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ً
األبطال الخارقون يسطرون نجاحا
ً
تاريخيا في «هوليوود»
ص 17

«االحتياطي العام» ً ...استثمارات
قصيرة األجل تسهيال للسحب
«المالية» من معالجة ًعجز الميزانية
انتهاء
حتى
اعتمدتها
االستثمار
هيئة
ُّ
َ
• نفت النية إلتمام تخارجات من أي أصول بسبب توفر السيولة حاليا
عيسى عبدالسالم

علمت «الجريدة» ،من مصادر مطلعة ،أن الهيئة
العامة لالستثمار ستتبع استراتيجية جديدة في
إدارة النقد الموجود في صندوق االحتياطي العام
ل ـلــدولــة ،عـبــر تــركـيــزهــا خ ــال الـفـتــرة المقبلة على
االستثمار في األصول واالستثمارات القصيرة األجل
لتسهيل السحوبات من هذا االحتياطي.
وأوضحت المصادر أن االستراتيجية المعتادة
للهيئة في إدارة االحتياطي العام مازالت مستمرة،
لكنها فضلت إجراء تعديالت على طريقة إدارة النقد
لديها ،مــن خــال استثمار األص ــول واالستثمارات
ً
القصيرة األجــل بــدال من الطويلة ،إلمكان التخارج
من األولــى بسهولة ،بخالف الطويلة التي يصعب
ال ـت ـخ ــارج مـنـهــا ع ـنــد ال ـحــاجــة إل ــى تــوف ـيــر سـيــولــة
لمواجهة السحوبات الحكومية من االحتياطي العام.
ً
وذكرت أن الهيئة لجأت إلى هذا الخيار نظرا ألن

سيولة صندوق االحتياطي العام ،في ظل استمرار
نمو المصروفات العامة ،باتت في طريقها إلى النفاد
مــا لــم تتم اإلصــاحــات المالية المطلوبة ،مشيرة
إ لــى أن هــذه االستراتيجية سيتم اعتمادها حتى
انتهاء وزارة المالية من تنفيذ ما لديها من خطط
واستراتيجيات لمعالجة عجز الميزانية العامة.
وأشـ ــارت إل ــى أن إجـمــالــي األص ــول فــي صـنــدوق
االحتياطي العام حتى نهاية مــارس الماضي بلغ
ً
 26.4مليار ديـنــار ،مــوزعــة تقريبا بالتساوي بين
األص ــول النقدية ،واالسـتـثـمــارات فــي األص ــول غير
السائلة.
ون ـف ــت وجـ ــود أي ن ـيــة إلت ـم ــام ع ـم ـل ـيــات ت ـخــارج
ً
لألصول واالستثمارات المستثمر فيها حاليا ،حيث
ً
ً
ال حتمية لهذا اإلجراء ،نظرا لتوفر السيولة حاليا،
ً
فضال عن نمو تلك األصول بشكل مستمر.

مؤشر السوق األول يبلغ  5آالف نقطة
والسيولة اإلجمالية  30مليون دينار
●

علي العنزي

للجلسة الثالثة على التوالي ،أقفلت مؤشرات
البورصة الرئيسية الثالثة على ارتفاعات كبيرة
بنهاية جلسة أم ــس ،إذ اسـتـطــاع مــؤشــر السوق
األول أن يصل إلــى نقطة األس ــاس ،وهــي  5آالف

نقطة للمرة األول ــى ،بعد أن ربــح  %1.51تعادل
 74.56نقطة.
وأق ـفــل «األول» عـلــى مـسـتــوى  5000.90نقطة،
مليون دينار ،وبكمية أسهم متداولة
بسيولة 25.6
ُ ِّ
 62مليون سهم ،نــفــذت عبر  2573صفقة ،وكانت
جميع متغيراته هي األكبر له منذ إطالقه 02

تفجير «مؤتمر باريس» يالحق
روحاني في جولته األوروبية

إصدار  912ألف جواز إلكتروني ...والطلبة
البحوةَ ُ :
والمرضى معفون من االنتظار
05

٢٣

محليات

٠٣
األمير يشمل برعايته
وحضوره تدشين مبنى
الركاب الجديد في مطار
الكويت اليوم

الثانية

«العدل» :افتتاح مركز
خدمة المواطن في «صباح
األحمد»

اقتصاد

14

الحصول
أميركيون وبريطانيون لتدريب الطلبة على «اآليلتس» «الصحة» تدشن منظومة ً
على نتائج التحاليل «إلكترونيا»
الكندري لـ ةديرجلا :.ضمن اتفاقية تعاون تنفذ مطلع العام المقبل
ً
ُت َّ
طبق في  5مستشفيات وتعمم الحقا

• يشمل رؤساء األقسام والموجهين والمعلمين الكويتيين

●

فهد الرمضان

في حل يحسم الجدل حول
ش ـ ــرط اخـ ـتـ ـب ــارات «اآلي ـل ـت ــس»
و«التوفل» للطلبة الراغبين في
االب ـت ـعــاث ل ـلــدراســة بــالـخــارج،
تتجه وزارة التربية إلى تنفيذ
ب ــرن ــام ــج تـ ــدريـ ــب لـلـمـعـلـمـيــن
ورؤسـ ـ ـ ـ ــاء األقـ ـ ـس ـ ــام وال ـط ـل ـب ــة

ع ـلــى هـ ــذه االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ،على
أيـ ـ ـ ـ ــدي م ـ ــدربـ ـ ـي ـ ــن أمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن
وب ــريـ ـط ــانـ ـيـ ـي ــن ،وذل ـ ـ ــك ضـمــن
م ـســاعــي وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ــر
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي د .ح ــام ــد
الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي ل ـم ـع ــال ـج ــة ض ـعــف
الـطـلـبــة ف ــي ال ـل ـغــة اإلنـكـلـيــزيــة
وتدني نتائجهم عند االبتعاث.
وعـمــدت «التربية» إلــى عقد

السعودية واإلمارات:
مستعدون لتعويض أي
نقص في إمدادات النفط

اج ـت ـم ــاع ــات مـ ــع م ـم ـث ـل ـيــن مــن
س ـف ــارت ــي الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
وب ــري ـط ــان ـي ــا م ــن أج ـ ــل تــوفـيــر
كــوادر التدريب المتخصصة،
وتنظيم برنامج تدريب ألهل
الـمـيــدان الـتــربــوي ط ــوال العام
الــدراســي المقبل 2019/2018
مدته  10أشـهــر ،ليكون هــؤالء
الـمـ َّ
ـدربــون نــواة لتدريب طلبة

●

الصف الثاني عشر على كيفية
اجتياز «اآليلتس» و«التوفل».
وكشفت وكيلة التعليم العام
فــاطـمــة ال ـك ـنــدري ل ــ«ال ـجــريــدة»
أن ه ـ ـنـ ــاك اتـ ـف ــاقـ ـيـ ـت ــي ش ــراك ــة
مـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـفـ ــارت ـ ـيـ ــن األمـ ـي ــركـ ـي ــة
والـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون فــي
مجال توفير متخصصين في
م ـجــال تــدريــب الهيئة 02

عادل سامي

دش ـ ــن وزي ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة ال ـش ـيــخ
باسل الصباح أمــس ،المنظومة
اإللكترونية الحديثة لمعلومات
ال ـم ـخ ـت ـب ــرات ال ـط ـب ـيــة الـمـتـعـلـقــة
ً
بــالـفـحــوصــات الـمـخـبــريــة ،مبينا
ُ
أن ـ ـهـ ــا س ــتـ ـط ـ َّـب ــق ف ـ ــي مــرح ـل ـت ـهــا
األولــى في مستشفيات حكومية

ً
عــامــة ،والح ـقــا ستعمم فــي باقي
المستشفيات التخصصية.
وقال الصباح ،في تصريح عقب
تدشين المنظومة من المستشفى
األم ـيــري أم ــس ،إن المستشفيات
التي ستطبق فيها المنظومة في
هذه المرحلة هي األميري ،ومبارك
ال ـك ـب ـي ــر ،والـ ـف ــروانـ ـي ــة ،وال ـ ـعـ ــدان،
والجهراء.
02

ّ
هدوء حذر في درعا ...وعمان تدفع باتجاه «منطقة آمنة»

«أياتا»« :طيران الجزيرة»
عضو وسيتم التجديد لها

مــع تــرقــب األس ــواق النـخـفــاض ص ــادرات الخام
اإليــران ـيــة ،أعلنت الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات قدرتهما
على تعويض أي نقص محتمل في إمدادات النفط
العالمية.
وقال بيان نقلته وكالة األنباء السعودية (واس)،
إن مجلس الوزراء السعودي أكد استعداد المملكة
الستخدام طاقتها اإلنتاجية االحتياطية من النفط
للحفاظ على توازن السوق واستقراره« ،للتعامل مع
أي متغيرات مستقبلية في معدالت العرض والطلب
بالتنسيق مع الدول المنتجة األخرى».
فــي الـسـيــاق ذات ــه ،قــالــت شــركــة بـتــرول أبوظبي
الوطنية (أدنوك) ،إن بمقدورها زيادة اإلنتاج بمئات
ً
ً
اآلالف من البراميل يوميا« ،إذا كان ذلك ضروريا
لتخفيف أي نقص محتمل للمعروض في السوق
العالمي».
وأكــدت الشركة ،التي تديرها الــدولــة ،في بيان،
أن ـهــا سـتـظــل عـلــى م ـســار زيـ ــادة طاقتها 02

دوليات

٢٥

جنود إسرائيليون من لواء «شمشون» خالل مناورات أمس (أ ف ب)

٢٤

ركالت الترجيح تؤهل اإلنكليز والسويد تتخطى سويسرا بصعوبة
●

تأهل المنتخب اإلنكليزي لكرة القدم
للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم
الحالية في روسيا ،إثر فوزه على نظيره
الكولومبي بركالت الترجيح.
وك ــان الــوقــت األصـلــي لـلـمـبــاراة انتهى
بالتعادل اإليجابي بهدف لكال الفريقين,
بعدما بدأ المنتخب اإلنكليزي بالتسجيل
ع ـبــر هـ ــاري ك ـي ــن ،ع ــن ط ــري ــق رك ـل ــة ج ــزاء
اح ـت ـس ـبــت ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  ،57ث ــم خـطـفــت

اقتصاد

١٥

إيران :الضغط األميركي خطر على الصادرات

عبدالعزيز التميمي

«بوبيان» يوقع
بروتوكول تعاون
مع «االئتمان»

كولومبيا التعادل إثر ركنيتها األولى في
اللقاء عبر ييري مينا (.)3+90
ول ــم يتمكن المنتخبان مــن إح ــراز أي
هدف في الوقتين اإلضافيين ،ليحتكما إلى
ركــات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب
«األســود الثالثة» ،حيث نجح العبوه في
تسجيل  4ركالت مقابل  3للكولومبيين.
وفي المباراة األخــرى ،تمكن المنتخب
الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي م ـ ــن تـ ـخـ ـط ــي عـ ـقـ ـب ــة ن ـظ ـي ــره
َّ
السويسري ،بعدما تغلب عليه بهدف دون
مقابل ،ليتأهل للدور ربع النهائي.

َ
متقاربي المستوى،
وكــان المنتخبان
وفشلت معظم محاوالتهما لهز الشباك،
َّ
ح ـتــى ت ـمــكــن إم ـيــل ف ــورس ـب ــرغ م ــن إح ــراز
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة  66من
عـمــر ال ـم ـبــاراة .وأن ـهــى منتخب سويسرا
المباراة بعشرة العبين بعد طرد ميشيل
النج لعرقلته مارتن أولسون.
وب ــذل ــك ض ــرب الـمـنـتـخـبــان ال ـســويــدي
ً
واإلنكليزي موعدا بينهما في الدور ربع
النهائي من المونديال.

٣٠-٢٧

فرحة العبي المنتخب اإلنكليزي بعد الفوز على كولومبيا

قيادية في «النهضة» أول
امرأة تشغل رئاسة بلدية
تونس

رياضة

٢٦

مدربون يرفضون قرارات
«الكرة» األخيرة ويعددون
سلبياتها

ةديرجلا

•
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المبارك يستقبل وفد مجموعة الحكماء

اس ـت ـق ـب ــل س ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ نواف األحمد بقصر بيان،
صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر
المحمد.
كـ ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــوه ن ــائ ــب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد،
ثم وزيــر الــدولــة لشؤون مجلس
األمة عادل الخرافي.
ً
واستقبل سموه أيضا وكيل
وزارة ا لـ ـ ــد فـ ـ ــاع ا لـ ـشـ ـي ــخ أ ح ـم ــد
المنصور.

ً
المبارك مستقبال وفد مجموعة الحكماء أمس
اس ـت ـق ـب ــل رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء سـمــو
الشيخ جــابــر الـمـبــارك فــي قصر بـيــان أمــس،
وفـ ــد م ـج ـمــوعــة ال ـح ـك ـم ــاء وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ـج ــزائ ــري ــة ال ـس ــاب ــق األخـ ـض ــر اإلب ــراه ـي ـم ــي

ً
ولي العهد مستقبال ناصر المحمد أمس

«العدل» :افتتاح مركز خدمة المواطن في «صباح األحمد»

الجارالله يبحث مع سفيري
األردن ونيوزيلندا العالقات

وزراء :الحكومة حريصة على تشغيل الخدمات في المدينة
شدد عدد من الوزراء على
اهتمام الجهات الحكومية
بتشغيل مختلف الخدمات في
مدينة صباح األحمد ،عبر توفير
المباني الخدمية والطرق ،بما
يتناسب مع احتياجات أهالي
وقاطني المدينة.

أك ــد ع ــدد م ــن الـ ـ ــوزراء حــرص
الحكومة على تشغيل مختلف
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات فـ ــي م ــديـ ـن ــة ص ـب ــاح
األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ،واهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام الـ ـجـ ـه ــات
ا ل ـح ـكــو م ـيــة ا ل ـم ـع ـن ـيــة مجتمعة
بـ ـت ــوفـ ـي ــر ال ـ ـم ـ ـبـ ــانـ ــي ال ـخ ــدم ـي ــة
وال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــرق ،ب ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـن ــاس ــب مــع
احـ ـتـ ـي ــاج ــات أه ـ ــال ـ ــي وق ــاط ـن ــي
المدينة.
وأش ـ ـ ـ ــار وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــدل وزي ـ ــر
األوقـ ـ ــاف والـ ـش ــؤون اإلســام ـيــة
د .فـهــد الـعـفــاســي ،عـلــى هامش
اف ـت ـت ــاح م ــرك ــز خ ــدم ــة ال ـمــواطــن
فـ ــرع "صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد" ،ال ـتــابــع
لـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـ ـعـ ـ ــدل ،إل ـ ـ ــى اهـ ـتـ ـم ــام
الوزارة بتقديم مختلف الخدمات
ال ـم ـس ــؤول ــة ع ـن ـهــا ع ـل ــى ال ــوج ــه
األكمل وتوفيرها لسكان المدينة
للتسهيل عليهم.
وأوض ــح ان "المركز هــو الــ11
من نوعه ضمن سلسلة المراكز
التابعة لـلــوزارة ،ويحتوي على
العديد من الخدمات التي توفرها
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ومـ ـنـ ـه ــا االسـ ـتـ ـع ــام
الـقـضــائــي والـتـسـجـيــل الـعـقــاري
والتوثيقات الشرعية والتنفيذ
المدني والتنفيذ الجنائي".
وأض ــاف ان جميع الـخــدمــات
التابعة لمسؤولية وزارة العدل
توفرها هــذه الـمــراكــز للتسهيل

وزارة الشباب تطلق برنامج
تأهيل القيادات الشابة الصيفي
أ عـ ـلـ ـن ــت وزارة ا لـ ــدو لـ ــة
ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب ف ـت ــح
التسجيل لبرنامج مشروع
ت ــأه ـي ــل الـ ـقـ ـي ــادات ال ـشــابــة
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـفـ ــي ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف ص ـق ــل
وتـ ـع ــزي ــز م ـ ـهـ ــارات ال ـش ــاب
ال ـق ـيــاديــة وم ـعــرفــة أهــدافــه
العلمية والمهنية.
وقال مدير إدارة البرنامج
ال ــوط ـن ــي إلع ـ ـ ــداد وتــأه ـيــل
ال ـق ــادة ف ــي الـ ـ ــوزارة مشعل
الـجـنــوبــي فــي تـصــريــح ،إن
ً
ً
الورشة تقدم عمال تنافسيا
واك ـت ـس ــاب ال ـم ـح ــاور الـتــي
يتضمنها ا لـبــر نــا مــج ،مثل
تـحــديــد ال ــرؤي ــة واألهـ ــداف،
وخدمة المجتمع ،والقيادة
ومـ ـه ــاراتـ ـه ــا ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
ف ـ ــن ت ـ ـحـ ــويـ ــل الـ ـمـ ـشـ ـك ــات
إل ـ ــى ف ـ ــرص هـ ــادفـ ــة ،كــذلــك
بـنــاء فــريــق الـعـمــل والعمل
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي ،ومـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــارات
الـ ـتـ ـف ــاوض والـ ـ ـح ـ ــوار وف ــن
اإلقناع.
وبين أن المشروع يمتد
أ س ـ ـبـ ــو ع ـ ـيـ ــن ،إذ س ـي ـك ــون
ً
األ س ـب ــوع األول مخصصا
لـمــرحـلــة الـثــانــويــة بـتــاريــخ
 7إل ــى  12الـشـهــر ال ـجــاري،
ً
وذلــك مــن الساعة  4عصرا

العفاسي وبوشهري والرومي خالل افتتاح المركز أمس
ع ـل ــى ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،الس ـي ـم ــا أن
الوزارة تسعى لتوفير خدماتها
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــع اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي،
ل ـك ــي ت ـس ـه ــل ع ـل ــى ال ـمــواط ـن ـيــن
ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات ال ـ ـتـ ــي ال ت ـت ـط ـلــب
الحضور الشخصي.

مراكز مختلفة
بــدورهــا ،قــالــت وزي ــرة الــدولــة
لـشــؤون اإلس ـكــان وزي ــرة الــدولــة
لـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات د .ج ـن ــان
بوشهري إن "المؤسسة العامة

إلـ ـ ــى  8م ـ ـسـ ـ ً
ـاء فـ ــي مـكـتـبــة
الكويت الوطنية ،أما مرحلة
طلبة الجامعة في األسبوع،
الـ ــذي يـلـيــه م ــن  14إل ــى 19
الشهر الجاري مثل األوقات
والمكان.

مؤشر السوق األول يبلغ  5آالف نقطة...
سواء من ارتفاعات أو سيولة ونشاط.
ً
وحقق مؤشر السوق العام ارتفاعا هو األكبر له منذ إطالقه بداية
أبريل بـ %1.21تعادل  59.17نقطة ،ليقفل على مستوى  4963.41نقطة،
وســط سيولة هــي األكـبــر خــال هــذا الـعــام بلغت  30.3مليون دينار،
وبكمية أسهم متداولة  117.7مليون سهم نفذت من خالل  4660صفقة.
وكانت مكاسب مؤشر السوق الرئيسي أقل من سابقيه بـ %0.64هي
 31.36نقطة ،ليستقر عند  4894.74نقطة ،بسيولة  4.7ماليين دينار،
وبكمية أسهم متداولة  55.6مليون سهم نفذت من خالل  2087صفقة.
وقـ ــاد س ـهــم «ال ــوط ـن ــي» ت ـعــامــات ال ـب ــورص ــة أمـ ــس ،لـتـسـجــل أكـبــر
ً
ارتفاعاتها منذ تقسيم السوق خالل أبريل الماضي ،وربحت نسبا
فاقت  %1.5للسوق األول ،الذي استحوذ على نسبة قريبة من %80
وسط عمليات شراء قوية على األسهم القيادية المرشحة للدخول في
مؤشرات األسواق الناشئة «فوتسي» ،وبنسب واضحة وهي «الوطني»
و«بيتك» و«زين» بالدرجة األولى ،ثم بقية السوق ،عدا سهمي بنك وربة

الجارالله خالل استقباله سفير األردن أمس
اج ـت ـمــع نــائــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة خــالــد ال ـجــارال ـلــه أمــس
مع سفير المملكة األرد نـيــة الهاشمية لــدى الكويت صقر
أبوشتال ،و تــم خــال اللقاء بحث عــدد من أو جــه العالقات
الثنائية بين البلدين إضافة إ لــى تطورات األو ضــاع على
الساحتين اإلقليمية والدولية.
وحـضــر الـلـقــاء مـســاعــد وزي ــر الـخــارجـيــة لـشــؤون مكتب
نائب الوزير السفير أيهم العمر.
واحتفل في وقت الحق في مقر وزارة الخارجية بتوقيع
مذكرة تعاون بشأن اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومة
الكويت وحكومة نيوزيلندا وقعها عن الجانب الكويتي
خالد الجارالله ،وعن الجانب النيوزيلندي السفير جيمس
مونرو سفير جمهورية نيوزيلندا لدى الكويت.
وحضر مراسم التوقيع السفير العمر ومساعدة وزير
الـخــارجـيــة ل ـشــؤون األمـيــركـيـتـيــن ال ــوزي ــرة الـمـفــوضــة ريــم
الخالد.

الخبيزي :العالقات الكويتية  -التركية نموها قياسي
السفيرة كويتاك :مركز التأشيرات يخدم الوافدين وغير محددي الجنسية
بينما قال الخبيزي إن العالقات
الكويتية  -التركية نمت
بشكل قياسي ،أشار إلى حجم
الشركات التركية التي بدأت
المشاريع الحيوية
في إنشاء ً
في البالد ،معربا عن أمله أن
يتجاوز حجم التبادل التجاري
واالقتصادي  3مليارات دوالر.

مشعل الجنوبي

للرعاية السكنية أ نـجــزت حتى
اآلن ما ال يقل عن  80في المئة من
المباني العامة المسؤولة عنها،
وسلمتها إلى الجهات الحكومية
المنوط بها مسؤولية تشغيلها".
وبـ ـيـ ـن ــت بـ ــوش ـ ـهـ ــري ان ـ ـ ــه مــن
الـمــرتـقــب تشغيل مــراكــز أخــرى
تابعة لوزارات التربية والصحة
وال ـشــؤون االجتماعية والعمل،
وغـيــرهــا مــن الـجـهــات ،موضحة
أن لجنة الخدمات الــوزاريــة في
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ت ـتــابــع بصفة
دورية كل هذه الجهات ،لضمان

تـشـغـيــل ه ــذه ال ـخ ــدم ــات بــأقــرب
فرصة ممكنة.
من جهته ،ذكر وزير األشغال
الـ ـع ــام ــة وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
البلدية حسام الرومي أن الهيئة
العامة للطرق والنقل البري تعمل
على إنجاز طريق ميناء عبدالله
 الوفرة ،ومن المتوقع االنتهاءمنه في نوفمبر .2019
ول ـف ــت ال ــروم ــي إل ــى ان هـنــاك
طـ ـ ــرقـ ـ ــا أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ت ــرب ــط خـ ــط "م ـي ـنــاء
عبدالله  -الوفرة" مع خط "الزور

 الـ ـ ــوفـ ـ ــرة" ،وخـ ـط ــوط م ــن جـهــةالجنوب مرتبطة بالمدينة جار
العمل على إنهائها ،وستكتمل
بنهاية عام .2019
وأض ـ ـ ــاف ان وزارة األش ـغ ــال
معنية اآلن بإنجاز مبنى للسجل
ال ـع ـقــاري ومـجـمــع لـلـمـحــاكــم ،إذ
يـتــم الـتـنـسـيــق م ــع وزارة الـعــدل
بخصوص متطلبات واحتياجات
الـ ـ ــوزارة حـتــى يـتــم االن ـت ـهــاء من
التصميم وطرح المشروع ،مبينا
ان الــوزارة ستنظر في متطلبات
إنشاء مجمع وزارات مصغر في
مدينة صباح األحمد ،عبر إعداد
االحتياجات والمتطلبات إلنشائه
حـ ـت ــى يـ ـت ــم ت ـص ـم ـي ـمــه بــال ـش ـكــل
النهائي وطرح المشروع.
وب ـ ـي ـ ــن أن ب ـ ـلـ ــديـ ــة الـ ـك ــوي ــت
افـتـتـحــت مــركــز الـنـظــافــة الـتــابــع
ل ـل ـم ــدي ـن ــة ،وجـ ـ ـ ــار الـ ـعـ ـم ــل عـلــى
اف ـت ـت ــاح م ــرك ــز آخـ ــر ف ــي ال ـقــريــب
العاجل ،من أجل االهتمام بنظافة
الـمـنـطـقــة بـشـكــل أك ـب ــر ،م ـمــا من
شأنه تقديم أفضل خدمة ممكنة
أله ــالـ ـيـ ـه ــا ،م ـع ــرب ــا عـ ــن تـلـمـســه
لمعاناة المواطنين فيما يخص
الـ ـتـ ـح ــوي ــات ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة عـلــى
الطريق ،إذ إن الجهات الحكومية
مـسـتـمــرة فــي تـقــديــم الـمــزيــد من
الخدمات ألهالي المدينة.

والرئيس األسبق لجمهورية فنلندا مارتي
احـتـســاري والــوفــد الـمــرافــق وذل ــك بمناسبة
زيارتهم للبالد.

●

ناصر الخمري

قـ ــال م ـســاعــد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ل ـشــؤون أوروب ـ ــا ،ولـيــد الـخـبـيــزي،
إن الـعــاقــات بين الكويت وتركيا
"قياسية" في نموها ،ال سيما أنها
تـحـظــى بــرعــايــة خــاصــة مــن سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
والـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـت ــرك ــي رجـ ـ ــب طـيــب
إردوغان.
وأضاف الخبيزي ،في تصريح
للصحافيين خ ــال حـفــل ا فـتـتــاح
مركز التأشيرات الخاص بالسفارة
التركية بــالـبــاد ،إن الـعــاقــات مع
ت ــرك ـي ــا ب ـ ــدأت ب ـن ـمــو س ــري ــع حـتــى
أص ـب ـحــت ال ـش ــرك ــات ال ـتــرك ـيــة هي
ال ـ ــرائ ـ ــدة ف ــي ال ـم ـش ــاري ــع ال ـك ـبــرى
بالكويت.
وأعرب عن أمله في زيادة حجم
التبادل التجاري بين البلدين حتى
يتجاوز  3مليارات دوالر ،مشيرا
الى أن أحد أوجه العالقات المميزة
هو عدد السياح الكويتيين الكبير
في تركيا.
وأش ــار الــى أن اللجنة الثنائية
المشتركة ستبدأ اجتماعاتها في
سـبـتـمـبــر الـمـقـبــل ،عـلــى أن يعقب
ذلك زيارة وزير الخارجية الكويتي
ل ـع ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـج ـن ــة ث ـنــائ ـيــة
المشتركة العليا.
وبـ ـس ــؤال ــه عـ ــن مـ ــا إذا وجـ ــدت
مـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاوف ل ـ ـ ـ ــدى الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن

و«المباني» اللذين أقفال على تراجع.
وفي المقابل ،كان االنتعاش أقل في السوق الرئيسي ،واستمر نمو
مــؤشــرات األسـهــم التشغيلية ،وتــراجــع واحـتـضــار تعامالت األسهم
ً
ً
الصغيرة ،خصوصا التي كانت مركزا للمضاربات القصيرة والسريعة،
وأصبح هناك توجه عام لألسهم التشغيلية لتدعم أداء المؤشر بأكثر
من نصف نقطة مئوية ،لتنتهي الجلسة على إيجابية كبيرة ومشابهة
لجلسة الثالثاء األسبوع الماضي.
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أميركيون وبريطانيون لتدريب الطلبة...
التعليمية في «التربية» على هذه االختبارات ،موضحة أن الدورات
ستبدأ بالموجهين ورؤ س ــاء األ ق ـســام ثــم المعلمين الكويتيين،
ليكونوا الركيزة األساسية النطالق برنامج تدريب مستمر وشامل
لجميع طلبة الصف الثاني عشر بمختلف المناطق التعليمية.
وذكرت الكندري أن الوزير العازمي سيلتقي السفير األميركي
األسبوع المقبل لبحث تفاصيل االتفاقية واعتمادها ،مبينة أن مدة
برنامج التدريب  10أشهر بواقع شهر ونصف لكل منطقة تعليمية.

السفير الخبيزي والسفيرة التركية يفتتحان مركز التأشيرات أمس
الكويتيين في تركيا ،قال السفير
ال ـخ ـب ـيــزي إن "االق ـت ـص ــاد الـتــركــي
متين وقوي ومتجذر ،وهو يمرض
وال يموت "ويتعافى بشكل جيد"،
مؤكدا أن هذا التعافي يأتي بوجود
ال ـم ـتــانــة وال ـع ــراق ــة واإلدارة لــدى
الحكومة التركية.
وأش ـ ـ ــار ال ـخ ـب ـي ــزي الـ ــى ج ـهــود
السفيرة التركية لدى البالد عائشة
كــويـتــاك فــي تــدشـيــن ه ــذا الـصــرح
لـ ـخ ــدم ــة ال ـم ـق ـي ـم ـي ــن والـ ــوافـ ــديـ ــن

ولمرافقي المواطنين في الكويت
بعملية إصدار التأشيرات.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ق ــال ــت ال ـس ـف ـي ــرة
ك ــويـ ـت ــاك إن هـ ـ ــذا الـ ـم ــرك ــز ي ــأت ــي
لـتـسـهـيــل س ـف ــر ال ـم ـق ـي ـم ـيــن وغ ـيــر
مـ ـح ــددي الـجـنـسـيــة ف ــي ال ـكــويــت،
ليتماشى ذلك مع كمية الطلبيات
التي يقدمونها.
وذك ــرت فــي كلمة لـهــا أن الـعــام
ال ـم ــاض ــي ش ـه ــد زي ـ ـ ــارة  225ال ــف
سائح كويتي لتركيا ،معربة عن

وأضافت أنه بعد اكتساب رؤساء األقسام والموجهين الخبرات
وال ـم ـه ــارات ال ــازم ــة َ س ـي ـعـمــدون إل ــى تـنـظـيــم دورات لـلـطـلـبــة في
مــدارس ـهــم ،بحيث ُيــثـقـفــونـهــم بنوعية ه ــذه االخ ـت ـبــارات وكيفية
ً
ا جـتـيــاز هــا ،وتحقيق نتائج جـيــدة فيها ،مما يؤهلهم مستقبال
لدخول معترك الحياة الجامعية واألكاديمية في الكويت والجامعات
األجنبية في الخارج.
٠٥

«الصحة» تدشن منظومة الحصول...
وأض ــاف أن الـمــرحـلــة الـثــانـيــة ستشمل منطقة الـصـبــاح الطبية،
ومستشفى الصباح ،وجميع مختبرات مراكز الرعاية الصحية األولية
ً
بجميع المناطق الصحية ،مبينا أن المنظومة الجديدة تتيح إمكانية
الحصول على نتائج الفحوصات المخبرية الحديثة والسابقة ،عن
طريق موقع وزارة الصحة على شبكة المعلومات.
وأوضح أنها تهدف إلى اإلسراع في إصدار نتائج الفحوصات
الـمـخـبــريــة ،وإعـ ــداد قــاعــدة بـيــانــات لتسهيل ال ـق ــرارات العالجية
لالرتقاء بأداء المختبرات الطبية ،والنظام الصحي ،واالستفادة

أملها في أن يتجاوز عدد السياح
ف ــي ه ــذا ال ـع ــام ال ــى أك ـثــر م ــن 300
الف سائح.
وأوض ـحــت ان تــركـيــا والـكــويــت
تعتمدان نهجا مماثال إزاء عديد
مــن الـقـضــايــا اإلقليمية والــدولـيــة
ويشكل حضور سمو أمير البالد
ق ـمــة مـنـظـمــة ال ـت ـع ــاون االس ــام ــي
الطارئة التي عقدت في اسطنبول
ف ــي م ــاي ــو ال ـم ــاض ــي أح ـ ــدث مـثــال
على ذلك.

وقالت إن العالقات االقتصادية
والتجارية الثنائية حققت تقدما
كبيرا في السنوات االخيرة ،مبينة
أن ح ـجــم ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري بين
البلدين وصــل فــي الـعــام الماضي
الى نحو  1.3مليار دوالر ،وهو رقم
ال ي ــزال متدنيا مـقــارنــة بمستوى
العالقات السياسية الممتازة بين
البلدين.

من التقنيات الحديثة بنظم المعلومات في مختلف التخصصات
والمجاالت.
٠٦

السعودية واإلمارات :مستعدون...

ً
ً
اإلنتاجية من نحو  3.3ماليين برميل يوميا حاليا إلى  3.5ماليين
بحلول نهاية .2018
ً
من جهته ،قال الرئيس اإليراني حسن روحاني ،وفقا لما ذكره موقعه
على اإلنترنت أمس ،إن صادرات النفط اإلقليمية قد تتعرض للخطر
إذا حاولت الواليات المتحدة الضغط على حلفائها لوقف شراء النفط
(رويترز)
		
الخام اإليراني.
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محليات

األمير استقبل ولي العهد والمحمد وتسلم أوراق اعتماد سفراء
سموه يشمل برعايته وحضوره تدشين مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت اليوم

األمير خالل تسلمه أوراق اعتماد سفير كوريا
اسـتـقـبــل صــاحــب الـسـمــو أمـيــر
البالد الشيخ صباح األحمد بقصر
بيان صباح أمس سمو ولي العهد
الشيخ نواف األحمد.
واس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه ك ــذل ــك سمو
الشيخ ناصر المحمد .كما استقبل
سموه رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك.
واح ـت ـفــل فــي قـصــر ب ـيــان أمــس،
ب ـت ـس ـلــم حـ ـض ــرة ص ــاح ــب الـسـمــو

 ...وسفير ليبيريا
أوراق اعتماد كل من السفير هونغ
يونغ كي سفيرا لجمهورية كوريا
والـسـفـيــر جـيــف جــونـغــور دووان ــا
سفيرا لجمهورية ليبيريا والسفير
زي ـنــي مـ ــوالي س ـف ـيــرا لـجـمـهــوريــة
م ــال ــي وال ـس ـف ـيــر جــاي ـمــس ادوارد
مــونــرو سـفـيــرا لـنـيــوزيـلـنــدا وذلــك
كسفراء لبالدهم لدى الكويت.
حـضــر م ــراس ــم االح ـت ـفــال نــائــب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ووزي ـ ــر

 ...ونيوزيلندا

الـخــارجـيــة الـشـيــخ صـبــاح الخالد
ووزي ـ ــر شـ ــؤون ال ــدي ــوان األم ـي ــري
بــاإلنــابــة الـشـيــخ محمد العبدالله
ومدير مكتب صاحب السمو أمير
البالد أحمد الفهد والمستشار في
الديوان األميري محمد أبو الحسن
ورئـ ـي ــس الـ ـم ــراس ــم وال ـت ـشــري ـفــات
األميرية ووكـيــل الــديــوان األميري
بــاإلنــابــة الـشـيــخ خــالــد الـعـبــدالـلــه
ومساعد وزيــر الخارجية لشؤون

الـمــراســم السفير ضــاري العجران
ورئـ ـي ــس ه ـي ـئــة الـ ـح ــرس األم ـي ــري
اللواء ركن فهد الزيد.
كما استقبل سموه وفد مجموعة
الحكماء وزير الخارجية الجزائرية
الـ ـس ــاب ــق األخـ ـ ـض ـ ــر اإلب ــراهـ ـيـ ـم ــي
والرئيس األسبق لجمهورية فنلندا
مارتي احتساري والــوفــد المرافق
وذلك بمناسبة زيارتهم للبالد.
ف ــي م ـج ــال آخ ـ ــر ،ب ـعــث صــاحــب

السمو ببرقية تهنئة إ لــى رئيس
جـمـهــوريــة ب ـيــاروس ـيــا الـصــديـقــة
أليكسندر لوكاشينكو عبر فيها
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
ً
العيد الوطني لبالده متمنيا سموه
له موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبـعــث صــاحــب الـسـمــو ببرقية
ت ـه ـن ـئــة إل ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس ال ـم ـنـت ـخــب
ل ـل ــوالي ــات الـمـكـسـيـكـيــة الـمـتـحــدة

الصديقة انــدريــس مانويل لوبيز
اوبـ ـ ـ ـ ــرادور ع ـب ــر ف ـي ـهــا س ـم ــوه عــن
خ ــال ــص ت ـهــان ـيــه بـمـنــاسـبــة ف ــوزه
ً
ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة رئ ـي ـســا
ل ـل ــوالي ــات الـمـكـسـيـكـيــة الـمـتـحــدة،
ً
متمنيا لــه كــل الـتــوفـيــق وال ـســداد
وم ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــور الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة وال ـ ـعـ ــاف ـ ـيـ ــة
وللعالقات الوطيدة بين البلدين
ال ـصــدي ـق ـيــن ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـطــور
والنماء.

اإلبراهيمي :مجلس الحكماء «داللين خير» ...وندعم مساعي األمير لحل األزمة الخليجية
●

ناصر الخمري

أك ــد عـضــو مـجـلــس ال ـح ـك ـمــاء ،الـمـبـعــوث
السابق لألمم المتحدة ،األخضر اإلبراهيمي،
دعم وتأييد المجلس لسمو أمير البالد الشيخ
صـبــاح األحـمــد فــي مساعيه الحميدة لــرأب
الصدع الخليجي ،مشيدا بالمؤتمرات التي
استضافتها الكويت ونظمتها لدعم العراق
وال ـش ـعــب ال ـس ــوري وال ـم ـســاعــدات اإلغــاثـيــة
اإلنسانية.
جــاء ذلــك خــال المؤتمر الصحافي الذي

عقده اإلبراهيمي والرئيس الفنلندي السابق
مارتي اهتيساري ،أمس ،عقب استقبال سمو
أمير الـبــاد الشيخ صباح األحـمــد ألعضاء
مجلس الحكماء وعــددا من المسؤولين في
الدولة .ووصف اإلبراهيمي مجلس الحكماء
بـ «دالليين الخير» الذين يتطوعون إلعطاء
النصيحة متى كانت هناك استعدادات من
األط ـ ــراف ،فـضــا عــن إم ـكــان قيامهم ب ــأدوار
محدودة متى ما طلب ذلك.
وأوض ـ ــح أن األوضـ ـ ــاع بــالـمـنـطـقــة سيئة
عـلــى مـسـتــوى ال ـعــالــم ،لـكـثــرة ال ـح ــروب ومــا

تـخـلـفــه م ــن ضـحــايــا وجـ ــوع وع ـطــش وظـلــم
على شعوب المنطقة ،متطلعا الى التوصل
لحلول للمشاكل ،ومستشهدا بما ذكره لهم
سمو أمير البالد من أنه ال توجد مشكلة دون
حل بالحوار.
ولفت الى إدراك سموه خطورة األوضاع
بالمنطقة ،وضرورة إيجاد الحلول السلمية
المناسبة لكل مشكالتها.
وقال إن جولة المجلس في المنطقة عبارة
عن جرس إنذار لوضع بالغ السوء ،وليس من
السيئ أن يدق هذا الجرس مرة أخرى.

وح ــول الــوضــع فــي ســوريــة والـيـمــن ،قــال
اإلبــراهـيـمــي إن الــوضــع فــي المنطقة سيئ،
السـيـمــا ف ــي س ــوري ــة ،مـشـيــرا ال ــى أن هـنــاك
حديثا عن تسويات بين األط ــراف التي لها
نفوذ ومصالح في سورية ،ومؤكدا دعم العالم
للحل السياسي.
اما بالنسبة لليمن فالجميع يطرح الحل
السياسي ،وهناك مبعوث جديد يتنقل ،ونأمل
أن يتم ذلك وبسرعة والشعب اليمني مظلوم
ويعاني ،ونحن نتابع بكل ما نستطيع ،ونحن
متفائلون بالمبعوث الجديد.

زيارة صاحب السمو لبكين محطة للتعاون
في مشاريع تنموية عمالقة
ً
الصين حلت أوال كأكبر شريك تجاري للكويت في السنتين الماضيتين
ت ـ ـقـ ــاط ـ ـعـ ــت رؤيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت والـ ـصـ ـي ــن
ً
استراتيجيا حــول الـحــريــر ،فغزلتا عالقات
اقتصادية متنامية تعززها الزيارة المرتقبة
التي سيقوم بها صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد إلى العاصمة الصينية
بكين في الفترة بين  7و  10يوليو الجاري.
ودف ـعــت ه ــذه ال ـعــاقــات االق ـت ـصــاديــة بين
البلدين حجم التبادل التجاري بينهما للقفز
من  9.5مليارات دوالر في عام  2016إلى 12.04
ً
ً
مليارا عام  2017مدفوعا بإرادة سياسية من
قادة البلدين لدفع هذه العالقات لمستويات
جديدة.
وجـســدت رؤيــة سمو أمـيــر الـبــاد فــي عام
ً
ً
ً
 2006بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا
ً
وإنشاء «مدينة الحرير» آفاقا جديدة لتالقي
طـ ــرق الـ ـش ــرق والـ ـغ ــرب ال ـقــدي ـمــة وال ـحــدي ـثــة
لـتـتـقــاطــع م ــع رؤيـ ــة الــرئ ـيــس الـصـيـنــي شي
جـيــن بينغ بــاحـيــاء «طــريــق الـحــريــر» القديم
ويتمخض عنهما مبادرة كويتية بأن تكون
من الدول األعضاء المؤسسين للبنك اآلسيوي
لالستثمار في البنية التحتية.

وقد حلت الصين في المرتبة األولى أكبر
شــريــك ت ـجــاري لــدولــة الـكــويــت فــي السنتين
ال ـمــاض ـي ـت ـيــن ،ف ــي نـتـيـجــة طـبـيـعــة للمنحى
التصاعدي للعالقات االقتصادية بين البلدين
الس ـي ـم ــا ب ـع ــد زي ـ ـ ــارة ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
الـبــاد للصين عــام  2009والـتــي هــدفــت الى
تعزيز العالقات الثنائية تلتها زيارة لسمو
رئيس مجلس الــوزراء الشيخ جابر المبارك
فــي يونيو  2014تــم خاللها توقيع عــدد من
اتفاقيات التعاون المشترك.
وقام النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وزي ــر الــدفــاع الشيخ نــاصــر الـصـبــاح بــزيــارة
أخرى للصين خالل شهر مايو  2017عندما
ً
كان وزيرا لشؤون الديوان األميري للمشاركة
فــي قـمــة طــريــق ال ـح ــزام االق ـت ـصــادي لطريق
الحرير.
كما قــامــت بــزيــارة الـكــويــت وف ــود صينية
ضمت عدة جهات منها بنك الصين للتنمية
ومجلس الــدولــة للتنمية واإلص ــاح ومعهد
التخطيط المدني إضافة إلى ممثلي الهيئات
المعنية بالبنى التحتية.

وأثـ ـم ــرت هـ ــذه الـ ــزيـ ــارات م ـش ــارك ــة كـبـيــرة
وبارزة للشركات الصينية في الكويت ،التي
يبلغ عددها الحالي  40شركة تقوم بتنفيذ
م ـشــاريــع تـنـمــويــة ك ـب ـيــرة ،إذ بـلــغ ع ــدد هــذه
المشاريع حتى النصف األول من عام 2017
ً
نحو  84مشروعا تبلغ قيمتها نحو 18.12
م ـل ـيــار دوالر م ــوزع ــة ع ـلــى ق ـط ــاع ــات الـنـفــط
واإلسكان والبنية التحتية.
وش ـهــدت زي ــارة الـمـبــارك إل ــى الـصـيــن عــام
 2014تــوق ـيــع وث ـي ـقــة ال ـت ـعــاون ب ـيــن الـصـيــن
والكويت من أجــل المشاركة في بناء مدينة
الحرير ومشروع طريق الحرير الجديد وهي
أول وثيقة تـعــاون وقعتها الصين مــع دول
العالم في هذا المجال.
ويشكل الـمـشــروع فــرصــة سانحة لتقديم
مفاهيم معيشة صحية معاصرة ذات أساليب
مستدامة إلعاشة قرابة  440ألف نسمة وتوفير
قــرابــة  220ألــف وظيفة عمل وتحقيق ناتج
قومي يصل إلى  7مليارات دينار.

مبنى «تي  »4بالمطار خطوة داعمة لمنظومة النقل

ً
مخصص لـ«الكويتية» ويضم  24بوابة ويستوعب  4.5ماليين راكب سنويا
يـشـهــد م ـطــار ال ـكــويــت الــدولــي
اليوم تدشين مبنى الركاب «تي »4
برعاية وحضور سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد والمخصص
لشركة الخطوط الجوية الكويتية
والشركات التابعة لها ما من شأنه
تطوير منظومة النقل الجوي في
ً
ال ـب ــاد ،تـنـفـيــذا ل ـل ــرؤى الـســامـيــة
السـ ـيـ ـم ــا رؤيـ ـ ـ ــة «ك ـ ــوي ـ ــت »2035
لتحويل الكويت إلــى مركز مالي
وتجاري جاذب لالستثمار.
ويـ ـق ــع ال ـم ـب ـنــى ف ــي الـمـنـطـقــة
ال ـش ـم ــال ـي ــة فـ ــي مـ ـط ــار ال ـك ــوي ــت
وت ـب ـل ــغ م ـســاح ـتــه  55أل ـ ــف مـتــر
مربع ويضم  14بوابة للمغادرين
تنقسم إلى تسع بوابات جسور
وخـمــس بــوابــات أرض ـيــة ،عــاوة
على ضمه  10بوابات للقادمين
م ـن ـه ــا ت ـس ــع بـ ــوابـ ــات ل ـل ـج ـســور
وبوابة أرضية.
ويـ ـه ــدف م ـب ـنــى الـ ــركـ ــاب إل ــى
تـخـفـيــف ال ـع ــبء واالزدحـ ـ ـ ــام عن
ال ـم ـب ـنــى ال ـح ــال ــي ،إذ يـسـتــوعــب
ً
نحو  4.5ماليين را ك ــب سنويا،
كـمــا سيتم تــوفـيــر  1800موقف
للسيارات ،فضالص عن توفير كل

مبنى «تي  »4الذي يفتتح اليوم
الخدمات للمسافرين مثل السوق
ال ـ ـحـ ــرة وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـت ـج ــاري ــة
المتكاملة.
ً
وسيشكل «تــي  »4تــوازنــا في
حــركــة ال ــرك ــاب بــالـمـطــار إضــافــة
إلى مبنى مطار الشيخ سعد «تي
 »3ومبنى ركاب الجزيرة «تي »5
مما يعمل على تخفيف الضغط
على مطار الكويت الدولي وتقديم
خدمات أفضل لراحة المسافرين

ال ـق ــادم ـي ــن والـ ـمـ ـغ ــادري ــن لـحـيــن
افتتاح مبنى الركاب الجديد «تي
 »2في عام .2022
ومن المتوقع أن يشهد مطار
الكويت الدولي نقلة نوعية في
مـجــال الـنـقــل ال ـجــوي مــع دخــول
م ـب ـنــى الـ ــركـ ــاب «ت ـ ــي  »4ال ـع ـمــل
الـفـعـلــي ،إذ مــن الـمـتــوقــع زي ــادة
ال ـح ــرك ــة ف ــي ال ـم ـط ــار بـنـحــو 10
في المئة.

وسـ ـ ـي ـ ــوف ـ ــر م ـ ـ ـشـ ـ ــروع م ـب ـنــى
ال ــرك ــاب «تـ ــي  »4ال ـج ــدي ــد نحو
ألفي فرصة عمل من مهندسين
وعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ــة لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب
الكويتيين ،كما سيحقق إيرادات
إضــاف ـيــة ل ـلــدولــة تـصــل إل ــى 60
ً
مـلـيــون دوالر س ـنــويــا ،وحـظــي
بــد عــم الجهات الحكومية كافة
إذ تـ ــم وفـ ـ ــق الـ ـ ـج ـ ــدول ال ــزم ـن ــي
المخطط له.

ً
األمير مستقبال وفد مجموعة الحكماء

وبعث سمو ولــي العهد وسمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر
المبارك ببرقيات تهنئة مماثلة.
من جهة أخــرى ،يشمل صاحب
الـ ـسـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر ال ـ ـب ـ ــاد ب ــرع ــاي ـت ــه
وح ـ ـضـ ــوره ح ـف ــل ت ــدش ـي ــن مـبـنــى
الــركــاب الجديد رقــم ( )4فــي مطار
ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي وذل ـ ــك ف ــي تـمــام
ال ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة وال ـن ـص ــف مــن
صباح اليوم.
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الغانم يبحث مع وفد «الحكماء» ملف «التعاون الخليجي»
اللقاء تناول المستجدات اإلقليمية وأوضاع اليمن والعراق وسورية وفلسطين
استقبل رئـيــس مجلس األمــة
مــرزوق الغانم ،في مكتبه أمس،
وفـ ـ ـ ــدا مـ ــن م ـج ـم ــوع ــة ال ـح ـك ـم ــاء
الدولية المستقلة ،برئاسة وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـج ــزائ ــري األس ـبــق
المبعوث األممي السابق االخضر
اإلبراهيمي.
وج ـ ـ ــرى خـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،الـ ــذي
حضره عضو المجموعة رئيس
فنلندا األسبق مارتي اهتساري،
ب ـ ـحـ ــث م ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات األوض ـ ـ ـ ـ ــاع
المتعلقة بأبرز الملفات اإلقليمية،
وم ـن ـه ــا م ـل ــف م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
ال ـخ ـل ـي ـج ــي وال ـ ـي ـ ـمـ ــن والـ ـ ـع ـ ــراق
وس ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ب ـحــث
تطورات القضية الفلسطينية.
ورك ـ ــز ال ـل ـق ــاء ،ال ـ ــذي حـضــره
النائبان صفاء الهاشم ومحمد
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدالل ،ع ـ ـلـ ــى أه ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ــدور
ال ـك ــوي ـت ــي فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـم ـل ـف ــات،
والـ ـ ــدور ال ـح ـيــوي الـ ــذي يلعبه
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد

أكد النائب رياض العدساني أنه لن يتهاون في قضية تجاوزات
الحيازات الــزراعـيــة ،والجميع سيتحمل مسؤولياته السياسية،
ويجب ان تبحث جميع المخالفات وليس التوسعات فقط ،متسائال:
"هــل فتح مدير هيئة البيئة جميع الملفات من حـيــازات مخالفة
وتعيينات أم انه ذهب إلى التوسعات فقط؟".
وقــال العدساني ،في تصريح صحافي ،ردا على بيان مجلس
الوزراء ،الذي رحب بالخطوات الجادة التي أعلنتها الهيئة العامة
لمكافحة الفساد" ،نطلب من رئيس الوزراء التدخل وحسم الموضوع
وإعطاء كل شخص مسؤولياته التي يحاسب بناء عليها ،وهذا
األمر لن يمر مرور الكرام ،خاصة انه في الفترات الماضية كان هناك
توزيع للواسطات والترضيات".
وتساءل" :من الذي يوزع هذه الحيازات؟ ويجب ان تكون هناك
جدية من الحكومة ،فهي من تسلم الملفات لهيئة الفساد وهي من
تطبق القانون".

المستشفيات الجديدة
الغانم خالل استقباله وفد مجموعة الحكماء
الشيخ صباح االحمد تجاهها.
ي ــذك ــر أن مـجـمــوعــة الـحـكـمــاء
الدولية المستقلة تأسست عام
 ،٢٠٠٧ب ــرئ ــاس ــة رئ ـي ــس ج ـنــوب

افريقيا االسبق نيلسون مانديال،
وتمثل عددا من القادة العالميين
المستقلين ا لــذ يــن يعملون معا
من اجل السالم وحقوق االنسان

عن طريق الحوار والتواصل مع
السلطات بشكل مباشر.
كما تعتبر المجموعة مؤسسة
غ ـيــر ح ـكــوم ـيــة عــال ـم ـيــة ،مـكــونــة

مــن شخصيات ب ــارزة ،التزامها
الوحيد يتمثل في السعي نحو
تـ ـع ــزي ــز الـ ـمـ ـص ــال ــح ال ـم ـش ـت ــرك ــة
لالنسانية.

الشاهين :خطوات الحكومة متعثرة في «المشروعات الصغيرة»
أك ــد ال ـنــائــب أســامــة الـشــاهـيــن أن ع ــدم التنسيق
وتشابك االختصاصات بين مؤسسات الدولة المعنية
بتحسين بيئة األعمال هي السبب الرئيسي لتعطيل
مباشرة المبادرين مشاريعهم المتوسطة والصغيرة.
وقال الشاهين ،في تصريح صحافي بمجلس
األم ــة أم ــس" ،اتـضــح لنا فــي لجنة تحسين بيئة
األع ـ ـمـ ــال ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ،خ ـ ــال اج ـت ـم ــاع ـه ــا ام ــس
األول ،بحضور مسؤولي الجهات الحكومي ،إن
الخطوات الحكومية متعثرة ومتأخرة فيما يتعلق
بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف ان "كل جزئية من اهتمام اللجنة هي محل
تضارب في الرؤى وتشابك وتنازع في االختصاصات
بين عدد كبير من الجهات ،ورغــم النوايا الصادقة
الـتــي نلمسها لــدى الجميع لكن على ارض الــواقــع
اإلنـ ـج ــاز مـ ـ ــازال اقـ ــل بـكـثـيــر م ــن ال ـط ـم ــوح الـنـيــابــي
والحكومي كما هو واضح في برنامج عملها".

العربات المتنقلة
وتطرق الشاهين الــى رخــص العربات المتنقلة،
ق ــائ ــا" :ه ــذا ال ـب ــاب يـعـتـبــر م ــن أبـ ــواب الـمـشــروعــات
ال ـص ـغ ـيــرة ال ـت ــي ت ــري ــح ال ـم ــواط ــن م ــن ه ــم اإلي ـج ــار
وال ـخ ـل ــوات الـمــرتـفـعــة لـلـمـحــات ال ـت ـجــاريــة ،إال أنــه
ولــاســف الشديد تمت الموافقة على  39ترخيصا

العدساني :الجميع سيتحمل
مسؤولياته في «الحيازات الزراعية»

للعربات المتنقلة من  400طلب ،وحتى اآلن المواقع
الـمـخـصـصــة ل ــم تـسـلــم م ــن وزارة ال ـت ـج ــارة ،بسبب
التنازع بين البلدية والمشروعات السياحية وهيئة
الــزراعــة وهيئة الرياضة بحسب المواقع ،كمواقف
األندية الرياضية أو الشاليهات السياحية أو الحدائق
العامة أو غيرها من األمور".
وتــابــع" :سـنـعـقــد اجـتـمــاعــا آخ ــر للجنة لمتابعة
اإلنجاز ،وتسليم  9مواقع ،كل موقع  5آالف متر مربع
تنقسم في مــزارع العبدلي والنعايم وكبد والوفرة
وشاليهات الجليعة وقرية الموروث الشعبي ،لذلك
هناك مساع كبيرة في ملف العربات المتنقلة ،لكن
األم ــر األه ــم هــو تسليم أراض وم ـســاحــات لتواجد
أصحاب العربات المتنقلة فيها".
واستدرك" :ويبدو أيضا انه ستنزل الى الملعب
وزارة المالية ،باعتبار هذه األرض أمالك دولة ،مما
ينذر بتشعب آخر للموضوع وتعقده ،لذلك وضعنا
مدة زمنية نجدها معقولة للجهات".

متناهية الصغر
وزاد الشاهين" :رغ ــم الــوعــود الـتــي قــدمــت بشأن
التراخيص متناهية الصغر (االعمال المنزلية) فإنه
لألسف حتى اآلن لم يصرف دعم العمالة الوطنية لمن
تقدموا بهذه التراخيص ،والذين تخلوا عن دورهم في

ديوان الخدمة المدنية وعملهم في القطاع الخاص،
وجازفوا بهذا النوع من الرخص التجارية ،الذي صدر
منه  1030ترخيصا ،لكن لم يصرف لهم دعم العمالة
الوطنية والعالوة االجتماعية ،والتي هي األساس،
وتكفل االمان الوظيفي لمن دخل في هذا الميدان".
وأش ــار الــى ان "بــرنــامــج اع ــادة الهيكلة يطلب
ض ــواب ــط ،ووزارة ال ـت ـجــارة أصـ ــدرت الـتــراخـيــص
دون أي ضوابط ،واآلن رفع الموضوع الى مجلس
ال ـ ــوزراء كــي يــوافــق مــن حـيــث الـمـبــدأ أو يــرفــض،
وبــان ـت ـظــار صـ ــدور ه ــذه ال ـض ــواب ــط والـمـحـصـلــة
النهائية ،والمهم هو صرف هذا الدعم".
وقال إن موضوع إدارة  43محطة وقود ،والتي
تبقى ملكيتها بين البترول والصندوق الوطني،
وهي أموال عامة مملوكة للدولة ،لكن تكون بإدارة
ومشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة
والمبادرين ورواد االعمال بإدارة األنشطة الداخلية
فيها من بنشر وبقالة وغسيل وتزويد وقود ،يكون
مفتوحا للمبادرين يؤسسون فيها أنفسهم من
 3الــى  5سـنــوات ،ثم ينطلقون في رحــاب القطاع
الخاص واألعمال الحرة ،ولالسف هذا الموضوع
"مـكــانــك راوح" مـنــذ فـبــرايــر  ،2016والـ ــذي أعــدت
لــه بعض الــدراســات االسـتـشــاريــة لكن الخطوات
التنفيذية لم تتم حتى اآلن.

أسامة الشاهين

الدالل يسأل الجبري عن القسائم المخالفة
وجــه النائب محمد الــدالل ســؤاال إلــى وزير
االعـ ــام وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـشـبــاب محمد
الجبري ،عن أسباب عدم التزام الهيئة العامة
للزراعة والثروة السمكية بسحب التراخيص
المخالفة للقانون ،والتي بلغت  218حيازة.
وقال الــدالل ،في سؤاله ،إن "احترام القانون
وت ـن ـف ـي ــذ ن ـص ــوص ــه مـ ــن أه ـ ــم أركـ ـ ـ ــان تـحـقـيــق
الـعــدل واسـتـقــرار الـمــراكــز القانونية لــأطــراف
والـشـخـصـيــات االع ـت ـبــاريــة ،وم ــؤخ ــرا أظـهــرت
الرقابة البرلمانية تعثر الهيئة العامة للزراعة
والثروة السمكية في أداء واجباتها القانونية،
كما أظهرت الرقابة البرلمانية عدم قيام الوزير
الـمـخـتــص وإدارة الـهـيـئــة بـتـبـنــي مــاحـظــات
وتوصيات مجلس األمة ولجانه المختصة".
وأضاف ان "هذا يعد إخالال بواجب التعاون
مــع السلطة التشريعية ،إ ضــا فــة إ ل ــى مخالفة
القانون ،لذا يرجى افادتنا بالتالي :أشار تقرير
لـجـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات بـمـجـلــس األم ــة والـحـســاب
الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية المؤرخ  2018/05/24في الصفحة 22
منه الى استمرار الهيئة العامة للزراعة والثروة
السمكية فــي عــدم سحب الـحـيــازات المخالفة
للقانون رغم مــرور أكثر من سنتين على ذلك،
والتي بلغ عددها  218حيازة".

الصالح« :االئتمان» نجح في
تقليص العمالة الوافدة إلى %4
أش ــاد رئـيــس لجنة اإلح ــال والتوظيف البرلمانية النائب
خليل الصالح بنجاح بنك االئتمان الكويتي في تقليص نسبة
العمالة الوافدة إلى  4في المئة من إجمالي العاملين ،مباركا
الجهود التي تفتح آفاق التوظيف واالحالل امام شباب الكويت.
ودعا الصالح ،في تصريح أمس ،جميع المؤسسات والهيئات
داخل البالد إلى التأسي بهذا النموذج الوطني المشرف في فتح
آفاق التوظيف امام العمالة الوطنية ،مشددا على ضرورة تعاون
كل المؤسسات مع لجنة اإلحالل والتوظيف البرلمانية ،إلزاحة
شبح البطالة عن مستقبل شباب الوطن.
آت ال
وأشــار إلــى أن "المستقبل للشباب الوطني ،واالحــال ٍ
محالة ،وعلى الجميع أن يسجل مواقفه تجاه جيل ال يمكن أن
يتسول حقه في خدمة وطنه".
من جهة أخرى ،رحب الصالح بانطالق مدينة الجهراء الطبية،
ووص ـف ـهــا بــأنـهــا ص ــرح ح ـض ــاري ع ـمــاق ي ـضــاف إل ــى رصـيــد
انجازات الديوان األميري ،مؤكدا أن إنجاز هذا المشروع العمالق
ينسجم مع تحقيق الرؤى السامية لسمو األمير.
وأ ضــاف أن افتتاح هــذا ا لـصــرح المعماري والطبي يمثل
نقلة نوعية ،وا ضــا فــة لمنظومة ا لــر عــا يــة الصحية والطبية
داخل البالد.

العتيبي لفتح  5مدارس
بكل محافظة إلصدار
الجواز اإللكتروني
طـ ــالـ ــب ال ـ ـنـ ــائـ ــب خ ــال ــد
ال ـع ـت ـي ـب ــي نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر
ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـش ـي ــخ خــالــد
الجراح بسرعة التنسيق
مـ ـ ـ ــع وزارة ا لـ ـ ـت ـ ــر بـ ـ ـي ـ ــة،
واخـ ـتـ ـي ــار  5م ـ ـ ــدارس فــي
كل محافظة لتكون مراكز
خ ــدم ــة إلصـ ـ ـ ــدار الـ ـج ــواز
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد،
لـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـج ـ ــة االزدح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
ال ـ ـ ـشـ ـ ــديـ ـ ــد ،وعـ ـ ـ ـ ــدم قـ ـ ــدرة
مراكز الخدمة المتوافرة
ح ــالـ ـي ــا عـ ـل ــى اس ـت ـي ـع ــاب
المراجعين.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ،فــي
ت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــح ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي،
"ن ـق ــدر الـتـسـهـيــات الـتــي
تـقــدمـهــا وزارة الــداخـلـيــة
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن ،وم ـح ــاول ــة
تلبية احتياجاتهم ،لكن
الشكاوى الكثيرة ،وعــدم
ق ـ ـ ــدرة الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن عـلــى
الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـ ـلـ ــى أرقـ ـ ـ ــام
وإن ـ ـجـ ــاز م ـعــام ـل ـت ـهــم فــي
الوقت المحدد ،الرتباطهم
ب ـمــواع ـيــد س ـفــر مـسـبـقــة،
يـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــد ع ـ ــي مـ ـ ـ ــن وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة إنـ ـش ــاء م ــراك ــز
ج ــدي ــدة تـسـتــوعــب أع ــداد
المراجعين".

وحول موضوع المستشفيات الجديدة ،ذكر" :نطالب باستكمال
إج ــراء ات تشغيل مستشفى الـجـهــراء ،وايـضــا توسعة مستشفى
العدان والمستشفى األميري ،وعلى الحكومة وضع خطة واقعية
الفتتاح المستشفيات في الموعد المحدد ،وال يكون الوضع كما
حدث في مستشفى جابر" ،مضيفا أن الديوان األميري هو من انشأ
مستشفى الجهراء وهذا هو دور الحكومة.

