ـس ـي ـن ـمــا
س ـت ـغــدو لـغـتـهــم الـمـقـبـلــة ،وهــي
األسـ ـ ـ ـ ــاس ول ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون،
واألخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــر س ـ ـي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر ،ل ـك ـن ــه
سيحتوي على منظور سينمائي،
كما هي الحال في أميركا ومعظم
ال ــدول ب ــأوروب ــا ،حـيــث أصبحت
ال ـم ـس ـل ـســات ت ـص ــور بـتـقـنـيــات
سينمائية ،وانتقلت من مرحلة
 100حلقة مستمرة إلى المواسم،
حيث تعرض حلقة في األسبوع
الـ ــواح ــد ،وكـ ــل م ــوس ــم ي ـضــم من
 13إل ــى  20ح ـل ـقــة ،وبــاع ـت ـقــادي
أنـ ـن ــا س ـن ـخ ــوض ه ـ ــذه ال ـم ــوج ــة
وننتقل إليها .السينما العربية
ال ـج ـمــاه ـيــريــة ،تـ ـن ــازع ،ت ــري ــد أن
تتنفس ،وثـمــة جـهــود وتـجــارب
ومـ ـح ــاوالت لـلـشـبــاب الـمـصــري،
ع ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ـت ـ ــوى ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــديـ ــا
و"األكشن" ،لكنها ليست ناضجة
ً
 100فــي الـمـئــة ،وخ ـصــوصــا في
األخيرة ،وكانت ثمة دول لديهم
إنـ ـت ــاج س ـي ـن ـمــائــي ج ـم ـي ــل ،اآلن

شبه مختف ،على سبيل المثال
السينما اللبنانية ،ا لـتــي كانت
مزدهرة ،أصبحت اليوم معتمدة
عـلــى جـهــود الـشـبــاب والغالبية
منهم يشاركون في المهرجانات
ً
الـعــالـمـيــة وي ـب ـلــون ب ــاء حـسـنــا،
ولكن نتمنى دعم الدولة لهم.

السينما الكويتية
● مــاذا عن السينما الكويتية
والخليجية؟
 فــي الـكــويــت الـتـجــربــة قليلةجدا ،لم تنضج بالشكل المرجو،
والشباب كسول ،وفي السعودية
إن ـت ــاج بــزخــم ج ـم ـيــل ،وال ـش ـبــاب
بدأوا يصقلون مواهبهم بدراسة
الـسـيـنـمــا ف ــي أم ـيــركــا وأوروبـ ـ ــا،
ً
وأنتجوا أعمالهم ،وكنت عضوا
في لجنة تحكيم مهرجان الفيلم
السعودي ،وشاهدت جهدا رائعا
مــن ال ـش ـبــاب الـسـعــوديـيــن ،لكنه
يـحـتــاج إل ــى تــوجـيــه واستنباط
األعمال فيها من الروح السعودية
أو ا لـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة أو ا لـ ـع ــر بـ ـي ــة،
ال ـت ــي ت ـت ـحــدث ع ــن مــواضـيـعـهــم
وقـضــايــاهــم ،ألن أفـكــارهــم كانت
متأثرة بالسينما األميركية بحكم

دراس ـت ـهــم ه ـنــاك ،وف ــي مهرجان
"ك ـ ـ ــان" نـ ــرى أف ــام ــا م ــن أم ـيــركــا
الجنوبية ومن شرق آسيا تتكلم
عن قضاياهم.

دراما اجتماعية
● ك ـ ـ ـيـ ـ ــف تـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـ ــدرام ـ ـ ـ ــا
الخليجية؟
 تــواصــل ال ــدرام ــا الخليجيةدرب ـه ــا ،وات ـخ ــذت حــالـيــا منحى
آخــر ،في مناقشة قضايا أخــرى،
مـ ـت ــأث ــرة ب ــالـ ـش ــارع ال ـس ـي ــاس ــي،
وقضايا "داع ــش" وغـيــرهــا ،وقد
أنتجت أعماال في الدول العربية
التي تناقش هذا الموضوع ،وثمة
تأثر بالدراما التركية في إحدى
الـ ـفـ ـت ــرات ،وفـ ــي ب ـع ــض األع ـم ــال
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ت ــم ت ـص ــوي ــر بـعــض
المشاهد في تركيا ،ولكن حتى
اآلن ال ــدرام ــا الـخـلـيـجـيــة تعتبر
اجتماعية بحتة وحتى إن كانت
في إطار التراث.
● لماذا تلك المبالغة في األداء
الدرامي المحلي؟

الممثل بتطوير أدوا ت ـ ــه الفنية،
فيبدأ تمثيله بشكل مبالغ فيه،
ال يمس فعال الشارع ،ومن جانب
آخ ــر إذا كــانــت القضايا ال تمس
الـ ـش ــارع ف ـهــي مـشـكـلــة نـعــانـيـهــا
ول ـه ــا ع ــاق ــة بــال ـج ـهــاز الــرقــابــي
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوص ،ف ـ ـهـ ــو ي ـق ـبــل
دائ ـم ــا بــالـنـصــوص االجـتـمــاعـيــة
الخفيفة ويرفض النصوص التي
تحتوي على عنصر الخيال درءا
لـلـمـشـكــات ،م ــن نــاح ـيــة مجلس
األمة أو الوزير.

ياسر جالل ورث الكثير من
صفات والده

● هـ ــل ت ــرف ــض وج ـ ـ ــود ج ـهــاز
رقابي؟
 ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ال ـش ـخ ـصــيكفنان ،أرفضه ،ألنني أحبذ الحرية
الـتــامــة فــي مـنــاقـشــة الـمــواضـيــع،
فكلنا نملك األخــاق ُ
والمثل ،وال
ن ـخــرج ع ــن عــادات ـنــا وتـقــالـيــدنــا،
ً
وال نجرح أحدا ،لذا نريد أن نقدم
قضايانا بشكل ملموس ومهم ،ألن
نريد أن نقدم رسالتنا في معالجة
قضية أو مشكلة معينة.

 -يـ ـع ــود ذل ـ ــك إل ـ ــى ع ـ ــدم وع ــي

محمد منير ينتهي من تسجيل
نصف أعمال ألبومه
ً
يعود المغني محمد منير قريبا بألبوم جديد ،انتهى من نصفه
ً
ً
تقريبا ،ويحمل أكثر مــن مفاجأة كعادته دائـمــا فــي التجديد شكال
وموضوعا مع كل ظهور له.
منير في ألبومه القادم سيعيد تقديم أغنية مع مطربة مصرية
ً
أصيلة ابتعدت قليال عن الساحة الغنائية ،وهناك محاوالت منه
لعودتها معه ومشاركتهما الغناء فــي أغنية من
أغانيها.
وال ـم ـف ــاج ــأة ال ـثــان ـيــة ف ــي أل ـب ــوم مـنـيــر،
الملقب بـ"الكينغ" ،تعاونه مع الموسيقار
األلماني رومان بونكا في أغنيتين قام
بالفعل بتسجيلهما منذ أيام ،ليكون
أكثر من  50في المئة من ألبوم محمد
منير قد انتهى منه.
وينتظر الجميع عودة الكينغ،
ويتشوق جمهوره في كل العالم
أغان جديدة له تضاف إلى
بسماع
ٍ
رصيده الغنائي ،الذي تربع به على
عــرش األغـنـيــة ،وأصبحت كــل الحاالت
ال ـتــي يـمــر بـهــا اإلن ـس ــان م ــن ح ــب وف ــرح
وحزن وغضب وغيرة وعشق وغيرها من
األحاسيس الموجودة في أغانيه ،بل إن كل
المناسبات ستجد له أغاني فيها .ويعتبر
ً
منير أيـضــا مــن أكـثــر المطربين نجاحا في
تقديم أغاني لغيره من المطربين ،ويستطيع
ً
أن يحقق نجاحا يفوق نجاح األغنية األصلية،
بل يرتبط المستمع بما يغنيه لمطربين آخرين
أكثر من تعلقهم بالمطرب صاحب األغنية.

يستعد النجم أحمد حلمي
لتصوير فيلمه السينمائي
الجديد خالل أيام قليلة،
وتشاركه في بطولته الفنانة
منة شلبي ،ومن املنتظر
عرضه في سباق عيد األضحى
السينمائي املقبل .ولم يستقر
النجم على االسم النهائي للعمل،
لعدم اكتمال السيناريو الذي
يكتبه املؤلف عبدالرحيم كمال،
ويخرجه خالد مرعي ،إذ من
املقرر تصوير معظم أحداثه في
بلد أوروبي .يذكر أن آخر األعمال
السينمائية التي قدمها حلمي
في السينما فيلم "لف ودوران"
مع الفنانة دنيا سمير غانم ،وقد
عرض في سبتمبر  ،2016وحقق
من خالله نسبة إيرادات كبيرة.

ّقدم املمثل املصريياسر جالل
شخصية االبن املحب لوالده
في مسلسل "رحيم" ،وقال جالل
دائمًا انه "ابن أبوه" ،كما تقول
كلمات األغنية الخاصة بالعمل.
ّ
وعن والده أشار إلى أنه يعتز
ويفخر كثيرًا بأنه ابن املخرج
املسرحي الراحلجالل توفيق،
وان عالقته بوالده لم تكن عادية،
فكان مثله األعلى في الحياة،
وورث منه الكثير من الصفات،
حتى نبرة الصوت ،كما عشق
الفن من خالله.
وأشار إلى أنه تعلم من والده
العديد قبل أن يدخل املعهد
العالي للفنون املسرحية ،إذ إنه
كان السبب في أن يكون متفوقًا
في دراسته ،وأن يكون األول
على دفعته ،أما عن النصيحة
التي كان يقولها دائما له هي
ان يتكلم دائما من قلبه ،حتى
يشعر الجمهور بإحساسه.

الموسم الخامس من مسلسل
« »Powerيعرض اليوم

محمد منير

قررت شبكة قنوات ""STARZ
عرض املوسم الخامس من
مسلسل الدراما األميركي
" ،"POWERاليوم ،في الواحدة
بعد منتصف الليل ،بعد انتشار
الكثير من الشائعات التي أكدت
احتمالية تأجيل املوسم الجديد
ألواخر العام.
ويشارك في بطولة املسلسل
املغني  50سنت ،أوماري
هاردويك ،ليلى لورين ،ناتوري
ناوتون ،جوزيف سيكورا،
لوسي والترز ،أندي بني.

بثينة العيسى :الكويت تعيش ربيعها الثقافي باألعوام األخيرة
قدمت مشروعها «تكوين» في ندوة سوق عكاظ بالطائف
قــالــت الــروائـيــة الكويتية ومــؤسـســة مـشــروع "تكوين"
الثقافي ،بثينة العيسى ،إن "الكويت تعيش ربيعها الثقافي
خالل السنوات الخمس األخيرة".
جاء ذلك في تصريح أدلــت به العيسى عقب تقديمها
عرضا عن مشروعها الثقافي (تكوين) خالل ندوة أقيمت
أمــس األول بعنوان "المشاريع الثقافية الـشــابــة" ،ضمن
البرنامج الثقافي لـ"سوق عكاظ" ،المقام حاليا في مدينة
الطائف غربي السعودية.
وسلطت العيسى الضوء على االزدهــار الثقافي الذي
تشهده الكويت حاليا بوجود أكثر من  300نــادي كتاب
ضمن مشروع "الجليس" ،فضال عن وجود مئات األندية
الثقافية ومجاميع القراءة األخرى.
وأض ــاف ــت" :لـيـســت لــديـنــا جـهــة تـنـتـظــر ال ــدع ــم م ــن أي
مــن كــان ،ولدينا الـقــدرة دائـمــا على إنـجــاز األفـضــل بأقل
اإلمـكــانــات" ،مشيرة إلــى أنها تــرى فــي الساحة الثقافية
الكويتية "روحا مبادرة إيجابية ،وازدهارا على مستوى
القطاع األهلي".
ولفتت إلــى أن "مــا نشهده فــي الكويت استثنائي ،إذ
يوجد في اليوم الواحد من أربع إلى خمس فعاليات ،وهو

األمر الذي لم نكن نلمسه بهذه الكثافة في السابق" ،مبينة
أن "مواقع التواصل االجتماعي مكنت المجتمع الثقافي من
التواصل ،كما مدت جسورا بين أطرافه ،األمر الذي أنعش
الحياة الثقافية بال شك".
من جهة أخرى ،اعتبرت العيسى أن المشكلة الوحيدة
التي يواجهها المثقف في الكويت هي "الرقابة والوصاية
على ما ينبغي أن يقرأه وما ال يقرأه" ،مضيفة" :هذا جدل
قــديــم بـيــن الـمـثـقـفـيــن ووزارة اإلع ـ ــام ،وبــاسـتـثـنــاء هــذه
الـجــزئـيــة ال أعـتـقــد أن المثقفين الكويتيين يـعــانــون أي
مشكلة".
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــال ـم ـســرح وال ـم ـك ـت ـبــات ودور الـنـشــر
وصناعة الكتب في الكويت ،رأت الروائية الكويتية أنها
ستزدهر بشكل أكبر فيما لو تخلص الوسط الثقافي من
مقص الــرقـيــب ،مستدركة" :حـتــى فــي ظــل وج ــود الرقابة
ي ـح ــاول الـجـمـيــع ب ــذل م ــا بــوسـعــه لـتـقــديــم أع ـم ــال عالية
الجودة".
واستذكرت في هذا المجال المراكز الثقافية المتميزة
بالكويت ،ومنها مركز عبدالله السالم الثقافي ومركز جابر
األحمد الثقافي ،إضافة إلــى النشاط المعروف والقديم

لمؤسسات عريقة منها (دار اآلثار اإلسالمية) ،والمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
وحول مشاركتها في الندوة الثقافية بـ"سوق عكاظ"،
وعرضها لمشروعها الثقافي (تكوين) ،بينت العيسى أنها
تحدثت في الندوة عن مراحل تطور المشروع ،حيث كان
في البداية عبارة عن فكرة ،ثم تحول إلى حساب عبر موقع
إنستغرام ،بعدها مدونة ،وعقب ذلك إلى مقر ،عبارة عن
مكتبة ،ثم دار نشر ومحترف للتدريب وغيرها.
وأوضحت أن المشروع "عبارة عن رحلة مستمرة منذ
خمس سـنــوات حتى اآلن ،وال يمكن اخـتــزالـهــا فــي وقت
وجيز خالل الندوة" ،مضيفة أنها حاولت استعراض أهم
المحطات التي مر بها ،كما شاركت مع ثالثة مشروعات
شـبــابـيــة جـمـيـلــة جـ ــدا ،ه ــي" :ع ـل ـم ـنــا" و"أرب ـ ـ ــاب ال ـح ــرف"
و"ساندوتش ورقي".
وأش ــارت العيسى إلــى أن الـحــوار "تـنــاول أوجــه الشبه
والتمايز بين هــذه المشروعات ،ومــا نحتاجه لصناعة
مشروع ثقافي يتمتع باستدامة واستقاللية وقدرة على
اإلنتاج".
(كونا)
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دوليات
األسد على بعد  7كلم من األردن ...وفصائل درعا تنقسم

سلة أخبار
تظاهرات في رام الله
ضد «صفقة القرن»

• عدد النازحين يتجاوز ربع مليون ...وبريطانيا ضربت قوات موالية للنظام قبل أيام قرب التنف
• الصفدي يبحث تطورات جنوب سورية مع الفروف اليوم • تركيا «تمدد» وجودها في عفرين

جدد مئات الفلسطينيني،
أمس ،رفضهم التعاطي مع أي
أفكار متعلقة بخطة التسوية
السياسية األميركية املنتظرة،
املعروفة إعالمية باسم «صفقة
القرن».
ودعت تظاهرة نظمتها
فصائل فلسطينية ،انطالقا
من ميدان املنارة وسط مدينة
رام الله ،وجابت عدة شوارع،
إلى رفض الصفقة التي لم
يعلن عنها حتى اآلن ،وأحرق
املتظاهرون صور الرئيس
األميركي دونالد ترامب.
وشارك في املسيرة قيادات
من فصائل منظمة التحرير
وحركة فتح.
(رام الله  -األناضول)

دورية أردنية على حدود سورية أمس األول (أ ف ب)

وسط استمرار المفاوضات بين
فصائل المعارضة والجانب
الروسي على مناطق أخرى في
الجنوب ،فرضت قوات الرئيس
بشار األسد سيطرتها على
المزيد من المدن والبلدات
بموجب اتفاقات مصالحة أشبه
باالستسالم ،وباتت على بعد
نحو  7كلم من حدود األردن،
إثر سيطرتها على  %60من
محافظة درعا.

رغم إعــان فريق األزمــة التابع
للمعارضة النفير العام في جنوب
ً
سورية رفضا لشروط االستسالم،
تـ ــوصـ ــل ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـ ــروسـ ـ ــي مــع
ف ـصــائــل م ـع ــارض ــة ف ــي الـمـنـطـقــة
ذات ـه ــا إل ــى  5ات ـفــاقــات مصالحة
جـ ــديـ ــدة فـ ــي ب ـ ـلـ ــدات ال ـم ـس ـي ـفــرة
وكحيل والـسـهــوة والـجـيــزة ،كما
في مدينة بصرى الشام بمحافظة
درع ــا ،مهد الحركة االحتجاجية
ضد الرئيس بشار األسد.
ً
وتواجه فصائل درعا ،انقساما
فــي صفوفها بين مــؤيــد ورافــض
التفاقات المصالحة التي تقترحها
روس ـيــا ،وتتضمن انـتـشــار قــوات
ال ـن ـظــام ،وف ــق ال ـمــرصــد ال ـســوري
ل ـ ـح ـ ـقـ ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ون ــاشـ ـطـ ـي ــن
محليين.
وبموجب مفاوضات ،تتوالها
روسـ ـي ــا م ــع وفـ ــد مـ ـع ــارض يضم
مدنيين وعسكريين ،انضمت 13
بـلــدة عـلــى األق ــل بشكل منفصل،
أبــرزهــا بـصــرى ال ـشــام ،الـتــي أثــار
م ــوافـ ـق ــة ال ـف ـص ـي ــل الـ ـن ــاف ــذ فـيـهــا
"شـبــاب السنة" على هــذا االتـفــاق
انـ ـتـ ـق ــادات واسـ ـع ــة ش ـم ـلــت قــائــد
الفصيل أحـمــد ال ـعــودة ،ووصلت
إلى حد اتهامه بـ"الخيانة".
وتمكنت ق ــوات الـنـظــام بفضل
هذه االتفاقات والحسم العسكري
مــن مضاعفة مساحة سيطرتها
لتصبح  60في المئة من مساحة
الـمـحــافـظــة ال ـج ـنــوب ـيــة ،م ـنــذ بــدء
تصعيدها في التاسع من الشهر
الـ ـ ـج ـ ــاري ،وأصـ ـبـ ـح ــت ع ـل ــى بـعــد
سـبـعــة ك ـي ـلــوم ـتــرات م ــن ال ـح ــدود
األردنية.
وأعـلــن المفاوضون المدنيون
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ان ـ ـس ـ ـحـ ــاب ـ ـهـ ــم مـ ـ ـ ــن وف ـ ــد

المعارضة .وقالوا في بيان موقع
باسم المحامي عدنان المسالمة:
"لم نحضر المفاوضات اليوم ،ولم
ً
نكن طرفا في أي اتفاق حصل ،ولن
ً
نكون أبدا".
وج ـ ــاء ف ــي ال ـب ـي ــان" :ل ـق ــد عـمــل
ال ـب ـع ــض ع ـل ــى اس ـت ـث ـم ــار ص ــدق
وشجاعة الثوار األحــرار من أجل
تحقيق مصالح شخصية ضيقة،
أو ب ــأفـ ـض ــل ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط م ـ ــن أج ــل
تـحـقـيــق م ـصــالــح آن ـ ّـي ــة مناطقية
تافهة على حساب الدم السوري".

النفير العام
ورفـ ـ ــض ف ــري ــق األزم ـ ـ ــة ال ـتــابــع
ل ـل ـم ـعــارضــة الـ ـش ــروط ال ــروس ـي ــة،
وأعـ ـل ــن ال ـن ـف ـيــر الـ ـع ــام ،ودع ـ ــا كل
شـخــص ق ــادر عـلــى حـمــل الـســاح
إلى التوجه إلى أقــرب نقطة قتال
إلـ ـ ــى أن تـ ـص ــدر بـ ـي ــان ــات الح ـق ــة
تـحــددهــا ال ـق ـيــادة الـعـسـكــريــة عن
"ح ـ ـ ـ ــرب االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال والـ ـتـ ـح ــري ــر
الشعبية".
وقــال الـفــريــق" :نـظــرا لضبابية
الــرؤيــة وال ـطــرح ،وع ــدم الــوضــوح
ف ـ ــي مـ ـ ـح ـ ــاور ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ب ـش ـكــل
يـثـيــر ال ـش ـكــوك ،فـضــا عــن تعنت
ّ
ال ــروس ...فإنه تشكل لدينا سبب
ك ــاف ل ـعــدم ال ـث ـقــة ب ـهــم ولـلـخــوف
الـمـبــرر وال ـم ـشــروع عـلــى أبنائنا
ف ــي ال ـج ـي ــش الـ ـح ــر ب ـع ــد ان ـت ـهــاء
المفاوضات وتسليم السالح".

شروط االتفاق
وأش ـ ــار م ــدي ــر ال ـم ــرص ــد رام ــي
عبدالرحمن إلى "انقسام في اآلراء
داخل الفصائل بين موافقة وأخرى

راف ـض ــة ل ــات ـف ــاق" ،ال ــذي تعرضه
روسيا ويتضمن تسليم السالح
ال ـث ـق ـيــل والـ ـمـ ـت ــوس ــط ،م ــع ع ــودة
المؤسسات الرسمية ورفع العلم
ال ـســوري وسـيـطــرة ق ــوات النظام
ع ـل ــى م ـع ـب ــر ن ـص ـي ــب مـ ــع األردن
المجاور.
وي ـن ــص االتـ ـف ــاق ع ـلــى تـســويــة
أوضاع المنشقين والمتخلفين عن
الخدمة العسكرية اإللزامية خالل
 6أشهر ،مع انتشار شرطة روسية
في بعض البلدات.
وفـ ـ ـ ــي طـ ـ ـف ـ ــس ،الـ ـ ـت ـ ــي رفـ ـض ــت
االسـتـســام ،أوضــح عبدالرحمن،
أن طائرات النظام استهدفت بأكثر
من  22غارة مناطق االشتباك في
البلدة الواقعة شمال غرب درعا،
وأشار إلى سقوط عشرة قتلى في
صـفــوف الـفـصــائــل ،مـقــابــل سبعة
ً
مــن ال ـقــوات الـحـكــومـيــة ،موضحا
أنه بذلك ارتفع عدد قتلى القوات
الموالية للنظام منذ  19يونيو،
إل ــى  ،117مـقــابــل  74للمعارضة،
ً
و 132مدنيا بينهم  25طفال.

عدد النازحين
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،أعـلـنــت األمــم
ال ـم ـت ـحــدة أم ــس ع ــن ت ـج ــاوز عــدد
الـ ـن ــازحـ ـي ــن ن ـت ـي ـج ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات
العسكرية األخيرة في درعــا 270
ً
ألـفــا ،مشيرة إلــى أنها "أم ــام أزمــة
إنـ ـس ــانـ ـي ــة ح ـق ـي ـق ـي ــة فـ ــي ج ـن ــوب
سورية".
وقال الناطق باسم المفوضية
ال ـســام ـيــة ل ـش ــؤون الــاج ـئ ـيــن في
األردن م ـح ـمــد ال ـ ـح ـ ــواري" :ع ــدد
ً
النازحين ارتـفــع مــن  45ألـفــا إلى
ً
 100ألــف ثــم إلــى  160أل ـفــا ،وكنا

أستراليا توقف مساعدات
للسلطة الفلسطينية

نتوقع أن يصل العدد إلــى مئتي
ألف ،لكننا اليوم نتحدث عن أكثر
ً
من  270ألفا".
وبعد اجتماعه بممثل مفوضية
الالجئين بستيفانو سيفري ،أعلن
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األردنـ ـ ـ ــي أي ـمــن
الصفدي عزمه إجراء مباحثات مع
نظيره الــروســي سيرغي الفــروف
ً
اليوم ،مؤكدا أنه يتطلع إلى حوار
صــادق وعميق معه لبحث كيفية
الـتــوصــل إلــى وقــف إلط ــاق الـنــار،
وضمان بقاء السكان على أرضهم
وإيصال المساعدات إليهم.
و م ـ ــع ت ـم ـس ــك األردن ب ــإ غ ــاق
حــدوده الشمالية في  ،2016وأكد
أ نــه ال يعتزم فتحها منذ انطالق
عملية درعــا ،كشف رئيس الــوزراء
عمر الرزاز أمس األول عن حصوله
ع ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات م ــؤك ــدة ب ــوج ــود
مسلحين بين المجموعات التي
تــريــد دخـ ــول األردن م ــن ســوريــة،

ً
م ـ ــداف ـ ـع ـ ــا ب ـ ــذل ـ ــك عـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــرار عـ ــدم
اسـتـضــافــة ال ـمــزيــد م ــن الــاجـئـيــن
السوريين.
وعـ ـل ــى ج ـب ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،كـشـفــت
صحيفة " ص ـنــداي تــايـمــز" ،أمــس
األول ،عن استهداف القوات الجوية
ً
البريطانية موقعا تابعا للجيش
ال ـســوري فــي  21يونيو الماضي،
م ــوض ـح ــة أن م ـق ــات ـل ــة "ت ــايـ ـف ــون"
أسقطت قنبلة ثقيلة يبلغ وزنها
 227ك ـلــغ مــوج ـهــة بــال ـل ـيــزر قــرب
قـ ــاعـ ــدة ال ـت ـن ــف ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـتــي
تتمركز فيها قوات التحالف الدولي
ب ـق ـيــادة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،على
الحدود األردنية.
وب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر مـ ــن وزارة
الــدفــاع الـبــريـطــانـيــة ،ف ــإن العملية
أس ـ ـف ـ ــرت ع ـ ــن مـ ـقـ ـت ــل ضـ ــابـ ــط و7
عـسـكــريـيــن ســوري ـيــن ،مـعـتـبــرة أن
ال ـه ـجــوم ي ــأت ــي ض ـمــن اإلج ـ ــراءات
ا لـجــوا بـيــة المتكافئة بين أعضاء

التحالف الــدولــي في ظل التهديد
الــذي تتعرض لــه الـقــوات الغربية
في سورية.
ب ـ ــدوره ،أع ـلــن الـمـتـحــدث بــاســم
وزارة الـخــارجـيــة الـتــركـيــة حامي
آق ـصــوي بـقــاء الـجـيــش فــي مدينة
عفرين بريف حلب الشمالي بشكل
مؤقت "من أجل تنميتها بعد عودة
ً
الـحـيــاة إلــى طبيعتها" ،مــؤكــدا أن
ت ــرك ـي ــا بـ ـ ـ ــدأت ،ب ـش ـك ــل ت ــدري ـج ــي،
بتسليم بعض المهام إلى المجلس
المحلي الذي أسسه أهالي المدينة.
وعقب سيطرة فصائل الجيش
الحر المدعومة من تركيا في  18من
مارس على كل مدينة عفرين شكلت
شــرطــة عسكرية وشــرطــة وطنية،
كما شكلت مكونات مدينة عفرين
ً
ً
ً
مجلسا محليا مؤقتا إلدارة أمور
المدينة في أبريل الماضي يتكون
من مدنيين عرب وأكراد وتركمان.
(عواصم  -وكاالت)

ً
ً
الصدر :متى يكون القرار عراقيا وليس خارجيا؟ الجزائر :نجل رئيس سابق يترشح لـ «الرئاسية»
طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،
أمس ،أربعة تساؤالت عن المستقبل السياسي
واالقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـع ــراق ــي ،م ــؤك ــدا أن الـجـمـيــع
بانتظار محاكمة الفاسدين.
وتساءل الصدر ،في تغريدة على "تويتر":
"مـتــى يـحــاكــم ال ـفــاســدون فــي ب ـلــدي ،وم ــن ذا
ً
سـيـحــاكـمـهــم؟" ،مـضـيـفــا" :مـتــى يـكــون الـقــرار
ً
عراقيا ،وال ننتظر القرار من خارج حدودنا
ً
ً
شرقا أو غربا"؟
وم ـض ــى يـ ـق ــول" :م ـت ــى ي ــزده ــر االق ـت ـصــاد
العراقي ،وتكون عملته في مصاف العمالت
الكبرى"؟ وتابع" :متى يكون للشباب المثقف
دور ف ــاع ــل ف ــي رس ـ ــم م ـص ـيــر ال ـ ـعـ ــراق وف ــي
ً
بنائه"؟ الفتا إلى أن "كلنا بانتظار محاكمة
الفاسدين".
وفي وقت سابق ،أكد رئيس الوزراء حيدر
العبادي أن الحكومة "لن تتردد" أمام فتح أي
ملف فساد ،وفيما اعتبر عدم توزيع الثروة
ً
بشكل عادل "فسادا" ،دعا إلى "ثورة" لحماية

المال العام وتحقيق العدالة االجتماعية.
بدوره ،استعجل تحالف "سائرون" محاربة
ً
قوى الفساد ،معتبرا دعوات الصدر المستمرة
لتشكيل الحكومة الجديدة بأنها "مسؤولية
يتحملها جميع القوى السياسية".
وقـ ــال ال ـنــاطــق الــرس ـمــي ب ــاس ــم الـتـحــالــف
قـحـطــان ال ـج ـبــوري ،فــي بـيــان ل ــه ،إن "أسئلة
الصدر حــول محاكمة الفاسدين وأهمية أن
ً
يكون القرار عراقيا هي أسئلة المرحلة التي
من رحمها يمكن أن تنضج الكتل السياسية
ً
ً
ً
برنامجا سياسيا طموحا لبناء الدولة".
وحذر الجبوري من أن "الحراك السياسي
الحالي ينطلق من غلبة المصالح الحزبية
والمذهبية والعرقية على المصالح الوطنية
العليا ،وهــو ما يوجب على الجميع إدراكــه
إذا أردنا العمل باالتجاه الصحيح" ،مضيفا
أن "الـمــرحـلــة الــراهـنــة والـمـقـبـلــة تتطلب من
الـجـمـيــع االرت ـف ــاع إل ــى مـسـتــوى الـتـحــديــات،
ول ـع ــل ال ـت ـح ــدي األه ـ ــم لـلـجـمـيــع ه ــو كيفية

بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة،
وذل ــك لجهة خلوها مــن الـفـســاد ال ــذي يجب
الشروع بمكافحة كبار رؤوسه مهما كانوا،
واستقاللية القرار واالهتمام باإلنتاج ،بحيث
تتراكم لدينا مدخالت تؤسس لعملة قوية ،مع
أهمية منح الشباب الدور الذي يستحقونه".
إلى ذلــك ،أعلنت مفوضية االنتخابات أن
مجلس المفوضين استكمل كافة إجــراء اتــه
المتعلقة بــالـعــد وال ـفــرز ال ـيــدوي ال ــذي يبدأ
اليوم.
وقــال الناطق الرسمي باسم المفوضية،
ليث حمزة ،في بيان ،إن "مجلس المفوضين
أصدر النظام رقم  ١٣لسنة  ٢٠١٨المتضمن
اإلجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية العد
اليدوي في المراكز والمحطات االنتخابية".
وأعلنت المحكمة االتحادية ،أمس ،تحديد
ال ـج ـه ــة ال ـم ـخ ـت ـصــة ب ـب ــت الـ ـمـ ـن ــازع ــات بـيــن
مرشحي االنتخابات النيابية ،مبينة أن هذه
الجهة هي مفوضية االنتخابات.

ب ــدأت الـســاحــة الـسـيــاسـيــة ال ـجــزائــريــة تـتـحــرك مع
اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية المقررة في أبريل
 2019المقبل ،إذ أعلن ناصر بوضياف الترشح لخوض
غمارها.
وأص ـب ــح ب ــوض ـي ــاف ،ن ـجــل ال ــرئ ـي ــس ال ـج ــزائــري
الـســابــق محمد بــوضـيــاف (رئ ـيــس "الـهـيـئــة العليا
للدولة" آنــذاك) ،الذي اغتيل بعد بضعة أشهر على
توليه الحكم ،حين كان يلقي خطابا داخل مسرح
بمدينة عنابة (حوالي  400كلم شرق الجزائر) في
 25يونيو  ، 1992هو المترشح الثاني رسميا بعد
اليساري فتحي غــارس عــن "الحركة الديمقراطية
االجتماعية".
وكتب بوضياف على صفحته في فيسبوك" :اليـوم
بـعـد إحـيائـنا للـذكـرى الـ  26الستشهاد "سـي الطـيـب
الــوطـ ـنـ ــي" (مـحـمــد بــوض ـيــاف) بمـسقط رأس ـ ــه واليـ ــة
المـسيلـة (حــوالــي  200كلم شــرق الجزائر العاصمة)
بـلديـة أوالد ماضــي ،حـيث شـهد هــذا اليـوم حضـور
جـمع غـفير مــن ا لـشعب و مـجاهدين ،قـمت باإل عـالن
عـن تـرشحـي للرئاسـيـات  2019وبـمشروع وطـنـي قـوي

يحـمل كـل الحلـول للـخروج مـن األزمـة التـي سـببها هـذا
النـظام الفاسـد".
وأضاف بوضياف في شريط فيديو نشره على نفس
الصفحة" :حلمي تخليص بلدنا من هذا النظام الفاسد
وم ــن ج ـ ــذوره ،حـيــث إن ـنــا نـمـلــك الـح ـلــول فــي تحقيق
الـعــدالــة ورف ــع مستوى العلم والـنـهــوض باالقتصاد
الوطني وتحقيق الديمقراطية الحقيقية وإرجاع حق
كل الشعب الجزائري وجعله هو السيد األول في هذا
الوطن".
وتابع" :مثلما مد والدي في  1992يده لكم (يقصد
الشعب الجزائري) ها أنا أمد لكم أيضا يدي ونتحد
لبلوغ طموحاتنا وطموحات الشهداء" ،داعيا جميع
الجزائريين ألن "يقفوا معي ويساندوني" ألني "قادر
على جمع الشمل".
وأكد بوضياف أنه إذا انتخب رئيسا جديدا للجزائر
في  ،2019فإنه لن يقضي في السلطة إال والية واحدة
و"ليس أربع أو خمس عهدات" ،في تلميح الى الرئيس
الـحــالــي عــب الـعــزيــز بوتفليقة ال ــذي يـتــوقــع ترشحه
لوالية خامسة على التوالي بعد مطالبة  3احزاب بذلك.

أعلنت أستراليا أنها لن تقدم
مساعدات مباشرة تقدر
بـ 10ماليني دوالر أسترالي
لحكومة السلطة الفلسطينية،
بسبب مخاوف بشأن شمول
ميزانية السلطة تقديم
مساعدات لـ«املدانني بارتكاب
أعمال عنف ذات دوافع
سياسية تقوض احتماالت
التوصل إلى سالم بني
إسرائيل والفلسطينيني».
وسيتم اآلن توجيه املساعدات
األسترالية لصندوق
األمم املتحدة الذي يدعم
الفلسطينيني.
(سيدني  -أ ف ب)

سارة نتنياهو تشكو
التمييز خالل التحقيق

اشتكت زوجة رئيس الوزراء
اإلسرائيلي ،سارة نتنياهو،
للشرطة أثناء استجوابها
حول اتهامات بـ«سوء
استخدام مزعوم ألموال الدولة
في بيت رئيس الوزراء» ،من
أن عائلتها تعرضت للتمييز،
مقارنة بأسر رؤساء الوزراء
اإلسرائيليني السابقني.
وكانت نتنياهو ترد على
أسئلة بشأن االحتيال ،من
خالل طلب وجبات من مطاعم
راقية بتكلفة تصل إلى 100
ألف دوالر ،في الفترة ما بني
 2010و ،2013في انتهاك
للقوانني التي حظرت طلب
وجبات في حال وجود طباخ
باملنزل .وعن الطباخة السابقة
في منزل رئيس الوزراء ،إيتاي
حاييم ،التي شهدت ضد
نتنياهو قالت االخيرة« :كل ما
قالته عني كذب وافتراء .إنها
امرأة مثيرة لالشمئزاز».
(القدس  -األناضول)

عون لجعجع« :التيار» في عين و«القوات» في األخرى
«حزب الله» يهدد إسرائيل بالجوالن ...وواشنطن نقلت تحذيرات إسرائيلية لبيروت
●

ً
عون مستقبال جعجع بالقصر الجمهوري أمس

(داالتي ونهرا)

بيروت  -ةديرجلا

•

ّ
كما توقعت "الجريدة" في خبر انفردت
رئيس

بــه األسـبــوع الـمــاضــي ،زار أمــس
حزب "القوات اللبنانية"سمير جعجع
رئيس الجمهورية العمادميشال عون
في قصر بعبدا.
وقال جعجع بعد اللقاء ،إن "االجتماع
كان جيدا" ،مضيفا" :وجدت نفسي كما
التقينا في بداية العهد ،الرئيس عون أكد
لي أن التيار في عين والقوات في عين"،
مـضـيـفــا" :قـلــت لـلــرئـيــس ع ــون بإمكانك
االعتماد على القوات".
ولـ ـف ــت ج ـع ـج ــع الـ ـ ــى "أن ـ ـنـ ــا وض ـع ـنــا

خ ــريـ ـط ــة طـ ــريـ ــق ل ـت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة،
وتكلمنا في ضرورة اإلسراع بتشكيلها
" ،مؤكدا "أننا لم نضع فيتو على أحد،
كما أننا لم نقبل بوضع أي فيتو علينا،
ومـســألــة األع ــداد والـحـصــص ال نتطرق
اليها بــاإلعــام" ،مشددا على أنــه "يجب
أن يكون هناك سقف معين للتنازل لدى
جميع األفرقاء".
وأشـ ـ ــار الـ ــى أن ال ـت ــواص ــل م ــع وزي ــر
الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر"
ً
جـبــران باسيل "سـيـعــود ،وطبعا هناك
تمييز بين الرئيس عون وبين التيار"،
معتبرا أن " مــا يربطنا بالوطني الحر
ل ـيــس وث ـي ـقــة أو اتـ ـف ــاق إن ـم ــا الـتــرجـمــة

واألف ـ ـعـ ــال ،وع ـنــدم ــا ي ـس ــود ال ـم ـن ـطــق ال
ي ـس ـت ـط ـيــع أحـ ـ ــد أن ي ــرف ــض ال ـم ـط ــال ــب
المنطقية ،ودعمنا للعهد مطلق".
وكان جعجع قد سأل عبر "تويتر" قبل
اللقاء" :لماذا كل هذه الحرب على تمثيل
القوات اللبنانية فيالحكوم ة الجديدة؟
ً
هل ألن وزراء القوات أبلوا بالء حسنا في
حكومةتصريف األعـمــال؟ أهكذا يكافأ
حسن السيرة وحسن إدارة أمور الدولة؟".
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،أكـ ـ ــد عـ ـ ــون ل ــدى
استقباله مفوض الحكومة لدى المحكمة
الـعـسـكــريــة الـقــاضــي بـيـتــر جــرمــانــوس،
أن اإلشكال القائم بين بلدتي العاقورة
واليمونة هو قيد المعالجة .وقال عون:

"اذا كانت العاقورة عيني اليمنى ،فإن
الـيـمــونــة ه ــي عـيـنــي ال ـي ـســرى ،وهــاتــان
البلدتان اعتبرهما بلدة واحدة ،وأهلهما
ي ـجــب أن ي ـك ــون ــوا م ـثــل عــائ ـلــة واح ـ ــدة،
ألنهم كانوا كذلك عبر التاريخ ،ويجب
أن يستمروا".
فــي غ ـضــون ذل ــك ،ذك ــر مــوقــع "وال ــا"
اإلخباري اإلسرائيلي ،أمس ،أن الحكومة
اإلسرائيلية ،حذرت لبنان من مغبة قيام
"ح ــزب ال ـلــه" بــاسـتـفــزازهــا ،بـعــد انـتـهــاء
المعارك في ســوريــة ،وعــودة اآلالف من
مقاتليه إلى قواعدهم في لبنان.
وحـ ـس ــب الـ ـم ــوق ــع ،ف ـق ــد ن ـق ــل رس ــال ــة
ال ـت ـح ــذي ــر ه ـ ــذه رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة األركـ ـ ــان

المشتركة األمـيــركــي الـجـنــرال جــوزيــف
دانفورد خالل اجتماعه أخيرا مع قائد
الجيش اللبناني العماد جوزيف عون
األسبوع الماضي في واشنطن.
وعقد اللقاء بينهما قبل يومين من
ل ـق ــاء دان ـ ـفـ ــورد بــرئ ـيــس ه ـي ـئــة األرك ـ ــان
اإلسرائيلي غادي ايزنكوت في العاصمة
األميركية السبت الماضي.
تقرير موقع "والال" تزامن مع آخر نشر
في صحيفة لبنانية ،أمس ،يشير الى أن
"ح ــزب الـلــه ّ
وج ــه تـحــذيــرا الــى إسرائيل
عبر فرنسا ،مفاده أن أي تهور إسرائيلي
تـ ـج ــاه ل ـب ـن ــان س ـي ـك ـلــف ال ـ ـعـ ــدو غ ــال ـي ــا،
وسيفتح عليه جبهة الجوالن المحتل".
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«احتجاجات خرمشهر» تتمدد ...وإحباط تفجير «مؤتمر باريس»

• تفعيل «المقايضة» وروحاني يستمع إلى «مقترحات أوروبية» • عبداللهيان يدعو إلى مفاوضات مع موسكو
طهران ـ فرزاد قاسمي

توسعت رقعة االحتجاجات
والصدامات في محافظة
خوزستان اإليرانية التي
تسكنها عشائر عربية ،لتشمل
عدة مدن بعد االشتباكات
الدامية بين قوى األمن
ومحتجين ضد انقطاع مياه
الشرب عدة أيام في مدينة
خرمشهر ،في وقت بدأ الرئيس
حسن روحاني زيارة لسويسرا
يبحث خاللها مقترحات أوروبية
حول االتفاق النووي.

ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت االحـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــات
واالضطرابات التي شهدتها مدينة
خ ــرم ـش ـه ــر ب ـج ـن ــوب غ ـ ــرب إي ـ ـ ــران،
أمس األول ،إلى عدة مدن بمحافظة
خــوزس ـتــان ال ـتــي تسكنها عشائر
عربية ،رغم محاولة األجهزة األمنية
تفادي الصدامات مع المتظاهرين
الـغــاضـبـيــن ،خـشـيــة ت ـمــرد عشائر
المنطقة التي تعاني انقطاع ونقص
مياه الشرب منذ أسابيع.
ول ــم يـفـلــح إعـ ــان وزارة الـطــاقــة
أن ـ ـهـ ــا اسـ ـتـ ـط ــاع ــت تـ ـغ ــذي ــة شـبـكــة
المياه في خرمشهر بمياه صافية
بـعــد انـخـفــاض نسبة تكلس مياه
ال ـ ـك ـ ــارون ب ـخــرم ـش ـهــر فـ ــي ت ـهــدئــة
االحتجاجات واالشتباكات بالمدينة،
وامـ ـت ــدت االضـ ـط ــراب ــات إلـ ــى بقية
م ــدن خ ــوزس ـت ــان ،خــاصــة عاصمة
المحافظة األه ــواز ومــدن ماهشهر
وعبادان.
وأفــاد شهود عيان بــأن األجهزة
األمنية اضـطــرت مساء أمــس األول
وصباح أمس ،إلى استخدام قنابل
مسيلة ل ـلــدمــوع وإط ـ ــاق رص ــاص
حـ ــي ومـ ـط ــاط ــي ب ـش ـك ــل ع ـش ــوائ ــي
بــات ـجــاه الـمـتـظــاهــريــن لتفريقهم،
ّ
وسيرت عناصر من "الحرس الثوري"
و"ال ـبــاس ـيــج" دوري ـ ــات مسلحة في
الشوارع لمنع تجول المواطنين ليال،
ونصبت حــواجــز أمنية فــي معظم
الـطــرق ،وقامت بتفتيش السيارات
كي تبطئ حركة السير وال يستطيع
الـمــواطـنــون التجمع فــي الساحات
الكبرى ،خاصة باألهواز وماهشهر،
لكنها لم تنجح ،حيث تجمع آالف
بـمـيــاديــن م ــدن األه ـ ــواز وماهشهر
وسربلند ،في حين شهدت خرمشهر
أجـ ـ ــواء م ـشــاب ـهــة لـ ـف ــرض األحـ ـك ــام
العسكرية.

احتراز واشتباك
وذك ــرت م ـصــادر فــي خوزستان
أن األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ش ـنــت حملة
مداهمات على منازل نشطاء عرب في
األهواز ،واعتقلت مئة وعشرين منهم
احـتــرازيــا ،بعد ن ــزول آالف الشباب

مقتل رابع عمدة فلبيني
مشتبه بالتورط في المخدرات

أعلنت الشرطة مقتل أنطونيو
هاليلي ،عمدة مدينة تاناوان
في والية باتانغاس (جنوب
مانيال) ،الذي كان مناهضا
للمشتبه في تورطهم في
قضايا المخدرات قبل أن يتم
اتهامه الحقا بالتورط في
التجارة غير المشروعة ،رميا
بالرصاص ،ليصبح رابع
عمدة يتم قتله ،منذ أن أصبح
رودريغو دوتيرتيرئيسا
للبالد عام  .2016وكان هاليلي
تصدر عناوين الصحف في
 ،2016عندما جعل المشتبه في
اتجارهم بالمخدرات يسيرون
في شوارع تاناوان ضمن حملة
"سير العار" ،وهم يحملون
الفتات كتب عليها" :أنا تاجر
مخدرات .ال تكن مثلي".
إال أن هاليلي نفسه اتهم
بالتورط في تجارة المخدرات
غير المشروعة ،وتم تجريده من
سلطاته في أكتوبر الماضي.

مروحية عسكرية تقل روحاني من مطار زيوريخ أمس (رويترز)
الـ ـع ــرب واش ـت ـبــاك ـهــم م ــع األج ـه ــزة
األمنية بالشوارع.
وأف ــادت المصادر بلجوء بعض
الشبان العرب إلى حمل السالح والرد
بالنار على األجهزة األمنية ألول مرة،
األمر الذي أدى إلى مكوث العناصر
األمنية بمقارها خالل الليل انتظارا
للصباح حـتــى تـصــل إمـ ـ ــدادات من
المحافظات القريبة للسيطرة على
شوارع األهواز وماهشهر مجددا.
وسقط جرحى من الجانبين زاد
عددهم على الـ ،50وصرح المساعد
األمـ ـن ــي ل ــوزي ــر ال ــداخ ـل ـي ــة حسين

ذوال ـف ـقــاري بــأن  10عناصر أمنية
جرحوا ،وتم اعتقال أحد المسلحين
ال ــذي ــن ق ــام ــوا ب ــإط ــاق الـ ـن ــار على
الشرطة في األهواز.
وأكد الفعالون العرب أن األجهزة
األم ـن ـيــة بـ ــدأت غ ـ ــارات مكثفة على
م ـ ـنـ ــازل ال ـف ـع ــال ـي ــن ال ـ ـعـ ــرب ص ـبــاح
يــوم االثـنـيــن ،للعثور على جرحى
الحوادث واألسلحة ،واعتقلت عددا
كبيرا من الشبان العرب وصــادرت
أج ـه ــزة هــواتـفـهــم وكـمـبـيــوتــراتـهــم
للتحقيق مـعـهــم إذا م ــا ك ــان ــوا قد
شاركوا في االحتجاجات أم ال.

مقايضة ومقترحات

مسؤول إيراني :إسرائيل ودولة
أخرى سرقتا «غيومنا وثلجنا»
اتهم رئيس هيئة الدفاع الهندسي اإليراني اللواء
غالم جاللي ،إسرائيل بـ"سرقة الغيوم" ،لمنع هطول
المطر في بلده ،قبل أن تنفي ذلــك مصلحة األرصــاد
الجوية الرسمية.
وقال جاللي"ُ :يشتبه في أن تدخال أجنبيا يؤثر على
ّ
التغير المناخي ،وأجرت مراكز علمية في بلدنا دراسة
حول الموضوع وجاءت نتائجها لتؤكد هذه الفرضية".
وأضــاف "إسرائيل وبلد آخــر في المنطقة لديهما
معدات مشتركة تعمل على أن تكون الغيوم التي تدخل

سلة أخبار

سماء إيران غير قادرة على اإلمطار" .وتابع "إضافة إلى
ذلك ،نحن نواجه ظاهرة سرقة الغيوم والثلج".
ّ ّ
ً
وعرض اللواء تقريرا يظهر أن الثلج يغطي كل القمم
التي يزيد ارتفاعها على  2200متر في المنطقة الممتدة
بين أفغانستان والبحر المتوسط ،ما عدا في إيران.
ّ
ورد مدير األرصاد الجوية أحد واصفي على التقرير
قائال" :ربما في حوزة اللواء وثائق ال أعرف عنها شيئا،
لكن بناء على علوم األحوال الجوية ،ال يمكن الحديث
عن سرقة غيوم أو ثلج".

وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت تـ ـت ــزاي ــد ف ـي ــه رق ـعــة
االضطرابات والغضب الشعبي جراء
التراجع االقتصادي مع قرب عودة
الـعـقــوبــات االقـتـصــاديــة األميركية
بعد انسحاب واشنطن من االتفاق
النووي ،غادر الرئيس اإليراني حسن
روحاني طهران ،أمس ،متوجها إلى
سويسرا والنمسا في مسعى لحشد
دعم أوروبي لالتفاق الذي بات بقاؤه
في مهب الريح.
وقال روحاني في مطار "مهر اباد"
في طهران قبل مغادرته إلى سويسرا
ال ـت ــي تـمـثــل ال ـم ـصــالــح األم ـيــرك ـيــة
ف ــي إيـ ـ ــران ،ن ـظــرا لـغـيــاب الـعــاقــات
الدبلوماسية بين واشنطن وطهران،
َ
"مناسبة للبحث
إن الرحلة ستكون

ف ــي مـسـتـقـبــل االت ـ ـفـ ــاق" ،ومـنــاقـشــة
رزمة مقترحات أوروبية تقدم حلوال
وتصورات بشأن التعاون بين إيران
والدول األوروبية.
وتأتي الزيارة بعد نحو شهرين
من انسحاب الرئيس دونالد ترامب
بشكل أحادي من االتفاق ،في خطوة
أثارت حفيظة بقية الدول الموقعة،
الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا
وروسيا ،والتي واصلت دعم االتفاق
إلى جانب االتحاد األوروبي.
في غضون ذلك ،قال نائب رئيس
الـجـمـهــوريــة إس ـحــاق جهانغيري:
"إن الحكومة اإليرانية لديها خطة
لمواجهة الحظر األميركي المفروض،
بما فيها استيراد السلع عبر عمليات
مقايضة مع الدول األخرى".
وطالب جهانغيري بتشكيل لجنة
مقايضة مع الدول األخرى تتكون من
وزارات النفط والصناعة والمناجم
وال ـت ـج ــارة وال ـخــارج ـيــة وال ـش ــؤون
االقتصادية والمالية والزراعة .وأعلن
تكليف الـ ـ ـ ــوزارات رف ــع ت ـقــاريــر عن
عمليات مقايضة السلع األساسية
التي تحتاج إليها البالد ،في خطوة
لمواجهة العقوبات الخانقة التي
يتوقع أن يكتمل تطبيقها بحلول
نوفمبر المقبل.

تهديد واعتداء
وفي موازاة ذلك ،هدد قائد مقر

"خاتم األنبياء" التابع لـ "الحرس
الثوري" اللواء غالم علي رشيد أن
الـقــوات المسلحة اإليــرانـيــة سترد
ع ـل ــى أي ت ـه ــدي ــد م ــن ال ـج ـمــاعــات
اإلرهــاب ـيــة والـتـكـفـيــريــة واألع ـمــال
الـشــريــرة لـمــا وصـفــه ب ـ "التحالف
اإلقليمي الـبـغـيــض" ،مـشــددا على
أن الرد سيكون "حازما ومدمرا".

مخطط لتفجير مؤتمر باريس
على صعيد آخر ،أعلن ممثلون
ل ـ ـ ــادع ـ ـ ــاء ،أم ـ ـ ـ ــس ،أن ال ـس ـل ـط ــات
ال ـب ـل ـج ـي ـك ـيــة اع ـت ـق ـل ــت شـخـصـيــن
يشتبه في تخطيطهما لشن هجوم
بـقـنـبـلــة عـلــى اج ـت ـمــاع ف ــي فرنسا
لجماعة "مجاهدي خلق" اإليرانية
المعارضة.
وأوقـ ـف ــت ال ـش ــرط ــة الـبـلـجـيـكـيــة
الـ ـمـ ـتـ ـهـ ـمـ ـي ــن ال ـ ـس ـ ـبـ ــت الـ ـم ــاض ــي
و ب ـ ـحـ ــوز ت ـ ـه ـ ـمـ ــا  500غـ ـ ـ ـ ـ ــرام م ــن
بيروكسيد األسيتون ،وهــي مادة
متفجرة يمكن صنعها منزليا من
كيماويات متاحة .كما عثرت على
جهاز تفجير في سيارتهما.
وأوق ـ ــف ث ــاث ــة أش ـخ ــاص أمــس
بفرنسا ،فــي سـيــاق تحقيق حول
مـخـطــط اع ـت ــداء ك ــان سيستهدف
تجمع المعارضة اإليرانية.
وأوض ـ ـ ـ ــح مـ ـص ــدر ق ـض ــائ ــي أن
"التحقيقات تـهــدف إ ل ــى توضيح
طـبـيـعــة ال ـعــاقــات ال ـتــي يـمـكــن أن

تــر بـطـهــم بالمشتبه بهما اللذين
أوقفا في بلجيكا" .
وعـلــى م ــدى ثــاثــة أي ــام ،ناقش
"مــؤت ـمــر الـمـقــاومــة اإلي ــران ـي ــة" في
بــاريــس "آف ــاق التغيير فــي إي ــران"،
حيث بحث سياسيون ومنظمات
غير حكومية عربية وإيرانية خطر
ميليشيات "الحرس الثوري" التي
تتدخل في سورية والعراق واليمن
وجنوب لبنان والبحرين.

فتور وتفاوض
في هذه األثناء ،وبينما تشهد
الـ ـع ــاق ــات ال ــروسـ ـي ــة  -اإلي ــران ـي ــة
خ ــاف ــات ح ـ ــادة وانـ ـع ــدام ــا لـلـثـقــة
بـ ـ ـع ـ ــدة م ـ ـل ـ ـفـ ــات ،أکـ ـ ـ ــد الـ ـمـ ـس ــاع ــد
الخاص لرئیس "مجلس الشوری"،
حسین عبداللهیان ،ضــرورة عقد
م ـفــاوضــات واض ـحــة وش ـفــافــة مع
موسكو.
وکتب عبداللهیان علی "تویتر":
"فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـص ــال ــح ال ــوط ـن ـی ــة
یمكن التعاون مع روسیا برئاسة
ف ــادیـ ـمـ ـی ــر بـ ــوت ـ ـیـ ــن .یـ ـج ــب ع ــدم
نسیان تجربة العمل المشترك في
سوریة" ،مضيفا "یجب التفاوض
م ــع مــوس ـكــو ب ـصــراحــة وشـفــافـیــة
وتــرجـمــة الـبــرنــامــج الـمـشـتــرك في
إطـ ـ ــار م ـص ــال ــح ال ـج ــان ـب ـی ــن .لـیـتــم
ت ـع ــاون م ـت ـب ــادل ال ی ـت ـع ــارض مع
استقالل البالد".

غوتيريش :وضع الروهينغا
كابوس لحقوق اإلنسان

قال االمين العام لالمم المتحدة
انطونيو غوتيريش انه سمع
روايات عن فظائع "تفوق كل
تصور" خالل زيارته مخيمات
لالجئين الروهينغا الفارين
من بورما في بنغالدش التي
تستقبل نحو مليون منهم.
وبينما كان يستعد ليواصل
جولة في المخيمات المكتظة
بالالجئين ،وصف غوتيريش
وضع االقلية المسلمة
المضطهدة بأنها "كابوس
انساني ولحقوق االنسان".
وفر هؤالء الروهينغا من حملة
للجيش البورمي بدأت العام
الماضي ،ورأت االمم المتحدة
انها تصل الى مستوى
"التطهير العرقي".