وبين الدالل ان هذه الحيازات "موزعة على:
تربية ماشية (كـبــد)  85حـيــازة ،تربية ماشية
(الوفرة)  74حيازة ،إنتاج نباتي (العبدلي) 31
حيازة ،إنتاج نباتي (الوفرة)  22حيازة ،تربية
دجاج الحم (الوفرة)  6حيازات".
وأف ــاد بــأن "الـتـســاؤل يـثــار عــن أسـبــاب عدم
التزام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
بسحب التراخيص المخالفة للقانون ،وعــدم
تـنـفـيــذ ق ـ ـ ــرارات لـجـنــة ال ـق ـســائــم ال ــزراع ـي ــة في
محضر اجتماعها رقم  19لسنة  ،2016ومتى
ستقوم الهيئة بتنفيذ قرار السحب للتراخيص
المخالفة".
واردف" :أشـ ـ ــار ت ـقــريــر ل ـج ـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات
بـمـجـلــس األمـ ــة وال ـح ـس ــاب ال ـخ ـتــامــي للهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المؤرخ
 2018/05/24في الصفحة  23الى تخلف الهيئة
عن اخذ االيجارات المستحقة عن  885حيازة،
وهو ما يمثل خسارة للمال العام".
ولفت الى ان "التساؤل يثار عن أسباب عدم
قـيــام الهيئة بواجباتها بــأخــذ االي ـجــارات عن
المتخلفين ،و يــر جــى مــوا فــا تــي بخطة الهيئة
القتضاء االيجارات المتأخرة ،وبيان ما إذا كان
التخلف قانونا يعني سقوط الحق بالترخيص
عن  885حيازة متأخرة عن السداد؟".
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الكندري لـ ةديرجلا  :اتفاقية للتدريب على «اآليلتس» و«التوفل»
•

لمعالجة ضعف الطلبة بالتعاون مع الواليات المتحدة وبريطانيا
فهد الرمضان

قالت الوكيلة الكندري إن
«التربية» تسعى إلى تدريب
أهل الميدان التربوي والطلبة
على آليات اجتياز اختبارات
«اآليلتس» و«التوفل» ،من
خالل التعاون مع الجانبين
األميركي والبريطاني.

التدريب ينطلق في
سبتمبر مدة 10
أشهر للمعلمين
الذين سيدربون
الطلبة

إصدار قرارات
النقل الخارجي
في «االبتدائية»
و«الرياض»
و«إشرافية المناطق»
خالل أسبوعين

فـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار م ـ ـسـ ــاعـ ــي وزيـ ـ ــر
التربية وزير التعليم العالي،
د .حــا مــد ا ل ـعــاز مــي ،لمعالجة
ضـ ـ ـع ـ ــف ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـلـ ـغ ــة
اإل نـكـلـيــز يــة و تــد نــي نتائجهم
ع ـنــد االب ـت ـع ــاث إلـ ــى الـ ـخ ــارج،
ت ـع ـك ــف وزارة ا ل ـت ــر ب ـي ــة عـلــى
إيـ ـ ـج ـ ــاد ال ـ ـح ـ ـلـ ــول ال ـم ـن ــاس ـب ــة
لتوعية وتثقيف طلبة الصف
الثاني عشر على آليات اجتياز
اختبارات "اآليلتس" و"التوفل"
م ــن خـ ــال الـ ـتـ ـع ــاون م ــع ذوي
ال ـخ ـبــرة فــي ه ــذا ال ـم ـجــال ،عن
طــر يــق التنسيق مــع سفارتي
ا لــوال يــات المتحدة األميركية
وبريطانيا.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـم ـج ــال ،كـشـفــت
وكيلة وزارة التربية المساعدة
للتعليم العام ،فاطمة الكندري،
ع ــن ات ـف ــاق ش ــراك ــة م ــع س ـفــارة
الــواليــات الـمـتـحــدة والـسـفــارة
البريطانية للتعاون في مجال
تــوف ـيــر مـتـخـصـصـيــن بـمـجــال
ت ـ ــدري ـ ــب ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
ب ــالـ ـت ــربـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
اآليلتس والتوفل ،موضحة أن
الـ ــدورات سـتـبــدأ فــي سبتمبر
المقبل.
وقالت الكندري ،في تصريح
خاص لـ "الجريدة" ،إنه تم عقد
عدة لقاء ات مع أعضاء السفارة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي الـ ـب ــاد بـهــدف
بحث مسألة التعاون في مجال
تــوف ـيــر مـتـخـصـصـيــن بـمـجــال
التدريب على اللغة اإلنكليزية
واختبارات اآليلتس والتوفل،
حـ ـي ــث ت ـ ــم االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق وت ـح ــدي ــد
مدربين متخصصين في هذا
المجال ،وسيباشرون أعمالهم
في سبتمبر المقبل ،موعد بدء
العام الدراسي المقبل ،مضيفة
"سيعقد الوزير العازمي لقاء
مــع سـفـيــر ال ــوالي ــات المتحدة
خــال األ سـبــوع المقبل لبحث
التفاصيل واعتماد االتفاقية".
وأو ض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن م ـ ـ ــدة ع ـمــل
الـ ـم ــدرب ــة س ـت ـك ــون  10أش ـه ــر،

ب ــواق ــع ش ـه ــر ون ـص ــف الـشـهــر
فـ ـ ــي كـ ـ ــل مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ت ـع ـل ـي ـم ـي ــة،
م ـب ـي ـن ــة أن دروات ا لـ ـت ــدر ي ــب
ستخصص في البداية لرؤساء
أقـ ـس ــام ال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة فــي
ك ـ ــل م ـن ـط ـق ــة ت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ،وم ــن
ث ـ ــم سـ ـيـ ـت ــم ت ـخ ـص ـي ــص ش ـهــر
لـ ـت ــدري ــب الـ ـت ــواجـ ـي ــه ال ـف ـن ـي ــة،
م ـس ـتــدركــة أن ت ــدري ــب رؤس ــاء
األ قـســام والموجهين سيكون
بمنزلة ر كـيــزة أساسية للبدء
في تدريب طلبة الصف الثاني
عشر على اختبارات اآليلتس
والتوفل.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت أن األول ـ ـ ــوي ـ ـ ــة فــي
الـ ـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ـ ــول ض ـ ـ ـمـ ـ ــن ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج
الـ ـت ــدري ــب لـلـهـيـئــة الـتـعـلـيـمـيــة
مــن الكويتيين ،س ــواء رؤس ــاء
األق ـســام أو الـمــوجـهـيــن ،وبعد
اكتسابهم الخبرات والمهارات
الالزمة سيعمدون إلى تنظيم
دورات ت ـ ــدر ي ـ ــب مـتـخـصـصــة
للطلبة فــي مــدارس ـهــم ،بحيث
يتم تثقيف الطالب بنوعية هذه
االختبارات وكيفية اجتيازها،
لتكون هذه العملية داعمة لهم
ف ــي تـحـقـيــق ن ـتــائــج ج ـيــدة في
اخ ـت ـب ــارات اآلي ـل ـتــس وال ـتــوفــل
التي ستؤهلهم في المستقبل

فاطمة الكندري مع وفد السفارة األميركية والموجهة سوزان بشيتي
ل ـل ــدخ ــول ف ــي م ـع ـت ــرك ال ـح ـيــاة
الجامعية واألكــاديـمـيــة ،ســواء
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت أو بــال ـجــام ـعــات
االجنبية في الخارج.
وأش ـ ــارت إل ــى وج ــود عــديــد
مـ ـ ــن مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة مــع
السفارة األميركية في البالد،
ومنها برنامج التدريب على

العجمي يطالب بتعديل ضوابط
«الممتازة» في «التربية»
طــالــب رئ ـيــس جـمـعـيــة الـمـعـلـمـيــن ،مطيع
العجمي ،وزير التربية وزير التعليم العالي
د .ح ــام ــد الـ ـع ــازم ــي ،ب ـت ـعــديــل ق ـ ــرار تـحــديــد
ضوابط منح مكافأة األعمال الممتازة األخير،
بعد أن ورد خطأ في أحد بنود القرار الذي
حدد استحقاق المكافأة للعاملين بالمراحل
التعليمية ُ
للمعينين قبل  ٥سبتمبر ،٢٠١٦
مشيرا إلى أن بداية دوام العاملين بالمراحل

التعليمية كانت في  ١٨سبتمبر  ،٢٠١٦األمر
الذي يحرمهم جميعا من هذه المكافأة.
وناشد العجمي في تصريح للصحافيين،
أمــس ،الوزير بتعديل هــذا البند ،كي ال يسقط
حــق ُ
المعينين فــي المكافأة خــال تلك الفترة،
مثمنا جـهــود الــوزيــر الـعــازمــي والعاملين في
الـقـطــاعـيــن اإلداري وال ـم ــال ــي ،م ــن أج ــل صــرف
مكافأة األعمال الممتازة للمستحقين.

ألف جواز إلكتروني
912
إصدار
البحوة:
ُ َ
والطلبة والمرضى معفون من االنتظار

ً
«الجواز القديم انتهى العمل به نهائيا ...وهناك من حاول االلتفاف على القرار»

●

محمد الشرهان

أع ـلــن ال ـمــديــر ال ـعــام ل ــإدارة
الـعــامــة للجنسية وال ـج ــوازات
بـ ـ ـ ــاإلنـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة ،الـ ـ ـعـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــد خـ ــالـ ــد
الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــوة ،أن ع ـ ـ ــدد ج ـ ـ ـ ــوازات
ال ـس ـفــر اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـت ــي تم
ص ــرف ـه ــا ع ـب ــر م ــراك ــز ال ـخــدمــة
بالمحافظات الـســت بـلــغ 912
ألف جواز ،مشيرا الى أن عملية
استبدال جوازات السفر القديمة
ب ــاإلل ـك ـت ــرون ـي ــة فـ ــي مــراح ـل ـهــا
األخ ـي ــرة ،وتـسـيــر وف ــق مــا هو
مخطط له.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوة ،ف ــي
تـصــريــح ص ـحــافــي ،أن الطلبة

ال ـم َـب ـت ـع ـث ـي ــن وال ـم ـس ـت ـج ــدي ــن
ُمعفون من المواعيد ،بشرط أن
يقدم الطالب الكارنيه الخاص
بالجامعة والفيزا ،ويتم صرف
الـ ـج ــواز اإلل ـك ـت ــرون ــي ال ـجــديــد
دون أي مواعيد ،مشيرا الى أن
هذا األمــر ينطبق على مرضى
العالج بالخارج ،بشرط أن يقدم
قرار االبتعاث للعالج ،المعتمد
من وزارة الصحة.
وشــدد على أن جــواز السفر
ال ـق ــدي ــم أوق ـ ــف ال ـع ـمــل ب ــه منذ
نـهــايــة شـهــر يــونـيــو الـمــاضــي،
مشيرا الى أن بعض األشخاص
ح ـ ــاول ـ ــوا االلـ ـتـ ـف ــاف ع ـل ــى ه ــذا
القرار عن طريق السفر الى دول

•

خالد البحوة

تقيم وزارة الكهرباء والماء دورة تدريبية للفنيين
الـجــدد الــذيــن التحقوا بالعمل فــي ال ــوزارة ،أخيرا،
لتدريبهم على أعمال الصيانة المختلفة لمحطات
التحويل الرئيسة ،لدمجهم في العمل بقسم صيانة
شبكات التوزيع الكهربائية ،وفق جــدول التدريب
المتبع بالوزارة ،بهدف إيجاد كــوادر فنية وطنية
ق ــادرة على االنــدمــاج فــي العمل بجميع الـظــروف،
وتتعامل مع مختلف األعطال.
وقـ ـ ـ ــال م ـ ـسـ ــؤول ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ،م .زايـ ـ ـ ــد الـ ـح ــرب ــي،
لـ"الجريدة"" :تحرص (الكهرباء) على تدريب الشباب
الـجــدد ،ســواء مهندسين أو فنيين ،تدريبا مكثفا
على األعمال المختلفة داخــل ال ــوزارة ،وخاصة أن
العمل في (الكهرباء) فني بالمقام األول" ،مشيرا إلى
أن الدورة التي تقيمها الوزارة حاليا تدريبية حول
صيانة محطات التحويل المختلفة.

ً
ً
إفساحا في المجال ألكبر عدد من الراغبين ...والفرز الحقا
ً
المطيري يـبــذل جـهــودا كبيرة إلظـهــار عملية
التسجيل بكل شفافية دون تمييز بين الحجاج.
وكـشـفــت ال ـم ـصــادر أن مكتب ش ــؤون الحج
يـ ـعـ ـت ــزم وضـ ـ ــع آلـ ـي ــة جـ ــديـ ــدة ت ـم ـك ــن مـ ــن ف ــرز
واختيار حجاج لم يسبق لهم أداء الفريضة،
وفي مقدمتهم كبار السن والعائالت ،إذ سيتم
التركيز على هــذه الفئات بحيث تستفيد من
الدعم المقدم من بيت الــزكــاة واألمــانــة العامة
لألوقاف والــذي تم تحديده بـ  500دينار لكل
حاج" ،الفتة إلى أن استقبال الطلبات سيستمر
ً
يوما أو يومين على أبعد تقدير حتى يتمكن
ال ـج ـم ـيــع م ــن ال ـت ـس ـج ـيــل دون أي م ـش ــاك ــل أو
معوقات ،حتى تكون الفرحة متاحة أمــام من
يرغب بالذهاب إلى الحج هذا العام.

كرم :تحقق السالمة المرورية في المناطق المكتظة بالسكان

ً
زايد الحربي مدربا الفنيين الجدد في «الكهرباء»

●

وف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـ ـخـ ـ ــص ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات
الـ ـنـ ـق ــل ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ،أوضـ ـح ــت
ال ـك ـن ــدري أن ال ـق ـط ــاع بـ ــدأ فــي
إصدار قرارات النقل الخارجي
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــن والـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــات
فـ ــي ال ـم ــرح ـل ـت ـي ــن االبـ ـت ــدائـ ـي ــة
وري ــاض االط ـفــال ،مشيرة إلى
أن ــه ت ــم ع ـقــد ل ـق ــاء م ــع مــديــري
الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة أو مــن
ي ـم ـث ـل ـه ــم وإدارة ا ل ـت ـن ـس ـي ــق
لـلـتــركـيــز عـلــى مـعــرفــة شــواغــر
الوظائف االشرافية بالمناطق،
وا لـعـمــل عـلــى تسكينها خــال
األسبوعين المقبلين.

ُ
«الطرق» :جسور المشاة تنجز في مواعيدها
قالت هيئة الطرق إنه سيتم
ً
قريبا االنتهاء من مشروعي
جسور المشاة اللذين يتم
إنشاؤهما في مناطق مختلفة
بالبالد لخدمة حركة المشاة في
المناطق السكنية ،والتقليل من
الحوادث المرورية بها.

وأضاف" :يتم تدريب الفنيين على أعمال الصيانة
داخ ــل مـحـطــات الـتـحــويــل م ــدة أسـبــوعـيــن يتعرف
خاللها المتدرب على أجــزاء المحطة في األسبوع
األول مــن خــال تــدريــب نـظــري ،مــن ثــم يتم تدريبه
عمليا على الصيانة داخل المحطات خالل األسبوع
الثاني من الدورة".
وأشار إلى أن فترة التدريب تستمر تدريجيا مع
بدء عمل الفنيين داخل المحطات ،بمتابعة وإشراف
مهندسي ال ــوزارة ،حتى يصبح الفني متمكنا من
عمله ،مبينا أن دورات التدريب في الوزارة ال تتوقف،
فهي مستمرة بشكل دائما ب ــاإلدارات الفنية ،مثل
قطاع شبكات التوزيع.
ولفت إلى أن "الكهرباء" تعطي كذلك دورات فنية
للطلبة بمعهد الكهرباء والطاقة وجامعة الكويت،
وتتعدد تلك ال ــدورات وفــق نوعيتها والـمــدة التي
تقدم فيها.

شواغر المناطق التعليمية

«األوقاف» تسمح بتسجيل الحجاج
«البدون» مرة أخرى اليوم
عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" م ــن م ـص ــادر مـطـلـعــة ،أن
وزارة األوقـ ــاف وال ـش ــؤون اإلســامـيــة ستعيد
فتح الموقع الخاص لتسجيل الحجاج "البدون"
ال ـيــوم ،وتــأتــي ه ــذه الـخـطــوة إث ــر تــزايــد أع ــداد
ال ـح ـج ــاج ع ــن الـ ـع ــدد ال ـم ـط ـلــوب ،ف ــي ح ـيــن تم
التسجيل نهاية األسبوع الماضي.
وأكـ ــدت ال ـم ـص ــادر ،أن مـكـتــب ش ــؤون الـحــج
التابع للوزارة ،يسعى إلى إفساح المجال أمام
أكبر عدد ممكن للراغبين بالتسجيل من أبناء
ً
هذه الفئة ،خصوصا أن المرة السابقة لم يتسن
لكثير من "البدون" خاللها التسجيل بالموقع
الذي خصص الستقبال الطلبات لالنضمام إلى
الحمالت الخمس التي رســت عليها مناقصة
الـحـجــاج ال ـب ــدون الـبــالــغ عــددهــم  1000حــاج،
مشيرة إلى أن مدير مكتب شؤون الحج محمد

م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون بــاس ـت ـخــدام
ال ـب ـط ــاق ــة ال ـم ــدن ـي ــة ،وم ـ ــن تـلــك
الدول حاولوا مغادرة الى أخرى
باستخدام جواز السفر القديم.
وأوضح أن السلطات األمنية
فـ ـ ــي دول مـ ـجـ ـل ــس ا ل ـ ـت ـ ـعـ ــاون
منعتهم ،وأبلغتهم بــأن جــواز
السفر الكويتي ا لـقــد يــم ملغى
بـ ـم ــو ج ــب ت ـع ـم ـي ــم م ـ ــن وزارة
الخارجية الكويتية.

الحربي لـ ةديرجلا « :الكهرباء» ِّ
تدرب
كوادر وطنية للتعامل مع األعطال

سيد القصاص

اسـتــراتـيـجـيــات التعلم وطــرق
ال ـتــدريــس الـحــديـثــة ،حـيــث تم
االنتهاء من تدريب المرحلتين
المتوسطة والثانوية ،وسيتم
االنـتـقــال إلــى تــدريــب المرحلة
االب ـتــدائ ـيــة م ــع ان ـط ــاق الـعــام
ال ـ ــدراس ـ ــي ال ـم ـق ـب ــل ،مــوض ـحــة
أن ه ــذا ال ـبــرنــامــج ي ـهــدف إلــى

تـ ــدريـ ــب ال ـم ـع ـل ــم ع ـل ــى كـيـفـيــة
تناول الحصة وإدارة الفصل
واسـ ـتـ ـخ ــدام وس ــائ ــل الـتـعـلـيــم
ال ـحــدي ـثــة وال ـط ــرق الـمـتـطــورة
في التدريس.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن ـ ـ ــه مـ ـ ــن ض ـمــن
ا لـشــرا كــة االستراتيجية كذلك
ب ــرن ــام ــج "ي ـ ـ ــس" ،الـ ـ ــذي يـعـنــى
بــاخـتـيــار ع ــدد مــن الـطـلـبــة في
ال ـص ـف ـي ــن الـ ـع ــاش ــر والـ ـح ــادي
ع ـشــر م ــن أجـ ــل إرس ــال ـه ــم إلــى
الـ ـخ ــارج لـلـجـلــوس م ــع إح ــدى
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوث ـ ـ ــوق ـ ـ ــة ضـ ـم ــن
ا ل ـبــر نــا مــج ل ــز ي ــادة التحصيل
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال الـ ـلـ ـغ ــة
اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي ـ ــة ،م ـ ــوضـ ـ ـح ـ ــة أن
الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر ،ح ـي ــث
ي ـخ ـضــع ال ـط ـل ـبــة ال ـم ـت ـقــدمــون
ل ـم ـق ــاب ــات م ــن ال ـت ــوج ـي ــه ،ثــم
الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة الخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـط ـل ـب ــة
الـمـنــاسـبـيــن ل ـه ــذا ال ـبــرنــامــج،
مضيفة "علما بأن السنة التي
يقضيها الـطــالــب فــي الـخــارج
ت ـ ـح ـ ـت ـ ـسـ ــب ضـ ـ ـم ـ ــن سـ ـ ـن ـ ــوات ـ ــه
الدراسية في الكويت".
وذكرت أنه تم االتفاق كذلك

على تنظيم معرض متخصص
ل ـل ـج ــام ـع ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة ي ـتــم
خ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض األسـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاء
والتخصصات وا لـمــزا يــا التي
تقدمها هذه الجامعات لطلبة
الكويت ،إضافة إلى التعريف
بـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج "ي ـ ـ ـ ـ ــس" وكـ ـيـ ـفـ ـي ــة
االشتراك فيه.

إضافة كبرى
إلى منظومة
الطرق في
البالد

باقر

أعلنت الهيئة العامة للطرق
والـ ـنـ ـق ــل ال ـ ـبـ ــري اقـ ـت ــرابـ ـه ــا مــن
إن ـج ــاز األع ـم ــال ف ــي مـشــروعــي
جـ ـس ــور الـ ـمـ ـش ــاة الـ ـل ــذي ــن يـتــم
تنفيذهما في مناطق مختلفة
تخدم الحركة المرورية وتقلل
الـ ـ ـح ـ ــوادث ال ـن ــات ـج ــة ع ــن قـطــع
المشاة للطرق السريعة ،حيث
أعلن مهندس مشروع تصميم
وإنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء وإنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز وصـ ـي ــان ــة
جسور المشاة بمناطق "بيان
وال ـش ـعــب ال ـب ـحــري والـعــديـلـيــة
والخالدية والفيحاء وكيفان"
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا ،ال ـ ـم ـ ـه ـ ـنـ ــدس ع ـل ــي
كـ ــرم ،إن ـج ــاز  78ف ــي ال ـم ـئــة من
ال ـم ـشــروع ،مــؤكــدا سـيــر العمل
ب ـخ ـط ــى ث ــاب ـت ــة ن ـح ــو اإلنـ ـج ــاز
والـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــم لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـنــه
ل ـت ـح ـق ـي ــق األمـ ـ ـ ـ ــان والـ ـس ــام ــة
ا لـمــرور يــة لمستخدمي ا لـطــرق
في عدد من المناطق السكنية.
وق ــال ك ــرم ،ف ــي ت ـصــريــح ،إن
مشروع إنشاء جسور المشاة
من المشاريع المهمة والملحة
ال ـت ــي ت ـن ـفــذهــا ال ـه ـي ـئــة ،وال ـتــي
ت ـح ــرص ع ـل ــى م ـتــاب ـعــة جـمـيــع
مراحل التنفيذ داخل المشروع
بتوجيهات واضحة من المدير
ال ـعــام م .أحـمــد الـحـصــان الــذي
ال ي ـ ــد خ ـ ــر جـ ـ ـه ـ ــدا فـ ـ ــي س ـب ـي ــل
دع ــم وم ـســانــدة كــافــة مـشــاريــع
الطرق ،السيما المشروع الذي
ن ـن ـفــذه إلن ـش ــاء ال ـج ـســور الـتــي
م ــن ش ــأن ـه ــا ت ـح ـق ـيــق ال ـســامــة
المرورية في المناطق السكنية

سلة أخبار
الخالد :ترجمة توجيهات
األمير باالهتمام بالشباب

أكد محافظ األحمدي الشيخ
فواز الخالد حرص املحافظة
على ترجمة توجيهات سمو
أمير البالد الشيخ صباح
األحمد باالهتمام بالشباب،
مثمنا الرعاية الرسمية التي
توليها الكويت لشبابها في
مختلف الصور.
جاء ذلك خالل لقائه أمس نائب
املدير العام لقطاع العمليات
في الصندوق الوطني لتنمية
ورعاية املشروعات الصغيرة
واملتوسطة ،فارس العنزي،
حيث اطلع على اإلطار العام
ملهام وأولويات عمل الصندوق،
وفرص وآفاق التعاون مع
محافظة األحمدي ،عالوة على
بحث إمكان مشاركة الصندوق
في املهرجان الصيفي السياحي
الترويحي األول الذي ستنظمه
املحافظة مطلع اغسطس املقبل
تحت شعار "يا حلو صيفنا
باألحمدي".

«المهندسين» تثمن إنجاز
المدينة الطبية بالجهراء
أشادت جمعية املهندسني
بالرعاية السامية الفتتاح
مدينة الجهراء الطبية ،مؤكدة
أن ذلك يشكل ترجمة على
أرض الواقع للحرص السامي
على توفير أفضل الخدمات
الطبية في البالد لجميع
املواطنني.
وقال عضو مجلس إدارة
الجمعية عبدالعزيز الذايدي،
في تصريح له" :نتوجه
باإلشادة إلى فريق عمل
الديوان األميري ،وخاصة
طاقم اإلنشاءات ،على إنجاز
هذا املشروع الكبير والضخم،
والذي سيساهم كثيرا في
إنهاء معاناة أهالي الجهراء
في العالج والرعاية الصحية".
وأضاف أن "إنجاز هذه
املشاريع بالجودة املطلوبة
وخالل فترة زمنية محدودة
يؤكد أن أبناء الكويت،
وخاصة املهندسني ،قادرون
على تحقيق مثل هذه املشاريع
العمالقة ،والعمل على إعادة
الكويت إلى ريادتها على
مستوى املنطقة والعالم".

«النجاة» تطرح حملة
إلغاثة درعا

قال نائب املدير العام للموارد
والعالقات العامة في جمعية
النجاة الخيرية ،عمر الثويني،
إن الجمعية تعلن طرح حملة
"إلغاثة منكوبي والجئي درعا
السورية" ،من خالل حملتها
هذا العام (بالخير ...نحيا)
لجمع التبرعات ،وتقديم
املساعدات لالجئني والنازحني
على الحدود السورية بدول
الجوار.
في مجال آخر ،أعلنت "النجاة"
تقرير االستدامة السنوي
لعام  ،2017والذي رفعت من
خالله شعار "خدمة اإلنسان...
غايتنا" ،وأكدت فيه أن
استراتيجيتها تتجه نحو
بناء اإلنسان وخدمته في كل
زمان ومكان.
وأوضح التقرير أن "النجاة"
أنفقت  17مليون دينار في
تنفيذ  361ألف مشروع مكتمل
فيما يزيد على  40دولة.

«الدعوة اإللكترونية»:
إنجازات كبيرة في رمضان

جانب من أعمال جسور المشاة
المكتظة بالسكان ،والتي هي
بحاجة ماسة الى هذه الجسور.
و ت ـ ـ ــا ب ـ ـ ــع أن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك حـ ــر صـ ــا
كبيرا على تنفيذ هــذه الجسور
وف ـق ــا لـلـمـعــايـيــر واالش ـت ــراط ــات
ال ـت ـص ـم ـي ـم ـي ــة لـ ـضـ ـم ــان س ــام ــة
هذه الجسور وتحقيق األ هــداف
الـ ـم ــرج ــوة م ـن ـه ــا ،ك ـم ــا ي ـحــرص
الجهاز التنفيذي بالتعاون مع
األط ـ ــراف األخ ـ ــرى ع ـلــى تـســريــع
وتيرة العمل وإزالة كافة العقبات
التي تواجه المشروع لتسليمه
وفقا للمواعيد التعاقدية.
وف ـ ـ ـ ــي س ـ ـي ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،قـ ــال
م ـ ـه ـ ـن ـ ــدس م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع تـ ـصـ ـمـ ـي ــم
وإنشاء جسور المشاة بمناطق
"ال ـع ــارض ـي ــة وخ ـي ـطــان وج ـنــوب
السرة وإشبيلية وطريق المطار
وا لـمـنــا طــق ا لـسـكـنـيــة المحيطة"
الـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس فـ ـ ــاضـ ـ ــل بـ ـ ــاقـ ـ ــر إن
المشروع حقق نسبة إنجاز 80

محليات

فــي المئة حتى تــار يـخــه ،بفضل
جـ ـه ــود ك ــاف ــة ال ـع ــام ـل ـي ــن داخـ ــل
المشروع الذين يبذلون قصارى
جهودهم من أ جــل اإلنجاز وفقا
للمواعيد التعاقدية واالستفادة
ال ـ ـق ـ ـصـ ــوى م ـ ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع
ف ـ ــي ت ــوفـ ـي ــر األم ـ ـ ـ ــان والـ ـس ــام ــة
لمستخدمي الطرق في المناطق
السكنية التي يقام بها.
وأو ضـ ـ ـ ـ ــح بـ ــا قـ ــر أن مـ ـش ــروع
جسور المشاة الذي يتم تنفيذه
ح ــال ـي ــا ي ـع ــد إض ــاف ــة ك ـب ــرى ال ــى
مـ ـنـ ـظ ــوم ــة الـ ـ ـط ـ ــرق ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــاد،
حيث تحقق تلك الجسور األمان
وال ـس ــام ــة ع ـلــى ال ـط ــرق بــدرجــة
كبيرة ،وتقلل من نسب الحوادث
ال ـتــي تـقــع بـيــن م ــرت ــادي ال ـطــرق،
خ ــاص ــة ف ــي ال ـم ـنــاطــق الـسـكـنـيــة
والـمـنــاطــق ال ـتــي تـقــع بـهــا مـبــان
ح ـ ـكـ ــو م ـ ـيـ ــة أو ت ـ ـت ـ ـبـ ــع ا ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع
الخاص.

َّ
صرح املدير التنفيذي للجنة
الدعوة اإللكترونية ،التابعة
لجمعية النجاة الخيرية،
عبدالله الدوسري ،أن اللجنة
حققت إنجازات كبيرة خالل
شهر رمضان في مجال الدعوة
إلى الله تعالى ودين اإلسالم
عبر فضاء اإلنترنت.
َّ
وبي الدوسري أن أهم هذه
اإلنجازات الدعوية تمثلت
في تحقيق إذاعات نشر علوم
وترجمات القرآن الكريم لـ 23
مليون دقيقة استماع خالل
شهر رمضان وصلت إلى 249
دولة وإقليم حول العالم.
وأضاف" :أما مشروع حوار
اإليمان للتعريف باإلسالم،
والذي يتم فيه الحوار مع غير
املسلمني ودعوتهم بـ  6لغات،
فكانت نتائجه  245مسلما
جديدا من أكثر من  24دولة،
وإجراء ما يقرب من  17ألف
حوار".
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«الصحة» تدشن خدمة الحصول على نتائج التحاليل الطبية «إلكترونيا»
ةديرجلا
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َّ
باسل الصباح تفقد «األميري الجديد» واطلع على سير اإلنشاءات فيه
عادل سامي

قال وزير الصحة إن المنظومة
الجديدة تتيح إمكانية الحصول
على نتائج الفحوصات المخبرية
الحديثة والسابقة عن طريق
موقع الوزارة على شبكة
المعلومات ،وتساعد على سرعة
اتخاذ القرارات العالجية.

دشـ ــن وزي ـ ــر ال ـص ـحــة د .بــاســل
الصباح من المستشفى األميري،
صباح أمس ،المنظومة االلكترونية
الـحــديـثــة لـمـعـلــومــات المختبرات
الطبية بمستشفيات وزارة الصحة،
التي تمكن المريض من الحصول
عـ ـل ــى نـ ـت ــائ ــج ت ـح ــال ـي ـل ــه ال ـط ـب ـيــة
ً
"إلكترونيا" ،سواء عن طريق هاتفه
ال ـن ـقــال أو مــن خ ــال ال ــدخ ــول إلــى
الموقع اإللكتروني للوزارة.
وق ـ ـ ــال الـ ـصـ ـب ــاح ،فـ ــي ت ـصــريــح
للصحافيين على هامش التدشين،
إن هــذه الـخــدمــة الـتــي تعد األولــى
على مستوى وزارة الصحة ستمكن
ال ـمــريــض م ــن تـسـلــم تـحــالـيـلــه عن
ً
طــريــق هــاتـفــه الـنـقــال ،مـشـيــرا إلــى
أن ـه ــا ن ـق ـلــة نــوع ـيــة ف ــي ال ـخــدمــات
الصحية المقدمة في البالد.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـخـ ــدمـ ــة

سـتـسـهــل ح ـصــول ال ـمــريــض على
ً
نتائج التحاليل المخبرية ،الفتا
إلى أن هذه المنظومة االلكترونية
المتعلقة بالفحوصات المخبرية
سـتـكــون فــي مرحلتها األول ــى في
م ـس ـت ـش ـف ـيــات األم ـ ـيـ ــري والـ ـع ــدان
وال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــراء ومـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارك الـ ـكـ ـبـ ـي ــر
والـفــروانـيــة ،على أن يتبعها بعد
ذلــك وفــي المرحلة الثانية جميع
مستشفيات وزارة الصحة إضافة
إل ـ ــى م ـخ ـت ـب ــرات مـ ــراكـ ــز ال ــرع ــاي ــة
الصحية األولية بجميع المناطق
الصحية.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ه ـ ــذه ال ـم ـن ـظــومــة
الجديدة تتيح إمكانية الحصول
على نتائج الفحوصات المخبرية
ال ـح ــدي ـث ــة والـ ـس ــابـ ـق ــة عـ ــن طــريــق
مــوقــع وزارة الـصـحــة عـلــى شبكة
الـمـعـلــومــات ،وتـســاعــد فــي سرعة

ً
اتخاذ القرارات العالجية استنادا
إلى نتائج الفحوصات المخبرية،
ً
ف ـض ــا ع ــن االسـ ـتـ ـف ــادة ال ـق ـصــوى
من إمكانيات المختبرات وسرعة
إص ـ ـ ــدار ال ـن ـت ــائ ــج وإعـ ـ ـ ــداد ق ــاع ــدة
معلومات عــن نتائج الفحوصات
المخبرية بما يساعد على التطوير
المستمر ألداء المختبرات الطبية
والنظام الصحي واالسـتـفــادة من
التقنيات الحديثة بنظم المعلومات
ف ـ ــي الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات وال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت
المختلفة.
وأك ــد الصباح أن مـشــروع نظم
م ـع ـل ــوم ــات ال ـم ـخ ـت ـب ــرات الـطـبـيــة
الحديثة يأتي ضمن استراتيجية
وزارة الـصـحــة وبــرام ـج ـهــا ضمن
ب ــرن ــام ــج ع ـم ــل الـ ـ ـ ـ ــوزارة وال ـخ ـطــة
االن ـمــائ ـيــة ل ـل ــدول ــة ،ال ـتــي تنفذها
إدارة ن ـظــم ا ل ـم ـع ـلــو مــات للتوسع

في تطبيقات الصحة اإللكترونية
والـ ـتـ ـغـ ـطـ ـي ــة ال ـص ـح ـي ــة ال ـش ــام ـل ــة
ومــواك ـبــة الـمـسـتـجــدات الـعــالـمـيــة
بـنـظــم الـمـعـلــومــات الــداع ـمــة ألداء
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـصـ ـح ــي ،وال ـ ـتـ ــي تــوفــر
الـ ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
ب ـس ـهــولــة ويـ ـس ــر ،ب ـم ــا ي ـع ــزز ثـقــة
ال ـ ـمـ ــرضـ ــى والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدي ــن مــن
ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ب ــال ــرع ــاي ــة
الصحية المقدمة بالمستشفيات
ومراكز الرعاية الصحية األولية.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،أك ـ ـ ـ ــدت رئ ـي ـس ــة
ال ـم ـخ ـت ـبــرات ال ـط ـب ـيــة ف ــي مـنـطـقــة
ال ـع ــاص ـم ــة ال ـص ـح ـي ــة د .ســام ـيــة
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـسـ ــام ،أن ه ـ ـ ــذه الـ ـخ ــدم ــة
الـ ـج ــدي ــدة س ـت ـم ـكــن ال ـم ــرض ــى مــن
ت ـس ـلــم ن ـتــائ ـج ـهــم ب ـســرعــة فــائ ـقــة،
ســواء من خــال أرقــام هواتفهم أو
بالدخول إلى موقع وزارة الصحة،

«الهالل األحمر» تواصل توزيع المساعدات على نازحي البصرة

جانب من توزيع المساعدات على النازحين العراقيين في البصرة

أعلنت جمعية الهالل األحمر الكويتي توزيع
 2000سلة غذائية على النازحين العراقيين في
محافظة البصرة بالتنسيق مع القنصلية العامة
لدولة الكويت لدى العراق.
وقالت األمينة العامة للجمعية مها البرجس
لـ ــ"ك ــون ــا" أم ـ ــس ،إن ح ـم ـلــة ال ـت ــوزي ــع هـ ــذه تــأتــي
ً
اس ـت ـك ـمــاال ل ـم ـشــروع (ال ـكــويــت بـجــانـبـكــم) الـتــي
أطلقتها الـكــويــت إلغــاثــة الـنــازحـيــن واسـتـمــرت
ثالثة أيام متتالية.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـ ـبـ ــرجـ ــس أن ال ـح ـم ـل ــة تـضـمـنــت
زي ـ ــارة ال ــى دار الـمـسـنـيــن ومـسـتـشـفــى األط ـفــال
للسرطان ،مؤكدة استمرار الجمعية بدعم هؤالء
النازحين وكذلك تسيير قوافل المساعدات إلى

كــل المحافظات العراقية إ لــى جانب المشاريع
الصحية والطبية والتنموية والتعليمية.
وذكرت أن "الهالل األحمر الكويتي" تهدف إلى
تحسين الحياة المعيشية للنازحين عبر تقديم
المعونات إنسانية وإغاثية وتنفيذ المشاريع
الـتـنـمــويــة لـمـســاعــدتـهــم ع ـلــى ت ـج ــاوز ال ـظــروف
المعيشية الصعبة التي يعيشونها.
ً
وأش ــارت إلــى أن دولــة الكويت أولــت اهتماما
ً
كبيرا بــالـظــروف اإلنسانية الــراهـنــة فــي العراق
ً
وخ ـص ــوص ــا ال ـنــازح ـيــن إل ــى مـحــافـظــة الـبـصــرة
وتجاوبت على الفور مع نداء الواجب اإلنساني
وقدمت وال تزال كل أوجه الدعم والمساندة.

وزير الصحة يتجول في مستشفى األميري أمس
إذ إن هناك "أيكون" يمكن للمريض
الــدخــول إلـيــه وإي ــداع رقــم بطاقته
المدنية مع رقم سري سيصل إلى
ال ـمــريــض لـلـحـصــول ع ـلــى نـتــائــج
تحاليله.
فــي مــوضــوع متصل ،قــام وزيــر

ال ـص ـح ــة أم ـ ـ ــس ،بـ ــزيـ ــارة ت ـف ـقــديــة
إلــى المستشفى األم ـيــري الجديد
ق ـيــد اإلن ـ ـشـ ــاء ،واطـ ـل ــع ع ـلــى سـيــر
العمليات اإلنشائية ،كما اجتمع
مع الفريق الهندسي ،وحثهم على
ً
سرعة العمل واإلنجاز ،واعدا بحل

ك ــل ال ـم ـشــاكــل ال ـت ــي يــواج ـهــون ـهــا
الستكمال مشاريع وزارة الصحة
اإلنـ ـش ــائـ ـي ــة ب ــالـ ـس ــرع ــة ال ـم ـم ـك ـنــة
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـه ــا فـ ــي ال ــرع ــاي ــة
الصحية والتوسع في عدد األسرة.

«كان» :عالقة وطيدة بين تعاطي
المخدرات واإلصابة باإليدز
أكد استشاري األمراض المناعية عضو مجلس إدارة
الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان "كان" د .شهاب
الشهاب أن هناك عالقة وطيدة بين تعاطي المخدرات
ومرض نقص المناعة المكتسبة "إيدز" ،حيث إن متعاطي
المخدرات ،التي تؤخذ بالوريد ،ال يكترث بكون اإلبر التي
يستخدمها ملوثة أو غير مستخدمة ،فالمهم عنده هو
الوصول إلى المخدر،
وشدد الشهاب ،في تصريح أمس ،على أن هذه اإلبر
تحمل مخاطر كبيرة جدا ،الستخدامها عن طريق أكثر من
شخص ،فهي تنقل اإليدز وأمراض الكبد الفيروسي  Bو.C

واض ـ ــاف ان ه ـنــاك مـخــاطــر كـثـيــرة تـعـقــب اكـتـشــاف
الشخص إصابته بــااليــدز ،حيث إن اإلنـســان المصاب
يكون معرضا لخفض المناعة فــي جسمه ،ومعرضا
ألمراض ال تصيبه لوال إصابته باإليدز ،ومنها بعض
السرطانات التي تتالزم مع اإليدز ،مثل سرطان كابوسي
ساركوما ،وهو نوع من السرطان الــذي يصيب الجلد،
ويكون على شكل أورام صغيرة شكلها مميز ،يعرفها
الطبيب المختص باألمراض المعدية ،وهذا الورم أحيانا
يصيب األماكن الداخلية للمريض ،مثل المريء والبلعوم
واللسان وأماكن مختلفة.

«التمييز» :المستقيلون قبل تعديل «العمل» ال يستحقون «نهاية الخدمة»
المحكمة أكدت انطباق قواعد المكافأة عليهم بعد مراعاة سداد رب العمل حصة «التأمينات»
●

حسين العبدالله

أكدت محكمة التمييز العمالية ،أمس
األول ،عدم انطباق قانون العمل الجديد
ال ـص ــادر فــي مــايــو مــن ه ــذا ال ـعــام بشأن
م ـكــافــأة نـهــايــة ال ـخــدمــة عـلــى العاملين
المستقيلين قـبــل ص ــدور ه ــذا الـقــانــون
وتنطبق بحقهم القواعد القانونية في
حينها ،وه ــي ال ـت ــزام رب الـعـمــل بـســداد
مـ ـك ــاف ــأة ن ـه ــاي ــة الـ ـخ ــدم ــة ب ـع ــد م ــراع ــاة
الحصة التي يقوم رب العمل بسدادها
للتأمينات االجتماعية ،وهــو مــا يعني
عدم أحقية المستقيلين من جهات عملهم
قبل صدور قانون العمل الجديد مكافأة
نهاية الخدمة.
وبينت "التمييز" في حيثيات حكمها
ال ـ ـ ــذي أصـ ــدرتـ ــه أم ـ ــس األول ،بــرئــاســة
المستشار ع ــادل الـعـيـســى ،أن التعديل
الـجــديــد ،الـمـنـشــور بــالـجــريــدة الرسمية
في مايو الماضي ،يسري على العاملين
فــي القطاع االهـلــي ويترتب عليه ســداد
رب العمل الشتراكات الموظف الكويتي
بالتأمينات االجتماعية ،عالوة على سداد
مكافأة نهاية الخدمة له.
ورفضت المحكمة الحكم لموظف في
القطاع النفطي تــرك الخدمة عــام 2013
وفــق قــانــون العمل الجديد الـصــادر عام
 ،2018مؤكدة انطباق القواعد القانونية
السابقة بحقه ،وهي منحه مكافأة نهاية
الخدمة فيما زاد عن مبلغ  1500دينار،

والـ ـت ــي ال يـسـتـحــق ال ـم ــوظ ــف عـنـهــا أي
مكافأة خدمة ،لكونها قيمة االشتراكات
الـ ـت ــي يـ ـس ــدده ــا رب ال ـع ـم ــل لـمــؤسـســة
التأمينات االجتماعية.

حد أقصى
وقالت "التمييز" في حيثيات حكمها
ال ـبــارز إن المشرع قــد أحــل نـظــام تأمين
الشيخوخة والـعـجــز وال ـمــرض والــوفــاة
محل نظام مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة
لمن ورد ذكرهم من العاملين الكويتيين
في المادة الثانية من مواد إصدار قانون
التأمينات االجتماعية واج ــب التأمين
عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية ،إال أنه وضع حدا أقصى لما
يتم التأمين عليه مــن رات ــب وهــو 1500
دينار ،وال يلتزم صاحب العمل في هذا
التأمين إال ب ــأداء االشـتــراكــات الشهرية
عن العامل ،مقيدا بهذا السقف األعلى من
األجر ،وبما يعادل مكافأة نهاية الخدمة
بالمعدالت الواردة بالمادة  51من قانون
العمل بالقطاع األهلي ،إضافة الى قيمة
الزيادة إذا كان مرتبطا بأنظمة معاشات
أو مكافأة أو ادخار أفضل ،ومن ثم فإن ما
جاوز هذا السقف ومقداره  1500دينارا
من أجر العامل مما لم يتم االشتراك عنه
في التأمين ،ال يسري عليه حكم المادة
 82من قانون التأمينات االجتماعية ،مما
يقتضي معه تقرير ميزة أفضل عن هذا

القدر للعامل ،وذلك بحسبان أن صاحب
العمل لم يلتزم بــأداء اشتراكات شهرية
عما جــاوز المبلغ سالف البيان في هذا
الـتــأمـيــن ،وهــو االل ـتــزام ال ــذي يمثل أحد
عنصري التقابل ،والذي بانتفائه ينتفي
موجب تطبيق حكم تلك المادة على القدر
الزائد من األجر.
وأضافت المحكمة انما يستحق العامل
ال ـكــوي ـتــي ف ــي مــواج ـهــة ص ــاح ــب الـعـمــل
مباشرة عــن هــذا الـقــدر الــزائــد عــن االجــر
التاميني مكافأة نهاية الخدمة المقررة
ل ــه وف ـق ــا لــأح ـكــام وال ـم ـع ــدالت ال ـ ــواردة
بالمادة  51من القانون رقم  6لسنة 2010
الـمـشــار إلـيـهــا اذا ك ــان خــاضـعــا ألحـكــام
قانون العاملين في القطاع األهلي او وفقا
لألحكام والمعدالت الواردة بالمادة  18من
القانون رقم  28لسنة  1969في شأن العمل
في قطاع االعمال النفطية اذا كان خاضعا
الحكامه ،او وفقا ألي انظمة مكافآت اخرى
يكون صاحب العمل قد التزم بها ،شريطة
ان تحمل منفعة او فــائــدة اكثر للعامل،
وي ـك ــون ح ـســاب ه ــذه الـمـكــافــأة ع ــن مــدة
خدمة العامل ،وعلى اساس اجره الشامل
بعد خصم القدر الــذي تم التأمين عليه
من قبل صاحب العمل في حدود السقف
التاميني المشار اليه.

التزام
وأوض ـح ــت أن ال ـت ــزام صــاحــب العمل

بــدفــع صــافــي ال ـف ــرق بـيــن الـمـبــالــغ التي
ت ـح ـم ـل ـهــا ن ـظ ـي ــر اشـ ـ ـت ـ ــراك الـ ـع ــام ــل فــي
الـ ـت ــامـ ـيـ ـن ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة والـ ـمـ ـب ــال ــغ
المستحقة ع ــن م ـكــافــأة نـهــايــة الـخــدمــة
يتسق مع الحكم الــوارد بالفقرة الثانية
م ــن ال ـ ـمـ ــادة  82م ــن ق ــان ــون ال ـتــأم ـي ـنــات
االج ـت ـمــاع ـيــة ســال ـفــة ال ـب ـيــان م ــن ال ـت ــزام
ص ــاح ــب ال ـع ـمــل ال ـ ــذي يــرت ـبــط بــأنـظـمــة
م ـعــاشــات او م ـكــافــآت او ادخ ـ ــار افـضــل
بقيمة الزيادة بين ما كان يتحمله في تلك
األنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية
مسحوبة على االســاس المشار اليه في
الفقرة السابقة ،وهو األمر الذي يكون معه
نص المادة  51المشار اليها حين نص في
ذات الفقرة على أنه "يراعى في ذلك احكام
قــانــون التأمينات االجتماعية" بمثابة
تأكيد لحكم حرص المشرع على ابرازه في
قانون العمل الجديد ،األمر الذي ال يحق
معه لصاحب العمل ان يخصم االشتراكات
الـ ـت ــي اداه ـ ـ ــا ال ـ ــى م ــؤس ـس ــة ال ـتــام ـي ـنــات
االجتماعية وفقا للبند (ب) من المادة 11
من القانون  61لسنة  1976المشار اليه
واال عد ذلك تحميال للعامل بالتزام القاه
القانون على عاتق صاحب العمل كما ال
يحق للعامل ان يقتضي مكافأة نهاية
الخدمة محسوبة على االجر الشامل دون
مراعاة خصم السقف التاميني بالضوابط
المبينة سلفا ،وإال عد ذلك ايضا تحميال
لصاحب العمل باداء مكافأة عن ذات القدر
الذي سبق ان ادى عنه ما الزمه به القانون

من اشتراكات تامينية وسقط التزامه عنه
في مواجهة العامل.

اشتراكات
وبـ ـيـ ـن ــت أنـ ـ ـ ــه بـ ـ ـن ـ ــاء عـ ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك ف ــإن
االش ـتــراكــات الـتــي ال ـتــزم صــاحــب العمل
بأدائها الــى مؤسسة التامينات تعادل
مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة
وفقا للمعدالت الــواردة بالقانون العمل،
وذلك عن السقف التأميني فقط ومقداره
 1500دي ـنــار ،فــا يحق لصاحب العمل
استردادها بل حسبه في ذلك ان العامل
ال يستحق عن هذا السقف مكافاة نهاية
الخدمة ،وأن العامل يستحق مكافأة نهاية
الخدمة عما زاد عن ذلك السقف التأميني
وبالمعدالت المشار اليها.
وأضافت المحكمة أنه ال يغير من ذلك
نص المادة االولى ،من القانون  17لسنة
 2018بتعديل بعض احـكــام الـقــانــون 6
لسنة  2010بشأن العمل بالقطاع االهلي
والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ
 ،2018/5/6عـلــى ان ــه يـسـتـبــدل بــالـفـقــرة
األخـ ـي ــرة م ــن الـ ـم ــادة  51م ــن ال ـق ــان ــون 6
لسنة  2010الـمـشــار الـيــه الـنــص االت ــي:
"ويراعى في ذلك احكام قانون التأمينات
االج ـت ـمــاع ـيــة ،عـلــى ان يستحق الـعــامــل
مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء
خدمته فــي الجهة التي يعمل بها دون
خ ـص ــم ال ـم ـب ــال ــغ الـ ـت ــي ت ـح ـم ـل ـت ـهــا ه ــذه

«كونا» تكرم الفائزين بـ «كليك»
العلي :تشجيع الهواة والمحترفين إلبراز إبداعاتهم

العلي يكرم أحد الفائزين
كرمت وكالة األنباء الكويتية "كونا" المصورين الهواة الفائزين
بمسابقة "كليك" التي خصصتها الوكالة في زاوية "صورة اليوم" على
موقعها اإللكتروني للمصورين الهواة والمحترفين من داخل الكويت.
وقام نائب المدير العام لقطاع التحرير رئيس تحرير "كونا" سعد
العلي بتكريم الفائزين بأفضل صورة شهرية عن أشهر مارس وأبريل
ومايو  ،2018وهم جينو رافايل الفائز عن شهر مارس ،والفائز أمجد
دبزي عن شهر أبريل ،والفائز مساعد الغريبه عن شهر مايو.
ً
وأكــد العلي في تصريح صحافي ،أن "المسابقة تقام انطالقا من
حرص الوكالة على تشجيع الهواة والمحترفين من المصورين على
ً
إبراز إبداعاتهم الفنية للجمهور من داخل الكويت وخارجها" ،مشيرا
إلى أن "المسابقة تسعى إلى إظهار معالم الكويت لمتابعي النشرة
ً
خصوصا من خارج الكويت للتعرف على تلك المعالم من خالل عدسات
المصورين".
يــذكــر أن "كــونــا" أطلقت مسابقة "كـلـيــك" الـعــام الـمــاضــي لتشجيع
المصورين الهواة والمحترفين لنشر صورهم المميزة على الموقع
اإللـكـتــرونــي لـلــوكــالــة فــي زاوي ــة "ص ــورة ال ـيــوم" ويــدخــل الـمـشــاركــون
المنافسة في أفضل صورة بالشهر ،التي تدخل بعدها إلى المنافسة
في أفضل صورة في العام ،إذ يمكن المشاركة في "صورة اليوم" عبر
الضغط على أيقونة "كليك" على الصفحة الرئيسية لموقع "كونا"
اإللكتروني والتسجيل بالمسابقة شريطة استيفاء المعايير الفنية
المشترطة لقبول المشاركة.

الجهة ،نظير اشتراك العامل في مؤسسة
التأمينات االجتماعية اثناء فترة عمله،
وي ـســري ه ــذا الـحـكــم اعـتـبــارا مــن تــاريــخ
العمل بــالـقــانــون  6لسنة  2010المشار
اليه".

أثر رجعي
وعللت بأن ذلك هذا التعديل يدل ،وفقا
لما ورد بالمذكرة االيضاحية للقانون
 17لسنة  ،2018على ان المشرع قد سنه
حماية لحقوق العاملين ،مــن خــال مد
النطاق الزمني لسريان القانون  85لسنة
 2017الذي عدل الفقرة االخيرة من المادة
 51سالفة البيان بجعل استحقاق العامل
تلك المكافأة كاملة عند انتهاء خدمته في
الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ
التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك
العامل في مؤسسة التأمينات االجتماعية
اثناء فترة عمله ،ليكون نفاذ حكم الفقرة
الـمـعــدلــة بــأثــر رجـعــي مــن تــاريــخ العمل
بــالـقــانــون  6لسنة  ،2010بـعــدمــا كشف
تطبيق القانون  85لسنة  2017بأثر فوري
من خصم تلك المبالغ من مكافأة نهاية
الخدمة للعاملين قبل تاريخ العمل بهذا
التعديل.
وأوضحت أنه "وإذ كان هذا التعديل
بما تضمنه من اعماله بأثر رجعي ،والذي
ادرك الطعن قبل الفصل فيه هو عين ما
استقرت عليه احكام هذه المحكمة ،على

عادل العيسى
نحو ما سلف ،من انــه ال يحق لصاحب
العمل ان يخصم االشتراكات التي اداها
لمؤسسة التامينات ،وال يحق للعامل ان
يقتضي مكافاة نهاية الخدمة محسوبة
على االج ــر الـشــامــل دون مــراعــاة خصم
الـسـقــف الـتــامـيـنــي بــالـضــوابــط المبينة
س ـل ـف ــا ،االم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـت ـســق م ــع ق ــان ــون
التامينات االجتماعية وحرص المشرع
عـلــى اب ـ ــرازه فــي قــانــون الـعـمــل الـجــديــد،
وتعديليه بالقانونين  85لسنة  ،2017و17
لسنة  ،2018حين نص على انــه (يراعي
في ذلــك قانون التامينات االجتماعية)،
فلما كان ذلك وكان المطعون ضده ممن
ينطبق عليهم القانون رقم  28لسنة 1969
الـمـشــار الـيــه سلفا ،وقــد تقاعد بتاريخ
 ،2013/9/3ومن ثم فإنه يستحق مكافاة
نهاية الخدمة على راتـبــه الـشــامــل ،بعد
خـصــم الـسـقــف الـتــامـيـنــي مـنــه وم ـقــداره
 1500دينار.
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الصبيح :تأخر ضوابط المساعدات لوجود تعديالت نيابية

افتتحت مركز الرعاية األسرية بحولي لخدمة أربعة آالف ملف بالمحافظة
جار
أعلنت الصبيح أن العمل ٍ
لتجديد االستثناءات الخاصة
بالعجز المادي في المساعدات،
حتى يخرج التشريع بشكله
النهائي بالتوافق مع مجلس
األمة.

local@aljarida●com

الخرينج 472 :ألف دينار حصيلة الغرامات
والجزاءات على شركات التنظيف بالفروانية
فرضت إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق في
فرع بلدية الفروانية عقوبات على شركات التنظيف
كــانــت حصيلتها  472ألــف ديـنــار مــن 2017 /11 /25
حتى  ،2018/5/31فيما يخص الـجــزاء ات والغرامات
عـلــى عـقــود الـنـظــافــة الـمـبــرمــة بـيــن الـبـلــديــة وشــركــات
النظافة بالمحافظة.
وأكد مدير اإلدارة سعد الخرينج ،أنه تم خصم 472
ألفا على شركات النظافة ،كغرامات ،إلخاللها ببنود
العقد ،من حيث النظافة ،وتوفير اآلليات ،وعــدم رفع
المخلفات والحاويات ،وقد تباينت قيمة الغرامات بين
شهر وآخر خالل الفترة الماضية.
وذكــر أنــه تــم رفــع 433297م 3مــن مخلفات البلدية
خــال الـفـتــرة ال ـمــذكــورة ،و307507م 3مــن المخلفات
اإلنشائية ،فضال عن رفع 259992م 3من السكراب.
وأض ـ ـ ــاف« :تـ ــم أي ـض ــا رفـ ــع  2264سـ ـي ــارة مـهـمـلــة،

وإرسالها لموقع حجز البلدية ،إلى جانب اإلفراج عن
 769س ـيــارة ،إضــافــة إلــى وضــع  15935ملصقا على
السيارات المهلة والسكراب ،فضال عن غسل 306851
حاوية ،وتبديل  30081حاوية».
ولفت الخرينج إلــى أنــه تــم تحرير  2796مخالفة،
تضمنت  1124مخالفة نظافة عــا مــة ،و 223مخالفة
إشـغــال طــريــق ،فضال عــن  1345مخالفة بائع جائل،
كما تم إصدار  165ترخيصا ،وتجديد  ،307تضمنت
إصدار  3تراخيص ،وتجديد  12من  25/11حتى ،30/11
وإص ــدار  23ترخيصا ،وتـجــديــد  60خــال ديسمبر،
وإص ـ ـ ــدار  34تــرخ ـي ـصــا ،وت ـج ــدي ــد  51خـ ــال يـنــايــر،
وإصدار  23ترخيصا ،وتجديد  26في فبراير ،وإصدار
 41ترخيصا ،وتجديد  49خــال مــارس ،وإص ــدار 28
ترخيصا وتجديد  ،57فضال عن تجديد  13ترخيصا
و 52خالل مايو.

«االستزراع» :األمن الغذائي البحري مهمل
●

الصبيح في لقطة تذكارية مع القائمين على المركز

تناقص مستمر في
عدد المراجعين
نتيجة استخدام
النظام اآللي والربط
مع جهات الدولة

أك ــدت وزي ــرة ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة والعمل
وزي ـ ـ ــرة الـ ــدولـ ــة ل ـل ـش ــؤون االقـ ـتـ ـص ــادي ــة هـنــد
الـصـبـيــح ،أمـ ــس ،ع ــدم االن ـت ـهــاء م ــن الـضــوابــط
الخاصة بالمساعدات االجتماعية لوجود بعض
التعديالت ،التي وردت من نــواب مجلس األمة
بهذا الشأن.
وأعربت الصبيح في تصريح للصحافيين
على هامش افتتاح مركز وحدة الرعاية األسرية
فــي منطقة الـســالـمـيــة عــن األم ــل فــي أن يخرج
تشريع متكامل كي ال تكون هناك استثناء ات،

مضيفة أن العمل جــار لتجديد االسـتـثـنــاء ات
الخاصة بالعجز المادي حتى يخرج التشريع
بشكله النهائي بالتوافق مع مجلس األمة.
وعن افتتاح مركز وحدة الرعاية األسرية في
محافظة حولي ،قالت ،إن هذا المركز سيتبعه
اف ـت ـت ــاح م ــراك ــز أخ ـ ــرى ف ــي م ـح ــاف ـظ ــات ال ـب ــاد
لتقديم خدمات أفضل لجميع مستحقي الرعاية
األسرية .وأضافت أن هذا المركز الجديد سيخدم
ن ـحــو أرب ـع ــة آالف م ـلــف ف ــي م ـحــاف ـظــة حــولــي،
موضحة أن عدد المراجعين في تناقص مستمر

جراء استخدام النظام اآللي والربط مع جهات
الدولة المعنية كوزارة الداخلية والهيئة العامة
للمعلومات المدنية وبــرنــامــج إع ــادة الهيكلة
والقوى العاملة والهيئة العامة لذوي اإلعاقة.
وع ــن الـمـشــاريــع التنموية الـتــابـعــة ل ـلــوزارة
قــالــت« :وصـلـنــا إلــى  90فــي المئة بتنفيذ هذه
المشاريع وبتوجيهات من مجلس الوزراء نحن
كلجنة خــد مــات بالمجلس نعمل عـلــى تذليل
الصعوبات على أي مشروع متعثر على مستوى
كل الوزارات».

محمد الجاسم

ق ــال عـضــو االت ـح ــاد الكويتي
الس ـت ــزراع األس ـمــاك والــروب ـيــان،
أح ـمــد ال ـم ـيــل ،إن «ق ـض ـيــة األم ــن
الغذئي مشكلة ال يجب تجاهلها،
وعلى الدولة دراستها».
وذك ـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـي ــل فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
لـ ـ «ال ـجــريــدة» ،أن الـكــويــت لديها
اكـ ـتـ ـف ــاء مـ ــن األلـ ـ ـب ـ ــان والـ ـلـ ـح ــوم
والدواجن والورقيات ،لكن هناك
ق ـس ـم ــا م ـه ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــاألم ــن

الغذائي البحري ،الــذي يتضمن
األسماك والروبيان المحلي.
وأض ــاف أن اتـحــاد االسـتــزراع
تــأســس عــام  ،2003ويـتـكــون من
 169ع ـض ــوا ،وقـ ــام ب ــزي ــارة عــدة
دول ،مـنـهــا :ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وتــاي ـل ـنــد ،وت ـمــت مــراس ـلــة ثــاث
دول :البرازيل وكوريا الجنوبية
والهند ،والتي أبدت استعدادها
الكامل لتنفيذ أي مشروع يتعلق
باالستزراع.
وبـ َّـيــن أن االت ـحــاد قــدم دراســة

لـ ـ ـلـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي لـ ــدعـ ــم
المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
وشرح حيثيات المشروع وأبعاده
االقتصادية على الدولة ،واعتباره
ضمن رؤية سمو أمير البالد ،لكن
دون جدوى ،ولم َ
يبد أي اهتمام.
ول ـفــت الـمـيــل إل ــى أن مـشــروع
االس ـتــزراع السمكي ُيعد البديل
للحفاظ على البيئة مــن الصيد
الجائر وتقليل االستيراد ،الذي
يتجاوز  50في المئة من إجمالي
السوق الكويتي.
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التسلل إلى المناهج
الدراسية!

بيزا

االنقسام عبر المحيط األطلسي
من المؤكد أن هذه
ليست المرة األولى التي
تتوتر فيها العالقات عبر
األطلسي ،ففي أوائل
الستينيات من القرن
الماضي رفض الرئيس
الفرنسي شارل ديغول
دعامة أساسية في تحالف
«الناتو» من خالل الحد
التدريجي من المشاركة
الفرنسية السياسية
والعسكرية.