ّ
«داعش» يتبنى قتل 19
من سيخ وهندوس أفغانستان

ً
ً
السيسي ّ
يعين عبدالنبي مديرا لمكتبه خلفا لكامل غريفيث بصنعاء  3أيام ...وغارة
وزير الدفاع إلى باريس ...و«البنك الدولي» يدعم خطة «مركز الطاقة»
•

القاهرة  -حسن حافظ

ً
اسـتـمــرارا لخطوات تغيير قـيــادات األجهزة
وال ـ ـ ــوزارات الـسـيــاديــة فــي م ـصــر ،ق ــرر الــرئـيــس
عبدالفتاح السيسي ،أمس ،تعيين اللواء محسن
ً
ً
عبدالنبي مديرا لمكتب رئيس الجمهورية ،خلفا
ً
للواء عباس كامل ،الذي تم تعيينه رئيسا لجهاز
الـمـخــابــرات الـعــامــة األس ـبــوع الـمــاضــي ،وبذلك
يكون السيسي أجرى عملية تغيير شاملة لعدد
من المناصب المهمة في الدولة المصرية منذ أن
بدأ واليته الثانية في  2يونيو الماضي.
واللواء محسن محمود علي عبدالنبي ،تخرج
في الكلية الحربية عام  ،1978وخدم في سالح
المشاة ،وتولى المناصب القيادية فيه ،ثم عين
ً
نائبا لمدير إدارة الشؤون المعنوية بداية من
يـنــايــر  ،2012بـعــد ع ــام واح ــد مــن ان ــدالع ثــورة
 25يناير  2011ومــا صاحبها من أحــداث ،وتم
تعيينه مديرا إلدارة الـشــؤون المعنوية بداية
مــن يناير  ،2014قبل أن يتولى مكتب رئيس
الجمهورية.
ويتبنى الرئيس السيسي منذ بداية واليته
الثانية الشهر الـمــاضــي ،سياسة ضــخ الــدمــاء
الـجــديــدة فــي دوالب الــدولــة المصرية ،إذ كلف
مـصـطـفــى مــدبــولــي بـتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة خلفا
لـشــريــف إسـمــاعـيــل ،وأع ـلــن مــدبــولــي التشكيل
الجديد في  14يونيو ،وشملت تغيير وزيــري
الدفاع والداخلية ،الفريق أول صدقي صبحي،
والـلــواء مجدي عبدالغفار ،وسبق للرئيس أن
عين الفريق محمد فــريــد حـجــازي فــي منصب
ً
رئـيــس أرك ــان ال ـقــوات المسلحة ،خـلـفــا الفريق
محمود حجازي في أكتوبر الماضي.
وع ـل ـمــت "الـ ـج ــري ــدة" أن ح ــرك ــة الـمـحــافـظـيــن
ستعلن خــال ســاعــات ،وتشمل تغيير مــن 10
ً
إلى  15محافظا (من أصل  27محافظا) ،بما في
ذلــك محافظات القاهرة ،والجيزة ،والمنوفية،
وتم تأجيل إعالن الحركة إلى حين عودة رئيس
الحكومة مصطفى مــدبــولــي مــن مشاركته في
الـقـمــة اإلفــريـقـيــة الـمـنـعـقــدة فــي نــواك ـشــوط ،إذ
عــاد إلــى الـقــاهــرة فــي ساعة متأخرة مــن مساء
أمس األولز .
ويـلـقــي مــدبــولــي ب ـيــان الـحـكــومــة ال ـجــديــدة،
أم ـ ــام م ـج ـلــس الـ ـن ــواب خـ ــال ال ـج ـل ـســة ال ـعــامــة
الـيــوم ،ويـعــرض أب ــرز المشاريع القومية التي
ستقوم بتنفيذها خــال الفترة المقبلة ،وذلك
بعد بدء العمل بموازنة السنة المالية الجديدة
 ،2018/2019ب ــداي ــة م ــن الـسـبــت مـطـلــع يوليو
الجاري ،وهي الموازنة التي تصفها الحكومة
باألكبر في تاريخ مصر ،بـ  1.42تريليون جنيه.

ً
ممسكا بهاتف محمول
مدير شركة «سيكو»
تم تجميعه بمصر خالل تصريحات السبت
الماضي في القاهرة (رويترز)
وبينما تتواصل عمليات الجيش والشرطة
لتطهير سيناء من العناصر اإلرهابية ،وصل
وزير الدفاع المصري ،الفريق محمد زكي ،أمس،
إلــى الـعــاصـمــة الفرنسية بــاريــس ،فــي مستهل
زيــارة على رأس وفد عسكري رفيع المستوى،
تستغرق عدة أيــام ،ومن المقرر أن يجري زكي
مـبــاحـثــات مــع ك ـبــار الـمـســؤولـيــن العسكريين
بفرنسا ،لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري،
فضال عــن مناقشة األوض ــاع على الصعيدين
اإلقليمي والدولي ،خصوصا تطورات األوضاع
بمنطقة الشرق األوسط.
وشـ ـه ــدت ال ـع ــاق ــات ال ـع ـس ـكــريــة ب ـيــن مصر
وفــرنـســا ط ـفــرة ،مـنــذ تــولــي الــرئـيــس السيسي
الحكم يونيو  ،2014ففي إطــار سياسة تنويع
مـ ـص ــادر تـسـلـيــح ال ـج ـيــش ال ـم ـص ــري ،اش ـتــرت
ال ـقــاهــرة  24مـقــاتـلــة رافـ ــال ،وفــرقــاطــة مـتـعــددة
المهام ،وصواريخ في صفقة بقيمة  5.2مليارات
دوالر ،وتسلمت مصر حاملتي مروحيات من
طراز "ميسترال" في عام  ،2016بعد إتمام صفقة
بقيمة  950مليون يورو.

دعم دولي
وب ـع ــد يــوم ـيــن م ــن م ــواف ـق ــة ص ـن ــدوق الـنـقــد
الــدولــي على منح مصر الشريحة الــرابـعــة من
قرض بقيمة إجمالية  12مليار دوالر ،قال المدير
التنفيذي بالبنك الدولي ،ميرزا حسن ،إن "الهدف
الرئيسي من زيارته لمصر دعم مشروع القاهرة

لـلـتـحــول إل ــى م ــرك ــز إقـلـيـمــي لـ ـت ــداول وت ـج ــارة
الغاز والبترول" ،مشددا على دعم البنك الكامل
بتمويل البنية األساسية والمساعدات الفنية
والضمانات ،الفتا إلى أهمية المشروع لتأمين
إم ـ ــدادات الـطــاقــة ودع ــم الـعــاقــات االقـتـصــاديــة
والسياسية بيد الدول المشاركة في المشروع.
ويـ ــزور ال ـم ـســؤول ال ــدول ــي مـصــر حــال ـيــا ،إذ
أجـ ــرى مـبــاحـثــات م ــع وزيـ ــر ال ـب ـتــرول وال ـث ــروة
المعدنية ،طــارق المال في القاهرة أمــس ،وأكد
المال ،في بيان رسمي ،حرص قطاع البترول على
تعزيز التعاون مع البنك ،وفتح مجاالت جديدة
لالستثمار في مشروعات قطاع البترول ،مشددا
على أهمية الشراكة والتعاون مع المؤسسات
العالمية كالبنك الدولي واالتحاد األوروبي خالل
الفترة المقبلة ،التي تشهد توسعا في تنفيذ
العديد من مشروعات الغاز والبترول.
ووضعت القاهرة خطة طموحة للتحول إلى
مركز للطاقة في شرق المتوسط ،إذ نجحت في
استخراج الغاز بكميات ضخمة من حقل ظهر
يناير الـمــاضــي ،وتـقـتــرب مــن تحقيق االكتفاء
الــذاتــي من الـغــاز ،بالتوازي مع استيراد الغاز
مــن إســرائـيــل وقـبــرص والـيــونــان وتسييله في
المنشآت المصرية ،ثم تصديره بسعر أعلى إلى
دول أوروبا ،وبدأت مصر مع شريكها المفضل
ش ــرك ــة "إيـ ـن ــي" اإلي ـطــال ـيــة –صــاح ـبــة اكـتـشــاف
حقل "ظهر" -في البحث عن البترول والغاز في
المنطقة البحرية المحاذية لشمال سيناء.

تستهدف قيادات حوثية جنوب الحديدة

غداة إعالن التحالف العربي تعليقه عملية تحرير
ً
ميناء ومدينة الحديدة اليمنية مؤقتا ،وصل مبعوث
األمــم المتحدة الـخــاص مــارتــن غريفيث أمــس إلى
صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة "أ ن ـصــار الله"
الحوثية ،في إطار جهوده للتوصل إلى اتفاق يحول
دون اندالع مواجهة عسكرية يخشى أن تؤثر على
عمل الميناء البحري الذي تدخل منه أغلب اإلمدادات
الغذائية والدوائية للبالد.
وأوردت وكالة سبأ لألنباء التابعة للمتمردين
الحوثيين أن غريفيث وصــل "فــي زي ــارة تستغرق
ثالثة أيــام" أمــس ،وأكــد التحالف الــداعــم للحكومة
ً
اليمنية المعترف بها دولـيــا تعليق زحــف القوات
اليمنية المشتركة الستعادة السيطرة على المدينة
والميناء من أجل افساح المجال أمام جهود األمم
المتحدة إلقناع المتمردين باالنسحاب دون شروط.
وتــأتــي ال ــزي ــارة بـعــد نـحــو أسـبــوعـيــن مــن جولة

شملت صنعاء وعدن حيث التقى غريفيث الرئيس
اليمني عبدربه منصور هادي في العاصمة المؤقتة،
وأبلغه مواقفة الحوثيين على إشراف األمم المتحدة
على الميناء ،وهو ما رفضه األول وأكد له إصراره
على تسليم الميليشيات للميناء ومغادرتها للمدينة
المطلة على ساحل البحر األحمر.
في هــذه األثـنــاء ،أفــادت مصادر بمقتل جنديين
وإص ــاب ــة  3ف ــي ان ـف ـجــار بـمـعـسـكــر ل ـق ــوات الجيش
بمديرية خور مكسر في عدن .ولقي عدد من عناصر
الميليشيات الحوثية في اليمن مصرعهم ،أمس من
جراء غارة جوية لمقاتالت التحالف بمركز مديرية
زبيد جنوب غــرب مدينة الـحــديــدة ،أثـنــاء اجتماع
لقيادات ميدانية من مختلف مناطق الساحل الغربي
التي تشهد مــواجـهــات بين الميليشيات والـقــوات
الحكومية.

ً
« »FBIيحبط مخططا العتداء بشاحنة
مفخخة في عيد االستقالل بأوهايو

ّ
تبنى تنظيم "داعش" ،امس،
الهجوم االنتحاري في
مدينة جالل آباد مركز والية
ننغرهار شرق أفغانستان،
الذي وقع األحد .وذكر بيان
منسوب لـ"داعش" أن التنظيم
استهدف مجموعة من
"المرتدين".
وأسفر الهجوم عن مقتل 19
شخصا ،بينهم  17من أقليتي
السيخ والهندوس ،وإصابة
 ، 20بينهم  10يتبعون نفس
المجموعتين .ودانت تركيا
الهجوم اإلرهابي .وذكر بيان
صادر عن وزارة الخارجية
التركية" ،تلقينا بالحزن
نبأ سقوط عدد كبير من
األشخاص بين قتيل وجريح
جراء الهجوم اإلرهابي الذي
وقع في مدينة جالل آباد".

بلجيكا :غنت تسمح
بالحجاب في «الثانويات»

عبدالرحيم رفيق خطط الستهداف جنود أميركيين وأطفالهم
أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي األميركي ()FBI
أم ــس تــوق ـيــف ش ـخــص قــريــب م ــن ش ـب ـكــات تنظيم
القاعدة ،يشتبه في أنه خطط لتنفيذ اعتداء خالل
عرض عيد االستقالل في  4يوليو بكليفالند بوالية
أوهايو.
وقـ ــال كـبـيــر م ـســؤولــي مـكـتــب  FBIف ــي أوه ــاي ــو،
ستيفن أنتوني ،إن المدعو ديميتريوس ناتانيال
بيتس ،ا لـمـعــروف أيضا بكنية عبدالرحيم رفيق،
أب ـل ــغ عـمـيــا مـتـخـفـيــا ب ــأن ــه ي ــري ــد ق ـتــل عـسـكــريـيــن
وعائالتهم بواسطة شاحنة محملة بالمتفجرات،
فــي هــذه المدينة ،خــال االحتفال بالعيد الوطني
األميركي غدا.
وأوقــف المشتبه به ذو السجل العدلي الحافل،
وأودع السجن أمس األول ،ووجهت إليه التهمة بدعم
منظمة إرهابية.
وذكر أنتوني ،خالل مؤتمر صحافي ،أن الموقوف
كان هدفه "قتل عناصر من الجيش وأفراد عائالتهم".
وكانت الشرطة الفدرالية تراقب منذ أشهر بيتس،
الـمــولــود فــي الــواليــات المتحدة ،بعدما نشر على
مواقع التواصل االجتماعي رسائل مؤيدة لتنظيم

ال ـقــاعــدة ،وأع ــرب عــن رغـبـتــه فــي اسـتـخــدام العنف
الـمـسـلــح ،وت ــاب ــع" :تـعـلـيـقــاتــه عـلــى فـيـسـبــوك كانت
مقلقة بصراحة" ،مضيفا أن الرجل "مستعد لقطع
أياد ورؤوس".
وكانت كليفالند ،الواقعة في منطقة البحيرات
الكبرى ،تنوي إقــامــة عــرض لأللعاب النارية غــدا،
على غرار العديد من المدن األميركية في يوم عيد
االستقالل.
وف ــي ع ــام  ،2015ق ــال ض ـب ــاط أم ـيــرك ـيــون إنـهــم
اعتقلوا أكثر من  10أشخاص استلهموا فكر تنظيم
داع ــش قبل  4يــولـيــو ،مشيرين إلــى ان االعـتـقــاالت
أحبطت مخططات لهجمات.
وق ـتــل شـقـيـقــان مــن ال ـش ـي ـشــان ،يـسـتـلـهـمــان فكر
"الـقــاعــدة" ،ثالثة أشـخــاص ،وأصــابــا أكثر مــن 260
شخصا بقنبلتين بدائيتين في سباق ماراثون في
بوسطن عام .2013
وقتل ثمانية أشخاص في نيويورك  31أكتوبر،
واتهم مهاجر أوزبكي باستخدام شاحنة لدهسهم
على طريق للدراجات.
(واشنطن  -وكاالت)

قررت بلدية مدينة غنت
البلجيكية ،رفع الحظر
المفروض على ارتداء
الحجاب في مدارس الثانوية
بالمدينة.
وقررت عضو مجلس
البلدية للشؤون التربوية
والتعليمية إيلك دكرويينير،
رفع الحظر ،بعدما قضت
محكمة تونغيرين االبتدائية،
بأن منع الحجاب يتعارض
مع الحريات الدينية .وقالت
دكرويينير إن المحكمة رأت
أنه ال يمكن فرض حظر عام
على الحجاب ،ويمكن فرضه
فقط عندما يكون هناك تهديد
لألجواء الدراسية أو األمن.
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المكسيك في قبضة اليسار للمرة األولى بعد فوز أوبرادور
«أملو» الشعبوي يجدد التزامه بمحاربة الفساد ولن يفرق بين صديق وخصم ...وترامب أول المهنئين

أوبرادور يحيي عشرات اآلالف من أنصاره بعد إعالن فوزه أمس األول

استطاع أندريس أوبرادور
تحقيق فوز تاريخي في
االنتخابات الرئاسية
بالمكسيك ،ووصل بذلك
اليسار إلى السلطة للمرة األولى
في بلد يستشري فيه الفساد،
ويشهد موجة عنف غير
مسبوقة ،ويعتبر ثاني اقتصاد
في أميركا الالتينية.

حـقــق أن ــدري ــس مــانــويــل لوبيز
أوبرادور فوزا ساحقا في انتخابات
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ب ــالـ ـمـ ـكـ ـسـ ـي ــك ،م ـم ـه ــدا
الـطــريــق لــوصــول أكـثــر الحكومات
انـتـمــاء لـلـيـســار فــي تــاريــخ الــدولــة
الديمقراطي إلى السلطة ،في وقت
يخيم التوتر على العالقات مع إدارة
الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وقال الرئيس المكسيكي الجديد
بعد فوزه أمس األول ،إنه لن يفرق
بين األصدقاء والخصوم في حملة
تستهدف الفساد.
وأظ ـه ــر إح ـص ــاء س ــري ــع أجــرتــه
لجنة االنتخابات حصول أوبرادور،
الــذي سيصبح أول رئيس يساري
للمكسيك منذ انتهاء حكم الحزب
الواحد عام  ،2000على ما يتراوح
بين  53و 53.8في المئة من أصوات
الناخبين ،وهو ما يعادل أكثر من
مثلي ما حصل عليه أقرب منافسيه.

أكبر فارق
وي ـع ــد هـ ــذا أك ـب ــر ف ـ ــارق يحققه
مــرشــح مـنــذ أوائ ـ ــل الـثـمــانـيـنـيــات،
وسيمنح لوبيز أوب ــرادور الملقب
«أمـلــو» (األح ــرف األول ــى مــن اسمه)
سلطة قــويــة للتعامل مــع مشاكل
ال ـم ـك ـس ـيــك ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـت ـص ــدي
ل ـت ـح ــدي ــات خ ــارجـ ـي ــة ،م ـث ــل خـطــر
نشوب حــرب تجارية مع الواليات
المتحدة.
لـكــن لــم يتضح بـعــد مــا إذا كــان
أوب ــرادور قد حقق ما يكفي للفوز
بأول غالبية مطلقة في الكونغرس
منذ أكثر من  20عاما.
وق ـ ــال أوبـ ـ ـ ـ ــرادور لـلـصـحــافـيـيــن
بعد فــوزه إن الفساد يعد «السبب
األساسي» للظلم والعنف اإلجرامي
ال ـل ــذي ــن ع ــان ــت م ـن ـه ـمــا الـمـكـسـيــك

لسنوات ،وأضــاف أنــه لن يستثني
أحدا خالل جهوده الجتثاث الفساد.
وتابع« :سيعاقب المذنب أيا كان،
ويشمل ذلــك الزمالء والمسؤولين
واألصدقاء واألسرة».
وتعتبر نتيجة هذه االنتخابات
هــزي ـمــة ســاح ـقــة ل ـل ـحــزب ال ـث ــوري
التأسيسي الحاكم المنتمي لتيار
الوسط الذي حكم المكسيك من عام
 1929حتى عام  2000ثم مجددا منذ
عام .2012
وكان الغضب العام من فضائح
الفساد التي دمرت مصداقية الحزب
الحاكم عــامــا رئيسا خــال حملة
االنتخابات ،إضــافــة إلــى االستياء
مـ ــن ت ـص ــاع ــد م ـس ـت ــوي ــات ال ـع ـنــف
والنمو االقتصادي الضعيف على
مدى سنوات.
وسـيـتــولــى أوبـ ـ ـ ــرادور الــرئــاســة
فــي ديسمبر الـمـقـبــل ،ليصبح في
مواجهة حكومة أميركية معادية
للمكسيك على نحو صــريــح فيما
يتعلق بالتجارة والهجرة.
وقال الرئيس الجديد المنتخب
إنه يرغب في جعل المكسيك أكثر
اس ـت ـقــاال ع ــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
من الناحية االقتصاديةّ .
وعبر في
ال ــوق ــت نـفـســه ع ــن أم ـل ــه ف ــي إق ـنــاع
ت ــرام ــب بــال ـم ـســاعــدة ع ـلــى تنمية
المكسيك وأميركا الوسطى ،سعيا
الحتواء الهجرة غير المشروعة.
ومع تعهده بالقضاء على الفساد
وال ـت ـصــدي لـعـصــابــات ال ـم ـخــدرات
بأسلوب أقل اعتمادا على المواجهة
ال ـم ـبــاشــرة ،يـحـمــل أوب ـ ـ ــرادور معه
توقعات كبيرة من مؤسسة الرئاسة،
ب ـي ـن ـم ــا سـ ـي ــراق ــب ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون
القلقون عن كثب جهوده للحد من
انعدام المساواة.
وخالل دقائق من ظهور نتيجة

ديمقراطية حقيقية
وقـ ـ ـ ـ ــال أوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادور فـ ـ ــي ك ـل ـم ـتــه
«سيحاول المشروع الجديد لألمة
السعي إلــى ديمقراطية حقيقية».
وتعهد باستقالل البنك المركزي
وال ـحــرص فيما يتعلق بالقضايا
االقتصادية واحترام حريات األفراد.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ال ـ ـي ـ ـسـ ــاري
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـضـ ــرم ( 64ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا)« :أعـ ـ ــي
مسؤوليتي التاريخية ( )...سأدخل
ال ــرئ ــاس ــة بـصـفـتــي رئ ـي ـســا ج ـيــدا،
وأريد أن يسجلني التاريخ كرئيس
جـيــد لـلـمـكـسـيــك» .وأض ـ ــاف بينما
كــان محاطا بزوجته وأبنائه أمام
الحشود التي لوحت برايات حزبه
«الـ ـتـ ـج ــدي ــد ال ــوطـ ـن ــي» ال ـم ـع ــروف
اختصارا باسم (مورينا) اليساري
الشعبوي ،خالل التجمع في ميدان
زوكالو وسط مكسيكو سيتي« ،لن
أخـيــب أم ـل ـكــم ...إن ث ــورة الضمائر
انتصرت».
وف ــي بـلــدة تبيتيتان الصغيرة
مسقط رأس أوبرادور الواقعة بوالية
تــابــاس ـكــو ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب ،احـتـشــد
جيرانه في ميدان البلدة ،وانطلقت
الموسيقى ،وقاد األطفال الدراجات،
وأطلق السائقون أبــواق السيارات
احتفاال بفوزه.

وهللت خوسيفا ديل كارمن باز
ريـيــس ،وهــي محامية ( 68عــامــا)،
فرحا بفوز صديق طفولتها.
وق ــال ــت« :إن ــه أم ــر غـيــر مسبوق.
ك ــل م ــا حـ ــدث ف ــي تــابــاس ـكــو وفــي
المكسيك .كنا بانتظار هذا التغيير،
واآلن تحقق».

(م ـع ــارض ــة) ف ــي واليـ ــة مـيـشــواكــان
(غرب) ،ومرشح للحزب الحاكم في
والية بويبال (وسط).
ك ـمــا ق ـتــل أك ـث ــر م ــن م ـئ ـتــي ألــف
شخص في البالد منذ  2006وبدء
الـ ـح ــرب ض ــد ت ـه ــري ــب ال ـم ـخ ــدرات
بمساعدة الجيش.

تحديات هائلة

العمل مع ترامب

وسيكون على أوبرادور مواجهة
تحديات هائلة .فإلى جانب مكافحة
الفساد ،سيكون عليه تنفيذ وعده
«بـتـحـجـيــم» الــرئ ـيــس تــرامــب الــذي
ه ــدد بــإل ـغــاء ات ـف ــاق ال ـت ـبــادل الـحــر
ألميركا الشمالية ،ورأى ان المكسيك
«ال ت ـف ـع ــل شـ ـيـ ـئ ــا» ض ـ ــد ال ـه ـج ــرة
غير الشرعية الـقــادمــة مــن أميركا
الوسطى.
وش ـكــل الـعـنــف م ـحــور الـحــديــث
خ ــال الـحـمـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة ،حيث
طال عددا كبيرا من المرشحين او
الناشطين على األرض.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــات
«إيتيليكت» بأن الحملة االنتخابية
األخيرة اعتبرت «األكثر دموية» في
تــاريــخ المكسيك ،وشـهــدت اغتيال
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مرشحا أو شخصية كانت تنوي
الترشح.
وقتل ناشطان على األقل ،األحد،
ه ـم ــا ن ــاش ـط ــة مـ ــن حـ ـ ــزب ال ـع ـم ــال

وأدت الـ ـن ــزع ــة ال ــوط ـن ـي ــة عـنــد
لوبيز أوبــرادور وطبيعته العنيدة
وان ـت ـقــاداتــه لـخـصــومــه لـمـقــارنــات
بينه وبين الرئيس األميركي دونالد
ت ــرام ــب ،الـ ــذي ك ــان أول المهنئين
بفوزه.
وف ـ ــي تـ ـغ ــري ــدة ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر»،
كتب تــرامــب« :أتطلع كثيرا للعمل
معه .هناك كثير مما يتعين القيام
ب ــه وس ـي ـف ـيــد الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
والمكسيك».
ورد أوبـ ـ ـ ــرادور بــالـتــأكـيــد على
ان ــه يــريــد إق ــام ــة ع ــاق ــات «صــداقــة
وت ـع ــاون» مــع ال ــوالي ــات المتحدة،
ووعــد بإحداث «تغيير عميق» في
الـبــاد .وق ــال« :مشروعنا الوطني
يطمح الــى ديمقراطية حقيقية .ال
نتطلع الى إقامة حكم دكتاتوري،
ال في الظاهر وال في السر» ،واعدا
بحماية الحريات واحترام القطاع
الخاص.
وه ـن ــأ رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء الـكـنــدي

ج ــاس ـت ــن تـ ـ ـ ــرودو أيـ ـض ــا الــرئ ـيــس
المكسيكي المنتخب ،مؤكدا أن كندا
والمكسيك «صديقتان وشريكتان
منذ فترة طويلة».
وق ــال تـ ــرودو« :تجمعنا أه ــداف
مشتركة ( )...نقيم عالقات تجارية
تعود لفائدة الطرفين وتثير حسد
بقية الـعــالــم» .وأض ــاف أن «الدليل
على ذلــك جهودنا المشتركة التي
تهدف للتوصل الى اتفاق التبادل
الـ ـح ــر ألم ـي ــرك ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة لـلـقــرن
الحادي والعشرين».
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،كـ ـ ـت ـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
الفنزويلي نـيـكــوالس م ــادورو في
تغريدة على «تويتر»« :أهنئ الشعب
المكسيكي ورئيسه المنتخب ،وآمل
أن يفتح ذلك الطرق واسعة من أجل
سيادة وصداقة شعبينا».
وق ــال الــرئـيــس البوليفي إيفو
م ــورالـ ـي ــس« :ن ـح ــن واث ـ ـقـ ــون ب ــأن
حكومتكم ستسطر صفحة جديدة
في تاريخ كرامة وسيادة أميركا
الالتينية» ،مــؤكــدا« :نريد أميركا
التينية مستقلة وانتصار أخينا
لــوب ـيــز أوبـ ـ ـ ـ ــرادور ي ـعــد بـتـحــريــر
أوط ــان ـن ــا م ــن أجـ ــل ب ـن ــاء جـســور
التكامل بدال من جدران التمييز».
وع ـبــر رئ ـيــس اإلكـ ـ ــوادور لينين
م ــوري ـن ــو ع ــن «خ ــال ــص تـمـنـيــاتــه»
للمكسيكيين ،ودعــا الــى «مواصلة
تعزيز العالقات وجلب األمل».
(عواصم  -وكاالت)

موسكو :ملف القرم ليس على جدول أعمال «قمة هلسنكي»
أك ــد مـسـتـشــار األمـ ــن ال ـقــومــي األم ـيــركــي جــون
بولتون ،أن الرئيس دونــالــد ترامب ال يسعى الى
تقديم تنازالت لموسكو في السياسة الخارجية
خالل القمة المرتقبة مع نظيره الروسي فالديمير
بوتين منتصف الشهر الجاري في هلسنكي.
ً
وتعليقا على تقارير عن امكانية أن يقدم ترامب
ً
تـنــازال بشأن أوكرانيا وأنــه ألمح أمــام قــادة «دول
السبع الكبرى» أثناء قمتهم االخيرة في كندا بأنه
ّ
روسية ،قال بولتون إن هناك معلومات
يعتبر القرم
مبالغا فيها ،مشددا على أن ترامب أيد خالل القمة
إعادة روسيا إلى «مجموعة الثماني».
وك ـ ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي رد عـ ـل ــى س ـ ــؤال
للصحافيين حــول إمكانية االع ـتــراف بانضمام

ً
أميركي يهاجم أطفاال
الجئين بسكين ويجرح 9

ماكرون يستبدل سفيره
في المجر لتأييده أوربان

مساعدو ترامب :الرئيس لن يقدم تنازالت لبوتين
القرم إلى روسيا في كندا بالقول« :سنرى» .وأعرب
بولتون عن اعتقاده بأن روسيا والواليات المتحدة
ق ــد تـحـقـقــان ت ـقــدمــا م ــا ف ــي ال ـع ــاق ــات ف ــي أع ـقــاب
القمة التي ستعقد يوم  16يوليو ،ولكنه ال ينتظر
«إنجازات جذرية» في العالقات بين البلدين.
وقال مستشار األمن القومي األميركي إنه بحث
قضية المخاوف من التدخل الروسي في االنتخابات
األميركية مع الرئيس الروسي الذي أكد أن حكومته
لم تتدخل.
بدوره ،قال جون سوليفان ،نائب وزير الخارجية
األميركية ،إن هناك هدفا وعددا من القضايا لترامب
مــن لـقــاء نظيره الــروســي ،وق ــال« :الــرئـيــس ترامب
أوضــح منذ البداية أنه يهدف إلى االنخراط أكثر

سلة أخبار

أصاب رجل  9أشخاص
بجروح ،منهم  6أطفال ،حين
هاجم بسكين عيد ميالد في
ايداهو ،شمال غربي الواليات
المتحدة ،في حادث ترجح
الشرطة أن يكون انتقاما من
سكان آخرين.
ووقع الحادث في منزل تقيم
به عائالت عدة من الالجئين،
السيما من سورية والعراق
وإثيوبيا.
والمشتبه فيه شاب أميركي
في الثالثين من عمره ،من
والية لوس أنجلس ،يبدو
أنه استهدف هؤالء الضحايا
ألنهم يقيمون على مقربة من
منزل أقام فيه بضعة أيام في
السابق .وكان األطفال الذين
هاجمهم الرجل يشاركون في
عيد ميالد فتاة في الثالثة من
العمر ،وتبلغ أعمارهم بين
الثالثة والثانية عشرة.

(أ ف ب )
اسـ ـتـ ـط ــاع آراء الـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن ،أق ــر
منافساه ،الشاب المحافظ ريكاردو
أنايا ،الزعيم السابق لـ «حزب العمل
الوطني» المنتمي ليمين الوسط،
وخوسيه أنطونيو ميادي ،مرشح
«الحزب الثوري التأسيسي» الحاكم،
بالهزيمة.
واحتشد عشرات اآلالف في ميدان
زوكالو وسط العاصمة ،حيث ألقى
أوبرادور كلمة بعد منتصف الليل.

دوليات

مع روسيا ومع الرئيس فالديمير بوتين ،لمناقشة
عدد من الملفات المهمة مثل سورية وشرق أوكرانيا
وشبه جزيرة القرم وتجارة األسلحة وغيرها من
القضايا التي نريد االنخراط بها ونقوم بذلك مع
الروس» .وتابع قائال« :لألسف لم نكن ناجحين في
االنخراط مع روسيا بالشكل المنشود خالل السنة
والنصف األولى من إدارة الرئيس ترامب ،ولكن هذا
ال يعني أننا سنتوقف عن المحاولة ،وهذا أيضا
ال يعني أننا سنسلم مبادئنا ،نحن ملتزمون في
قضايا مثل أوكرانيا واإلصالحات فيها».
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري
بيسكوف ،امس إن «انتماء القرم أمر ال لبس فيه»،
مشيرا إلى أن هذه المسألة ليست في جدول أعمال

قـمــوة بوتين وتــرامــب .وق ــال بيسكوف« :الرئيس
الروسي أكــد وأوضــح لمحاوريه مــرارا ،أن مسألة
شبه جزيرة القرم ال يمكن أن تكون ضمن جدول
األعمال ،ولن تناقش أبــدا ألن القرم جزء ال يتجزأ
من روسيا» .وأضاف« :جميع المسائل األخرى هي
قضايا توافق ،قضايا قابلة للنقاش والبحث عن
نقاط االتـصــال .لقد أكــد الرئيس دائما استعداده
وروسيا للحوار والبحث عن الحلول الوسط».
وسـيـكــون الـقـبــول بـعــدم اع ــادة ال ـقــرم للسيادة
االوكــران ـيــة تـنــازال كبيرا لــروسـيــا ،الـتــي تتعرض
لعقوبات تجارية دولية مرهقة بسبب ذلك.
في مطلع  2014وإثر غرق مناطق في اوكرانيا
في فوضى في اعقاب انتفاضة شعبية في كييف

ادت الطاحة الرئيس الموالي لروسيا ،قام عناصر
من القوات الروسية بلباس عسكري دون شارات
بالسيطرة على القرم.
ونظم استفتاء في المنطقة التي تسكنها غالبية
مــن الـنــاطـقـيــن بــالــروسـيــة ،وف ــي  18م ــارس 2014
قامت موسكو بضمها رسميا لروسيا االتحادية.
واوكــرانـيــا التي تــواجــه ايضا تـمــردا مدعوما من
روسيا في حوض الدونباس ،عارضت بشدة خرق
سيادتها ولقيت دعـمــا كبيرا مــن ال ـغــرب .ووافــق
ترامب على مضض على ارسال صواريخ اميركية
مضادة للدبابات لدعم القوات االوكرانية ،فيما يصر
مسؤولون أميركيون كبار على ابقاء العقوبات حتى
تتراجع موسكو.

مصير ميركل وحكومتها بيد حليفها البافاري

استبدل الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون سفير بالده
لدى المجر إريك فورنييه،
بعد تسريب مذكرة سرية إلى
اإلعالم يشيد فيها فورنييه
بسياسة الهجرة التي يتبعها
رئيس الوزراء المجري فيكتور
أوربان ،وتم تعيين باسكال
أندرياني سفيرا جديدا لدى
بودابست.
وقال فورنييه ،في المذكرة
السرية ،وكانت موجهة إلى
مكتب ماكرون ،إن المجر
«نموذج» يحتذى به للتعامل
مع المهاجرين ،وإن اتهامات
الشعبوية الموجهة ألوربان
«مجرد افتراءات من اإلعالم».
وأكد ماكرون انه ال يشارك
السفير آراءه.

مستشار النمسا يحذر
من «عامل جذب» للهجرة

أعلن المستشار النمساوي
زباستيان كورتس ،امس ،انه
يجب أال يتم السماح لالجئين
بالسعي للحصول على
لجوء في االتحاد األوروبي،
في المراكز التي من المقرر
أن تنظر في طلبات اللجوء،
والتي من الممكن إنشاؤها في
مناطق مثل شمال إفريقيا.
وقال السياسي المحافظ
المناهض للهجرة« :إذا سمحنا
فعال بالتقدم بطلبات اللجوء
هناك فسنخلق عامل جذب ال
يصدق» ،مشيرا الى أن بعض
دول االتحاد األوروبي تشترك
مع النمسا في وجهة نظرها
بأنه ال يجب على منصات
إنزال الالجئين قبول طلبات
اللجوء.

زعيم كوريا الشمالية
يعفو عن جنرال سابق

زيهوفر عرض استقالته ومحاولة أخيرة من المستشارة لثنيه

ميركل تصب القهوة لألمينة العامة لحزبها في مقر الحزب
(أ ف ب)
				
ببرلين أمس

تشهد ألمانيا بوادر أزمة حكومية حادة في
ظل التوترات القائمة حول مسألة المهاجرين،
بعد نحو ثالث سنوات على قرار المستشارة
أنجيال ميركل استقبال مئات اآلالف من طالبي
اللجوء.
فقد أعلن وزير الداخلية األلماني هورست
زيهوفر ،أنه ينوي االستقالة من منصبه بسبب
خالفه مع ميركل على خلفية أزمة الهجرة ،مما
يثير شكوكا حول مستقبل االئتالف الحكومي.
وأكدت مصادر مقربة من «الحزب المسيحي
االجتماعي البافاري» ( ،)CSUأن زيهوفر (68
عاما) أبدى نيته االستقالة في اجتماع مغلق
لحزبه في ميونيخ.
وينوي زيهوفر االستقالة أيضا من رئاسة
الحزب المشارك في االئتالف الحكومي الهش،
الــذي تم التوصل اليه في أواخــر مــارس بعد
م ـفــاوضــات شــاقــة مــع «ال ـح ــزب الــديـمـقــراطــي
المسيحي» ( )CDUبزعامة ميركل ،و«الحزب
االشتراكي الديمقراطي» (.)SPD

وأشار أحد المصادر الى ان زيهوفر «يريد
االستقالة من منصبه كوزير وكرئيس للحزب»،
ألنه يعتبر انه «ال يحظى بالدعم» الالزم.
ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ال يـ ـ ـ ـ ـ ــزال «الـ ـمـ ـسـ ـيـ ـح ــي
الــديـمـقــراطــي» ،يــرى مـجــاال لتسوية الخالف
مــع شقيقه األصـغــر« ،المسيحي االجتماعي
البافاري» ،حول سياسة اللجوء.
وجاء في بيان لحزب ميركل عقب مداوالت
استغرقت ساعة ونصف الساعة لمجلس قيادة
الـحــزب فــي برلين أمــس« :نــأمــل التوصل إلى
اتفاق نحو سياسة مشتركة».
ودعا وزير الخارجية هايكو ماس الحزبين
«ال ـم ـس ـي ـح ــي ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي» و«ال ـم ـس ـي ـحــي
االجـتـمــاعــي ال ـب ــاف ــاري» إل ــى إن ـهــاء خالفهما
حــول سياسة اللجوء سريعا ،مشيرا الــى أن
«هذا الجدل يضر بسمعة ألمانيا ،وبالحكومة
األلمانية االتحادية على وجه الخصوص».
وف ــي ح ــال حـصــول االسـتـقــالــة ،لــم يتضح
مــا سـيـكــون وقـعـهــا عـلــى مستقبل الحكومة

االلمانية .والـســؤال المطروح هو ما اذا كان
«الحزب المسيحي االجتماعي» ينوي البقاء
ضمن االئتالف الحاكم بعد استقالة زيهوفر او
الخروج منه ،ما من شأنه حرمان المستشارة
من األغلبية في مجلس النواب ،وإغراق البالد
في أزمة سياسية كبرى.

«البديل»
وقــد يلجأ الـحــزب الـبــافــاري ،ال ــذي يواجه
قريبا حزب «البديل من أجل المانيا» ()AFD
الـيـمـيـنــي الـمـتـطــرف ف ــي ان ـت ـخــابــات محلية،
الى استبدال زيهوفر الذي تدهورت عالقاته
بالمستشارة ،بشخصية قادرة على التفاوض
مــع ميركل مــن أجــل التوصل الــى تسوية في
ملف الهجرة.
وال ـن ــزاع يتعلق بكيفية الـتـصــدي لتدفق
الـمـهــاجــريــن المسجلين فــي دول أخ ــرى من
االتحاد االوروبي الى ألمانيا.

وي ــري ــد زي ـه ــوف ــر اعـ ـ ــادة ط ــال ـب ــي ال ـل ـجــوء
المسجلين عـنــد الـ ـح ــدود ،وه ــو م ــا ترفضه
ميركل خشية «تمدده» إلى كل الدول االوروبية.
واع ـت ـبــر «ال ـب ــدي ــل ألج ــل أل ـم ــان ـي ــا» ،عــرض
استقالة زيهوفر «مناورة تكتيكية بحتة».

«خطة شاملة»
ويبدو أن «الخطة الشاملة» لسياسة الهجرة،
التي طرحها وزير الداخلية على حزبه ،لم تكن
في صيغتها النهائية.
فقد قالت ناطقة باسم وزارة الداخلية أمس،
إن الصيغة التي طرحها زيهوفر على مجلس
رئاسة حزبه قدمها بصفته «رئيسا للحزب ال
بصفته وزيــرا للداخلية» .وأضافت أن وزارة
الداخلية ال تزال تعمل على هذه الخطة ،الفتة
إلى أنه «يجرى العمل على وضع خطة شاملة
وتحديثها والتصويت عليها ...وستقوم وزارة
(برلين  -وكاالت)
الداخلية بطرحها».

عفا الزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ أون عن الجنرال
السابق هوانغ بيونغ سو،
الذي تم فصله من الخدمة العام
الماضي.
وظهر الجنرال ،الذي قاد
المكتب السياسي للجيش،
وكان ضمن اللجنة المركزية
لحزب العمال الحاكم قبل
إقالته ،في تقارير وسائل
اإلعالم الرسمية في بيونغ يانغ
برفقة كيم في جوالت تفتيش
لمواقع أخيرا .ومازال موقعه
ودوره الحاليان غير واضحين،
حيث كان من بين حاشية
الزعيم الكوري الشمالي عندما
زار إقليم سيندو ،قرب الحدود
مع الصين.

ةديرجلا
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رياضة
مستقبل الكرة الكويتية في مهب الريح

زيادة الالعبين ونظام الدوري يضعان المواهب والمنافسة خارج الحسابات
●

حسين راضي

ما أسفر عنه اجتماع اتحاد كرة القدم
الذي عقده مساء أمس األول ،بالموافقة
ع ـل ــى م ـق ـتــرحــي األنـ ــديـ ــة بـ ــزيـ ــادة ع ــدد
ال ـفــرق الـمـشــاركــة فــي الـ ــدوري الممتاز
إلى  10فرق ،والموافقة على زيادة عدد
المحترفين من  4إلى  ،5يؤكد بما ال يدع
مجاال للشك أن مجلس إدارة االتحاد
ّ
مسيرا وليس مخيرا في قراراته،
بات
وذلـ ــك م ــن قـبــل أن ــدي ــة مـعـيـنــة مـعــروفــة
للقاصي والداني.
والالفت في األمر أن األندية فرضت
ك ـل ـم ـت ـهــا ،وهـ ــو م ــا ح ــذرن ــا م ـنــه مـ ــرارا
وت ـك ــرارا ،بـعــد أن سلطنا الـضــوء على
سلبيات وع ـيــوب الـمـقـتــرحـيــن ،واألث ــر
السلبي لهما على ا لـكــرة فــي المرحلة
المقبلة.
ول ـعــل مــن أب ـجــديــات ات ـخــاذ ق ــرارات
م ــؤث ــرة ال ـت ــأن ــي وال ـ ــدراس ـ ــة وال ـت ـط ــرق
لـلـسـلـبـيــات واإلي ـج ــاب ـي ــات ،وال ــوق ــوف
على ما ستجنيه الكرة من مكاسب
وخ ـســائــر فـنـيــة قـبــل تـطـبـيــق أي
م ـق ـتــرح ،لــذلــك ك ــان يـتـعـيــن على
م ـج ـل ــس إدارة اال ت ـ ـ ـحـ ـ ــاد إر ج ـ ـ ــاء
مـقـتــرحــي زيـ ــادة ال ـفــرق الـمـشــاركــة في
الممتاز والمحترفين لمزيد من الدراسة،

العربي بانتظار رد «الفيفا»

آثار سلبية
وب ـ ـ ـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤكـ ـ ــد أن ي ـل ـق ــي
المقترحان بــآ ثــار هـمــا السلبية على
بطولتي ال ــدوري بدرجتيه الممتازة
واألول ــى مــن انخفاض فــي المستوى
ب ـ "الـمـمـتــازة" ،وإصــابــة فــرق "األول ــى"
بالملل ،لكون مشاركة  5أندية فقط في
األولى ،وذلك بعد تنفيذ ما طالبت به
األندية دون مبرر أو ألسباب مقنعة،
أو بعد دراس ــة متأنية ،دون الوضع
في االعتبار مصلحة الكرة ،واالرتقاء
بــال ـب ـطــوالت الـمـحـلـيــة ،وال ـع ـمــل على
إعــادة الجماهير إلــى المدرجات مرة
أخرى ،أو حتى تسويق هذه البطوالت

تقليص فرصة «الوطنيين»
وث ـ ـ ـمـ ـ ــة ض ـ ـ ـ ــرر ك ـ ـب ـ ـيـ ــر س ـ ـي ـ ـقـ ــع ع ـل ــى
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وال ــاعـ ـبـ ـي ــن
ال ــوط ـن ـي ـي ــن مـ ـع ــا ،ب ـع ــد رف ـ ــع ق ـي ــد ع ــدد
الالعبين غير الكويتيين إلى  8العبين
في قوائم األندية ،على أن يشارك  6منهم
فــي التشكيل األســاســي ،وهــو مــا يعني
ف ــي الـنـهــايــة تـقـلـيــص فــرصــة الــاعـبـيــن
الوطنيين في المشاركة ،وبالتالي عدم
تـجـهـيــزهــم بـشـكــل مـثــالــي للمنتخبات
الوطنية التي دخلت في مرحلة البناء
وتجديد الدماء ،بعد رفع تعليق النشاط
الرياضي في مطلع ديسمبر الماضي.
وق ـ ـ ــد ج ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـعـ ـ ــادة داخ ـ ـ ـ ــل ج ـم ـيــع
االتحادات األهلية في العالم على منح
ال ـفــرصــة لــاعـبـيــن الــوطـنـيـيــن م ــن أجــل
إمداد المنتخبات بهم ،بما فيها كبريات
الدوريات في العالم.

غياب مبدأ تكافؤ الفرص
وبالطبع جاء ت موافقة األندية على

دازليتش يصل اليوم لتدريب «أزرق السلة»
●

عقد نــائــب رئـيــس اتـحــاد كــرة الـقــدم أحـمــد الـعـنــزي ،واألمـيــن العام
لالتحاد د .محمد خليل ،اجتماعا مع ممثلي النادي العربي؛ عضو
مجلس اإلدارة سلمان بولند ،ونائب رئيس جهاز الكرة خالد عبدالنبي،
بحضور أعـضــاء مجلس إدارة االتـحــاد :صبيح أبــل ،خالد الشمري،
عبدالحميد الكندري ،والمستشار القانوني لالتحاد صالح القحطاني.
وناقش الحضور خالل االجتماع الكتاب المرسل من االتحاد الدولي
لكرة القدم (الفيفا) بحرمان العربي من التعاقد مع العبين محترفين
ومحليين لفترتي تسجيل متتاليتين ،مع السماح بإعادة قيد العبيه
المعارين وفقا للوائح.
وأوضح ممثلو االتحاد خالل االجتماع ،أنه تمت مخاطبة "الفيفا"
بشأن العقوبة ،ومن ثم إبالغ النادي فور وصول الرد.

ليظهر بشكل جيد ،وأال يحاك بطريقة
ســريـعــة لـيـبــدو مـهـلـهــا فـيــه كـثـيــر من
الـ ـش ــوائ ــب ،ع ـلــى أن يـطـبــق الـ ـق ــرار في
حال الموافقة عليه ابتداء من الموسم
الــريــاضــي بـعــد المقبل (،)2020-2019
لـلــوقــوف بشكل أفـضــل عـلــى سلبياته
وأضراره ،لكن أن تتم الموافقة عليه في
مدة ال تتجاوز شهرين دون الحصول
على آراء خبراء ومدربين سابقين ونقاد
رياضيين ،فهو أمــر يحتاج إلــى وقفة
مع النفس.

م ــن أج ــل جـلــب دخ ــل كـبـيــر لــاتـحــاد،
حتى ال يثقل كاهل الدولة في المطالبة
بالدعم.

جابر الشريفي

أع ـل ــن ع ـض ــو م ـج ـلــس اإلدارة
ومدير المنتخبات الوطنية في
اتـحــاد كــرة السلة ،ثامر الشنفا،
أن االت ـح ــاد ب ـصــدد الـتـعــاقــد مع
المدرب الكرواتي إيدي دازليتش،
لـتــولــي مـهـمــة تــدريــب المنتخب
الوطني األول للعبة.
وقـ ـ ـ ــال ال ـش ـن ـف ــا فـ ــي ت ـصــريــح
لـ"الجريدة" ،إن دازليتش سيصل
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،ت ـم ـه ـي ــدا
لالجتماع مـعــه ،ومــن ثــم توقيع
الـ ـعـ ـق ــد بـ ـي ــن الـ ـط ــرفـ ـي ــن ل ـت ـس ـلــم
م ـه ـم ـتــه ب ـش ـكــل رسـ ـم ــي ،مـشـيــرا
إلــى أن دازلـيـتــش يتمتع بسيرة
ذاتية جيدة هي األنسب بالنسبة
لـ"األزرق" في الوقت الحالي.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـشـ ـنـ ـف ــا أن ل ـج ـنــة
ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات درس ـ ــت عـ ــدة سير
ذاتـيــة ،وتــم تقليصها إلــى أربــع،
ومن ثم وقع اختيار اللجنة على
ه ــذا الـ ـم ــدرب ،الـ ــذي سـبــق ل ــه أن
حقق الـمــركــز الـثــانــي فــي بطولة

التعاقد
اإلسماعيلي يعلن ً
مع الحضري ...رسميا
أعلن مجلس إدارة النادي اإلسماعيلي ،برئاسة إبراهيم عثمان ،التعاقد مع
عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر في الموسم الجديد ،بعد انتهاء
عالقته مع التعاون السعودي.
وجاء تعاقد اإلسماعيلي مع الحضري لتعويض رحيل محمد عواد حارس
اإلسماعيلي ،الذي تمت إعارته لصفوف الوحدة السعودي مدة موسم.
وسبق للحضري ( 45عاما) أن ارتــدى قميص اإلسماعيلي مرتين ،األولــى
بعد العودة من سيون في  ،2009ولعب معه موسما كامال ،والثانية في 2014
حتى .2015
وعقد الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني لإلسماعيلي جلسة مع
ع ـص ــام ال ـح ـض ــري ،رحـ ــب خــال ـهــا بــال ـحــارس
ً
المخضرم ،مؤكدا ثقته الشديدة بقدراته،
وأن خـ ـب ــرت ــه الـ ـط ــويـ ـل ــة كـ ــانـ ــت الـ ــدافـ ــع
األسـ ــاسـ ــي فـ ــي تــرح ـي ـبــه بـ ـع ــودت ــه إل ــى
الدراويش.
وك ـلــف ال ـمــديــر الـفـنــي لالسماعيلي
ي ــاسـ ـي ــن ب ــوعـ ـصـ ـي ــدة مـ ـ ـ ــدرب أحـ ـم ــال
الفريق بوضع برنامج تأهيلي لعصام
الحضري ،لتحديد موعد انضمام السد
العالي للتدريبات الجماعية.
وي ـس ـت ـع ــد اإلسـ ـم ــاعـ ـيـ ـل ــي ل ـل ـم ـشــاركــة
ب ـب ـطــولــة دوري أبـ ـط ــال إف ــري ـق ـي ــا ،الـتــي
غ ــاب عنها مـنــذ ،2010
بعد احتالله وصافة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـمـ ـحـ ـل ــي،
إض ــاف ــة إل ـ ــى خ ــوض
م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات بـ ـط ــول ــة
ك ــأس ال ـع ــرب لــأنــديــة
األبطال.
ويـ ـ ــدخـ ـ ــل اإلسـ ـم ــاعـ ـيـ ـل ــي
معسكر إعداد باالسكندرية
في الفترة من  7يوليو حتى
 16من نفس الشهر.

ثامر الشنفا

أوروبـ ـ ـ ـ ــا ل ـل ـش ـب ــاب مـ ــع مـنـتـخــب
كـ ــروات ـ ـيـ ــا لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب ،كـ ـم ــا عـمــل
مساعدا لمدرب المنتخب األول
لمنتخب كــرواتـيــا عــدة سـنــوات،
وحقق نتائج جيدة.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن االت ـ ـحـ ــاد ك ــان
ي ـ ـ ــراع ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ـ ــه م ــع
ال ـمــدرب ـيــن عــام ـل ـيــن أســاس ـي ـيــن،
ه ـمــا :مـسـتــوى اإلنـ ـج ــازات الـتــي

حققها ،والــراتــب الـشـهــري الــذي
ي ـت ـقــاضــاه ،ألن االت ـح ــاد مرتبط
بميزانية محددة تم وضعها من
هيئة الرياضة ،متوجها بالشكر
لـلـمــد يــر ا ل ـعــام للهيئة د .حمود
فليطح ،على الــدعــم الــامـحــدود
ال ــذي يقدمه لــاتـحــاد للنهوض
باللعبة.
وقال الشنفا إن االتحاد سبق
له أن تعاقد مع المدرب المصري
محمد أبوالعينين لتولي مهمة
ت ـ ــدري ـ ــب م ـن ـت ـخ ــب ال ـن ــاش ـئ ـي ــن،
وال ـمــدرب الوطني خــالــد القالف
لتدريب منتخب الشباب.
وذكر أن إدارة االتحاد تحاول
أن تكون على استعداد تام إذا ما
نجحت المفاوضات التي تجريها
الـحـكــومــة مــع اللجنة األولمبية
ال ــدول ـي ــة ،وم ــا يـتــرتــب عـلــى ذلــك
من رفع اإليقاف المفروض على
السلة الكويتية.

مقترح زيــادة المحترفين رغم شكواها
الـ ــدائ ـ ـمـ ــة م ـ ــن قـ ـل ــة اإلمـ ـ ـك ـ ــان ـ ــات ل ـج ـلــب
لكن من أجل
محترفين على مستوى عالّ ،
المصلحة الخاصة وافقت ،بغض النظر
عن معاناتها المالية وعدم قدرتها على
جلب محترفين أكـفــاء ،ليصبح الفارق
بينها وبـيــن ال ـفــرق ال ـق ــادرة عـلــى جلب
محترفين كبيرا للغاية ،األمر الذي يعني
غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين األندية.
وب ــات ــت األن ــدي ــة بـعــد ال ـمــواف ـقــة على
مقترح زيادة المحترفين بين شقي رحى،
فإما أن تعلن استسالمها تماما وتشارك
بالمحترفين الذين في حوزتها حاليا،
وهم من أصحاب المستويات المتدنية،
أو الـعـمــل عـلــى جـلــب محترفين أك ـفــاء،
وحينئذ ستثقل كاهلها بأموال هائلة!
وم ـ ــن ال ـم ــؤك ــد أن األنـ ــديـ ــة سـتـشـهــد
أزم ــة دي ــون ،وستعاني لـمــواســم مقبلة
أث ــر تطبيق ه ــذه ال ـق ــرارات العشوائية،
وب ــال ـت ــال ــي س ـت ـط ــال ــب ب ــإسـ ـق ــاط دي ــون
وإلغاء عديد من األلعاب لضمان الوفر
المادي ،فضال عن استحالة قدرتها على
الــوفــاء بالتزاماتها فــي تسديد رواتــب
المحترفين الخمسة ،مما سينتج عنه
ش ـك ــاوى ع ــدي ــدة ل ــدى االت ـح ــاد الــدولــي
وم ـح ـك ـمــة ك ـ ــاس ،وخ ـي ــر م ـث ــال مـشــاكــل
النادي العربي والسالمية.

عقد العبي الكويت يكتمل
في تدريب اليوم
يكتمل اليوم عقد العبي الفريق األول لكرة القدم بنادي الكويت،
بمشاركة الالعبين الدوليين ،في التدريب الــذي ُ
سيجرى اليوم على
الملعب الفرعي بالنادي ،ضمن االستعدادات لمواجهة اإلسماعيلي في
ذهاب الدور الـ 32من منافسات البطولة العربية المقرر إقامتها يومي
 12أغسطس المقبل بمدينة اإلسماعيلية ،وكذلك للموسم الجديد.
وكانت التدريبات انطلقت أمس األول بمشاركة  19العبا من بينهم
المحترفين األربعة.
عقلة :انضمام الدوليين
قال نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة ،إن "األبيض به  4محترفين
على مستوى عال ،باإلضافة إلى التعاقد مع المدرب الفرنسي فيلود،
وهو من المدربين الذين يمتلكون سيرة ذاتية رائعة ،األمر الذي يؤكد
أن هذا األمر سينعكس باإليجاب على مستوى الالعبين في الموسم
المقبل" ،مضيفا أن النادي بصدد التعاقد مع محترف خامس للمشاركة
في البطولة العربية.
ولفت عقلة إلى أن المعلومات المتوافرة لديه تتمثل في مشاركة
ً
نــادي الكويت في النسخة المقبلة لــدوري أبطال آسيا ،مبينا أنــه ال
يعلم ما إذا كانت المشاركة ستكون من خالل ملحق أو في الدور األول
للبطولة مباشرة.
وأشار إلى أن الكويت سيدخل معسكرا تدريبيا في هولندا خالل
الفترة من  14إلى  31الجاري ،على أن تتم المغادرة إلى مصر يوم 3
ً
ً
أغسطس ،حيث سيدخل الفريق معسكرا هناك ،استعدادا لمواجهته
مع اإلسماعيلي في البطولة العربية المقرر لها يوم  12من الشهر ذاته.

ً
«منتخب الصاالت» دشن تدريباته بحضور  15العبا
●

حازم ماهر

يـ ـ ــواصـ ـ ــل م ـن ـت ـخ ـب ـن ــا ال ــوطـ ـن ــي
لكرة الـقــدم للصاالت تدريباته في
السابعة من مساء اليوم على صالة
الهيئة ا لـعــا مــة للتعليم التطبيقي
والـ ـت ــدري ــب ب ــال ـش ــوي ــخ ،اس ـت ـع ــدادا
ل ـل ـت ـص ـف ـيــات الـ ـت ــي س ـت ـق ــام ال ـع ــام
المقبل ،والمؤهلة لنهائيات كأس
العالم.
وك ـ ـ ــان "أزرق ال ـ ـ ـصـ ـ ــاالت" دش ــن
تدريباته أمس األول ،تحت إشراف
المدرب األميركي كاكاو ،بحضور 15
العبا ،هم :حمد حياة ،فهد الخواري،
ســالــم الـصـمـيـعــي ،مـحـمــد ال ـهــزيــم،
م ـ ـهـ ــدي بـ ــوش ـ ـهـ ــري ،ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
ال ـطــويــل ،عـبــدالــرحـمــن المسبحي،
عبدالعزيز الـهــاجــري ،عبداللطيف
ال ـع ـب ــاس ــي ،ص ــال ــح ال ـف ــاض ــل ،علي
ال ـس ـيــف ،ب ــدر ال ـم ـن ـصــور ،عـبــدالـلــه
ال ـح ـســون ،نــاصــر ال ـع ـل ـبــان ،وحـمــد
العوضي.
فــي المقابل ،غــاب عــن االجتماع
األول  6العبين ،بعد الحصول على

جانب من تدريب منتخب الصاالت
إذن مــن الـجـهــاز اإلداري ،ألسـبــاب
متفاوتة.
وأك ـ ــد م ــدي ــر الـمـن ـت ـخــب الــوط ـنــي
ح ـس ـيــن ح ـب ـيــب ،أن "ال ـق ــائ ـم ــة الـتــي
وقــع االختيار عليها للمشاركة في
التدريبات ليست نهائية" ،مضيفا
أن الـ ـب ــاب س ـي ـك ــون م ـف ـت ــوح ــا عـلــى
م ـص ــراع ـي ــه أمـ ـ ــام ج ـم ـيــع الــاع ـب ـيــن

الذين سيثبتون أحقيتهم وجدارتهم
بارتداء شعار "األزرق".
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن "ال ـ ـ ـب ـ ـ ـقـ ـ ــاء ف ــي
الـمـنـتـخــب سـيـكــون لــاعــب األفـضــل
واألكثر عطاء والتزاما بالتعليمات"،
مــوجـهــا ش ـكــره ألع ـضــاء الـجـهــازيــن
ا ل ـف ـن ــي واإلداري ل ـل ـم ـن ـت ـخــب عـلــى
الجهود التي بذلوها في التحضير

لـلـتــدريـبــات .وأش ــاد حبيب بالدعم
غير الـمـحــدود ال ــذي يقدمه أعضاء
مـجـلــس إدارة ات ـحــاد ال ـكــرة ولجنة
كــرة الـصــاالت والشاطئية لالرتقاء
بالمنتخب ،الذي يحتاج إلى مجهود
مـضــاعــف ل ـلــوصــول إل ــى الـمـسـتــوى
المأمول.