ترامب بدون
دعم حلفائه
الحقيقيين
يجعل تأثير
أميركا في
جميع أنحاء
ً
العالم مستمرا
في التدهور

د .عبد المالك خلف التميمي

تعد الحديقة الوطنية في ثينغفيلير،
ً
ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــع عـ ـل ــى بـ ـع ــد  30م ـ ـيـ ــا ش ــرق
ريـكـيــافـيــك ،مــن أه ــم ال ـمــواقــع التاريخية
في أيسلندا ،إنــه المكان الــذي أســس فيه
الفايكنغ أول برلمان ديمقراطي في عام
 ،930ح ـيــث أع ـل ـنــت ج ـم ـهــوريــة أيـسـلـنــدا
استقاللها عــن الــدنـمــارك فــي عــام ،1944
و هــي تقع على كسر جيولوجي ضخم،
حـ ـي ــث ت ـش ـك ــل ص ـف ـي ـح ــة هــري ـبــاف ـل ـي ـكــي
الـصـغـيــرة صــدعــا ضـيـقــا بـيــن الصفائح
التكتونية ألميركا الشمالية وأوراسـيــا،
وفي الوضع الجيوسياسي الحالي يمكن
أن يشكل هذا رمزية مثالية.
ال شــك أن هـنــاك فـجــوة بـيــن الــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وأوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ي ـم ـك ــن لـصـفـيـحــة
ه ــري ـب ــاف ـل ـي ـك ــي ت ـم ـث ـي ــل ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ،ال ـت ــي
اس ـت ـع ــادت مــوقـعـهــا ف ــي الـطـبـقــة الـعـلـيــا
م ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،وهـ ـ ــو وضـ ـ ــع ال
تملك الــواليــات المتحدة وأوروب ــا إجابة
مشتركة بشأنه ،أو ربما تعكس صفيحة
هريبافليكي الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
تـ ــرامـ ــب ،ال ـ ـ ــذي اس ـت ـن ــزف ــت اسـ ـتـ ـف ــزازات ــه
ال ـم ـت ـك ــررة -ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ض ــد ال ـص ـيــن-
الـصــداقــة عـبــر األطـلـسـيــة ،وقــوضــت دور
أميركا في العالم.
تميزت الحرب الـبــاردة ،من عــام 1945
إلى عام  ،1989بنظام عالمي ثنائي القطب
اعتمد فيه االستقرار على توازن التهديد
النووي ،وبعد عام  1989ظهر نظام أكثر
ت ـف ــاؤال تـحــت ق ـي ــادة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
المهيمنة ،على الــرغــم مــن أنـهــا كــانــت ال
ت ـ ــزال غ ـيــر م ـس ـت ـقــرة م ــن ق ـبــل قـ ــوى مثل
اإلرهاب الدولي ،لكننا اآلن دخلنا مرحلة
جــديــدة تنتهك فيها الــواليــات المتحدة
ً
معايير أكثر فأكثر وتصبح أكثر نفورا
من بقية العالم.
وف ــي األســاب ـيــع الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة ،لم

ي ـفــرض ت ــرام ــب رس ــوم ــا جـمــركـيــة هائلة
على الصين وحلفاء أميركا اآلسيويين
واألوروبيين فحسب ،بل عطل أيضا القمة
السنوية لمجموعة الــدول السبع ،واتهم
أقــرب حلفاء أميركا بالقيام بممارسات
تجارية غير عادلة؛ ثم التقى كيم جونغ
أون في سنغافورة ،حيث أفسح سلوكه
المهين تجاه شركاء أميركا األوروبيين
والكنديين ،المجال لمدح دكتاتور كوريا
الشمالية القاسي ،ثم قام باتباع سياسة
ســاخــرة بفصل األط ـفــال المهاجرين عن
عائالتهم عند الحدود الجنوبية للواليات
المتحدة ،والتي أجبر على إلغائها بعد
التعرض لضغط سياسي.
بشكل عام ،انفصل ترامب عن حلفائه
ً
ً
سـيــاسـيــا وعــاطـفـيــا ،مــن خ ــال مهاجمة
ال ـق ـيــم األس ــاس ـي ــة لـلــديـمـقــراطـيــة ،وب ـهــذا
المعنى نــرى فــي الــوقــت الحالي نقيضا
دقـيـقــا ألزم ــة ع ــام  ،1989عـنــدمــا انـهــارت
الكتلة السوفياتية و ب ــدت الديمقراطية
منتصرة .وال ـيــوم ،ليس مــن الــواضــح ما
الذي ترمز إليه الواليات المتحدة في واقع
األم ــر ،ويـهــدد عــدم اليقين هــذا التحالف
عبر األطلسي بأكمله.
ومن المؤكد أن هذه ليست المرة األولى
التي تتوتر فيها العالقات عبر األطلسي،
ففي أوائل الستينيات من القرن الماضي،
رف ــض الــرئـيــس الـفــرنـســي ش ــارل ديـغــول
دعامة أساسية في هذا التحالف (الناتو)
من خــال الحد التدريجي من المشاركة
الفرنسية السياسية والعسكرية ،في حين
رأى الرئيس األميركي جون ف .كينيدي
ح ـل ــف ال ـن ــات ــو م ـظ ـلــة م ـش ـتــركــة تــدعـمـهــا
دعامتان -الواليات المتحدة وأوروبا -التي
اعتبرها ديغول أداة للهيمنة األميركية،
ومع ذلك فإن انسحاب فرنسا من منظمة
حلف شمال األطلسي أدى إلى عزل البلد

أكثر من إضعاف التحالف عبر األطلسي.
وق ــد تـعــرضــت ه ــذه ال ـعــاقــات للخطر
مرة أخــرى في عام  ،2003عندما رفضت
فرنسا وألمانيا ،وبلدان أخرى ،االنضمام
إلى الواليات المتحدة والمملكة المتحدة
في غزوهما (المتهور) للعراق ،لكن بقاء
ال ـت ـح ــال ــف ع ـب ــر األط ـل ـس ــي ل ــم ي ـك ــن أب ــدا
موضع شك.
الفرق اليوم هو أن الواليات المتحدة
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ال ـ ـت ـ ـح ـ ــال ـ ــف ،ب ـ ـ ــل الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــوذج
الــديـمـقــراطــي الليبرالي الـغــربــي بأكمله.
يمكن أن يضل خ ــروف عــن القطيع ،لكن
إذا غادر الراعي فإن القطيع بأكمله يكون
معرضا للخطر ،ومع ذلك ،بما أن سياسة
ً
"أميركا أوال" تصبح "أميركا وحدها" ،فهذا
بالضبط ما يحدث اليوم.
لـكــن مـخــاطــر تــرامــب ذهـبــت إل ــى أبعد
من ذلك ،فقد وصلت قوة أميركا ،مقارنة
بالبلدان األخــرى ،إلــى أدنــى مستوياتها
في فترة ما بعد الـحــرب ،في عالم يتجه
نحو نظام متعدد األقطاب ،لن تستطيع
الــواليــات المتحدة تحمل االستغناء عن
حلفائها.
وم ــن الـمــؤكــد أن حـكــومــة تــرامــب تــرى
األمــور بشكل مختلف ،فال يــزال الرئيس
وحلفاؤه مقتنعين بأن القوة الصارمة هي
كل ما يهم ،ومن الناحية العسكرية تبقى
الواليات المتحدة هي األفضل ،لكن بقاء
هذه الهيمنة ليس مضمونا ،خصوصا مع
وجود االستثمارات العسكرية الصينية
الضخمة ،واألهم من ذلك أن القوة الصلبة
وحدها ال تكفي للحفاظ على التحالفات،
ناهيك عن ممارسة القيادة العالمية.
ومن غير المحتمل أن يدرك ترامب ذلك
ويغير مساره ،ولكن حتى بعد مغادرته
البيت األبـيــض ،فــإن الـعــودة إلــى "الحالة
الطبيعية" ليست مضمونة بأي حال من

األحوال ،حتى لو لم يمثل ترامب المجتمع
األميركي بأكمله ،فال ينبغي لنا أن نخدع
أنفسنا :فانتصاره لــم يكن مصادفة ،إذ
كانت هناك -وال تزال -رغبة في األحادية
واالنـعــزالـيــة بين الناخبين األميركيين،
ولــن تختفي هــذه النزعات من السياسة
األميركية ،حتى بعد رحيل ترامب.
ل ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،ال يـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـح ـ ـل ـ ـفـ ــاء أمـ ـي ــرك ــا
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ـي ــن ب ـب ـس ــاط ــة انـ ـتـ ـظ ــار رح ـيــل
ترامب ،بدال من ذلك ،يجب عليهم التكيف
م ــع ال ــواق ــع ال ـح ــال ــي ،ف ـفــي ال ـمــاضــي كــان
األوروبيون في كثير من األحيان يقللون
من قيمة الجغرافيا ،التي كانت ستفرض
عالقة أوثــق مــع روسـيــا ،وذلــك لمصلحة
جغرافية القيم ،الـتــي تـبــرر التوجه عبر
األطلسي.
إذا كانت الحكومة األميركية تخون هذه
القيم -لدرجة فصل األطفال عن والديهم
واح ـت ـجــازهــم ف ــي أق ـف ــاص -فــإنــه ل ــم يعد
من الممكن قبولها ،وإن الطريق الوحيد
للتقدم يكمن في تحدي الواليات المتحدة
دفاعا عن قيمنا ومصالحنا.
قد يكون ترامب ّ
جيدا في تعزيز قاعدته
االنتخابية فــي الــداخــل أو التحالف مع
"أصــدقــائــه" األيديولوجيين في الخارج.
ولكن بدون دعم حلفائه الحقيقيين ،فإن
تــأثـيــر أم ـيــركــا ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء الـعــالــم
س ـي ـس ـتـمــر ف ــي الـ ـت ــده ــور ،ومـ ــن مـنـظــور
جيوسياسي ،يمكن لهذا النهج أن يؤدي
إل ــى نتيجة واحـ ــدة فـقــط" :جـعــل الصين
أعظم وبوتيرة أسرع".
* مستشار مميز في معهد مونتين
في باريس.
«بروجيكت سنديكيت»2018 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

جوش روجين*

ترامب يحاول زعزعة االتحاد األوروبي
بينما يتوجه ترامب إلى أوروبا الشهر المقبل للمشاركة
ف ــي ق ـمــة ح ـلــف ش ـم ــال األط ـل ـســي (ال ـن ــات ــو) وم ــن ث ــم لـقــائــه
الـتــاريـخــي مــع الــرئـيــس الــروســي بــوتـيــن ،تطغى هجماته
الشخصية ضد االتحاد األوروبي وعدد من أعمدة النظام
األوروبـ ــي األخ ــرى عـلــى م ـحــاوالت إدارت ــه طـمــأنــة الحلفاء
والتأكيد لهم أن الواليات المتحدة ما زالت تؤمن بالمشروع
عبر األطلسي الذي قادته منذ أربعينيات القرن الماضي.
خ ــال ل ـق ــاء خ ــاص ف ــي ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،ن ــاق ــش تــرامــب
المسائل التجارية مع إيمانويل ماكرون ،وفي مرحلة ما،
سأل الرئيس األميركي ماكرونَ :
"لم ال تنفصل عن االتحاد
األوروبـ ــي؟" ،وأض ــاف أنــه سيمنح فرنسا ،إذا خــرجــت من
االتحاد األوروبي ،صفقة تجارية ثنائية بشروط أفضل مما
يحصل عليه االتحاد األوروبي ككل من الواليات المتحدة،
ينف البيت األبيض
حسبما أخبر مسؤوالن أوروبيان ،ولم
ِ
رواية المسؤولين ،إال أنه رفض التعليق عليها.
ً
لنضع جانبا فكرة أن اقتراح ترامب يكشف عن نقص
أســاســي فــي فـهــم وج ـهــات نـظــر م ــاك ــرون َ
وم ــن انـتـخـبــوه،
ً
فقد ّ
قد م الرئيس األميركي في تلك اللحظة حافزا لتفكيك
ً
منظمة تضم حلفاء للواليات المتحدة مخالفا سياسة
الحكومة األميركية المعلنة.
يندد ترامب عالنية باالتحاد األورو بــي وحلف شمال
األ ط ـل ـس ــي م ـنــذ ا ن ـط ــاق ح ـم ـل ـتــه ،إال أن و ت ـي ــرة هـجـمــا تــه
ً
ً
وحدتها تفاقمتا ،وهكذا نرى ميال يزداد عمقا ويقودنا
إل ــى خــاصــة حـتـمـيــة :ال يــؤمــن تــرامــب بــاس ـت ـمــرار حــرمــة
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي وال ـنــاتــو وال ـت ــزام ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
تجاههما.
ً
ي ــردد الـمــدافـعــون عــن تــرامــب غــالـبــا أنــه يـطــرح األفـكــار
فـحـســب ل ـيــرى مــا يـحـظــى بــالــدعــم مـنـهــا ،ويــزعــم البعض
ً
أيضا أن دوافعه سياسية ومحلية في المقام األول أو أنه
يتكلم وال يفعل ،كــذ لــك يتمسك كـثـيــرون بــأ مــل أن يتمكن
كبار مسؤولي الرئيس الدبلوماسيين والعسكريين رغم
ذلك من تطبيق سياسة سليمة ،وطمأنة الحلفاء ،وضبط
ترامب ،وتفادي أي كارثة حقيقية.
ً
كــان ذلــك مـمـكـنــا خــال الـسـنــة األول ــى مــن عـهــد تــرامــب،
ً
وا طـمــأن الحلفاء األورو ب ـيــون نسبيا  ،و لـكــن خــال سنته
الـثــانـيــة ،عـمــل تــرامــب حـتــى ال ـيــوم عـلــى الـتـخـلــص مــن كل
الضوابط السابقة ،فال يستطيع فريق األمن القومي في
إدارته سوى السعي إلى التخفيف من المخاوف ومحاولة
ً
دمج شعار ترامب "الواليات المتحدة أوال" باستراتيجية
مسؤولة.
ذك ــر وزي ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي مــايــك بــومـبـيــو خــال
ً
مقابلة معه أخيرا أن الرئيس يحاول "إعادة ضبط" نظام
الـعــالــم الـلـيـبــرالــي ال تـفـكـيـكــه ،فـقــد تـعـمــد تــرامــب "إح ــداث
خلل" بغية إرغام الحلفاء على الموافقة على اإلصالحات
الضرورية التي تعكس مصالح الواليات المتحدة ،حسبما
ّ
أكــد ،أ مــا مساعد وز يــر الخارجية و يــس ميتشل ،فوصف
ً
م ـقــاربــة تــرامــب بــ"الـتـجــديــد االس ـتــرات ـي ـجــي" ،م ـش ـيــرا إلــى
أن معالجة ا لـخــا فــات مثل ا لـتـجــارة بشكل مباشر يزيد
االئتالف قوة لمواجهة المنافسة االستراتيجية مع روسيا
والصين التي تكمن أمامه.
لكن هــذه ا لـمـحــاوالت لطمأنة أورو ب ــا تخفق ،فما عاد
المسؤولون األوروبيون يصدقون أن من الممكن تجاهل
الجسر
كلمات ترامب ،وال يؤمنون بأن من الممكن إصالح
َ
عبر األطلسي و ســط ز لــزال بحجم تــرا مــب ،لذلك لــم يتبق
أمام الدول األوروبية أي خير غير السعي إلى التقليل من
الخسائر والبحث عن بدائل للقيادة األوروبية.
ولكن إذا لم تشعر أوروبا بأن الواليات المتحدة تقف
إلى جانبها ،يكمن الخطر في أن تلتفت األمم األوروبية
ا لـفــرد يــة إ لــى قــوى جيو-سياسية أ خ ــرى ،وال شــك أن هذا
سيئ بالنسبة إلى الواليات المتحدة.
ال ش ــك أن آراء ت ــرا م ــب ت ـت ـب ــع ع ــن ك ـث ــب آراء ب ــو ت ـي ــن،
ً
وخصوصا بشأن الوضع في القرم ،ومساعدة أوكرانيا،
ّ
وتدخل روسيا في االنتخابات األميركية ،ويشكل هجوم
ت ــرام ــب ض ــد االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي والـ ـع ــاق ــة األم ـي ــرك ـي ــة-
ً
ً
ً
ً
األوروبية عموما مكسبا استراتيجيا كبيرا لروسيا.
نـشـبــت بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وأوروب ـ ــا خــافــات في
ً
الماضي ،ومن الممكن أن ُيحل هذا الخالف أيضا في نهاية
المطاف ،ولكن في الوقت ا لــرا هــن ،يتسبب ترامب بضرر
كبير ال طائل فيه ،وما عاد باإلمكان التغاضي عن أعماله
العمدية وا لـســا فــرة لتقويض اال تـحــاد األورو ب ــي والناتو
وعالقة الواليات المتحدة بهما أو تبريرها أو النظر إليها
بخالف ما هي عليه في ا لــوا قــع :محاولة شائنة لزعزعة
بنية تحتية تحتاج إليها الواليات المتحدة وأوروبا اليوم
أكثر من أي وقت مضى.
*«واشنطن بوست»

تسلل عناصر جماعات ً اإلسالم السياسي إلى المناهج
والتدريس كان أساسا من الوافدين الذين قدموا
إلى إمارات ودول المنطقة ،خصوصا في الستينيات
والسبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين ،أي
في فترة الطرد المصري والسوري لهذه العناصر ،مع
وجود حاضنة محلية لهم.
ً
لنقر أوال بــأن بــدا يــات التعليم ا لـعــام وا لـجــا مـعــي في
ً
ً
إمارات الخليج العربي ودوله قد بناها منهجا وتدريسا
ً
الــوافــدون ال ـعــرب ،ولـنـقــر ثــانـيــا بــأن الـثـقــافــة اإلســامـيــة
هـ ــي ال ـ ـسـ ــائـ ــدة ،وسـ ـمـ ـح ــت ل ـت ـس ـل ــل عـ ـن ــاص ــر ج ـم ــاع ــات
اإل س ــام السياسي إ لــى مناهج التعليم وا لـتــدر يــس في
ً
التعليم العام خاصة ،ولنقر ثالثا بأن األنظمة اإلدارية
وال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ــي هـ ــذه ال ـم ـن ـط ـقــة إمـ ــا غ ــاف ـل ــة ع ـم ــا ك ــان
يجري أو راضية ومشجعة لذلك االتجاه والتيار نكاية
بالمعارضين لها والذين كانوا يختلفون مع اتجاهها.
و طــرح بين الحين واآل خــر موضوع تطوير المناهج
ال ــدراسـ ـي ــة ،ب ـيــد أن الـمـشـكـلــة ك ــان ــت ف ــي تـشـكـيــل لـجــان
التطوير من الذين هم سبب في تخلفها ،وكان التطوير
ً
فــي معظمه شكليا يـتـنــاول ز ي ــادة فــي ا لـجــر عــة الدينية
لمعظم المواد بالتركيز على الحفظ والتلقين ال الفهم
والنقد.
أما موضوع تسلل عناصر جماعات اإلسالم السياسي
ً
إل ــى ال ـم ـنــاهــج وال ـت ــدري ــس ف ـكــان أس ــاس ــا م ــن الــوافــديــن
الذين قدموا إلى إ مــارات ودول المنطقة ،خصوصا في
الـسـتـيـنـيــات والـسـبـعـيـنـيــات والـثـمــانـيـنـيــات م ــن ال ـقــرن
العشرين ،أي في فترة الطرد المصري والسوري لهذه
ا ل ـع ـن ــا ص ــر ،وا سـ ـتـ ـع ــداد وزارات ا ل ـتــر ب ـيــة ف ــي ا لـمـنـطـقــة
الستقبالهم بموافقة السلطات أو بدونها تحت مبررات
الحاجة للمدرسين في معظم التخصصات.
وق ــد ك ــان م ــن ب ـيــن ه ــؤالء حــزب ـيــون ش ـك ـلــوا الـخــايــا
ال ـن ــائ ـم ــة ،ف ـت ـس ـل ـلــوا بـ ـه ــدوء إلـ ــى م ـنــاه ـج ـنــا ال ــدراس ـي ــة
وع ـقــول أبـنــائـنــا ،لـتـكــون الـنـتـيـجــة ب ـنــاء ك ــوادر محلية،
وكانت الحاضنة رموزا دينية محلية معروفة في دول
المنطقة ،كـمــا أن ا لـمـنــاخ اال جـتـمــا عــي ا لــد يـنــي ا لـعــام قد
ساعد على ذلك.
لقد كانت األو ضــاع في دول الخليج العربية تسمح
بمثل ذلك التسلل ،إضافة إلى أريحية المسؤولين في
استقبال العرب وتوظيفهم دون النظر إلى اتجاهاتهم
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وال ـ ـتـ ــي ك ـ ــان ي ـغ ـل ــب ع ـل ـي ـهــا ف ـك ــر اإلس ـ ــام
السياسي المعارض للسلطات في بالدهم ،وهو مستمر
إلى اليوم في بعض هذه الدول.
ولقد كشفت دول المنطقة ذلك التسلل ولكن الكشف
جاء متأخرا ،فوجود خاليا نائمة وتأثيرها في المناهج
ً
الدراسية تركا أثرا في نشر أفكار ذلك التيار حتى اليوم.
وال ـم ـهــم بــالـنـسـبــة إل ــى ت ـيــار اإلسـ ــام ال ـس ـيــاســي هو
األدلجة ال نوعية التعليم إلى درجة أن الطلبة في مرحلة
ال ـثــانــويــة ي ـخــرجــون فــي م ـظــاهــرة ضــد إج ـ ــراء ات وزارة
التربية ضــد الـغــش ،وقــد تـكــون هــذه مـبــادرة "إبــداعـيــة"
ألول م ــرة ت ـح ــدث ،إذ ك ــان ي ـجــب أن ي ـحــدث ا ل ـع ـكــس لو
كــان تعليمنا وثقافتنا نوعية ومتقدمة ،و قــد سبق أن
تـنــاو لـنــا هــذا ا لـمــو ضــوع ،ونعتقد أ نـهــا ســا بـقــة خطيرة
على التربويين دراستها والنظر إلى الواقعة من وجهة
النظر ا لـتــر بــو يــة ،و غــرس ثقافة ضــد ا لـفـســاد خصوصا
في مجال التعليم.
ّ
نحمل تسلل اإل ســام السياسي كامل المسؤولية،
ال
فلم نعد نفرق بين المتعلم وغير المتعلم ألن الشهادة
هي الهدف ،وجواز المرور للوظيفة والمراكز القيادية
والوجاهة االجتماعية.

ريكاردو هوسمان*

هل يريد الغرب ما تريده التكنولوجيا؟
تتطلب التكنولوجيا
مجتمعا يتصل بالعالم
من خالل طريقي التجارة
واالنفتاح على المواهب،
كي يمكن االستفادة من
مكاسب أسلوب التكامل
القائم على نظام الوحدات،
كما تتطلب أيضا مجتمعا
قادرا على تنمية إحساس
مشترك بالهدف ،يكون
عميقا وقويا بدرجة كافية
لتوجيه الحكومة نحو
توفير األموال العمومية
التي تتطلبها التقنيات
الجديدة.

غالبا ما ُيلقى
بالالئمة على
التكنولوجيا
في أنها سبب
األمراض
االجتماعية
التي شكلت
األساس للمد
الشعبوي

ال يعتبر ال ـغــرب بــوضـعــه فــي أيــامـنــا
هذه ،من أبعاد كثيرة ،في أحسن حاالته،
ف ـه ـنــاك ك ـث ـي ــرون ي ـت ـح ــدون وي ـع ــارض ــون
ق ـي ــم ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة (ح ـق ــوق
األفـ ـ ــراد وح ـك ــم األغ ـل ـب ـي ــة) ،ب ــل ح ـتــى قيم
عصر التنوير (العقل والعلم والحقيقة)،
وتستخدم األ ح ــزاب الشعبوية نجاحها
الكبير في االنتخابات لنشر هذه المشاعر
والترويج لها ،مستغلة في ذلك الضائقة
االقتصادية ،ومظاهر عدم المساواة اآلخذة
في االتساع ،والهجرة المتزايدة.
وغـ ــال ـ ـبـ ــا مـ ـ ــا ُي ـ ـل ـ ـقـ ــى بـ ــالـ ــائ ـ ـمـ ــة ع ـلــى
الـتـكـنــولــوجـيــا ف ــي أن ـهــا سـبــب األمـ ــراض
االجـتـمــاعـيــة ال ـتــي شـكـلــت األسـ ــاس لهذا
ال ـم ــد ال ـش ـع ـب ــوي ،ل ـك ــن مـ ـ ــاذا ع ــن الـسـهــم
السببي الـســابــق زمننا ال ــذي يـجــري في
االت ـ ـجـ ــاه الـ ـمـ ـع ــاك ــس ،أي مـ ــن الـمـجـتـمــع
بــاتـجــاه التكنولوجيا؟ فـفــي عــالــم يبشر
فيه التقدم التكنولوجي بفوائد كبيرة،
قــد يتوقف تحديد وتمييز االقـتـصــادات
المهيأة للنجاح من االقتصادات المتجهة
إلى مصير اإلمبراطوريات اإلسبانية ،أو
البرتغالية ،أو العثمانية على توفير "ما
تــريــده التكنولوجيا" ،وينبغي أن يكون
ه ــذا األم ــر مقلقا لـلـغــرب فــي ه ــذا العصر
أكثر من الصين.
ويتطلب التأكد مما تريده التكنولوجيا
ف ـ ـ ـهـ ـ ــم مـ ــاه ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا وكـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــة نـ ـ ـم ـ ــوه ـ ــا،
وللتكنولوجيا في الواقع ثالثة أشكال من
المعرفة :التكنولوجيا المجسدة ممثلة
فــي األدوات وال ـمــواد ،والمعرفة المدونة
مـمـثـلــة ف ــي ال ــوص ـف ــات وال ـب ــروت ــوك ــوالت
والكتيبات اإلرشادية ،والمعرفة الضمنية
أو المعرفة الفنية ،ومكانها العقول ،فقد
نستطيع تملك أدوات وأج ـهــزة أكـثــر ،أو
الـحـصــول عـلــى كـتــب وكـتـيـبــات إرشــاديــة
أكثر ،أو الــوصــول إلــى وثائق أكثر تكون
تحت تصرفنا على شبكة اإلنترنت ،لكننا
نفتقد القدرة على ملء عقولنا بالمزيد من
الـخـبــرات الفنية على المستوى الـفــردي.
وي ـت ـط ـل ــب ن ـم ــو ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا تــرس ـيــخ
وطباعة أجزاء مختلفة من المعرفة الفنية
في عقول مختلفة ،إذ تصبح المجتمعات
أك ـث ــر م ـعــرفــة ع ـلــى أسـ ــاس م ــا لــدي ـهــا من
معارف مختلفة ومتنوعة ،ال على أساس
زيادة معارف أفرادها عن غيرهم فقط.
ل ـكــن ب ـعــد ت ـخــزيــن أج ـ ــزاء مـخـتـلـفــة من
المعرفة الفنية فــي عـقــول مختلفة ،البد
م ــن ج ـمــع هـ ــذه ال ـع ـق ــول ال ـم ـت ـفــاوتــة مــرة

أخــرى كي يمكن استخدام هــذه المعرفة،
ف ــا ع ـج ــب ح ـي ـن ـئــذ أن ن ـج ــد األش ـخ ــاص
الموسوعيين ورج ــال النهضة أقــل عــددا
اليوم ،في حين يتزايد سريعا عدد مؤلفي
األبـحــاث العلمية أو الساعين للحصول
على براءات اختراع.
ويعد التكامل المرن القائم على نظام
الوحدات إحــدى الحيل التي تستخدمها
التكنولوجيا كــي تـنـمــو ،بمعنى أ ن ــه إذا
أمكن تقسيم مكونات منتج معين بطريقة
ت ـق ــوم ع ـل ــى االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى مـ ـه ــارة ف ــرق
مختلفة في وحدات مختلفة ،مع التعويل
على مهارة قلة متخصصة في تجميع هذه
الوحدات ،فقد ال يتطلب األمر من كل فريق
بعينه معرفة ا لـمــز يــد ،طالما أ نــه بوسع
المجموع فعل ذلك.
انظروا إلى المثال التالي :تعتبر تشيلي
أكبر منتج لعنصر الليثيوم فــي العالم،
في حين تعد شركة باناسونيك اليابانية
أكـبــر ُمـصـنــع لـبـطــاريــات الـلـيـثـيــوم أي ــون،
لكن شركة بايك الصينية هي أكبر ُمصنع
ل ـل ـس ـيــارات الـكـهــربــائـيــة ،ورغ ــم اإلع ـجــاب
ال ــذي تحظى بــه شــركــة ِتـســا األميركية،
ف ـمــن ال ـم ـتــوقــع أن ي ـصــل ع ــدد ال ـس ـيــارات
الكهربائية فــي أوروب ــا والصين بحلول
عــام  2025إلــى عشرة أضـعــاف مثيله في
الــواليــات المتحدة ،التي تأتي أيضا في
مرتبة متأخرة للغاية بالنسبة إلى عدد
محطات الشحن الــازمــة لدعم السيارات
الكهربائية.
يوضح هذا المثال نقطتين ،أوالهما أن
كل وحدة في سلسلة القيمة تستفيد من
االت ـصــال بــالــوحــدات األخ ــرى فــي العالم،
وت ـخ ـلــق إم ـكــان ـيــة ال ـت ـكــامــل ال ـق ــائ ــم على
نظام الــوحــدات منطقا يختلف شيئا ما
عــن الـمـفـهــوم البسيط ل ــوف ــورات الحجم،
ح ـي ــث تـسـتـفـيــد الـ ـسـ ـي ــارات ال ـك ـهــربــائ ـيــة
م ــن االبـ ـتـ ـك ــارات ف ــي ال ـت ـعــديــن وتـصـنـيــع
البطاريات أينما حدثت ،في حين سيحتاج
مـ ــن ي ـن ـج ــز ه ـ ــذه االب ـ ـت ـ ـكـ ــارات ل ــات ـص ــال
باألماكن التي تحتاجها وتستخدمها.
كــذلــك تتطلب صـنــاعــة طــائــرة ضخمة
(جمبو) ماليين األجزاء حرفيا ،ويمكن أن
تكون لالبتكارات فــي أي مكون تأثيرات
مـهـمــة عـلــى تصميم ال ـطــائــرة وكـفــاء تـهــا
بشكل عام ،فالطباعة ثالثية األبعاد مثال
يمكن أن تقلل بشكل جــذري عدد األجــزاء
ا لـتــي تحتاجها ا لـمـحــر كــات التوربينية،
مما يقلل وزنها بدرجة كبيرة (وبالتالي

استهالكها من الــوقــود) .ولالستفادة من
تلك االحتماالت ،ينبغي أن تكون الشركات
المبتكرة على اتصال ُ
بمصنعين في أماكن
أخرى بطريقة مأمونة.
وه ـ ـ ــذا ب ــال ـض ـب ــط ع ـك ــس مـ ــا ي ـم ـك ــن أن
يفضي إليه أحد بنود االنقضاء التلقائي
الـمـنـصــوص عـلـيــه ف ــي اتـفــاقـيــة الـتـجــارة
الـحــرة ألمـيــركــا الشمالية ،ولـهــذا السبب
حـ ـ ــذرت ش ــرك ــة ايـ ــربـ ــاص م ــؤخ ــرا م ــن أن
الخروج البريطاني من االتحاد األوروبي
سـتـكــون لــه تــداع ـيــات سلبية ح ــادة على
ص ـن ــاع ــة ال ـف ـض ــاء ف ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا ،حـيــث
يتطلب أسلوب التكامل المرن القائم على
نظام الوحدات القدرة على االستفادة من
ال ـمــواهــب ف ــي أي م ـكــان ف ــي ال ـعــالــم .ففي
وادي السيليكون مثال ،نجد أن أكثر من
ن ـصــف ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي م ـج ـمــوعــة ال ـع ـلــوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
مولودون في دول أجنبية ،فيما تقل نسبة
المولودين فــي كاليفورنيا عــن الخمس،
وه ــي والي ــة تــأتــي فــي الـمــرتـبــة الـســادســة
والثالثين بين أ كـثــر دول العالم سكانا،
إذ يقطنها  40مليون شـخــص ،وفــي ظل
الـقـيــود ال ـشــديــدة ال ـتــي فــرضـهــا الــرئـيــس
األميركي دونالد ترامب على الهجرة ،رفع
جيران الشمال لوحات ضخمة في وادي
الـسـيـلـيـكــون مـكـتــوب عـلـيـهــا "ه ــل تــواجــه
مشكالت في تأشيرة العمل؟ فكر في كندا".
غير أن تنفيذ كثير من التقنيات يتطلب
أ يـضــا مكونات ال يمكن توفيرها إال من
خ ــال آل ـي ــات غ ـيــر ســوق ـيــة ،وه ـن ــا ت ــؤدي
الحكومات دورا حاسما ،فلو نظرنا مثال
إل ــى م ـشــاريــع خ ـطــوط الـسـكــك الـحــديــديــة
عالية السرعة ،فسنجد أن أي شركة خاصة
ال تستطيع بناء خط سكك حديدية دون
تصريح وتعاون حكوميين ،ويبلغ طول
السكك الحديدية عالية السرعة في أوروبا
الغربية أكثر من  14ألف كيلو متر (8700
مـيــل) ،فــي حين يصل طولها فــي الصين
إلــى أكـثــر مــن  25ألــف كيلو مـتــر ،وتدعي
الواليات المتحدة أن لديها  56كيلو مترا
في مساحة صغيرة تغطي أقل من  %8من
المسافة بين بوسطن وواشنطن العاصمة،
وسـبــب ذلــك واض ــح ،وهــو أن هــذه تقنية
ِّ
تتطلب قرارا اجتماعيا ،وحكومة تمكن من
إدراك هذا االختيار ،تماما مثل السيارات
الكهربائية.
بإيجاز تتطلب التكنولوجيا مجتمعا
يتصل بالعالم من خالل طريقي التجارة

واالن ـ ـف ـ ـتـ ــاح ع ـل ــى ال ـ ـمـ ــواهـ ــب ،كـ ــي يـمـكــن
االسـتـفــادة مــن مكاسب أسـلــوب التكامل
القائم على نظام الــوحــدات ،كما تتطلب
أيضا مجتمعا قادرا على تنمية إحساس
م ـش ـتــرك ب ــال ـه ــدف ،ي ـك ــون عـمـيـقــا وقــويــا
ب ــدرج ــة كــاف ـيــة ل ـتــوج ـيــه ال ـح ـكــومــة نحو
توفير األم ــوال العمومية الـتــي تتطلبها
الـتـقـنـيــات ال ـج ــدي ــدة .ولـتـسـهـيــل تحقيق
الشرط األول ال بد أن يكون هناك مجتمع
يتمتع بــإحـســاس أوس ــع وأكـثــر شمولية
بأعضائه الحقيقيين ،أمــا تسهيل إدراك
المتطلب الـثــانــي فيحتاج إل ــى إحـســاس
أعمق وأكثر مغزى بالعضوية.
ولـ ـ ـي ـ ــس مـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـهـ ــل تـ ـنـ ـمـ ـي ــة ه ــذي ــن
االتجاهين في أي مجتمع ،إذ يتطلب األمر
إحساسا مدنيا أكثر منه عرقيا بمفهوم
األمة ،ولذا ال يقتصر الرهان في النقاشات
المتعلقة بــالـسـيــاســات ال ـيــوم فــي الـغــرب
على قضية القيم فقط ،ففي عالم تسوده
التنافسية ،يدفع المجتمع ثمنا غاليا لعدم
قدرته -أو عدم استعداده -على توفير ما
تريده التكنولوجيا.
لقد اخـتــارت اإلمـبــراطــوريــة اإلسبانية
طرد اليهود والموريسكيين من مملكتها
في أواخر القرن الخامس عشر الميالدي،
وحــاولــت فــرض تعصبها على المناطق
ال ـ ـخـ ــاض ـ ـعـ ــة ل ـس ـي ـط ــرت ـه ــا فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان
المنخفضة في القرن الـســادس عشر ،إال
أن ـه ــا فـشـلــت ف ــي ذل ـ ــك ،لـكـنـنــا ن ــاح ــظ أن
هولندا ظهرت كمنارة للتسامح جذبت
بعض أعظم مــواهــب أوروب ــا مــن ديكارت
إلى سبينوزا ،بعد حرب استقالل دموية
استمرت  80عاما ،فال غرو أن تصبح أغنى
دولة في العالم خالل القرنين السابع عشر
والثامن عشر.
رب ـ ـم ـ ــا ت ـ ـجـ ــاه ـ ـلـ ــت ق ـ ـ ـ ــوى الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي ــة
الموجودة اليوم متطلبات التكنولوجيا
وف ــرض ــت رؤي ـت ـه ــا ع ـل ــى الـ ـع ــال ــم ،لـكـنـهــا
س ـت ــودي بـمـجـتـمـعــاتـهــا دون ق ـصــد إلــى
حال منظومة السكك الحديدية في أميركا
نفسها ،التي تسلك مسارا بطيئا للغاية.
* وزير التخطيط األسبق في فنزويال،
وكبير االقتصاديين في بنك التنمية
األميركي سابقا ،ومدير مركز التنمية
الدولية التابع لجامعة هارفارد ،وأستاذ
االقتصاد في كلية كنيدي بذات الجامعة.
«بروجيكت سنديكيت»2018 ،
باالتفاق مع «الجريدة»
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إعالن نتائج «قبول الجامعة» بداية األسبوع المقبل
ً
اإلبراهيم لـ ةديرجلا  :نطمح إلى تطبيق التخصص المساند إلكترونيا
•

حمد العبدلي

كشف اإلبراهيم أن إعالن
أسماء الطلبة المقبولين
في الجامعة للعام الدراسي
 2019 /2018سيكون بداية
األسبوع المقبل.

أعلن رئيس االتحاد الوطني
ل ـط ـل ـبــة الـ ـك ــوي ــت فـ ـ ــرع جــام ـعــة
ال ـك ــوي ــت ،راش ـ ــد اإلب ــراهـ ـي ــم ،أن
إعالن اسماء الطلبة المقبولين
ف ــي ال ـجــام ـعــة ل ـل ـعــام ال ــدراس ــي
 2019 /2018س ـي ـك ــون ب ــدا ي ــة
األسبوع المقبل ،مشيرا إلى أن
تـسـجـيــل الـطـلـبــة الــراغ ـب ـيــن في
االلتحاق بكليات جامعة الكويت
يسير على ما يرام.
وبين اإلبراهيم ،في تصريح
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،أن غ ــدا ه ــو آخــر
ي ــوم لـتـقــديــم طـلـبــات االلـتـحــاق
بــالـجــامـعــة ،مــؤكــدا أن االت ـحــاد
يتابع عن كثب عملية التسجيل
ال ـط ـل ـبــة ،مـ ـق ــدرا ج ـه ــود جميع
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي عـ ـم ــادة ال ـق ـبــول
وال ـت ـس ـج ـيــل ل ـخ ــدم ــة إخ ــوان ـن ــا
وأخواتنا الطالب والطالبات.
وثـ ّـمــن تـعــاون عـمــادة القبول
والـتـسـجـيــل مــع االت ـح ــاد خــال
قبول الطلبة وتسجيلهم ،مؤكدا
أن االتحاد متابع ايضا لعملية
تسجيل الطلبة بعد قبولهم.

وح ــول اخـتـيــار عميد جديد
ل ـ ـل ـ ـق ـ ـبـ ــول والـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــل ،أك ـ ــد
اإلب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم أن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ي ـمــد
ي ــد الـ ـع ــون م ــع ع ـم ـيــد ال ـق ـبــول
وال ـت ـس ـج ـيــل ال ـج ــدي ــد ،د .عـلــي
المطيري ،متمنيا له التوفيق
والـنـجــاح ،ومــؤكــدا أن االتـحــاد
سـيـلـتـقــي الـعـمـيــد ف ــور تسلمه
م ـه ــام ع ـم ـلــه ل ـط ــرح مـقـتــرحــات
ومطالبات االتحاد لالستعجال
في تطبيقها على ارض الواقع.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ا ل ـ ـ ـ ــى أن م ـ ـ ــن أ ه ـ ــم
الـطـلـبــات الـتــي يطمح االتـحــاد
ا لــى االستعجال فــي تطبيقها،
تـطـبـيــق ال ـت ـخ ـصــص الـمـســانــد
عن طريق النظام االلكتروني،
خاصة أنه تم قطع شوط كبير
ف ــي ه ــذا األمـ ــر ،وه ــو بــانـتـظــار
االستعجال بتطبيقه.
وأض ـ ــاف أن ع ـم ــادة الـقـبــول
وال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل تـ ـ ـع ـ ــد م ـ ـ ــن أه ـ ــم
الـعـمــادات فــي جامعة الكويت،
مؤكدا أن خدمة الطلبة والسعي
الـ ــى ح ــل م ـشــاك ـل ـهــم يـتـطـلـبــان

راشد اإلبراهيم

ت ـع ــاون ــا ك ـب ـي ــرا ب ـي ــن االتـ ـح ــاد
ومـ ـس ــؤول ــي الـ ـعـ ـم ــادة ،والف ـت ــا
إل ـ ــى أن االتـ ـ ـح ـ ــاد وض ـ ــع عـلــى
ع ــاتـ ـق ــه حـ ــل مـ ـش ــاك ــل وهـ ـم ــوم
ال ـط ـل ـبــة ،وذل ـ ــك ب ـمــا يـتـنــاســب
م ــع م ـصــال ـح ـهــم ،مـتـمـنـيــا لهم
الـ ـت ــوفـ ـي ــق وال ـ ـ ـسـ ـ ــداد ل ـج ـم ـيــع
الدارسين والمستجدين خالل
الفترة المقبلة.

مشروع «تحسين
إنتاج النفط» يفوز
بجائزة أحمد بشارة
فاز مشروع «تحسين إنتاج
الـ ـنـ ـف ــط ع ـ ــن طـ ــريـ ــق الـ ـن ــان ــو»
بجائزة الدكتور أحمد بشارة،
ال ـم ـق ــدم ــة ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى مــن
قبل مؤسسة ا لـكــو يــت للتقدم
العلمي ألفضل مشروع تصميم
هندسي من مشاريع خريجي
كلية الهندسة والبترول ،ضمن
المشاريع المشاركة في معرض
التصميم الهندسي الـ.34
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـتـ ـ ــام
ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت ،م ـم ـث ـلــة فــي
ك ـل ـي ــة الـ ـهـ ـن ــدس ــة وال ـ ـب ـ ـتـ ــرول
وم ـك ـتــب ال ـت ــدري ــب الـهـنــدســي
وال ـ ـ ـخـ ـ ــري ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــن ،ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات
ال ـم ـع ــرض ،ال ـم ـق ــام ف ــي فـنــدق
كـ ـ ـ ـ ــراون بـ ـ ـ ـ ــازا ،ام ـ ـ ــس االول،
بـ ـحـ ـض ــور عـ ـمـ ـي ــد الـ ـكـ ـلـ ـي ــة د.
عبداللطيف الخليفي ،وممثلي
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـت ـق ــدم
العلمي ،وعدد من أعضاء هيئة
التدريس.
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السفارة األميركية تخصص يومين
للتأشيرة الدراسية
أعلن القسم القنصلي فــي السفارة األميركية
بالكويت تخصيص يومي  16و 23يوليو الجاري
الستقبال الطلبة ،الفتا إلى أن هذه الخطوة تأتي
لدعم الطلبة الكويتيين الدارسين في الواليات
المتحدة األميركية ،أو ممن يخططون للدراسة
ف ـي ـه ــا ،م ــن خ ـ ــال م ـن ـح ـهــم األول ـ ــوي ـ ــة ف ــي هــذيــن
اليومين ،بعد أن يقوموا بتعبئة طلبات التأشيرة
إلكترونيا.
وقال القسم ،في بيان أمس« ،رغم توفير القسم
القنصلي مواعيد خاصة بالطلبة بشكل يومي
فإنه قد تم توفير المئات من المواعيد اإلضافية

لتأشيرات الطلبة خالل هذين اليومين» ،مضيفا ان
تشجيع الطلبة الكويتيين على مواصلة دراستهم
في الواليات المتحدة يعد من أهم أولويات البعثة
الدبلوماسية األميركية .وشدد على الطلبة زيارة
الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي www.ustraveldocs.com
لتقديم طلبات التأشيرة ،وحجز موعد المقابلة،
وإحضار ورقة القبول الجامعي ( ،)I-20وإيصال
دفع رسوم الـ( SEVISنظام معلومات الطالب وتبادل
ال ــزوار) يــوم المقابلة ،داعيا الطلبة وذويـهــم إلى
متابعة السفارة على مواقع التواصل االجتماعي،
لالطالع على ما يستجد من معلومات.

«التطبيقي» تستقبل الناجحين بالدور الثاني
أعلن مساعد العميد للقبول في
الهيئة الـعــامــة للتعليم التطبيقي
وال ـتــدريــب ،حمد آل عـلــي ،استمرار
استقبال طلبات االلـتـحــاق للطلبة
ال ـن ــاج ـح ـي ــن بـ ـ ــالـ ـ ــدور الـ ـث ــان ــي فــي
الثانوية العامة ،ويرغبون بالدراسة

ف ــي «ال ـت ـط ـب ـي ـقــي» ل ـل ـعــام ال ــدراس ــي
 2019 /2018حـتــى ي ــوم الخميس
( 12الجاري) ،مشيرا إلى أن «التقديم
عبر الموقع اإللكتروني ،وال يتطلب
مراجعة الطالب لعمادة التسجيل ،إال
إذا تطلب األمر مستندات».

وأشـ ـ ـ ـ ــار آل عـ ـل ــي ،فـ ــي ت ـصــريــح
ص ـح ــاف ــي ،إل ـ ــى أن ت ـق ــدي ــم طـلـبــات
االلتحاق يسير بأريحية ،الفتا إلى
أن موظفي العمادة يقومون بمساعدة
الـطـلـبــة وال ـ ــرد عـلــى اسـتـفـســاراتـهــم
وتوجيههم خالل فترة االلتحاق.

ً
ً
القحيص مرشحا لرئاسة انتخابات «العلوم» السليماني لـ ةديرجلا• :تعيين  20عضوا في مناصب «اتحاد مصر»

أكد لـ ةديرجلا ضرورة العمل على جعل الكلية بيئة جاذبة للطلبة
•

●

أحمد الشمري

ز كــت القائمة العلمية فــي كلية
ال ـع ـل ــوم ب ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت ن ــواف
القحيص للترشح لرئاسة الهيئة
اإلداريـ ـ ـ ــة لـجـمـعـيــة ال ـع ـل ــوم لـلـعــام
ا ل ـ ـ ــدرا س ـ ـ ــي  ،2019 -2018ض ـمــن
صفوف القائمة.
وكـشــف القحيص ،فــي تصريح
ل ــ«ال ـجــريــدة» ،عــن تجهيز عــدد من
ال ـم ـط ــال ـب ــات ال ـت ــي ي ـت ــم الـتـنـسـيــق
بشأنها بشكل أوسع مع مسؤولي
الكلية ،متعهدا بنقلة نوعية للكلية،
أب ــرزه ــا كيفية جـعــل كـلـيــة الـعـلــوم
بيئة جاذبة للطلبة.
وأشار إلى أن الكثير من الطلبة
يتخذ الكلية مرحلة انتقالية من
أجــل الـحـصــول عـلــى مـعــدل معين،
ثم التحويل إلى الكلية التي يرغب
فيها ،الفتا إلى أن تخصصات كلية
العلوم مــن التخصصات الـنــادرة،

فلماذا ال يتم رصد مكافأة إضافية
لها تحفز الطلبة على الدراسة بها.
وأف ــاد بــأن ســوق العمل يحتاج
إلى تخصصات كلية العلوم بكثرة،
فـلـمــاذا ال يـتــم تــرغـيــب الـطـلـبــة في
تلك الوظائف ،عبر تسليط الضوء
اإلع ــام ــي عـلـيـهــا؟ مـبـيـنــا ان هــذه
االمــور تتطلب متابعة بين الكلية
ومتطلبات سوق العمل ،فضال عن
وج ــود الـكـثـيــر مــن الـمـشــاكــل التي
تــؤرق الطلبة وتحتاج إلــى حلها،
الفتا إلى أن الجمعية حاليا انجزت
الـ ـع ــدي ــد م ــن الـ ـمـ ـش ــاري ــع ،وت ـع ـمــل
على إكمال مشوارها عبر تحقيق
المكتسبات الطالبية.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـق ـح ـي ــص أن ه ـنــاك
مجموعة مــن األســاتــذة يصعبون
االخ ـت ـبــارات عـلــى الـطـلـبــة ،ويـكــون
ال ـن ـجــاح ف ــي ت ـلــك ال ـم ـق ــررات بشق
األنـ ـف ــس« ،ف ـل ـم ــاذا ال ي ـك ــون هـنــاك
تـســاهــل مــن األس ــات ــذة مــع الطلبة،

«نعمل على تطوير آلية العمل وتسهيل إجراءات الطلبة»
●

نواف القحيص

ووضع اختبارات تناسب مستوى
المقرر والطلبة؟!».
وأش ـ ــار ال ــى أن أب ـ ــواب الـقــائـمــة
مفتوحة للجميع ،واالستماع إلى
شكاوى الطلبة والعمل على حلها،
مــؤكــدا ان الـقــائـمــة لــن تـتــوقــف عن
المطالبة بمصلحة الطلبة.

«مستقلة بريطانيا» تهنئ المقبولين في «خطة البعثات»
هنأت رئيسة اللجنة اإلعالمية في القائمة المستقلة
ب ـبــري ـطــان ـيــا غـنـيـمــة ال ـم ـط ــوع زم ـيــات ـهــا وزم ــاء ه ــا
الـمـسـتـجــديــن ال ـ ــذي ت ــم ق ـبــول ـهــم ف ــي خ ـطــة الـبـعـثــات
الخارجية لوزارة التعليم العالي للعام الدراسي الجديد
 2019-2018للدراسة في الجامعات البريطانية ،متمنية
لهم التوفيق في مسيرتهم الدراسية ،وأن يكونوا خير
سـفــراء للكويت ،مــن خــال اجـتـهــادهــم فــي دراسـتـهــم،
وااللتزام باللوائح الدراسية والقانون البريطاني.

وق ــال ــت ال ـم ـط ــوع ،ف ــي ت ـصــريــح امـ ــس ،إن الـطـلـبــة
الحاصلين على  5درجــات باختبار اآليلتس عليهم
التقدم مباشرة لبعثتهم ،سواء من خالل دراسة اللغة
وتطويرها أو بدراسة السنة التمهيدية ،أما الطلبة
الذين حصلوا على أقــل من ذلــك فلديهم فرصة عام
كامل للحصول على الدرجة المطلوبة ومن ثم مباشرة
البعثة .وب ــادرت القائمة المستقلة بــإقــامــة الــورش
األكاديمية ودورات اآليلتس.

أحمد الشمري

أعلن أمين سر االتحاد الوطني لطلبة الكويت
 فــرع مصر ،خالد السليماني ،تعيين  20عضواف ــي االتـ ـح ــاد ل ـل ـعــام ال ـن ـقــابــي  ،2019 /2018وهــم
كالتالي :ع ــادل الحريجي نائبا لرئيس اال تـحــاد
لشؤون طنطا ،نواف الدويخ نائبا لرئيس الشؤون
الخارجية ،ناصر البالود نائبا لرئيس االتحاد
للشؤون الداخلية ،ومسلم العجمي نائبا لرئيس
االتحاد للشؤون المالية.
وتـ ــابـ ــع ال ـس ـل ـي ـم ــان ــي ،فـ ــي ت ـص ــري ــح ص ـحــافــي
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة»« :ت ــم كــذلــك تعيين ض ــاري الشريكة
نائبا لرئيس االتحاد للشؤون القانونية ،ومشعل
العتيبي نائبا لرئيس االتحاد للشؤون الثقافية،
وحـمــد الـهــاجــري نائبا لرئيس االتـحــاد للشؤون
االجتماعية ،ونواف الديحاني نائبا لرئيس االتحاد
للشؤون الخارجية «الفرع» ،وفيصل الهاجري نائبا
لرئيس االتحاد للشؤون األكاديمية ،وبدر العتيبي
نائبا لرئيس االتحاد للشؤون اإلدارية».

وأشار إلى تعيين أحمد السليماني نائبا لرئيس
االتحاد لشؤون الجامعات ،وعبدالعزيز الهطالني
نائبا لرئيس االتحاد للشؤون التعليمية ،ومحمد
القعمري نائبا لرئيس االتحاد لشؤون البرامج،
ومحمد العازمي نائبا لرئيس االتـحــاد للشؤون
التنظيمية ،وطالل الشالحي نائبا لرئيس االتحاد
لشؤون األنشطة ،ومحمد النغيمش نائبا لرئيس
االت ـح ــاد ل ـشــؤون ال ـف ــرع ،وفـ ــارس ال ـعــازمــي نائبا
لرئيس االتحاد لشؤون الزقازيق ،وعلي الكندري
نــائـبــا لــرئـيــس االت ـحــاد ل ـشــؤون الـتــوعـيــة ،وسعد
البريعصي نائبا لرئيس االتحاد لشؤون التطوير،
ويوسف المطيري نائبا لرئيس االتحاد لشؤون
ُّ
الشعب الدراسية.
وأضاف السليماني أن األعضاء الجدد يمثلون
إضافة لتطوير آلية العمل في االتحاد ،والعمل على
تسهيل إجراءات الطلبة ،وتوفير وقتهم وجهدهم
وتـحـقـيــق مـكـتـسـبــاتـهــم ال ـطــاب ـيــة ،وال ـع ـمــل على
حــل المشاكل التي قــد تواجههم خــال مسيرتهم
الدراسية.

خالد السليماني
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٤.٩٦٣

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٠٠٠

٤.٨٩٤

2.٥٠٢ 2.٨٣٢ 3.٢٩٩

مؤشر «األول» يبلغ  5آالف نقطة ...والسيولة اإلجمالية  30مليون دينار
عمليات شراء على األسهم المرشحة للدخول في مؤشرات «فوتسي» بقيادة «الوطني» و«بيتك» و«زين»
علي العنزي

قاد سهم «الوطني» تعامالت
بورصة الكويت أمس ،لتسجل
أكبر ارتفاعاتها منذ تقسيم
شهر أبريل
السوق خالل ً
الماضي ،وتربح نسبا فاقت
 %1.5للسوق األول ،الذي
استحوذ على نسبة قريبة من
 %80وسط عمليات شراء قوية
على األسهم القيادية المرشحة
للدخول في مؤشرات األسواق
الناشئة «فوتسي».

أقفلت مؤشرات بورصة الكويت
الرئيسية الثالثة على ارتفاعات
كبيرة بنهاية جلسة أمس للجلسة
ال ـثــال ـثــة ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،إذ حقق
ً
مؤشر الـســوق الـعــام ارتـفــاعــا هو
األكبر له منذ إطالقه بداية شهر
أبـ ــريـ ــل ب ـن ـس ـبــة  1.21فـ ــي ال ـم ـئــة
ت ـع ــادل  59.17نـقـطــة لـيـقـفــل على
م ـس ـتــوى  4963.41ن ـق ـطــة وســط
سـ ـي ــول ــة هـ ــي األك ـ ـبـ ــر خـ ـ ــال ه ــذا
ال ـعــام بلغت  30.3مـلـيــون ديـنــار،
وب ـك ـم ـيــة أس ـه ــم م ـت ــداول ــة 117.7
مليون سهم نفذت من خالل 4660
صفقة ،واسـتـطــاع مــؤشــر السوق
األول أن يصل إلى نقطة األساس
وهي  5آالف نقطة وللمرة األولى
بعد أن ربح نسبة  1.51في المئة
ً
تساوي  74.56نقطة ،مقفال على
مستوى  5000.90نقطة بسيولة
 25.6مليون دينار وبكمية أسهم
متداولة  62مليون سهم نفذت عبر
 2573صـفـقــة و جـمـيــع متغيراته
هــي األك ـبــر لــه مـنــذ إطــاقــه ســواء
ارتـ ـف ــاع ــات أو س ـي ــول ــة ونـ ـش ــاط،
وك ــان ــت م ـكــاســب م ــؤش ــر ال ـســوق
الرئيسي أقل من سابقيه وبنسبة
 0.64فــي الـمـئــة هــي  31.36نقطة
ليستقر عـنــد مـسـتــوى 4894.74
نقطة بسيولة  4.7ماليين دينار
وبكمية أسهم متداولة  55.6مليون
سهم نفذت من خالل  2087صفقة.

عودة الشراء
قـ ـ ـ ــاد س ـ ـهـ ــم ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي وبـ ـع ــد
تــردد محدود خالل جلسة أمس
األول تعامالت بــورصــة الكويت
أم ــس ،لتسجل أكـبــر ارتفاعاتها

مـنــذ تقسيم الـســوق خــال شهر
ً
أب ــري ــل ال ـم ــاض ــي ،وت ــرب ــح نـسـبــا
فـ ــاقـ ــت  1.5ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ل ـل ـســوق
األول ،الذي استحوذ على نسبة
قــري ـبــة م ــن  80ف ــي ال ـم ـئــة وســط
عمليات شراء قوية على األسهم
الـ ـقـ ـي ــادي ــة ال ـم ــرش ـح ــة ل ـل ــدخ ــول
فــي مــؤشــرات األسـ ــواق الناشئة
"ف ـ ــوتـ ـ ـس ـ ــي" وب ـ ـن ـ ـسـ ــب واض ـ ـحـ ــة
وه ـ ـ ــي الـ ــوط ـ ـنـ ــي وبـ ـيـ ـت ــك وزي ـ ــن
بالدرجة األولــى ثم بقية السوق
عدا سهمي بنك وربــة والمباني
الـلــذيــن أقـفــا عـلــى ت ــراج ــع ،وفــي
الـمـقــابــل ك ــان االنـتـعــاش أق ــل في
ال ـســوق الــرئـيـســي واسـتـمــر نمو
مـ ــؤشـ ــرات األسـ ـه ــم الـتـشـغـيـلـيــة
وتـ ــراجـ ــع واحـ ـتـ ـض ــار ت ـعــامــات
ً
األس ـ ـهـ ــم ال ـص ـغ ـي ــرة خ ـص ــوص ــا
ً
الـتــي كــانــت م ــرك ــزا للمضاربات
القصيرة والسريعة في السوق،
وأصبح هناك توجه عام لألسهم
التشغيلية لتدعم أداء المؤشر
بــأك ـثــر م ــن ن ـصــف نـقـطــة مـئــويــة
لتنتهي الجلسة عـلــى إيجابية
كبيرة ومشابهة لجلسة الثالثاء
الماضي.
ً
خليجيا ،تباين أداء مؤشرات
أسـ ـ ــواق ال ـم ــال ف ــي دول مجلس
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي وبـ ـع ــد
تــراج ـعــات ح ــادة بـنـهــايــة جلسة
االث ـ ـن ـ ـيـ ــن لـ ـ ــأسـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة
وانخفاض أسعار النفط لتخسر
مـ ــؤشـ ــرات ال ـس ـع ــودي ــة ومـسـقــط
وأبـ ــوظ ـ ـبـ ــي ب ـي ـن ـم ــا قـ ـ ــاد م ــؤش ــر
بــورصــة الـكــويــت مــؤشــرات دبــي
وقطر والبحرين لتسجل مكاسب
متفاوتة ويستقر سعر نفط برنت
حــول  78.5في المئة خــال فترة

عـمــل مــؤشــرات أس ــواق المنطقة
الخليجية.

أداء القطاعات
تـ ـل ــون ــت ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ب ــالـ ـل ــون
األخـضــر إذ ارتـفـعــت مــؤشــرات 11
ً
ق ـطــاعــا ه ــي تـكـنــولــوجـيــا ب ـ ـ 43.6
ن ـق ـطــة وات ـ ـصـ ــاالت ب ـ ـ  19.3نـقـطــة
وتأمين بـ  16.3نقطة وبنوك بـ 14.2
نقطة وخدمات استهالكية بـ 10.1
نقاط وسلع استهالكية بـ  8.2نقاط
والنفط والغاز بـ  7.7نقاط وعقار

بـ  7.3نقاط وخدمات مالية بـ 6.8
نقاط ومــواد أساسية بـ  4.8نقاط
وصناعة بـ  4.5نقاط ،بينما استقر
مــؤ شــرا قطاعين فقط هما منافع
ورعاية صحية وبقيا دون تغير.
وت ـ ـصـ ــدر س ـه ــم وطـ ـن ــي قــائ ـمــة
األس ـ ـهـ ــم األك ـ ـثـ ــر ق ـي ـم ــة إذ بـلـغــت
تداوالته  7ماليين دينار وبارتفاع
بـنـسـبــة  1.2ف ــي الـمـئــة ت ــاه سهم
بـيـتــك ب ـت ــداول  5.8مــايـيــن ديـنــار
وبــأربــاح بنسبة  2.5فــي المئة ثم
ً
س ـه ــم زيـ ــن م ـ ـتـ ــداوال  3.8مــايـيــن

ً
دي ـن ــار ومــرت ـف ـعــا بـنـسـبــة  2.7في
ً
المئة ورابعا سهم أجيليتي بتداول
 1.5مليون دينار وبارتفاع بنسبة
ً
 1.8في المئة وأخيرا سهم الدولي
بتداول  1.5مليون دينار وبمكاسب
بنسبة  3في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر
ً
كمية جاء أوال سهم بيتك إذ تداول
بـكـمـيــة بـلـغــت  10.5مــايـيــن سهم
وب ــارت ـف ــاع بـنـسـبــة  2.7ف ــي الـمـئــة
ً
وج ــاء ثــانـيــا سـهــم وطـنــي بـتــداول
 9.3مــايـيــن سـهــم وبـنـمــو بنسبة

ً
 1.2في المئة وجاء ثالثا سهم زين
بتداول  8.5ماليين سهم وبأرباح
ً
بنسبة  2.7فــي المئة وجــاء رابعا
سهم الــدولــي بـتــداول  6.5ماليين
سهم وبأرباح بنسبة  3في المئة
ً
وج ــاء خــامـســا سـهــم أهـلــي متحد
ً
بتداول  6.1ماليين سهم ومرتفعا
بنسبة  1.6في المئة.
وت ـصــدر قــائـمــة األس ـهــم األكـثــر
ً
ارتفاعا سهم تحصيالت إذ ارتفع
بنسبة  10في المئة تاله سهم بيان
بنسبة  8.7في المئة ثم سهم أعيان

ً
ع بـنـسـبــة  8.6ف ــي ال ـم ـئــة وراب ـع ــا
س ـه ــم ال ـم ـع ــام ــل ب ـن ـس ـبــة  8.1فــي
ً
المئة وأخـيــرا سهم المدن بنسبة
 8في المئة.
ً
وكـ ــان أك ـثــر األس ـه ــم انـخـفــاضــا
فــي جلسة األم ــس سهم فـنــادق إذ
انخفض بنسبة  74.6في المئة تاله
سهم وثاق بنسبة  6.4في المئة ثم
سهم سـنــام بنسبة  4.9فــي المئة
ً
ورابعا سهم مشاعر بنسبة  4في
ً
المئة وأخـيــرا سهم مــراكــز بنسبة
 3.7في المئة.

 15يوليو الجاري موعد إدراج «المتكاملة» في البورصة «كامكو» :السوق الكويتي ثاني أفضل
ً
قريبا أسواق الخليج في يونيو الماضي
سجالت المساهمين جاهزة في «المقاصة» وكل بيانات الشركة على نظام التداول
•

محمد اإلتربي

كشفت م ـصــادر رقــابـيــة ل ــ"ال ـجــريــدة" ،أنــه
بالتنسيق بين هيئة أسواق المال وبورصة
الكويت ومستشار اإلدارج لشركة المتكاملة
القابضة" ،الوطني لالستثمار" ،جرى تحديد
ً
الـ  15من شهر يوليو الجاري موعدا إلدراج
أسهم الشركة في البورصة  -السوق األول،
م ــا ل ــم يـسـتـجــد أي طـ ــارئ أو يـتـطـلــب األم ــر
تغير الموعد.
وقــالــت الـمـصــادر ،إن إدارج "المتكاملة"
ً
سـيـكــون حــدثــا مــن األحـ ــداث اإليـجــابـيــة في
السوق ،ألن الشركة إحــدى أنجح الشركات،
ال ـتــي كــانــت تـصـنــف ك ـشــركــات عــائـلـيــة ،في
ظــروف صعبة يمر فيها السوق تتمثل في
ان ـس ـحــاب ال ـشــركــات م ــن م ـق ـصــورة اإلدراج
الــذي كــان بمنزلة حلم لكثير مــن الشركات
والمجاميع في السابق.