أبوريدة يتمسك بإقامة الدوري بنظام المجموعة
الواحدة ...ويرفض إلغاء الكأس
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

تم االتفاق بين رئيس اتحاد الكرة المصري
هاني أبوريدة ،ورئيس لجنة المسابقات عامر
حسين ،على إقامة الموسم الكروي في مصر لمدة
عام ،من أغسطس المقبل حتى أغسطس .2019
وعقد أبوريدة ،أمس ،اجتماعا مهما مع أندية
الدوري الممتاز تم فيه االتفاق بشكل نهائي على
مواعيد انطالق وانتهاء مسابقة الدوري.
ورفض أبوريدة مقترحات حسين بشأن خوض
مسابقة الدوري في الموسم الجديد ،على نظام

المجموعتين ،أو إقامة المسابقة بنظام دوري
من دور واحد .وشدد أبوريدة على تمسكه بإقامة
البطولة بنظام المجموعة الواحدة ،وعلى دورين،
وطلب منه وضع تصور لذلك ،مع إمكانية ضغط
المباريات.
وش ـه ــدت ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة أزمـ ــة ف ــي مــواعـيــد
الدوري الجديد ،بعد قرار االتحاد اإلفريقي لكرة
ال ـقــدم (ال ـك ــاف) ب ـضــرورة إن ـهــاء بطولتي دوري
األب ـطــال والـكــونـفــدرالـيــة قـبــل ان ـطــاق ك ــأس أمــم
إفريقيا  ،2019المقرر لها  7يونيو بالكاميرون.
كما رفض أبوريدة إلغاء مسابقة كأس مصر

في الموسم الجديد بداعي ضيق الوقت لكثرة
البطوالت في الموسم الجديد.
وق ــرر مـجـلــس الـجـبــايــة ولـجـنــة الـمـســابـقــات
انتظار ما ستسفر عنه نتائج الفرق المصرية في
البطوالت اإلفريقية والعربية ،وفي حالة الوصول
إل ــى األدوار الـنـهــائـيــة سـيـتــم تــأجـيــل مـبــاريــات
الكأس ،وتحديدا بداية من دور الـ ،32الذي يشارك
فيه  18ناديا بأندية الممتاز.

باختصار
بدر عبدالعزيز إلى نهائي
بطولة السويد الدولية للتنس

حقق نجم منتخبنا الوطني
للتنس بدر عبدالعزيز إنجازا
جديدا ،بوصوله إلى المباراة
النهائية في بطولة السويد
الدولية للتنس ،المقامة في
مدينة بوستاد ،حيث يقيم
المنتخب معسكره التدريبي
استعدادا للمشاركة في عدد
من االستحقاقات المهمة
القادمة.
ويتكون الوفد من علي
الديحاني رئيسا ،ومدير
الفريق عبدالرضا الشطي،
والمدربين الرس جونسون
ومحمد الغريب ،والالعبين:
عيسى قبازرد ،حسين
الصراف ،بدر عبدالعزيز ،علي
الشطي ،طالل عبدالعزيز،
ومحمد القطان.
بدوره ،أشاد الديحاني
بهذا اإلنجاز ،مؤكدا أنه
يمثل إضافة جديدة إلى
إنجازات العبي المنتخب،
متمنيا التوفيق لالعب
بدر عبدالعزيز وزمالئه في
البطوالت التي يشاركون
فيها خالل المعسكر ،ومن ثم
االستحقاقات المقبلة.

الديحاني :حسم ملف مدربي
المنتخبات خالل أيام

أكد عضو مجلس إدارة
اتحاد الكرة ،رئيس اللجنة
الفنية ،علي الديحاني،
أن األيام القليلة المقبلة
ستشهد حسم ملف
المدربين األجانب الذين
سيتولون مسؤولية تدريب
المنتخبات الوطنية (األول،
األولمبي ،الشباب).
وقال الديحاني" :تعكف
اللجنة الفنية في الوقت
الراهن على قراءة المزيد
من السير الذاتية لمدربين
أجانب ،وقد اقتربت بالفعل
من اختيار عدد من األسماء،
على أن ترفعهم في غضون
أيام إلى مجلس اإلدارة
الختيار األفضل واألنسب
منهم".
وأضاف" :كما تعكف
اللجنة على مراسلة بعض
االتحادات األهلية لالتفاق
على إقامة مباريات مع
المنتخبين األول واألولمبي
خالل " ،"FIFA DAYوتم
االتفاق حتى اآلن على إقامة
مباراة ودية بين منتخبنا
األول ونظيره السوري يوم
 19نوفمبر المقبل".

ممثل «فيفا» اجتمع مع اللجان
العاملة باتحاد الكرة

عقد ممثل االتحاد الدولي
لكرة القدم ( )FIFAالسعودي
عصام السحيباني اجتماعا
أمس األول مع بعض
اللجان العاملة باالتحاد
الكويتي لكرة القدم ،ومن
بينها اللجنة الفنية
ولجنة المسابقات ولجنة
التسويق ،وذلك بمقر
االتحاد.
وناقش السحيباني مع
اللجان العاملة سبل تطوير
الكرة الكويتية والعمل على
االرتقاء بها مستقبال.
وتحدث ممثلو اللجان
العاملة باالتحاد خالل
االجتماع عن رؤى
وتطلعات ومقترحات هذه
اللجان ،بما يخدم عملهم
ويساهم في تحقيق تطوير
الكرة الكويتية ،ويستكمل
السحيباني اجتماعه مع
ممثلي اللجان العاملة.

ةديرجلا

sports@aljarida●com
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إنكلترا أمام كولومبيا لتجنب اللحاق بركب الكبار المودعين
عندما تتواجه اليوم مع
كولومبيا في الدور ثمن
النهائي على ملعب
«اوتكريتيي ارينا» في
العاصمة موسكو ،تأمل إنكلترا
أال تلحق بركب منتخبات كبرى
ودعت مونديال روسيا 2018
ً
مبكرا.

تأمل إنكلترا أال تلحق بركب منتخبات كبرى ودعــت مونديال
ً
روسيا  2018مبكرا ،عندما تتواجه اليوم مع كولومبيا في الــدور
ثمن النهائي على ملعب "اوتكريتيي ارينا" في العاصمة موسكو.
وبعدما بدأت نهائيات النسخة الـ 21بغياب عمالقين أوروبيين
هما إيطاليا بطلة العالم  4مــرات وهــولـنــدا وصيفة  1874و1978
و ،2010وآ خ ــر مــن أ مـيــر كــا الجنوبية بشخص تشيلي بطلة كوبا
أم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــا  2015و ،2016تحققت المفاجأة الكبرى األولــى في
الدور األول بخروج ألمانيا حاملة اللقب وبطلة
العالم  4مرات.
وتواصل خروج الكبار في ثمن النهائي،
ب ـعــدمــا لـحـقــت األرج ـن ـت ـيــن وال ـب ــرت ـغ ــال مع
نـجـمـيـهـمــا لـيــونـيــل مـيـســي وكــريـسـتـيــانــو
رون ــال ــدو ،وإسـبــانـيــا بـطـلــة أوروب ـ ــا 2008
و 2012والـعــالــم  ،2010بــاأللـمــان ،وانتهى
م ـش ــواره ــا ع ـلــى ي ــد فــرن ـســا واألوروغـ ـ ـ ــواي
وروسيا المضيفة على التوالي.
ورغــم انها تشارك بتشكيلة شابة قائدها
هاري كاين ( 24عاما) ،تبقى إنكلترا بين
المنتخبات الكبرى ،حتى ان فشلت
في إحراز أي لقب منذ تتويجها
األول والــوحـيــد بـكــأس العالم
عام  1966على أرضها.
واسـتـهــل اإلنـكـلـيــز بقيادة
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق غـ ــاريـ ــث
ساوثغيت النهائيات بالفوز
على تونس ( ،)2-1وبنما (6-
 ،)1لكنهم سقطوا في االختبار
الـ ـج ــدي األول أمـ ـ ــام بـلـجـيـكــا
صـ ـف ــر -1ف ــي مـ ـب ــاراة خــاضـهــا
المنتخبان بتشكيلتين رديفتين.
وت ـ ـ ـصـ ـ ــدرت ب ـل ـج ـي ـك ــا ال ـم ـج ـم ــوع ــة

السابعة أمام اإلنكليز ،لتواجه اليابان في ثمن النهائي ،فيما وقع
"األسود الثالثة" في مواجهة كولومبيا التي وصلت الى ربع النهائي
في النسخة األخيرة.
في إنكلترا ورغم الخسارة ،أشادت الصحف بالمنتخب ،معتبرة
ان الخسارة وعــدم تصدر المجموعة عبدا "لألسود الثالثة طريقا
أسهل الى النهائي".
و صـبــت مـفــا جــأة على ملعب "لوجنيكي" فــي مصلحة اإلنكليز،
إذ أزاحت إسبانيا عن طريقها بعد خسارتها األخيرة أمام روسيا
المضيفة بركالت الترجيح بعد تعادلهما  1-1في الوقتين األصلي
واإلضافي.
وستلتقي إنكلترا في ربع النهائي (في حال تخطيها كولومبيا)
الـســويــد أو ســويـســرا ،ثــم تــواجــه فــي نـصــف الـنـهــائــي احـتـمــال لقاء
روسيا أو كرواتيا ،التي عانت األمرين األحد قبل تخطي الدنمارك
بركالت الترجيح ،في مباراة لم يقدم فيها الكروات أداء هــم الالفت
في الدور األول.

تخفيف من الضغوطات
وحاول ساوثغيت حتى قبل انطالق النهائيات أن يخفف من حجم
اآلمال والتوقعات ،ثم رأى بخسارة الخميس أمام منتخب بلجيكي
متغير كله باستثناء العبين فقط ،فرصة إلعادة التفكير في األمور.
وقال "ندرك انه يتوجب علينا أن نقدم أفضل ما لدينا من أجل الفوز
على أفضل الفرق".
وأشار الى أن التغييرات التي أجراها كانت تهدف للحفاظ على
العبيه األساسيين ،استعدادا لالدوار اإلقصائية ،بغض النظر عمن
سيواجه فيها.
وكان قرار ساوثغيت نابعا من ايمانه بضرورة أن يكون الالعبون
الــ 23في تشكيلته منخرطين في النهائيات ،بعدما خبر هو نفسه
احباط عدم المشاركة لدقيقة واحدة في المباريات الخمس إلنكلترا
في مونديال  ،2002عندما بلغت ربع النهائي قبل أن تخرج على يد
البرازيل.
وبإدخاله داني ويلبيك في ربع الساعة األخير من مباراة الخميس،

ً
عوضا عن الزج بكاين لمحاولة ادراك التعادل ،ضمن ساوثغيت
بأن جميع العبي الميدان (من غير حراس المرمى) كانوا طرفا
في المباريات الثالث التي خاضها المنتخب في الدور األول.
وعلى العبي "األسود الثالثة" رد الجميل للمدرب من خالل
منح بالدهم بطاقة التأهل لربع النهائي للمرة األولى منذ ،2006
لكن المهمة لن تكون سهلة ضد كولومبيا التي في إمكانها
إيذاء دفاع اإلنكليز بوجود العبين مثل راداميل فالكاو وخوان
ك ــوادرادو وكــارلــوس بــاكــا ،بينما لــم تتأكد بعد مشاركة هــداف
مــونــديــال  2014خاميس رودريـغـيــز بعد خــروجــه مصابا
من المباراة ضد السنغال في الجولة الثالثة األخيرة من
الدور األول (1-صفر).
ويعاني نجم بايرن ميونيخ األلماني "كدمة طفيفة"
في عضالت ربلة الساق ،بحسب المنتخب الذي أشار
األحد الى ان أي قرار بشأن مشاركته في المباراة ضد
إنكلترا لم يتخذ بعد.
وكــان مدربه األرجنتيني خوسيه بيكرمان ،أعرب
بعد المباراة الحاسمة األخيرة ضد السنغال عن "قلقه
جدا" من إصابة خاميس ،السيما انها تأتي قبل أيام
من مباراة انكلترا.
وستكون مباراة المنتخبين إعــادة للقاء الدور
األول من مونديال ( 1998فــازت إنكلترا 2-صفر).
وبدا كاين ،قائد انكلترا ومتصدر ترتيب الهدافين
فــي مــونــديــال روسـيــا ( 5أه ــداف) ،واثـقــا مــن أنه
سيكمل ما بدأه في المباراتين األوليين ،قائال
بحسب تصريحات نقلتها صحف انكليزية
امس االول" ،ربما لو شاركت ضد بلجيكا ولم
أسجل ،لساورني الشك (لم أسجل في المباراة
هاري كين
األخيرة) .لكني أدخل الى المباراة على خلفية
نجم
ثالثية (في مرمى بنما) وأنا جاهز لخوض
إنكلترا
مباراة مهمة لنا ضد كولومبيا".

«النمر» فالكاو لتصفية حسابه مع إنكلترا
ب ـع ــدم ــا س ــرق ــت اإلصـ ــابـ ــة حـلـمــه
ب ــال ـل ـع ــب فـ ــي ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم ،2014
حقق قائد منتخب كولومبيا لكرة
القدم راداميل فالكاو حلم الطفولة،
وه ــو يملك الـحــافــز إلث ـبــات جــدارتــه
في الدور ثمن النهائي أمام إنكلترا،
حيث خاض تجربة مخيبة على مدى
موسمين في الدوري الممتاز.
وحـمـلــت اإلص ــاب ــات الـتـســع التي
س ـج ـل ـهــا ف ــالـ ـك ــاو فـ ــي ال ـت ـص ـف ـيــات
األميركية الجنوبية منتخب بالده
إلى نهائيات مونديال البرازيل
للمرة األولــى بعد غياب

فالكاو نجم
كولومبيا

 16س ـنــة ،ق ـبــل أن ت ـب ـعــده إص ــاب ــة في
الــربــاط الصليبي للركبة تعرض لها
أثناء مباراة مع فريقه موناكو في كأس
فرنسا يناير .2014
"النمر" الكولومبي ،البالغ  32عاما،
كان أحد أخطر المهاجمين في العالم.
صفقة انتقاله لقاء  70مليون يورو من
أتلتيكو مدريد االسباني الى موناكو
قبل أشهر من مونديال  ،2014اعتبرت
توطئة اللتحاقه بريال مــدريــد ،نظرا
لصعوبة االنتقال مباشرة بين غريمي
العاصمة االسبانية.
واض ـط ــر أف ـضــل هـ ــداف ف ــي تــاريــخ

كولومبيا الى متابعة نهائيات كأس
ال ـع ــال ــم ف ــي الـ ـب ــرازي ــل م ــن ش ـق ـتــه فــي
موناكو ،أثناء تعافيه من االصابة ،في
وقت بلغت فيه بالده مرحلة متقدمة
مــن مسيرتها فــي الـنـهــائـيــات .وتــوج
مــواط ـنــه خــام ـيــس رودري ـغ ـي ــز أفـضــل
هداف مع ست اصابات ،قبل أن تتمكن
التكتيكات البرازيلية ضده من تقييد
حركته في مباراة المنتخبين في الدور
ربع النهائي.
وس ـعــى فــال ـكــاو بـكــل م ــا أم ـكــن إلــى
التعافي قبل النهائيات البرازيلية،
م ــا ان ـع ـكــس سـلـبــا عـلـيــه وأطـ ـ ــال مــدة

ألي :علينا التعامل مع الجميع بقوة
وأك ــد ديـلــي ألــي العــب توتنهام أنــه ال يفترض
اعتبار المنتخب الكولومبي منافسا سهال ،حتى
ف ــي ظ ــل حــالــة الـقـلــق ال ـم ـثــارة ح ــول لـيــاقــة النجم
الكولومبي خاميس رودريغيز.
وقــال ألــي "هــذه بطولة كــأس العالم .وعلينا أن
نتعامل مــع كــل مـبــاراة كأننا نــواجــه أفضل فريق
ً
في العالم .المنتخب الكولومبي منافس قوي جدا".

رفــض المهاجم اإلنكليزي ديلي ألــي اعتبار أن
منتخب بالده هو المرشح األوفــر حظا للفوز في
المباراة المقررة اليوم على ملعب "أتكريت أرينا"
بالعاصمة الروسية موسكو.
ولم يحقق المنتخب اإلنكليزي أي انتصار في
أدوار خروج المهزوم منذ  ،2006كما لم يحقق بها
سوى  5انتصارات طــوال  52عاما ،منذ أن اعتلى
منصة التتويج بمونديال .1966

ألي

توقيت المباراة
ارياس

 9:00م

كوادرادو

سانشيز

كارلوس

يونغ

لينغارد

كين

كونتيرو
اوسبينا

هانديرسون

فالكاو
مينا

باريوس

ستيرلنغ

ألي

موريل
موجيكا

ماغوير

تريبر

ستونز

والكر

بيكفورد

تـعــافـيــه مــن االص ــاب ــة .ورغ ــم الشكوك
حول استعادته لياقته ،استمر الطلب
عليه مــن األنــديــة الـكـبــرى ،وأب ــدى كل
م ــن مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد وتـشـلـســي
االنكليزيين رغبتهما في ضمه على
سبيل االعارة.
ول ـ ــم ي ــوف ــق ف ــالـ ـك ــاو فـ ــي م ـس ـيــرتــه
االنكليزية ،إذ اكتفى بتسجيل خمسة
اهـ ـ ــداف ف ــي  41مـ ـب ــاراة خــاض ـهــا في
الدوري االنكليزي الممتاز مع كل من
يونايتد (موسم  )2015-2014وتشلسي
(.)2016-2015

ً
ساوثغيت :لدينا  20العبا
شاركوا في كأس العالم
أكد مــدرب المنتخب اإلنكليزي ساوثغيت أنه اتخذ القرار
الصحيح بإراحة كين وغيره من العناصر األساسية في مباراة
بلجيكا .وأضاف "إذا دفعت به في آخر  10دقائق من المباراة
كان من المحتمل أن يتلقى ضربة في الكاحل ،وكان سيصبح
هذا خطأ".
وركز ساوثغيت على هذه المسألة بالقول "لدينا  20العب
ميدان لعبوا اآلن في كــأس العالم .هــذا أمــر مهم لــأجــواء في
معسكرنا خــال األســابـيــع القليلة المقبلة" ،فــي حــال ذهبت
إنكلترا بعيدا ،لكن إذا انتهى مشوارها اليوم فقد يالم المدافع
السابق على خوضه مباراة بلجيكا بتشكيلة رديفة ،بحجة أن
هذا األمر أثر على اندفاع ووتيرة المنتخب.
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السويد تتسلح بدفاعها الحديدي لمواجهة سويسرا المنظمة

درميتش نجم المنتخب السويسري

يتسلح المنتخب السويدي
بالثقة التي حظي بها
خالل دور المجموعات،
وذلك لمواجهة نظيره
السويسري اليوم على ملعب
«كريستوفسكي» ضمن
منافسات الدور الثاني (دور
الستة عشر) ببطولة كأس
العالم  2018لكرة القدم
المقامة في روسيا.

ايكدال وسفينسون نجما المنتخب السويدي
واألداء الجماعي الجيد لسويسرا.
وقد تأهل المنتخب السويدي
الـ ــى ث ـم ــن ال ـن ـه ــائ ــي ،ب ـع ــد ف ــوزه
ا لـمـقـنــع عـلــى المكسيك بثالثية
نظيفة في مباراته األخيرة ضمن
المجموعة السادسة ،بعدما كان
استهل مشواره بفوز صعب على
كوريا الجنوبية  - 1صفر ،وخسر
في الوقت القات ـ ــل أمام ألمانـي ـ ـ ــا
( )2 - 1بـعــدمــا اسـتـمــر الـتـعــادل
سـ ـي ــد الـ ـم ــوق ــف حـ ـت ــى ال ــدق ـي ـق ــة
الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وي ـح ـلــم ال ـس ــوي ــدي ــون بـتـكــرار
إنـجــاز عــام  ،1994عندما وصل
ج ـيــل ت ــوم ــاس بــرول ـيــن ومــارتــن
دالين والحارس توماس رافيلي
الى نصف نهائي كأس العالم في
الــواليــات المتحدة ،وأنهاها في
المركز الثالث .وربما لعب اعتزال
ال ـم ـه ــاج ــم الـ ـس ــوي ــدي ال ـع ـم ــاق
زالت ـ ــان إبــراهـيـمــوفـيـتــش دول ـيــا
في مصلحة المنتخب ،فالجميع
اآلن يقاتل من أجل الجميع ،مثل

تـمـكـنــت ال ـســويــد وســوي ـســرا،
ب ـف ـضــل األداء ال ـج ـم ــاع ــي ،وف ــي
غ ـي ــاب أي ن ـج ــم أوح ـ ــد ت ـقــري ـبــا،
من تحقيق المفاجأة والوصول
ال ــى الـ ــدور ثـمــن الـنـهــائــي لكأس
ال ـعــالــم ل ـكــرة ال ـق ــدم ف ــي روس ـيــا،
حيث ستلتقيان اليوم في سان
بطرسبورغ ،بحثا عن مكان بين
الثمانية الكبار.
ّ
و شــكــل تأهل المنتخبين الى
ه ــذا الـ ــدور نــوعــا مــن الـمـفــاجــأة:
سـ ـ ــوي ـ ـ ـسـ ـ ــرا حـ ـ ـل ـ ــت ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة خ ـلــف
البرازيل ،وتفوقت على المنتخب
الصربي القوي ،بينما تصدرت
السويد المجموعة الخامسة التي
شهدت تسجيل كبرى المفاجآت
بخروج المنتخب األلماني حامل
اللقب.
وكـ ــاف ـ ـحـ ــت ك ـ ــل م ـ ــن الـ ـس ــوي ــد
وس ـ ــويـ ـ ـس ـ ــرا بـ ــاألس ـ ـل ـ ـحـ ــة الـ ـت ــي
ت ـم ـت ـل ـكــان ـهــا :ال ـ ـكـ ــرات ال ـطــوي ـلــة
وال ـص ــاب ــة ال ــدف ــاع ـي ــه لـلـســويــد،

إميل فروسبرغ صاحب النزعة
الهجومية ،الذي يقوم بعمل كبير
في الدفاع.
وقـ ـ ــال ال ـص ـح ــاف ــي ال ـس ــوي ــدي
كــري ـس ـتــوفــر ك ــارلـ ـس ــون لــوكــالــة
فــرانــس ب ــرس إن منتخب بــاده
«يـ ـق ــدم أداء م ـم ـت ــازا كـمـجـمــوعــة
حــالـيــا ،كما لــم نشهده منذ عام
 ،»1994معتبرا أن الـتــزامــن بين
ا ع ـتــزال إبراهيموفيتش وتولي
يانه أندرسون تدريب المنتخب
كان «مثاليا».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ك ـ ـ ــل الع ـ ـ ــب ي ــوف ــر
ل ـت ـش ـك ـي ـل ــة أنـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ــون أفـ ـ ـك ـ ــارا
حــول العمل الـجــاد مــع اآلخــريــن،
وال ـج ـم ـيــع يـحـظــى ب ــوق ــت ممتع
كمجموعة خارج الملعب أيضا».

االنضباط االندفاعي لسويسرا
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ف ــرض
االنـ ـضـ ـب ــاط االن ــدف ــاع ــي
ل ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب س ـ ــويـ ـ ـس ـ ــرا

ح ـض ــوره م ـنــذ ال ـب ــداي ــة بـتـعــادل
ثمين  1 - 1مع منتخب البرازيل
أح ــد أب ــرز المرشحين لـلـقــب ،ثم
حـ ـق ــق ف ـ ـ ــوزا الفـ ـت ــا عـ ـل ــى ن ـج ــوم
صربيا بهدفين لـهــدف ،وضمن
تــأهـلــه ف ــي ال ـجــولــة األخ ـي ــرة من
منافسات المجموعة الخامسة
بتعادل مع كوستاريكا (.)2 - 2
وبلغت سويسرا ثمن النهائي
للمرة الرابعة في آخر  5مشاركات
( ب ـ ـعـ ــد  1994و  2006و 2014
و ،)2018علما بأن أفضل نتيجة
لها تبقى بلوغ ربع النهائي ثالث
مرات ( 1934و ،1938و 1954على
أرضها).
واعـتـبــر الـمــدافــع السويسري
يوهان دجورو أن السويد «فريق
جيد جــدا ،قــوي ومنظم وخطير
ف ــي الـ ـك ــرات ال ـث ــاب ـت ــة .إنـهــم
جـ ـي ــدون ف ــي ال ـم ـب ــارزات
الثنائية».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :إي ـ ـق ـ ــاف
ال ـســويــدي ـيــن ه ــو جهد

الدقيقة الخامسة ،إال أن سويسرا
قلبت الطاولة ،وفازت في الثواني
األخ ـيــرة بنتيجة  .1 - 2وم ــا إن
سجل شاكيري هدف الفوز ،حتى
توجه نحو المشجعين الصرب،
ووضــع يديه على صــدره بشكل
م ـعــاكــس ،راس ـم ــا شـ ــارة «الـنـســر
ال ـ ـمـ ــزدوج» األسـ ـ ــود الـ ـل ــون ،رمــز
أل ـب ــان ـي ــا الـ ـ ــذي ي ـت ــوس ــط عـلـمـهــا
األحمر .وسبقه الى ذلك مسجل
الهدف األول ،تشاكا.
وف ـ ـت ـ ــح ش ـ ــاكـ ـ ـي ـ ــري وتـ ـش ــاك ــا
ع ــريـ ـض ــا ب ـ ـ ــاب ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ب ـه ــذه
الـحــركــة .فـكــوســوفــو ،اإلقـلـيــم ذو
الغالبية المسلمة الواقع شمال
ألبانيا ،شرع في حملة انفصال
ع ــن ص ــرب ـي ــا ع ـ ــام  .1998فـقـمــع
االنفصال
نظام بلغراد محاوالت ّ
المسلحة ب ـقــوة ،قـبــل تــدخــل من
ح ـل ــف شـ ـم ــال األطـ ـلـ ـس ــي .وب ـعــد
عـ ـش ــرة أعـ ـ ـ ــوام مـ ــن إدارة األمـ ــم
المتحدة ،أعلن اإلقليم استقالله
بعد نزاع حصد  13ألف قتيل.

جـمــاعــي ،ي ـبــدأ مــع المهاجمين،
وص ــوال الــى الـمــدافـعـيــن .فريقنا
معروف بصفاته الدفاعية ،وآمل
أن نظهرها مرة أخرى».
وم ـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن يـ ـش ــارك
دجورو أساسيا أمام السويد.
وتعلق سويسرا للعبور الى
ربــع النهائي للمرة األول ــى منذ
عـ ــام  1954ع ـلــى أرضـ ـه ــا ،آم ــاال
ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى نـجـمـيـهــا غــران ـيــت
تـ ـش ــاك ــا وشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــردان ش ــاكـ ـي ــري،
الالعبين اللذين تعود أصولهما
ال ـ ـ ـ ــى إق ـ ـل ـ ـيـ ــم كـ ـ ــوسـ ـ ــوفـ ـ ــو ،وفـ ــي
مشاركاتها الخمس.
وأف ـل ــت الــاع ـبــان ال ـل ــذان قلبا
التأخر السويسري أمام صربيا
ف ــي ال ـ ـ ــدور األول ال ـ ــى فـ ـ ــوز ،مــن
اإليـ ـ ـق ـ ــاف ،ب ـع ــدم ــا ق ـ ــرر االتـ ـح ــاد
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي لـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم (فـ ـيـ ـف ــا)
االكتفاء بتغريمهما على خلفية
اح ـت ـف ــال ـه ـم ــا «الـ ـسـ ـي ــاس ــي» بـعــد
التسجيل في مرمى صربيا.
وتـقــدمــت صــربـيــا بـهــدف منذ

وبـلـغــت ســويـســرا الـ ــدور ثمن
الـنـهــائــي فــي مــونــديــال الـبــرازيــل
 2014بعد خسارة بصعوبة أمام
األرجنتين صفر  1 -بعد التمديد.
وهي تقدم في مونديال روسيا،
أداء ث ــابـ ـت ــا ب ـ ــإش ـ ــراف م ــدرب ـه ــا
فالديمير بتكوفيتش.
وقال األخير بعد تأهل منتخب
بـ ــاده «ن ــري ــد ال ـم ــزي ــد» ،مضيفا:
«اعتدنا على صنع التاريخ ،لدينا
طموحات كبيرة ،والطموح الكبير
المقبل هو السويد».
وبحسب إح ـصــاء ات االتـحــاد
الـ ــدولـ ــي ل ـل ـع ـبــة (فـ ـيـ ـف ــا) ،ال ـت ـقــت
سويسرا والسويد  29مرة خالل
األعـ ـ ــوام ال ـ ـ  98ال ـمــاض ـيــة ،وك ــان
الـفــوز مــن نصيب السويسريين
 11مـ ــرة ،م ـقــابــل  10ان ـت ـصــارات
لـلـســويــد .إال أن ـهــا ال ـمــرة األول ــى
التي يلتقي فيها المنتخبان في
بطولة كبرى.

جرانكفيست :تطورنا رغم افتقاد إبرا
قال المدافع السويدي أندرياس
جــران ـك ـف ـي ـســت إن م ـن ـت ـخــب ب ــاده
ت ـط ــور ،رغ ــم اف ـت ـقــاد ج ـهــود النجم
زالتان إبراهيموفيتش ،حيث شهد
تحسنا كفريق متماسك.
و يـتــأ هــب المنتخب السويدي
ل ـمــواج ـهــة ن ـظ ـيــره ال ـســوي ـســري
ال ـيــوم فــي الـ ــدور الـثــانــي (دور
الـ )16ببطولة كأس العالم.
وكـ ـ ــان إبــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش
أعلن اعتزاله اللعب الدولي
عقب نهاية مشوار السويد
في كأس األمم األوروبية
(ي ــورو  ،)2016ورغ ــم ما
ذكرته تقارير عن رغبته
ف ــي ا لـ ـع ــودة للمنتخب،
غــاب عــن قائمة السويد

للمونديال .وأضاف جرانكفيست ،في تصريح
أمس« ،لقد قمنا ببناء مؤسسة في العامين
األخيرين عبر التصفيات ،نحن نكافح من
أجــل بعضنا البعض ،ونـعــرف كيف نحقق
نتائج جيدة كفريق» ،مضيفا« :لقد حققنا
تطورا رغم غياب واحد من أفضل العبي كرة
القدم في العالم».
وتتطلع السويد إلى التأهل لدور الثمانية
في كأس العالم ،التي شهدت وصولها إلى
النهائي في نسخة عام  ،1958قبل أن تخسر
أمام البرازيل ،كما شهدت وصولها إلى الدور
قبل النهائي عام  1994حينما خسرت أمام
البرازيل أيضا.
وي ـت ـط ـل ــع ج ــران ـك ـف ـي ـس ــت إل ـ ــى م ــواص ـل ــة
الـمـشــوار وتحقيق إن ـجــاز مـمــاثــل ،علما أن
الفريق السويدي سيلتقي ،في حالة تأهله
لـ ــدور ال ـث ـمــان ـيــة ،ال ـف ــائ ــز ف ــي مـ ـب ــاراة ال ــدور

توقيت المباراة
5:00

التشكيلة

الثاني المقررة اليوم أيضا بين المنتخبين
اإلنكليزي والكولومبي ،متابعا« :مــر وقت
طــويــل للغاية ،بالطبع أتــذكــر بعض أولئك
الالعبين ،وأتمنى أن نتمكن من استعادة تلك
المستويات ،فلم نصل إليها بعد».
ويــواجــه المنتخب الـســويــدي فــي مـبــاراة
اليوم تحديا يتمثل في الفوز على المنتخب
الـمـصـنــف ال ـس ــادس عـلــى ال ـعــالــم ،واع ـتــرف
جرانكفيست بأن منتخب بالده هو المرشح
األق ــل حظا لـلـفــوز ،رغــم أن الـســويــد أطاحت
بهولندا من التصفيات ،ثم أطاحت بإيطاليا
من الملحق الفاصل المؤهل للمونديال.
وأضاف« :سويسرا تقدم مستويات جيدة
حـقــا مـنــذ فـتــرة طــوي ـلــة ...إنـهــم الـمــرشـحــون
األوف ـ ــر ح ـظــا ل ـل ـفــوز ،وال يـمـكــن االسـتـهــانــة
بالمباراة من جانبنا».
(د ب أ)

التشكيلة

حراسة المرمى 1 :سومر

حراسة المرمى 1 :روبن أولسن

الدفاع 6 :النغ  20 -دجورو  5 -أكانجي  13 -رودريغيز

الدفاع 2 :لوستيغ  3 -ليندلوف 4 -
غرانكفيست  6 -أوغوستينسون

خط الوسط المتقدم 23 :شاكيري  15 -دزيمايلي
  7إمبولوالهجوم 18 :غافرانوفيتش

الوسط ١٧ :كاليسون  ١٣ -سفنسون -
 ٨ايكدال  ١٠ -فورسبرغ
الهجوم ٢٠ :تويفونن  ٩ -ماركوس بيرغ

خط الوسط المتأخر 11 :بهرامي  10 -تشاكا

السويد

سويسرا

المدرب  :يان أندرسون

المدرب  :فالديمير بتكوفيتش
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ُالبرازيل تحفظ ماء وجه الكبار
وتسقط المكسيك بثنائية
تأهل المنتخب البرازيلي لكرة
القدم للدور ربع النهائي في
بطولة كأس العالم بروسيا،
بفوزه على نظيره المكسيكي
 -2صفر ،في المباراة التي أقيمت
بينهما أمس في مدينة سامارا،
ضمن منافسات الدور الستة
عشر.

أفـلــت المنتخب الـبــرازيـلــي من
صــدمــات الكبار والـمـفــاجــآت غير
ال ـس ــارة ،وتــأهــل عــن جـ ــدارة لــدور
ال ـث ـمــان ـيــة ب ـب ـطــولــة كـ ــأس ال ـعــالــم
 2018لـكــرة الـقــدم المقامة حاليا
بروسيا ،بعدما تغلب على نظيره
المكسيكي  - 2صـفــر أم ــس ،على
ملعب «كوسموس أرينا» بمدينة
س ــام ــارا ،ضـمــن مـنــافـســات ال ــدور
الثاني (دور الستة عشر).
وح ـســم الـمـنـتـخــب ال ـبــرازي ـلــي،
األك ـث ــر تـتــويـجــا ف ــي ت ــاري ــخ كــأس
الـ ـع ــال ــم ب ــرص ـي ــد خ ـم ـســة ألـ ـق ــاب،
المباراة وبطاقة التأهل لمصلحته،
بهدفين سجلهما نيمار وروبرتو
فيرمينو في الدقيقتين  51و.88
ولحق المنتخب البرازيلي بذلك
بـمـنـتـخـبــات فــرنـســا وأوروغ ـ ــواي
وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا وك ـ ــرواتـ ـ ـي ـ ــا إل ـ ـ ــى دور
ال ـث ـمــان ـيــة ،بـيـنـمــا خـ ــرج منتخب
المكسيك من الــدور الثاني برفقة
األرجنتين ،والبرتغال ،وإسبانيا،
والدنمارك.
وجاء الشوط األول للمباراة في
مجمله متكافئا بين الفريقين من
ح ـيــث االس ـت ـح ــواذ والـضـغــط
ال ـ ـه ـ ـجـ ــومـ ــي ،حـ ـي ــث ف ــرض
المنتخب المكسيكي تفوقه
لنحو  25دقيقة ،ثم انتقلت
ال ـ ــدف ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى م ـص ـل ـحــة
الـ ـب ــرازي ــل ،وص ـن ــع كل
ً
من الفريقين عــددا من
الفرص التهديفية التي
ك ــان ــت ك ـف ـي ـلــة بـحـســم
ال ـ ـ ـمـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة ب ـش ـك ــل
كبير مبكرا ،لكن تألق
الحارسين وافتقاد الدقة

نيمار يسجل الهدف األول للبرازيل
في التصويب في بعض األحيان
ح ــاال دون اه ـت ــزاز ال ـش ـبــاك ط ــوال
 45دقيقة.
وف ـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ،ف ــرض
المنتخب البرازيلي هيمنته بشكل
كبير وتفوق في الجانب الدفاعي،
وك ــاد يحسم الـمـبــاراة بعدد أكبر
مــن األه ـ ــداف ل ــوال تــألــق الـحــارس
المكسيكي ،بينما بدا اإلجهاد على
عدد من عناصر الفريق المكسيكي،
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت الـ ـ ـح ـ ــدة ال ـه ـج ــوم ـي ــة
لـلـفــريــق م ـقــارنــة بــال ـشــوط األول،
ليسقط بـثـنــائـيــة أمـ ــام ال ـبــرازيــل،

ويودع البطولة من الدور الثاني.
وب ـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ب ــإيـ ـق ــاع لـعــب
س ــري ــع ،وك ــان ــت اإلث ـ ـ ــارة حــاضــرة
منذ الثواني األول ــى ،حيث صنع
المنتخب المكسيكي أول فرصة
تهديفية في الدقيقة الثانية ،وكاد
أنــدريــس جـ ــواردادو يهز الشباك،
لكن ال ـحــارس الـبــرازيـلــي أليسون
باكير تصدى للكرة ،وتعاون معه
المدافع جواو ميراندا في إحباط
المحاولة.
ورد الـمـنـتـخــب ال ـبــرازي ـلــي في
الدقيقة الخامسة ،حيث تلقى نيمار

نيمار يعترف بصعوبة المباراة
قــال نيمار عقب الـفــوز على المكسيك:
«الـفــوز لم يكن سهال ،علينا أن نتعلم أن
نعاني .كانت المباراة صعبة جدا( ،كنا)
ندرك جيدا نوعية المنافس» ،مضيفا «أنا
سعيد جدا بأدائي ،وسعيد أكثر بالنتيجة
التي حققها المنتخب».
من جانبه ،انتقد المدرب الكولومبي للمنتخب
المكسيكي خوان كارلوس أوسوريو نيمار بشكل

ح ــاد بـعــد ال ـم ـب ــاراة ،م ــن دون أن يــذكــر الـحــادثــة
مباشرة .وقال« :أضعنا الكثير من الوقت بسبب
العــب واح ــد ،بسبب التحكيم الــذي توقف كثيرا
بسبب أخطاء غير موجودة».
واعتبر أن كرة القدم «ال يجب أن تتخللها كل
هذه الكوميديا ،كان لهذا األمر أثره على لعبنا.
العبونا توترت أعصابهم ( ،)...هذا عار على كرة
القدم».

ت ـم ــري ــرة وس ـ ــدد كـ ــرة صــاروخ ـيــة
مــن خ ــارج ح ــدود منطقة ال ـجــزاء،
لكن الحارس المكسيكي جييرمو
أوتشوا تصدى لها بصعوبة.
وكشر المنتخب البرازيلي عن
أنيابه الهجومية ،حيث شن هجمة
خطيرة قادها نيمار في الدقيقة ،25
لكن الحارس تصدى للكرة ببراعة.
وحصل نيمار على ضربة حرة
في الدقيقة  39سدد منها كرة قوية
لكنها مرت بجوار القائم ،واستمر
ال ـت ـفــوق الـهـجــومــي ل ـل ـبــرازيــل في
الدقائق المتبقية من الشوط األول،
لكنها ل ــم تـسـفــر ع ــن ه ــز الـشـبــاك،
لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

هيمنة برازيلية
وجـ ــاءت بــدايــة ال ـشــوط الثاني
مختلفة ،حيث استعرض المنتخب
البرازيلي شراسته الهجومية منذ
الـبــدايــة ،وك ــاد يتقدم فــي الدقيقة
 ،48إث ــر م ـه ــارة رائ ـع ــة م ــن نيمار
في المراوغة داخل منطقة الجزاء،
وتـســديــدة خـطـيــرة مــن كوتينيو،
لكن الحارس أوتشوا تصدى للكرة
ببراعة.

وواص ـ ــل نـيـمــار تــألـقــه ليفتتح
الـتـسـجـيــل لـلـمـنـتـخــب ال ـبــرازي ـلــي
فــي الدقيقة  ،51حيث قــاد هجمة
خـطـيــرة وم ــرر ال ـكــرة إل ــى ويليان
الذي توغل داخل منطقة الجزاء ،ثم
أرسل عرضية دفع بها نيمار إلى
ً
داخل الشباك معلنا تقدم البرازيل.
وشن ويليان هجمة استعرض
فيها مهارة فردية رائعة في الدقيقة
 ،68ثم مــرر الكرة إلــى نيمار الذي
سددها زاحفة ،لكنها مرت بجوار
القائم ،ثم رد المنتخب المكسيكي
بهجمة بعدها بدقيقة واحدة ،لكن
تياغو سيلفا أناب عن الحارس في
التصدي للكرة.
وفي الدقيقة  88تألق نيمار في
الـتــوغــل داخ ــل منطقة ال ـج ــزاء ،ثم
أرسل عرضية رائعة دفع بها البديل
ً
فيرمينو إلى داخل الشباك معلنا
تقدم البرازيل  - 2صفر.
وفـ ــي الــدق ـي ـقــة  ،90دفـ ــع تيتي
بالالعب ماركوس كوريا بدال من
ويليان ،ولم تسفر الثواني المتبقية
عــن ،جديد لتنتهي المباراة بفوز
ال ـبــرازيــل  - 2صـفــر وتــأهـلـهــا إلــى
دور الثمانية.
(د ب أ)

الشاذلي يقود بلجيكا لدور الثمانية بفوز مثير على اليابان
تأهل منتخب بلجيكا لدور الثمانية
لمونديال روسـيــا لكرة الـقــدم عبر فــوزه
الدرامي على نظيره الياباني  2-3أمس،
في روستوف بدور الستة عشر للبطولة.
ونجح المنتخب البلجيكي في تحويل
تأخره بهدفين أمام اليابان إلى فوز مثير
بثالثة أهـ ــداف ،ليحجز مقعده فــي دور
الثمانية عن جدارة.
ويــديــن منتخب بلجيكا بالفضل في
ه ــذا ال ـفــوز إل ــى الـبــديــل نــاصــر الـشــاذلــي،
الذي خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة
الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وتـقــدم المنتخب الياباني بهدف في
الدقيقة  47عن طريق جينكي هاراجوتشي
العب وسط فورتونا دوسلدورف األلماني،
ث ــم أضـ ــاف تــاكــاشــي إنـ ــوي الع ــب وســط
ريال بيتيس اإلسباني الهدف الثاني في
الدقيقة  ،52ثم رد يان فيرتونخين مدافع
توتنهام اإلنكليزي بهدف لبلجيكا في
الدقيقة  ،69وأدرك البديل مروان فياليني
العب وسط مانشستر يونايتد التعادل
لبلجيكا في الدقيقة  ،74قبل أن يخطف
الـشــاذلــي الع ــب وس ــط وس ــت بروميتش
البيون اإلنكليزي هدف الفوز القاتل.

بداية سريعة
باد على اليابانيين
العبو بلجيكا يحتفلون بهدف الشاذلي القاتل ...والحزن ٍ

ال ـم ـبــاراة ب ــدأت بشكل ســريــع والحــت
فرصة خطيرة للساموراي الياباني في

الــدقـيـقــة األول ـ ــى ،عـنــدمــا س ــدد شينجي
كاجاوا كرة قوية زاحفة من خارج منطقة
الجزاء ،لكنها مرت بجانب القائم األيسر
للمرمى البلجيكي.
ولجأ المنتخب البلجيكي للمهارات
الفردية لالعبيه روميليو لوكاكو ويانيك
ك ــاراس ـك ــو ودراي ـ ــس مـيــرتـيـنــز الخ ـتــراق
الدفاعات اليابانية ،لكنه لم ينجح في ذلك
طوال الدقائق العشر األولى.
وانتظرت بلجيكا ربع ساعة لشن أول
محاولة هجومية على مرمى الساموراي
عبر تسديدة قوية من أكسيل فيتسل ،لكن
الكرة لمست قدم أحد المدافعين وخرجت
لضربة ركنية.
وأهدر لوكاكو هدفا ال يضيع لبلجيكا
في الدقيقة  ،25بعدما تلقى تمريرة رائعة
من ميرتينز أمــام المرمى مباشرة ،لكنه
تـبــاطــأ ف ــي الـتـســديــد لـيـتــدخــل ال ـحــارس
الياباني إيجي كاواشيما وينقذ الموقف.
وانتهى الشوط األول بهجمة بلجيكية
جديدة انتهت بتسديدة من ميرتينز ،إال أن
الكرة ذهبت سهلة في أحضان كاوشيما.

بداية قوية لليابان
وبـعــد م ــرور دقيقتين فقط مــن بداية
الشوط الثاني تقدم المنتخب الياباني
بـ ـ ـه ـ ــدف م ـ ـبـ ــاغـ ــت عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق ج ـي ـن ـكــي
هاراجوتشي ،إثــر هجمة مرتدة سريعة

بدأت من عند المرمى الياباني ،ووصلت
الـكــرة إلــى جاكو شيباساكي ،الــذي مرر
بـ ـ ــدوره داخـ ــل مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء للمندفع
ه ــاراج ــوتـ ـش ــي ل ـي ـت ـخ ـلــص مـ ــن ال ــرق ــاب ــة
ال ــدف ــاع ـي ــة ،وي ـس ــدد ف ــي أق ـص ــى ال ــزاوي ــة
اليمنى لكورتوا.
وبشكل مفاجئ أضاف تاكاشي إنوي
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي ل ـل ـس ــام ــوراي ال ـيــابــانــي
عبر تسديدة صاروخية بقدمه اليمنى
من خــارج منطقة الـجــزاء عرفت طريقها
ألقصى الــزاويــة اليسرى لمرمى كورتوا
في الدقيقة .52
ورد يان فيرتونخين بهدف لبلجيكا
فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة  ،69إث ـ ــر ك ـ ــرة مـ ــرتـ ــدة مــن
الــدفــاع الياباني قابلها مــدافــع توتنهام
بــرأســه بشكل رائ ــع مــن الـجـهــة اليسرى
لمنطقة الجزاء لتسقط الكرة داخل شباك
كاوشيما .وأدرك البديل فياليني التعادل
لبلجيكا في الدقيقة  74عبر ضربة رأس،
بعدما تلقى تمريرة من هازارد.
وفــي الدقيقة الــرابـعــة مــن الــوقــت بدل
ال ـضــائــع خـطــف ال ـبــديــل ال ـشــاذلــي هــدف
الفوز القاتل لبلجيكا ،إثر هجمة مرتدة
ســريـعــة انـتـهــت عـنــد مــونـيـيــه ال ــذي مــرر
كرة زاحفة داخــل منطقة الجزاء ،ليدعها
لوكاكو تمر من بين أقدامه قبل أن تصل
الكرة إلى الشاذلي الذي سدد بكل سهولة
في الشباك.
(د ب أ)
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جحيم روسيا يعلن نهاية عصر
ذهبي لكرة القدم اإلسبانية
سيكون المنتخب اإلسباني
مطالبا ببناء فريق جديد بعد
اإلقصاء من مونديال روسيا،
ويبدو أن الحرس القديم
للماتادور لم يعد قادرا على
مساندة العناصر الشابة
بالفريق ،األمر الذي دعا
بعضهم إلى إعالن اعتزال
اللعب الدولي.

رغم سيطرة الفريق على المباراة
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة نـ ـظـ ـي ــره الـ ــروسـ ــي،
وتحقيق رقم قياسي من التمريرات
على مدار المباراة ،ودع المنتخب
اإلسـبــانــي بطولة كــأس العالم من
الدور الثاني (دور الـ.)16
وبمجرد انتهاء المباراة ،أعلن
نجم كرة القدم اإلسباني المخضرم
أنــدريــس إنييستا اعـتــزالــه اللعب
دولـ ـ ـي ـ ــا ،ب ـي ـن ـم ــا اع ـ ـتـ ــرف الـ ـم ــدرب
فـ ـي ــرن ــان ــدو هـ ـيـ ـي ــرو ،ال ـ ـ ــذي تــولــى
مسؤولية تدريب الفريق قبل يوم
واحـ ــد م ــن ب ــداي ــة ال ـمــونــديــال ،بــأن
الكرة اإلسبانية تحتاج إلى التغيير
لمواجهة متطلبات الكرة الحديثة.
وكانت المباراة أمــام المنتخب
الروسي بمنزلة نهاية عصر ذهبي
لكرة القدم اإلسبانية ،وقدم الفريق
اس ـت ـع ــراض ــا ج ــدي ــدا ل ـل ـق ــدرة على
االس ـت ـحــواذ عـلــى ال ـك ــرة ،وشـهــدت
المباراة  1137تمريرة (رقم قياسي)
بين العبي الفريق على مــدار 120
دقـيـقــة هــي زم ــن الــوقـتـيــن األصـلــي
واإلضافي.
وأعاد هذا االستحواذ على الكرة
إلــى الــذاكــرة كيف نجح المنتخب
اإلسباني في تشديد الخناق على
منافسيه وإحباطهم ا لــواحــد تلو

اآلخر ،من خالل استحواذه الهائل
على الكرة في طريقه للفوز بلقب
الـ ـم ــون ــدي ــال ع ـ ــام  2010ب ـج ـنــوب
إفريقيا.
وعـلــى م ــدار الـسـنــوات الثماني
ال ـتــال ـيــة ،ت ـط ــورت كـ ــرة ال ـق ــدم ولــم
تتطور الكرة التي يقدمها المنتخب
اإلسباني.
وبـعــد انـتـهــاء الوقتين األصلي
واإلضـ ـ ــافـ ـ ــي فـ ــي م ـ ـب ـ ــاراة روسـ ـي ــا
ب ـ ــا ل ـ ـت ـ ـع ـ ــادل  1-1عـ ـ ـل ـ ــى ا سـ ـ ـت ـ ــاد
"لــوج ـن ـي ـكــي" ال ـع ــري ــق بــالـعــاصـمــة
موسكو ،احتكم الفريقان إلى ركالت
الترجيح التي حسمها المنتخب
الــروســي صاحب األرض لصالحه
 ،4-3ليتأهل الفريق لدور الثمانية،
وي ـ ـك ـ ـتـ ــب ن ـ ـهـ ــايـ ــة حـ ـقـ ـب ــة ذه ـب ـي ــة
للمنتخب اإلسباني.
وكــان االتـحــاد اإلسـبــانــي للعبة
أق ــال ال ـم ــدرب جــولـيــن لوبيتيجي
من تدريب المنتخب عشية المباراة
االفتتاحية للبطولة وقبل  48ساعة
فـقــط عـلــى ال ـم ـبــاراة األولـ ــى لــه في
الـبـطــولــة ،والـتــي انتهت بالتعادل
 3-3مع المنتخب البرتغالي.
وب ــدا م ــن قـبــل أن لوبيتيجي
وج ــد الـطــريـقــة لجعل اسـتـحــواذ
المنتخب اإل سـبــا نــي على الكرة

العبو المنتخب اإلسباني خالل ركالت الترجيح أمام روسيا
أكثر تهديدا للمنافس من خالل
اللعب المباشر.

هييرو لم يسعفه الوقت
ل ـك ــن ف ـي ــرن ــان ــدو ه ـي ـي ــرو ،ال ــذي
تولى المسؤولية خلفا له في هذه
الظروف الصعبة والوقت الضيق
ق ـبــل ال ـب ـطــولــة ،ل ــم يـسـتـطــع ق ـيــادة
العبيه إلى نفس األسلوب ليسقط
الفريق أمام الدب الروسي.
وك ـ ــان ج ـ ـيـ ــرارد ب ـي ـك ـيــه ،م ــداف ــع

برشلونة ،والذي تسبب في ضربة
الجزاء التي جاء منها هدف التعادل
للمنتخب الروسي ،أعلن سابقا أنه
سيعتزل اللعب الدولي بعد انتهاء
هذه البطولة.
ورغ ـ ـ ــم أنـ ـه ــا ل ـي ـس ــت بــال ـق ـســوة
ا لـتــي شهدتها مسيرة الفريق في
مــونــديــال  2014بــالـبــرازيــل ،كانت
مـشــاركــة المنتخب اإلس ـبــانــي في
الـمــونــديــال ال ــروس ــي كــارثـيــة على
كل حال.

إنييستا حزين العتزال اللعب الدولي باإلقصاء
أع ـ ـ ـ ـ ــرب الع ـ ـ ـ ــب وس ـ ـ ـ ــط الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،أنـ ــدريـ ــس
إنييستا ،عــن حــز نــه لـخــروج منتخب
بالده من ثمن نهائي مونديال روسيا
في آخر مباراة دولية معه ،مشيرا الى
أنها "ليست أفضل وداع ،ولكنها كرة
القدم ،والحياة هكذا".
وقال إنييستا ( 34عاما) في تصريح
بــال ـم ـن ـط ـقــة ال ـم ـخ ـت ـل ـطــة ع ـق ــب خـ ــروج
إس ـبــان ـيــا ع ـلــى ي ــد روسـ ـي ــا الـمـضـيـفــة
بركالت الترجيح  1-1( 4 3-في الوقتين
اإلصـلــي واإلض ــاف ــي)" :أت ــرك المنتخب

بـ ـطـ ـع ــم م ـ ــري ـ ــر وص ـ ـ ـعـ ـ ــب ،ل ـ ـقـ ــد ت ــوق ــف
م ـشــوارنــا ،ألنـنــا لــم نتمكن مــن التقدم
خـطــوة أخ ــرى ،وأن نـكــون فــي مستوى
هذه الظروف".
وأكد انييستا ما كان متوقعا ،وهو
اعتزاله اللعب دوليا.
وب ــإق ـص ــاء إس ـبــان ـيــا األحـ ـ ــد ،تــوالــى
خـ ــروج الـمـنـتـخـبــات ال ـمــرش ـحــة ،حيث
انضمت الى االرجنتين وألمانيا حاملة
اللقب والبرتغال بطلة أوروبا.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الع ـ ـ ــب وس ـ ـ ــط ب ــرش ـل ــون ــة
السابق المنتقل حديثا الى نادي فيسل

كوبي الياباني" :المهم هو إيجاد طريق
االنتصارات ،وهو أمر ليس سهال ،إنه
أكثر تعقيدا مما يبدو ،لكن هناك جيال
صاعدا ،ولدينا العبون في المستوى".
وللمرة الرابعة تخفق إسبانيا امام
المنتخبات المضيفة للعرس العالمي
بـعــد إيـطــالـيــا  1934وال ـب ــرازي ــل 1950
واليابان وكوريا الجنوبية .2002
وبسؤاله عما اذا كان سبب اإلقصاء
ه ــو إق ــال ــة الـ ـم ــدرب ج ــول ــن لوبيتيغي
قبل يومين من انطالق النهائيات ،قال
ً
إنييستا" :من السهل جدا التحدث عن

إقالة لوبيتيغي .كان ذلك أساسيا ،كل
شــيء مهم ،ولكن في النهاية نحن من
كانت الكرة بين أقدامهم وأقصينا".
وسيبقى إنييستا ( 131مباراة دولية
و 13هدفا) في ذاكرة اإلسبان على مدى
التاريخ ،لكونه مسجل هدف الفوز في
مرمى هولندا ( 1-صفر بعد التمديد)
في المباراة النهائية لمونديال 2010
في جنوب إفريقيا ،وهو أول وآخر لقب
عالمي إلسبانيا حتى اآلن.