ً
وعمليا  ،تعتبر "المتكاملة" مــن الفرص
االسـتـثـمــاريــة ذات الـقـيـمــة الـمـضــافــة عالية
الـ ـ ـج ـ ــودة ،ال ـ ـتـ ــي ع ـم ـل ــت شـ ــركـ ــة "ال ــوطـ ـن ــي
لالستثمار" على تأهيلها ل ــإدراج بقناعة
ً
تامة نـظــرا إلــى تفردها فــي النشاط وحجم
اآلمـ ـ ــال وال ـع ـق ــود الـحـقـيـقـيــة ال ـ ـمـ ــدرة ،الـتــي
تحت مظلتها إضــافــة إلــى انتشار أعمالها
وخدماتها على عدة قطاعات حيوية آمنة.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن ال ـش ــرك ــة لـبــت
كــل المتطلبات الــرقــابـيــة س ــواء مــن الهيئة
أوالبورصة وقدمت كل البيانات والمعلومات
الـمــالـيــة ال ــازم ــة وتـفــاصـيــل هـيـكــل الـشــركــة
ال ـم ــال ــي وب ـي ــان ــات أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس اإلدارة
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن سـ ـج ــات ال ـم ـســاه ـم ـيــن ل ــدى
الـ ـمـ ـق ــاص ــة ،وس ـي ـت ــم إدراج اسـ ـ ــم ال ـش ــرك ــة
"الـمـتـكــامـلــة" عـلــى ن ـظــام وسـيـسـتــم الـســوق
خ ــال أي ــام ،مــع إف ــادة عـبــر مــوقــع الـبــورصــة
بموعد التداول.

ومعروف أن سعر سهم الشركة الجديدة
يتحدد بناء على أول طلب شراء في البورصة،
بعدها تنطبق عليها هوامش الحركة السعرية
ً
وفـقــا للمستوى ال ــذي تـبــدأ عليه ،وستكون
شــركــة الــوطـنــي لالستثمار مستشار ادراج
"المتكاملة" صــانــع ال ـســوق على السهم مع
إدراجه على بعد أقل من أسبوعين.
ً
ً
ماليا ،حققت المتكاملة القابضة أرباحا
صافية بلغت  13.3مليون دينار عام 2017
ً
أي بواقع  60.5فلسا للسهم الواحد ،محققة
بذلك نسبة نمو بلغت  36في المئة ويتوقع
ً
أن تحقق الـشــركــة خ ــال ه ــذا ال ـعــام أربــاحــا
صافية بقيمة ال تقل عن  15.8مليون دينار
لعام  2018بنمو سنوي  19في المئة ،أي ما
ً
يعادل  72فلسا للسهم الواحد.
ً
كذلك حققت الشركة أرباحا صافية خالل
ال ــرب ــع األول م ــن ع ــام  2018بـلـغــت ن ـحــو 5
ماليين دينار ،مقارنة بـ  3.3ماليين للفترة

إيقاف إنتاج مصنع األسمدة التابع «للكيماويات»

أخبار الشركات
ُ
«مبرد» تنهي اتفاقية تطوير قسيمة صناعية
تــوص ـلــت ش ــرك ــة م ـب ــرد ال ـقــاب ـضــة م ــع مـسـتـثـمــري الـقـسـيـمــة
الصناعية بمنطقة الشويخ الثالثة إلى إنهاء االتفاقية ُ
المبرمة
بينهما ،مقابل سداد مبلغ قدره  2.75مليون دينار نظير أعمال
تطوير وبناء القسيمة.
وقالت الشركة ،إن األثر المالي لالتفاقية سوف تترتب عليه
زيادة االستثمارات العقارية بقيمة  2.75مليون دينار ،وزيادة
ً
في اإليرادات اإليجابية سنويا.
وأوضـحــت أن األثــر المالي لالتفاقية ســوف يتم إدراج ــه في
البيانات المالية للربع الثالث من عام .2018

«مشرف» تتوقع إعالن ميزانياتها قبل  31يوليو
توقعت شركة للتجارة العامة والـمـقــاوالت ،إعالنها جميع
الميزانيات منذ  30سبتمبر  2016حتى الربع األول من العام
ً
الـحــالــي قـبــل حـلــول تــاريــخ  31يــولـيــو ال ـج ــاري ،ن ـظــرا لقيامها
بعمليات الـتــدقـيــق ولـلـصـعــوبــات الـتــي تــواجـهـهــا فــي تجميع
البيانات المالية لتلك الـفـتــرات .وأضــافــت الشركة أنها سوف
تستمر بالتنسيق وإخطار هيئة أسواق المالية وبورصة الكويت
بكل التفاصيل الخاصة بإعادة الهيكلة.

«رمال» تتكبد خسائر  12.52مليون دينار
تكبدت شركة رمال الكويت العقارية خسائر بقيمة
ً
 12.52مليون د يـنــار بمقدار  40.9فلسا للسهم في
الفترة المنتهية فــي  ،2017/12/31مقابل تحقيقها
خسائر بقيمة  9.18ماليين دينار بواقع  30.02فلسا
للسهم في الفترة نفسها المقارنة من عام .2016

«إيفا» :توقيع اتفاقية تسوية
بقيمة  12.7مليون دينار
وق ـعــت شــركــة االس ـت ـشــارات
الـمــالـيــة الــدولـيــة عـلــى اتفاقية
تـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــة م ـ ـ ــع أح ـ ـ ـ ــد ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك
األج ـن ـب ـي ــة ل ـت ـســويــة جـ ــزء مــن
ً
القرض بمبلغ  12.7مليون دينار وذلك سدادا
ً
عينيا.
وقــالــت "اي ـف ــا" ،إن نتيجة ه ــذه الـتـســويــة ستظهر
خسائر انخفاض قيمة الشهرة بمبلغ  3.1ماليين
دينار وذلك في الربع الثالث من عام .2018

تابعة لـ «القرين» تستحوذ على  %76في مجموعة «مليكومًا
وقعت الشركة السعودية لمنتجات
األلـ ـب ــان واألغـ ــذيـ ــة "س ــدافـ ـك ــو" الـتــابـعــة
بنسبة  40.1في المئة للقرين لصناعة
الـكـيـمــاويــات الـبـتــرولـيــة ،أم ــس ،اتفاقية
استحواذ مبدئي على  76في المئة من
"مليكوما إس يس زد أوو أوو" وشركتها
التابعة مجموعة مليكوما ببولندا.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة "ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن" :إن
االستحواذ تم من خالل شركة سدافكو
بولندا التابعة المملوكة بنسبة 100
في المئة لشركة سدافكو السعودية،
مشيرة إلى أنه تم االتفاق على شراء

ً
ذاتها من العام الماضي ،لتحقق بذلك نموا
في األرباح يصل إلى أكثر من  50في المئة.
وأظهرت النتائج المالية في الربع األول
من  " ٢٠١٨للمتكاملة " زيادة إيرادات بنسبة
 27.6في المئة ،إذ ارتفعت إلى  11.5مليون
دينار ،مقارنة بإيرادات الربع األول من عام
 2017ال ـتــي بـلـغــت  9مــايـيــن ،كـمــا ارتـفـعــت
ً
ربحية السهم إلى  22.6فلسا مقارنة بـ 15.1
ً
فـلـســا عــن الـفـتــرة ذات ـهــا مــن ال ـعــام الماضي
بزيادة قدرها  50في المئة.
ولطالما قامت الشركة المتكاملة القابضة
ب ـتــوزيــع أرب ـ ــاح قـيــاسـيــة سـ ــواء ع ـلــى شكل
أرب ـ ــاح ن ـقــديــة أو أس ـهــم مـنـحــة م ـنــذ الـسـنــة
التشغيلية األولـ ــى فــي ع ــام  ،2007وقــامــت
الـشــركــة بـتــوزيـعــات نـقــديــة قياسية بنسبة
 30في المئة عن عام  ،2017وفي المستقبل
تستهدف الشركة توزيع حوالي  50في المئة
من أرباحها على شكل أرباح نقدية.

قــالــت شــركــة "كــام ـكــو" لــاسـتـثـمــار ،إن بــورصــة
الكويت أنهت تداوالت شهر يونيو الماضي كثاني
أفضل األسواق الخليجية إثر قرار "مورغان ستانلي"
ضم بورصة الكويت إلى المراجعة السنوية القادمة
لتصنيف مؤشر األســواق الناشئة مما ساهم في
صعود كل المؤشرات.
وأضافت "كامكو" في تقرير متخصص حول أداء
أســواق المال الخليجية خــال يونيو الماضي ،أن
ً
مؤشر السوق العام في بورصة الكويت شهد نموا
بنسبة  3.3في المئة ،في حين ارتفع مؤشر السوق
الرئيسي بنسبة  1في المئة خالل نفس الشهر.
وأوض ـحــت أن مــن حيث األداء منذ بــدايــة العام
حتى اآلن في سوق الكويت ارتفع مؤشر "تومسون
رويترز" للعائد اإلجمالي لألسهم الكويتية بنسبة
 7.1فــي الـمـئــة ،إذ جــاء فــي الـمــركــز الـثــانــي كأفضل
األس ــواق الخليجية أداء خــال تلك الفترة وارتفع
المؤشر بنسبة  4.2في المئة خالل يونيو الماضي.
وذكرت أن ردة فعل مؤشر السوق السعودي "تداول"
كانت إيجابية تجاه اإلعالن المرتقب عن ترقية السوق

ً
المشروع كامال بما يعادل  120مليون
ريال سعودي ( 32مليون دوالر) ،لكن
بلغت حصة سدافكو  91.2مليون ريال
ً
( 24.3مليون دوالر) ،وذلك تناسبا مع
حصة الملكية المستحوذة.
وأشارت إلى أن مجموعة "مليكوما"
تمتلك مصنعين في بولندا وتتمركز
أنشطتها في إنتاج وتسويق بــودرة
الحليب والمنتجات المكثفة والسائلة
م ـثــل ال ـح ـل ـيــب ك ــام ــل ال ــدس ــم ،وتـبـيــع
المجموعة منتجاتها داخ ــل أوروب ــا
ً
وأي ـضــا فــي كــل مــن إفــريـقـيــا والـشــرق

األوسط واألقصى من خالل موزعين.
ولفتت إلى أنه سيتم إدراج النتائج
المالية لمليكوما مع نتائج سدافكو
فـ ــي خـ ـت ــام الـ ــربـ ــع ال ـم ـن ـت ـه ــي فـ ــي 30
ً
سبتمبر المقبل ،مبينا أ نــه ال يوجد
أثر مالي جوهري مباشر على المركز
ال ـمــالــي ل ـشــركــة ال ـقــريــن ع ـلــى ال ـمــدى
القصير.

«إيكويت» ستشغله في صناعة البولي بروبيلين والبرازيلين
•

أشرف عجمي

علمت "الجريدة" من مصدر مطلع أن إتتاج مصنع األسمدة التابع
ً
لشركة صناعات الكيماويات البترولية تم إيقافه رسميا مع نهاية
ً
ً
شهر يونيو الماضي ،علما أن المصنع كان متخصصا في إنتاج
األمونيا واليوريا.
وقــال المصدر ،إن عمليات تفكيك المعدات الخاصة بالمصنع
بدأت بالفعل ،إذ تم إسناد عمليات التفكيك وبيع المعدات إلى إحدى
الشركات المتخصصة عبر مناقصة تم إرساؤها على تلك الشركة.
وك ـشــف ال ـم ـصــدر أن الـمـصـنــع سـيـتــم اس ـت ـغــالــه ف ــي صـنــاعــة
ً
ا لـبــو لــي بروبيلين وا لـبــراز يـلـيــن ،ال فـتــا فــي ا لــو قــت نفسه إ لــى أن
شركة إيكويت هي من ستتولى تشغيل المصنع الجديد بكل
عمالتها ،التي تعد جــا هــزة و مــدر بــة على إ نـتــاج هــذا ا لـنــوع من
ا لـصـنــا عــات ،على أن تتولى "إ يـكــو يــت" خــال عمليات التشغيل
تدريب العمالة التي كانت تعمل في مصنع األسمدة لتولي مهام
ً
التشغيل فيما بعد ،موضحا أن ذ لــك ربما يمتد أكثر من سنة
ً
حتى يتم تدريب العمالة جيدا .

«موديز» :رسملة «وربة» تعزز حقوق المساهمين
قال بنك وربة إنه بعد حصوله على موافقة بنك
الكويت المركزي بتاريخ  20يونيو الماضي على
زيادة رأسمال البنك ،أصدرت وكالة موديز لخدمات
ً
المستثمرين تعقيبا يوم  28من الشهر ذاتــه حول
وجهة النظر المستقبلية تجاه البنك.
وقالت "موديز" في تعقيبها إن زيادة رأس المال
تــرفــع رأسـمــال البنك األســاســي بــواقــع  1009نقاط
ُ
ً
أســاس تقريبا ،كما أن الــزيــادة تعزز نسبة حقوق
المساهمين في رأس المال (الشريحة  CET1 )1لدى
بنك وربة كما في نهاية ديسمبر  2017إلى حوالي
 22.9في المئة على أساس تقديري ،وذلك من النسبة
الحالية  12في المئة.

وأوضحت "موديز" أن إجمالي نسبة رأس المال
األساسي (الشريحة  )1سيرتفع إلى  32.2في المئة
على أساس تقديري ،كما في نهاية ديسمبر ،2017
وذلك من النسبة الحالية  21.3في المئة.
وأضافت أن حقوق المساهمين لدى البنك (غير
شاملة صكوك رأس المال اإلضافي من الشريحة )1
كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات سيرتفع إلى
 10.7في المئة على أساس تقديري.
كما أن زيادة رأسمال البنك ستزيد بشكل فعال
حد اإلقراض الرقابي للعمل الواحد لدى بنك وربة
الذي ُيقيد حد انكشاف اإلقراض لدى البنك بنسبة
من قاعدة رأس المال.

وضمه إلى مؤشر "مورغان ستانلي" لألسواق الناشئة
إذ بــدأ الـمــؤشــر رحلته التصاعدية منذ بــدايــة العام
ً
مرتفعا بنسبة  ١.٩في المئة في يونيو.
وبينت أن مؤشر سوق أبوظبي العام انخفض بنسبة
 1في المئة في يونيو ،كما اتجه األداء القطاعي نحو عدد
أكبر من القطاعات الخاسرة مقارنة بالقطاعات المرتفعة.
ولفتت إلى أنه بعد تراجع مؤشر سوق دبي المالي
بنسبة  3.3فــي المئة فــي مــايــو  2018واص ــل المؤشر
تراجعه في يونيو  2018وكان األسوأ أداء على مستوى
كل دول مجلس التعاون الخليجي ،إذ انخفض بنسبة
 4.8في المئة على أساس شهري ،وأغلق عند مستوى
 2821نـقـطــة ع ـلــى خـلـفـيــة ت ــراج ــع مـعـظــم ال ـمــؤشــرات
القطاعية عدا مؤشري قطاع الصناعة وقطاع االتصاالت.
وذكرت أن بورصة قطر كانت من ضمن األسواق
ال ــراب ـح ــة ف ــي يــون ـيــو ال ـم ــاض ــي" ،ومـ ــا زالـ ــت اح ــدى
أفضل األسواق على مستوى دول مجلس التعاون
الخليجي لناحية األداء منذ بداية هذا العام وحتى
اآلن" إذ ارتفع مؤشرها  20بنسبة  1.6في المئة على
أساس شهري في يوينو الماضي.

«الكويتية األلمانية» القابضة
خفضت رأسمالها

•

جراح الناصر

وافـقــت الجمعية العمومية غير الـعــاديــة للشركة
الكويتية األلمانية القابضة على تخفيض رأسمال
ً
الشركة المصدر والمدفوع كامال من مبلغ  62.28مليون
ً
دينار إلى  58.5مليونا لعدم الحاجة ،بواقع  6في المئة،
وبمقدار  3.7ماليين دينار ،وجميع األسهم نقدية ،يوزع
مبلغ التخفيض على المساهمين المقيدين في سجالت
الشركة بتاريخ االستحقاق كل حسب نسبة رأس المال.
وقال رئيس مجلس اإلدارة للشركة سليمان السهلي،
ً
إن الشركة حققت أرباحا صافية بلغت  2.177مليون
دينار مقارنة بـ  2.5مليون دينار في عام  2016وبلغ
إجمالي األصــول المجمعة  172مليون دينار للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2017في حين كانت
 153مليون دينار في عام  ،2016أما حقوق المساهمين
فبلغت  68مليون دينار.
وأضــاف في كلمته خالل التقرير ،أن مجموعة
واينغ العالمية ،االستثمار الرئيسي التابع للشركة،
استمرت في تحسين أدائها إذ ارتفعت اإليرادات
من  394.5مليون يورو عام  2016إلى  441مليون
ً
يــورو عــام  2017بــزيــادة  11.78فــي المئة ،مؤكدا
االستمرار في تحسن نسب الربحية مما انعكس
ً
إيجابا على مركز الشركة المالي.
ً
وأوض ــح أن المجموعة حققت أربــاحــا صافية
لـهــذا ال ـعــام قــدرهــا  25.581مـلـيــون ي ــورو مقارنة
بــأربــاح صافية قــدرهــا  25.65مليون ي ــورو لعام
ً
 2016بانخفاض قدره  0.303في المئة ،مشيرا إلى
ً
أن بند اإليردات األخرى لعام  2016يتضمن إيرادا
غير اعتيادي بمبلغ  9ماليين يورو.
ووافق مساهمو الشركة على البند الثاني من
الجمعية العامة غير العادية والمتعلق بتعديل
نــص ال ـم ــادة  5مــن ال ـن ـظــام األس ــاس ــي وال ـم ــادة 6
من عقد التأسيس ليصبح بعد التعديل ،تحديد
رأسمال الشركة بمبلغ  58.5مليون دينار موزعة
على  585.5مليون سهم قيمة كل سهم  100فلس
وجميع األسهم نقدية.
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روحاني :الصادرات اإلقليمية قد تتعرض للخطر بسب ضغوطات أميركا على ايران

الطاقة
اإلنتاجية
العالمية تكفي
لتعويض
انخفاض
إنتاج إيران
النفطي

الواليات المتحدة

ارت ـف ـع ــت أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط أم ــس،
بـعــدمــا أعـلـنــت لـيـبـيــا حــالــة الـقــوة
القاهرة فــي بعض صــادراتـهــا من
الـخــام ،بينما ساهم فقد إم ــدادات
كندية في رفع سعر الخام األميركي
ألع ـل ــى م ـس ـتــوى ف ــي ث ــاث ــة أع ــوام
ونصف العام.
ً
وقفز الخام األميركي  90سنتا
ً
أو  1.2في المئة إلى  74.84دوالرا
للبرميل ،وهو أعلى مستوى منذ
ن ــو ف ـم ـب ــر  ،2014ق ـب ــل أن يـقـلــص
ً
مكاسبه ليصل إلــى  74.74دوالرا
ً
ً
مسجال زيادة قدرها  80سنتا.
وارت ـف ــع خ ــام الـقـيــاس العالمي
ً
مزيج برنت  50سنتا ليصل إلى
ً
 77.80دوالرا للبرميل.
وت ـ ـضـ ــرر اإلن ـ ـتـ ــاج فـ ــي م ـن ـشــأة
الــرمــال النفطية الـكـنــديــة البالغة
ً
طــاقـتـهــا  360أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا
في سينكرود قرب فورت مكموري
بــأل ـبــرتــا نـتـيـجــة ع ـطــل كـهــربــائــي
ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي ،ومـ ــن ال ـمــرجــح
أن ي ـس ـت ـمــر تــوق ـف ـهــا طـ ـ ــوال شـهــر
يوليو مما قــد يساهم فــي تراجع
المخزونات األميركية.
وقـ ـ ـ ــدر مـ ـس ــح ل ـ ـ ــ»روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز» ،أن
مخزونات الخام األميركية تراجعت
لألسبوع الرابع على التوالي بنحو
 3.3مــايـيــن بــرمـيــل ف ــي األس ـبــوع
المنتهي في  29يونيو المنصرم.
وأع ـل ـن ــت ال ـم ــؤس ـســة الــوط ـن ـيــة
للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة
فــي تحميالت ميناء ي الزويتينة

والحريقة ،أمس األول ،مما نتج عنه
خسائر في اإلنتاج بلغ إجماليها
ً
 850ألف برميل يوميا.
وقال حسين سيد كبير محللي
ال ـ ـس ـ ــوق ف ـ ــي «إف.إك ـ ـ ـ ـ ــس.ت ـ ـ ـ ـ ــي.إم»
ل ـل ـس ـم ـس ــرة فـ ــي الـ ـعـ ـق ــود اآلجـ ـل ــة
«يبدو أن من يراهنون على صعود
النفط عادوا للسوق بعدما أوقفت
ليبيا صادرات النفط من ميناءين
رئيسيين».
وتابع «إذا لم يعود نفط ليبيا
ً
س ــريـ ـع ــا إلـ ـ ــى ال ـ ـسـ ــوق ف ـس ـي ـكــون
ً
اختبارا مهما لطاقة أوبك الفائضة
السيما فــي ظــل تــوقـعــات بتراجع
إنتاج فنزويال وإيران بشكل كبير
خالل الشهرين المقبلين».
وأظ ـهــر مـســح أجــرتــه «روي ـتــرز»
ون ـشــرت نـتــائـجــه ،أم ــس األول ،أن
منظمة البلدان المصدرة للبترول
(أوبك) ضخت  32.32مليون برميل
ً
يوميا في يونيو ،بزيادة  320ألف
ً
برميل يوميا عن مايو .وإجمالي
اإلنتاج في يونيو هو األعلى منذ
يناير .2018
وقــالــت شــركــة ب ـتــرول أبــوظـبــي
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة (أدنـ ـ ـ ـ ـ ــوك) أمـ ـ ــس ،إن ـه ــا
تستطيع زيــادة اإلنتاج هذا العام
ً
بمئات اآلالف من البراميل يوميا
اذ اقتضت الحاجة.

الصادرات اإلقليمية
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس

اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ح ـس ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي ،إن
ص ـ ـ ــادرات ال ـن ـفــط اإلق ـل ـي ـم ـيــة قد
تـ ـتـ ـع ــرض ل ـل ـخ ـط ــر إذا ح ــاول ــت
الواليات المتحدة الضغط على
حلفائها لوقف شراء النفط الخام
ً
اإلي ــران ــي ،وف ـقــا لـمــا ذك ــره موقع
روحاني على اإلنترنت أمس.
ولـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـخ ـ ــض الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ف ــي
تفاصيل ،وتحتمل تصريحاته
أك ـث ــر م ــن تـفـسـيــر ،غ ـيــر أن ـه ــا قد
ُ
ً
ً
تعتبر تهديدا ضمنيا بالتدخل
ف ـ ـ ــي أن ـ ـش ـ ـطـ ــة ال ـ ـش ـ ـحـ ــن ل ـ ـلـ ــدول
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاورة .وسـ ـ ـب ـ ــق أن هـ ــدد
مسؤولون إيرانيون بغلق مضيق
هرمز ،وهو طريق رئيسي لشحن
ً
النفط ،ردا على أي عمل عدائي
أميركي تجاه إيران.
ونـ ـق ــل ال ـم ــوق ــع ع ــن روح ــان ــي
ق ــول ــه خ ـ ــال زيـ ـ ـ ــارة ل ـس ــوي ـس ــرا:
«زع ــم األمـيــركـيــون أنـهــم يــريــدون
وق ــف صـ ــادرات الـنـفــط اإليــرانـيــة
كــام ـلــة .إن ـهــم ال يـفـهـمــون معنى
هذا التصريح ،ألنه ال معنى لعدم
تـصــديــر الـنـفــط اإلي ــران ــي بينما
يجري تصدير نفط المنطقة».
جاءت تصريحات روحاني في
حين تخطط إيران لعقد اجتماع
في وقت الحق هذا األسبوع مع
وزراء خارجية الـقــوى العالمية
الخمس ،التي
م ــا زالـ ــت ت ـش ــارك ف ــي االت ـفــاق
ال ـم ـبــرم ع ــام  2015ال ــذي وافـقــت
ط ـ ـهـ ــران ب ـم ــوج ـب ــه ع ـل ــى تـقـيـيــد

بــرنــامـجـهــا ال ـن ــووي مـقــابــل رفــع
عقوبات اقتصادية عنها.

الموقف األميركي
قـ ـ ــال م ـ ـسـ ــؤول ك ـب ـي ــر ب ـ ـ ــوزارة
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة ،إن حملة
الـضـغــط ال ـتــي تشنها الــواليــات
المتحدة على إي ــران تـهــدف إلى
خفض إيرادات طهران من النفط

إل ـ ـ ــى ص ـ ـفـ ــر ،ف ـ ــي م ـس ـع ــى ل ــدف ــع
الـ ـقـ ـي ــادة اإلي ــرانـ ـي ــة إلـ ــى تـغـيـيــر
سلوكها في المنطقة.
وأعرب عن اعتقاده بأن هناك
طاقة إنتاجية عالمية احتياطية
تكفي لتعويض تقلص اإلمدادات
اإليرانية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ــراي ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــوك م ــدي ــر
ال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـس ـي ــاس ــي ب ـ ـ ــوزارة
الخارجية األميركية في مؤتمر

صحافي ،إن الــواليــات المتحدة
تـهــدف إلــى خـفــض واردات أكبر
عــدد ممكن مــن ال ــدول مــن النفط
اإليراني إلى صفر.
وأضـ ـ ـ ــاف ه ـ ــوك أن الـ ــواليـ ــات
المتحدة ستعمل مع حلفاء على
أســاس كــل حالة على حــدة ،لكن
واشنطن ال تخطط لمنح إعفاءات
من العقوبات.
وتابع «يتمثل هدفنا في زيادة

ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـن ـظــام اإلي ــران ــي
م ــن خـ ــال خ ـف ــض إي ـ ــرادات ـ ــه مــن
مبيعات النفط الخام إلى صفر...
نعمل على تقليل االنقطاعات في
السوق العالمية ،لكننا على ثقة
بأن هناك طاقة إضافية عالمية
كافية من النفط».
(رويترز)

 %8.9تراجع صادرات الكويت من النفط الخام لليابان
أعلنت وكالة الطاقة والموارد الطبيعية اليابانية أن
الصادرات الكويتية من النفط الخام لليابان انخفضت
خ ــال مــايــو الـمــاضــي بنسبة  8.9فــي الـمـئــة ،مقارنة
بــالـعــام الـمــاضــي لتصل الــى  6.30ماليين برميل أو
 203آالف برميل يوميا ،وذلــك في أول انخفاض لها
منذ شهرين.
وذكرت الوكالة في تقريرها ّ
األولي أن الكويت التي
تعد خامس أكبر مورد نفطي لليابان صدرت  6.8في
المئة مــن إجمالي واردات طوكيو مــن النفط الخام،
مقارنة بنسبة  8.0في المئة التي كانت عليها خالل

البرميل الكويتي
ً
يرتفع  16سنتا
ارتفع سعر برميل النفط
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي  16سـ ـنـ ـت ــا فــي
تداوالت يوم االثنين ليبلغ
 74.82دوالرا مقابل 74.66
دوالرا للبرميل في تداوالت
يوم الجمعة الماضي ،وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.

الشهر ذاتــه مــن عــام  .2017وشـهــدت واردات اليابان
النفطية ارتـفــاعــا بنسبة  7.1فــي الـمـئــة عـلــى أســاس
سنوي لتصل الى  2.98مليون برميل في اليوم كأول
مكسب لها منذ شهرين.
وشكلت الشحنات من الشرق األوسط  89.9في المئة
من إجمالي الشحنات ،بزيادة بلغت  6.6نقاط مئوية
عن العام الماضي.
والتزال المملكة العربية السعودية المورد النفطي
االول لليابان ،حيث ارتفعت وارداتها بنسبة  1.0في
المئة مقارنة بعام  2017لتصل الى  1.14مليون برميل

يوميا ،تليها اإلمارات العربية المتحدة بواقع  618ألف
برميل يوميا ،بانخفاض  0.6في المئة.
فيما تحل قطر بالمرتبة الثالثة بــوا قــع  275ألف
برميل في اليوم ،بينما تأتي إيران في المركز الرابع
بواقع  211الف برميل في اليوم على التوالي.
يذكر أن اليابان هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في
العالم ،بعد كل من الواليات المتحدة والصين.
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«كيبكو» تجدد اتفاقية الشراكة مع «إنجاز الكويت» «بوبيان» يوقع بروتوكول تعاون مع «االئتمان»
لتدريب  1000طالب على مدى العامين المقبلين

توفير الربط اإللكتروني «اإليداع المباشر» بين البنكين

أعـلـنــت شــركــة مـشــاريــع الـكــويــت القابضة
(كـيـبـكــو) أم ــس تـجــديــد اتـفــاقـيــة الـشــراكــة مع
مؤسسة إنجاز الكويت غير الحكومية ،التي
تشجع على خدمة المجتمع ،من خالل تطوع
الـمـهـنـيـيــن ل ـتــدريــب ال ـش ـبــاب وال ـش ــاب ــات في
المدارس والجامعات ،وسيعمل المتطوعون
من شركة المشاريع ،بموجب هذه االتفاقية،
على تدريب  1000طالب على مــدى العامين
الدراسيين المقبلين.
ووفقا لالتفاقية ،فإن موظفين من شركات
ال ـم ـج ـمــوعــة س ـي ـت ـطــوعــون م ــن أج ـ ــل تـقــديــم
برامج إنجاز التدريبية لتالميذ المرحلتين
المتوسطة والثانوية وطالب الجامعات في
مـجــالــي ريـ ــادة األع ـم ــال واالس ـت ـع ــداد للعمل
والثقافة المالية ،وستبدأ البرامج التدريبية
مع بداية العام الدراسي في سبتمبر ،2018
وتستمر حتى يونيو .2020
وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة إنجاز
الكويت ليلى المطيري« :إننا نشعر بالفخر
والسعادة للعمل عن كثب مع شركة مشاريع
الكويت التي تعتبر من أهم الداعمين للدور
ال ــذي تـقــوم بــه إنـجــاز الـكــويــت .لقد أت ــاح لنا
الــدعــم ال ــذي قــدمـتــه شــركــة الـمـشــاريــع فرصة
العمل على تمكين شباب الكويت ،كما تبرهن
مثل هذه االتفاقيات على أهمية الشراكات مع
القطاع الخاص».
وأضــافــت المطيري« :ان عــدد المتطوعين
الــذيــن يـمـثـلــون شــركــة مـشــاريــع الـكــويــت في
األ نـشـطــة المختلفة ا ل ـتــي قـمـنــا بتنظيمها،
والوقت والجهد الذي عملوا على تخصيصه
في سبيل تدريب الطالب ،يؤكد أهمية العمل
ال ـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه إنـ ـج ــاز ع ـبــر االس ـت ـث ـم ــار في
مستقبل الكويت ،مــن خــال تثقيف الشباب
وزي ــادة الــوعــي مــن أجــل تعزيز ثقافة ريــادة
األعمال».

وقع بنك بوبيان بروتوكول
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون م ـ ـ ــع ب ـ ـنـ ــك االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــي ،ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف ت ـف ـع ـي ــل
وطــرح مجموعة مــن الخدمات
اإللـكـتــرونـيــة ال ـجــديــدة ،والـتــي
من شأنها تسهيل المعامالت
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة ل ـ ـع ـ ـمـ ــاء الـ ـبـ ـن ــك
المتعاملين مع «االئتمان».
وق ــع االتـفــاقـيــة نــائــب رئيس
مـجـلــس اإلدارة ال ـمــديــر ال ـعــام
ل ــ«االئ ـت ـم ــان» ص ــاح الـمـضــف،
ون ـ ــائ ـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـ «بوبيان» عبدالله التويجري،
بحضور عــدد مــن المسؤولين
من الطرفين.
وأك ــد التويجري أن «توقيع
بـ ــروتـ ــوكـ ــول ال ـ ـشـ ــراكـ ــة ل ـلــربــط
اإللكتروني مع (االئتمان) يأتي
من منطلق تفعيل دور الحكومة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،والـ ـح ــرص على
تطوير األداء ،واالسـتـفــادة من
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـحــدي ـثــة الـتــي
ت ــوف ــره ــا ال ـه ـي ـئ ــة ،ب ـم ــا ي ـخــدم
ال ـع ـمــاء ،وتـسـهـيــل اإلج ـ ــراءات
اليومية ،وتقديم أفضل خدمة
لهم».
وأضـ ـ ـ ــاف أن ه ـ ــذه ال ـخ ـطــوة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن «بـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان»
و«االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان» ت ـم ـثــل ن ـمــوذجــا
عمليا للتعاون بين القطاعين
الـ ـحـ ـك ــوم ــي وال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،وب ـم ــا
ينعكس إيجابيا على مصلحة
المواطن ،الذي يطمح للحصول
على خدمات مميزة.
ولفت التويجري إلى أن هذه

ليلى المطيري وإيمان العوضي
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ذك ـ ــرت ال ـم ــدي ــرة الـتـنـفـيــذيــة
الت ـصــاالت المجموعة فــي شــركــة المشاريع
إيـ ـم ــان الـ ـع ــوض ــي« :نـ ـح ــن سـ ـع ــداء بـتـجــديــد
شراكتنا مع مؤسسة إنجاز الكويت لعامين
دراسيين جديدين ،لقد وفر تعاوننا السابق
مع إنجاز فرصة تواصل المتطوعين بشكل
م ـبــاشــر م ــع الـ ـط ــاب ،وإع ـط ــائ ـه ــم ف ـك ــرة عن
خياراتهم الوظيفية المستقبلية .إننا نتطلع
إلـ ــى ت ـعــزيــز ث ـقــافــة ال ـت ـط ــوع داخ ـ ــل شــركــات
المجموعة ،حيث يشارك موظفونا معارفهم

وخبراتهم مع الشباب في مجتمعنا» .يذكر
أن شركة المشاريع وقعت االتفاقية األولــى
مع «إنجاز الكويت» في يونيو  ،2016بهدف
تدريب  1000طالب على مدار عامين دراسيين،
وق ــد ت ـطــوع أك ـثــر م ــن  30مــوظ ـفــا م ــن شــركــة
مـشــاريــع ال ـكــويــت ،وبـنــك بــرقــان ،ومجموعة
الخليج للتأمين ،و ،OSNوشــركــة الـعـقــارات
المتحدة ،وشركة القرين لصناعة الكيماويات
البترولية وشركة كامكو لالستثمار للمشاركة
في هذه المبادرة.

التويجري والمضف مع مسؤولي البنكين

ال ـخ ــدم ــة ت ـض ــاف إلـ ــى سلسلة
الخدمات والمنتجات المميزة
الـ ـت ــي ط ــرح ـه ــا «بـ ــوب ـ ـيـ ــان» فــي
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،بـ ـه ــدف
تسهيل حياة عمالئه ،ومنحهم
الراحة في استخدام المعامالت
المصرفية.
وح ـ ـ ـ ـ ــول أب ـ ـ ـ ـ ــرز م ـ ـ ــزاي ـ ـ ــا هـ ــذا
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،أوض ـ ـ ــح أن ـ ــه سـيـتــم
توفير خدمة الربط اإللكتروني
(اإليداع المباشر) بين «بوبيان»
و«االئ ـت ـم ــان» ،الـتــي مــن شأنها
تسهيل معامالت عمالء البنك
الـ ـم ــرتـ ـبـ ـط ــة م ـ ــع «االئـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــان»،
مـثــل :قــرض الـ ــزواج أو القرض
اإلس ـك ــان ــي وغ ـيــره ـمــا ،إضــافــة
إلــى أنها تعمل عن طريق آلية
اإليـ ـ ـ ــداع ال ـم ـب ــاش ــر إل ـك ـتــرون ـيــا
لـ ـشـ ـيـ ـك ــات عـ ـ ـم ـ ــاء «بـ ــوب ـ ـيـ ــان»

ال ـم ـس ـحــوبــة ع ـل ــى «االئـ ـتـ ـم ــان»
ل ـل ـم ـعــامــات ال ـم ــذك ــورة أع ــاه،
دون الحاجة لالستخدام الفعلي
لـلـشـيـكــات ،حـيــث تـســاعــد هــذه
الخدمة في تسريع عملية إيداع
ال ـش ـي ـكــات ب ـح ـســابــات الـعـمــاء
آليا ،بدال من اإليداع اليدوي.
وب ـ َّـي ــن أن آل ـي ــة ال ـع ـمــل بـهــذه
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ت ـ ـتـ ــم بـ ـتـ ـسـ ـل ــم م ـلــف
إلكتروني من «االئتمان» يقوم
«ب ــوب ـي ــان» ب ـت ـمــريــره بــالـنـظــام،
ل ـي ـتــم إي ـ ـ ــداع م ـب ــال ــغ ال ـش ـي ـكــات
ب ـح ـســابــات ال ـع ـمــاء م ـبــاشــرة،
ما يسهل على عميل «بوبيان»
إت ـمــام مـعــامـلـتــه م ـبــاشــرة دون
الحاجة إلى مراجعة «االئتمان»
لتسلم الـشـيــك ،أو حـتــى زي ــارة
«بــوب ـيــان» إليـ ــداع ال ـش ـيــك ،كما
كان من قبل.

م ـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أك ـ ــد
الـتــويـجــري أهمية ال ــدور الــذي
ي ـل ـع ـبــه «االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان» فـ ــي ح ـيــاة
المواطنين ،وتسهيل حصولهم
عـ ـل ــى ال ـ ـخـ ــدمـ ــات اإلسـ ـك ــانـ ـي ــة،
بمختلف أشكالها ،إلــى جانب
ت ـط ــور خ ــدم ــات ــه ف ــي ال ـس ـنــوات
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وال ـ ـتـ ــي تـ ـه ــدف إل ــى
تسهيل معامالت المواطن مع
البنك.

برنامج «يال وطني» يستقبل الدفعة التاسعة من المتدربين لعام 2018
«يال وطني»
أحد أهم
برامج التأهيل
الوظيفي
لحديثي التخرج
من الكوادر
الوطنية على
مستوى القطاع
الخاص

العبالني

استقبل برنامج «يال وطني»
ل ـتــأه ـيــل ال ـش ـب ــاب م ــن ال ـك ــوادر
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـع ـمــل ف ــي ال ـق ـطــاع
ال ـم ـص ــرف ــي ،ال ــدف ـع ــة الـتــاسـعــة
لعام  2018من الخريجين الجدد
لتدريبهم على العمل في فروع
بنك الكويت الوطني.
ويمتد البرنامج الذي يشارك
ً
فيه  15متدربا ومتدربة فترة
أربعة أسابيع ،ويأتي البرنامج
ف ــي إطـ ــار ح ــرص بـنــك الـكــويــت
الــوطـنــي عـلــى دع ــم الخريجين
من الكوادر الوطنية ،وكجزء من
مسؤوليته االجتماعية تجاه
الشباب.
ويـشـمــل الـبــرنــامــج الـتــدريــب
على العديد من جوانب العمل
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي مـ ـ ـث ـ ــل :ال ـ ـم ـ ـبـ ــادئ
المصرفية ،المنتجات البنكية،
ب ـطــاقــات االئ ـت ـم ــان ،ال ـق ــروض،
ال ـح ـســابــات ،الـتــأمـيــن ،مخاطر
االحتيال ،تقييم الفروع وجودة
ال ـخ ــدم ــة ،ال ـســريــة الـمـصــرفـيــة،
ً
كـ ـم ــا ي ـت ـض ـم ــن ت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــا ع ـلــى
تطوير المهارات الذاتية مثل:
تعزيز الثقة بالنفس والتقييم

ال ــذات ــي ،ب ـنــاء األداء الـمـتـمـيــز،
التغيير واالبتكار ،علم اإلدارة
واالتـ ـص ــال ال ـف ـعــال ،أخــاقـيــات
العمل والـسـلــوك ،العمل بــروح
الفريق الواحد.
وق ــال الـمــديــر الـعــام للموارد
البشرية لمجموعة بنك الكويت
الوطني عماد العبالني« ،يأتي
ب ــرن ــام ــج «يـ ـ ــا وط ـ ـنـ ــي» ضـمــن
بــرامــج الـتــدريــب ،الـتــي يطلقها
ً
الـبـنــك الــوطـنــي سـنــويــا بهدف
اسـتـقـطــاب ال ـك ـفــاء ات الوطنية
الـشــابــة ،إذ تــم إع ــداد البرنامج
ل ـي ـت ـن ــاس ــب م ـ ــع حـ ــاجـ ــة س ــوق
ً
الـ ـعـ ـم ــل ،ع ـب ــر ت ـق ــدي ـم ــه ف ــرص ــا
تدريبية للخريجين المميزين،
الـ ــذيـ ــن اجـ ـ ـت ـ ــازوا االخـ ـتـ ـب ــارات
المؤهلة للبرنامج».
وأضـ ــاف ال ـع ـبــانــي ،أن «يــا
وطـ ـن ــي» م ــن أح ـ ــد أه ـ ــم ب ــرام ــج
ال ـت ــأه ـي ــل ال ــوظ ـي ـف ــي لـحــديـثــي
الـتـخــرج مــن ال ـك ــوادر الوطنية
على مستوى الـقـطــاع الخاص
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،إذ ي ـ ـهـ ــدف إل ــى
تـ ــدري ـ ـب ـ ـهـ ــم بـ ـشـ ـك ــل اح ـ ـتـ ــرافـ ــي
ع ـلــى مـخـتـلــف ج ــوان ــب الـعـمــل

عماد العبالني

ال ـم ـص ــرف ــي ،وذل ـ ــك بــاالع ـت ـمــاد
على أسـلــوب الـتــدريــب العملي
والنظري.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت م ــدي ــرة
إدارة ا ل ـ ـ ـفـ ـ ــروع ا ل ـم ـح ـل ـي ــة فــي
ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي غــديــر
ال ـ ـعـ ــوضـ ــي ومـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة إدارة
ال ـتــدريــب ف ــي ال ـب ـنــك« :يـحــرص
بـ ـن ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ــوط ـ ـنـ ــي عـلــى
اسـتـقـطــاب ال ـك ـفــاء ات الوطنية
ال ـشــابــة وإعـ ــدادهـ ــا لـلـعـمــل في

متدربون في برنامج «يال وطني»
الـقـطــاع ال ـم ـصــرفــي» ،موضحة
أن ـ ــه ي ـت ــم ت ــدري ــب ال ـم ـشــارك ـيــن
فــي الـبــرنــامــج بــأسـلــوب عملي
مـ ـكـ ـث ــف ،إذ تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم إدارة
ً
التدريب نموذجا لمحاكاة أحد
فروع البنك الوطني في تدريب
هــؤالء الشباب حتى يتم صقل
م ـهــارت ـهــم ق ـبــل أن ي ـكــونــوا في
مــواج ـهــة حـقـيـقـيــة م ــع العميل
التي قد يكون لها رهبتها لدى
الموظفين الجدد.

«التجاري» :تحديث البيانات عبر تطبيق الهواتف الذكية
أعلن البنك التجاري الكويتي
إط ـ ــاق خ ــدم ــة ت ـحــديــث بـيــانــات
ال ـب ـطــاقــة ال ـمــدن ـيــة ،وه ــي خــدمــة
جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة وم ـ ـ ـب ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــرة ،وت ـ ــأت ـ ــي
فـ ــي إط ـ ـ ــار س ـع ــي ال ـب ـن ــك ال ــدائ ــم
لتطوير الـخــدمــات اإللكترونية،
وتسهيل الـتــواصــل مــع العميل،
إل نـجــاز جميع المتطلبات التي
تؤهله للحصول على الخدمات
المصرفية المبتكرة التي يقدمها
البنك.
وف ـ ــي ت ـع ـل ـي ـقــه ع ـل ــى ال ـخ ــدم ــة
الجديدة ،قال المدير العام لقطاع
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة ل ــأف ــراد،

حـ ـمـ ـي ــد س ـ ـل ـ ـمـ ــان« :ن ـ ـس ـ ـعـ ــى فــي
(التجاري) دوما إلى اتباع أفضل
األس ــالـ ـي ــب ال ـت ـق ـن ـيــة ،وتــوظ ـيــف
التكنولوجيا الحديثة ،لتوفير
خدمات مرنة لعمالئنا في جميع
األوقات».
وأش ــار إلــى أن «الـتـجــاري» من
أوائـ ـ ــل ال ـب ـن ــوك ال ـت ــي ت ـق ــدم هــذه
الـخــدمــة عـلــى مـسـتــوى الـكــويــت،
والتي تأتي ضمن مجموعة من
الـتـحـسـيـنــات واإلض ــاف ــات الـتــي
قام بها البنك للخدمات المقدمة
عـبــر تطبيقه لـلـهــواتــف الــذكـيــة،
م ـ ــا يـ ـجـ ـع ــل ال ـت ـط ـب ـي ــق الـ ـخـ ـي ــار

المفضل واألسرع لباقة كبيرة من
الخدمات المميزة ،والتي تواكب
مميزات التكنولوجيا وتطلعات
العميل.
وع ــن ه ــذه ال ـخــدمــة ال ـجــديــدة
وم ـم ـيــزات ـهــا ،أوضـ ــح حـمـيــد أنــه
«ب ــإم ـك ــان الـعـمـيــل ت ــزوي ــد الـبـنــك
ب ـب ـط ــاق ـت ــه الـ ـم ــدنـ ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة،
ومـ ـت ــابـ ـع ــة ح ــالـ ـتـ ـه ــا ب ـخ ـط ــوات
بسيطة ،ليتسنى للبنك تحديث
بيانات البطاقة المدنية» ،منوها
بـ ـ ــأن هـ ـ ــذه الـ ـخ ــدم ــة ت ــوف ــر عـلــى
العمالء عناء الــذهــاب إلــى الفرع
لتحديث بيانات البطاقة المدنية.

حميد سلمان

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

خريجو الدفعة  25من أكاديمية األهلي مع إدارة البنك
احتفل البنك األهلي الكويتي،
أخيرا ،بتخريج الدفعة الخامسة
والعشرين من أكاديميته ،حيث
ت ــم ت ـكــريــم  21م ـش ــارك ــا أك ـم ـلــوا
بـ ـنـ ـج ــاح الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـت ــدري ـب ــي
ال ـم ـك ـث ــف ال ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـم ــر أربـ ـع ــة
أسابيع.
وتـ ـ ـضـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــت ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
ال ـتــدري ـب ـيــة ج ــزأي ــن مـتـكــامـلـيــن؛

أسعار صرف العمالت العالمية

ودعـ ـ ــا س ـل ـم ــان عـ ـم ــاء الـبـنــك
إل ـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ه ـ ـ ــذه ال ـخ ــدم ــة
الجديدة بالدخول على تطبيق
«التجاري» على هواتفهم الذكية،
مؤكدا في الوقت نفسه أن البنك
دائما يتطلع إلى خدمة عمالئه،
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال أحـ ـ ـ ـ ـ ــدث ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل
التكنولوجية ،لذلك «يسعى دائما
إلـ ــى تـحـسـيــن وت ـط ــوي ــر ق ـنــواتــه
اإللكترونية ،وإضــافــة كل خدمة
تسهل على العميل إجراء عملياته
البنكية».

«األهلي» يحتفل بتخريج الدفعة الـ  25من أكاديميته

األول ركــز على الجانب النظري
الــدراســي التقليدي ،فيما تناول
الجزء الثاني التدريب الميداني
«أثناء الوظيفة» ،بإتاحه الفرصة
للمتدربين باالطالع على األعمال
الفعلية ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا إدارات
الـبـنــك ،لمعرفة الـجــانــب العملي
في العمليات اليومية ،وتزويدهم
بالمهارات العملية.

وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـعـ ـ ــوضـ ـ ــي ع ـل ــى
ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي ال ـبــرنــامــج أن
يـ ـح ــرص ــوا ع ـل ــى ال ـت ــرك ـي ــز فــي
ال ـم ـع ـلــومــات ،ال ـت ــي يـتـلـقــونـهــا
أثـنــاء الـتــدريــب ،ألنـهــا ستكون
بمنزلة األعمدة الرئيسية ،التي
س ـي ـتــم ب ـن ــاء عـلـيـهــا خـبــراتـهــم
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
المصرفي ،كما دعتهم إلى بذل
ال ـج ـهــد وال ـم ـث ــاب ــرة ف ــي الـعـمــل
لتحقيق التميز وا لـتـفــوق بما

يمهد الطريق للنمو الوظيفي
وتقلد المناصب القيادية.
ويـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الوطني على تقديم العديد من
ال ـبــرامــج الـتــدريـبـيــة الـمــوجـهــة
لـ ـلـ ـخ ــريـ ـجـ ـي ــن وال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة إلـ ــى
ج ــان ــب ال ـ ـبـ ــرامـ ــج االحـ ـت ــرافـ ـي ــة
المتخصصة لموظفيه ،منها
ب ــرن ــام ــج ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـص ـي ـفــي
لـطـلـبــة الـ ـم ــدارس والـجــامـعــات
والمعاهد ،و»أكاديمية الوطني»

المخصصة لحملة الشهادات
الجامعية من الكوادر الكويتية
الشابة التي تم اختيارها للعمل
ف ــي ال ـب ـن ــك ،إلـ ــى ج ــان ــب م ـئــات
البرامج التي تعدها مجموعة
ال ـم ــوارد الـبـشــريــة للموظفين،
وب ــرام ــج الـتـطــويــر الـمـهـنــي في
م ـخ ـت ـل ــف مـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـب ـن ــك
وإداراته.

تجدر اإلشارة إلى أن «األهلي»
قام بإنشاء أكاديميته ،للمساهمة
ف ــي ت ــدري ــب ال ـخــري ـج ـيــن ال ـجــدد
والـبــاحـثـيــن عــن فــرصــة عـمــل في
الـقـطــاع الـمـصــرفــي ،كـمــا تمكنت
األكــادي ـم ـيــة ،مــن خ ــال تفاعلها
مع المشاركين ،من التعرف على
مهاراتهم وإمكاناتهم الحالية،
وتوظيفها الحتياجات البنك ،بما

يتيح لهم استخدام هذه الطاقة
اإليجابية لممارسة مهام عملهم
بكل ثقة وبراعة.
وس ـيــواصــل الـبـنــك أداء دوره
االج ـت ـم ــاع ــي ال ـف ــاع ــل ،م ــن خــال
دع ـ ــم أك ــادي ـم ـي ـت ــه ،وغ ـي ــره ــا مــن
المبادرات.
وتـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــرج ف ـ ـ ـ ــي أكـ ـ ــادي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة
األه ـلــي  556مـتــدربــا حـتــى اآلن.

وي ـ ـحـ ــرص الـ ـبـ ـن ــك عـ ـل ــى تــأه ـيــل
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوادر ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـع ـمــل فــي
القطاع المصرفي ،بما ال يعود
بالفائدة على «األهـلــي» فحسب،
بل يشمل القطاع المصرفي ككل،
ويـســاعــد الـشـبــاب على اكتساب
معرفة فعلية في مجال األعمال
المصرفية.

ةديرجلا
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«التكويت» يربك سوق مكاتب مدققي الحسابات

«أياتا»« :طيران الجزيرة»
عضو وسيتم التجديد لها

الئحة هيئة األسواق ألزمتها بنسبة ال تقل عن  %50من منتصف 2018

عيسى عبدالسالم

قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» ،إن بعض
ً
مكاتب تدقيق الحسابات تواجه أزمــة مجددا
في االلتزام بنسب تعيين العمالة الوطنية ،التي
حددتها تعليمات هيئة أسواق المال ،إذ ينبغي
عليها أن تصل نسبة الكويتيين فيها إلى 50
ً
في المئة من إجمالي عدد الموظفين ،اعتبارا
من منتصف .2018
وأوضحت المصادر ،أن جمعية المحاسبين
والمراجعين الكويتية طلبت من هيئة أسواق
الـمــال استثناء ها مــن االل ـتــزام بالحد األدنــى
من تعيين العمالة الوطنية لديها ،واالكتفاء
بـمــا يـتــوافــر فــي ن ـظــام الـخــدمــة الـمــدنـيــة ،وأال
تتعدى هذه النسبة  15في المئة ،مشيرة إلى
ً
أنــه ،وفقا لالئحة التنفيذية ،يشترط أال تقل
نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في فرق
المراجعة والتدقيق لــدى المكتب عــن  15في

المئة خــال الـسـنــوات الـثــاث األول ــى مــن قيد
الحسابات في سجل الهيئة الخاص بمراقبي
الحسابات ،على أن تصل خالل  6سنوات من
تاريخ القيد إلى  30في المئة ،وأال تقل النسبة
اإلجمالية عن  50في المئة خالل  9سنوات من
تاريخ القيد.
وذك ـ ــرت أن م ـكــاتــب تــدق ـيــق ال ـح ـســابــات لم
تستوف طوال السنوات الماضية النسبة التي
حددتها «أسواق المال» ضمن المرحلة الثانية،
والـبــالـغــة  30فــي الـمـئــة ،لـعــدم تــوافــر العمالة
الالزمة لذلك ،باستثناء مكتبين أو ثالثة على
أقصى تقدير ،مبينة إلى أنها قدمت إلى الهيئة
ما يثبت اتخاذها إجراءات من شأنها الوصول
إلـ ــى ال ـن ـس ـبــة الـ ـمـ ـح ــددة م ــن ت ـع ـي ـيــن ال ـع ـمــالــة
الوطنية ،سواء من إعالنات صحافية ،لوجود
ش ــواغ ــر وظـيـفـيــة لــدي ـهــا ت ـخــص الـكــويـتـيـيــن،

«حمولة» تطلق تقنية تنسيق حموالت
الشحن البري في السعودية

وتخصيص روات ــب ومــزايــا لتشجيعهم على
العمل في هذه المكاتب.
وبينت المصادر ،أن حالة من االرتباك سادت
فــي أوسـ ــاط مــدقـقــي ال ـح ـســابــات ،عـلــى خلفية
عدم استيفاء المدققين نسبة العمالة الوطنية
المقررة في الالئحة ،وتعرضت بعض المكاتب
لــا ي ـقــاف ،مـسـتــدركــة أن جمعية المحاسبين
أفادت «الهيئة» في وقت قريب بصعوبة االلتزام
بنسبة العمالة الوطنية ال ــواردة فــي الالئحة
التنفيذية ،وطالبتها بإعادة النظر في الالئحة
التنفيذية .وأوضحت أن النقاش بين «الهيئة»
ومـكــاتــب تــدقـيــق الـحـســابــات ممتد مـنــذ إل ــزام
األخيرة بضرورة التسجيل لدى هيئة أسواق
ً
المال ،للتدقيق على الشركات المدرجة ،علما
أن هناك اجتماعات ستعقد بهذا الخصوص
خالل الفترة القليلة المقبلة.

اقتصاد

ولـفـتــت إل ــى أن هـنــاك عقوبتين محددتين
في الالئحة في هذا الخصوص ،هما :اإليقاف
المؤقت للترخيص ،وإلغاء التسجيل ،مشيرة
إلى أن «الهيئة» اختارت العقوبة األقل ،رغم أن
البعض كــان يميل أكـثــر إلــى الـتـشــدد ،وتبني
العقوبة األكثر صرامة.
ونــوهــت الـمـصــادر إلــى أن مكاتب التدقيق
الـمـحــاسـبــي ت ــرى أن س ــوق ال ـع ـمــل ل ـيــس فيه
العدد الكافي من المواطنين ،لتغطية النسبة
الـمـفــروضــة مــن الهيئة عليها ،إضــافــة الــى أن
مخرجات التعليم الممثلة في عدد المواطنين
الحاصلين على تخصصات محاسبية نادرة
ً
ً
فــي الـكــويــت ،فـضــا عــن أن هـنــاك تفضيال من
أص ـحــاب ه ــذه الــوظــائــف الـعـمــل فــي قـطــاعــات
ً
أخــرى بــدال من تحمل أعباء أعمالها ،السيما
العنصر النسائي.

أك ــد االت ـح ــاد ال ــدول ــي للنقل ال ـجــوي (أي ــات ــا)،
أن الشائعات التي تزعم بــأن «طيران الجزيرة»
لــم يـعــد عـضــوا فــي االت ـحــاد أو بــرنــامــج تدقيق
وسالمة العمليات ( )IOSAالتابع لـ«أياتا» ،عارية
عن الصحة.
ُ
ويـعــد «طـيــران الـجــزيــرة» عـضــوا فــي االتـحــاد
ال ــدول ــي لـلـنـقــل الـ ـج ــوي م ـنــذ  19م ــاي ــو ،2011
وال ـش ــرك ــة حــاص ـلــة ع ـلــى شـ ـه ــادة ف ــي ال ـســامــة
التشغيلية للعمليات ( ،)IOSAا لـتــي يصدرها
االتحاد الدولي للنقل الجوي ،كما أنه من المقرر
تجديد الشركة لهذه الشهادة في وقت الحق من
العام الحالي.
وتعتبر شهادة السالمة التشغيلية معيارا
إلدارة ال ـســامــة ال ـعــال ـم ـيــة ل ـشــركــات ال ـط ـيــران،
وجميع أعضاء االتحاد الدولي للنقل الجوي من
شركات الطيران يتوجب عليهم البقاء مسجلين
للحفاظ على عضوية االتحاد.

«المركز» :انتعاش النفط يمنح «مدن األهلية» تدعو إلى تسهيل تملك
األسواق الخليجية دفعة قوية األجانب للعقار
الستقطاب  30مليار دوالر للكويت خالل  5سنوات

من اليسار :زياد الحميد وعاصم الراجحي ومحمد عبدالقادر وفهد الشطي
أعـلـنــت مـنـصــة «ح ـمــولــة» ،وهــي
م ـ ـشـ ــروع رقـ ـم ــي ن ــاش ــئ لـتـنـسـيــق
الشحنات ،أمس ،إطالقها رسميا في
السعودية ،ومــن شــأن ذلــك تحقيق
الكفاءة في قطاع الشحن البري ،من
خالل دمج جهات الشحن وشركات
النقل البري.
وتتعامل تقنية «حمولة» لتنسيق
ال ـش ـح ـن ــات مـ ــع الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـتــي
تواجهها شركات الشحن والنقل،
حـيــث تـمـنــح ال ـشــاح ـنــون إمـكــانـيــة
االستفادة من السعات المتاحة في
الـشــاحـنــات مـتــى اح ـتــاجــوا إليها،
وتجنب شركات النقل قطع أميال
طويلة بحاويات فارغة أو االنتظار
لـلـحـصــول عـلــى شـحـنــات .الجدير
بالذكر أن «أجيليتي» هي المستثمر
الرئيسي في تقنية «حمولة».
من جهته ،قال الرئيس التنفيذي
مــؤســس «ح ـمــولــة» زيـ ــاد الـحـمـيــد:
«ال ـ ـهـ ــدف ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـح ـمــولــة هــو
بناء منصة للتنسيق بين شركات
ال ـش ـح ــن وال ـس ــائ ـق ـي ــن ،بـ ـن ــاء عـلــى
التكلفة وج ــودة الـخــدمــة وش ــروط
الدفع».
وبدأت «حمولة» تقديم خدماتها
ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ي ـن ــاي ــر ال ـم ــاض ــي،
وت ـت ـيــح ال ـم ـن ـصــة ل ـش ــرك ــات الـنـقــل
ً
وشــركــات الشحن األصـغــر حجما
فرصة الوصول إلى مجموعة أكبر

من العمالء واالستفادة من أساطيل
الشحن الـخــاصــة بهم بشكل أكثر
كفاءة ،ويمكن للشاحنين االختيار
من بين مجموعة من خيارات النقل
ال ـت ــي ت ـل ـبــي م ـعــاي ـيــرهــم ال ـخــاصــة
بالجودة واالتساق.
ت ـجــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن تطوير
م ـن ـص ــة «ح ـ ـمـ ــولـ ــة» ي ـت ـم ــاش ــى مــع
األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة لـ ــرؤيـ ــة
ال ـس ـع ــودي ــة  ،2030ح ـي ــث تـسـعــى
الحكومة السعودية كجزء من هذه
الرؤية إلى تنويع مصادر االقتصاد،
والنهوض بالقطاع الخاص ،وخلق
فـ ـ ــرص عـ ـم ــل ج ـ ــدي ـ ــدة ،وت ـح ـس ـيــن
القدرة التنافسية ،وتحقيق الريادة
الـلــوجـسـتـيــة ،وزي ـ ــادة الـ ـص ــادرات
غير النفطية ،وجذب االستثمارات
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة .وأشـ ـ ـ ــار ال ـح ـم ـي ــد إل ــى
ان «حـمــولــة تـعــزز ك ـفــاءة وفعالية
ال ـخــدمــات الـلــوجـسـتـيــة وال ـت ـجــارة
ب ـمــا ي ـت ـمــاشــى م ــع رؤي ـ ــة الـمـمـلـكــة
لعام  .»2030من جانبه ،ذكر رئيس
ال ـع ـم ـل ـي ــات ومـ ــؤسـ ــس «حـ ـم ــول ــة»
عاصم الراجحي« :ان االرتفاع الذي
ي ـش ـهــده عـ ــدد ال ـش ـح ـنــات ال ـت ــي تم
تسليمها لـلـعـمــاء خ ــال األشـهــر
ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـم ــاض ـي ــة ي ـع ـكــس حـجــم
الطلب على خدمات حمولة ،وأعرب
عمالؤنا إلى أنهم يتطلعون دائما
إلى التحديثات اآلنية الدقيقة حول

األسعار ،وإمكانية تتبع شحناتهم
في جميع األوقات» .وتعد «أجيليتي
فنشرز» ،وهي الــذراع االستثمارية
ل ـل ـش ــرك ــة ال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة ال ـع ـمــاقــة
(أجيليتي) مستثمرا رئيسيا في
«حمولة» ،وعملت بشكل وثيق مع
فريق «حمولة» على تطوير المنصة
وإطالقها للتشغيل.
وت ـت ـش ــارك «أجـيـلـيـتــي فـنـشــرز»
مـ ــع شـ ــركـ ــات ن ــاشـ ـئ ــة واع ـ ـ ـ ــدة فــي
قطاع التقنيات ،والتي من شأنها
المساهمة في بناء سالسل إمــداد
أسـ ـ ـ ــرع وأك ـ ـثـ ــر أمـ ـن ــا واس ـ ـتـ ــدامـ ــة،
وتستثمر جـهــودهــا وأمــوالـهــا في
ال ـشــركــات الـنــاشـئــة الــرقـمـيــة التي
تـخـلــق قـيـمــة ج ــدي ــدة ف ــي الـتـجــارة
اإللكترونية وخدمات التوصيل.
بــدورهــا ،أف ــادت رئيسة مجلس
إدارة ش ــرك ــة أج ـي ـل ـي ـت ــي وف ــري ــق
أجيليتي فنشرز هـنــادي الصالح
بأن «متطلبات العمالء وتوقعاتهم
والنماذج التشغيلية التابعة لذلك
دائـ ـم ــا م ــا ت ـت ـغ ـيــر ،ل ــذل ــك ستعمل
ح ـم ــول ــة ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر رؤي ـ ـ ــة آن ـيــة
لألساطيل ،فضال عن درايــة كاملة
بـمـتـطـلـبــات ال ـع ــرض وال ـط ـلــب في
أس ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،وسـ ـت ــواص ــل
أجيليتي مساعيها نحو االبتكار
بالشراكة مــع شــركــات ناشئة مثل
حمولة».