كافاني يغيب عن تدريبات أوروغواي

كافاني

عاد منتخب أوروغواي األول
لكرة القدم ،أمس ،إلى تدريباته
داخـ ـ ــل م ـع ـس ـك ــره فـ ــي مــدي ـنــة
نيجني نوفجورود الروسية،
فـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل غـ ـ ـي ـ ــاب مـ ـه ــاجـ ـم ــه
ال ـم ـصــاب ايــدن ـســون كــافــانــي،
الذي ينتظر قرار األطباء حول
إمـكــانـيــة لـحــاقــه ب ـم ـبــاراة الـفــريــق
أمــام فرنسا ،الجمعة المقبل ،في دور
الثمانية لبطولة كأس العالم 2018
بروسيا.
وي ـ ـت ـ ـل ـ ـقـ ــى مـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــم ب ـ ــاري ـ ــس
س ــان جــرمــان فــي الــوقــت الحالي
ع ــاج ــا م ـك ـث ـف ــا ،ك ـم ــا سـيـخـضــع
خــال الساعات المقبلة لبعض
ال ـف ـح ــوص ،ل ـل ــوق ــوف على
م ـ ــدى تـ ـط ــور ت ـع ــاف ـي ــه مــن
اإلصــابــة التي تعرض لها

السبت خالل مباراة أوروغواي في دور
الـ 16أمام البرتغال.
وغــادر كافاني ،الــذي فاز بلقب رجل
ال ـم ـبــاراة بـعــد أن سـجــل هــدفـيــن ،وقــاد
أوروغواي للفوز بنتيجة  ،-1 2الملعب
( ،)74إثـ ــر م ـع ــان ــات ــه ب ـ ــآالم ف ــي الـفـخــذ
األي ـس ــر ،لـيـتــابــع الــدقــائــق األخ ـي ــرة من
اللقاء من على مقاعد البدالء وقد بدت
عليه أثار األلم الشديد.
وكان من المخطط أن يخضع كافاني
لفحوص طبية أمــس األول فــي مدينة
ســوت ـشــي ال ــروس ـي ــة ال ـت ــي اسـتـضــافــت
المباراة ،لكن تقرر في وقت الحق منحه
راح ــة وتــأج ـيــل ال ـف ـحــوص حـتــى ع ــودة
ا لـفــر يــق إ ل ــى معسكره بمدينة نيجني
نوفجورود التي ستستضيف مباراته
مع فرنسا.
(د ب أ)

ً
سامباولي يراهن على االستمرار مدربا للتانغو
يـ ــراهـ ــن خـ ــورخـ ــي س ــامـ ـب ــاول ــي،
المدير الفني لمنتخب األرجنتين
األول لكرة القدم ،على االستمرار في
منصبه خــال الفترة المقبلة ،رغم
خ ــروج فريقه مبكرا مــن منافسات
ب ـ ـطـ ــولـ ــة كـ ـ ـ ــأس الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،مـ ـ ــن أجـ ــل
الحصول على فرصة لتنفيذ مشروع
طويل األجل في الكرة المحلية.
ووقــع سامباولي في  2017على
عقد لتدريب المنتخب األرجنتيني
يمتد  5سنوات.
ورغم أنه اعترف بارتكاب بعض
األخطاء في روسيا ،طالب المدرب
األرجـنـتـيـنــي بمنحه بـعــض الــوقــت
ل ـت ـطــويــر خ ـط ـتــه ح ـتــى ال يـتـعــرض
ال ـم ـن ـت ـخ ــب الـ ــوط ـ ـنـ ــي م ـ ـ ــرة أخ ـ ــرى
للتغيير على مستوى القيادة ،بعد
تعاقب  8مدربين على إدارت ــه فنيا
خالل السنوات الـ 12األخيرة.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر
داخ ــل الـمـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي ،في
تصريحات لوكالة "د ب أ" ،أنه يجب
أن تمنح الخطط بعض الــوقــت إذا
كانت هناك ثقة بمردودها ،حيث إن
التغيير فيها يعني تغييرا جديدا
في القيادة.
وس ـقــط الـمـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي،
وص ـيــف بـطــل الـعــالــم فــي مــونــديــال
البرازيل  ،2014أمام نظيره الفرنسي
السبت الـمــاضــي ،بنتيجة  ،3-4في
دور ال ـ ـ ــ 16ل ـل ـم ــون ــدي ــال ،وهـ ــو يعد
الـ ـظـ ـه ــور األسـ ـ ـ ــوأ ل ــأرج ـن ـت ـي ــن فــي

سامباولي
ال ـن ـهــائ ـيــات م ـنــذ ب ـطــولــة  2002في
كوريا واليابان.
وان ـهــالــت االن ـت ـق ــادات عـلــى رأس
سـ ــام ـ ـبـ ــاولـ ــي بـ ـع ــد ه ـ ـ ــذا ال ـ ـخـ ــروج
المفاجئ ،حيث لم يفلح بمشروعه
فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـعـ ـ ــاونـ ـ ــة نـ ـ ـج ـ ــم الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
األرجنتيني ليونيل ميسي ،ا لــذي
ظهر بمستوى باهت أقل من المعتاد
في المونديال الروسي.
كما أخـفــق ال ـمــدرب األرجنتيني
أيضا في تكوين فريق مستقر يتمتع
بهوية مميزة في طريقة اللعب ،ولم
يخض فــي أي مــن الـمـبــاريــات ال ــ15
ال ـت ــي قـ ــاد خــال ـهــا ال ـم ـن ـت ـخــب منذ
يونيو  2017بنفس التشكيلة من
الالعبين.
وسيكلف فسخ عقد سامباولي

خــزيـنــة االت ـحــاد األرجـنـتـيـنــي لكرة
ا لـ ـق ــدم  20م ـل ـيــون دوالر ،حسبما
أفادت الصحافة.
ولـ ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـ ـ ــدل رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد
األرجـنـتـيـنــي ل ـكــرة ال ـق ــدم كــاوديــو
تابيا بــأي تصريحات حــول مــا إذا
ك ــان سـيــدعــم اس ـت ـمــرار ســامـبــاولــي
أم ال كمدرب لمنتخب البالد ،علما
أن ال ـم ـب ـلــغ ال ـم ــال ــي ال ـك ـب ـي ــر ،ال ــذي
يتضمنه الشرط الجزائي في العقد،
سيمنعه من اتخاذ قــرار باإلطاحة
به ،واالنتظار حتى يأخذ هذا األخير
خطوة في هذا الصدد.
ومنذ مونديال  ،2006تعاقب على
تدريب المنتخب األرجنتيني ثمانية
مدربين مختلفين.
(د ب أ)

وكان المنتخب اإلسباني استهل
رحلة الدفاع عن لقبه العالمي في
مونديال  2014بالهزيمة القاسية
 1-5أم ـ ــام ن ـظ ـيــره ال ـه ــول ـن ــدي ،ثــم
أتبعها بهزيمة أخــرى قبل نظيره
التشيلي ل ـيــودع الـبـطــولــة رسميا
حتى قبل خــوض مـبــاراتــه الثالثة
في المجموعة.
وف ــي ال ـب ـطــولــة ال ـحــال ـيــة ،تــأهــل
الفريق بالفعل للدور الثاني ،بعدما
حقق انتصارا واحدا وتعادلين في
الــدور األول ،لكن التفاصيل ال تنم
عما يثير السعادة أو التفاؤل.
وبـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدا عـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار لـ ــويـ ــس
روب ـ ـي ـ ــال ـ ـي ـ ــس ،رئ ـ ـي ـ ــس االت ـ ـح ـ ــاد
اإلسباني ،والــذي اتسم باألنانية،
ب ــإق ــال ــة الـ ـم ــدرب لــوبـيـتـيـجــي قبل
بداية البطولة مباشرة ،التفاقه على
تدريب ريال مدريد اإلسباني عقب
انتهاء البطولة ،كشفت البطولة عن
عيوب ضخمة في الفريق.
وف ــي غـيــاب ق ـيــادة لوبيتيجي،
عــاد المنتخب اإلسـبــانــي ألسلوب
االستحواذ والتمرير غير المجدي.
وب ـش ـكــل خ ـ ــاص ،وجـ ــد ال ـفــريــق
صعوبة هائلة في اختراق الدفاع
اإليراني في الدور األول ،كما وجد
نفس الصعوبة في اختراق الدفاع
الروسي أمس.
و ق ــال هييرو" :لعبنا بمستوى

وأسلوب لعب لم يلعب به أحد من
ق ـبــل .فــزنــا ب ـثــاث ب ـطــوالت كبيرة
متتالية" ،في إشارة إلى فوز الفريق
بــأل ـقــاب ك ــأس أم ــم أوروبـ ـ ــا (ي ــورو
 )2008ث ــم ك ــأس ال ـعــالــم  2010ثم
يورو .2012
وأردف" :واآلن ،نحن في ،2018
حيث تغيرت العديد مــن األشـيــاء.
ن ـ ــرى ب ـع ــض ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات تـلـعــب
بـخـمـســة مــداف ـع ـيــن ،وه ــي طــريـقــة
اعـ ـتـ ـق ــدن ــا أن ـ ـهـ ــا تـ ـ ـ ـ ــوارت ف ـ ــي طــي
النسيات .هناك أيضا العديد من
الكرات المباشرة واالنتقال السريع.
كل شيء تغير والتوجهات تغيرت".
وفيما يبدو من القسوة توجيه
الـ ـل ــوم إلـ ــى ه ـي ـيــرو ع ـلــى سـقـطــات
المنتخب اإلسباني ،في ظل الوقت
الـقـصـيــر الـ ــذي ق ـضــاه ف ــي تــدريــب
ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،فـ ـ ــإن روبـ ـي ــالـ ـي ــس قـ ــد ال
يحتفظ به مدربا للفريق.
وقــال روبياليس" :نشعر باأللم
لهذا .للخروج أمام منافس ليس في
مستوانا ...سندرس مستقبل هييرو
على مدار األسابيع القليلة المقبلة
وتعلن القرار عندما نتخذه".
وعلى مدار  4مباريات خاضها
الفريق في البطولة الحالية ،حقق
المنتخب اإلسـبــانــي ف ــوزا واح ــدا،
وهو الفوز الصعب والهزيل 1-صفر
على نظيره اإليراني ،بينما تعادل

الفريق مع نظيريه البرتغالي ،3-3
والـمـغــربــي  ،2-2ثــم مــع المنتخب
ال ــروس ــي ق ـبــل أن يـخـســر بــركــات
الترجيح.
واعترف سيرخيو راموس ،قائد
الفريق ،بأنه ستحدث تغييرات في
الفريق لكنه أكد أيضا أن هناك ما
يدعو للتفاؤل ،كما هناك ما يدعو
للفخر بنجاح الفريق من قبل.
وق ــال رامـ ــوس ،قـلــب دف ــاع ريــال
مـ ـ ــدريـ ـ ــد" ،لـ ــدي ـ ـنـ ــا ف ـ ــي ال ـم ـن ـت ـخــب
اإلس ـبــانــي فــريــق يـمـكـنــه مــواصـلــة
الـحـلــم ...سينضم بعض الالعبين
لـصـفــوف الـفــريــق ويــرحــل البعض
ع ـن ــه ،ل ـكــن ال ـف ــري ــق س ـي ـكــون لــديــه
الكبرياء دائما".
وسواء استمر هييرو في تدريب
الفريق أو رحــل ،سيكون التحدي
القادم للفريق هو تطوير مستوى
األداء على الخطوط العريضة التي
وضعها لوبيتيجي ،والتي تعتمد
على سرعة أكبر وحــدة مما قدمه
الفريق في المباريات األربــع التي
خاضها في المونديال الروسي.
وي ــأم ــل ه ـي ـيــرو االس ـت ـم ــرار مع
ال ـفــريــق وإت ــاح ــة ال ـفــرصــة ل ــه ،وقــد
تتاح له بالفعل في ظل قلة البدائل
المتاحة لتولي مسؤولية تدريب
الماتادور اإلسباني.
(د ب أ)

هاريدي :أشعر بالحزن من أجل شمايكل
ع ـبــر ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي لـمـنـتـخــب ال ــدنـ ـم ــارك األول
لكرة القدم ،أجــي هــاريــدي ،عن أسفه ،إلهــدار ثالثة
مــن أفـضــل العبيه لــركــات الترجيح الـتــي تصدوا
لتنفيذها أمــام كرواتيا ،في المباراة التي جمعت
بين البلدين ،أمس األول ،بدور الـ  16لبطولة كأس
العالم  2018بروسيا.
وقال المدرب الدنماركي" :ثالثة من أفضل العبينا
أهدروا ركالت الترجيح خاصتهم".
ولــم يكن للتصدي الــرائــع لـلـحــارس الدنماركي
كــاسـبــر شـمــايـكــل لــركـلــة ال ـج ــزاء ال ـتــي نـفــذهــا قائد
المنتخب ال ـكــرواتــي ،لــوكــا مــودريـتــش ،قبل نهاية
الوقت اإلضافي بخمس دقائق ،أي جدوى ،ولم يحل
هذا دون خروج فريقه من منافسات المونديال ،عقب
إهــدار زمالئه ثالث ركالت دفعة واحــدة خالل فقرة
ركالت الترجيح الحاسمة.
وأضاف هاريدي" :أشعر بالحزن من أجل كاسبر
والفريق بأكمله".
وتــابــع" :ه ــذا جــزء مــن كــرة ال ـقــدم .أنــا فـخــور بما

سوكر :جدول المباريات الدولية
سبب تعثر الكبار
ألقى الالعب الكرواتي السابق
دافور سوكر باللوم على ازدحام
جدول المباريات الدولية ،مؤكدا
أن ــه الـمـتـسـبــب األول ف ــي خ ــروج
المرشحين للفوز بلقب بطولة
كأس العالم  ،2018مثل :ألمانيا
واألرجنتين وإسبانيا.
وقال سوكر ،الذي يشغل حاليا
منصب رئيس االتحاد الكرواتي
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم" :شـ ـ ــيء م ــا ي ـحــدث
مــع المرشحين .أعتقد أن األ مــر
يتعلق باإلعداد الخاص بألمانيا
أو األرج ـن ـت ـيــن أو إس ـبــان ـيــا .في
الـفـيـفــا والـيــويـفــا علينا أن نــرى
إذا كان من الممكن تقليص عدد
المباريات".
وأضـ ـ ــاف" :لــدي ـنــا ال ـعــديــد من
المباريات التحضيرية ،ودوري
األم ــم .أعــرف أن األم ــوال وحقوق
ال ـب ــث ال ـت ـل ـفــزيــونــي م ـه ـمــة ،لكن
علينا أن نقلص عدد المباريات".
وت ـع ـت ـبــر ك ــروات ـي ــا أح ــد أب ــرز
المنتخبات في النسخة الحالية
مــن الـمــونــديــال الــروســي ،حيث
ت ــأ ه ـل ــت أ م ـ ــس األول إ ل ـ ــى دور
الـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة م ـ ــن الـ ـبـ ـط ــول ــة ،إث ــر
تغلبها بــر كــات الترجيح على
الدنمارك.
وودعت ألمانيا ،حاملة اللقب،
المونديال من الدور األول ،فيما

سوكر

خرجت إسبانيا واألرجنتين من
دور الـ.16
وأشـ ـ ـ ــار س ــوك ــر إل ـ ــى أن ه ــذه
المشكالت يمكن أن تستمر حتى
بطولة كــأس أمــم أوروب ــا ،2020
حيث إن تلك البطولة ستلعب في
أماكن موزعة على  12دولة.
وأضاف الالعب السابق
لريال مدريد وإشبيلية
اإلس ـ ـبـ ــان ـ ـي ـ ـيـ ــن" :ي ـم ـك ــن
أن ت ـل ـعــب فـ ــي بـ ــاكـ ــو ،ثــم
تعود إلــى ميونيخ .الالعبون ال
يشعرون بالسعادة مــع رحــات
السفر".
(د ب أ)

ق ــدم ـن ــاه ه ــذا ال ـم ـس ــاء .ال ــاع ـب ــون ن ـف ــذوا خطة
المباراة التي ُحسمت بفارق ضئيل للغاية".
م ــن ج ــان ـب ــه ،أع ـ ــرب ش ـمــاي ـكــل ع ــن ش ـعــوره
بمزيج من المشاعر المتناقضة حيال المباراة:
"إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه شـ ـ ـ ـع ـ ـ ــور غـ ـ ــريـ ـ ــب،
لـ ـ ــدي إح ـ ـسـ ــاس كـبـيــر
ب ــاإلح ـب ــاط ،ل ـكــن في
الــوقــت نـفـســه أشعر
بالفخر بأدائنا".
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع ح ـ ـ ـ ــارس
ليستر سيتي اإلنكليزي:
"ك ــان ــت لــدي ـنــا ال ـفــرصــة.
أعتقد أننا كنا األفضل
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوط الـ ـث ــان ــي،
مـ ــن ال ـص ـع ــب تـفـسـيــر
المشاعر التي نشعر
بها في هذه اللحظة".
(د ب أ)

شمايكل

لوريس :مبابي قادر على قيادة
الفريق إلى الفوز باللقب
ي ـع ـت ـقــد ه ــوغ ــو لـ ــوريـ ــس ،ح ـ ـ ــارس مــرمــى
المنتخب الفرنسي األول لكرة القدم ،أن كيليان
مبابي بإمكانه مساعدة فرنسا للفوز بكأس
العالم للمرة الثانية في تاريخهم ،بعدما قاد
مهاجم بــاريــس ســان جــرمــان الفريق لعبور
عـقـبــة الـمـنـتـخــب األرج ـن ـت ـي ـنــي ،ال ـس ـبــت ،في
دور الـ.16
وسجل مبابي هدفين،
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم أداء را ئ ـ ـ ـعـ ـ ــا
ب ـم ـل ـعــب ك ـ ـ ــازان أري ـن ــا
ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـت ــي
تغلب فيها المنتخب
الفرنسي على نظيره
األرجنتيني ،3 - 4
لـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرب
م ــوع ــدا
م ـ ــع

مبابي

أوروغواي في دور الثمانية الجمعة المقبل.
وقال لوريس للصحافيين" :لست متفاجئا
مما قام به مبابي .أشاهده كل يوم .أتمنى في
الدور التالي أن يكون حاسما لنا مرة أخرى".
وأضـ ـ ــاف ح ـ ــارس م ــرم ــى ف ــري ــق تــوتـنـهــام
اإلنـكـلـيــزي ":إن ــه ســريــع لـلـغــايــة ،لكنه أيضا
رش ـيــق لـلـغــايــة بــال ـكــرة ،وإذا اتـيـحــت أمــامــه
المساحات فسيقتل الفرق".
وأك ـ ــد" :ل ــم نـشـعــر ب ــال ــذع ــر .حــافـظـنــا على
تحكمنا بالمباراة ،وكــان شعورا جيدا ،ألن
هذه المباراة يمكن أن تكون بداية كأس العالم
بالنسبة لنا".
وتــابــع" :الـهــدف هو أن نتحسن مع تطور
الـبـطــولــة .يجب أن يتحسن أداء الـفــريــق مع
كل مباراة ،ألنه كلما ذهبت بعيدا في
الـبـطــولــة ،ب ــدأت األم ــور تتعلق
باألشياء الصغيرة".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :إنـ ـ ـ ــه أع ـل ــى
مـ ـسـ ـت ــوى ،ت ـح ـت ــاج إل ــى
تركيز بنسبة  100في
الـ ـمـ ـئ ــة ،وت ـص ـم ـيــم،
والـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر م ــن
الحظ".
(د ب أ)
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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
مباراة

الفريق املتأهل

٤٩

فرنسا

C1

نتيجة املباراة
A1

٥٠

األوروغواي

51

إسبانيا

ركالت ترجيح B1 3

52

كرواتيا

ركالت ترجيح D1 3

53

البرازيل

E1

54

بلجيكا

G1

55

السويد

F1

56

كولومبيا

H1

4
2
1
1
2
٣

3
1
1
1
0
٢

الفريق املتأهل

الوقت

التاريخ

األرجنتني

 5.00م

 30يونيو

البرتغال

 9.00م

 30يونيو

 A2ركالت ترجيح ٤

روسيا

 5.00م

 1يوليو

 C2ركالت ترجيح ٢

الدنمارك

 9.00م

 1يوليو

F2

املكسيك

 5.00م

 ٢يوليو

H2

اليابان

 9.00م

 ٢يوليو

E2

سويسرا

 5.00م

 ٣يوليو

G2

انكلترا

 9.00م

 ٣يوليو

D2
B2

الدور ربع النهائي
57

البرازيل

W53

W54

بلجيكا

 5.00م

 ٦يوليو

58

فرنسا

W49

W50

األوروغواي

 9.00م

 ٦يوليو

W55

W56

 5.00م

 ٧يوليو

W51

W52

 9.00م

 ٧يوليو

59
60

روسيا

كرواتيا

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

رياضة

30
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ليفربول يكافئ صالح بعقد طويل األمد
وضع ليفربول حدا
للشائعات التي تحدثت عن
إمكانية انتقال صالح إلى
ناد آخر بتجديد عقده لفترة
طويلة األمد.

كافأ نادي ليفربول اإلنكليزي لكرة القدم،
أم ــس ،نجمه الـمـصــري محمد صــاح على
تألقه في الموسم الماضي ،والجهود التي
بذلها داخــل المستطيل األخضر ،بتجديد
عقده لفترة طويلة األمــد ،ليضع بذلك حدا
للشائعات التي تحدثت عن إمكانية انتقاله
إلى ناد آخر.
وجــاء فــي بيان ال ـنــادي" :يــؤكــد ليفربول
أن محمد ص ــاح وق ــع عـقــدا جــديــدا طويل
األمــد مع الـنــادي" ،دون أن يكشف المدة أو
التفاصيل المادية المتعلقة بالالعب.
وتابع" :يربط المهاجم المصري مستقبله
مع فريق (الحمر) بتوقيعه على العقد ،بعد
أقــل من عــام من وصوله إلــى أنفيلد ،قادما
من روما".
وأك ــد م ــدرب لـيـفــربــول ،األلـمــانــي يــورغــن
كـلــوب ،أن تجديد صــاح ( 26عــامــا) ،الــذي
س ـج ــل  44ه ــدف ــا ل ـل ـف ــري ــق فـ ــي  52مـ ـب ــاراة
بمختلف الـمـســابـقــات ال ـمــوســم الـمــاضــي،

ل ـ ـع ـ ـقـ ــده ل ـ ـف ـ ـتـ ــرة طـ ــوي ـ ـلـ ــة يـ ـعـ ـك ــس إيـ ـم ــان ــه
بـ ـ ــأن الـ ـ ـن ـ ــادي فـ ــي ط ــريـ ـق ــه ل ـح ـق ـب ــة مـلـيـئــة
باالنتصارات.
ورغ ـ ــم اإلش ـ ـ ــادة ب ــأس ـل ــوب ل ـعــب ال ـن ــادي
اإلنـكـلـيــزي مــع مــدربــه صــاحــب الشخصية
القوية ،فــإن ذلــك ال يخفي أن األلماني قاد
فريقه إلــى ثــاث مباريات نهائية خسرها
جميعها.
َّ
وعلق كلوب على الموقع الرسمي للنادي
اإلنكليزي ،أن العقد الجديد "يبرهن أمرين
بشكل واضــح؛ إيمانه بليفربول ،وإيماننا
به".
وأض ــاف" :أعـتـقــد أن هــذه الصفقة يمكن
رؤيتها كما هي :مكافأة شخص أدى وساهم
بشكل رائ ــع مــع الـفــريــق وال ـن ــادي الموسم
الماضي".
وأوضـ ــح ال ـم ــدرب األل ـمــانــي أن ليفربول
يريد أن يظهر للجميع أن العبين من الطراز
الكبير بإمكانهم أن يـجــدوا مكانا لهم في

ملعب أنفيلد ،حيث "يمكنهم تحقيق جميع
أحــام ـهــم وط ـمــوحــات ـهــم .نـحــن نـعـمــل معا
جاهدين لتحقيق ذلــك" ،مؤكدا أنه "عندما
يلتزم العب مثل صالح ويقول إن هذا المكان
هو بيتي اآلن (ليفربول) ،أعتقد أنه يتحدث
عال".
بصوت ٍ
ـاو،
ـ
س
ـ
ت
ـ
م
ـه
ـ
ه
ـا
ـ
ج
ـ
ت
ـا
ـ
ن
ـ
م
ـزا
ـ
ت
ـ
ل
"ا
ـوب:
وق ــال ك ـلـ
ٍ
وهو يؤكد أننا نرى قيمته الكروية ،ونريد
أن يتطور أكثر ،وأن يتأقلم أكثر مع محيطه".
وتوقف كلوب عند أهمية صالح كالعب
ي ــؤم ــن ب ــالـ ـف ــري ــق ،مـ ــا ي ـس ـهــل ع ـل ـيــه ال ـف ــوز
باأللقاب وتحقيق االنتصارات ،وقال "الشيء
األساسي الذي يجب أن نتذكره هو أفضل
شيء في صالح ،وهو أنه ال يرى نفسه أبدا
أهــم مــن الـفــريــق أو أي شخص آخ ــر" ،وأنــه
"يعترف بزمالئه ،وهذا النادي ساعده على
تحقيق إنـجــازات فردية الموسم الماضي.
لقد رأى أن فــوزه باأللقاب الفردية حصل،
ألنه جزء من شيء أكبر مميز".

جيمس إلى ليكرز مقابل  154مليون دوالر
يخوض نجم كرة السلة األميركية ليبرون جيمس تجربة جديدة مع لوس انجلس
ليكرز ،الساعي إلى استعادة أمجاده ،في عقد  4سنوات تبلغ قيمته  154مليون دوالر،
حسب ما أوضح وكيل أعماله أمس األول.
وج ــاء فــي بـيــان للشركة "كــاتــش سبورتس غ ــروب" ،الـتــي تــديــر اعـمــال الالعب
"ليبرون جيمس ،افضل العب في الدوري األميركي للمحترفين اربع مرات ،وافضل
العب في البالي اوف ثالث مرات ،والذي شارك في مباراة اول ستارز  14مرة ،والفائز
بذهبيتين اولمبيتين ،وافــق على عقد الربــع سنوات بقيمة  154مليون دوالر مع
لوس انجلس ليكرز".
وينظر الى جيمس كمنافس لمايكل غــوردان نجم شيكاغو بولز المعتزل على
لقب أفضل العب في تاريخ البطولة.
وأشارت تقارير اعالمية اميركية الى اهتمام اكثر من ناد بضم جيمس ،منها ايضا
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز وهيوستن روكتس.
ولكنها ذكــرت ان اجتماعا عقد في وقــت متأخر من مساء السبت بين جيمس
وماجيك جونسون المسؤول عن عمليات كرة السلة في ليكرز حسم صفقة انتقاله
الى أحد أعرق الفرق في الدوري االميركي للمحترفين والمتوج باللقب  16مرة.
وكان "الملك" ليبرون جيمس ( 33عاما) اعلن الجمعة تخليه عن عامه االخير في
عقده مع كليفالند كافالييرز ،مؤكدا انه لن يعتمد الخيار الذي يتيح له خوض عامه
ً
االخير مقابل  35.6مليون دوالر ،من اجل أن يصبح حرا ،ويوقع ألي ناد يشاء اعتبارا
من هذا الصيف .ويسعى ليكرز ،الذي حقق في الموسمين الماضيين أسوأ نتائج في
تاريخه ولم يتأهل لـ"البالي أوف" منذ  ،2013الى تعزيز صفوفه واستعادة ريادته.
ومن المتوقع بحسب التقارير ان يضم ايضا نجمي فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
االسترالي الشاب بن سيمونز ،والكاميروني جويل امبيد.
والقــى خبر انضمام جيمس الــى ليكرز ترحيبا كبيرا من بعض نجوم اللعبة
ومشاهير هوليوود .وكتب نجم ليكرز السابق كوبي براينت على تويتر "مرحبا بك
في عائلة (ليكرز)" ،كما اوضح كريم عبد الجبار احد عمالقة الفريق ايضا "ان ضم
ليبرون جيمس يعني ان ليكرز ليس بعيدا من ان يكون منافسا فعليا".
من جهته ،قــال الممثل وحاكم واليــة كاليفورنيا السابق ارنولد شوارزينيغر
متوجها الى جيمس "من المثير جدا أنك ستأتي الى مدينة النجوم" ،مضيفا "انت
افضل نجم على االطالق ،داخل الملعب وخارجه".

االتحاد الدولي يبرئ فروم من المنشطات
أعـلــن االت ـحــاد الــدولــي لـسـبــاقــات ال ــدراج ــات ،أم ــس ،ب ــراء ة
البريطاني كريس فــروم ،المتوج أر بــع مــرات بسباق فرنسا
الدولي للدراجات (تور تو فرانس) ،من تهمة انتهاك قوانين
مكافحة المنشطات ،و بــات بإمكانه المشاركة فــي النسخة
المقبلة من السباق الفرنسي التي تنطلق بعد أقل من أسبوع.
وكانت القضية أثيرت بعدما كشفت اختبارات في العام
الـمــاضــي عــن وج ــود ضـعــف الـتــركـيــز الـمـسـمــوح بــه مــن عقار
يستخدم لعالج الربو ،في عينة فروم.
وأعلن االتحاد الدولي ،في بيان ،أنه باالتفاق مع الوكالة
العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) ،جــرى إ غــاق القضية
المتعلقة بنتائج االختبار الذي أجري خالل منافسات سباق
إسبانيا الدولي (فويلتا) العام الماضي.
وأضاف البيان(" :وادا) أبلغت االتحاد الدولي بقبولها ،بناء
على حقائق محددة في القضية ،أن نتائج تحليل عينة فروم
ال تشكل ثبوتا لالنتهاك" .وقرر االتحاد الدولي ،تماشيا مع
موقف "وادا" ،إنهاء اإلجراء ات المتخذة ضد فروم.
و كــان فــروم تـ ِّـو ج بسباق فويلتا في العام الماضي ،حيث
واص ــل الـمـشــاركــة رغــم فـتــح الـقـضـيــة ،كـمــا تــوج قـبــل شهرين
بسباق إيطاليا الدولي (جيرو دي إيطاليا).
(د ب أ)

فروم

خروج ستيفنز
وف ـ ـ ــي مـ ـن ــافـ ـس ــات الـ ـسـ ـي ــدات
خــرجــت بـطـلــة فــاشـيـنــغ مـيــدوز

االميركية ،آخر البطوالت األربع
الكبرى لكرة المضرب ،األميركية
سلون ستيفنز ،من الــدور األول
في ويمبلدون اإلنكليزية ،ثالثة
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــوالت ،ب ـخ ـس ــارت ـه ــا
أم ــام الـكــرواتـيــة دون ــا فيكيتش،

غوفوروف

ويليان

حطم السباح األوكراني أندري
غوفوروف الرقم القياسي العالمي
ف ــي س ـب ــاق 50م ف ــراش ــة ،مـسـجــا
 22.27ثانية ،في روما ،كما أعلنت
الصحف اإليطالية أمس األول.
وك ــان الــرقــم الـقـيــاســي الـســابــق
بـحــوزة اإلسـبــانــي رافــايــل مــونــوز،
وق ـ ــدره  22.43ثــان ـيــة سـجـلــه عــام
.2009
وكـ ـ ــان غ ـ ــوف ـ ــوروف تـ ـ ـ ِّـوج بـطــا
ألوروبا في هذا السباق عام ،2016
وأحـ ــرز فـضـيــة بـطــولــة ال ـعــالــم في
حوض صغير عام  2010في دبي.

يــرغــب ال ــاع ــب ال ـبــرازي ـلــي وي ـل ـي ــان ،ن ـجــم نـ ــادي تشلسي
اإلنكليزي ،في االنضمام بقوة إلى صفوف نــادي برشلونة
اإلسباني في الفترة المقبلة.
وكــان ويليان صــرح ،في فبراير الماضي ،أن انضمام أي
العــب على وجــه األرض إلــى برشلونة أو ريــال مــدريــد ،حلم
جميل يسعى جميع الالعبين إلى تحقيقه.
وق ــال ــت صـحـيـفــة "ال ـم ــون ــدو دي ـبــورت ـي ـفــو" اإلس ـبــان ـيــة أن
ويليان سيبذل قصارى جهده الستغالل أي فرصة تمكنه من
االنضمام إلى نادي برشلونة في الفترة المقبلة.
يذكر أن عقد ويليان مع تشلسي ينتهي في عام .2020
ويؤمن ويليان أن انضمامه إلــى برشلونة سيعود عليه
ً
بالنفع ،وسيجعله كذلك قادرا على تطوير قدراته الفنية.

تقدمت التشيكية بترا كفيتوفا بطلة
ويمبلدون االنكليزية مرتين الى المركز
السابع ،وعادت االلمانية انجيليك كيربر
الى نادي العشر االوليات في التصنيف
العالمي الجديد لالعبات المحترفات في
كرة المضرب الصادر امس.
وتـ ـ ـب ـ ــادل ـ ــت كـ ـفـ ـيـ ـت ــوف ــا مـ ــركـ ــزهـ ــا مــع
مــواط ـن ـت ـهــا ك ــارول ـي ـن ــا بـلـيـسـكــوفــا رغــم
ان ـس ـح ــاب ـه ــا مـ ــن الـ ـ ـ ــدور الـ ـث ــال ــث ل ـ ــدورة
ايستبورن االنكليزية التي بلغت فيها
االخيرة ربع النهائي.
وأصـبـحــت كـيــربــر ،االول ــى فــي العالم
سابقا ،عاشرة بعد وصولها الى نصف
نهائي دورة ايستبورن.
وبقيت الرومانية سيمونا هاليب اولى
امام الدنماركية كاروالين فوزنياكي.
فــي الـمـقــابــل لــم يـطــرأ اي تـعــديــل على
تصنيف العشرة االوائل لدى الرجال ،اذ
احتفظ االسباني رافايل نــادال بالمركز
االول امام السويسري روجيه فيدرر.

مــن ال ــدور االول ،علما أن أفضل
نتيجة لها على المالعب العشبية
في ويمبلدون كانت عــام ،2013
حيث بلغت ربع النهائي.
وسـ ـتـ ـح ــاول ف ـي ـك ـي ـتــش ،اب ـنــة
الثانية والعشرين ،ألول مرة في

كفيتوفا

تصنيف النساء
 -1الرومانية سيمونا هاليب

 7871نقطة

 -2الدنماركية كاروالين فوزنياكي 6910
 -3االسبانية غاربيبي موغوروتسا

6550

 -4االميركية سلون ستيفنز

5463

 -5االوكرانية ايلينا سفيتولينا

5250

 -6الفرنسية كارولين غارسيا

4960

 -7التشيكية بترا كفيتوفا

4610

 -8التشيكية كارولينا بليسكوفا

4315

 -9االميركية فينوس وليامس

3971

 -10االلمانية انجيليك كيربر

3545

فيدرر يحيي الجماهير عقب الفوز
المصنفة  55في العالم 6-1 ،و.6-3
وهـ ــي الـ ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة تــوال ـيــا
ال ـتــي ت ـخــرج فـيـهــا ستيفنز (25
عــامــا) ،المصنفة رابـعــة عالميا،
والتي حلت مطلع يونيو وصيفة
فــي "روالن غـ ــاروس" الفرنسية،

ويليان يتبع
سياسة
التمرد
لالنضمام
إلى برشلونة

كفيتوفا سابعة وكيربر عاشرة في التصنيف

فيدرر يبدأ حملته بنجاح في «ويمبلدون»
بدأ السويسري روجيه فيدرر،
ال ـم ـص ـن ــف أوال ،ح ـم ـلــة ال ــدف ــاع
عــن لقبه فــي بـطــولــة ويمبلدون
اإلنكليزية لكرة المضرب ،ثالث
البطوالت األربع الكبرى ،بنجاح،
وحـ ـق ــق فـ ـ ــوزا س ـه ــا أم ـ ــس عـلــى
الـ ـص ــرب ــي دوش ـ ـ ـ ــان الي ــوف ـي ـت ــش
(مصنف  )58بثالث مجموعات
 1-6و 3-6و.4-6
ويلتقي فيدرر ،الثاني عالميا
خـلــف اإلس ـب ــان ــي راف ــاي ــل نـ ــادال،
والـســاعــي إل ــى لـقــب تــاســع ورقــم
ق ـي ــاس ــي ف ــي "ويـ ـمـ ـبـ ـل ــدون" ،فــي
الدور المقبل مع الفائز من مباراة
السلوفاكي لوكاس السكو ()73
والفرنسي بنجامان بونزي ()284
الصاعد من التصفيات.
وكان فيدرر ،صاحب  20لقبا
في بطوالت الغراند سالم الكبرى،
أحــرز اللقب الثامن على أعشاب
وي ـم ـب ـل ــدون بـ ـف ــوزه ف ــي نـهــائــي
ال ـع ــام ال ـمــاضــي ع ـلــى ال ـكــرواتــي
مارين سيليتش ،المصنف ثالثا،
والذي تخطى بدوره الدور االول
على حساب الياباني يوشيهيتو
نيشيوكا  1-6و 4-6و.4-6

غوفوروف يحطم
الرقم القياسي في
50م فراشة

مسيرتها ،تخطي الــدور الثاني
عندما تقابل الفائزة من مباراة
السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا
(  )69أو ا ل ـ ـسـ ــو يـ ــد يـ ــة ر ي ـب ـي ـك ــا
بيترسون (.)78

كيربر

كأس العالم لكرة المضرب تعود
للمنافسة في 2020
أع ـل ـنــت رابـ ـط ــة الــاع ـب ـيــن ال ـم ـح ـتــرف ـيــن ف ــي كــرة
المضرب ،عودة مسابقة "كأس العالم للمنتخبات"،
ً
على ان تنطلق اعتبارا من  2020في استراليا ،مع
احتمال كبير ان تشهد المسابقة الجديدة تنافسا
ًمــع مسابقة كــأس ديـفـيــس ،بعد ادخ ــال اصــاحــات
على بطوالت اللعبة.
"هذا الحدث يعطي انطالقة موسم كرة المضرب
الحد األدنى من التأثير على الروزنامة الموضوعة
في بداية الموسم" ،بحسب بيان صــادر عن رئيس
رابطة الالعبين المحترفين كريس كيرمود ،عشية
انطالق بطولة ويمبلدون االنكليزية ،ثالث البطوالت
االربع الكبرى "الغراند سالم".
وأض ــاف" :هــذا الـحــدث يحظى بإمكانات هائلة،
ونحن نتطلع بقوة الى العمل مع االتحاد االسترالي
لكرة المضرب لجعل هذا المشروع حقيقة".
وك ــان ــت هـ ــذه ال ـت ـجــربــة ال ـخ ــاص ــة بــالـمـنـتـخـبــات
ً
شهدت نسختها االخيرة في  ،2012بعد  35عاما من
انطالقها واقامتها في مدينة دوسلدورف االلمانية،
من دون ان تلقى النجاح في تجاوب الالعبين.
ومع حلتها الجديدة ،التي تلحظ إعــادة برمجة
ف ــي ب ــداي ــة ي ـنــايــر م ــن ك ــل س ـن ــة ،ت ـش ـهــد الـمـســابـقــة
ً
مشاركة  24منتخبا تمهد للموسم مــن استراليا،
وتصل قيمة جوائزها الى  15مليون دوالر اميركي
ً
ً
( 12.9مليون يــورو) وتمنح الالعبين ايضا نقاطا
في التصنيف العالمي ،من دون ان يتم تحديد عدد
النقاط المحتسبة.
وجـ ــاء ف ــي ال ـب ـيــان الـ ـص ــادر ع ــن رئ ـي ــس الــراب ـطــة
َ
"ان تفاصيل اضافية ستعلن فــي الــوقــت المناسب
بالشراكة مع االتحاد االسترالي للعبة".
ويخشى البعض ان تهدد المسابقة الجديدة التي

تم التصويت عليها في الجمعية العمومية لرابطة
الالعبين المحترفين التي انعقدت االحد في العاصمة
البريطانية لندن ،مسابقة كأس ديفيس التي افتقدت
في الفترة االخيرة مشاركة الالعبين الكبار.
ولذلك ،عمد القيمون على االتحاد الدولي لكرة
الـمـضــرب ،ال ــى حـصــر الـمــرحـلــة النهائية مــن كــأس
دي ـف ـيــس بــأس ـبــوع واح ــد مــن شـهــر نــوفـمـبــر 2019
ً
ً
في مدينة واحــدة ،وبمشاركة  18منتخبا ،بــدال من
تقسيم المباريات على اربعة اسابيع .كما خفضوا
عــدد المجموعات المطلوبة للفوز الــى اثنتين من
ثالث ممكنة ،لتخفيف االرهاق عن الالعبين .وسيتم
اعتماد الصيغة ا لـجــد يــدة فــي الجمعية العمومية
لالتحاد الدولي المقررة في  16أغسطس المقبل في
مدينة أورالندو االميركية.
ووقــع االتحاد الدولي لكرة المضرب شراكة مع
مجموعة "كوزموس" لالشتثمارات ،التي يملكها نجم
كرة القدم الدولي االسباني جيرار بيكيه ،للترويج
للمسابقة الجديدة.
ب ــدوره ،أعلن االتـحــاد الــدولــي لكرة المضرب في
بيان اص ــدره بعد ساعتين مــن البيان الـصــادر عن
رابطة الالعبين المحترفين ،ان "رابطة المحترفين
اضــاعــت فــرصــة للعمل مــع االت ـح ــاد ال ــدول ــي (لـكــرة
ال ـم ـضــرب) كــانــت لـتـعــود بــال ـفــائــدة عـلــى لـعـبــة كــرة
المضرب".
في المقابل ،رحب رئيس االتحاد االسترالي لكرة
المضرب غريغ تيلي أمس بالمسابقة الجديدة ،اال
ان بوادر خشية من تضارب في المواعيد ،ظهرت من
قبل منظمي دورتي سيدني وبريزبان االستراليتين
في يناير ،واللتين تليا مسابقة كأس هوبمان للفرق
المختلطة والتي تقام في مدينة بيرث االسترالية.

ةديرجلا

•
العدد  / 3825الثالثاء  3يوليو 2018م  19 /شوال 1439هـ

www●aljarida●com

آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

شائعات الـ «واتساب» تقتل في الهند
أوقـفــت الـشــرطــة الهندية،
ً
أ م ــس 23 ،شخصا متهمين
بـ ـض ــرب  5أش ـ ـخـ ــاص حـتــى
الـ ـ ـم ـ ــوت ،فـ ــي ح ـ ـ ــادث جــديــد
س ـ ـب ـ ـبـ ــه شـ ـ ــائ ـ ـ ـعـ ـ ــات ك ـ ــاذب ـ ــة
انتشرت عبر الـ"واتساب".
وقتل في األشهر الماضية
ً
أك ـث ــر م ــن  25ش ـخ ـصــا على
يــد جموع غاضبة أججتها
أخـ ـ ـب ـ ــار ك ـ ــاذب ـ ــة ع ـ ــن وج ـ ــود
معتدين على أطفال ،بحسب
ت ـ ـقـ ــديـ ــرات وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ــام
المحلية.
وقالت الشرطة ،في بيان
صـ ـح ــاف ــي ،أمـ ـ ــس "فـ ـ ــي ه ــذا
الحادث الجديد ،هاجم حشد
غ ــاض ــب ف ــي م ـن ـط ـقــة ده ــول
عـ ـل ــى بـ ـع ــد  300ك ـي ـلــو م ـتــر
ش ـ ـمـ ــال ش ـ ـ ــرق ب ـ ــومـ ـ ـب ـ ــاي8 ،
رجال ،بعدما شوهد أحدهم
ّ
يتحدث مع طفل ينزل
وهــو
من حافلة".

وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان سـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــري ـ ــة
مجتمعين في السوق الذي
يـ ـق ــام األحـ ـ ـ ــد ،وس ـ ــرع ـ ــان مــا
انتشر بينهم خبر أن هؤالء
ا لــر جــال الثمانية يخطفون
األطفال،
وت ـ ـم ـ ـكـ ــن  3مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــ 8مــن
الـ ـ ـه ـ ــرب ،أمـ ـ ــا ال ـ ـبـ ــاقـ ــون فـقــد
اقـ ـتـ ـي ــدوا إل ـ ــى مـ ـق ـ ّـر مـجـلــس
القرية ،وضربوا حتى فارقوا
الحياة.
ّ
وي ـش ــك ــل خ ـط ــف األطـ ـف ــال
ظ ــاه ــرة م ـخ ـي ـفــة ف ــي ال ـه ـنــد
ً
تشمل  90ألف طفل سنويا.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــاف إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك
الشائعات ،التي تنتشر عبر
وسـ ــائـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ،فـتـثـيــر
ً
غ ـض ـبــا ي ـ ــؤدي إلـ ــى حـ ــوادث
ً
قتل جماعي غالبا ما تشمل
ً
أشخاصا غرباء.

سواد وجه

«الكهرمان» يرفع قيمة النمل والحشرات!

مخ اإلمبراطور ...دمه قليل
ألغى امبراطور اليابان أكيهيتو نشاطاته الرسمية أمس إثر
تعرضه لوعكة صحية ،وفــق ما أفــاد المتحدث باسم الحكومة
يوشيهايد سوغا.
وقــال سوغا للصحافيين إن أكيهيتو "شعر بالمرض فجأة
وبدأ يتعرق بشدة" صباح االثنين (أمس) ،فاستدعت اإلمبراطورة
ميشيكو "طبيب القصر على الفور".
وأظهرت فحوصات الطبيب أن اإلمبراطور يعاني "أعراض دوار
وغثيان ناجمة عن نقص في التروية الدماغية ،وهو ما يتطلب
راحة تامة ومتابعة طبية".
ونقص التروية الدماغية ناجم عــن عــدم وصــول الــدم بشكل
كاف إلى الدماغ.
ً
ولم يتضح بعد متى سيتمكن أكيهيتو ( 84عاما) من استئناف
نشاطاته العامة.
وفاجأ أكيهيتو البالد في  2016عندما أعلن رغبته التنحي
ً
بعد قضائه ثالثة عقود في منصب إمبراطور اليابان ،مشيرا إلى
تقدمه في السن وتدهور حالته الصحية.
وسيكون بذلك أول إمبراطور يتنازل عن العرش (في  30أبريل
 )2019منذ أكثر من قرنين.
ً
وسيخلفه ابنه البكر األمير ناروهيتو البالغ من العمر  58عاما.
(أ ف ب)

ّ
يتوجه كل يوم مئات من "صيادي العنبر"
إلى منطقة في شمال بورما ،ال تثنيهم عن ذلك
ً
المعارك واالضطرابات ،بحثا عن متحجرات
ً
ً
لديناصورات ّ
تدر عليهم ماال وفيرا.
وفي سوق واقع في أطراف مدينة مييتكيينا

عــاص ـمــة واليـ ــة كــاش ـيــن ،يـمـكــن ال ـع ـثــور على
الكهرمان ،أو العنبر األشهب ،في كل مكان.
ً
وي ـعــرض بـعــض الـبــائـعـيــن قـطـعــا مــن هــذه
المادة العضوية المتحجرة الشفافة تستخدم
منذ العهود اليونانية القديمة في صنع الحلي.

ُ
وتستخرج هذه المادة من منطقة ال تبعد
سوى عشرات الكيلومترات عن خطوط القتال
الـتــي تفصل الـجـيــش ال ـبــورمــي والـمـتـمــرديــن
ً
في كاشين ،الذين يخوضون حربا للحصول
ً
على قــدر أكبر مــن االستقالل الــذاتــي ،وأيضا
لــاسـتـفــادة مـمــا تـحـتــويــه أرض ـهــم مــن م ــوارد
طبيعية.
وق ــال ــت ه ــان ــا ه ـنــدس ـتــورم ال ـم ـســؤولــة في
منظمة "غلوبال ويتنس" ،إن الكهرمان وحجر
اليشم والذهب والخشب من "العوامل األساسية
ّ
المحركة" للنزاع في شمال بورما.
ً
وقال ميو سوي ( 49عاما) ،المتخصص في
بيع قطع الكهرمان ،التي تحبس في داخلها
ً
الشفاف حشرة أو جــزء ا مــن نبتة أو حيوان:
"حتى إن كانت القطعة ال تحتوي إال على نملة
أو بعوضة ،فإنها تكون مهمة".
ً
ويـبـحــث ال ـجــام ـعــون وال ـع ـل ـمــاء خـصــوصــا
عن القطع التي تحبس في داخلها متحجرات
مما قبل الـتــاريــخ ،ويمكن أن يصل ثمن هذه
القطع إلــى مئة ألــف دوالر ،ومعظمها ّ
يهرب
إلى الصين.
(أ ف ب)

«كراما» الكمبودي يدخل «غينيس» بطوله من المسيسبي إلى واشنطن ...حر
دخـ ـل ــت ك ـم ـب ــودي ــا م ــوس ــوع ــة
"غينيس" لــأرقــام القياسية مع
وش ــاح منسوج طــولــه 1149.8م،
هو نسخة "مطولة" من الوشاح
ال ـك ـم ـب ــودي ال ـت ـق ـل ـيــدي "ك ــرام ــا"
األحمر واألبيض.
وبـمـبــادرة مــن حــركــة شبابية
مقربة من الحزب الحاكم ،ساهم
أكثر من  21ألف شخص في نسج
ه ــذا ال ــوش ــاح م ــدة  6أشـهــر أمــام
القصر الملكي في بنوم بنه.

قـ ـ ــالـ ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـقـ ــوم ـ ـيـ ــة
األم ـيــرك ـيــة ل ــأرص ــاد ال ـجــويــة،
أمـ ـ ــس ،إن م ـن ــاط ــق ف ــي ال ـغ ــرب
األوسـ ـ ـ ــط والـ ـس ــاح ــل ال ـش ــرق ــي
لـلـبــاد ش ـهــدت درجـ ــات ح ــرارة
مرتفعة وصـلــت إلــى  37درجــة
م ـئ ــوي ــة ،ع ـلــى أن تـسـتـمــر هــذه
الموجة الحارة على األقل حتى
ً
عطلة عيد االستقالل غدا.
وق ـ ـ ــال خ ـب ـي ــر األرصـ ـ ـ ـ ــاد فــي
مــركــز تــوقـعــات الـطـقــس التابع

وحمل "كراما" التقليدي آالف
األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ف ـ ــي أح ـ ـ ــد ش ـ ـ ــوارع
الـعــاصـمــة أم ــس األول ،ليقيسه
م ـ ـسـ ــؤول فـ ــي "غـ ـيـ ـنـ ـي ــس" ،وف ــق
المعايير المعمول بها.
وق ــال ســوابـنـيــل دانـجــاريـكــار
ً
ً
ً
أمس "حققتم رقما قياسيا جديدا
فـ ــي غ ـي ـن ـيــس مـ ــع وشـ ـ ــاح طــولــه
ً
 1149.8مترا".
(أ ف ب)

ل ـل ـه ـي ـئــة فـ ــي "ك ــولـ ـي ــدج ب ـ ــارك"
بوالية ماريالند ،باتريك بيرك،
إن التحذيرات من الحر القائظ
ت ـش ـمــل أكـ ـث ــر م ــن  113مـلـيــون
أمـيــركــي فــي مـنــاطــق تـمـتــد من
وادي المسيسبي إلى فيالدلفيا
وش ـي ـك ــاغ ــو ث ــم إلـ ــى ن ـي ــوي ــورك
وبوسطن وبالتيمور وواشنطن
العاصمة.
(رويترز)

حسن العيسى

صـمــت حـكــومــي وصـمــت آخــر مخجل مــن عــدد كبير مــن ن ــواب األمــة،
الذين اقتدوا بالقرود الثالثة "ال أسمع وال أشاهد وال أتكلم" في فضيحة
الفساد بهيئة الزراعة ،لماذا هذا التجاهل والالمباالة؟ ومن يقف خلفكم
وخاط أفواهكم؟ أو قال لكم "ميعوا" الموضوع ،ودعوا الطاسة تضيع في
تشتيت االنتباه ،مثلما فعل بعض النواب حين تذرعوا بأنهم ينتظرون
نتائج التحقيق في اللجنة التي شكلها "الوزير الجبري" ،وكأن هذا الوزير
خارج اللعبة ومحايد ،وال يدري عن أساس الفضيحة ومحاولة التستر
عليها وعلى أبطالها!
لماذا تحاولون إخفاء الحقائق وسواد الوجه؟ ولماذا تمثلون علينا
دور العبيط الــذي ال يعلم مــاذا يـجــري ،ومــن يكون الــاعــب الكبير الــذي
يحرك الدمى من فوق خشبة مسرح العرائس؟! هناك تقرير لجنة التحقيق
البرلمانية فــي الـحـيــازات الــزراعـيــة انتهي منه فــي أغسطس عــام 2016
يذكر فيه " ..تقاعس المسؤولون بتلك الهيئة عن تزويد اللجنة بصور
من المستندات التي يتطلبها التحقيق بحجة أن ذلك يخرج من حدود
تكليف اللجنة ،"!...هل هناك "بجاحة" وعين ال تستحي وتخجل أكثر من
ذلك؟! ويضيف تقرير لجنة التحقيق البرلمانية والمتجاهل من الحكومة
(حكومتك أنــت يــا سمو الــرئـيــس) " ...إن بعض المسؤولين فــي الهيئة
المذكورة تربطهم عالقات شراكة مريبة بالشريك الرئيسي في الشركات
الصورية التي أسست بقصد االستيالء بغير حق على حيازات زراعية وهو
السيد م .ظ (ذكر اسمه بالكامل في تقرير اللجنة) الذي دفعهم إلى إعاقة
عمل اللجنة ...وذلك باالمتناع عن تزويدها بما تحت أيديهم من مستندات
لقيامها بمهامها لطمس معالم ما اقترفوه من أفعال تشكل شبهة جرائم
االعتداء على المال العام "...أكرر عبارة "جرائم االعتداء على المال العام".
وتضيف لجنة التحقيق البرلمانية ،التي "طنشها" معظم نواب اليوم
ً
وحكومتهم الموقرة ،وتوصي "أوال :إيقاف كل من السادة التالية أسماؤهم
ً
ً
عن العمل ( 3 ،2 ...1كل واحد منهم يشغل ،بالسابق ،منصبا قياديا بهيئة
الهباب والفساد واستغالل النفوذ) مع إيقاف تخصيص الحيازات الزراعية
تحت أي مسمى."...
ولنكن منصفين تم إيقاف كل منهم عن العمل إال "أحدهم" التي بدور(ها)
ً
كتبت للوزير الجبري كتابا تستنجد به ليوقف محمد اليوسف عمل
اللجنة التي شكلها األخير لكشف التالعب بالحيازات الزراعية ...وبالفعل
فزع لها السيد الوزير ،وتدخل ليحل اللجنة ويجمد اختصاصات مهام
محمد اليوسف!! يبقى هنا سؤال للنائب السابق عبدالله الطريجي :إذا
كان ملف فساد الهيئة بيدك كما قلت في ندوة تلفزيونية ...ماذا تنتظر
ً
كي يعلم الناس الحقيقة...؟ أيضا أين هي هيئة مكافحة الفساد؟ ولماذا
ً
لم تحرك شكاوى وبالغات للنيابة العامة...؟ دعونا نصدق وهما ولو مرة
واحدة بالعمر أن هناك مؤسسات تحد من فساد السلطة بالحد األدنى
ويمكن التعويل عليها.
أكـثــر مــن هــذا الـكــم مــن صــور الـفـســاد واسـتـغــال الـنـفــوذ والـتــربــح من
الوظيفة العامة ماذا تريدون يا نواب كي تتحركوا؟ أما الحكومة فال نقول
لها غير "غطيني يا صفية" ...فقد نفضنا اليد منك ...ال ...نفضتها أنا من
زمان ...كفاية يا حكومة ...كفاية يا سلطة ،روائح الفساد خنقت أحالمنا
ً
(وأوهامنا) باإلصالح ،ودمرت مستقبل أطفالنا ...يا خسارة وطن كان يوما
ً
ما جميال فكيف أصبح اآلن ...فتأملوا ماذا صنع به المافيات وحماتها.

وفيات
سوير عبدالله مصلح العتيبي

 53عــامــا ،ش ـيــع ،جــابــر الـعـلــي ،ق ،4ش ،5م ،11ت،50230008 :
60001004

سكينة عبدالله كلمد

أرملة علي يعقوب كلمد
 65عاما ،شيعت ،رجال :ميدان حولي ،حسينية األشكنانية ،نساء:
حطين ،ق ،3ش ،310م ،34ت97883322 ،66791112 :

خليل عبدالواحد الراشد

 69عاما ،شيع ،الروضة ،صالة دسمان ،ت99997580 ،55225510 :

حليمة خلف رحيمي

زوجة خلف إبراهيم سعدون السعدون
 61عاما ،شيعت ،رجــال :العديلية ،ق ،2شــارع عبدالله النوري،
ج ،22م ،9نساء :العديلية ،ق ،2شارع عبدالله النوري ،ج ،23م،9
ت22562218 ،69698828 :

الوثنية تعود إلى ليتوانيا

مطرة فالح درعان العازمي

أرملة مفلح خليفة الدواي
 67عاما ،شيعت ،بيان ،ق ،8ش ،1ج ،1م ،48ت55590749 :

عبدالله سلطان جاسم الخالدي

 80عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،الصليبيخات ،ق ،4ج،8
ش ،115م ،23ت66077771 ،97870463 :

نزال خلف مرجي الدجيني العنزي

 59عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،بمقبرة صبحان ،العزاء
في المقبرة ،ت50623228 ،50933324 ،51121313 :

فاطمة علي سالم الزويد

زوجة جلوي مثعي الصواغ
 64عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،بمقبرة صبحان ،رجال:
سلوى ،ق ،8ش ،7م ،57نساء :سلوى ،ق ،1شارع المتنبي ،م ،9ت:
96665268 ،94009898

مواعيد الصالة
ُيقبل بعض الليتوانيين على إحياء عيد وثني
يتزامن مع حلول أقصر ليالي السنة ،مثيرين بعض
التوترات في هذا البلد الكاثوليكي.
ويـشـ ّـجــع الـمـلـيــارديــر وزع ـيــم األك ـثــريــة الحاكمة
راموناس كاربوسكيس هذه التقاليد الوثنية.
لكن ذلك ال يروق للكثيرين في هذا البلد الصغير،
البالغ عدد سكانه مليونين و 900ألف نسمة ،والذي
يستعد الستقبال البابا فرنسيس في سبتمبر.
ويرقص المشاركون في العيد على وقع الطبول
ف ــي ح ـل ـق ــات ،ويـ ـم ـ ّـج ــدون ال ـط ـب ـي ـعــة وال ـش ـم ــس في

ّ
ويقدمون بعض األضاحي من الــورود
أناشيدهم،
إلى اآللهة.
وفي هذه المنطقة من العاصمة الليتوانية ظهرت
حركة روموفا ،التي تدعو إلى إحياء الديانة القديمة
في البلطيق ،بعد استقالل هذا البلد في التسعينيات.
وتؤمن هذه الديانة بوحدة الوجود ،وتضع على
رأس هرم اآللهة بيركوناس إله الصواعق ،واألرض
ّ
األم ،وتؤمن بوجود روح لكل الظواهر الطبيعية،
ُ
وت ّ
حدد أعيادها بحسب دورة األرض.
ف ــي األرب ـع ـي ـن ـي ــات م ــن الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن ،قضى

السوفيات على هذه الديانة ،وفي عام  1967شهدت
ع ـ ــودة ق ـص ـي ــرة ب ـج ـه ــود ال ـع ــال ــم ال ـم ـت ـخ ـصــص فــي
الشعوب واألع ــراق يوناس ترينكوناس ،الــذي كان
ً
معارضا للحكم الشيوعي ،ووجد في هذه التقاليد
ً
ً
جامعا وطنيا للهوية الليتوانية.
ُ
وقــالــت إنـيــا ترينكونيين ،الـتــي نـ ّـصـبــت كاهنة
"تقوم ديانتنا على المصادر التاريخية ،والكشوفات
ً
األثرية ،والتقاليد المتوارثة شفهيا".
وفي عام  ،2017أحيا أتباع هذه الديانة أكثر من
ً
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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 :

ال ـك ــاه ـن ــة ال ـس ـت ـي ـن ـيــة "ي ـك ـت ـش ــف ع ـ ــدد مـ ـت ــزاي ــد مــن
األشخاص طقوسنا ،ويدركون كم هي قريبة منهم،
ألنها شيء ليتواني صرف".
وفي ّ 2011
ضمت الحركة ،بحسب ما قالت ،خمسة
ً
آالف و 118شخصا ،ومــن المرتقب أن يعترف بها
البرلمان كجماعة دينية.
ً
ّ
ستسجل حاالت الزواج المعقودة وفقا
وحينئذ،
ّ
لهذه التقاليد فــي السجل الـمــدنــي ،كما هــو الحال
مع حاالت زواج المسيحيين والمسلمين واليهود.
(أ ف ب)

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

03:18

العظمى

44

الشروق

04:52

الصغرى

29

الظهر

11:52

أعلى مد

ً
 03:48صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:26

 02:05م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:51

ً
أدنى جزر  08:48صب ــاحـ ـ ــا

العشاء
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ـاء

التوزيع:

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