ق ــال ت ـقــريــر ال ـم ــرك ــز الـمــالــي
الكويتي «المركز» عن األسواق
ف ــي ش ـه ــر ي ــون ـي ــو ،إن أسـ ــواق
ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة واص ـ ـلـ ــت
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق نـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج إيـ ـج ــابـ ـي ــة
ه ــذا ال ـش ـه ــر ،إذ ارﺗﻔﻊ ﻣؤﺷر
ﺳﺗﺎﻧدرد آﻧد ﺑورز لدول مجلس
التعاون الخليجي ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.1
ً
في المئة ﺧﻼل اﻟﺷﮭر ،مسجال
ً
ارت ـفــاعــا ﺑﻧﺳﺑﺔ  9.9فــي المئة
ل ـل ـع ــام ،ل ـت ـكــون ال ـم ـن ـط ـقــة بين
األفضل ً
أداء للمؤشر في العالم.
ووفـ ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،ج ـ ــاء أداء
ﻣؤﺷر ﺳﺗﺎﻧدرد آﻧد ﺑورز لدول
م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـيـجــي
ً
مدعوما بــاألداء الجيد للسوق
السعودية بعد أنباء اإلدراج في
مؤشر مورغان ستانلي ،عالوة
على أنباء زيادة إنتاج النفط.
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ومـ ــن جهة
أخـ ــرى ،سـجــل مــؤشــر مــورغــان
س ـتــان ـلــي لـ ــأسـ ــواق ال ـنــاش ـئــة
ً
ونـظـيــره الـعــالـمــي ً
أداء سلبيا
لـهــذا الـشـهــر .إذ تــراجــع مؤشر
األسواق الناشئة بنسبة  4.6في
المئة ،وخسر مورغان ستانلي
العالمي  0.2في المئة.
وكـ ـ ــان أداء ب ـق ـيــة األسـ ـ ــواق
ً
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة م ـ ـت ـ ـفـ ــاوتـ ــا خ ــال
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر ،إذ سـ ـج ــل «ت ـ ـ ـ ـ ــداول»
ً
ارتـفــاعــا بنسبة  1.9فــي المئة
ً
خ ـ ـ ــال شـ ـه ــر يـ ــون ـ ـيـ ــو ،راف ـ ـعـ ــا
مـكــاسـبــه اإلجـمــالـيــة فــي 2018
إل ـ ــى  15.1ف ــي ال ـم ـئ ــة ،لـيـكــون
األعـ ـل ــى ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـيــج،
بينما خـســر س ــوق دب ــي حتى
اآلن  16.3في المئة لهذا العام.
وكانت كل من شركتي «زين»
و»أوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو» م ـ ــن بـ ـي ــن أف ـض ــل
الشركات الخليجية الرئيسية
ً
أداء ل ـهــذا ال ـش ـهــر ،إذ ارتـفـعــت
أسهمهما بنسبة  16في المئة

و 8.4فــي الـمـئــة عـلــى الـتــوالــي.
ولـ ـ ـق ـ ــد ش ـ ـكـ ــل قـ ـ ـ ـ ــرار م ـ ــورغ ـ ــان
سـ ـت ــانـ ـل ــي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدراج الـ ـك ــوي ــت
ف ــي قــائ ـمــة م ــراج ـع ــة تصنيفه
الـسـنــوي لـعــام  ،2019ال ــذي تم
اإلعالن عنه قرب نهاية الشهر،
دف ـع ــة لــأس ـهــم الــرئ ـي ـس ـيــة في
سوق المال الكويتية ،إذ عادت
أسعارها في االرتفاع.
وشهدت السوق السعودية،
التي كانت أفضل األسواق ً
أداء
في المنطقة خالل النصف األول
مــن عــام  2018بـعــائــدات بلغت
 15.1فــي المئة حتى تاريخه،
ً
ً
شهرا مضطربا مع تذبذب أداء
أسهمها نتيجة تــر قــب موقف
«أوبك» من حجم اإلنتاج النفطي
وتـ ـصـ ـحـ ـي ــح مـ ـعـ ـت ــدل ش ـه ــدت ــه
الـ ـ ـس ـ ــوق بـ ـع ــد ت ــرقـ ـي ــة م ــؤش ــر
مورغان ستانلي.
ل ـك ـن ـهــا ن ـج ـح ــت فـ ــي ن ـهــايــة
ال ـم ـطــاف ف ــي تـحـقـيــق مكاسب
ب ـن ـس ـبــة  1.9فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ل ـهــذا
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر .وأث ـ ـ ـ ــر الـ ـقـ ـل ــق ب ـش ــأن
تــوق ـعــات س ــوق ال ـع ـق ــارات في
دبــي على مــؤشــر األسـهــم بها،
إذ سـ ـجـ ـل ــت كـ ـ ـب ـ ــرى شـ ــركـ ــات
الـ ـعـ ـق ــارات واإلن ـ ـ ـشـ ـ ــاءات ،مـثــل
إعمار العقارية ودريك آند سكل
إنترناشيونال ،عائدات سلبية.
وانخفاض إنتاج النفط في
ف ـنــزويــا ول ـي ـب ـيــا ،وان ـخ ـفــاض
اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج مـ ـ ــن إيـ ـ ـ ـ ـ ــران ب ـس ـبــب
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ،ساهما
في إبقاء أسعار النفط أعلى من
مستوياتها خالل عام .2017
ول ــم تـنـجــح تــوق ـعــات زي ــادة
اإلنتاج النفطي ،التي وعدت بها
السعودية وروسيا ،في خفض
األسعار ،حيث ارتفعت أسعار
خام برنت بنسبة  2.1في المئة
لهذا الشهر.

للطيران» تعلن
«االتحاد ً
ً
هيكال جديدا
أعلنت مجموعة اال ت ـحــاد للطيران أ مــس تطبيق هيكل تنظيمي
ون ـمــوذج تشغيلي جــديــديــن بـهــدف االس ـت ـمــرار فــي تحقيق المهمة
المنوطة بها ،مع شروع المجموعة في المرحلة التالية من برنامجها
لتحويل األعمال.
وتمثل عملية إعــادة التنظيم الخطوة التالية التي من شأنها أن
تضمن مالءمة المجموعة للغرض ،الذي تأسست من أجله واالزدهار
كـمــؤسـســة تــركــز عـلــى ال ـض ـيــوف والـمــوظـفـيــن وت ـق ــوم عـلــى االبـتـكــار
والسالمة واالستدامة ودعم رؤية أبوظبي من أجل المستقبل.
وفي إطار الهيكلية الجديدة التي تسري بأثر فــوري ،سوف ُيعاد
تنظيم المجموعة إلى سبعة أقسام عمل تشمل العمليات التشغيلية،
والشؤون التجارية ،والصيانة واإلصالح َ
والعمرة ،والموارد البشرية،
وال ـشــؤون الـمــالـيــة ،وخــدمــات الــدعــم ،وتـحــويــل األع ـمــال ،تحت قيادة
فريق اإلدارة التنفيذية الجديد الذي يرفع تقاريره مباشرة إلى توني
دوغالس الرئيس التنفيذي للمجموعة ،الذي يتولى كذلك مسؤولية
قيادة االتحاد للطيران.
وبهذا الصدد ،قال محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة مجموعة
ً
االتحاد للطيران ،إنه «مع قرب مرور خمسة عشر عاما على انطالق
االتحاد للطيران إلى األجــواء ،تأتي إعــادة هيكلة المجموعة وفريق
القيادة لمساعدتنا على وضع األســس الراسخة لمجموعة االتحاد
ً
للطيران لتحقيق القيمة المثلى لها كمجموعة رائدة عالميا ،إضافة إلى
تبسيط وترشيد العمليات ،واغتنام الفرص التي تمكنها من التركيز
على تحسين األداء التشغيلي ألعمالها األساسية».
ً
وأضاف المزروعي« ،لقد حققنا تحسنا في نتائجنا التشغيلية العام
الماضي  ،2017وتحدونا الثقة بأننا نمضي على المسار الصحيح
هذا العام ،مع االستمرار في تعزيز ركائزنا على امتداد المجموعة بعد
فترة من توحيد األعمال ،بما يساهم في ترسيخ حضورنا في األسواق
العالمية الرئيسية واستمرارنا في دعم نمو أبوظبي وتعزيز مكانتها
في قطاعات الطيران والتجارة والسياحة الدولية».
وينتقل بيتر بومغارتنر إلى منصب «مستشار استراتيجي أول»
للرئيس التنفيذي للمجموعة توني دوغ ــاس ضمن فريق القيادة
ً
التنفيذية .وسيتولى السيد بومغارتنر ،الــذي شغل سابقا منصب
الرئيس التنفيذي لالتحاد للطيران منذ  ،2016تقديم االستشارات على
مستوى المجموعة بشأن الشراكات العالمية واالبتكار.

ح ـث ــت ش ــرك ــة مـ ـ ــدن األه ـل ـي ــة
الـ ـعـ ـق ــاري ــة الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة
بقطاع العقار في دولة الكويت
ع ـل ــى م ــراج ـع ــة األس ـ ـبـ ــاب ال ـتــي
ح ــال ــت دون ال ـت ـن ـف ـي ــذ ال ـف ـع ــال
لقرار مجلس الــوزراء بالسماح
لــأجــانــب بتملك الـعـقــار ،وذلــك
بعد صدوره بنحو  4سنوات.
وقالت الشركة في تقرير لها،
إن الشروط والضوابط التي تم
وضـعـهــا لتنفيذ ال ـق ــرار حالت
دون دخول استثمارات أجنبية
ك ـب ـي ــرة إل ـ ــى ال ـ ـسـ ــوق ال ـع ـق ــاري
المحلي.
وكشف التقرير أن السنوات
ً
األربـ ــع الـمــاضـيــة ش ـهــدت ع ــددا
ً
م ـح ــدودا مــن ق ـ ــرارات الـمــوافـقــة
بــال ـت ـم ـلــك ال ـع ـق ــاري ألفـ ـ ــراد من
جنسيات عربية وأجنبية قليلة.
ودع ــا الـتـقــريــر إل ــى مــراجـعــة
الـ ـ ـش ـ ــروط وت ـخ ـف ـي ـف ـه ــا وقـ ـي ــام
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـت ـف ــوي ــض
جهة مـحــددة بمنح الموافقات
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع إمـ ـك ــانـ ـي ــة فـتــح
مـ ـن ــاط ــق م ـع ـي ـن ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار
ً
االجنبي وخصوصا المناطق،
الـ ـت ــي ت ـت ــرك ــز ف ـي ـهــا ال ـجــال ـيــات
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة وعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارات ال ـس ـك ــن
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري أو
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدء بـ ــال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ل ـش ــري ـح ــة
األجانب المقيمين في الكويت
وفق ضوابط معينة وواضحة
وإجراءات أسرع.
واقترح التقرير أن تتم دراسة
إمـ ـك ــانـ ـي ــة ف ـ ـ ــرض رسـ ـ ـ ــوم ع ـلــى
تسجيل العقارات لألجانب مع
االسترشاد بما هو معمول به
في بعض دول مجلس التعاون
السيما اإلم ــارات ،التي نجحت

ف ـ ــي اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
عــرب ـيــة وأج ـن ـب ـيــة ضـخـمــة عبر
قطاع العقار ،لفتح المجال أمام
الـتـمـلــك الـمـبــاشــر دون الـلـجــوء
إلى أساليب غير مباشرة منها
الـمـحــافــظ الـعـقــاريــة أو ال ـشــراء
بأسماء مواطنين.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن اإلحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاء ات
ال ـح ــدي ـث ــة ت ـظ ـه ــر أن االج ــان ــب
يـسـتـحــوذون عـلــى نـحــو  20في
المئة ،بقيمة  16مليار دوالر من
حجم صفقات قطاع العقار في
ً
إمارة دبي فقط ،والمقدر سنويا
ً
بنحو  80مليار دوالر سنويا.
كـمــا تـشـيــر اإلحـ ـص ــاءات إلــى
أن ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن م ـ ــن ال ـه ـن ــد
والسعودية والمملكة المتحدة
والــواليــات المتحدة وباكستان
وأيــرلـنــدا يـسـتـحــوذون على 80
في المئة من مجمل االستثمارات
األجنبية في عقارات دبــي لعام
.2017
وأشار التقرير إلى أن تسهيل
ً
إجراءات فتح قطاع العقار جزئيا
لــاسـتـثـمــار األج ـن ـبــي يـمـكــن أن
يـحـقــق مـصـلـحــة المستثمرين
األجــانــب السيما المقيمين من
ذوي الدخل المرتفع والمطورين
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاريـ ـ ـي ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى اخـ ـ ـت ـ ــاف
تـخـصـصــاتـهــم وال ـح ـك ــوم ــة في
نفس الــوقــت مــن خــال الــرســوم
أو الضرائب المحتمل فرضها.
وأض ـ ــاف أن ال ـس ـمــاح بتملك
األج ــان ــب لـلـعـقــار س ـي ــؤدي إلــى
ض ــخ أمـ ـ ــوال ج ــدي ــدة ف ــي ســوق
مـ ـحـ ـل ــي يـ ـع ــان ــي الـ ـ ــركـ ـ ــود م ـنــذ
نـحــو  4س ـن ــوات كـمــا سيترتب
عليه انتعاش لقطاعات عديدة
مــرت ـب ـطــة ب ـه ــذا ال ـق ـط ــاع الـمـهــم،

ً
فـ ـ ـض ـ ــا عـ ـ ــن ت ـ ـعـ ــزيـ ــز ج ــاذبـ ـي ــة
ال ـك ــوي ــت لــاس ـت ـث ـمــار االجـنـبــي
ً
عموما وبما يتماشى مع رغبة
الـحـكــومــة ف ــي تـخـفـيــض مبالغ
ت ـحــويــات الـعــامـلـيــن األج ــان ــب
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــة ف ــي
زي ــادة استثماراتهم فــي بعض
الـ ـقـ ـط ــاع ــات األخـ ـ ـ ــرى مـ ــن جـهــة
أخرى.
وتــوقــع أن تستقطب الكويت
اس ـت ـث ـمــارات اجـنـبـيــة فــي قطاع
العقار تتجاوز  30مليار دوالر
خالل السنوات الخمس المقبلة
ف ــي حـ ــال ت ــم تـسـهـيــل إجـ ـ ــراءات
تملك االجانب والسيما الوافدين
للعقار أس ــوة بتجربة دبــي في
هذا المجال.
ورأى ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــر يـ ـ ــر أن ت ـل ــك
التقديرات واقعية وال تمثل سوى
 20في المئة من مجمل تحويالت
األجــانــب المتوقعة فــي الكويت
خالل السنوات الخمس المقبلة
والمقدرة بنحو  150مليار دوالر
ً
بمتوسط  30مليار دوالر سنويا.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن هـ ــذا الـقـطــاع
يـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــى ب ـ ـ ـجـ ـ ــاذب ـ ـ ـيـ ـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــري ـ ــن األجـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب
ً
وخ ـصــوصــا مــن فـئــة المقيمين
ألغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض تـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــك الـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــن
االستثماري أو التجاري كذلك
مــن شــركــات الـتـطــويــر الـعـقــاري
اإلقليمية والعالمية،
كـمــا تـتـقــدم ش ــرك ــات عـقــاريــة
ً
سـ ـن ــوي ــا بـ ـع ــدد ك ـب ـي ــر ل ـم ـل ـفــات
وافـ ــديـ ــن إل ـ ــى م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء
للسماح لهم بتملك عقارات ،بعد
استكمال المتطلبات والشروط
ال ـخ ــاص ــة ،بـتـنـظـيــم ت ـم ـلــك غير
الكويتيين للعقارات في الكويت.

اقتصاد
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ً
ً
«بيتك» ينظم حفال تكريميا ألوائل الثانوية العامة
• الناهض :الشباب أولوية قصوى في استراتيجيتنا • األثري :نثمن الدور البارز للبنك بدعم العملية التعليمية

ً
مازن الناهض متحدثا

قال مازن الناهض ،إن «بيتك»
رائد على مستوى القطاع
الخاص في توظيف وتدريب
العمالة الوطنية ،وهناك أعداد
جميع
كبيرة من الكويتيين من ً
الفئات يتم توظيفهم سنويا
في البنك الذي حصد عدة جوائز
في مجال إحالل وتوطين
الوظائف.

مواصلة التميز
في استقطاب
الطاقات البشرية
وتدريبها

وقعنا
اتفاقيات
مع جهات
رسمية لتوفير
منظومة
متكاملة
من الرعاية
للشباب
الكويتيين

الناهض

لقطة جماعية ألوائل الثانوية مع الناهض ووكالء «التربية»
ّ
نــظــم بيت التمويل الكويتي
ً
ً
«ب ـي ـتــك» ح ـفــا تـكــريـمـيــا ألوائ ــل
الـطـلـبــة م ــن خــري ـجــي الـثــانــويــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة فـ ـ ــي أق ـ ـ ـسـ ـ ــام ال ـع ـل ـم ــي
واألدب ـ ــي والــدي ـنــي ،إضــافــة إلــى
أوائ ـ ـ ـ ــل الـ ـث ــان ــوي ــة فـ ــي مـ ـ ــدارس
التربية الخاصة للعام الدراسي
( ،)2018/2017و عـ ــدد هـ ــم 120
ً
طـ ــال ـ ـبـ ــا وطـ ــال ـ ـبـ ــة م ـ ــن األوائ ـ ـ ـ ــل
الكويتيين والمقيمين.
وفي كلمته في حفل التكريم،
الذي أقيم بحضور وكيل وزارة
التربية د .هيثم األثــري ،ووكيل
وزارة التربية المساعد للتنمية
الـ ـت ــرب ــوي ــة واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة فـيـصــل
المقصيد بفندق فورسيزونز،
إلـ ـ ــى ج ــان ــب رئـ ـي ــس ال ـخ ــدم ــات
الـمـصــرفـيــة لــأفــراد والـخــدمــات
المالية الخاصة للمجموعة في
«بيتك» وليد مندني وعــدد من
مسؤولي البنك ،أعــرب الرئيس
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ف ــي
«بيتك» ،مازن الناهض عن فخره
بالنتائج المتميزة التي حققها
ً
ال ـط ـل ـبــة ال ـم ـت ـفــوقــون ،مـتــوجـهــا
لهم ولذويهم بخالص التهنئة
ً
والتبريكات ،متطلعا إلى رؤيتهم
وهم يحرزون النجاح والتفوق
في مساعيهم المستقبلية.
وأضــاف الناهض ،أن «بيتك»
يـ ـض ــع ضـ ـم ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ــه
األولوية القصوى لدعم الشباب
والطلبة والمتفوقين وتحفيزهم
ل ـمــزيــد م ــن ال ـن ـج ــاح ،ب ـمــا يــؤكــد
ال ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى إرسـ ـ ـ ــاء م ـف ـهــوم
المسؤولية االجتماعية وااللتزام
بدعم المتفوقين والشباب وأفراد
ً
ً
المجتمع عموما ،مشيرا إلى أن
ذل ــك يـنـسـجــم م ــع اسـتــراتـيـجـيــة
«بيتك» في التركيز على شريحة
الشباب سواء عمالء أو موظفون.
ولـ ـف ــت إلـ ــى أن «ب ـي ـت ــك» رائ ــد
عـلــى مـسـتــوى ال ـق ـطــاع الـخــاص
ف ــي تــوظ ـيــف وت ــدري ــب الـعـمــالــة
الــوطـنـيــة« ،فـهـنــاك أع ــداد كبيرة
من الكويتيين من جميع الفئات
ً
يتم توظيفهم سنويا في «بيتك»،
الذي حصد عدة جوائز في مجال
إحالل وتوطين الوظائف.
وأك ـ ـ ــد م ــواصـ ـل ــة ال ـت ـم ـي ــز فــي
اس ـت ـق ـط ــاب الـ ـط ــاق ــات ال ـب ـشــريــة
وتدريبها وصقل مهاراتها وفق
المعايير والمقاييس العالمية،
وخلق كــوادر مصرفية وقــدرات
وخـ ـ ـب ـ ــرات م ـت ـم ـي ــزة وم ـت ـن ــوع ــة
ً
بمختلف ا لـقـطــا عــات ،مبينا أن
«بيتك» حريص على المشاركة
فـ ــي كـ ــل الـ ـمـ ـع ــارض الــوظ ـي ـف ـيــة
ف ــي ال ـج ــام ـع ــات ل ـع ــرض فــرصــه
ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــة عـ ـل ــى ال ـخ ــري ـج ـي ــن
الباحثين عن عمل في بيئة عمل
مـثــالـيــة ،تحفز الـمــوظـفـيــن على
اإلنتاجية وسط أجواء مناسبة
تـســاعــد عـلــى الـتـمـيــز واإلب ـ ــداع،
إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب مـ ــا يـ ـق ــدم ــه ال ـب ـنــك

جانب من الحضور
لموظفيه من دعم على مختلف
المستويات ،مع التركيز القوي
على تنمية ا لـمـهــارات القيادية
وبناء الكفاءات العالية.
وقال الناهض إن «بيتك» وقع
عدة اتفاقيات مع جهات رسمية
م ـع ـن ـيــة بــال ـت ـع ـل ـيــم والـ ـشـ ـب ــاب،
لـتــوفـيــر مـنـظــومــة مـتـكــامـلــة من

ال ــرع ــاي ــة ل ـل ـش ـبــاب الـكــويـتـيـيــن
وتـقــديــم ال ـنـمــوذج لـمــا يـجــب أن
يكون عليه دور القطاع الخاص
ف ـ ــي م ـ ـسـ ــانـ ــدة ج ـ ـهـ ــود الـ ــدولـ ــة
ً
ومــؤسـســاتـهــا المختلفة ،الفـتــا
إلى أن «بيتك» يرى في القدرات
الوطنية الشابة الثروة الحقيقية
لـ ـل ــوط ــن ،وه ـ ــم عـ ـم ــاد ال ـحــاضــر

ونـ ـ ـ ـ ــواة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ،وال ـل ـب ـن ــة
األســاسـيــة فــي تحقيق التنمية
واالزدهار.
وأعــرب عن فخره بأن «بيتك»
م ـ ــن أوائـ ـ ـ ـ ــل وأكـ ـ ـب ـ ــر ال ــداعـ ـمـ ـي ــن
للشباب والمسيرة التعليمية،
إذ ي ـن ـظــم ويـ ــرعـ ــى الـ ـع ــدي ــد مــن
الفعاليات التي تهتم بأنشطتهم

الناهض ومندني واألثري والمقصيد يكرمون الطلبة األوائل

جانب من التكريم

وابتكاراتهم العلمية ،ومشاريع
التخرج ،ومبادراتهم ،ومواهبهم
بـ ـك ــاف ــة ش ــرائـ ـحـ ـه ــم ،س ـ ـ ــواء مــن
ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة وح ـ ــديـ ـ ـث ـ ــي الـ ـتـ ـخ ــرج
وأصحاب المواهب والمبدعين
وال ـم ـب ــادري ــن ف ــي ك ــل ال ـنــواحــي،
ً
ان ـطــاقــا مــن الـ ــدور االجـتـمــاعــي
الـ ــرائـ ــد وال ـ ـحـ ــرص الـ ــدائـ ــم عـلــى

ال ـت ـم ـيــز ف ــي ال ـم ـســؤول ـيــة تـجــاه
المجتمع الذي يمثل الشباب فيه
نسبة كبيرة.
وأشـ ــار إل ــى أن «بـيـتــك» يقوم
بـ ــدور بـ ــارز ف ــي ال ـمـســاهـمــة في
الـمـبــادرات االستراتيجية التي
ت ـم ـث ــل اسـ ـ ــم الـ ـك ــوي ــت وت ــرس ــخ
دورها الرائد في تنمية الشباب
ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــويـ ـي ــن ال ـم ـح ـل ــي
وال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي ،فـ ـق ــد بـ ـ ـ ــادر ال ـب ـنــك
بالتوقيع كأول بنك على اتفاقية
رعاية ودعــم للشباب بالتعاون
مع وزارة الدولة لشؤون الشباب،
وهو البنك الوحيد في المنطقة
ال ــذي يـســانــد ويــدعــم مجموعة
متنوعة من المبادرين الشباب،
ً
ً
ونظم عددا كبيرا من المبادرات،
ال ـتــي تـخــص ال ـق ــدرات الوطنية
الـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــة ،ك ـ ـمـ ــا بـ ـ ـ ـ ــادر «بـ ـيـ ـت ــك»
بــإطــاق بــرنــامــج «أن ـتــم فخرنا»
وهـ ــو م ـن ـصــة ل ـت ـكــريــم أص ـحــاب
اإلنجازات.
وذك ــر أن الـبـنــك مـنــح مـكــافــأة
مالية قيمتها  500دينار كويتي
ألوائـ ــل الـثــانــويــة ال ـعــامــة ضمن
قــائـمــة الـعـشــرة األوائ ـ ــل ،وكــذلــك
مـ ـك ــاف ــأة ق ـي ـم ـت ـه ــا  100ديـ ـن ــار
للطالب والطالبات ضمن قائمة
أعلى  33نتيجة.
ول ـف ــت ال ـن ــاه ــض إلـ ــى حــرص
«بيتك» على دعم شريحة الشباب
ً
ً
ع ـ ـمـ ــومـ ــا والـ ـطـ ـلـ ـب ــة خ ـص ــوص ــا

والمساهمة في تأهيلهم لخوض
الـ ـحـ ـي ــاة ال ـع ـم ـل ـي ــة ،كـ ـم ــا يـحــث
الـ ـط ــاب ع ـل ــى بـ ــذل ال ـم ــزي ــد مــن
الـجـهــد والـعـمــل لـبـنــاء مستقبل
أف ـض ــل ي ـض ـمــن ازده ـ ـ ــار وت ـقــدم
الكويت على أيدي أبنائها.
وأشـ ــار إل ــى «بـيـتــك» ال يدخر
ً
جـ ـه ــدا ف ــي ت ـك ــري ــم الـمـتـمـيــزيــن
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــوق ـ ـ ـيـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع
ال ـم ـجــاالت سـ ــواء الــريــاض ـيــة أو
الـتـعـلـيـمـيــة أو الـصـحـيــة أو في
مجال االخـتــراعــات وغيرها من
ال ـم ـجــاالت ال ـتــي تـهــم المجتمع
وتساهم في تنميته.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،ثـ ـ ـم ـ ــن وك ـ ـيـ ــل
وزارة الـتــربـيــة د .هيثم األث ــري
دور «ب ـي ـتــك» ف ــي دع ــم الـعـمـلـيــة
التعليمية واألنشطة الطالبية،
م ـش ـيـ ًـدا بـتـنـظـيــم ورع ــاي ــة حفل
ت ـكــريــم أوائ ـ ــل ال ـثــانــويــة الـعــامــة
ً
الذي كان مميزا.
وقـ ـ ـ ــال األث ـ ـ ـ ــري ف ـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي ،عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش حـفــل
الـتـكــريــم« ،إن دع ــم «ب ـي ـتــك» يــدل
ع ـلــى ع ــراق ـت ــه ك ـمــؤس ـســة مــالـيــة
إسالمية رائدة ،ويعكس حرصه
على االلتزام بمسؤولياته تجاه
ً
ال ـم ـج ـت ـمــع» ،م ـش ـيــدا بــالـتـعــاون
الـمـثـمــر ب ـيــن ال ـتــرب ـيــة و«ب ـي ـتــك»
والتطلع إلــى مزيد من التعاون
سواء على صعيد دعم االنشطة
أو ع ـل ــى ص ـع ـيــد دعـ ــم الـعـمـلـيــة
التعليمية.
ب ــدوره ،ثمن المقصيد تميز
البنك في دعم الشباب والطلبة،
مـنــوهــا بــالـسـجــل ال ـحــافــل الــذي
يتميز به البنك في المسؤولية
االجتماعية ودعم كافة الجهود
ً
ال ـت ــي ت ـخ ــدم الـمـجـتـمــع عـمــومــا
ً
وال ـش ـبــاب والـطـلـبــة خـصــوصــا،
مـمــا أك ــد أن «بـيـتــك» هــو المثال
لما يجب أن يكون عليه القطاع
الخاص.

القدرات
الوطنية
الشابة عماد
الحاضر ونواة
المستقبل
واللبنة
األساسية
في التنمية
واالزدهار

الناهض

ثقافات

18

مسك
وعنبر

مزاج
om

t

aw
abil@ rida.c
alja

العدد  / 3826األربعاء  4يوليو  2018م  20 /شوال  1439هـ

كريس باين

كيت هارينغتون

كيت هارينغتون يتعرض
لوعكة صحية عقب زواجه
بعد عقد قرانه على النجمة روز ليزلي في إحدى
ال ـقــاع بمدينة اسـكـتـلـنــدا ،مـنــذ بضعة أي ــام ،تـعـ َّـرض
الممثل كيت هارينغتون ،صاحب شخصية جون سنو
في مسلسل  ،game of thronesلوعكة صحية كبيرة،
تم نقله على أثرها إلى أحد المستشفيات.
وتداولت صورة لهارينغتون ،عبر مواقع التواصل
اال جـتـمــا عــي المختلفة ،بصحبة أ حــد أ ف ــراد عائلته
ي ـقــوم ب ـم ـســاعــدتــه ع ـلــى ال ـس ـيــر ح ـتــى ال ــوص ــول إلــى
السيارة.
ا ل ـث ـنــا ئــي ا ل ـش ـه ـيــر ا ج ـت ـم ـعــا ألول م ــرة ع ــام 2011
ف ــي ت ـص ــوي ــر ال ـم ــوس ــم ال ـث ــان ــي م ــن م ـس ـل ـســل ،GOT
وجمعتهما قصة حب كبيرة داخل أحداث المسلسل.

كوانتين ترانتينو

كريس باين ينتظر عرض ترانتينو يفاجئ الجمهور
« »I Am The Nightبصورة من فيلمه الجديد
طـ ــرحـ ــت " ،"TNTا لـ ـش ــر ك ــة ا ل ـم ـن ـت ـج ــة لـلـمـسـلـســل
التلفزيوني " ،"I Am The Nightوالذي يقوم ببطولته
النجم العالمي كريس بــا يــن ،والنجمة الشابة أنديا
إيزلي ،وديالن سميث ،وجاي بولسون ،اإلعالن الدعائي
األول للمسلسل القصير ،ا سـتـعــدادا لطرحه تجاريا
مطلع العام المقبل.
ت ــدور أحـ ــداث الـمـسـلـســل ح ــول ف ـتــاة تــدعــى "فــاونــا
هودل" ،والتي تقوم والدتها بتركها بأحد الكازينوهات
بمدينة نيفادا ،لتخوض فاونا عددا من األسرار الدفنية
بحياتها ،وتنقلب بعدها حياتها رأ س ــا على عقب.
المسلسل مكون من  8حلقات ستعرض حصريا على
شبكة "."TNT

فــوجــئ الـعــديــد مــن متابعي الـمـخــرج العالمي الحائز
األوسكار ،كوانتين ترانتينو ،بكشفه عن الصورة األولى
لفيلمه المنتظر (،)Once Upon a Time in Hollywood
قبل عام تقريبا من موعد طرحه المقرر في أغسطس .2019
ال ـصــورة الـتــي كـشــف عنها ترانتينو تـصـ َّـدرهــا نجما
هوليوود ليوناردو دي كابريو وبراد بيت .وتدور أحداث
الفيلم بمدينة لــوس أنجلس ،في فترة الستينيات ،التي
اشتهرت بسلسلة من وقائع القتل ارتكبها أبــرز مجرمي
أميركا تشارلز مانسن .والفيلم المنتظر
إلى جانب العدد الكبير من نجومه،
يمثل التعاون األول بين ترانتينو
وشركة اإلنتاج "."Sony

بعد أن حقق فيلم « »Deadpool 2إيرادات كبيرة
ً ً
تمثل أفالم األبطال الخارقين ،شغفا كبيرا لمحبي ومتابعي هذه النوعية ،والذين يعدون بالماليين حول العالم ،وتحرص شركات اإلنتاج على
انضمام نخبة من أبرز نجوم ونجمات «هوليوود» إلى أفالمها ،إلى جانب المؤثرات البصرية التي تخطف األنفاس.

مشهد من فيلم Deadpool 2
هـ ــذه ال ـن ــوع ـي ــة م ــن األفـ ـ ــام م ــن خ ــال
طـ ــرح أفـ ـ ــام م ـن ـف ــردة ل ـش ـخ ـص ـيــات ـهــا،
و لـكــن تـطــور األ مــر بحلول عــام ،2012
ل ـت ـطــرح شــر كــة " "Marvelفـيـلــم "The
 ،"Avengersالذي تشارك في بطولته
ن ـخ ـب ــة م ــن ألـ ـم ــع نـ ـج ــوم "ه ــولـ ـي ــوود"
مـنـهــم الـنـجــم روب ــرت داون ــي جــونـيــر،
سكارليت جوهانسن ،جيريمي رينر،
مـ ــارك راف ـل ــو ،وح ـقــق الـفـيـلــم إيـ ــرادات
بشباك ا لـتــذا كــر األ مـيــر كــي بلغت 623
مليون دوالر ،وعالميا ألكثر من مليار
دوالر ،من ميزانية إنتاجية بلغت 220
مليون دوالر.
و فـ ــي ف ـي ـلــم  Man of Steelي ـعــود
المخرج العالمي كريستوفر نوالن مرة
أ خ ــرى بفيلم عــن األ ب ـطــال ا لـخــار قـيــن،
و لـكــن ه ــذه ا ل ـمــرة كـكــا تــب للسيناريو
ومـ ـنـ ـت ــج مـ ـنـ ـف ــذ ،حـ ـي ــث ق ـ ـ ــررت ش ــرك ــة
" "DCإ سـنــاد هــذه المهام لـنــوالن بعد
النجاح الكبير ا لــذي حققه بسلسلته
" ،"The Dark Knightفــا لـفـيـلــم تــدور
أحداثه حول شخصية البطل الخارق
" ،"Supermanو ع ــن قـصـتــه ا لـشـهـيــرة
بترحيله إلى كوكب األرض بعد دمار
ك ــوك ـب ــه "ك ــريـ ـبـ ـت ــون" ،وحـ ـق ــق ال ـف ـي ـلــم
ً
ً
ً
نجاحا جماهيريا ضخما ،حيث بلغت
إيـ ــراداتـ ــه ب ـش ـبــاك ال ـت ــذاك ــر األم ـيــركــي
ً
نحو  291مليون دوالر ،وعالميا 668
مـلـيــونــا ،مــن مـيــزانـيــة إنـتــاجـيــة بلغت
 225م ـل ـيــو نــا ،لـيـمـثــل ا ل ـف ـي ـلــم نـجــا حــا
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َّ
أطلقت الفنانة الشابة حال
يكشف أسامة الرحباني
حل الروائي سعود
ً
كواليس الصورة التي جمعته الترك أغنيتها الجديدة
السنعوسي ضيفا على
باللهجة الخليجية
بزياد الرحباني ويستعيد
المنتدى الثقافي الذي
"ممنوع اللمس"
تنظمه مؤسسة عبدالحميد محطات بارزة من مشوار
األخوين رحباني.
شومان في األردن.

ً
األبطال الخارقون يسطرون نجاحا
ً
تاريخيا في «هوليوود»

حـ ـق ــق أحـ ـ ـ ــدث أفـ ـ ـ ــام عـ ــالـ ــم م ــارف ــل
ً
ا لـسـيـنـمــا ئــي " ،"Deadpool 2نـجــا حــا
ً
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا بـ ـشـ ـب ــاك ال ـ ـتـ ــذاكـ ــر األمـ ـي ــرك ــي
والعالمي ،حيث بلغت إيراداته بشباك
ا ل ـتــذا كــر األ م ـيــر كــي نـحــو  306ماليين
دوالر ،و ت ـخ ـطــت إ يـ ــرادا تـ ــه ا لـعــا لـمـيــة
حــاجــز الـ ـ ــ 700م ـل ـيــون ،وذل ــك خ ــال 6
أســاب ـيــع م ــن ع ــرض ــه ،لـتـضـمــن شــركــة
ً
ً
" "Marvelن ـج ــا ح ــا ج ــد ي ــدا بـعــا لـمـهــا
ال ـخــاص بــالـقـصــص ال ـم ـصــورة ،حيث
ط ــرح ل ـهــا مـطـلــع ا ل ـع ــام ا ل ـحــا لــي فيلم
" "Black Pantherالذي تخطت إيراداته
ً
المليار دوالر عــا لـمـيــا  ،كما طــرح لها
أخ ـي ــرا ب ـش ـهــر إب ــري ــل ال ـم ــاض ــي ،فـيـلــم
" ،"Avengers: Infinity Warالذي حقق
ً
إيرادات تخطت ملياري دوالر عالميا.
وشـهــدت الـسـنــوات الـعـشــر األخـيــرة
نـ ـج ــاح ــا ت ــاريـ ـخـ ـي ــا ألفـ ـ ـ ــام األب ـ ـطـ ــال
الـ ـخ ــارقـ ـي ــن ،وي ــأت ــي ف ــي م ـق ــدم ــة ه ــذه
األ ع ـ ـمـ ــال  ،The Dark Knightا ل ــذي
يعتبره الجمهور األبرز بنوعية أفالم
األبـ ـط ــال ال ـخ ــارق ـي ــن خـ ــال ال ـس ـن ــوات
الماضية ،وذلك نظرا لوجود المخرج
ال ـع ــال ـم ــي ك ــري ـس ـت ــوف ــر نـ ـ ـ ــوالن ،الـ ــذي
ع ـم ــل ع ـل ــى ن ـق ــل ش ـخ ـص ـيــة "ب ــات ـم ــان"
الشهيرة من عالم القصص المصورة
إل ــى واق ـع ـنــا ب ـكــل ت ـفــاص ـي ـلــه ،لـيـنـجــح
نـ ـ ــوالن فـ ــي ص ـن ــع ت ـح ـف ــة س ـي ـن ـمــائ ـيــة
خــاصــة بــأفــام األبـطــال الـخــارقـيــن في
ت ــاري ـخ ـه ــا ،ووج ـ ـ ــود ن ـخ ـبــة م ــن أل ـمــع
نـ ـج ــوم "هـ ــول ـ ـيـ ــوود" ب ــال ـف ـي ـل ــم ،وع ـلــى
رأسهم النجم كريستيان بيل ،والنجم
ا لــرا حــل هيث لـيــد جــر ،وا لـنـجــم الكبير
مــايـكــل كــايــن ،وح ـقــق الـفـيـلــم إي ــرادات
بشباك ا لـتــذا كــر األ مـيــر كــي بلغت 534
مليون دوالر.
 X-Men: First Classهـ ــو إ ع ـ ــادة
إنـ ـت ــاج ل ـس ـل ـس ـلــة األب ـ ـطـ ــال ال ـخــارق ـيــن
ا ل ـش ـه ـيــرة " ،"X-Menا ل ـتــي ص ــدر أول
أجزائها عام  ،2000حيث قررت شركة
" "20TH Century Foxبــا لـتـعــاون مع
شركة " ،"Marvelإ عــادة إنتاج نسخة
جديدة مع تغيير طاقم عمل السلسلة
ب ــال ـك ــام ــل ،وح ـم ــل ال ـف ـي ـلــم ع ــدي ــدا مــن
الـ ـمـ ـف ــاج ــآت لـ ـعـ ـش ــاق أف ـ ـ ــام األب ـ ـطـ ــال
ال ـخ ــارق ـي ــن ،وح ـق ــق إيـ ـ ـ ــرادات ب ـش ـبــاك
ا لـتــذا كــر األ مـيــر كــي بلغت  146مليون
ً
دوالر ،وعالميا لـ 353مليون دوالر.
ي ـم ـثــل ف ـي ـلــم  The Avengersنـقـلــة
نوعية بأفالم األبطال الخارقين ،فكان
ك ــل أمـ ــل ش ــرك ــات اإلنـ ـت ــاج ه ــو ن ـجــاح
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جــديــدا لـشــركــة " "DCوألف ــام األبـطــال
الخارقين بشكل عام.
حـمــل فـيـلــم " "Deadpoolع ــددا من
المفاجآت ،حيث أصبح هو األول من
نوعه بأفالم األبطال الخارقين الذي
يتم تصنيفه بــ" ،"Rوذ لــك لما يحمله
الـفـيـلــم ل ـعــدد مــن الـمـشــاهــد الــدمــويــة
وا لـقـتــا لـيــة ا لـتــي ال تتناسب مــع هــذه
الـنــوعـيــة مــن األفـ ــام ،إل ــى أن فــوجــئ
ً
ال ـج ـم ـي ــع ب ـت ـح ـق ـيــق ال ـف ـي ـل ــم ن ـج ــاح ــا
ً
ً
جـ ـم ــاهـ ـي ــري ــا ضـ ـخـ ـم ــا ،حـ ـي ــث ب ـل ـغــت
إيراداته بشباك التذاكر األميركي 363
ً
مليون دوالر ،وعالميا  783مليونا،
كما تــر شــح لجائزتي غــو لــدن جلوب
هـمــا أف ـضــل فـيـلــم كــوم ـيــدي ،وأفـضــل
أداء لـمـمـثــل فــي دور ر ئ ـيــس للنجم
ريان رينولدز.
 Loganهـ ــو األول ب ـق ــا ئ ـم ــة أ فـ ــام
األبطال الخارقين الذي يتم ترشيحه
ـح
ل ـ ـجـ ــوائـ ــز األوس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار ،حـ ـي ــث ت ــرش ـ
سكارليت
من
لجائزة أفضل سيناريو مقتبس
جوهانسن
ال ـق ـصــص الـ ـمـ ـص ــورة ،وال ـف ـي ـلــم ت ــدور
أحداثه حول شخصية البطل الخارق
الشهير " "Loganا ل ــذي جـســده ألكثر
من مرة النجم العالمي هيو جاكمان،
وبلغت إيرادات الفيلم بشباك التذاكر
ً
األميركي  226مليون دوالر ،وعالميا
 619م ـل ـيــو نــا ،م ــن م ـيــزا ن ـيــة إ نـتــا جـيــة
بلغت  97مليون دوالر.

مسك وعنبر

٢٢

أكد الفنان مشاري البالم
أن الفن ال يضع حلوال إنما
يكشف سلبيات المجتمع

كيت بالنشيت

طرح تريللر فيلم كيت بالنشيت «»The House
طرحت شركة  Universal Picturesالتريللر الثاني لفيلم اإلثارة والفانتازيا
( ،)The House with a Clock in Its Wallsالمقرر عرضه في  12سبتمبر
 2018بالواليات المتحدة.
الفيلم بطولة كيت بالنشيت ،جاك بالك ،ولورينزا إيزو ،كايل ماكالكالن،
كولين كــامــب ،ورينيه إليز جولدسبري ،ومــن إخ ــراج إيلي روث .والفيلم
مبني على الكتاب الذي يحمل نفس االسم للكاتب جون بياليرز ،وتأليف
إريك كريبك.
وتدور قصة الفيلم حول لويس بارنافيلت ،بعد أن فقد والديه ،يتم إرساله
إلى ميشيغان ،ليعيش مع عمه جوناثان ،ويكتشف أن عمه ساحر ،ويدخل
في عالم السحر والشعوذة ،لكن القوة ال تقتصر على األشخاص الطيبين،
لذلك يتعلم لويس عن إسحاق إزارد ،الساحر الشرير الذي أراد أن يتسبب
في نهاية العالم ،حتى يتمكن من رؤية ما حدث بعد ذلك ،وللقيام بذلك قام
ببناء ساعة سحرية بسحر أســود ،والــذي مات قبل أن يتمكن من االنتهاء
من الساعة ،لكنه أخفى الساعة في منزله ،حيث يعيش العم يوناثان ،لذلك
يجب على لويس وجوناثان إيجاد الساعة قبل فوات األوان ،وقبل أن تصل
إليها زوجة إسحاق ،التي تدعى سيلينا.

«ليل خارجي» يشارك في المسابقة الدولية
لمهرجان القاهرة السينمائي
• القاهرة – هيثم عسران
اخ ـتــارت إدارة مـهــرجــان الـقــاهــرة
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي ف ـ ــي دورتـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ــ40
الفيلم الـمـصــري "لـيــل خــارجــي"
ليكون الفيلم المصري األول في
المسابقة الدولية للمهرجان،
الـ ــذي يـنـطـلــق م ــن  20إل ــى 30
نوفمبر المقبل ،وليكون أول
فيلم مصري يعلن مشاركته
ف ــي ال ـم ـســاب ـقــة ال ـت ــي يسعى
المهرجان ألن تضم  3أفالم
مـ ـص ــري ــة عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ــل ،بـعــد
أزم ـ ــات ش ـهــدهــا الـمـهــرجــان
خ ــال الـسـنــوات الماضية،
مرتبطة بغياب أو ضعف
تمثيل السينما المصرية
في المهرجان السينمائي
األقدم بالمنطقة العربية.
ملصق في
وق ـ ــال رئ ـي ــس م ـهــرجــان
لم «ليل خارجي»
الـ ـق ــاه ــرة ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ـس ـي ـنــاري ـســت
والمنتج محمد حفظي إنهم حرصوا على أن تشهد الدورة الـ 40للمهرجان
مشاركة متميزة وقوية للفيلم المصري في المسابقة الرسمية.
واعتبر حفظي ان "ليل خارجي" يمثل إحدى التجارب الفريدة والمتميزة في
مسار السينما المصرية المعاصرة ،ليس فقط لموضوعه ورحلة أبطاله ،ولكن
ألنــه يحمل رؤى اجتماعية وأفـكــارا تدعو للتأمل ،وعوالم إنسانية محفزة على
إعادة النظر في الحياة بمختلف أطرها وجوانبها ،مضيفا أن مخرج الفيلم لديه
تجارب تركت أثرا إيجابيا كبيرا ،مثل "ميكروفون" و"ديكور" الذي شارك به في
مهرجان القاهرة سنة .2014
و"لـيــل خــارجــي" بطولة كــريــم قــاســم ،منى هــا ،شــريــف دســوقــي ،بسمة ،أحمد
مــالــك ،عمرو عــابــد ،أحمد مـجــدي ،صبري عبدالمنعم ،مجدي أحمد علي ،أحمد
يسري ،تأليف شريف ألفي ،وتدور أحداث الفيلم حول مو وتوتو ومصطفى ،ثالثة
أشخاص يلتقون ذات ليلة خــارج كل األطــر ،كل منهم يخوض معركته الخاصة
الكتساب مكانة ،فيجدون أنفسهم فــي رحلة لــم يتوقعوها داخــل المدينة ،فكل
منهم يرى عالما لم يره من قبل.

«نتفليكس» تحصل على حقوق بث
مسلسل «»Colony
انـ ـتـ ـق ــل م ـس ـل ـس ــل ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا واإلث ـ ـ ـ ـ ــارة
( )Colonyمن شبكة  USAاألميركية إلى
ُ
شبكة قنوات نتفليكس ،على أن تعرض
أولى حلقات الموسم الثاني خالل الشهر
الـ ـج ــاري ،ب ـعــد أن أع ـل ــن ال ـقــائ ـمــون على
المسلسل التجديد لموسم ثالث جديد
يعرض العام المقبل.
المسلسل ينتمي لفئة الدراما واإلثارة،
وه ــو مــن إعـ ــداد وتــأل ـيــف الـثـنــائــي ريــان
كـ ــونـ ــدال وك ــارلـ ـت ــون ك ـ ــاز ،وي ـ ـشـ ــارك فــي
بطولته عــدد كبير من النجوم ،أبرزهم:
جـ ــوش هـ ــولـ ــواي ،س ـ ــاره واي ـ ــن كــال ـيــس،
بيتر جاكوبسن ،أماندا رايتي ،ايزابيال
ك ــروفـ ـيـ ـت ــي ،ت ـ ـ ــوري ك ـي ـت ـل ــس ،وال ـي ـك ــس
ناستاديتر.
قـصــة الـمـسـلـســل ت ــدور فــي المستقبل
ال ـق ــري ــب ب ـمــدي ـنــة لـ ــوس أن ـج ـل ــس ،ال ـتــي
تــم احـتــالـهــا عـلــى يــد أطـ ــراف خــارجـيــة.
بعض األشـخــاص اخ ـتــاروا الـتـعــاون مع
السلطات واالستفادة من النظام الجديد،
فيما آخرون يتمردون ويجنون العواقب.

ساره واين كاليس

ثقافات 18
السنعوسي :وسائل التواصل دفعت الناس نحو القراءة أكثر
توابل ةديرجلا

•
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ّ
قدم شهادة إبداعية عن تجربته األدبية في مؤسسة شومان باألردن

ّ
حل ًالروائي سعود السنعوسي
ضيفا على المنتدى الثقافي،
الذي تنظمه مؤسسة
المملكة
عبدالحميد شومان في ً
األردنية الهاشمية ،مسلطا
الضوء على تجربته األدبية.

رأى ا ل ـ ـ ـكـ ـ ــا تـ ـ ــب وا لـ ـ ـ ــروا ئـ ـ ـ ــي
سعود السنعوسي ،أن الثورة
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ــزم ـ ــن
الـمـعــاصــر وان ـت ـشــار اسـتـخــدام
وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
دف ـ ـعـ ــا الـ ـ ـن ـ ــاس نـ ـح ــو الـ ـ ـق ـ ــراءة
أك ـث ــر "ع ـك ــس م ــا كـ ــان يـعـتـقــد".
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك فـ ــي تـ ـص ــري ــح أدلـ ــى
ب ــه ال ـس ـن ـعــوســي ،أمـ ــس األول،
ً
عـلــى هــامــش مـشــاركـتــه ضيفا
فــي المنتدى الثقافي (شـهــادة
إبداعية) الذي تنظمه مؤسسة
عبدالحميد شومان في المملكة
األردنية الهاشمية.
وقـ ـ ــال إن االعـ ـتـ ـق ــاد ال ـســائــد
ً
سابقا كــان حــول األثــر السلبي
لوسائل التواصل االجتماعي
عـ ـل ــى ال ـ ـنـ ــاس ومـ ـ ــا س ـي ـفــرضــه
اسـ ـتـ ـخ ــدام هـ ــذه ال ــوس ــائ ــل مــن
ً
"عزوف" عن قراء ة الكتب ،الفتا
إل ــى أن ال ــواق ــع ال ـحــالــي يثبت
ً
"العكس تماما".

ولفت في هذا الصدد إلى أن
وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
ساهمت بشكل كبير فــي نشر
أعمال الكتاب األدبية والروائية،
ً
ً
ً
وأصبحت أيضا سببا رئيسيا
الك ـت ـش ــاف الـ ـن ــاس ال ــروائ ـي ـي ــن
المميزين وش ــراء إصــداراتـهــم،
"وذلـ ـ ــك ق ــد ي ـك ــون ب ـس ـبــب نشر
اق ـ ـت ـ ـبـ ــاس لـ ـجـ ـمـ ـل ــة أو ع ـ ـبـ ــارة
تضمنها الكتاب وقرأها أحدهم
عبر هذه الوسائل".
وع ــن م ــدى ضـ ــرورة مــواكـبــة
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــاب واألدبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة
التكنولوجية ،أكد السنعوسي
أن الـمــواكـبــة أصبحت "قسرية
وجبرية" للثورة التكنولوجية
ف ــي زمـنـنــا الـمـعــاصــر ألسـبــاب
ع ــدة أب ــرزه ــا مــام ـســة الـكــاتــب
للحياة اليومية للناس .وأشار
إل ــى أن ــه ب ـقــدر أهـمـيــة "ال ـعــزلــة"
ً
للكاتب ينبغي أيضا أن يكون
هـ ـن ــاك "مـ ـنـ ـف ــذ" ل ـل ـت ــواص ــل مــع

أشاد بالحركة
الثقافية التي
تقودها مجموعات
شبابية في الكويت
واألردن

السنعوسي خالل توقيعه على إحدى رواياته

ثقافة
العطاء!

سعود السنعوسي خالل مشاركته في منتدى شومان الثقافي
ً
ً
الـنــاس والـشــارع عموما بعيدا
ع ــن ح ــال ــة "االنـ ـ ـط ـ ــواء" م ــن أجــل
معرفة أخبار هذا العالم.

الـ ـح ــاس ــب اآلل ـ ـ ــي ال ـم ـح ـم ــول أو
(فاكس) والتي تم اعتمادها لدى
مجمع اللغة العربية.

مطلب مهم

المجموعات الشبابية

وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـس ـ ـن ـ ـعـ ــوسـ ــي أن
الـ ـت ــواص ــل مـ ــع ال ـج ـم ـه ــور عـبــر
وسائل التواصل االجتماعي مثل
(فيسبوك) و(تــويـتــر) وغيرهما
"مطلب مـهــم" للكتاب بمختلف
أعمارهم وتوجهاتهم وخبراتهم.
وح ـ ـ ـ ــول اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام األدب ـ ـ ـ ــاء
والـ ـكـ ـت ــاب ب ـع ــض م ـص ـط ـل ـحــات
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـح ــديـ ـث ــة فــي
أعمالهم الصادرة باللغة العربية،
ذ ك ـ ـ ـ ــر أن ه ـ ـن ـ ــاك م ـص ـط ـل ـح ــات
ً
ت ــم تــوظـيـفـهــا "ق ـ ـسـ ــرا" فـيـمــا تم
اللجوء إلى بدائل لغوية معقولة
تحتملها اللغة العربية وأدبها.
وبين أن المفردات اإلنكليزية
ضـ ـم ــن س ـ ـيـ ــاق ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
الحديثة يمكن كتابتها بالعربية
ككلمة (البتوب) التي تشير الى

وفــي س ــؤال عــن مــدى تقييمه
لظاهرة الـقــراء ة لــدى الناس في
الــوطــن الـعــربــي أش ــاد بالحركة
الثقافية التي تقودها مجموعات
ش ـبــاب ـيــة ال س ـي ـمــا ف ــي ال ـكــويــت
واألردن.
وأعــرب عن سعادته بانتشار
هذا النشاط الجماعي الذي عادة
م ــا ي ـضــم اج ـت ـمــاع أك ـث ــر م ــن 10
ً
ً
أش ـخــاص أسـبــوعـيــا أو شهريا
الخـتـيــار أح ــد الـكـتــب وقــراء تـهــا
في المقاهي واألماكن العامة "في
ً
ً
وق ــت ك ــان ذل ــك مـقـتـصــرا سابقا
على النخب الثقافية واألدبية".
وعـ ــن م ـش ــارك ـت ــه ف ــي مـنـتــدى
مــؤس ـســة عـبــدالـحـمـيــد شــومــان
الثقافية ،أعرب السنعوسي عن
سـعــادتــه بــالــدعــوة الـتــي تلقاها

للمشاركة أمام الجمهور األردني
ً
مبينا أن الـهــدف مــن المشاركة
هو تسليط الضوء على تجربته
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة وعـ ــن
إصداراته األدبية.
يــذكــر ان الـسـنـعــوســي عضو
برابطة األدباء الكويتيين ،وفاز
ع ــام  2013بــالـجــائــزة العالمية
ل ـ ـلـ ــروايـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـم ــدع ــوم ــة
م ــن مــؤس ـســة (ب ــوك ــر) الـعــالـمـيــة
ع ـ ــن رواي ـ ـ ـتـ ـ ــه (سـ ـ ـ ــاق ال ـب ــام ـب ــو)
الـ ـت ــي حـ ـص ــدت جـ ــائـ ــزة ال ــدول ــة
التشجيعية في دولة الكويت عام
 2012وترجمت إلى لغات أجنبية
عــدة ،كما أن له إصــدارات أخرى
ً
ً
القت رواجا كبيرا بين القراء في
الوطن العربي.
وأسست مؤسسة عبد الحميد
شومان عام  1978بمبادرة غير
ربحية مــن قبل (البنك العربي)
لـ ـتـ ـشـ ـجـ ـي ــع الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث الـ ـعـ ـلـ ـم ــي
والدراسات اإلنسانية والتنوير
الثقافي واالبتكار المجتمعي.
(كونا)

ً
• ضمن معرض تحت شعار {هلم نكتب الكوميديا اإللهية} يستمر شهرا

ً
ُ
حظيت الدورة الثانية من معرض {ملتقى التقاليد الثالثة حول فن الخط المعرض الذي أقيم تحت شعار {هلم نكتب الكوميديا اإللهية} ،نسخا
في مصر  }2018التي أقيمت قبل أيام في المعهد الثقافي اإليطالي في أصلية نادرة من مخطوطات ألشعار الشاعر اإليطالي دانتي أليغيري،
ُ
القاهرة ،باهتمام كبير من المهتمين بالثقافة واألدب في مصر .تضمن نقلت من إيطاليا إلى القاهرة.
القاهرة -أحمد الجمال

المخطوطات يرجع
تاريخها إلى القرن
ُ
الـ 15ونقلت من
متاحف إيطاليا
إلى مصر

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

القاهرة تستضيف مخطوطات نادرة ألشعار دانتي

تتلخص فـكــرة مـعــرض {ملتقى
التقاليد الثالثة حول فن الخط في
مصر  }2018في إعادة كتابة أبيات
م ـخ ـتــارة م ــن مـلـحـمــة {الـكــومـيــديــا
السوداء} على يد خطاطين عالميين
بارزين ،باللغة والخط المختارين
م ــن ال ـل ـغــة الـصـيـنـيــة إل ــى الـعــربـيــة
إل ــى اإلي ـطــال ـيــة ،وم ــن ال ـكــوفــي إلــى
الديواني إلى التوسكاني.
مدير المركز الثقافي اإليطالي
في القاهرة ،باولو ساباتيني ،قال
إن ال ـم ـعــرض الـ ــذي تـنـظـمــه شبكة
ال ـم ـعــاهــد الـثـقــافـيــة اإلي ـطــال ـيــة في
العالم ،يأتي ضمن مشروع دولي
كـ ــان ال ـم ـع ـهــد ال ـث ـق ــاف ــي اإلي ـط ــال ــي
أطلقه في القاهرة ،ويستهدف إعادة
النسخ الخطي والغرافيكي ،ألبيات
مــن الـمـلـحـمــة الـشـعــريــة الـمـعــروفــة
بــاســم {الـكــومـيــديــا اإلل ـه ـيــة} ،التي
كتبها دانتي.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف س ـ ــاب ـ ــات ـ ـي ـ ـن ـ ــي ،ف ــي
تصريحات له مع افتتاح المعرض،
أن دان ـ ـ ـتـ ـ ــي بـ ـ ـ ــدأ ك ـ ـتـ ــابـ ــة م ـل ـح ـمــة
{ال ـك ــوم ـي ــدي ــا اإلل ـه ـي ــة} عـ ــام 1308
وانتهى منها عــام  1321ميالدية،
ل ـت ـك ـتــب أبـ ـي ــات ال ـم ـل ـح ـمــة ب ــأي ــدي
فناني الخطوط في ثالث دول تمثل
ثقافات مختلفة ،هي :مصر والصين
ً
وإيطاليا ،الفتا إلى أن الحضارات
ال ـ ـ ـثـ ـ ــاث ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة وال ـص ـي ـن ـي ــة
واإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي شـ ــاركـ ــت فــي
المعرض ،يجمعها الولع والشغف
بفن الخط ،كشكل من أشكال الفنون،
م ــا جـعــل ال ـم ـعــرض ،م ـصــدر إلـهــام
ً
ً
م ـت ـفــردا ومـفـعـمــا ب ـ ُـاألس ــرار ،وذلــك
للمرة الثانية ،بعدما أقيم في دورته
األولى في مدينة األقصر التاريخية،
في صعيد مصر في سبتمبر .2017
وم ـ ـ ــن بـ ـي ــن أب ـ ـ ـ ــرز ال ـم ـش ــارك ـي ــن
ف ــي ال ـم ـعــرض ه ــذا ال ـع ــام ،الـفـنــانــة
الـتـشـكـيـلـيــة اإلي ـط ــال ـي ــة أن ـتــون ـيــا
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حين ُيــوصــف الكسب بطعم العسل ،فليس أقــل مــن الصبر والمر
ً
مذاقا للخسارة .الكسب والخسارة هما وجها عملة الحياة .فال معنى
ً
لخسارة لمن لم يجرب كسبا .وال معنى لسقوط الخسران دون ارتقاء
درجات الكسب الصعبة.
وإذا ك ــان الـطـفــل ُيــولــد بـغــريــزة األخـ ــذ ،وم ــا يصاحبها مــن متعة
ً
تدغدغ الروح ،فإن تالي األيام ُ
سيعلمه أن هناك مبلغا لكل أخذ ،وأن
ً
ْ
هذا المبلغ يرتبط بقيمة الشيء المأخوذ ،فمن يأخذ رخيصا قد ال
ً
ْ
ومن توسوس له نفسه بنيل الغالي ،عليه أن ّ
يعد العدة
يدفع شيئا،
لدفع الثمن الباهظ .وهو قانون الحياة؛ لكل مغامرة حيا ٍة مجازفة
تساويها ،فمن يصيب ثمر المغامرة يطفح قلبه بفرحه ،ومن يخيب
ينكسر ويتحطم بحزنه.
الكسب والخسارة ،هما جانبا طريق العمر الذي نمشي ،ووحدهما
يعطيان لحظة الحياة معناها األهــم واألسـمــى .فمن أراد لنفسه أن
ً
ً
بعيدا عن مغامرة ّ
تلون لحظة عيشه ،عليه أن يصادق
يعيش سالما
ويرضى بطين اللحظة العابرة .وعليه أن يركن للروتين نفسه ،الذي
ً
ً
يجعل من يومه خطا مستقيما دون أي تعرجات وال لوعة وال أمل.
هناك من يعتقد أن طبيعة حياته الــذي وجــد نفسه فيها ممتلئة
ّ
فتغيره
وسعيدة وكافية بمن حــو لــه ،حتى يجرب مغامرة مختلفة
ً
وتتركه معلقا على حبل الشك يتفكر بقناعاته وبيئة عيشه .وكيف أن
تلك المغامرة أخذته إلى ضفاف وشطآن لم يكن يتصورها ويعرف
ألوانها .وفي المقابل هناك من يجعل من مغامرة خوض لحظة جديدة
ً
بمذاق مختلف رهانا لعمره ،ومهما كانت تكلفة هذا الرهان ،حتى لو
ً
وصلت إلى دفع عمره ثمنا لها!
النجاح والسقوط ،الكسب والخسارة ،الهدوء والعاصفة ،اليقين
والشك ،كلها صفات قد تتقارب في معنى األخذ والعطاء ،حتى كأنها
تقول األمر نفسه .لذا من المهم لسلوك درب الحياة ،أن نوطد عمرنا
ً
على كال األمرين ،وأكثر من ذلك أن نغرس ما أمكننا في أنفسنا والحقا
ً
في سلوك أبنائنا أن للعطاء متعة تختلف تماما عن متعة األخذ! وأن
المحظوظين فقط أولئك الذين يقدمون متعة العطاء على متعة األخذ.
ً
وأكثر حظا منهم أولئك الذين يعتادون على العطاء حتى يصبح صفة
مالزمة لرتم حياتهم.
لكن قلة القلة ،ومحظوظي المحظوظين أولئك الذين يصبح العطاء
هو متعتهم األهم في الحياة ،وحينها ينذرون أنفسهم للعطاء دون
ً
حساب أو مقابل .وتصبح مشاوير حياتهم ذهابا إلى مغامرة العطاء
التي ليس لها من مخاطرة ســوى سعادة راجفة تهز جنبات الــروح
وتسكنها ّ
وتلون عيشها.
ما يجب االنتباه إليه إلى أن عمر متعة األخذ عادة ما يكون أقصر
بكثير من عمر متعة العطاء .وأن متعة األخذ عادة ما تكون شخصية،
ً
ً
بينما متعة العطاء قد تتعدى شخصا واحدا إلى أكثر وأكثر ومئات
وألوف!
الكسب والخسارة شأنا لحظة الحياة العابرة ،وفي كل ما نعيش .لذا
ْ
ّ
ويصر على األخذ
نرى أمامنا نماذج بشرية متعددة :فهناك من يقاتل
دون استعداد للعطاء ،وآخر يقاتل ألخذ ونيل ما ال يستحق ،وثالث
اعتاد األخذ دون عطاء ،ورابع يقنع بأخذ ما ُيعطى إليه ،وخامس ال
يأخذ إال ما يستحق ،وسادس يخالف من حوله ويرفض األخذ مفضال
ً
العطاء ،وآخر وآخر وآخر ،يتعدد ويتلون البشر تبعا لما ُج ِبلوا عليه
من طباع األخذ والعطاء.
ُ
زائل إال ما استوطن عقل اإلنسان وقلبه .وكل عطاء ذاهب
كل ٍ
أخذ ٍ
متالش إال عطاء الخير والفكر .لذا مما يبقى لإلنسان بعد موته "صدقة
ً
جارية أو علم ُينتفع به" ،وكالهما عطاء يبقى عابرا لألجيال ،ويبقى
حامال أثره الطيب في حياة أناس قد ال يعرفهم صاحبه ،وهذه ربما
أجمل أشكال العطاء ،أن تعطي خيرا لمن ال تعرف!

إصدار

مجلة البيان تقدم دراسة عن سلسلة
عالم المعرفة
من أشعار دانتي
األصـلـيــة ال ـن ــادرة ألش ـعــار ملحمة
وترجع
الكوميديا اإللهية لدانتيُ ،
إل ــى ال ـق ــرن ال ـخــامــس ع ـشــر ،نـقـلــت
مــن المتاحف اإليـطــالـيــة لعرضها
لجمهور معرض الكوميديا اإللهية
في مصر ،للمرة األولى.

الكوميديا ورسالة الغفران

باولو ساباتيني
ليوني التي تكتب لوحاتها بالخط
ال ـعــربــي ،ونـجـحــت فــي ج ــذب رواد
المعرض بلوحاتها ،وهــي واحــدة
م ــن ف ـن ــان ــات إي ـط ــال ـي ــا ال ـش ـه ـيــرات
الـلــواتــي تـمـيــزن بــإجــادة فــن الخط
ال ـ ـعـ ــربـ ــي وإبـ ـ ـ ـ ـ ــداع ل ـ ــوح ـ ــات ف ـن ـيــة
بــاس ـت ـخــدام خ ـطــوطــه ،إل ــى جــانــب
الخطاطين الذين شاركوا من مصر
والصين.
ً
ويستمر المعرض شهرا ،ويتميز
بوجود مجموعة من المخطوطات

الـ ـم ــوض ــوع ال ــرئـ ـي ــس لـمـلـحـمــة
{ال ـكــوم ـيــديــا اإلل ـه ـيــة} ه ــو الـحـيــاة
ب ـعــد ال ـم ــوت ،ودان ـت ــي الشخصية
الرئيسة فيها ،وتنقسم إلى الجحيم
ْ
والمطهر والجنة (الفردوس) .أطلق
ع ـل ـي ـهــا دانـ ـت ــي ال ـك ــوم ـي ــدي ــا ألن ـهــا
انتهت نهاية سـعـيــدة ،ثــم أضافت
إليها األجيال الالحقة صفة اإللهية.
ورأى كثير مــن المتخصصين في
ً
ً
ال ــدراس ــات األدب ـيــة تـشــابـهــا كبيرا
بين {الكوميديا اإللهية} و{رسالة
ال ـغ ـف ــران} ال ـتــي كـتـبـهــا أب ــو الـعــاء
ً
المعري (449ه ـ 1057 -م) ،ردا على
رسالة وجهها إليه منصور الحلبي
المعروف بابن القارح ،يسأله فيها
من بين جملة من األمور عن التاريخ
والفقه والتصوف واألدب والنحو
والسيرة النبوية والزندقة.
وي ـظ ـهــر ال ـت ـشــابــه ال ـشــديــد بين
الـعـمـلـيــن ،إذ إن «رس ــال ــة الـغـفــران»
ع ـبــارة عــن رح ـلــة خـيــالـيــة مدهشة
إلى الدار اآلخرة (الجنة ثم الجحيم)،
و{الـكــومـيــديــا اإللـهـيــة» كــذلــك تبدأ
ً
بالجحيم ،والمعري اتخذ له رفيقا
في الرحلة يحاوره هو ابن القارح،
بينما دانتي اتخذ الشاعر الروماني
ً
«فرجيل» رفيقا له.

الكوميديا اإللهية

جانب من مخطوطات أشعار دانتي

مقطع من قصيدة «الكوميديا اإللهية»

من أشعار دانتي

«في منتصف طريق حياتنا ،وجدت نفسي في غابة
مظلمة إذ ضللت سواء السبيل..
آه ما أصعب وصف هذه الغابة الموحشة الكثيفة
القاسية التي تجدد ذكراها لي ..الخوف.
إنها شديدة المرارة حتى ال يكاد الموت يزيد عنها،
ولكن كي أتناول ما وجدت هناك من خير ،سأتكلم عن
أشياء أخرى وجدتها فيها.
ً
ال أحـســن أن أق ــول كـيــف دخـلـتـهــا ،فـقــد كـنــت مثقال

بالنوم في اللحظة التي حدت فيها عن طريق الصواب.
لكن بعدما بلغت أسفل تل ينتهي عنده ذلك الوادي
الذي مزق مرآة قلبي من الخوف
نظرت إلى أعلى ورأيت منكبيه وقد كستهما أشعة
الكوكب الذي يهدي الناس في كل طريق.
ً
عندئذ هدأ قليل الخوف الذي بقي في بحيرة قلبي
طوال الليلة التي قضيتها في أسى شديد».

صـ ـ ـ ــدر عـ ـ ــن راب ـ ـ ـطـ ـ ــة األدبـ ـ ـ ـ ــاء
الـكــويـتـيـيــن ال ـع ــدد ال ـجــديــد من
م ـج ـلــة "الـ ـبـ ـي ــان" ل ـش ـهــر يــول ـيــو،
متضمنا العديد مــن الــدراســات
وال ـ ـقـ ــراءات الـنـقــديــة وال ـم ـقــاالت
والمواد اإلبداعية.
واس ـت ـه ـل ــت ال ـم ـج ـلــة ع ــدده ــا
ب ـك ـل ـم ــة ال ـ ـب ـ ـيـ ــان ال ـ ـتـ ــي جـ ـ ــاءت
بـعـنــوان "لـقــاء مـثـمــر" ،وتحدثت
عــن الــزيــارة الـتــي قــام بها وزيــر
اإلع ـ ـ ــام وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
الشباب رئيس المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب محمد
الجبري لرابطة األدباء .واعتبرت
المجلة أن مثل هذه الزيارات من
شأنها أن تحفز وتساند الحراك
الثقافي ،ألنها تفتح اآلفاق على
التعاون بين مؤسسات الدولة،
األمر الذي يؤدي إلى تعزيز دور
ال ـحــركــة ال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي الـتـنـمـيــة
الحضارية.
وف ــي ب ــاب ال ــدراس ــات ،نشرت
مجلة البيان دراسة عن سلسلة
ع ــال ــم ال ـم ـعــرفــة ال ـت ــي ي ـصــدرهــا
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة
وا لـ ـفـ ـن ــون واآلداب ،بـمـنــا سـبــة
ال ــذك ــرى األرب ـع ـي ــن ل ـص ــدوره ــا،
ح ـي ــث ك ـت ــب ع ـن ـه ــا د .ع ـل ــي بــن
مـ ـب ــارك م ـع ـت ـبــرا أن ـه ــا "مـ ــن أهــم
اإلنجازات العربية على مستوى
الثقافة في العصر الحديث".
وأضـ ـ ـ ــاف د .بـ ــن مـ ـ ـب ـ ــارك" :ال
يـمـكــن أن نـفـهــم رس ــال ــة سلسلة
عالم المعرفة إال إذا وضعناها
في سياقها الثقافي ،إذ إن هذه
السلسلة لم تكن حدثا اعتباطيا،
جمة
بل كانت نتاجا لمجهودات ّ
اعتنت بالثقافة في الكويت".
وف ــي ب ــاب ال ـق ــراء ات النقدية،
ن ـ ـشـ ــرت ال ـم ـج ـل ــة عـ ــن الـ ــروائـ ــي
التركي أورهــان باموق ،للكاتب
س ــام ــر ال ـش ـم ــال ــي ،وهـ ــو روائـ ــي
حــاصــل عـلــى جــائــزة نــوبــل عــام
 ،2006وقال عنه الكاتب إنه "تميز
بالتحدث عن مدينته اسطنبول
وناسها مزيال غبار النسيان عن
تاريخها".
وفـ ـ ــي بـ ـ ــاب ال ـ ـم ـ ـقـ ــاالت ،كـتــب
الباحث خالد األنـصــاري مقالة
ب ـع ـنــوان "ال ـم ـك ـت ـبــات الـتـجــاريــة
القديمة في الكويت" ،كما نشرت
مقالة بعنوان "الفنون اإلسالمية

في كيرال الهندية" للكاتب نشاد
عـلــي ال ــواف ــي ،وم ـقــالــة لـلــدكـتــور
أحـ ـم ــد الـ ـش ــوك ــي بـ ـعـ ـن ــوان "دار
ال ـك ـتــب ال ـم ـص ــري ــة ...الـتـحــديــات
ورؤيــة جديدة" ،ومقالة بعنوان
"م ـ ـفـ ــارقـ ــات ل ـغ ــوي ــة فـ ــي الـ ـق ــرآن
الكريم" للكاتب علي سويدان.
وأف ـ ـ ــردت ال ـم ـج ـلــة ب ــاب ــا ألدب
ال ـ ــرح ـ ــات ،كـ ـت ــب فـ ـي ــه ال ـك ــات ــب
أحمد البريكي بعنوان "تونس
ع ـش ـب ــة الـ ـفـ ـيـ ـنـ ـي ــق" .وف ـ ـ ــي ب ــاب
ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص وال ـ ـش ـ ـعـ ــر ،ن ـش ــرت
الملجة لكل من حصة الفرحان
بعنوان "ذاك الـفــؤاد يخيل لــي"،
ومجبل المالكي بعنوان "زهــرة
الزيزفون".
وف ـ ــي ب ـ ــاب ال ـ ـق ـ ـصـ ــة ،ن ـش ــرت
الـمـجـلــة مـلـفــا يـتـضـمــن قصصا
ألعضاء االتحاد العربي ألندية
ال ـق ـصــة والـ ـس ــرد ف ــي ال ـخــرطــوم
ب ــالـ ـس ــودان ،ح ـيــث وردت قصة
لـلـكــاتــب ب ــدر أبــورق ـبــة العتيبي
بـ ـعـ ـن ــوان "أول ـ ـي ـ ـغ ـ ــارو" ،وق ـصــة
بـعـنــوان "ل ـمــاذا تــأخــرت كــل هــذا
الوقت" للكاتب إبراهيم درغوثي،
وق ـصــة لـلـكــاتــب م ـس ـعــود غ ــراب
ب ـع ـن ــوان "ال ـك ـل ــب ي ـق ــودن ــي إل ــى
البيت" ،وقصة بعنوان "حلم على
المرآة" للكاتبة ثريا عبدالبديع.
واختتمت المجلة صفحاتها
بالزاوية الشهرية "محطات قلم"،
التي يكتبها األمين العام لرابطة
األدب ـ ـ ـ ــاء ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،وج ـ ــاءت
بـعـنــوان "رح ـيــل م ــوظ ــف" ،وهــي
ع ـلــى طــري ـقــة ت ــداع ـي ــات ال ــذاك ــرة
القصصية عن موظف أحيل إلى
التقاعد ،فتتفتح في ذهنه أبواب
ال ــذاك ــرة ع ــن زم ــائ ــه وذكــريــاتــه
في العمل.

توابل ةديرجلا

•
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ً ً
أسامة الرحباني :لقاءاتي مع زياد الرحباني قد تثمر عمال فنيا

• هبة طوجي في جولة عالمية ولن تشارك في مهرجانات صيف لبنان
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أخبار النجوم

راغب عالمة في جولة فنية
مع مصطفى صندل وأنطونيو ريموس

ً
ً ً ً
كشف الفنان أسامة الرحباني أنه يعقد مع الفنان زياد الرحباني لقاءات قد تثمر تعاونا فنيا وأمورا مهمة ،مؤكدا أن زياد سيكون
بحالة ممتازة خالل افتتاحه مهرجانات بيت الدين في  12يوليو الحالي .وكانت انتشرت صورة في اآلونة األخيرة تجمع بين
الفنانين.
بيروت  -ةديرجلا

•

ّ
أكد أن األخوين
رحباني كانا
طليعيين ووصفا
الحرب اللبنانية قبل
أن تحدث

أك ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس {م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـم ــؤلـ ـفـ ـي ــن
والملحنين في لبنان} المؤلف الموسيقي
خـ َـويــن رحباني
أسامة الرحباني ،أن األ َ
ظ ـه ــرا م ـنــذ الـ ـب ــداي ــات ب ــن ــف ــس مختلف
ال ُيـشـبــه الـســائــد ،وعـكـســا بفنهما ً ظلم
الشعب والمشاكل الحياتية ،إضافة إلى
أنهما غرفا مــن الطبيعة التي تأمالها
س ـ ـنـ ــوات والـ ـمـ ـحـ ـي ــط ال ـ ـ ــذي ع ــاش ــا فـيــه
وال ـم ـنــاخ ال ــذي ت ـشــربــاه .ه ــذه الينابيع
ّ
غ ــزت أف ـكــار األخ ــوي ــن ،إل ــى جــانــب الفقر
الذي عاشاه.
جـ ـ ــاء ك ــام ــه ضـ ـم ــن ب ــرن ــام ــج {ك ـل ـمــة
طــاي ـشــة} ع ـبــر أث ـي ــر {إذاعـ ـ ــة ل ـب ـنــان} مع
الصحافيين جوزف طوق ورنا أسطيح،
ً
مشيرا إلى أنه ال ينسى الجملة التي كان
يقولها له َوالده منصور الرحباني{ :اللي
ما عندو ِعقد ومشاكل ما بيقدر يبرهن
عايش بالورد ما راح
شي بالحياة ويللي ِ
يوصل لمطرح}.
شرح أسامة أن اإلنسان يعكس حاالت
ً
معينة يريد التخلص منها ،ال فـتــا إلى
أن عــاصــي ومـنـصــور حمال هــم العائلة
منذ أن كان األول في التاسعة عشرة من
عمره والثاني في السابعة عشرة ،وذلك
بعد وفــاة والدهما فدخال ميدان العمل
ً
ب ــاك ــرا إلع ــال ــة ال ـعــائ ـلــة ،وأن وال ـ ــده غـ ّـيــر
ّ
ُ
بطاقة هويته لــزيــادة عـمــره كــي يتمكن
من االنتساب إلى األمن العام ،وأن الفارق
ً
العمري بين األخوين سنة و 11شهرا.

أضاف{ :منذ فتح عينيه على الحياة
ً
عــام  1925كــان منصور مرافقا لعاصي
إل ــى ح ـيــن وفـ ــاة األخ ـي ــر ف ــي  21يــونـيــو
ً
 ،}1986موضحا أن {األخــويــن ُجبال من
بعضهما ،وتشاركا الهموم والتأمالت
نفسها ،فكانا ُم ِّ
كملين بعضهما لبعض}،
ً
م ــؤك ــدا أن ه ــذه ال ـظــاهــرة لــن تـتـكــرر في
الـتــاريــخ وهــي أن يمحي شخص نفسه
ليندمج باآلخر وأن تكون المحبة الرابطة
بين االثنين كبيرة إلى هذه الدرجة .وأن
يستوعب شخص اآلخــر ،كما استوعب
ّ
كل من األخوين اآلخر}.

ً
راغب عالمة متوسطا صندل وريموس
نشر راغــب عالمة فيديو على حسابه على {إنستغرام}
ً ً
ظهر فيه متوسطا كال من الفنان التركي مصطفى صندل
والفنان اليوناني أنطونيو ريموس.
وكشف السوبرستار أن جولة فنية ضخمة تجمعه مع
ً
النجمين وتشمل بـلــدانــا أوروب ـيــة هــي ألمانيا والسويد
وهولندا وبريطانيا.
وكــان عالمة شـ ّـوق جمهوره خــال األيــام السابقة حول
ً
مشروع جديد يعمل عليه ،بعدما نشر صورا من اليونان
وهو برفقة صندل وريموس.

وطن مثالي
وع ـم ــا ي ــوص ــف ب ــأن ــه وطـ ــن األخ ــوي ــن
المثالي في سماته ،أوضح أن {مسرحيات
األخوين تنتهي بمأساة كبيرة ،إال أنهما
ي ــوص ــان ال ـم ـشــاهــد أو ال ـم ـس ـت ـمــع إلــى
المأساة وهو يضحك ،وأن المسرحيات
تحكي عن أشخاص يتمتعون بالطيبة،
لكنها تـضـ ّـم شخصيات سيئة وأ خــرى
رديئة}.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن {ش ـخ ـص ـي ـت ــي سـبــع
ومـ ـ ـخ ـ ــول اسـ ـت ــوح ــاهـ ـم ــا األخ ـ ـ ـ ـ ــوان مــن
اللبناني الــذي ال يهتم لآلخر وال يسأل
عن شيء وهمه الوحيد هو نفسه .وصف
ً
عاصي ومنصور مجتمعا بكامله ،لكن
ما بقي في أذهان األكثرية هو األغنيات.
إن ـمــا إن اسـتـمـعـنــا إلـيـهــا بـمــوقـعـهــا في
الـمـســرحـيــات نكتشف مــآســي األخــويــن
رحباني}.
ولفت إلى أن {األخوين رحباني كانا
طليعيين ووصفا الحرب اللبنانية قبل
ً
ً
أن ت ـح ــدث ،ول ــم يـطــرحــا وط ـن ــا مـثــالـيــا،
وسأل{ :من يريد أن تكون بلديته شبيهة
ببلدية أوسلو أو ستوكهولم ،هل نقول
إنه يحلم؟}.

في انتظار المنتجين
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار أس ـ ـ ــام ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى أن غ ــالـ ـبـ ـي ــة
مـ ـس ــرحـ ـي ــات ــه عـ ـم ــل ع ـل ـي ـه ــا م ـ ــع وال ـ ـ ــده
منصور الرحباني ،وقــال{ :أنتجت هذه
المسرحيات وشــرف كبير لي أن اسمي
تــرافــق مــع اس ــم مـنـصــور الــرحـبــانــي ،ما

جوليا طرحت {إلى النصر هيا}
أسامة الرحباني
أضاف األلق إلى هذه األعمال ،فمنصور
ً
الرحباني كان متجددا وأشبهه ببيكاسو
في تجدد حقباته الفنية}.
وعـ ــن أسـ ـب ــاب غ ـي ــاب ــه وأخـ ــويـ ــه غ ــدي
ومروان عن األعمال المسرحية الغنائية
ف ــي ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة ،قـ ــال{ :ن ـحــن في
انـ ـتـ ـظ ــار ال ـم ـن ـت ـج ـي ــن .ن ـف ـق ــد ال ـشــري ـحــة
ّ
تهتم بالمسرح فالطبقة
الشعبية التي
الوسطى التي ُت ِّ
شجع المسرح انعدمت،
ولـبـنــان ُم ـكـ ّـون ال ـيــوم مــن طبقة ُمعدمة
فقيرة تهتم بتدخين النرجيلة والتخلص
م ــن هـمــومـهــا وال ـط ـب ـقــة الـغـنـيــة ال ـتــي ال
يعنيها المسرح}.
وك ـ ـشـ ــف أنـ ـ ــه ي ـع ـ ّم ــل عـ ـل ــى م ـســرح ـيــة
ُ
ً
ضخمة ،آمــا أن تـنــفــذ ،عــازيــا التقصير
إلى عوامل وظروف عدة.

ثقافة واحتراف
قـ ــال أس ــام ــة ال ــرح ـب ــان ــي إن األخ ــوي ــن
رحباني وفـيــروز جوبهوا بالرفض في

بداياتهم ألن من الصعب كسر ما اعتاده
ً
ّ
ليتقبل الجديد ،مشيرا إلى أنه
الجمهور
ج ــازف بـ ــدوره مــع الـفـنــانــة هـبــة طوجي
ّ
وقدم المختلف.
ّ
ّ
أضــاف{ :تعلمت من األهــل كــل ما هو
مرتبط بالضمير والمهنية واالحتراف
ً
والـثـقــافــة ،خـصــوصــا فــي بـيــت منصور
ـال،
حيث مستوى الثقافة وال ـق ــراء ات عـ ٍ
إلى جانب الجدال الثقافي الفكري الراقي.
لذلك ال يعنيني تفكير اآلخرين ،بل تقديم
ال ـمــوس ـي ـقــى ال ـت ــي أح ـب ـهــا إلـ ــى ال ـن ــاس.
كثيرون انتقدوا ،لكن هبة اليوم تقف على
المسارح العالمية}.
حــول شــارة ُمسلسل {طــريــق} بصوت
الـ ـفـ ـن ــان ــة هـ ـب ــة طـ ــوجـ ــي (ك ـ ـل ـ ـمـ ــات غ ــدي
الــرحـبــانــي وأل ـحــان أســامــة الــرحـبــانــي)،
أشار أسامة إلى أن هذه الشارة ّ
تم العمل
عليها وفــق األس ـلــوب الـغــربــي العالمي
ً
وأنــه قـ ّـدم فيها موسيقى جــديــدة مركزا
على أن إحساس هبة وصوتها مختلفان
ومتميزان بدورهما.

جولة عالمية
ع ــن ال ـح ـفــات الـ ُـمـقـبـلــة ل ــه ولـهـبــة ط ــوج ــي ،أشـ ــار أســامــة
الرحباني إلى أنهما يشاركان في حفالت في تونس وقرطاج
وحمامات ،من ّ
ثم تغادر هبة إلى كندا لمدة ثالثة أشهر حيث
ُ
ستعرض مسرحية {نــوتــردام دو بــاري} ،تنتقل بعدها في

جولة عالمية إلى لندن وروسيا والصين وكوريا وغيرها
من البلدان ،لذا لن تشارك طوجي هذا العام في المهرجانات
الدولية الصيفية في لبنان.

جوليا بطرس
بـعــدمــا طــرحــت أغنيتين رومــانـسـيـتـيــن هـمــا {م ــا ب ـ ّـدي}
(كلمات نبيل أبوعبدو وألحان زياد بطرس وتوزيع داني
حلو) و{بكرا شي نهار} (كلمات فادي الراعي وألحان زياد
بـطــرس)ّ ،
قدمت جوليا بطرس لجمهورها أغنية وطنية
بعنوان {إلى النصر هيا} ،من كلمات نبيل أبو عبدو ،وألحان
زياد بطرس وتوزيع مارتن روزنغارتن.

{الحفرة} يحصد أعلى اإليرادات

ّ
مسلسالت الـ  ٦٠حلقة تستعد لموسم الشتاء
ً
يستعد صانعو مسلسالت الـ 60حلقة للموسم الشتوي المقبل ،الذي يبدو أنه سيكون زاخرا بهذا النوع
من الدراما .أبرز هذه المسلسالت {أبواب الشك ،والبيت الكبير  ،2والظاهر ،واألب الروحي  ،2والسر}.

القاهرة -محمد قدري

طاقم {الظاهر}
من بطولة
محمد فؤاد
يستعد
لتصوير
المشاهد
المتبقية

{أبـ ـ ـ ـ ـ ــواب الـ ـ ـش ـ ــك} م ـس ـل ـســل
طـ ـ ــويـ ـ ــل مـ ـ ــؤجـ ـ ــل م ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي م ـ ــن بـ ـط ــول ــة ل ـق ــاء
الـ ـخـ ـمـ ـيـ ـس ــي وخ ـ ــال ـ ــد س ـل ـي ــم،
كـ ــان ّتـ ـع ـ ّـرض ل ـم ـش ـكــات عــدة
ف ـتــوقــف ق ـبــل ح ـل ــول رم ـضــان
الماضي بــأ يــام قليلة .فتحت
ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــة أب ـ ــواب ـ ــه
ً
مجددا من خالل إعــان عودة
التصوير خالل اﻷيــام القليلة
المقبلة ،في محاولة لالنتهاء
م ـنــه خ ــال ش ـهــر ع ـلــى اﻷك ـثــر
لتسويقه للقنوات الفضائية،
ثــم عــرضــه خ ــال سبتمبر أو
أكتوبر ،وقبل انتهاء تصوير
المسلسالت األ خ ــرى ليفتتح
ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ب ـق ـص ــة ت ـشــوي ـق ـيــة
يـ ـش ــارك ف ـي ـهــا عـ ــدد ك ـب ـيــر من
الشباب.
أما {البيت الكبير} فانتشرت
أخبار عن بدء تصوير الجزء
الثاني منه بعد عرض
ا ل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــزء األول قـ ـب ــل
رم ـ ـضـ ــان الـ ـف ــائ ــت ،مــا
أدى إلى إعالن الشركة
ً
الـمـنـتـجــة س ــري ـع ــا أن
ً
الخطة موجودة فعال
ول ـك ـن ـهــا ف ــي مــرحـلــة
الـتــرتـيــب والبحث
عـ ــن ط ــاق ــم ال ـع ـمــل
للجزء الثاني.
وف ـ ـتـ ــح ال ـب ـعــض
ملف تعاقد قنوات
{ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــار} ال ـ ـتـ ــي
عــرضــت ال ـجــزء األول من
ً
ال ـم ـس ـل ـس ــل ،مـ ـتـ ـس ــائ ــا :هــل
ستوافق على العرض؟
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة أن
العمل في طور الكتابة،
مـ ـ ــوض ـ ـ ـحـ ـ ــة أنـ ـ ـه ـ ــا
س ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــن خـ ـ ــال

األسـ ــاب ـ ـيـ ــع ال ـق ـل ـي ـل ــة ال ـم ـق ـب ـلــة
التفاصيل كافة في هذا الشأن.
لكن التوقعات تشير إلــى بدء
التصوير في بداية أغسطس
ال ـم ـق ـب ــل ألن الـ ـش ــرك ــة ت ـن ــوي
إ ط ــاق المسلسل فــي أكتوبر
أو نوفمبر ،و مــن المتوقع أن
يــرحــل الـمـسـلـســل إل ــى يـنــايــر.
كذلك تحاول الشركة التواصل
مع بعض الفضائيات العربية
لـبـحــث تـســويــق ال ـع ـمــل ،ال ــذي
يشارك فيه كل من سوسن بدر
وأح ـمــد بــديــر وع ــدد كبير من
الفنانين وينتمي إلى الثيمة
الصعيدية.
وتعاقدت ريهام حجاج على
أو ل ــى بطوالتها للمسلسالت
الـ ـط ــويـ ـل ــة الـ ـمـ ـك ــون ــة م ـ ــن 60
حلقة للعرض خــال يناير أو
فبراير المقبل .وتعمل الشركة
الـمـنـتـجــة عـلــى تـشـكـيــل طــاقــم
العمل واختيار عناصر لبدء
التصوير بعد انتهاء الكتابة.
ً
ريهام كانت رفضت أعماال
عـ ــدة خـ ــال ال ـف ـت ــرة الـمــاضـيــة
مــن أج ــل الـتــركـيــز عـلــى العمل
الذي سيعطيها أكبر مساحة
فنية منذ سنوات ،ومن المقرر
االتفاق على الطاقم وعناصره
خــال أيــام ،ويميل العمل إلى
الطابع الــرومــانـســي ويستند
إلى قصة مشوقة شبابية ،ومن
المتوقع أن ُيعرض على إحدى
الشبكات الفضائية المشفرة
خـ ـ ــال نـ ـه ــاي ــة الـ ـ ـع ـ ــام ،وع ـل ــى
القنوات المصرية المفتوحة
بعد العرض المشفر.
ويستعد طاقم {الظاهر} من
بطولة محمد ف ــؤاد والمكون
من  45حلقة للعودة لتصوير
ال ـم ـش ــاه ــد ال ـم ـت ـب ـق ـيــة وال ـت ــي

اراس بولوت اينميلي
أعـلـنــت مــديــرة تـحــريــر مـجـلــة {ف ــورب ــس} األم ـيــرك ـيــة في
ً
نـسـخـتـهــا ال ـتــرك ـيــة أك ـثــر الـمـسـلـســات ال ــدرام ـي ــة تحقيقا
لإليرادات في تركيا .جاء في المقدمة Cukurأو {الحفرة}،
بـحـســب فـيــديــو شــارك ـتــه مــديــرة تـحــريــر الـمـجـلــة ،هــانــدان
بايندير ،عبر حسابها على {إنستغرام}.
وذكــرت أن الموسم األخير لألعمال الدرامية في تركيا
ً
تتضمن  76مسلسال ،حققت  1.4مليار ليرة تركية ،وكان
{الـحـفــرة} فــي ص ــدارة القائمة .المسلسل مــن بطولة اراس
بــولــوت اينميلي ودي ــان دينيز ،وت ــدور أحــداثــه فــي إطــار
درام ــي أك ـشــن ،ح ــول أكـثــر األح ـيــاء خ ـطــورة فــي اسطنبول
تحت سيطرة عائلة {كوتشوفا} ،التي تمارس أنواع التجارة
الممنوعة كافة إال المخدرات.

احمد بدير ومنذر رياحنة
تصل إلــى ثلث األحـ ــداث ،ذلك
بعد أزمات عدة شهدها خالل
الفترة الماضية والبحث عن
تسويقه النطالق عرضه خالل
يناير أو فبراير المقبل.
وي ـ ـعـ ــود ف ــري ــق ع ـم ــل {األب
ال ــروح ــي} لـتـصــويــر الحلقات
الـمـتـبـقـيــة م ــن ال ـج ــزء الـثــانــي.
يـ ـتـ ـبـ ـق ــى  %25م ـ ـ ــن أ ح ـ ـ ـ ــداث
المسلسل الذي يقوم ببطولته
ك ـ ــل م ـ ــن أح ـ ـمـ ــد عـ ـب ــد ال ـع ــزي ــز
وسـ ـ ــوسـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ــدر ،وعـ ـ ـ ـ ــدد مــن
ال ـش ـب ــاب .وتـ ـح ــاول مجموعة

{ف ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــون مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــر لـ ـ ــإن ـ ـ ـتـ ـ ــاج
وال ـ ـ ـتـ ـ ــوزيـ ـ ــع} الـ ـ ـت ـ ــوص ـ ــل إلـ ــى
اتـفــاق حــول الـمــوعــد النهائي
الجزء الثاني ،ال سيما
لعرض ّ
بعدما حقق الجزء األول أعلى
م ـ ـشـ ــاهـ ــدات خـ ـ ـ ــارج ال ـم ــوس ــم
الرمضاني.
أما {السر} فينتظر صانعوه
ع ــرض ــه ع ــد ان ـت ـهــاء تـصــويــره
قـ ـب ــل فـ ـ ـت ـ ــرة ،ول ـ ـكـ ــن ل ـ ــم ت ـصــل
الشركة المنتجة إلى التسويق
المميز الذي يحقق لها الربح،
ً
خـ ـص ــوص ــا أن الـ ـعـ ـم ــل ي ـضـ ّـم

رأي النقد
يرجع النقاد حضور هذه المسلسالت في
ً
الشتاء إلى كونها مناسبة إنتاجيا للموسم
و مــر يـحــة لـلـشــر كــات المنتجة ألن تكلفتها
أقل من المسلسالت الرمضانية ،والديكور
ً
ف ـي ـهــا م ـت ـشــابــه غ ــالـ ـب ــا كـ ـمـ ـن ــازل ال ـع ــائ ــات
الكبيرة ،ما يــؤدي إلــى ترشيد في النفقات

ً
ً
ع ـ ــددا ك ـب ـيــرا م ــن ال ـن ـجــوم في
مقدمهم كل من حسين فهمي
ووفاء عامر ونضال الشافعي،
وتحاول الشركة المنتجة فتح
خطوط تواصل مع مجموعة
قـنــوات {ال ـح ـيــاة} ،إذ كــان ثمة
اتفاق شبه مبدئي قبل أشهر،
وم ـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن ُيـ ـع ــرض
الـمـسـلـســل خ ــال شـهــريــن من
اآلن.

ً
ً
بخالف األعمال التي تتطلب عددا كبيرا من
التحضيرات.
ً
وكــانــت آخ ــر األع ـم ــال ال ـتــي حققت نجاحا
ً
كبيرا فــي هــذا المجال {أبــو الـعــروســة} لسيد
رجــب وســوســن بــدر و{الـطــوفــان} لــوفــاء عامر
وماجد المصري.

من يريد اإليقاع
بين نوال الزغبي وابنتها؟

نوال الزغبي
ثمة من يحاول اإليقاع بين الفنانة نوال الزغبي وابنتها
تيا بأسلوب جديد من خــال إنشاء حساب ّ
مزيف باسم
ٍ
ٍ
منشور عبر
في
ديب
ايلي
أوضح
التفاصيل،
تيا ديب .وفي
ٍ
حسابه على {فيسبوك}{ :توضيح إلى الفنانة نوال الزغبي:
ثمة مــن انتحل ا ســم ابنتنا تيا وراح ي ـ ّ
معجبيك
ـرد على
ِ
بشتائم ال ُت ّ
عبر إال عن أخالق أصحابها}.
ٍ
ّ
ُ
وتابع{ :هذه الشتائم ال تمت إلى ابنتنا بأية صلة التي
المحبة ّ
ّ
ألمها وأبيها على
كانت وما زالت وستبقى االبنة
السواء}.
ّ
معجبيك عدم االنجرار
وختم إيلي ديب{ :أتمنى منك ومن
ِ
وراء هكذا أضاليل ُيراد منها االصطياد بالماء العكر}.
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 Tagيعكس نضوب مخيلة هوليوود
يستند  Only the Braveإلى قصة حقيقية عن مجموعة من مكافحي النيران المحترفين الذين يخسرون
مستعرة .على نحو مماثل ،يستندThe 15:17 To Paris
حياتهم خالل سعيهم إلى حماية بلدتهم من نار
ً
إلى قصة حقيقية عن ثالثة أميركيين أوقفوا اعتداء إرهابيا على متن قطار في باريس .أما  ،Tagفيستند إلى
قصة حقيقية عن خمسة بالغين يهوون التسلية بألعاب األوالد.
ريك بنتلي

الالعبون في
ّ
يتحولون
الفيلم
إلى مجرد
كائنات سطحية
تتعاطى مع
مواقف نمطية

ال ش ــك ف ــي أن أح ــد ه ــذه األف ــام
ً
مختلف تماما عن الفيلمين اآلخرين.
ّ
فــا يشكل  Tagالمثال األخـيــر على
نـضــوب مخيلة هــول ـيــوود المبدعة
ً
ً
فحسب ،بل ُيعتبر أيضا دليال على أن
ال أحد يأبه بأن جفاف هذه المخيلة
ً
ً
يزداد عمقا واتساعا.
ي ــروي الـمـثــال األخ ـيــر عـلــى الـمــواد
ُ
التافهة والمملة ،التي تعرض كوسيلة
تسلية ،قصة خمسة أصدقاء يلعبون
لـعـبــة م ـط ــاردة ( )tagف ــي شـهــر مــايــو
طوال  30سنةُ .يعتبر جيري (جيريمي
رينر) ملك هذه اللعبة ألن ال أحد نجح
في اإلمـســاك بــه .لذلك يقرر األصدقاء
األربعة اآلخــرون ،هوجي (إد هيلمز)،
وكاالهان (جون هام) ،وسابل (هانيبال
بورس) ،وتشيلي (جايك جونسون) ،أن
ً
يضعوا هذه السنة حدا لقدرته
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـمـ ـل ــص .وي ــأمـ ـل ــون
ً
النجاح حقا ألنهم يعرفون
أن جيري سيكون في مكان
م ـحــدد حـيــث يــرتــب لحفلة
زفافه.
ول ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــن ح ـ ـتـ ــى
كــات ـبــا الـسـيـنــاريــو
روب م ــا ك ـي ـت ــر ي ــك
( ) …W a i t i n g
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــارك س ـت ـي ـل ــن
( The Pooch and the
 )Pauperيـ ـق ــران بـ ــأن الـقـصــة
األصلية لم تتضمن مواد كافية
لـ ـم ــلء ف ـي ـل ــم .وت ـش ـم ــل ال ـع ـنــاصــر
«الحقيقية» التي ُعـ ّـدلــت ،إلــى جانب
خـفــض ع ــدد الــاعـبـيــن الفعلي من
ع ـش ــرة إلـ ــى خ ـم ـســة ،تـغـيـيــر عــدد
أف ــراد المجموعة الــذيــن نجحوا
فـ ــي الـ ــواقـ ــع فـ ــي ال ـت ـم ـل ــص مــن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــاردة .فـ ـفـ ـك ــرة ابـ ـتـ ـك ــار
شخصية واحـ ــدة بــارعــة في

أبطال الفيلم

اللعبة بدت ضرورية في سعي معدي
العمل إلى توليد نوع من التوتر.
رغم التالعب بطبيعة الفيلم الفعلية
بإضافة عناصر مهمة ،يتألف أكبر جزء
من  Tagمن مشاهد نرى فيها خمسة
رجال يركضون .وهكذا يأخذ المخرج
جيف تومسيك ( )Crazy Houseعنصر
الركض ويوجه الفيلم عبر مشاهد من
الـمــزيــد مــن الــركــض إلــى أن ينتهي به
المطاف إلــى عــدد إضافي من مشاهد
الركض.
نرى الحاالت االستثنائية الوحيدة
عندما تقرر المجموعة أن لعبتها مهمة
ً
جـ ــدا ،مــا يــدفــع بــأفــرادهــا إل ــى تجاهل
القانون باقتحامهم المنازل ،وتعذيبهم
ً
أشـخــاصــا عــابــري سـبـيــل ،وتخريبهم
الممتلكات العامة ،حتى إنهم يهاجمون

أح ــده ــم اآلخ ـ ــر ف ــي ب ـعــض الـمـشــاهــد
بطريقة جسدية عنيفة تدخل أي إنسان
فعلي في غيبوبة.

خلفيات
ول ـكــن ال داع ــي ألن ت ـعــوق الحقيقة
درب سـ ـ ــرد قـ ـص ــة ح ـق ـي ـق ـي ــة .يـكـتـفــي
ماكيتريك وستيلن بالرجوع خطوة إلى
الوراء وابتكار بعض الخلفيات المثيرة
لالهتمام للشخصيات.
نـتـيـجــة ل ــذل ــك ،ال تـسـتـنــد شخصية
أي م ــن أفـ ـ ــراد ال ـم ـج ـمــوعــة ف ــي الـفـيـلــم
إلــى الالعبين في الــواقــع ،ما يفتح في
الـمـجــال إزاء بـعــض األف ـكــار الخصبة.
وهكذا صار بإمكانهما تفسير َ
لم تبدو
زوجــة هوجي آنا (آيــا فيشر) مريضة
ن ـف ـس ـيــة أو ك ـي ــف ن ـج ــح كـ ــاالهـ ــان فــي

الحصول على وظيفة وضعته على رأس
شركة ضخمة في حين أنه ال يملك أدنى
فكرة عن هذه الشركة أو ما تقوم به.
ّ
يتحول الالعبون
من دون هذه الخلفية،
إلى مجرد كائنات سطحية تتعاطى مع
مواقف نمطية :الرجل الوسيم ،والصديق
المحب ،والفائز المتعجرف ،والالمبالي،
والجاد .نتيجة لذلك ،تخال أن ثمة برنامج
كمبيوتر من إعداد «شركة سيناريوهات»
ّ
يطور هذه الشخصيات التقليدية.

ً
يمضي  Tagقدما بوتيرة متثاقلة،
ً
آمال بأن تكون شعبية ممثليه وسيلة
كافية إللهاء المشاهد عن واقع أن هذا
الـسـيـنــاريــو ال يختلف عـمــا قــد ُيكتب
على األوراق الصغيرة داخل كعك الحظ.
حتى الممثلون شعروا بأنهم الخيار
البديل الــذي استعان بــه معدو الفيلم
عـنــدمــا رف ــض ممثلون أكـثــر ذك ــاء هــذا
المشروع.
ً
يبدو هيلمز دوما كنسخة هزيلة من

ستيف كــارل .وال شك في أن شخصية
ً
جــون ـســون كــانــت سـتـبــدو أك ـثــر تـمـيــزا
لــو أداه ــا تـشــارلــي داي .وي ـقـ ّـدم بــورس
ً
شخصية كــانــت سـتـغــدو أكـثــر تــأثـيــرا
ً
وتشويقا مع كيفن هــارت .كذلك تخال
ً
رينر في دور الرجل القوي باهتا عندما
ُ
تقارنه بجيسون ستاثام .أما دور هام،
ُ
فمناسب بما أن هام قلما يخطئ.

مشاهدون
يكمن الـخــوف فــي أن يحظى  Tagبـعــدد كبير من
ّ
ثان منه.
المشاهدين ،ما يولد فكرة ضرورة إنتاج جزء ٍ
وإذا حدث ذلــك ،فترقبوا نــزول فيلم «لعبة الكراسي:

الصامد المغامر» أو «شد الحبل ،شد الحبل :الصراع
األخير» إلى صاالت السينما .وسيرتكزان إلى قصة
حقيقية.

ّ
« »Gottiمعمعة أفكار مشوشة
غاري تومبسون

جون ترافولتا في الفيلم

في «غوتي»  ،Gottiنسمع البطل الذي يحمل هذا الفيلم اسمه يثني على ً ابنه ألنه لم يتراجع في
جون ترافولتا« :ال تتراجع يوما خطوة واحدة» .ولكن كان
مشادة .يعلن جون األب ،الذي يؤديه بقوة ً
على المخرج كيفين كونولي أن يصغي هو أيضا إلى هذه النصيحة عن الرجوع إلى الوراء.

ت ـع ـك ــس نـ ـب ــرة جـ ـ ــون ت ــراف ــول ـت ــا
ال ـح ــادة وذق ـنــه ال ـب ــارزة فــي Gotti
خـ ـص ــال الـ ــرجـ ــل ال ـم ـس ـي ـط ــر ال ـت ــي
ج ـع ـلــت م ــن «غـ ــوتـ ــي» ،الـشـخـصـيــة
الـ ـت ــي يـ ــؤدي ـ ـهـ ــا ،زعـ ـي ــم ع ـص ــاب ــات
ً
مخيفا وشخصية بارزة في حياة
ابـنــه البكر (وض ــع السيناريو ليم
دوبس وليو روسي ،الذي نشأ في
فيالدلفيا ،مستندين إلى المذكرات
التي نشرها جون االبن نفسه).
يستهل نجم  Entourageالــذي
دخ ـ ــل ع ــال ــم اإلخ ـ ـ ـ ــراج ف ـي ـل ـمــه ه ــذا
بمشهد نرى فيه جون غوتي عند
جـ ـس ــر ب ــروكـ ـلـ ـي ــن حـ ـي ــث ي ـخــاطــب
م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــاس وي ـس ـت ـعــد
لـ ـس ــرد ق ـص ــة ح ـي ــات ــه (ال ـ ـم ـ ـحـ ــررة).
نرجع إلى الوراء في ذكريات غوتي
لنزور منزله في كوينز لنعود إلى
ً
الماضي مجددا كي نشاهد غوتي
في سجن فدرالي.
بعد القفز مرات عدة من ذكريات
إلـ ـ ــى ذكـ ـ ــريـ ـ ــات ،ن ـش ـع ــر بــال ـض ـيــاع
وال ن ـ ـعـ ــود ن ـع ـل ــم أيـ ـ ــن أص ـب ـح ـن ــا،
حـتــى لــو اسـتـنــدنــا إل ــى مالحظات
كونولي المفيدة في أسفل الشاشة

والـمـقـطـفــات الموسيقية واألزي ــاء
الـمـتـبــدلــة ،ال ـتــي ُصـمـمــت لمنحنا
لمحة عامة عن الزمان والمكان.

فوضى
ً
بـ ــدال م ــن ذلـ ــك ،ت ـســود الـفــوضــى
وت ـن ـشــأ أس ـئ ـلــة م ـث ــل :ه ــل يستمع
ً
رجال العصابات القساة القلب حقا
إلى فرقة دوران دوران؟
ً
لكن السؤال األكثر إلحاحا الذي
تـطــرحــه :جـنــازة َمــن ه ــذه؟ يتطاير
ال ـ ـ ــرص ـ ـ ــاص ،وت ـ ـت ـ ـكـ ــدس الـ ـجـ ـث ــث،
وتظهر الشخصيات وتختفي في
أكـيــاس جـثــث .لــذلــك مــن السهل أن
تفقد مـســار األح ــداث فــي «غــوتــي»،
الــذي يعود بطريقة عشوائية إلى
ح ــوادث مهمة (نـتــردد فــي وصفها
بالعمليات األهم) في حياة َمن ُدعي
«السيد األنيق» (ينجح ترافولتا في
عكس هذا الوجه من غوتي).
نــرى الجريمة التي أقنعت قادة
العصابات «بالترحيب به» واإلقرار
بأنه «الرجل الرجل» ،اليوم العظيم
الـ ـ ــذي س ـ ــار ف ـي ــه ابـ ـن ــه ال ـب ـك ــر عـلــى
خطاه ،والـيــوم المريع الــذي توفي
ً
فـيــه ابـنــه األص ـغــر سـنــا فــي حــادث
ً
س ـيــارة .نشهد أي ـضــا المحاكمات

ُ
الشهيرة التي أعلنت فيها براء ته
ُ
( لــذ لــك لقب بالسيد تفلون) والتي
أديـ ــن فـيـهــا ،ي ــوم زاره ج ــون االب ــن
(س ـب ـن ـس ــر روك ـ ـ ــو ل ــوف ــرانـ ـك ــو) فــي
الـسـجــن لـيـخـبــره أن ــه سـئــم األس ــر،
وخـ ـض ــوع ــه ل ـم ــراق ـب ــة ق ـ ــوى األمـ ــن
المستمرة ،و{حياته».
هــل يـخــون ج ــون االب ــن وال ــده أم
ً
يـتـحــول أخ ـي ــرا إل ــى الــرجــل الـقــوي
ال ـحــازم ال ــذي أراده والـ ــده؟ يضيع
هـ ـ ــذا الـ ـ ـس ـ ــؤال فـ ــي ط ــريـ ـق ــة ع ــرض
الـفـيـلــم ال ـم ـح ـيــرة .فـيـبــدو «غــوتــي»
مـعـمـعــة أف ـك ــار م ـشــوشــة ولـمـحــات
مقتبسة من أفالم عصابات أخرى.
ً
ف ــي م ـش ـهــد الـ ـجـ ـن ــازة مـ ـث ــا ،ي ـكـ ّـرم
كونولي :The Godfatherيتحدث
الكاهن قرب القبر فيما يهز رجال
مــرتــدون ب ــزات س ــوداء بــرؤوسـهــم،
ً
ويهمسون ،ويخططون ســرا لقتل
رئـ ـي ــس عـ ـص ــاب ــات خـ ـص ــم .وع ـن ــد
ُ
اختيار المطعم ا ل ــذي ستنفذ فيه
عملية االغتيال ،نسمع الحوار ذاته:
«هذا ممتاز لنا».
ف ـ ــي لـ ـحـ ـظ ــات أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ــذك ــرن ــا
كـ ــو نـ ــو لـ ــي بـ ـفـ ـيـ ـل ــم GoodFellas
بـ ـمـ ـش ــاه ــده ال ـع ـن ـي ـف ــة ال ـم ـف ــاج ـئ ــة
ال ـتــي تـ ــدور أحــداث ـهــا عـلــى خلفية
مــن الـمــوسـيـقــى الـشـعـبـيــة .نتيجة

ل ــذل ــك ،ي ـبــدو «غ ــوت ــي» ف ــي الـنـهــايــة
أ شـبــه بعملية جمع فاشلة ألفكار
مخرجين آخرين.
ً
كذلك يبدو الفيلم مبهما .صحيح
ً
أنه يؤكد أن غوتي لم يقتل مطلقا
ً
شخصا ال ينتمي إلى عصابة ،إال
ً
أنــه وزع أيـضــا الهيروين (ال يأتي
هذا العمل على ذكر ذلك) ،الذي قتل
ّ
كثيرين بالتأكيد .في الواقع ،شكل
بيع أعوان غوتي الهيروين أساس
خالفه المميت مــع رب عمله الــذي
قضى غوتي عليه ،بول كاستيالنو.
وال شك في أن حــذف هــذه الوقائع
ً
ً
ّ
يـشــكــل تـحــريـفــا ب ـ ــارزا لـحـيــاة هــذا
الرجل وإرثه.

بعد القفز
مرات عدة من
ذكريات إلى
ذكريات نشعر
بالضياع وال
نعود نعلم أين
أصبحنا

 Jurassic World: Fallen Kingdomقصة تفتقر إلى العمق
ً
ً
ّ
إلخراجه .أخذ نصا متواضعا أعده كل من
لعل أفضل وجه في  Jurassic World: Fallenّ Kingdomاختيار جي .أي .بايونا ً
ديرك كونولي وكولن وتريفورو وفجر فيه طاقة مذهلة .صحيح أن هذا الجزء يحمل أفكارا سطحية ،إال أن من السهل خالل
مشاهدته أن تنجذب إلى الحيوية واألسلوب اللذين يضفيهما معد  The Orphanageعلى سلسلة الديناصورات المحبوبة هذه.
لكن تأثير هذه القصة سرعان ما يتبدد ما إن تخرج من صالة العرض.
كاتي والش

الفيلم يشمل
لقطات
قريبة مذهلة
ومشرقة
للبطل والبطلة
كريس بات
وبرايس داالس
هوارد

ُ
تعتبر قصة Jurassic World:
 F a l l e n K i n g d o mعـ ــا بـ ــر ة
وانتقالية .تكتفي بتوضيح كيف
ول ـم ــاذا انـتـقـلــت الــديـنــاصــورات
ً
المعدلة وراث ـيــا مــن النقطة «أ»
ّ
إلــى النقطة «ب» ،التي ستشكل
نقطة انطالق للجزء الثالث الذي
ً
سنحظى به قريبا بالتأكيد.
ّ
يضمن ديرك كونولي وكولن
و ت ـ ــر يـ ـ ـف ـ ــورو ق ـ ـصـ ــةJurassic :
World Fallen Kingdom
ب ـعــض الـتـعـلـيـقــات ع ــن طــرائــق
ُ
تستغل بها الــديـنــاصــورات من
أج ـ ــل ال ـ ـمـ ــال ،ك ـم ــا ل ــو أن قـيـمــة
ه ـ ــذه الـ ـك ــائـ ـن ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة لــم
َّ
ت ـت ـج ــل فـ ــي ال ـم ـن ـت ــزه ــات ال ـتــي
ً
ً
دم ـ ــرتـ ـ ـه ـ ــا غ ـ ــالـ ـ ـب ـ ــا .فـ ـ ـض ـ ــا عــن
ّ
ذل ــك ،ال تـشــكــل حـســابــات تجار
األسلحة والممارسات العالجية
ً
ً
المشبوهة خبرا جديدا في هذا
ّ
اإلطار .ومع أن هذا العمل يلمح
إلى أفكار أكبر وأكثر جرأة ،فإنه
ً
ال يبلغها مطلقا.

عمل ممتاز
ول ـكــن عـلــى صـعـيــد مـغــامــرات
الحركة التقليديةّ ،
يقد م بايونا
ً
ً
ّ
عـ ـم ــا مـ ـمـ ـتـ ــازا .ي ــذك ــرن ــا بـعــض
مـ ـش ــاه ــده ب ـس ـي ـن ـمــا ه ــولـ ـي ــوود
الكالسيكية .كذلك يشمل Jurassic
 World: Fallen Kingdomلقطات
قــري ـبــة مــذه ـلــة وم ـشــرقــة للبطل
والبطلة أوين (كريس بات) وكلير
(برايس داالس هوارد) .ويمكننا
ت ـش ـب ـيــه ه ــات ـي ــن الـشـخـصـيـتـيــن
بالديناصورات ألنهما تطورتا
بسرعة من فيلم إلى آخر.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،يـ ـب ــدو ال ـط ــاقــم
ً
ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرا إل ـ ـ ــى ح ـ ــد م ـ ــا بـ ـم ــا أن
أويـ ـ ــن وك ـل ـي ــر يـ ـخـ ـت ــاران طـبـيـبــة
ب ـي ـط ــري ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة ،زيـ ـ ــا (دانـ ـي ــا
ً
ً
بـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــدا) ،وتـ ـ ـقـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــا واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا،
فــرانـكـلـيــن (جــاسـتـيــس سـمـيــث)،
ل ـي ــراف ـق ــاه ـم ــا فـ ــي م ـه ـم ــة إن ـق ــاذ
مصيرية هــدفـهــا إخ ــراج بضعة
أنـ ـ ـ ــواع مـ ــن الـ ــدي ـ ـنـ ــاصـ ــورات مــن

جــزيــرة آيــا نــوبــار ،حيث يهدد
بركان ثائر بالقضاء على حياة
ال ــديـ ـن ــاص ــورات ال ـت ــي عــرفـنــاهــا
بالكامل.
انطلق هــذا الفريق بطلب من
إيلي (راف سبال) ،ممثل بنجامين
لوكوود (جيمس كرومويل) ،وهو
ال ـشــريــك ال ـســابــق لـلـعــالــم الــرائــد
في مجال حمض الديناصورات
يعد هذا
النووي جون هاموندِ .
الفريق بنقل الديناصورات إلى
ملجأ.
مشهد من الفيلم

الذروة
يبلغ الفيلم ذروته في مواجهة
فــي مـنــزل لــوكــوود الفاخر حيث
تبرز مهارات بايونا بشكل مذهل.
بـعــد تعطيل م ــزاد ديـنــاصــورات
سري بالغ األهمية ،يواجه الفريق
اإلنـ ــدوراب ـ ـتـ ــور ،آلـ ــة ق ـتــل مـعــدلــة
ً
وراث ـيــا لها خــط ذهـبــي وأش ــواك
ُ
تـ ـب ــاع إلـ ــى الـ ـمـ ـض ــارب ال ــروس ــي

ال ــذي يــدفــع الـثـمــن األع ـل ــى .وإذا
اعتبرنا أن  Jurassic Parkيماثل
فيلم  Jawsمع استبدال القروش
ب ـ ــال ـ ــديـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــورات ،نـ ــاحـ ــظ أن
بــايــونــا وض ــع لـمـسـتــه الـخــاصــة
ً
عـ ـلـ ـي ــه ،م ـ ـحـ ــوال إي ـ ـ ــاه إلـ ـ ــى فـيـلــم
مخيف عــن منزل مسكون مليء
بالديناصورات.

االكتفاء بطرح السؤال
يسعى الفيلم في نهاية المطاف إلى عرض أفكار مثل التعاطف والحرية والطرائق التي تطغى
ً
بها النزعة التجارية على القيم .ولكن بدل أن ّ
يقدم جوابا أو رسالة مؤثرة ،يكتفي بكل بساطة بطرح
ً
كاف .إذا ،يحقق  Fallen Kingdomالنجاح بفضل بطليه الرائعين
السؤال .وال شك في أن هذا غير ٍ
ً
ً
ومخرجه الموهوب .ولكن بسبب قصته الواهية ،ال يبدو فيلما قائما بذاته بل وصلة بديلة الهدف
منها تشويقنا إلى أن نحصل على الجزء الجديد من السلسلة.
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م ـه ـن ـيـ ًـا :ال تـهـمــل ّ
أي تـفـصـيــل ف ــي عملك
ّ
وعالج األمور بدقة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ــراج ــع ن ـف ـســك ب ـع ــدم ــا فـتــرت
عالقتك مع الشريك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أنــت مــن المحظوظين الذين
ّ
يتمتعون بصداقات.
رقم الحظ.8 :

الجوزاء

7
6

زمن
خير

 21مايو  21 -يونيو

1
7
8
3
6
5
4
2
9

9
6
4
1
2
7
3
8
5

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

1

 23يوليو  22 -أغسطس

8
9
7
4
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3
6
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4

5

6

7

8

9

10

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تعترضك عقبات لكنها ال تلبث
أن تنقلب لمصلحتك.
ً
عاطفيا :وضعك مع الحبيب يجعلك تقبل
المتغيرات الحاصلة.
ً
ّ
قضية عائلية أو ّ
ربما
اجتماعيا  :تثار
خالف فكن من المصلحين.
رقم الحظ.5 :

4
5
6

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

7
ف
ا
س
ك
و
1
ي
م

كلمات متقاطعة
بورتوريكو

كلمة السر

8
ب
ن
ع

 - 1ب ـح ــر – ( ...دا جـ ــا مـ ــا) ب ـحــار
برتغالي.
 - 2العطوف (م).
 - 3الـمـنـشــار (مـبـعـثــرة) – حــرف
عطف.
 - 4والدك (م) – أقبل – رمز جبري.
 - 5خرجوا (مبعثرة) – أرفض.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 - 1يابانية وأول امرأة في العالم
تقهر قمة إفرست.
( - 2ه ـيـلـيــن )..أول رائـ ــدة فضاء
بريطانية.
 - 3خائف من اإلقدام (م) – نصف
(عنبر).
( - 4أندريه )...عالم فيزياء روسي

(م) – متشابهان.
 - 5ضمير المخاطب الجمع من
« أرنب».
 - 6شتمه والمه – مؤذن الرسول
(ص) (م).
 - 7العاهل (م) – ندى (مبعثرة).
 - 8ح ــرف نــدبــة – آل ــة موسيقية
عشقها عبدالحليم حافظ.
 - 9مدخل – مللن (مبعثرة).
 - 10دار عرض األفالم.

ً
عموديا:

 - 6اكتمل – ثلثا (أرض).
 - 7متشابهان – محا – دول.
 - 8م ــن ا ل ـف ــا ك ـه ــة (م) – أ ط ـ ــراف
األصابع (م).
 ....( - 9ب ــو ن ــا ب ــرت) إ م ـب ــرا ط ــور
فرنسي.
 - 10ذراع – من فروع العلم (م).
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ً
أفقيا:

ً
مهنيا :بلبلة في أجواء عملك وينبغي إعادة
النظر في برنامجك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :اب ـت ـع ــدا ع ــن الـمـضـلـلـيــن ال ــذي ــن
يريدون إفساد عالقتكما الطيبة.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــاّ :يـطـلــب مـنــك مـعــالـجــة مشكلة
عائلية لم تتحضر لها.
رقم الحظ.6 :

الميزان

sudoku

3

ً
ً
مهنيا :كن متحفظا في هذا اليوم وحاول
كبح انفعاالتك.
ً
عاطفيا :تحدث تغييرات تستفيدان منها
في المستقبل القريب.
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا  :اعتمد سلوكا إيجابيا بعيدا
عن التحديات.
رقم الحظ.12 :

األسد

الحلول
7
2
3
6
8
9
5
4
1

1

2

الحمل

 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.

كلمات متقاطعة
3

9
5

6
1
5
2
7
4
9
3
8

خطوات
بساطة
فريق
ضريبة

وطن
تصريح
حماية
شجاعة

طاقة
مادة
حكومة
حاجة

نفق
أمن
شكر
يوم

1
7

3
2 9 5
9
7
5 2 6

4
8
9
5
3
1
2
7
6

كلمة السر:

فلك

sudoku

من  9أحرف وهي اسم إقليم من الجزر تابع للواليات
المتحدة في شمال شرق البحر الكاريبي.

21

تسالي

ً
مهنيا :ال تفرض آراءك على الزمالء فهم ال
يقلون خبرة منك.
ً
عاطفيا :ينشب خالف مع الشريك أو ّ
يتبدد
أحد أحالمك.
ً
اجتماعيا :تقدم تنازالت لتعود المياه إلى
مجاريها مع أحدهم.
رقم الحظ.18 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـن ـتــابــك ح ـي ــرة ف ــي اتـ ـخ ــاذ ق ــرار
االنتقال إلى عمل آخر.
ً
عاطفيا  :أ نــت بصدد عالقة ناشئة سوف
ّ
تتطور مع الوقت.
ً
ّ
اجتماعيا :يحمل اليوم معه أزمة شخصية
ّ
ًّ
جوا من التنافر .رقم الحظ.4 :
ويولد

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ّ
ّ
نافذة.
مهنيا ً :تتعرض لتحديات من مراجع ّ
عاطفيا :يعود برجك إلى حمايتكما ويوفر لكما
ً
أوقاتا ممتعة.
ً
اجتماعيا :ال تغامر في صحتك واتبع تعليمات
الطبيب.
رقم الحظ.1 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ّ
التكيف مع أوضاع
مهنيا :لديك قدرة على
ّ
العمل المستجدة.
ً
ّ
تصرف مع الشريك بعقالنية فهو
عاطفيا:
ً
ً
ليس شخصا عاديا.
ً
اجتماعيا :تــراوح مكانك في البحث عن
شيء ضائع وال تجده.
رقم الحظ.3 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ّ
والتطرف على صعيد
مهنيا :ممنوع المبالغة
العالقة مع الزمالء.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـنــافــر بـيـنـكـمــا ق ــد يـبـلـبــل األجـ ــواء
ً
ويحدث أوضاعا مربكة.
ً
ّ
تضطر إلى ّ
تحمل مسؤولية جديدة
اجتماعيا:
خارجة عن إراداتك.
رقم الحظ.19 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ّ
مـهـنـيــا :يـتــركــز اهـتـمــامــك عـلــى أع ـمــال البيع
والنشاطات التجارية.
ً
عاطفيا  :يشرق ا لـضــوء على عالقتكما التي
ً
تبدو منسجمة جدا.
ً
اجتماعيا :تجد نفسك غير قادر على الحسم
في خالف عائلي.
رقم الحظ.8 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تحتاج إلــى مراجعة ال ــذات وتنسيق
األولويات في عملك.
ً
ّ
يشتد انفعالك أل سـبــاب بسيطة ما
عاطفيا :
يحزن الشريك.
ً
اجتماعيا :تثير حفيظة أحد المقربين لكنك
تعود وتعتذر إليه.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تعترض طريقك مستجدات لم تحسب
ً
لها حسابا.
ً
عاطفيا :شريكك يقف إلى جانبك في الظروف
الصعبة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـعــانــي أح ــد الــوالــديــن مصاعب
صحية فتؤازره .رقم الحظ.16 :

مسك وعنبر

٢٢
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ً
مشاري البالم :الفن يكشف السلبيات وال يضع حلوال

ّ
ّثمن تعاونه مع حياة الفهد في «مع حصة قلم» ويحضر لعمل درامي جديد

tawabil@aljarida●com

خبريات
وفاة العضو المؤسس لفرقة
«»Bay City Rollers

محمد جمعة

ً
ً
خاض الفنان مشاري البالم تحديا مختلفا في مسلسل «مع حصة قلم» الذي عرض خالل شهر
ّ
جسدها ًمشاري من ناحية حدة تعاملها مع من حولها،
رمضان الماضي ،ورغم جرأة
الشخصية التي ً
ً
غير أنه استطاع أن يضفي عليها حسا كوميديا ساخرا ،في حديثه إلى «الجريدة» كشف البالم عن
فارس وقدمها
كواليس وقوفه أمام الفنانة حياة الفهد في هذا العمل ،وكيف درس شخصية ً
بهذه الصورة ،مستغربا حكم البعض على المسلسل خالل الحلقات األولى ،ومؤكدا أن الفن مهمته
استعراض السلبيات ،ال البحث عن الحلول ،وهنا التفاصيل.

يتقبل النقد بصدر
رحب ويرفض
الهجوم المتكامل

«فارس» يمثل
شخصية
إنسان
غير سوي
وتصرفاته
كانت منطقية

البالم

• كيف قرأت ردود األفعال
تجاه "مع حصة قلم"؟
 كنت حريصا منذ الحلقةاألو ل ـ ـ ــى ع ـل ــى م ـت ــا ب ـع ــة ردود
األفعال عبر مختلف منصات
التواصل االجتماعي ،وخالل
ل ـق ــاء ال ـج ـم ـهــور ف ــي األم ــاك ــن
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن ـ ـنـ ــا
ن ـع ـمــل ف ــي األس ـ ــاس م ــن أجــل
الجمهور ،ود عـنــا نتفق على
أن اال خـ ـت ــاف ح ــول أي عـمــل
أم ــر ص ـحــي ،وإرضـ ــاء الـنــاس
غـ ــا يـ ــة ال ت ـ ـ ـ ــدرك ،وأي ح ـل ـقــة
كــانــت تـمــر م ــرور ال ـكــرام دون
لفت انتباه الجمهور تسبب
لي القلق ،ولكن عندما تحدث
ضـ ـج ــة وأ ج ـ ـ ــد آراء م ـخ ـت ـل ـفــة
أنصت إليها جميعا باهتمام،
وأق ـ ـ ـ ـ ــف عـ ـ ـل ـ ــى اإليـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــات
والسلبيات ،ويبقى أن العمل
بشكل عام كان تجربة مميزة
تباينت حوله اآلراء.
• و مـ ـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــك عـ ـل ــى
االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادات الـ ـ ـت ـ ــي الحـ ـق ــت
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل م ـ ـنـ ــذ الـ ـحـ ـلـ ـق ــات
األولى؟
 ن ـ ـع ـ ـيـ ــش ح ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــا ع ـص ــرال ـس ــرع ــة ،ومـ ــع س ـط ــوع نـجــم
مواقع التواصل االجتماعي،
أصبحت هي الناقل الرسمي
آلراء الجمهور ،لذلك تالشى
مـ ـفـ ـه ــوم الـ ـصـ ـب ــر عـ ـن ــد أغ ـل ــب
المشاهدين ،وأصبح الجميع
ي ـس ـع ــى إ لـ ـ ــى تـ ـص ــد ي ــر اآلراء
وتقييم العمل منذ الحلقات

األو لــى ،مع أن المنطق يحتم
ع ـل ـي ـن ــا االن ـ ـت ـ ـظـ ــار ل ـل ـن ـه ــاي ــة،
وم ـ ــن ث ــم إب ـ ـ ــداء ال ـ ـ ــرأي ت ـجــاه
ا ل ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل ،خ ـ ـصـ ــو صـ ــا أن
بـعــض ال ـخ ـطــوط الــدرام ـيــة ال
تتضح إال بعد مرور النصف
األول مـ ــن ا لـ ـعـ ـم ــل ،و هـ ـ ــذا مــا
حدث في "مع حصة قلم".
• البعض استاء من أسرة
"ف ـ ــارس" بـشـكــل ع ــام وخــافــه
مع زوجته؟
 أس ـ ـ ـ ـ ــرة ف ـ ـ ـ ـ ــارس نـ ـ ـم ـ ــوذجموجود في المجتمع الكويتي
والخليجي والـعــربــي ،وتكفي
زيـ ـ ـ ــارة س ــري ـع ــة إل ـ ــى مـحـكـمــة
األس ــرة لـتـعــرفــوا ع ــدد قضايا
ال ـخــافــات الــزوج ـيــة والـعـنــف
األسري وظاهرة ضرب األزواج
ل ـب ـع ـض ـه ــم ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ،ون ـس ــب
الـ ـط ــاق ال ـت ــي ارت ـف ـعــت بـشــدة
بسبب عدم التفاهم ،جميعها
ظــواهــر سلبية ألـقــت بظاللها
على مجتمعنا ،وتحتاج منا
إل ــى وق ـفــة ،وهـنــا يتجلى دور
الفنان وأهمية أن يستعرض
مــا يــدور بين أروق ــة المجتمع
بكل حياد وشفافية.

فيديو الشتائم
• م ـ ــا رأ يـ ـ ـ ــك ف ـ ــي ا ل ـف ـي ــد ي ــو
الذي انتشر مع األيام األولى
لعرض العمل وتضمن بعض
ال ـش ـت ــائ ــم الـ ـت ــي جـ ـ ــاء ت عـلــى
لسانك؟

 أ ن ـ ـ ــا رب أ س ـ ـ ـ ـ ــرة ،و ل ـ ـ ـ ّـدي
أب ـن ــاء أخـ ــاف ع ـل ـي ـهــم ،وأض ــع
ن ـف ـســي ع ـلــى م ـق ـعــد الـمـتـفــرج
قبل أن أؤدي أي دور ،وأ قـ ّـيــم
أبعاد الشخصية ،وأ ضــع في
ا لحسبا ن كيف سيستقبلها
ا لـجـمـهــور ،وإذا تــو قـفـنــا عند
شـخـصـيــة ف ــارس سـنـجــد أنــه
إن ـ ـسـ ــان غ ـي ــر سـ ـ ــوي ،ي ـعــانــي
ضحالة في التفكير وانعدام
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ،لـ ـ ــذلـ ـ ــك كـ ـ ـ ـ ــان م ــن
ا لـمـنـطـقــي أن يـتـصــرف بـهــذه
ا لـطــر يـقــة ،وأن يستخدم مثل
هـ ــذه األل ـ ـفـ ــاظ ف ــي ت ـعــامــاتــه
مـ ـ ــع مـ ـ ــن حـ ـ ــولـ ـ ــه ،والـ ـفـ ـي ــدي ــو
ا لــذي انتشر كــان بفعل فاعل
ول ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــد م ــن
الحلقات األولى ،وبدا واضحا
أن هـ ـن ــاك مـ ــن ك ـ ــان ي ـتــر بــص
بالعمل.
• هــل كــانــت ه ــذه الـشـتــائــم
م ـك ـت ــو ب ــة فـ ــي ا لـ ـن ــص أم أ ن ــك
أضفتها؟
 من بــاب اإل نـصــاف ،هناكُ
ك ـل ـمــات ل ــم ت ــذك ــر ف ــي ال ـنــص،
وأض ـف ـت ـهــا لـ ـلـ ـح ــوارات ،ومــن
واقـ ـ ــع دراس ـ ـتـ ــي لـلـشـخـصـيــة
أك ـ ـ ـ ـ ّـون رؤي ـ ـ ــة عـ ــامـ ــة لـ ـه ــا مــن
حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث ط ـ ـ ــريـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـح ـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي
تستخدمها وتعاملها مع من
حولها ومالبسها ،ويبقى أن
ال ـف ــن ال ي ـض ــع ح ـل ــوال وإن ـم ــا
يكشف الممارسات السلبية،
أما البحث عن الحل والتقييم
وتمييز الصالح من الطالح،
فهذا دور المشاهد.
• ك ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــف ت ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــل
االنتقادات؟
 بـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ر ح ـ ـ ـ ـ ــب وروحري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،وأس ـ ـت ـ ـم ـ ـتـ ــع بـ ــأي
نقد ،ولكن إذا كــان في محله
ولـ ـي ــس هـ ـج ــومـ ـي ــا ،والـ ـه ــدف
منه التحامل على العمل أو
توجيه المشاهد لعدم متابعة
مسلسل ما لحساب عمل آخر،

ومن الممكن أن تنتقد بحياد
و م ــو ض ــو عـ ـي ــة دون ت ــو ج ـي ــه
الرأي العام.
• م ــاذا يـعـنــي لــك الـتـعــاون
مع الفنانة حياة الفهد؟
 سيدة الشاشة الخليجيةحياة الفهد قامة فنية كبيرة،
وأي ف ـ ـ ـنـ ـ ــان يـ ـ ـق ـ ــف أ مـ ــا م ـ ـهـ ــا
يـتـعـلــم مـنـهــا الـكـثـيــر ،وكــانــت
فــرصــة جـيــدة ألنـهــل مــن بحر
خبرتها العميق وأستفيد من
ت ـجــارب ـهــا ال ـتــي شـكـلــت وعــي
الجمهور الخليجي والعربي،
وال أنسى أن لها الفضل  -بعد
ا ل ـلــه سـبـحــا نــه و ت ـعــا لــى  -في
أول ظ ـ ـهـ ــور تـ ـلـ ـف ــز ي ــو ن ــي لــي
مــن خ ــال مـسـلـســل "سـلـيـمــان
الطيب" ،وفي "مع حصة قلم"،
كانت حريصة على توجيهنا،
وإذا و ج ـ ــدت أ حـ ــد ا ل ـف ـنــا ن ـيــن
خ ـ ــرج عـ ــن ا لـ ـن ــص أو أ ضـ ــاف
شيئا لـيــس فــي مـحـلــه ،تلفت
نـ ـظ ــره ب ـك ــل ح ـ ــب ،وال ـج ـم ـيــع
يحرصون على االستماع لها
واألخذ برأيها.

مواقع التواصل االجتماعي
• وماذا عن المخرج مناف
عبدال؟
 م ـن ــاف م ـخ ــرج دق ـي ــق فــيم ــواعـ ـي ــده ي ــوف ــر ل ـن ــا أج ـ ــواء
م ــريـ ـح ــة ل ـل ـع ـم ــل ،وي ــوج ـه ـن ــا
ب ـ ـ ـهـ ـ ــدوء ،وأن ـ ـت ـ ـهـ ــز الـ ـف ــرص ــة
ألش ـك ــره ع ـلــى ه ــذه الـتـجــربــة
المميزة.
• كيف هي عالقتك بمواقع
التواصل االجتماعي؟
 جيدة ،وحريص على مدجسور التواصل مع الجمهور
م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ح ـ ـسـ ــاب ـ ـتـ ــي ع ـب ــر
مـخـتـلــف م ـن ـصــات ال ـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي أجـ ــدهـ ــا فــرصــة
للوقوف على رأيهم فيما أقدم

مشاري البالم
مـ ــن أع ـ ـمـ ــال واط ــاعـ ـه ــم عـلــى
المشاريع الجديدة ،ولكن مع
األسف هناك من ينقل جميع
تفاصيل حياته عبر "سناب
ش ـ ــات" وغـ ـي ــره م ــن ال ـم ــواق ــع،
هــذه ا لـمــوا قــع أ صـبـحــت تنقل
السلبيات بصورة كبيرة.
• كـيــف تتعامل مــع بعض
ال ـت ـج ــاوزات ال ـتــي نـشــاهــدهــا
في مواقع التواصل؟

يـظـهــر عـلــى حقيقته بـمــوا قــع
التواصل.
• مــا جــد يــدك خــال الفترة
المقبلة؟
 أ س ـ ـت ـ ـعـ ــد لـ ـعـ ـم ــل درا م ـ ـ ــيج ــد ي ــد مـ ــن ا لـ ـمـ ـق ــرر أن ي ـب ــدأ
تصويره خالل الفترة المقبلة
بـ ـمـ ـج ــرد االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن ك ــاف ــة
األمور اإلنتاجية.

 أ م ـ ــارس ح ـقــي ف ــي حجبأي مـ ـت ــا ب ــع يـ ـتـ ـج ــاوز حـ ــدود
األدب و ي ـ ـ ـقـ ـ ــدم ع ـ ـلـ ــى ا لـ ـس ــب
وال ـق ــذف ،ع ـنــدي أس ــرة وأهــل
يشاهدون ويقرأون ما يكتب،
وأستغرب من يدعي المثالية
وينتقد الدراما ،في حين أنه

ُ
أحمد الحريبي يطرح سنغل «محال الدالل» عبدالله السلمان« :أبوعيون» يعرض  26الجاري
العونان والمظفر وبهمن يشاركونه البطولة
•

أحمد الحريبي

•

محمد جمعة

ط ــرح ال ـف ـنــان أح ـم ــد ال ـحــري ـبــي "س ـن ـغــل" جــديــدا
بعنوان "محال الدالل" ،كلمات فوزان الناصر ،وألحان
محمد البعيجان ،وإيقاعات عبدالحميد صقر.
تمض ساعات على طرح الحريبي
ورغــم أنه لم
ِ
لألغنية عبر صفحته الخاصة بـ"إنستغرام" ،غير
أنها حققت ردود أفعال طيبة ،وحرص العديد من

زمالئه على تهنئته ،السيما الفنانة المصرية غادة
رجب ،التي سجلت إعجابها باألغنية.
وك ــان الـحــريـبــي ش ــارك أخ ـيــرا فــي حـفــل افـتـتــاح
مهرجان الكويت الدولي للموسيقى بدورته الـ 21في
حفل تكريم الفنان الراحل مرزوق المرزوق ،بقيادة
المايسترو د .راشد النويشير ،بمعية الفنانين خالد
المسعود وعلي عبدالله وفهد السالم.

أعلن المخرج والمنتج السينمائي عبدالله
السلمان موعد عرض فيلم الخيال العلمي -
ً
الكوميدي (أبوعيون) ،الذي ُ
ابتداء من
سيطرح
 26الجاري في صاالت "سينسكيب" و"غراند"
الحمرا و"فوكس" األفنيوز.
الفيلم بطولة أحمد العونان وخالد المظفر
وعبدالله بهمن وبوخرشد بصوت "بوعيون"،
وقصة وإخراج السلمان ،وإنتاج مركز فالش
فيلم لإلنتاج الفني.
ولفت السلمان إلى أن تأجيل عرض الفيلم
إلى  26الجاري ،بعد أن كان مقررا عرضه في
عيد الفطر الـمــاضــي ،بسبب مـبــاريــات كأس
الـعــالــم ،متمنيا الـنـجــاح للفيلم فــي الكويت
والخليج ،كونه جديدا في فكرته واألول من
نــوعــه بــالـعــالــم ال ـعــربــي ،حـيــث م ــزج الـخـيــال
بالواقع ،وتم تصميم شخصية الفضائي في
أكبر االستديوهات بأوكرانيا.
وك ــان للسلمان تـجــارب مــع السينما ،من
خالل فيلم "منتصف الليل" ( ،)2004وأخيرا
"أليسا خطفها جميل" ( ،)2014الــذي يحكي
فــي إط ــار كوميدي قصة شــاب يقع فــي غــرام
فتاة أوكرانية ،لكنه يتعرض لمواقف طريفة

ً
متوسطا العونان والمظفر
السلمان
بسبب أصدقائه ،والعمل من تأليفه وإخراجه
وإنتاجه ،وبطولة محمد خورشيد (بوخرشد)
وأح ـم ــد ال ـع ــون ــان وع ـبــدال ـلــه بـهـمــن ومـحـمــد
الكاظمي وإيدينا سيمونينكا.
"س ـف ــرة  5ن ـج ــوم" ( ،)2017ب ـطــولــة أحـمــد
العونان ،و"مع الخطر" ( ،)2017بطولة أحمد
إيراج وسلطان الفرج ،و"دوائر الخطر" (،)2018

بـطــولــة ع ــدد م ــن الـفـنــانـيــن ،بـيـنـهــم عـبــدالـلــه
السلمان ،وسلطان الـفــرج ،وعبدالله بهمن،
ون ــواف الـنـجــم ،وعـبــدالـلــه العتيبي ،وغالية
بحصاص.
ُيشار إلى أن المخرج عبدالله السلمان قدم
أول دراما تلفزيونية بوليسية بعنوان "الخطر
معهم" في ثالثة أجزاء.

ً
أحمد شاكر يفتح ملف اآلثار المصرية المهربة سينمائيا

«ممنوع اللمس» ...جديد
الفنانة الشابة حال الترك
أطـلـقــت الـفـنــانــة الـشــابــة حــا ال ـتــرك أغنيتها الـجــديــدة
باللهجة الخليجية "ممنوع اللمس" ،من إنتاج "بالتينوم
ريـكــوردز" ،وكلمات حمد الغرباوي ،وألحان ميثم عالء
الدين ،وتوزيع .MOTIFF
وب ـعــد غ ـيــاب دام  3سـ ـن ــوات ،ت ـعــود ح ــا ال ـت ــرك هــذا
الصيف بقوة عبر "ممنوع اللمس" ،والتي حجزت لنفسها
إطاللة عالمية أولى وحصرية ضمن السلسلة األميركية
 ،Baby Doll Recordsم ــن بـطــولــة الـمـطــربــة األمـيــركـيــة
المحبوبة .Baby Ariel
وكان روب فيشرمان ،مؤسس شركة  Bratلإلنتاج ،التي
تتخذ من لــوس أنجلس مقرا لها ،وهــي الجهة المنتجة
لمسلسل  ،Baby Doll Recordsشاهد حال واستمع إلى
أغنياتها عبر مواقع التواصل االجتماعي ،والحــظ نسب
المشاهدة العالية لفيديو كليباتها ،فتواصل مــع شركة
بالتينوم ريكوردز ،ليتم الحقا االتفاق على أن تبث أغنية
"ممنوع اللمس" لحال الـتــرك للمرة األول ــى حصريا ضمن
مسلسل  Baby Doll Recordsفي  2الجاري ،قبل أن تصبح
األغ ـن ـيــة م ـتــاحــة ع ـلــى بـقـيــة ال ـم ـن ـصــات وال ـم ــواق ــع الــرقـمـيــة
والشاشات ،اعتبارا من  12الجاري.
الجدير ذكره أن مسلسل  ،Baby Doll Recordsالذي تذاع
حلقاته حــالـيــا ،يلقى إق ـبــاال مــن قـبــل اليافعين فــي الــواليــات
المتحدة ،وتتطرق أحداثه إلى مجموعة من التالميذ الموهوبين
في الموسيقى والغناء الذين يشكلون فرقة ويحاولون إطالق
أغنياتهم الخاصة.
يذكر أن أغنية حال الترك األخيرة  Live in the momentحصدت
نـسـبــة م ـشــاهــدة واس ـعــة وص ـلــت إل ــى  102.280.976م ـشــاهــدة على
"يوتيوب".

فادي عبداهلل

من خالل فيلم يجمع نخبة من الفنانين العرب ويصور في هوليوود

حال الترك

كشف الفنان أحمد شاكر عن
نيته تقديم عمل سينمائي،
في إطار من األكشن واإلثارة،
ي ـت ـطــرق إل ــى قـضـيــة اآلث ــار
المصرية المهربة للخارج،
ويـ ـت ــواج ــد ش ــاك ــر حــالـيــا
ف ــي هــول ـيــوود بمقاطعة
لوس أنجلس في والية
ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا ،لـتــرتـيــب
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع
ال ـس ـي ـن ـمــائــي م ــع ال ـف ـنــان
ال ـم ـص ــري األص ـ ــل سيد
بدرية الــذي يعيش في
هوليوود.
وقـ ـ ـ ـ ــال شـ ـ ــاكـ ـ ــر ،فــي
تصريحات صحافية،
إنه وسيد بدرية يتعاونان
في كتابة السيناريو ،وحاليا بصدد
تقديم فيلم على غرار سلسلة أفالم
 ،Ocean's Elevenالتي حققت نجاحا
كبيرا ،وسيشارك في الفيلم عدد من
ال ـن ـجــوم ال ـع ــرب ،وسـيـتــم تـصــويــره
بالكامل في هوليوود ،وهو ينتمي
ألفالم السينما المستقلة ،وقد اختار
ل ــه ا س ـم ــا م ــؤ ق ـت ــا "the gangs of
 "californiaأو عصابات كاليفورنيا.
وأضـ ـ ـ ــاف" :ه ــدف ـن ــا ط ـ ــرح قـضـيــة
ت ـهــريــب اآلث ـ ــار ال ـم ـصــريــة ،وكـيـفـيــة

ســرق ـت ـهــا ،ث ــم اس ـت ـعــادت ـهــا ،وكــذلــك
تـصــويــر فيلم مـصــري بــالـكــامــل في
هوليوود ،حيث تدور قصته بالكامل
ح ــول مـجـمــوعــة م ــن ال ـع ــرب تنجح
في استعادة قطع آثار مصرية بعد
محاربة مافيا تجارة اآلثار".
وأوضــح أن "هــذا الفيلم يعد أول
ت ـع ــاون بـيـنــي وب ـي ــن ال ـم ـم ـثــل سيد
بدرية ،وهو من الممثلين المصريين
ال ــذي ــن ج ـ ــاءوا ل ـهــول ـيــوود وحـقـقــوا
نجاحا ،وقدم من قبل عدة أدوار في
أفالم مع نجوم هوليوود ،فشارك في
فيلم ."iron man
وأضـ ـ ـ ــاف ان بـ ــدريـ ــة ق ـ ــدم اي ـضــا
شخصية ابوبكر مع روبرت داوني،
كما ظهر مع الباتشينو وقــدم معه
ا ل ـف ـي ـلــم ا ل ـش ـه ـيــر  The Insiderفي
شخصية الجناح العسكري لحزب
ال ـلــه ،كـمــا عـمــل مــع تــونــي شلهوب،
وش ـ ـ ـ ــارك فـ ــي أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  60فـيـلـمــا
أمـيــركـيــا ،وت ـع ــددت أدواره مــا بين
أدوار بطولية وأخرى فرعية.
واسـ ـتـ ـط ــرد" :ال ـف ـي ـل ــم ح ــال ـي ــا فــي
مرحلة كتابة السيناريو وترشيح
األبطال ،والفكرة وجدت بيني وبين
س ـيــد ب ــدري ــة ،ووض ـع ـن ــا ال ـخ ـطــوط
الرئيسية لها ،وهناك ممثلون عرب
في هوليوود متحمسون جــدا لها،

احمد شاكر وسيد بدرية
وصـ ــورنـ ــا ف ـق ــط م ـق ـط ـعــا تــروي ـج ـيــا
للفيلم من اجل تسويقه في الواليات
المتحدة أنا وبدرية".
وأوضـ ـ ــح ش ــاك ــر أن م ــن ال ـن ـجــوم
المشاركين في الفيلم الفنان أيمن
ال ـ ـس ـ ـم ـ ــان ،وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ـص ـ ــري األصـ ـ ــل
م ــن مــوال ـيــد ال ـق ــاه ــرة ،وان ـت ـقــل إلــى
شيكاغو وواصــل مسيرته المهنية
فــي الموسيقى ،وأثـنــاء وج ــوده في
شيكاغو وقع في حب التمثيل.

ولفت الــى ان اول ظهور للسمان
ك ــان فــي هــول ـيــوود ،مــن خ ــال فيلم
كلينت إيستوود الذي رشح لجائزة
األوسكار  American Sniperوالذي
ش ــارك فـيــه بمشهد الـعـشــاء ال ـبــارز
م ــع ب ــرادل ــي ك ــوب ــر ،ك ـمــا ل ـعــب عــدة
أدوار في اكثر من عمل هوليوودي،
منها  God's Slaveو LollipopوThe
.Arabian Warrior

توفي أالن لونجموير،
العضو املؤسس في
فرقة البوب االسكتلندية
"،"BAY CITY ROLLERS
عن عمر يناهز  70عاما،
في املستشفى "محاطا
بأحبائه".
ُولد لونجمير في 20
يونيو  1948بمستشفى
سيمبسون ميموريال
بافيليون في ادنبرة،
وكان ابن أحد املتعهدين
التعاونيني ،نشأ في
شقة العائلة على طريق
كاليدونيان ،حيث كان
محاطا باملوسيقى منذ
صغره.
اكتشف أالن حبه ملوسيقى
الروك آند رول في سن
العاشرة عندما رأى إلفيس
بريسلي نجما في فيلم
 ،JAILHOUSE ROCKوقرر
إنشاء فرقته الخاصة في
عام  ،1965مع شقيقه ديريك
وابن عمه نيل بورتيوس
ونوبي كالرك وديف
بيتيجرو.
عاد لونجمير إلى املجموعة
في عام  ،1978وكان يلعب
معهم في سلسلة من
الحفالت حتى عام .2016

جمهور عمرو دياب يتداول
بوستر «عيني عليه»

تداول عدد من رواد مواقع
التواصل االجتماعي صورة
أللبوم "الهضبة" عمرو
دياب ،الجديد ،ويحمل
اسم "عيني عليه" ،ويظهر
دياب على األلبوم بـ"لوك"
مختلف.
وتضمن األلبوم  9أغنيات،
هي :عيني عليه ،حبيبي
خالص ،عمري معاك ،من
قلبي ،أنساك ،على راحتك،
أجمل حكاية ،حكاية
وخلصت ،أغلى من عينيا.
وتعاون دياب في هذا
األلبوم مع الشعراء :بهاء
الدين محمد ،أيمن بهجت
قمر ،تامر حسني ،أمير
طعيمة ،مجدي النجار،
عبداملنعم طه ،وخالد تاج
الدين ،وتعاون مع امللحنني:
عمرو مصطفى ،محمد
يحيى ،البدري الكلباش،
مدين ،وخالد عز .وقام
"الهضبة" بتلحني أغنيات:
حكاية وخلصت وعلى
راحتك.

مليونا دوالر منح صندوق
الفن للمبدعين

يعتزم صندوق الفن من
أجل العدالة تقديم منح
مالية بمليوني دوالر
تخصص للمبدعني من
الشباب ،أمثال :هاك
ويليس ،وتيتوس كابهار،
ملساعدتهم على استكمال
مشاريعهم الفنية.
وأكد الصندوق ،في بيان،
دعمه الكامل للمبدعات،
إلى جانب األطفال الذين
يمتلكون املواهب الفنية
الحقيقية ،لكن يتعرضون
لظروف أسرية صعبة.
ويهدف الصندوق إلى
تسليط الضوء على هذه
الفئة من األطفال املبدعني،
من خالل إقامة سلسلة
معارض إلبداعاتهم الفنية
املتميزة .ومن بني املشاريع
الفنية القائمة التي حصلت
على دعم من املنحة معرض
ريساس الفني ،وهو
برنامج يمكن الشباب من
البالغني املدانني بجرائم
تفادي السجن ،من خالل
املشاركة في ورش عمل
فنية بقيادة الفنان شون
ليوناردو ،وبذل الجهود
لتوفيق أوضاعهم
القانونية.
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دوليات
جولته األوروبية
في
روحاني
يالحق
باريس»
«مؤتمر
تفجير
ً

فيينا تطلب رفع الحصانة عن دبلوماسي إيراني أوقف بألمانيا وتستضيف اجتماعا إلنقاذ «النووي» الجمعة
دعت النمسا التي يصل إليها
الرئيس اإليراني حسن روحاني
اليوم سلطات بالده إلى
رفع الحصانة عن دبلوماسي
بسفارتها في فيينا بعد توقيفه
واتهامه بتزعم خلية خططت
لتنفيذ اعتداء ضد اجتماع
للمعارضة اإليرانية في باريس،
في حين كشفت مصادر مقربة
من الخارجية األميركية قرب
توجهها إلى ًتصنيف «الحرس
الثوري» منظمة إرهابية.

غ ـ ــداة إع ـ ــان ب ـل ـج ـي ـكــا إح ـب ــاط
مـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــط لـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــاجـ ـ ـم ـ ــة مـ ــؤت ـ ـمـ ــر
للمعارضة اإليرانية عقد في فرنسا
على مدار  3أيام انتهت أمس األول،
أع ـل ـن ــت ال ـن ـم ـســا أن ـه ــا ط ـل ـبــت مــن
طهران رفع الحصانة الدبلوماسية
عــن دبـلــومــاســي فــي س ـفــارة إي ــران
في فيينا يشتبه في تورطه مع 5
آخرين في خطة االعتداء.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت وزارة ا ل ـ ـخـ ــار ج ـ ـيـ ــة
االيرانية أمــس أنــه طلب من إيــران
رف ــع الـحـصــانــة الــدبـلــومــاسـيــة عن
الــدبـلــومــاســي ال ــذي أوق ــف السبت
ال ـم ــاض ــي ف ــي أل ـم ــان ـي ــا .وأوض ـ ــح
ناطق باسم الوزارة أن فيينا أبلغت
ب ــذل ــك س ـف ـيــر إي ـ ــران ف ــي ال ـن ـم ـســا،
ال ــذي اسـتــدعــي إل ــى الـ ــوزارة أمــس
األول بالتزامن مع إعــان القضاء
البلجيكي إ ح ـبــاط خـطــة الهجوم
وف ـتــح تـحـقـيــق فــي "ع ـمــل إرهــابــي
يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف م ــؤتـ ـم ــر الـ ـمـ ـع ــارض ــة
اإليرانية في باريس".

مطلوب دولي

اإلمارات تجمد
حسابات  9أفراد
وكيانات إيرانية
على قائمة اإلرهاب

وأوضحت مصادر أوروبـيــة أن
الدبلوماسي اإليــرانــي الموقوف،
ً
يدعى ،أسد الله أسدي ( 47عاما)،
ويـتــزعــم خـلـيــة أرادت شــن هجوم
بقنبلة على مؤتمر المعارضة في
باريس ،وأفادت بأنه عنصر بأحد
أجهزة مخابرات طهران ومطلوب
للشرطة الدولية "اإلنتربول".
وتمكنت أجهزة كل من بلجيكا
وف ــرنـ ـس ــا وألـ ـم ــانـ ـي ــا مـ ــن اع ـت ـق ــال
الخلية وهي من  6أشخاص ،كانت
مـكـلـفــة تـفـجـيــر مــؤتـمــر "الـمـجـلــس
الوطني للمقاومة اإليرانية" بقيادة
منظمة "مجاهدي خلق" ،الذي عقد
ف ــي مـنـطـقــة فـيـلـبـنــت بــالـعــاصـمــة
الفرنسية باريس ،بحضور عشرات
اآلالف ،السبت الماضي.
واعـتـقـلــت الـسـلـطــات األلـمــانـيــة
أسدي ،بتهمة "التخطيط الرتكاب
عمل إرهــابــي" ،وذلــك بعد تفتيش
س ـيــارتــه ال ـتــي ك ــان يـسـتـقـلـهــا مع
أرب ـع ــة أش ـخ ــاص مــراف ـق ـيــن ل ــه في
جنوب ألمانيا .وذكــرت تقارير أن

َّ
ترامب :أوباما جنس
مسؤولين إيرانيين

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب في تغريدة على "تويتر"
أمــس" :علمت اآلن أن إدارة الرئيس السابق بــاراك أوباما منحت
الجنسية األميركية ل ــ 2500إيراني خالل التفاوض على االتفاق
النووي السيئ ،وفيهم مسؤولون حكوميون" ،متسائال" :كم هو
مهم وسيئ هذا األمر؟".

روحاني وبيرست يشهدان توقيع اتفاقات تعاون في برن أمس (أ ف ب)
بروكسل طلبت من برلين تسليم
أس ـ ـ ــدي ل ـل ـم ـحــاك ـمــة لـ ـت ــورط ــه فــي
تكليف إيرانيين يحمالن الجنسية
الـبـلـجـيـكـيــة ت ــم اعـتـقــالـهـمــا وعـثــر
مـعـهـمــا عـلــى  500غـ ــرام م ــن م ــواد
متفجرة لتنفيذ الهجوم المزعوم.

مستشار ترامب
في غضون ذلك ،دان المستشار
الحقوقي للرئيس األميركي دونالد
ت ــرام ــب ،رودي ج ــول ـي ــان ــي ،ال ــذي
ح ـضــر مــؤت ـمــر "م ـج ــاه ــدي خـلــق"
وتحدث أمامه" ،المخطط اإلرهابي".
وقـ ـ ـ ــال ج ــولـ ـي ــان ــي إن "ج ـم ـي ــع
الـمـشــاركـيــن فــي قـمــة إي ــران الـحــرة
ع ـ ــام  2018م ـع ـج ـبــون ويـ ـق ــدرون
الـتـحــرك الـجـيــد ألجـهــزة األم ــن في
بلجيكا وفرنسا في احتجاز هؤالء
اإلرهابيين".
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ط ــال ـب ــت رئ ـي ـســة
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـم ـق ــاوم ــة
اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة ،مـ ــريـ ــم رجـ ـ ـ ـ ــوي ،ع ـبــر
"ت ــوي ـت ــر" ،بـغـلــق سـ ـف ــارات الـنـظــام
اإلي ــران ــي و"تـنـفـيــذ ب ـيــان االت ـحــاد
األوروبـ ـ ــي ال ـص ــادر ف ــي  29أبــريــل
 1997ب ـش ــأن ع ــدم إص ـ ــدار الـفـيــزا
ل ـع ـم ــاء الـ ـنـ ـظ ــام وط ـ ـ ــرد ع ـنــاصــر
مخابراته".

بومبيو و«الحرس»
في هذه األثناء ،كشف مسؤولون

أميركيون لشكبة "ســي إن إن" أن
مـلــف "ال ـح ــرس ال ـث ــوري" اإليــرانــي
وتصنيفه على قائمة المنظمات
اإلره ــابـ ـي ــة مـ ـط ــروح ع ـل ــى ط ــاول ــة
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ،وأنـ ـه ــا تـقــوم
بمناقشته في الوقت الحالي.
وبينت مصادر مقربة من وزير
الخارجية األميركي ،مايك بومبيو،
أن األخير يقف مع تصنيف الحرس
اإلي ـ ــران ـ ــي ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب،
الفتين إلــى أن الـخـطــوة مطروحة
ع ـل ــى الـ ـط ــاول ــة م ـن ــذ أشـ ـه ــر وي ـتــم
ً
دراسـ ـتـ ـه ــا ب ـش ـك ــل م ـك ـث ــف أخـ ـي ــرا
كجزء من التصعيد باستراتيجية
الواليات المتحدة األميركية تجاه
إيران.
ويـحــذر البعض مــن مغبة مثل
هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة وخ ـط ــورت ـه ــا عـلــى
األميركيين والمؤسسات األميركية
خارج البالد ،إال أن القرار في حال
اتـ ـخ ــذ س ـي ـت ـيــح ل ـل ـب ـيــت األب ـي ــض
ف ــرص ــة تـجـمـيــد األص ـ ــول الـتــابـعــة
ل ـل ـحــرس اإليـ ــرانـ ــي وف ـ ــرض حظر
سفر باإلضافة إلى فرض عقوبات
جـنــائـيــة بــال ـتــوازي مــع الـعـقــوبــات
ً
االقتصادية الموجودة حاليا.

تنديد روحاني
وق ـبــل ي ــوم مــن قـيــامــه بــزيــارة
رس ـم ـيــة لـلـنـمـســا ،ع ـقــد الــرئـيــس
االيراني حسن روحاني لقاء مع

نظيره السويسري آالن بريسيه
فـ ـ ــي بـ ـ ـ ــرن أمـ ـ ـ ــس لـ ـبـ ـح ــث ح ــزم ــة
مقترحات أوروبية إلبقاء االتفاق
ال ــدول ــي ب ـش ــأن بــرنــامــج ط ـهــران
الـنــووي بعد انسحاب واشنطن
منه واسـتـعــدادهــا إلع ــادة فرض
عقوبات اقتصادية عليها بحلول
أغسطس المقبل.
ونقل موقع "ف ــارس" اإليــرانــي
ع ــن روح ــان ــي قــولــه م ـســاء أمــس
األول لدى وصوله إلى سويسرا:
"زع ــم األمـيــركـيــون أنـهــم يــريــدون
وق ــف صـ ــادرات الـنـفــط اإليــرانـيــة
بالكامل .إنهم ال يفهمون معنى
هذا التصريح ،ألنه ال معنى لعدم
تـصــديــر الـنـفــط اإلي ــران ــي بينما
يجري تصدير نفط المنطقة".
ً
والح ـ ـ ـقـ ـ ــا ،قـ ـ ــال روح ـ ــان ـ ــي فــي
مؤتمر مشترك أمــس مــع نظيره
السويسري إن "واشنطن تدعي
الضغط على الحكومة اإليرانية،
بينما هــي تضغط على الشعب
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي" .ون ـ ـ ــدد ب ــال ـع ـق ــوب ــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـتــي
ي ـك ـت ـمــل تـطـبـيـقـهــا ف ــي نــوفـمـبــر
المقبل.
وأكـ ـ ــد ال ــرئ ـي ــس االيـ ــرانـ ــي فــي
ك ـل ـمــة أمـ ـ ــام ال ـم ـل ـت ـقــى ال ـت ـج ــاري
اإليراني السويسري في برن ،أن
ب ــاده ستظل ملتزمة بالقواعد
الدولية وبعدم االنتشار النووي

وس ـت ـس ـت ـم ــر فـ ــي تـ ـع ــاونـ ـه ــا مــع
المنظمات الدولية ومن ضمنها
الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة الــذريــة
بـشــأن االت ـفــاق ال ـنــووي مــادامــت
مصالحها محفوظة.
و ق ـ ـ ـ ـ ــال إن ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ي ـم ـت ـلــك
تـصــورات خاطئة بــأن "الشعوب
العظيمة جاهزة لبيع استقاللها
أمــام الضغوط االقتصادية وانه
على اآلخــريــن االستسالم تماما
ام ـ ــام ارادتـ ـ ـه ـ ــم" ،ف ــي إشـ ـ ــارة إلــى
رفض بالده االنصياع للمطالب
ال ـ ـ ــ 12ال ـت ــي طــرح ـت ـهــا واش ـن ـطــن
لتغيير سـلــوك الـنـظــام اإليــرانــي
في المنطقة قبيل انسحابها من
االتفاق النووي قبل شهرين.

اجتماع نووي
في موازاة ذلك ،أعلنت طهران
أن وزراء خارجية الدول الخمس
الموقعة لالتفاق حول برنامجها
الـ ـن ــووي سـيـجـتـمـعــون ب ـعــد غد
الجمعة فــي فيينا للمرة األولــى
منذ انسحاب الواليات المتحدة
منه.
و يـ ـ ـنـ ـ ـض ـ ــم وزراء خـ ــار ج ـ ـيـ ــة
ب ــري ـط ــان ـي ــا والـ ـصـ ـي ــن وف ــرن ـس ــا
وألمانيا وروسـيــا إلــى نظيرهم
اإليراني محمد جواد ظريف في
العاصمة النمساوية لمناقشة
"م ـ ـج ـ ـمـ ــل م ـ ـق ـ ـتـ ــرحـ ــات االتـ ـ ـح ـ ــاد

األوروبي لتقديم الضمانات التي
تطالب بها إيران ووسائل حماية
االتفاق بعد انسحاب واشنطن".
في غضون ذلك ،أعلنت طهران
أم ــس أن ـهــا بـ ــدأت إن ـت ــاج مــادتــي
" "UF4و" UF6المستخدمتين في
الـمـفــاعــات الـنــوويــة بعد توقف
دام ن ـح ــو ت ـس ـعــة أع ـ ـ ــوام بـسـبــب
نقص بـمــادة "الكعكة الـصـفــراء"
المستخدمة في هذه االنشطة.

اإلمارات
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أص ـ ـ ــدرت هـيـئــة
األوراق ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة وا لـ ـسـ ـل ــع فــي
اإلم ـ ــارات تعميما أم ــس ،حــددت
فيه "إجراءات تجميد حسابات 9
أشخاص وكيانات إيرانية ضمن
قائمة اإلرهاب".

سويسرا
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ح ـ ـ ــث ال ــرئـ ـي ــس
السويسري كل األطراف على عدم
تعريض االتفاق النووي للخطر.
وت ـع ـه ــدت س ــوي ـس ــرا بــالـعـمــل
على الـحـفــاظ على ّتــدفــق السلع
اإلنسانية إليران ،بغض النظر عن
أي استئناف واشنطن للعقوبات،
وح ـث ــت طـ ـه ــران ع ـلــى االعـ ـت ــراف
بحق دولة إسرائيل في الوجود.
(فيينا ،واشنطن ـ وكاالت)

الحوثيون يحفرون خنادق جديدة في الحديدة إسرائيل تقتطع رواتب األسرى
الفلسطينيين من أموال «السلطة»
اغتيال مسؤول بعدن ...وبن دغر يرفض منع الشماليين من دخولها
البرغوثي :خرق لكل االتفاقيات

عناصر أمنية تابعة للقوات الحكومية على متن شاحنات جنوب تعز أمس األول (أ ف ب)
اسـتـغـلــت الـمـيـلـيـشـيــات الـحــوثـيــة تعليق
القوات الحكومية حملتها العسكرية إلفساح
المجال أم ــام جـهــود مبعوث األم ــم المتحدة
الخاص مارتن غريفيث الدبلوماسية ،وعززت
تحصيناتها في مدينة الحديدة الساحلية.
وذكر سكان في الحديدة التي تضم ميناء
استراتيجيا تدخل منه أغلب إمدادات البالد
مــن ال ـغــذاء وال ــدواء أن عناصر الميليشيات
حفرت عشرات الخنادق الجديدة وسط شوارع
رئـيـســة وفــرع ـيــة ،وح ــول ــوا ح ــاوي ــات نفايات
ومجسمات خرسانية إضافية إلى عوائق.
وأكـ ــد ال ـس ـكــان أن ح ـفــر ال ـخ ـن ــادق وإقــامــة
ال ـع ــوائ ــق ام ـت ــد م ــن مــدي ـنــة ال ـح ــدي ــدة ،مــركــز
ال ـم ـح ــاف ـظ ــة الـ ـت ــي ت ـح ـمــل االسـ ـ ــم ذات ـ ـ ــه ،إل ــى
الـ ـم ــدي ــري ــات وال ـ ـطـ ــرق ال ــرئ ـي ـس ــة ال ـم ـحــاذيــة
للمدينة.
وذكـ ـ ــرت مـ ـص ــادر ف ــي الـ ـق ــوات الـحـكــومـيــة
ال ـمــدعــومــة م ــن الـتـحــالــف الـعـسـكــري بـقـيــادة
السعودية ،أن تعزيزات عسكرية للمتمردين
وصلت إلــى مدينة الـحــديــدة .كما استقدمت

الـ ـق ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة ت ـع ــزي ــزات إضــاف ـيــة إلــى
مواقعها عند األ ط ــراف الجنوبية للمدينة.
وأوضـحــت الـمـصــادر أن الطرفين يستعدان
لخوض مواجهات جديدة بعد أيام من الهدوء.
ويأتي ذلك بينما يواصل غريفيث الموجود
ف ــي ص ـن ـعــاء مـهـمـتــه الــدب ـلــومــاس ـيــة ،بـهــدف
تفادي حــرب شــوارع قد تعطل عمل الميناء
االسـتــراتـيـجــي ،لليوم الـثــانــي على الـتــوالــي،
إلقناع الحوثيين بتسليم المدينة "دون شرط".
ورغ ــم تــراجــع ح ــدة الـمـعــارك مـنــذ سيطرة
القوات الموالية للحكومة على مطار مدينة
ال ـح ــدي ــدة ،ن ـفــذ ال ـت ـحــالــف ال ـع ـس ـكــري غ ــارات
متواصلة على مواقع المتمردين في مناطق
أخرى من المحافظة.
وأفادت مصادر بأن  54شخصا ،بينهم 11
مدنيا ،قتلوا في غارات جوية بمناطق زبيد
والتحيتا وبيت الفقيه الواقعة جنوب مدينة
الحديدة في اليومين الماضيين.
وبهذا يرتفع عدد القتلى منذ بدء الهجوم
نحو المدينة في  13يونيو إلى  483قتيال.

إل ــى ذل ــك ،وج ــه رئـيــس الـحـكــومــة اليمنية
ً
الـمـعـتــرف بـهــا دول ـي ــا ،أحـمــد عبيد بــن دغــر،
بـعــدم منع األس ــر مــن المحافظات الشمالية
التي يخضع بعضها للمتمردين ،من دخول
مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن.
وقـ ــال ب ــن دغـ ــر ،ع ـلــى "ت ــوي ـت ــر"" :ل ـي ــس من
القانون منع األسر الشمالية من دخول عدن،
وذلك ليس في أعرافنا وتقاليدنا وأخالقنا"،
مضيفا "تعريض األطفال والنساء والشيوخ
لألذى عمل ّ
محرم ،وللمواطن اليمني حرمته
وحقوقه ،فــا تنتهكوا حرماته ،وال تعتدوا
على حقوقه".
من جانب آخر ،اغتال مسلحون مجهولون
ن ــائ ــب م ــدي ــر ق ـســم ش ــرط ــة ال ـش ـع ــب ،الـنـقـيــب
وضاح الجهوري ،المكنى بـ "أبو سياف" ،في
حي التقنية.
وج ــاء اغـتـيــال ال ـج ـهــوري ،وه ــو أح ــد أبــرز
ال ـق ـيــادات األم ـن ـيــة ،فــي وق ــت يــوجــد الرئيس
عبدربه منصور هادي بالمدينة الساحلية.
(الخوخة ـ أ ف ب ،د ب أ ،رويترز)

ّ
أقر الكنيست "البرلمان" اإلسرائيلي ،مساء أمس
ً
األول ،ق ــان ــون ــا يـسـمــح لـلـحـكــومــة ب ــأن تـقـتـطــع من
الضرائب التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية،
مبالغ تــوازي المخصصات المالية التي تصرفها
ا لـسـلـطــة ل ـعــا ئــات ا لـمـعـتـقـلـيــن الفلسطينيين في
السجون اإلسرائيلية وعائالت الفلسطينيين ،الذين
قتلتهم إسرائيل.
ً
وأقر القانون بصورة نهائية بموافقة  87نائبا
من أصل  120ومعارضة .15
ً
وتجمع إسرائيل نحو  127مليون دوالر شهريا
مــن الــرســوم الجمركية على البضائع التي تدخل
السوق الفلسطينية عبر مرافئها بموجب اتفاقات
السالم االنتقالية.
وتقول تقارير ،إن السلطة تدفع نحو  130مليون
دوالر ألسر نحو " 6000سجين أمني" فلسطيني في
سجون إسرائيل.
أم ــا م ـعــدو ال ـق ــان ــون اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ف ـي ـقــولــون إن
ً
السلطة تدفع نحو  330مليون دوالر سنويا إلى
عائالت األسرى والقتلى.
وخالل التصويت على القانون ،توجه آفي ديختر،
النائب عن حــزب "ليكود" اليميني بزعامة رئيس
ال ــوزراء بنيامين نتنياهو ،وأحــد واضـعــي اقتراح
القانون ،إلــى الرئيس الفلسطيني محمود عباس
ً
قــائــا" :ب ــدال مــن أن تستثمر سلطتكم فــي الصحة
والتعليم تنفقون  7في المئة من ميزانيتكم على
تمويل اإلرهاب".
واس ـت ـن ـكــر نـ ــواب "ال ـقــائ ـمــة ال ـعــرب ـيــة ال ـمــوح ــدة"
ونــواب حــزب "ميريتس" اليساري القانون ،بينما
صــرح وزيــر الــدفــاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان
زع ـيــم ح ــزب "إســرائ ـيــل بـيـتـنــا" الـقــومــي العلماني:
"لقد تعهدنا بوقف الــرواتــب لإلرهابيين وأوفينا
بوعدنا .انتهى األمر .كل شيكل سيدفعه أبو مازن
ً
لإلرهابيين والقتلة سيخصم تلقائيا من ميزانية
السلطة الفلسطينية".
ً
وطالب نتنياهو الفلسطينيين مــرارا بالتوقف
عن دفع هذه الرواتب.
وتقول إسرائيل إن المدفوعات مكافأة على ما
يقوم به األسرى أو القتلى من أفعال ضدها وتشجيع

عليها ،لكن الفلسطينيين يقولون إنها تستهدف
إعانة األسر التي فقدت معيلها.
ورفضت الرئاسة الفلسطينية "القرار الخطير"،
ً
واعتبره الناطق باسمها نبيل أبوردينة" ،مساسا
بأسس العالقة منذ اتفاق أوسلو (الموقع عام )1993
وحتى اآلن".
وه ــدد أبــوردي ـنــة ب ـ "قـ ــرارات فلسطينية مهمة"،
ً
معتبرا القرار اإلسرائيلي "بمنزلة إعالن حرب على
الـشـعــب الفلسطيني واس ـت ـهــداف لـتــاريــخ الشعب
الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية واالستقالل".
ودعــا أبوردينة الحكومة اإلسرائيلية إلــى عدم
تنفيذ القرار "حتى ال تصل األمور إلى طريق خطير
ومسدود".
بـ ـ ـ ــدوره ،وصـ ــف أمـ ـي ــن س ــر ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات القرار
االسرائيلي بأنه "قرصنة وسرقة ويصل إلى درجة
ً
إلغاء السلطة الفلسطينية" ،مؤكدا أن كل ذلك هو
نتيجة "قرارات الرئيس دونالد ترامب التي تشجع
إسرائيل".
مــن جهته ،اش ــار األمـيــن الـعــام لحركة الـمـبــادرة
الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إ لــى أن
"قرار الكنيست هو قرصنة لصوصية حقيرة وعملية
ً
نهب عنصرية" ،مضيفا أنــه "خــرق كــل االتفاقيات
المعقودة مع السلطة".
وأض ــاف" :إســرائـيــل ال تملك ،وال يجب أن تملك
سلطة قانونية على أموال الشعب الفلسطيني ،وهي
بسلبها ألموال الضرائب تعامل السلطة الفلسطينية
كسلطة تحت االحتالل الكامل".
وكــان الكونغرس األميركي سن في وقــت سابق
ً
هـ ــذا ال ـع ــام ت ـشــري ـعــا يـخـفــض ب ـش ــدة ال ـم ـســاعــدات
األميركية السنوية للسلطة الفلسطينية والبالغة
 300مليون دوالر مــا لــم تتخذ خـطــوات لــوقــف ما
وص ـف ـهــا ال ـن ــواب ب ــأم ــوال لـلـمـكــافــأة ع ـلــى ال ـجــرائــم
العنيفة.
وسمي التشريع ،المعروف بقانون تايلور فورس،
باسم الجندي األميركي الــذي كان يبلغ من العمر
ً
 29عاما عندما طعنه فلسطيني حتى الموت خالل
زيارته إسرائيل العام الماضي.

سلة أخبار
السعودية ترحب
باستقبال الحجاج

أكدت المملكة العربية
السعودية ،أمس ،أنها ترحب
باستقبال الحجاج من مختلف
الجنسيات والمذاهب واألعراق
من شتى أقطار العالم .وقال
وزير الدولة عضو مجلس
الوزراء وزير اإلعالم بالنيابة،
د .عصام بن سعيد ،في بيان
عقب الجلسة االسبوعية
التي عقدها المجلس أمس
برئاسة الملك سلمان ،إن
"مجلس الوزراء تطرق إلى
إنهاء ترتيبات قدوم حوالي
مليوني حاج من أكثر من 80
دولة لموسم هذا العام" .وأكد
المجلس أن "حكومة المملكة
ترحب باستقبال حجاج
بيت الله الحرام من مختلف
الجنسيات والمذاهب واألعراق
من شتى أقطار العالم".
(الرياض ـ د ب أ)

الجزائر :مقتل 20
إرهابيًا بعمليات متفرقة

أعلن الجيش الجزائري ،أمس،
أن " 20إرهابيا" تم القضاء
عليهم في عمليات جرت
في أنحاء متفرقة من البالد
منذ مطلع العام .وذكر بيان
للجيش أن حصيلة العمليات
توقيف  57شخصا بتهمة
دعم الجماعات اإلرهابية ،في
ّ
حين سلم  66إرهابيا أنفسهم
للسلطات العسكرية ،وتم
تدمير  311مخبأ وورشتين
لصناعة المتفجرات" .وأضاف
البيان أنه "عثر على 14
رشاشا من مختلف األصناف
و 14قاذفا صاروخيا و345
قذيفة و 12صاروخا وسبعة
رؤوس صواريخ للمدفعية
و 133مسدسا رشاشا من نوع
كالشنيكوف".
(الجزائر ـ كونا)

مقترح حكومي
لتمديد رئاسة كير

اقترحت حكومة جنوب
السودان مشروع قانون يمدد
فترة رئاسة سلفا كير لثالث
سنوات أخرى ،في خطوة من
شأنها أن تقوض محادثات
السالم ،ووصفتها القوى
المعارضة بأنها غير قانونية.
وصرح نواب ،أمس ،بأن
مشروع القانون يسعى إلى
تعديل الدستور ،حيث يمكن
تمديد رئاسة كير حتى عام
 2021في حال التصويت عليه
بالقبول في يوليو الجاري.
واندلع العنف في عام  2013في
جنوب السودان ،الذي استقل
عن السودان في عام ،2011
بسبب خالف سياسي بين كير
ونائبه السابق ريك مشار.
(جوبا ـ رويترز)

سريالنكا تنقل قاعدة
لميناء خاضع للصين

أعلنت سريالنكا أنها ستنقل
قاعدة بحرية إلى ميناء بنته
الصين وتسيطر عليه ،في
خطوة من شأنها تعزيز األمن
في مرفأ تخشى قوى أجنبية
بينها الواليات المتحدة
واليابان أن تستخدمه بكين في
أغراض عسكرية.

٢٤
دوﻟﻴﺎت
ّ
ﻫﺪوء ﺣﺬر ﻓﻲ درﻋﺎ ...وﻋﻤﺎن ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه »ﻣﻨﻄﻘﺔ آﻣﻨﺔ«
دلبلا
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 rدﻣﺸﻖ ﺗﺪﻋﻮ ﻛﻞ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻟﻠﻌﻮدة  rوﻻﻳﺘﻲ :ﺳﻨﺮﻏﻢ واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺷﺮق اﻟﻔﺮات
ﻋﺸﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻷردﻧﻴﺔ-
اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ اﻟﻴﻮمً ،
ﺷﻬﺪت درﻋﺎ أﻣﺲ ﻫﺪوءا
ً
ﺣﺬرا ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻧﻔﺠﺎرات
ﻫﺰت ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت أﺳﻠﺤﺔ ﺑﻌﻴﺪة
ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﺷﺘﺒﺎك اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،
ﻓﻲ وﻗﺖ دﻋﺖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ
اﻟﻮﻃﻦ.

وﺳﻂ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ اﻧﺪﻻع اﻗﺘﺘﺎل
داﺧـ ـ ـﻠ ـ ــﻲ ﺑـ ـﻴ ــﻦ ﻓـ ـﺼ ــﺎﺋ ــﻞ اﻟ ـﺠ ـﻨ ــﻮب
اﻟـ ـﺴ ــﻮري ﺑ ـﺴ ـﺒــﺐ اﻟ ـﺨ ــﻼﻓ ــﺎت ﻋﻠﻰ
اﻻﻧ ـﻀ ـﻤ ــﺎم إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﻟ ـﺤــﺎت ﻣﻊ
ﻧـﻈــﺎم اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﺑـﺸــﺎر اﻷﺳ ــﺪ ،ﺳــﺎد
ﻫ ــﺪوء ﺣــﺬر ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ درﻋــﺎ
وﺷ ـ ـﻬـ ــﺪت اﻟـ ـﺠـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎت اﻟ ـﺠ ـﻨــﻮﺑ ـﻴــﺔ
ً
ﺗﻮﻗﻔﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺷﺘﺒﺎك واﻟﻘﺼﻒ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺒــﺎدل ﺧ ــﻼل اﻷرﺑـ ــﻊ وﻋـﺸــﺮﻳــﻦ
ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺮﺻﺪ
اﻟﺴﻮري ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
ً
وﻣـ ــﻊ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻠــﻪ ﺧ ــﺮﻗ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻬــﺪوء
اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﻲ ﻓ ــﻲ ﻃ ـﻔ ــﺲ اﻟ ــﻮاﻗـ ـﻌ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ رﻳﻒ
ﻣﺪﻳﻨﺔ درﻋﺎ ،أﻓﺎد اﻟﻤﺮﺻﺪ ﺑﻮﻗﻮع
ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ اﻧـ ـﻔـ ـﺠ ــﺎرات ﻋـﻨـﻴـﻔــﺔ ﻫــﺰت
ﻣـﺴـﺘــﻮدﻋــﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣﺤﻴﻂ
ﺑ ـﻠــﺪة اﻟـﻤـﺤــﺞ اﻟـﻘــﺮﻳـﺒــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟ ـﻠ ـﺠ ــﺎة ﺗ ـﺨ ـﻀــﻊ ﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻄــﺮة ﻗ ــﻮات
اﻟﻨﻈﺎم وﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت إﻳﺮان
ً
و»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ.
ورﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدر أن
»اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ
ﻟـﻘـﺼــﻒ ﺻ ــﺎروﺧ ــﻲ ورﺑ ـﻤ ــﺎ ﻗﺼﻒ
ﺟﻮي إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻌﻴﺪة
ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ«.

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﻣﺎﻛﺮون ﻓﻲ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ »إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ«

ﺑﻌﺪ زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﻘﺼﻴﺮة
ﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﻘﺎء ﻗﺎدة اﻟﺪول
اﻟﺨﻤﺲ ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﺴﺎﺣﻞ،
وﺻﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ،أﻣﺲ ،إﻟﻰ
أﺑﻮﺟﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﺣﻴﺚ
ﻳﻨﻮي ﻧﺴﺞ ﻋﻼﻗﺎت أﻗﻮى ﻣﻊ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ.
واﻟﺘﻘﻰ ﻣﺎﻛﺮون ﻓﻲ أﺑﻮﺟﺎ
ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻨﻴﺠﻴﺮي ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺨﺎري ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ
ﻻﻏﻮس اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻐﺮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﻨﻴﺠﻴﺮي،
ﺗﻄﺮق ﻣﺎﻛﺮون إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻻﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﺟﻨﻮد ﺻﻴﻨﻴﻮن ﻳﺸﺎرﻛﻮن
ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻴﻼروﺳﻴﺎ

ﺟﻮﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة

اﻧﻔﺠﺎرات
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت
أﺳﻠﺤﺔ ﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت
اﻟﻨﻈﺎم

ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ أردﻧﻴﺔ ،أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮرﻳـ ـ ــﺔ ﺟـ ـ ــﻮﻟـ ـ ــﺔ ﺟ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺪة ﻣ ــﻦ
اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ ﺿﺒﺎط روس ﺑﺸﺄن
اﺗﻔﺎق ﺳﻼم ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺳﻮرﻳﺔ.
وذﻛــﺮت وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧـﺒــﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
»ﺳــﺎﻧــﺎ« أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺼﺮى اﻟﺸﺎم
ﺑﺮﻳﻒ درﻋــﺎ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﺑــﺪأت ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻟ ـﺴــﻼح اﻟـﺜـﻘـﻴــﻞ اﻟ ـﻤــﻮﺟــﻮد ﻟﺪﻳﻬﺎ،
ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﺔ أن وﺣ ـ ــﺪة ﻣ ــﻦ اﻟـﺠـﻴــﺶ
ﺗﺴﻠﻤﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻋﺮﺑﺘﻲ »ﺑــﻲ أم
ﺑ ــﻲ« ودﺑ ــﺎﺑ ــﺔ وﻣ ــﺪﻓ ــﻊ ﻫـ ــﺎون ﻋـﻴــﺎر
ﺟﺎر ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺴﻠﻴﻢ
 ،160واﻟﻌﻤﻞ ٍ
ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺳﻠﺤﺔ.
وﻓـ ـ ــﻲ ﻇـ ــﻞ ﺗـ ـﺼ ــﺎﻋ ــﺪ اﻟ ـﻀ ـﻐ ــﻮط
اﻷردن ﻟﻔﺘﺢ ﺣﺪوده أﻣﺎم اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ،
دﻋ ــﺖ وزارة اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ اﻟـﺴــﻮرﻳــﺔ
»ﺟ ـﻤ ـﻴ ــﻊ ﻣـ ــﻦ اﺿ ـﻄ ــﺮﺗ ـﻬ ــﻢ اﻟ ـﺤ ــﺮب
واﻻﻋـ ـﺘ ــﺪاءات اﻹرﻫــﺎﺑ ـﻴــﺔ ﻟـﻤـﻐــﺎدرة
ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟ ـﻌ ــﻮدة ﺑـﻌــﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ
اﻟ ـﻌ ــﺪد اﻷﻛ ـﺒ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﺘــﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻹرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ«.
وﻧـ ـﻘـ ـﻠ ــﺖ »ﺳـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺎ« ﻋ ـ ــﻦ ﻣ ـﺼ ــﺪر
رﺳ ـﻤــﻲ ﻓ ــﻲ وزارة اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﻴــﺔ ،أن

ﺻﺒﻲ ﺳﻮري ﻧﺎزح ﻣﻦ درﻋﺎ أﻣﺎم اﻷﺳﻼك اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻷردن أﻣﺲ اﻷول )أ ف ب(
»اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إذ ﺗﺆﻛﺪ أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﺔ
ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ وأﻣﻨﻬﻢ وﺳﻼﻣﺘﻬﻢ
وﺗ ــﺄﻣ ـﻴ ــﻦ اﺣ ـﺘ ـﻴــﺎﺟــﺎﺗ ـﻬــﻢ اﻟ ـﻴــﻮﻣ ـﻴــﺔ،
ﺗ ـﺸ ــﺪد ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺿ ـ ــﺮورة أن ﺗـﺘـﺤـﻤــﻞ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹ ﻧـﺴــﺎ ﻧـﻴــﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟـ ــﺪوﻟـ ــﻲ ﻣ ـﺴ ــﺆوﻟ ـﻴ ــﺎﺗ ـﻬ ــﻢ ﻓـ ــﻲ ﻫ ــﺬا
اﻟﺨﺼﻮص ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣـ ـﺘـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﻮدة اﻟـ ـﻄ ــﻮﻋـ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ«.
وﺣــﺚ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ
ﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻘـ ــﻮق اﻹﻧـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺎن وﻣـ ـﻔ ــﻮﺿـ ـﻴ ــﺔ
اﻷﻣ ــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟـﺸــﺆون اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
اﻷردن ،أﻣـ ــﺲ ،ﻋ ـﻠــﻰ ﻓ ـﺘــﺢ ﺣ ــﺪوده
أﻣ ــﺎم اﻟـﺴــﻮرﻳـﻴــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺤــﺎوﻟــﻮن
اﻟـﻔــﺮار ﻣﻦ اﻟـﺼــﺮاع اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ درﻋﺎ.
وأﻗ ــﺮت اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑــﺎﺳــﻢ ﻣﻜﺘﺐ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴــﺎن ﻟﻴﺰ ﺛﺮوﺳﻴﻞ ﺑﺄن
دول اﻟﺠﻮار ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن
ً
ً
وﺗﺮﻛﻴﺎ اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ
اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﺮب ،ﻣﺤﺬرة
ﻣ ــﻦ أن »اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ ﻓ ــﻲ درﻋـ ــﺎ ﻳـﺴــﻮء
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻬﺠﻮم«.

وأوﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺪث ﺑ ــﺎﺳ ــﻢ
ﻣ ـ ـﻔـ ــﻮﺿ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ــﻼﺟ ـ ـﺌ ـ ـﻴـ ــﻦ أﻧ ـ ــﺪرﻳ ـ ــﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺴﻴﺘﺶ ،أن اﻟـﻬـﺠــﻮم اﻷﺧـﻴــﺮ
ﻓﻲ درﻋﺎ أدى إﻟﻰ أﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺰوح
ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣـﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟ ـﺼــﺮاع،
ً
ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ اﺣﺘﺸﺎد ﻧﺤﻮ  40أﻟﻒ
ﺳ ــﻮري ﻗ ــﺮب اﻟ ـﺤ ــﺪود ﻣ ــﻊ اﻷردن،
ً
اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  650أﻟﻔﺎ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،أﻛــﺪ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺠﻴﺶ
اﻷردﻧ ــﻲ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﻴﺪ،
أن »ﻋﺪد اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺴﻮري ﺑﻠﻎ
ً
ً
ﻧﺤﻮ  95أﻟ ـﻔــﺎ« ،ﻣـﺸــﺪدا ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء
اﻟﺤﺪود ﻣﻐﻠﻘﺔ.
وأوﺿﺢ اﻟﻤﺴﺎﻋﻴﺪ ،أن »اﻟﺠﻴﺶ
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﺬر ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻊ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
ً
ﻣ ـﺘ ـﺤ ـﺴ ـﺒــﺎ ﻟ ـﻤ ـﻨــﺪﺳ ـﻴــﻦ ﻳ ـﻤـﺘ ـﻠـﻜــﻮن
ً
ﺳــﻼﺣــﺎ وﻳـﺘـﻨـﻜــﺮون ﺑـﻠـﺒــﺎس ﻧﺴﺎء
وﻫﻮﻳﺎت ﻣﺰورة ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻐﻠﻮا
ﻫﺬا اﻟﻈﺮف ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺟﻨﺪة
ﺧﺎﺻﺔ«.
وﻋ ـﺸ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺒــﺎﺣ ـﺜــﺎﺗــﻪ اﻟـﻤــﺮﺗـﻘـﺒــﺔ

ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻷردﻧــﻲ أﻳﻤﻦ اﻟﺼﻔﺪي
ﺣﻮل وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب
اﻟﺴﻮري وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﺿﻤﺎن
إﻳ ـﺼ ــﺎل اﻟ ـﻤ ـﺴ ــﺎﻋ ــﺪات اﻹﻧ ـﺴــﺎﻧ ـﻴــﺔ،
ﻧـ ــﺎﻗـ ــﺶ وزﻳـ ـ ـ ــﺮ ﺧ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ روﺳـ ـﻴ ــﺎ
ﺳﻴﺮﻏﻲ ﻻﻓﺮوف ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻹﻳﺮاﻧﻲ
ً
ﻣﺤﻤﺪ ﺟــﻮاد ﻇﺮﻳﻒ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ أﻣﺲ
اﻷول اﻷﺣ ـ ـ ـ ــﺪاث اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﺴ ــﺎرﻋ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺳﻮرﻳﺔ وﺗﻄﻮرات اﻟﻮﺿﻊ وﻗﻀﻴﺔ
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وو ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻖ وزارة ا ﻟـ ـ ـﺨ ـ ــﺎر ﺟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
اﻟــﺮوﺳـﻴــﺔ ،ﻓــﺈن ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻻﻓــﺮوف
واﻟ ـﺼ ـﻔ ــﺪي ﻓ ــﻲ ﻣ ــﻮﺳ ـﻜ ــﻮ ﺳـﺘــﺮﻛــﺰ
اﻟ ـﻴ ــﻮم ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﻘـﻀــﺎﻳــﺎ
اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ واﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻤ ـﺴــﺎﺋــﻞ
اﻟﻤﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻄﻮرات اﻷوﺿــﺎع
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ أﺳ ـ ــﺎس اﻻﺗـ ـﻔ ــﺎق
اﻟ ـﺜ ــﻼﺛ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺧ ـﻔ ــﺾ اﻟـﺘـﺼـﻌـﻴــﺪ
ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻨ ــﻮب ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ،ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮة إﻟــﻰ
اﻻﻫـﺘـﻤــﺎم اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ﻟ ــﺪى ﻣﻮﺳﻜﻮ
وﻋ ـﻤ ــﺎن ﻹﻳ ـﺠ ــﺎد ﻣـﻌــﺎﻟـﺠــﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ
ﻟ ـﻠ ـﻨ ــﺰاع اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﻠــﺢ ودﻋ ـﻤ ـﻬ ــﺎ ﻟـﻠـﺤــﻞ

ً
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ
رﻗــﻢ  2254وﺟﻬﻮدﻫﻤﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ آﺳﺘﺎﻧﺔ.

ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻨﺔ
وﻏـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاة زﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﺪود ﻣــﻊ
ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﻊ ﺧ ــﻼﻟ ـﻬ ــﺎ رﺋ ـﻴــﺲ
اﻟـ ـ ــﻮزراء اﻷردﻧ ـ ــﻲ ﻋـﻤــﺮ اﻟ ـ ــﺮزاز إﻟــﻰ
إﻳـﺠــﺎز ﻋﺴﻜﺮي ﻣــﻦ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات
واﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻷﻣ ـﻨ ـﻴ ــﺔ ،أﻛـ ــﺪت وزﻳ ــﺮة
اﻹﻋ ــﻼم ﺟﻤﺎﻧﺔ ﻏﻨﻴﻤﺎت ،أن إﻗﺎﻣﺔ
ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻄﻠﺐ
أردﻧﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ
داﺧ ـ ـ ــﻞ وﻃـ ـﻨـ ـﻬ ــﻢ ،ﻣ ـﺸ ـﻴ ــﺮة إﻟ ـ ــﻰ أن
»اﻷردن ﻳﻮاﺻﻞ اﺗﺼﺎﻻﺗﻪ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟ ـﺠ ـﻬ ــﺎت اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ ﺧـﻔــﺾ اﻟـﺘـﺼـﻌـﻴــﺪ ﺟـﻨــﻮب
ﺳﻮرﻳﺔ«.
وﻓـ ـ ــﻲ ﺣـ ـﻴ ــﻦ أﺷ ـ ـ ـ ــﺎرت ﻏ ـﻨ ـﻴ ـﻤــﺎت
إﻟـ ــﻰ أن اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻠ ـﻜــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﺳ ـﺘ ـﻌ ــﺪاد
ﻟﺪﻋﻢ اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺟﻬﻮدﻫﺎ
اﻹﻏ ــﺎﺛ ـﻴ ــﺔ داﺧـ ــﻞ ﺳ ــﻮرﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ دون

ﻓـﺘــﺢ اﻟـ ـﺤ ــﺪود ،ﻧــﺎﺷــﺪ رﺋ ـﻴــﺲ وﻓــﺪ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻧﺼﺮ
اﻟـﺤــﺮﻳــﺮي ﻗ ــﺎدة اﻟ ــﺪول اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ،
وﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﻟﺴﻌﻮدي
اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ وﻣﻠﻚ
اﻷردن ﻋـﺒــﺪاﻟـﻠــﻪ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ واﻟــﺮﺋـﻴــﺲ
اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن ،إﻧﻘﺎذ
ً
ﻣ ـﺤــﺎﻓ ـﻈــﺔ درﻋ ـ ــﺎ ،ﻣ ـﻄــﺎﻟ ـﺒــﺎ »ﺑـﺠـﻬــﺪ
دوﻟــﻲ ﻳــﺆدي إﻟــﻰ وﻗــﻒ إﻃــﻼق ﻧﺎر،
وﺣ ـﻔــﻆ ﺣ ـﻘــﻮق اﻷﻫ ــﺎﻟ ــﻲ وﺻـﻴــﺎﻧــﺔ
دﻣﺎﺋﻬﻢ وأﻋﺮاﺿﻬﻢ«.
وإذ ﻧﻮه ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻗﻮات اﻟﻨﻈﺎم
ﻓ ــﻲ درﻋ ـ ــﺎ واﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ،
ﺗﻮﻋﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺮﺷﺪ إﻳﺮان اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻲ أﻛﺒﺮ وﻻﻳﺘﻲ
ﺑ ــﺈرﻏ ــﺎم »اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت اﻟـﻤـﺘـﺤــﺪة ﻋﻠﻰ
ً
اﻟـﺨــﺮوج ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣــﻦ ﺷــﺮق اﻟـﻔــﺮات«،
ً
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳﺮ اﻟﺰور ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ
ً
اﺗـﺨــﺎذ »إﺟ ــﺮاء ات ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ وزر اﻟﺸﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻦ
ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري«.
)ﻋﻮاﺻﻢ -وﻛﺎﻻت(

اﻟﻌﺮاق :اﻧﻄﻼق »اﻟﻌﺪ اﻟﻴﺪوي« و»ﺳﺎﺋﺮون« واﺛﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻮز

ﺷﺎرك ﺟﻨﻮد ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺼﻴﻨﻲ
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ،أﻣﺲ ،ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺴﻚ،
ﺑﺒﻴﻼروﺳﻴﺎ ،ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺮاض
اﻟﻤﻘﺎم ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﺳﺘﻘﻼل
ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ
اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.
ﻓﻘﺪ ﺳﺎرت اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ
وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﻴﻼروﺳﻴﺔ
وﻋﺮﺿﺖ أﺳﻠﺤﺔ ﺻﻨﻌﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪان
ً
ﻣﻌﺎ ،ﻣﺜﻞ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﺪرﻋﺔ ﻣﻦ
ﻧﻮع "ﺑﻮﻏﺎﺗﻴﺮ" و"دراﻛﻮن"
وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ "ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺰ" ﻹﻃﻼق
اﻟﺼﻮارﻳﺦ.
وأﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﻴﻼروﺳﻲ
أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻟﻮﻛﺎﺷﻴﻨﻜﻮ "أﻧﻨﺎ ﻧﻄﻮر
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ ،وﺷﺮاﻛﺘﻨﺎ
ً
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ .وﻧﺠﺮي أﻳﻀﺎ
ً
ﺣﻮارا ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﻋﺪة اﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل".

ﻣﻘﺘﻞ  ٦ﺟﻨﻮد ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﻴﻦ
ﺑﺼﺎروخ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺷﺴﺘﺎن

ﺑﻐﺪاد ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ :ﺧﺬوا ﻋﻨﻲ أﻃﻔﺎل »اﻟﺪواﻋﺶ« اﻷﺟﺎﻧﺐ

ﻋﺮاﻗﻲ ﻳﺤﺎول اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد أﻣﺲ
اﻷول )روﻳﺘﺮز(

ﻣـ ــﻊ اﻧ ـ ـﻄـ ــﻼق ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮز اﻟـ ـﻴ ــﺪوي
ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ  12ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،أﻛﺪ
ﺗـﺤــﺎﻟــﻒ »ﺳ ــﺎﺋ ــﺮون« ﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدة زﻋ ـﻴــﻢ اﻟـﺘـﻴــﺎر
اﻟﺼﺪري ﻣﻘﺘﺪى اﻟﺼﺪر ﺛﻘﺘﻪ ﻓﻲ أﺻﻮات
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ وﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛﺒﺮ،
ً
ﻣﺆﻛﺪا أن ﻣﺎ ﺗﺠﺮﻳﻪ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﻦ ﻋﺪ ﺟﺰﺋﻲ أو ﺷﺎﻣﻞ أو ﺣﺘﻰ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
»أﻣﻮر ﻻ ﺗﻬﻤﻪ وﻻ ﺗﻌﻨﻴﻪ«.
وﻗـ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﺤ ــﺪث ﺑـ ــﺎﺳـ ــﻢ »ﺳـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺮون«
ﻗﺤﻄﺎن اﻟﺠﺒﻮري ،إن »اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
وﻣ ـﻔــﻮﺿ ـﻴــﺔ اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑــﺎت ﻫ ـﻤــﺎ اﻟـﻤـﻌـﻨـﻴــﺎن
ﺑــﺎﻟـﻘـﻀـﻴــﺔ وﺻــﺎﺣ ـﺒــﺎ اﻟـﻜـﻠـﻤــﺔ اﻟ ـﻔ ـﺼــﻞ ﻓﻲ
ً
ﺣـ ـﺼ ــﻮل اﻟـ ـﺘ ــﺰوﻳ ــﺮ ﻣـ ــﻦ ﻋـ ــﺪﻣـ ــﻪ« ،ﻣ ـﻄــﺎﻟ ـﺒــﺎ
»ﺑﺤﺎل ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺈﺳﺮاع اﻟﺨﻄﻮات
ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،و ﻋـﻘــﺪ ﺟﻠﺴﺎت
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ«.
ووﺳ ــﻂ إﺟ ــﺮاء ات أﻣﻨﻴﺔ ﻣـﺸــﺪدة ،ﺑــﺪأت
ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟ ـﻌــﺪ واﻟ ـﻔ ــﺮز اﻟ ـﻴ ــﺪوي أﻣ ــﺲ ﻣﻦ
ﻣـ ـﺤ ــﺎﻓـ ـﻈ ــﺔ ﻛـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﻮك ،ﺣـ ـﻴ ــﺚ ﺷ ـﻤ ـﻠ ــﺖ 500
ﺻـﻨــﺪوق ،ﺑﻴﻨﻬﺎ  186ﻟــﻢ ﺗــﺮﺳــﻞ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ

إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد ،ﺛﻢ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻷﻧﺒﺎر
وﻧ ـﻴ ـﻨ ــﻮى وﺻ ـ ــﻼح اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ واﻟـﺴـﻠـﻴـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ
وأرﺑﻴﻞ ودﻫﻮك ﺑﻜﺮدﺳﺘﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ً
وﻗ ـﺒــﻞ وﺻ ــﻮل ﻓــﺮﻳــﻖ ﻳـﻀــﻢ  30ﻣــﻮﻇـﻔــﺎ
ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻐ ــﺪاد ﻟ ــﻺﺷ ــﺮاف ﻋـﻠــﻰ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺎت اﻟـﻌــﺪ
واﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮز ،أرﺳ ـ ـﻠـ ــﺖ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻄ ــﺎت اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎدﻳ ــﺔ
ﺗـﻌــﺰﻳــﺰات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟـﻜــﺮﻛــﻮك ،ﻏ ــﺪاة ﻫﺠﻮم
اﻧﺘﺤﺎري ﺑﺴﻴﺎرة ﻣﻔﺨﺨﺔ اﺳﺘﻬﺪف ﻣﺨﺎزن
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ.
ً
وﺿﺮﺑﺖ ﻗــﻮات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــﺎب ﻃﻮﻗﺎ
ً
أﻣﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺪ اﻷﺻــﻮات ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮك،
ً
وﻣﻨﻌﺖ أﻳﻀﺎ دﺧﻮل اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ،ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ.
وأﻛـ ــﺪت اﻟـﺠـﺒـﻬــﺔ اﻟـﺘــﺮﻛـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ أﻣ ــﺲ ،أن
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﻴﺪوي
ً
ً
ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮك أﻇﻬﺮت ﻓﺮﻗﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،
ً
َ
ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺰوﻳﺮا ﻛﺒﻴﺮا ﺣﺼﻞ
ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى ،ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ
ﺣﺮﻛﺔ »ﻋﺼﺎﺋﺐ أﻫﻞ اﻟﺤﻖ« ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻌﺒﻮدي

ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ
ً
ﺗﻨﻮي وﺿﻌﻬﺎ وﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ
اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ »اﻹرﻫــﺎب« ،ﻣﻌﺘﺒﺮة
أن ﻋـﻤــﻞ اﻟ ـﻜــﻮﻧ ـﻐــﺮس اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ﻋـﻠــﻰ ﻫــﺬا
اﻟﻤﺸﺮوع »ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺮاﻗﻲ«.
وأوﺿﺢ اﻟﻌﺒﻮدي أن »ﻋﺼﺎﺋﺐ أﻫﻞ اﻟﺤﻖ
ً
دﺧﻠﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻌﺪ ﺟﺰء ا ﻣﻦ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﻟﺬا ﺳﻨﺴﻴﺮ ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ أن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺗـﺨـﻄــﺊ ﻣ ــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻓ ــﻲ ﺣـﺴــﺎﺑــﺎﺗـﻬــﺎ ﺗـﺠــﺎه
اﻟﻌﺮاق ﻣﺜﻠﻤﺎ أﺧﻄﺄت ﺑﺎﺣﺘﻼﻟﻪ«.
وﺣﺮﻛﺔ »ﻋﺼﺎﺋﺐ أﻫــﻞ اﻟـﺤــﻖ« ،ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻗ ـﻴــﺲ اﻟ ـﺨــﺰﻋ ـﻠــﻲ اﻟـ ــﺬي اﻧ ـﺸ ــﻖ ﻋ ــﻦ اﻟـﺘـﻴــﺎر
اﻟﺼﺪري ﻋﺎم  ،2005دﺧﻠﺖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻋــﺎم  2014ﺑﺎﺳﻢ ﻛﺘﻠﺔ »ﺻــﺎدﻗــﻮن« ﺑﻨﺎﺋﺐ
وﺣـﻴــﺪ ﻓــﻲ اﻟـ ــﺪورة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ،
ً
وﺗـ ـﻤـ ـﻜـ ـﻨ ــﺖ ﻣـ ـ ــﻦ ﺣ ـ ـﺼـ ــﺪ  16ﻣـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪا ﻓــﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧﻴﺮة.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،ﺣﻀﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ :اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ
●

اﻟﻘﺎﻫﺮة – راﻣﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺗـﻌـﻬــﺪت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﻤـﺼــﺮﻳــﺔ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة
ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟــﺬي ﻃﺮﺣﺘﻪ أﻣــﺎم ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب ،أﻣﺲ ،ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮ
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ.
وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ
ﻓﻲ ﺧﻄﺎب أﻟﻘﺎه ﻟﻨﻴﻞ ﺛﻘﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن» :ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﺗﻀﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻬﻤﺔ
ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﻲ واﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ،وﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺨﺰون ﻛﺎف ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻊ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ،
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟــﺬاﺗــﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ«.
و ﺗــﺮ ﻛــﺰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
آﺛ ــﺎر ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻹﺻـ ــﻼح اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدي ﻋﻠﻰ
اﻟـﻔـﻘــﺮاء ،ﻓﻘﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ» :ﻟــﻦ ﻧﺘﺮك
ﻓ ـ ــﺮدا ﻓ ـﻘ ـﻴ ــﺮا ،ﻣ ــﻦ ﺧـ ــﻼل اﺳ ـﺘ ـﻤ ــﺮار ﺑــﺮاﻣــﺞ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ« ،وأﺿﺎف:
»ﺳﻨﻄﻠﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ،
واﻟـﺘــﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺮوض اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟــﺰﻳــﺎدة
دﺧﻞ اﻷﺳﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ ،ودﻋﻢ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ
وﺳﻴﻨﺎء«.
وﻗ ــﺮر اﻟـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟــﺪراﺳــﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻤﺪة  10أﻳﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،اﻟﺬي ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ
ﻣ ـﺤ ـﺴــﻮﻣــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﻈــﺮ إﻟ ـ ــﻰ وﺟـ ـ ــﻮد أﻛ ـﺜــﺮﻳــﺔ
ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪد
ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ.
وأﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل
ﺗ ـﻠ ـﻘ ـﻴــﻪ رﺳ ــﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺲ ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻔ ـﺘــﺎح
اﻟﺴﻴﺴﻲ ،ﻳﺨﻄﺮه ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
وﻋﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
وﻗـ ــﺎل اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ ﻓ ــﻲ ﺧ ـﻄــﺎﺑــﻪ ﻟـﻠـﺒــﺮﻟـﻤــﺎن:
»أﺗﻤﻨﻰ أن ﺗﺤﻈﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺜﻘﺔ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟ ـ ـ ــﺬي ﺗـ ـﺸ ــﺮﻓ ــﻮن ﺑ ـﺘ ـﻤ ـﺜ ـﻴ ـﻠ ــﻪ ،وأن ﺗـﺤـﻘــﻖ
اﻟـﺤـﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﺎ ﺗﺼﺒﻮ إﻟـﻴــﻪ اﻟ ـﺒــﻼد ﻣــﻦ رﻗــﻲ
ورﻓﻌﺔ«.
وﺣﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻬﺪات ،وﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻋـﻨــﻮان »ﻣـﺼــﺮ ﺗﻨﻄﻠﻖ« .وﺟــﺎء
ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻬﺪات ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟ ـﻤــﻮاﻃــﻦ ،وارﺗ ـﻔ ــﺎع ﻣـﻌــﺪل اﻟﻨﻤﻮ
ﺑﻨﺤﻮ  8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2021ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ  5.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋــﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور
اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ــﺔ وﻫ ـ ــﻲ ﺣ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اﻷﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـﻘ ــﻮﻣ ــﻲ
اﻟـ ـﻤـ ـﺼ ــﺮي ،وﺗ ـﺤ ـﺴ ـﻴــﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘ ــﻮى ﻣـﻌـﻴـﺸــﺔ
اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮاﻃـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺮي ،وﻣـ ـ ــﺮاﻋـ ـ ــﺎة ﺣ ـﻘ ــﻮق
ً
اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا واﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ،واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،
وﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺼﺮي.
وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﻮر اﻷﺧﻴﺮ ،ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺼﺮ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻮازﻧﺔ
ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﻣﺼﺮ ،وﺑﻤﺎ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
وﺿ ـﻤــﺎن أﻣ ــﻦ واﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ،وﺗـﺒـﻨــﻲ ﻣــﻮﻗــﻒ ﺻــﺮﻳــﺢ وﺣــﺎﺳــﻢ
ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺜﺎرة ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺻﺮاﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ،
ﺿﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻹﻓﺮﻳﻘﻲ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﺑﺪأ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺳﺎﻣﺢ ﺷﻜﺮي أﻣﺲ ﺟﻮﻟﺔ أوروﺑﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ
ﻛﻼ ﻣﻦ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ واﻟﻨﻤﺴﺎ ،وﺻﺮح اﻟﻤﺘﺤﺪث
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺎن،
ﺑــﺄن اﻟـﺠــﻮﻟــﺔ ﺗـﻬــﺪف إﻟــﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗـﻄــﻮرات
اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﺜـﻨــﺎﺋـﻴــﺔ ﺑـﻴــﻦ ﻣـﺼــﺮ وأﻟـﻤــﺎﻧـﻴــﺎ
واﻟـ ـﻨـ ـﻤـ ـﺴ ــﺎ ،وﺳـ ـﺒ ــﻞ ﺗ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰﻫ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺷـﺘــﻲ

اﻟﻤﺠﺎﻻت ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﻷوروﺑ ـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻋ ـﻠ ــﻲ ﺿـ ــﻮء ﺗ ــﻮﻟ ــﻲ اﻟـﻨـﻤـﺴــﺎ
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﻴﺔ
وﺗ ـﻌ ـﺘــﺰم وزارة اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻃ ــﺮح ﺻـﻜــﻮك
إﺳــﻼﻣـﻴــﺔ ﻛ ــﺄداة ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟــﻼﻗـﺘــﺮاض .وﻗــﺎل
وزﻳــﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻂ إن ذﻟــﻚ ﺿﻤﻦ
دراﺳـ ــﺔ ﺟـﻤـﻴــﻊ ﻣ ـﺼ ــﺎدر اﻟـﺘـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﻤـﺘــﺎح
اﺳـﺘـﺨــﺪاﻣـﻬــﺎ ،وﻛــﺎﻧــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ ﻗﺪ
ﻧﻘﻠﺖ ﺧــﻼل اﻷﺳـﺒــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻋــﻦ وزﻳــﺮ
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ،ﺗﻄﻠﻌﻪ ﻟــﻼﺳـﺘـﻔــﺎدة ﻣﻦ
اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻟﺪﻓﻊ ﺟﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وﻗ ـ ـ ــﺎل» :اﻟـ ـﺼـ ـﻜ ــﻮك ﺗ ـﺤ ـﺘ ــﺎج إﻟ ـ ــﻰ ﻣـﻈـﻠــﺔ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺤﺎﻟﻲ ،أو ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ« ،ﻣﺸﻴﺮا
إﻟ ــﻰ أن ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺼ ـﻜــﻮك ﺳـﺘـﻜــﻮن ﺑ ــﺎﻟ ــﺪوﻻر
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أو اﻟﻴﻮرو.

اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ أﻣﺲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻢ أﻃﻔﺎل
ﺟﻬﺎدﻳﻴﻦ أﺟﺎﻧﺐ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪاﻧﻴﻦ،
أو ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﺬﻳﻦ أﺗﻤﻮا ﻣﺪة ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﻢ.
وﻗـ ــﺎل اﻟـﻤـﺘ ـﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟـ ـ ــﻮزارة أﺣـﻤــﺪ
ﻣ ـﺤ ـﺠ ــﻮب ،ﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﺼـﺤــﺎﻓـﻴـﻴــﻦ
ﻓ ــﻲ ﺑـ ـﻐ ــﺪاد» ،ﻓــﺎﺗ ـﺤ ـﻨــﺎ ﺳـ ـﻔ ــﺎرات ﻛ ــﺎﻵذرﻳ ــﺔ
واﻟﺮوﺳﻴﺔ واﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﺑﺸﺄن ﺗﺴﻠﻢ
أﻃﻔﺎل وأﺣﺪاث اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺎﺗﻬﻢ«،
ً
ﻣﻮﺿﺤﺎ أن »ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻛﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ
ﺑــﺎﻟـﺘــﺪﻗـﻴــﻖ واﻟـﺘـﻤـﺤـﻴــﺺ ،ﻟ ـﻌــﻮاﺋــﻞ داﻋ ــﺶ
واﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺪﻳﺮ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ«.
وﺗﺤﺘﺠﺰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ  833ﻃﻔﻼ
ﻣ ــﻦ  14ﺟـﻨـﺴـﻴــﺔ ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﻠ ـﻔــﺔ ،وﻗ ـ ــﺎل ﻣـﺼــﺪر
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ،إن »روﺳﻴﺎ ﺑﺪأت
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣــﻦ ﻫــﻮﻳــﺎت اﻷﻃـﻔــﺎل،
وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺧﻄﻮة أوﻟﻰ ﻹﻋﺎدﺗﻬﻢ إﻟﻴﻬﺎ«.
)ﺑﻐﺪاد  -وﻛﺎﻻت(

ﺻﺮح ﻣﺴﺆوﻟﻮن أﻣﺲ
ﺑﺄن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ
ﺟﻨﻮد ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻗﺘﻠﻮا
وأﺻﻴﺐ آﺧﺮان ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﻌﺮض ﻣﻌﺴﻜﺮﻫﻢ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ
ﺑﻠﻮﺷﺴﺘﺎن اﻟﻤﻀﻄﺮب
ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻟﺒﻼد ﻟﻬﺠﻮم
ﺻﺎروﺧﻲ.
ً
ووﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎن ﻟﻠﺠﻴﺶ ،ﻓﻘﺪ
أﻃﻠﻖ ﻣﺴﻠﺤﻮن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺼﻮارﻳﺦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ
ﻟﻠﺠﻨﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى ﻧﺸﺮﻫﻢ
ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺑﻠﺪة
أواران.
ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن أواران
واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﻂ ﺑﻬﺎ
ﻣﺘﻤﺮدون ﻋﺮﻗﻴﻮن ﻳﺴﻌﻮن
إﻟﻰ اﻧﻔﺼﺎل ﺑﻠﻮﺷﺴﺘﺎن ﻋﻦ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.

ﻟﺒﻨﺎن :ﻣﻮﻓﺪ ﻣﻦ ﺟﻌﺠﻊ إﻟﻰ ﺑﺎﺳﻴﻞ
إﺟﺮاءات ﺳﻮرﻳﺔ ﻗﺮب اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
●

ﺑﻴﺮوت  -دلبلا

r

ﻋﻘﺐ اﻟﻠﻘﺎء اﻟ ــﺬي ﺟﻤﻌﻪ ،أﻣــﺲ اﻷول ،ﻓــﻲ ﻗﺼﺮ
ﺑﻌﺒﺪا ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ،أوﻓﺪ
رﺋﻴﺲ »ﺣﺰب اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ﺳﻤﻴﺮ ﺟﻌﺠﻊ ،وزﻳﺮ
اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻠﺤﻢ اﻟﺮﻳﺎﺷﻲ
ﻟﻠﻘﺎء رﺋﻴﺲ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ،وذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ اﺗﺼﺎل ﻟﻴﻠﻲ أﺟﺮاه ﺟﻌﺠﻊ ﺑﺒﺎﺳﻴﻞ.
وﺣﻀﺮ ﻟﻘﺎء ﺑﺎﺳﻴﻞ  -اﻟﺮﻳﺎﺷﻲ أﻣﻴﻦ ﺳﺮ »ﺗﻜﺘﻞ
ﻟـﺒـﻨــﺎن اﻟ ـﻘــﻮي« اﻟـﻨــﺎﺋــﺐ إﺑــﺮاﻫـﻴــﻢ ﻛـﻨـﻌــﺎن ،اﻟ ــﺬي ﻛــﺎن
أﻋ ـﻠــﻦ ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ »ﻧ ــﺆﻛ ــﺪ ﻟـﻠـﻤــﺮة اﻷﻟ ــﻒ اﻟ ـﺘــﺰام
اﻟﺘﻜﺘﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ
ً
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ وﻓﻖ اﻷﺣﺠﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ« ،ﻣﺸﺪدا ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ
ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻜﺘﻞ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺎﺳﻴﻞ ،ﻗــﺎل ﻛﻨﻌﺎن:
»إﻧﻨﺎ ﻧﺆﻳﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﻠﻔﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳــﻮاﻫــﺎ«،
ً
ً
ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن »ﻣﻠﻒ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﺟﺎﻣﺪا،
وﻫﻨﺎك ﺣﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ اﻟﻤﻠﻒ وإن ﺗﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ
اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﺴﻴﺮة ﺑﺪأت وﻟﻦ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻮراء«.
ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻘــﺎﺑــﻞ ،ﻟﻔﺖ أﻣـﻴــﻦ ﺳــﺮ »ﺗﻜﺘﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟ ـﻘــﻮﻳــﺔ« اﻟ ـﻨــﺎﺋــﺐ اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ﻓ ــﺎدي ﻛ ــﺮم ،إﻟ ــﻰ أن ﻟـﻘــﺎء
ﺟﻌﺠﻊ ﻣﻊ ﻋــﻮن ،ﻓﺘﺢ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻢ

ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺜﻘﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻔﺮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن«.
وأﺿﺎف ﻛﺮم ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ إذاﻋﻲ ،أن »دور )ﺟﺒﺮان(
ً
ﺑــﺎﺳ ـﻴــﻞ ﻣ ـﻬــﻢ وأﺳ ــﺎﺳ ــﻲ ﺟ ـ ــﺪا ،ﻓ ـﻬــﻮ ﻓــﺮﻳــﻖ ﻟ ــﻪ ﺛﻘﻠﻪ
اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ ﻓ ــﻲ ﻟـﺒـﻨــﺎن وﻟ ــﻢ ﻧـﺴــﻊ أﻻ ﻳ ـﻜــﻮن ﻟ ــﻪ دور
ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ،إﻧﻤﺎ ﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﺳﺘﺌﺜﺎر ﺑﺎﺳﻴﻞ واﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟ ـﺘــﺄﻟ ـﻴــﻒ واﻻﺳ ـﺘ ـﺌ ـﺜ ــﺎر ﺑــﺎﻟـﺘـﻤـﺜـﻴــﻞ اﻟـﻤـﺴـﻴـﺤــﻲ ﻓﻲ
ً
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة« ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ »أﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
ﻣــﻊ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻣ ــﻮر ﻋــﺪة وﻛـﻨــﺎ ﻗــﺪ ﺻﺮﺣﻨﺎ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﺮة أﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ« .وأوﺿﺢ أن » ﻟﻘﺎء ﺟﻌﺠﻊ  -ﺑﺎﺳﻴﻞ
ﺳﻴﺤﺪث ﺣﻴﻦ ﻳـﻜــﻮن ﻫـﻨــﺎك ﺿ ــﺮورة وﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﺘﻢ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن«.
ً
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ،ﻧﺸﺮ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮري أﺳﻼﻛﺎ
ﺷــﺎﺋ ـﻜــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻃ ــﻮل اﻟـ ـﺤ ــﺪود ﻣ ــﻊ ﻟ ـﺒ ـﻨــﺎن ﻓ ــﻲ ﺟ ــﻮار
ﻣﻌﺒﺮ ﻣﻄﺮﺑﺔ اﻟﻤﺠﺎور ﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺼﺮ ،ﻟﻤﻨﻊ اﻻﻧﺘﻘﺎل
ً
ﺳﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام .وأﺻﺒﺢ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ اﻟﻘﺮى
اﻟﻤﺠﺎورة ﻣﺤﺼﻮرا ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺑﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﺠﻮﺳﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎور ﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺎع ،ﻣﻤﺎ ﻳﺮﺗﺐ
أﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﺤﺪودﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺴﻮري ،اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ،وﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻋ ـﺸ ــﺮات اﻟ ـﻤــﻮﻇ ـﻔ ـﻴــﻦ .وﺟ ـ ــﺪدت ﻓــﺎﻋ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻌﺒﺮ ﺷﺮﻋﻲ رﺳﻤﻲ.
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ميركل تتنازل لـ«البافاريين» وتتخلى عن «الحدود المفتوحة»
• خاطرت بإغضاب االشتراكيين باتفاق وزير داخليتها «المتمرد» يتضمن إقامة «مركز عبور» لالجئين
• النمسا تستعد لحماية حدودها الجنوبية ....وإيطاليا تحذر من زيادة تدفق المهاجرين

ميركل إلى جانب زيهوفر في بداية اجتماعهما في برلين أمس

نجا االئتالف الحاكم في ألمانيا
المستشارة آنجيال
بزعامة ً
ميركل مؤقتا من االنهيار
بحل توافقي بين المستشارة
ووزير داخليتها البافاري
هورست زيهوفر في شأن
سياسة اللجوء ،بعدما اتفقا
على إقامة مراكز إيواء مؤقتة
على حدود ألمانيا مع النمسا،
لالجئين ،الذين تم تسجيلهم
في دولة أخرى تابعة لالتحاد
األوروبي لكن عليها اآلن إقناع
االشتراكيين.

ب ـع ــد ي ــوم ـي ــن م ــن الـ ـمـ ـش ــاورات
المكثفة ،توصل حزب المستشارة
األلمانية آنجيال ميركل «االتحاد
الــديـمـقــراطــي الـمـسـيـحــي» (،)CDU
وحليفه اليميني البافاري «االتحاد
االجتماعي المسيحي» ( )CSUالى
اتفاق حول خالف في شأن سياسة
اللجوء ،عاد في األسابيع الماضية
بـ ـق ــوة إلـ ـ ــى الـ ـس ــاح ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
األلمانية واألوروبية.
وأثار االتفاق ،الذي توصلت إليه
ميركل إلنقاذ حكومتها ،انتقادات
ومخاوف من إثارة مواقف مماثلة
ً
فــي ســائــر أوروب ــا وخـصــوصــا في
النمسا وإيطاليا.
وواف ـ ـقـ ــت م ـي ــرك ــل ت ـح ــت ضـغــط
ً
الجناح األكثر ميال إلى اليمين في
حكومتها على وضــع حــد نهائي
للنهج السخي في سياسة الهجرة،
ال ـ ــذي أط ـل ـق ـتــه عـ ــام  2015عـنــدمــا
اتخذت القرار المثير للجدل بفتح
أب ــواب الـبــاد أم ــام مـئــات آالف من
طالبي اللجوء.
وينص االتفاق الذي تم التوصل

«المتوسط» يبتلع ألف مهاجر
منذ مايو
تزايدت أعــداد الكوارث التي تعرض لها الالجئون منذ مايو
الماضي في عــرض البحر المتوسط مع تزايد أعــدادهــم ،حيث
سجلت المنظمة الدولية للهجرة فقدان  114شخصا في أعقاب
الكارثة األخيرة التي وقعت األحد.
وبذلك يرتفع العدد اإلجمالي للوفيات في البحر المتوسط
إلى أكثر من  1000شخص منذ بداية العام الحالي ،حسبما أكد
ناطق باسم المنظمة في جنيف.
وفي سياق متصل ،أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ترحيل
نحو  9آالف مهاجر من ليبيا في األشهر الستة االولــى من عام
 2018في إطار برنامج «العودة الطوعية» الذي تديره المنظمة.
سريعا إلى
الى ذلك ،قررت الحكومة اإليطالية تقديم  12زورقا
ً
خفر السواحل الليبيين لمساعدتهم في التصدي بشكل أفضل
لمحاوالت المهاجرين الوصول الى إيطاليا عبر السواحل الليبية.

قيادية في «النهضة» أول امرأة
تشغل رئاسة بلدية تونس
انتخبت سعاد عبدالرحيم ،التي تصدرت الئحة حزب
النهضة اإلسالمي في االنتخابات البلدية أمس ،رئيسة
لبلدية العاصمة التونسية ،لتصبح أول امــرأة تتولى
هذا المنصب.
وعـبــدالــرحـيــم عضو فــي المكتب السياسي لحزب
النهضة وتعرف عن نفسها بأنها مستقلة .وانتخبت
ً
بأصوات أعضاء المجلس البلدي الجديد بـ  26صوتا
مقابل  22لخصمها الرئيسي كامل ايدير.
وايدير المسؤول المحلي في عهد الرئيس السابق
زين العابدين بن علي كان األول على الئحة حزب نداء
تــونــس ،ال ــذي أسـســه الــرئـيــس الـبــاجــي قــائــد السبسي
والحليف الحالي «النهضة» على المستوى الوطني.
وقالت سعاد عبدالرحيم ،التي تدير شركة صيدالنية
ً
وتـبـلــغ م ــن الـعـمــر  53ع ــام ــا« :الـ ـي ــوم ت ــم ان ـت ـخــاب اول
امــرأة رئيسة بلدية» ،مؤكدة أن هــذا الفوز «أهديه لكل
التونسيين والمرأة التونسية ( )...أهديه لنساء بالدي
والشباب التونسي» .وأضافت في تصريح لوكالة فرانس
برس ،أن «أول الملفات سنتناولها مع المجلس البلدي
هي جمالية مدينة تونس».
وت ـع ــان ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـتــون ـس ـيــة م ــن مـشـكـلــة إدارة
النفايات ،التي تفاقمت مع االنتفاضة ،التي أطاحت في
 2011نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وقــد انتخبت في دورة ثانية قاطعها بعض نواب
اليسار والوسط الذين رفضوا التصويت ألي من حزبي
النهضة ونداء تونس.

عبدالرحيم بعد إعالن فوزها أمس (أ ف ب)
حل حزب النهضة في الطليعة في العاصمة دون أن
ً
يحقق أغلبية ،وحصل على  21مقعدا من أصل ستين
في االنتخابات البلدية التي جرت في السادس من مايو
وكانت األولــى منذ الـثــورة .وشهدت هــذه االنتخابات
ً
نسبة امتناع كبيرة خصوصا من قبل الشباب.
وعبدالرحيم واكبت حزب النهضة منذ فترة طويلة.
ً
وكانت ناشطة خالل سنوات دراستها الجامعية وعضوا
في تكتل النهضة في الجمعية التأسيسية من 2011
إلى .2014
(تونس  -أ ف ب)

ماليزيا تعتقل عبدالرزاق بتهمة االختالس
أوقفت وكالة مكافحة الفساد في ماليزيا ،أمس،
رئيس ال ــوزراء السابق نجيب عبدالرزاق في اطار
التحقيق في اختالس اموال من الصندوق السيادي
« 1ماليجا ديفلوبمنت برهاد» ( 1ام دي بــي) ،كما
اعلن مصدر في الشرطة.
وبعد أيام من مصادرة منتجات فاخرة في اطار
هــذه القضية ،أف ــاد الـمـصــدر الـقــريــب مــن الملف ان
«الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد قادت ( )...نجيب
عبدالرزاق الى مبنى وكالة مكافحة الفساد».
وكشفت الـشــرطــة فــي مــايــو انـهــا ص ــادرت مئات
الصناديق التي تحوي حقائب يــد فخمة ممتلئة
باالموال والمجوهرات خالل عملية دهم في اطار
الـتـحـقـيــق ف ــي اخـ ـت ــاس أمـ ـ ــوال ض ــد ن ـج ـيــب ال ــذي

كــان رئيسا ل ـلــوزراء مــن  2009الــى  .2018وقضية
الصندوق السيادي « 1ام دي بي» التي تهز ماليزيا
مـنــذ س ـنــوات ،ســاهـمــت ال ــى حــد كبير فــي الهزيمة
الساحقة التي مني بها االئتالف السابق الذي حكم
طوال  61عاما.
واتهم نجيب ومساعدوه بإهدار مليارات الدوالر
من الصندوق السيادي لشراء العديد من االشياء من
العقارات األميركية الى االعمال الفنية.
أمــا زوجته المحبة للرفاهية والفخامة روسما
مـنـصــور ،فـقــد اصـبـحــت مـحــط غـضــب الماليزيين
بسبب مجموعتها الواسعة من الحقائب الفاخرة
والمجوهرات وحبها لرحالت التسوق خارج البالد.
(كوااللمبور  -أ ف ب)

سلة أخبار
أوبرادور يعرض على ترامب
خفض عدد المهاجرين

أعلن الرئيس المكسيكي
المنتخب اندريس مانويل
لــوب ـيـ ـ ـ ــز أوب ـ ـ ـ ــرادور الملقـ ـ ـ ـ ــب
ً
ً
بـ «املو» ،تلقيه اتصاال هاتفيا
من الرئيس األميركي دونالد
ترامب واقترح عليه «الحد من
الهجرة والتفكير في اتفاق
شامل يشمل مشاريع تنمية
تؤدي إلى خلق وظائف في
المكسيك ،وفي الوقت نفسه
الحد من الهجرة وتحسين
األمن» ،وذلك غداة فوزه
الساحق الذي حمل اليسار إلى
السلطة في المكسيك.
وكان ترامب صرح قبيل ذلك
بأنه أجرى «مناقشات جيدة»
ً
هاتفيا مع لوبيز اوبرادور (64
ً
عاما) ،وأكد أنه يتوقع «عالقات
ً
جيدة جدا» في المستقبل.
وقال« :أعتقد أنه سيحاول
مساعدتنا على الحدود».

(أ ف ب)
إليه بين ميركل ووزيــر داخليتها
الـمـتـمــرد هــورســت زي ـهــوفــر ،وهــو
ً
أيـضــا زعـيــم «االت ـحــاد االجتماعي
المسيحي» ،على أن أي مهاجر غير
شــرعــي يصل إلــى المانيا بعد ان
يسجل دخوله في دولــة أخــرى من
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،يـتــم نقله إلــى
«مــركــز ع ـبــور» ي ـقــام عـلــى ال ـحــدود
ً
مــع النمسا ب ــدال مــن أن ينقل إلــى
مراكز إيواء موزعة في سائر أنحاء
ألمانيا.
ويشمل ذلك في الواقع الغالبية
العظمى من طالبي اللجوء الذين
لن يعودوا موزعين في كل أنحاء
البالد كما هم عليه اليوم.
وبعد نقل هؤالء المهاجرين إلى
«مراكز العبور» ،يصار إلى دراسة
ملفاتهم ،وبـعــد االنـتـهــاء مــن ذلــك
تتم إعادتهم إلى الدول األوروبية،
التي أتوا منها ،وذلك في إطار اتفاق
إداري مع الدولة المعنية.
ووصفت المستشارة هذا االتفاق
بأنه «جيد ،ألنه يحافظ على روح
الشراكة مع دول االتحاد األوروبي،
ويؤسس لمراقبة مشكلة الالجئين
المسجلين في دول أوروبية أخرى
وفي نفس الوقت تم اتخاذ خطوة
مهمة نحو النظام».
ويـ ـبـ ـق ــي االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق مـ ـي ــرك ــل فــي
منصبها بعد أن كانت حكومتها
التي لم يمض على تشكيلها سوى
ثالثة أشهر على شفا االنهيار .لكن
المرأة التي تهيمن على السياسة
ً
األوروبـ ـي ــة مـنــذ  12عــامــا ونصف
العام تبدو مكسورة الجناح ،مما
يثير تساؤالت في شأن ما إذا كانت
ستكمل مدتها.
ويـ ـعـ ـن ــي اتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـتـ ـس ــوي ــة أن
زي ـ ـهـ ــوفـ ــر ،س ـي ـب ـق ــى ف ـ ــي مـنـصـبــه
ً
وزيـ ـ ــرا ل ـلــداخ ـل ـيــة ،وسـيـتـمـكــن من
فــرض ضــوابــط أشــد على الهجرة
بينما ستتمكن ميركل مــن القول
إن ألمانيا ملتزمة بقواعد االتحاد
األوروبي وتؤيد حرية التنقل داخل
التكتل.
وعقب خــروجــه مــن المحادثات

دوليات

بريطانيا :تمرين وزاري
على وفاة الملكة إليزابيث

الـتــي اسـتـمــرت خمس ســاعــات مع
ميركل ،قال وزير الداخلية ،إنه تم
ال ـتــوصــل الت ـف ــاق واضـ ــح م ــن أجــل
مكافحة الهجرة غير الشرعية على
الحدود األلمانية مع النمسا ومن
أجـ ــل ض ـم ــان مـسـتـقـبــل ال ـت ـحــالــف
مـ ــع ح ـ ــزب م ـي ــرك ــل وم ـ ــع «الـ ـح ــزب
االش ـت ــراك ــي الــدي ـم ـقــراطــي» ()SPD
ال ـ ـشـ ــريـ ــك ال ـ ـثـ ــالـ ــث ف ـ ــي االئ ـ ـتـ ــاف
الحكومي الموسع.
وصرح بأنه «يعتزم التوجه إلى
الـعــاصـمــة الـنـمـســاويــة فيينا هــذا
األسـ ـب ــوع م ــن أج ــل ال ـت ـف ــاوض مع
الحكومة هناك في شأن التفاصيل».

«البديل»
مــن ناحيته ،أكــد «ح ــزب البديل
ألجـ ــل أل ـم ــان ـي ــا» ( )AFDالـيـمـيـنــي
ال ـم ـت ـط ـ ّـرف ،أن االتـ ـف ــاق «ال يمثل
ً
تغييرا في سياسة اللجوء.
وقـ ــال رئ ـيــس ال ـح ــزب اليميني

ي ــورغ مــويـتــن ،إن زيـهــوفــر «حصل
فقط على شيكات من دون رصيد»
من حزب ميركل .أضاف أن ألمانيا
ستواجه صعوبة في المستقبل في
إخراج طالبي اللجوء الذين عبروا
ً
بالفعل الحدود ،من البالد مجددا.

النمسا
وتعترض النمسا ،التي تديرها
حكومة مــن المحافظين واليمين
الـ ـمـ ـتـ ـط ــرف عـ ـل ــى هـ ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة.
ً
وتـ ـسـ ـتـ ـع ــد ف ـي ـي ـن ــا أي ـ ـض ـ ــا ل ـط ــرد
م ـه ــاج ــريــن ق ــادم ـي ــن م ــن إي ـطــال ـيــا
ً
تـحــديــدا نقطة الــدخــول األساسية
لهؤالء ،إلى االتحاد األوروبي.
وقالت الحكومة النمساوية ،في
بيان ،إنها مستعدة التخاذ تدابير
مماثلة ورفــض طالبي لجوء عند
ح ــدوده ــا ال ـج ـنــوب ـيــة م ــع مـخــاطــر
أن يتسبب ذلــك بــإجــراءات شبيهة
في أوروبا.

وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـي ــان ال ـ ـ ــذي وق ـعــه
نائب المستشار هاينز كريستيان
ستراشه ووزير الداخلية هيربرت
ً
ً
كيكل «ننتظر اآلن توضيحا سريعا
للموقف األلـمــانــي على المستوى
الفدرالي».
وخـتـمــت الـحـكــومــة النمساوية
بــالـقــول ،إن «االعـتـبــارات األلمانية
تسلط الضوء مرة أخرى على أهمية
حماية أوروبـيــة مشتركة للحدود
الخارجية».

سالفيني
وه ـن ــاك م ـخ ــاوف م ــن أن ت ــؤدي
التنازالت ،التي قدمتها ميركل أمام
اليمين الى إعادة النظر في المبادئ
الكبرى للقمة األوروبـيــة األخيرة،
ال ـتــي ت ـقــوم عـلــى إع ـط ــاء األول ــوي ــة
ل ـل ـح ـلــول األوروب ـ ـيـ ــة إزاء الـمـيــول
ال ـق ــوم ـي ــة وت ـق ــدي ــم م ـس ــاع ــدة إل ــى
إيطاليا ،التي أعلن وزير داخليتها

اليميني المتطرف اإليطالي ماتيو
سالفيني أمس ،أنه في حال تشديد
الـنـمـســا ل ـق ـيــودهــا ع ـلــى حــدودهــا
الجنوبية ،فسيؤدي ذلك إلى زيادة
ً
تدفق المهاجرين بدال من تقليصه.
و ق ــال سالفيني« :بالنسبة لنا
سيكون األمر بمنزلة مساومة« ،ألن
المزيد من المهاجرين سيعبرون
بـصــورة غير قانونية مــن النمسا
إليطاليا والعكس» .أضاف« :سأكون
ً
مستعدا ابتداء من الغد لفرض قيود
على ممر برنر الحدودي مع النمسا
ألننا سنستفيد من ذلك».
وفـ ـ ــي ب ـ ــروكـ ـ ـس ـ ــل ،قـ ـ ــال رئ ـي ــس
المفوضية األوروب ـي ــة ج ــان كلود
يــونـكــر أم ــس ،إن «ات ـف ــاق ألـمــانـيــا»
ً
يبدو متسقا مع القانون.
(عواصم  -وكاالت)

ً
ترامب :لو لم أكن هنا لخضنا حربا مع كوريا الشمالية

واشنطن لن تعترف بضم القرم ...ووفد من الكونغرس زار موسكو
أكــد الرئيس األميركي دونالد ترامب ،أمس،
أن المحادثات مع كوريا الشمالية «تجري بشكل
جيد» ،وذلك عشية زيارة لوزير الخارجية مايك
بومبيو إلى بيونغ يانغ للبحث في نزع السالح
النووي.
وفـ ــي ت ـغ ــري ــدة ع ـلــى «ت ــويـ ـت ــر» ،قـ ــال ت ــرام ــب:
«أج ــري ـن ــا ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـح ــادث ــات م ــع كــوريــا
الـشـمــالـيــة ،كــل ش ــيء يـجــري بشكل جـيــد ،وفــي
الوقت نفسه ال صواريخ وال تجارب نووية منذ
ثمانية أشهر .كل آسيا سعيدة .وحــده الحزب
المعارض الــذي يضم مصادر األخبار الكاذبة
ً
يشكو .لو لم أكــن هنا ،لكنا نخوض حربا مع
كوريا الشمالية اآلن».
وراجــت أنباء في وسائل اإلعــام األميركية،
ع ــن اح ـت ـم ــال اج ـت ـم ــاع ت ــرام ــب وزعـ ـي ــم ك ــوري ــا
الشمالية كيم جونغ أون في نيويورك هذه المرة
على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم
الـمـتـحــدة ،ال ـتــي ت ـبــدأ ع ــادة فــي شـهــر سبتمبر
من كل عــام ،لكن الناطقة باسم البيت األبيض
سارة ساندرز ،قالت الصحافيين« :ليس لدينا
أي بيانات أو أنباء يمكن أن نعلنها في الوقت
الراهن» حول هذا األمر.

بومبيو
وأعلنت ساندرز من ناحية أخرى ،أن بومبيو
ً
ً
س ـي ـتــوجــه مـ ـج ــددا إلـ ــى ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة غ ــدا
فــي زي ــارة تستغرق ثــاثــة أي ــام يـجــري خاللها
محادثات مع الزعيم كيم جونغ أون ،حول نزع
السالح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
ً
ً
وأضــافــت« :أعتقد أن أم ــورا حصلت .أوال لم
نشهد انفجارات نووية وإطالق صواريخ خالل
األشهر الثمانية األخيرة» ،في إشارة إلى التجارب
الـصــاروخـيــة االسـتـفــزازيــة الـتــي كــانــت تجريها
كوريا الشمالية.
وم ــن ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة يـنـتـقــل بــومـبـيــو إلــى
ال ـيــابــان فــي زي ــارة تستمر يــومــي  7و 8يوليو
الجاري ،حيث سيبحث مع مسؤولين يابانيين
وكــوريـيــن جنوبيين «االل ـت ــزام الـمـشـتــرك بنزع
السالح النووي الكوري الشمالي بشكل نهائي
وت ـ ــام وق ــاب ــل لـلـتـحـقــق وغ ـي ــره ــا م ــن الـقـضــايــا
اإلقليمية والـثـنــائـيــة» ،حـســب بـيــان الخارجية
األميركية.
ويتوجه بعدها بومبيو إلى هانوي ثم إلى

السيناتور ريتشارد شيلبي أمس أمام مدخل وزارة الخارجية الروسية في موسكو
الذي ال يزال يحتفظ بشعارات من الحقبة السوفياتية (رويترز)

شارك وزراء بريطانيون في
تمرين سري لإلعداد لوفاة
الملكة إليزابيث الثانية.
وكشفت صحيفة «صانداي
تايمز» ،أن ديفيد ليدنغتون
نائب رئيسة الوزراء
البريطانية ،تيريزا ماي ،ترأس
ً
ً
اجتماعا موسعا ،في 28
يونيو الماضي ،حضره وزير
الداخلية ساجد جافيد ،وزعيم
مجلس العموم أندريا ليدسوم،
والوزير اإلسكتلندي ديفيد
مونديل.
وجرت التدريبات في قاعة
مكتب مجلس الوزراء ،حيث
اجتمعت لجنة الطوارئ
«كوبرا» ،ومنع المساعدون
السياسيون من حضور
االجتماع الذي وصف بأنه
«غير مسبوق» ،في محاولة
لمنع أي تسريبات.

رجل يطعن موظف أمن
بسكين في مطار دوسلدورف

ذكرت الشرطة األلمانية أمس،
ً
أن رجال طعن موظف أمن في
مطار دوسلدورف غرب ألمانيا
بسكين في رأسه.
وتم إلقاء القبض على الرجل
( 24عاما) بعد هروب قصير
ً
جريا على قدميه.
وأوضحت الشرطة أن
الرجل معروف بالنسبة لها
على خلفية جرائم تتعلق
بالمخدرات وغيرها.

إمبراطور اليابان يلغي
التزاماته لليوم الثاني

ابوظبي ثم إلى بروكسل للمشاركة في قمة حلف
شمال األطلسي.

قمة هلسنكي
وفيما يتعلق بقمة هلسنكي المقررة في 16
الجاري في هلسنكي بين ترامب ونظيره الروسي
فالديمير بوتين ،أوضحت ساندرز أن الواليات
المتحدة اتفقت مع روسيا على «عــدم االتفاق»
حول قضية شبه جزيرة القرم.
ً
وردا على تقارير عن احتمال اعتراف ترامب
بضم موسكو للقرم ،قالت« :ال نعترف بمحاولة
روسيا ضم شبه جزيرة القرم ،إننا نتفق على
عدم موافقة روسيا على ذلك» .وأكدت استمرار
العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو
حتى تعيد القرم إلى أوكرانيا.
وفــي مــوسـكــو ،قــال الـنــاطــق بــاســم الكرملين
ديـمـتــري بيسكوف أم ــس ،إن بــوتـيــن «يـسـعــده»
عقد اجتماع ثنائي مع ترامب خالل قمتهما في
هلسنكي «إذا وافقت واشنطن».
من ناحيته ،استقبل وزير الخارجية الروسي
ً
سيرغي الفروف وفدا من األعضاء الجمهوريين

في مجلس الشيوخ األميركي ،أمس ،في موسكو
لإلعداد لقمة هلسنكي.
وقـ ـ ــال ال ـس ـن ــات ــور ال ـج ـم ـه ــوري ع ــن االب ــام ــا
ريتشارد شيلبي خالل اللقاء الذي عقد في مقر
وزارة الخارجية الروسية« :نعترف بــأن العالم
سيكون أفضل إذا تراجع التوتر بين الواليات
ال ـم ـت ـحــدة وروسـ ـي ــا وت ـفــاه ـم ـتــا ب ـش ـكــل أفـضــل
ً
ووضعتا بعض الخالفات جانبا».
أضاف« :نحن نتنافس لكننا لسنا بالضرورة
ً
خصوما .نأمل أن يكون ما يصدر عن لقاء بوتين-
ترامب في هلسنكي بداية ،ربما ،يوم جديد».
من جهته ،صرح الفروف بأنه يأمل أن تشكل
ً
زيارة أعضاء مجلس الشيوخ «رمزا الستئناف
العالقات بين البرلمانين األميركي والروسي.
ً
ً
أعتقد أن استئناف الحوار سيكون حدثا مناسبا
ً
جدا عشية اللقاء بين الرئيسين».
وقال عضو مجلس النواب (الدوما) الروسي
أناتولي أكساكوف ،إن وفد الكونغرس األميركي
ناقش مع البرلمانيين الروس في موسكو أوضاع
سورية وأوكرانيا وقضية «التدخل الروسي» في
االنتخابات األميركية.
(واشنطن ،موسكو  -وكاالت)

اضطر إمبراطور اليابان
اكيهيتو الذي يبلغ الرابعة
والثمانين من العمر ،إلى تعليق
واجباته أمس ،لليوم الثاني
على التوالي ،بسبب نقص في
التروية الدماغية ،كما ذكرت
«وكالة البيت األمبراطوري»
الرسمية .وال يزال األمبراطور
يشعر بشيء من التوعك .وقال
ناطق باسم البيت األمبراطوري
«إنه يعاني من وجع خفيف في
البطن ودوار».
يتولى اكيهيتو ،اإلمبراطور الـ
 125لليابان ،الحكم منذ يناير
 .1998وقد واجه مشاكل خطيرة
في الدورة الدموية ،وأجريت
له في فبراير  2012عمليتا
وصل للشرايين .ومن المتوقع
أن يتقاعد في نهاية أبريل
 ،2019بموجب قانون خاص
يسمح له بالتنازل عن العرش.
وفي أغسطس  ،2016ألقى
اكيهيتو خطابا استثنائيا على
التلفزيون ،قال فيه إنه يشعر
بالقلق من أال يتمكن لفترة
ً
طويلة من االستمرار «جسدا
ً
وروحا» في القيام بالتزاماته
بصفته «رمز الشعب ووحدة
األمة».

ةديرجلا
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رياضة

مدربون يرفضون قرارات «الكرة» األخيرة ويعددون سلبياتها
أكدوا أنها ستؤثر على الالعب الكويتي والمنتخبات ...وأبدوا تعجبهم من دوري «األولى»
حازم ماهر وعبدالرحمن فوزان
جـ ـ ـ ـ ــاءت الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرارات األخـ ـ ـي ـ ــرة
الت ـح ــاد ال ـك ــرة ال ـخــاصــة بــزيــادة
عــدد المحترفين والالعبين غير
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،إض ــاف ــة إلـ ــى إقــامــة
ال ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز ب ـم ـشــاركــة 10
أن ــدي ــة ودوري الـ ــدرجـ ــة األولـ ــى
ب ـم ـشــاركــة  5أن ــدي ــة ف ـقــط ،لتثير
حـفـيـظــة ع ــدد كـبـيــر م ــن ال ـش ــارع
الرياضي والـخـبــراء والمدربين،
خصوصا أن مثل هــذه الـقــرارات
ال ـتــي كــانــت ف ــي األص ــل مقترحا
ل ـنــادي ـيــن أو ث ــاث ــة ع ـلــى األك ـثــر
سيكون لها م ــردود سلبي على
الجميع.
"ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة" ،بـ ـحـ ـي ــاديـ ـتـ ـه ــا
المعهودة ،استطلعت آراء  5من
المدربين السابقين والحاليين
حـ ـ ــول ال ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات الـ ـت ــي رف ـض ـهــا
أغلبيتهم ،وطالبوا بإعادة النظر
فيها ،أو باألحرى التراجع عنها
بشكل نهائي.

العصفور :قرارات جيدة
في البداية ،أكد مدرب المنتخب
الوطني ونادي السالمية السابق،
ص ــال ــح ال ـع ـص ـف ــور ،أن ال ــوض ــع
تغير حاليا عــن الفترة السابقة
الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـ ـه ـ ــدت ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـرض ال ـ ـكـ ــرة
الكويتي لإليقاف على المستوى
الخارجي ،وبعد رفع التعليق فإن
األنــديــة مقبلة عـلــى الـمـشــاركــات
ال ـخ ــارج ـي ــة ،سـ ــواء ف ــي الـبـطــولــة
ال ـعــرب ـيــة أو دوري أب ـط ــال آسـيــا
وكـ ــأس االتـ ـح ــاد اآلسـ ـي ــوي ،إلــى
جانب البطولة الخليجية ،لذلك
فمن البديهي أن يتم التعاقد مع
عدد أكبر من المحترفين ،مضيفا
أن الحديث عن الالعبين من أبناء
فئة غير محددي الجنسية بأنهم
سيؤثرون على الالعب الكويتيي
ه ــو ك ــام سـيــاســي وال ل ــه عــاقــة
بكرة القدم ،والدليل أن المنتخبات
الوطنية استعانت بهم ولم تفرق
بينهم وبين الالعب الكويتي.
وش ـ ـ ـ ــدد الـ ـعـ ـصـ ـف ــور عـ ـل ــى أن
الالعب الكويتي الجيد سيفرض
وجوده على الجميع ،سواء كانوا
المحترفين أو غير الكويتيين،
مــوضـحــا أن ثـمــة مـســؤولـيــة تقع
ع ـلــى كــاهــل الـجـمـيــع تـتـمـثــل في
االهتمام بشكل أفضل بالمواهب
مــن ســن صغيرة ،فـبــروز مواهب
فــي أي ن ــاد الب ــد أن يـتــم صقلها
عن طريق النادي واتحاد الكرة،
وذلك على غرار الماضي الجميل
الذي كان يشهد تجميع المواهب
الكويتية مرة كل أسبوع.
ورف ــض ال ـقــول إن ق ــرار زي ــادة
المحترفين سيؤثر على الالعب
الــوطـنــي أو الـمـنـتـخـبــات ،مــؤكــدا
انه في حال التعاقد مع محترفين
أكـ ـف ــاء م ـش ـه ــود ل ـه ــم ب ــال ـك ـف ــاءة،

سيكون لهم مردود إيجابي على
الــاعــب الـكــويـتــي ال ــذي سيحتك
بمدارس كروية مختلفة من خالل
البطوالت المحلية.
وقــال العصفور" :فيما يخص
قرار زيــادة الــدوري إلى  10أندية
فهو أمر جيد من شأنه أن يشعل
المنافسة في القمة والـقــاع ،لكن
تبقى إقامة دوري الــدرجــة األول
مـ ــن  5أنـ ــديـ ــة ف ـق ــط أم ـ ــرا صـعـبــا
ل ـل ـغ ــاي ــة ،ل ــذل ــك ك ـن ــت أت ـم ـن ــى أن
ي ـ ـشـ ــارك  7أو  8ف ـ ــرق ع ـل ــى أق ــل
تقدير".

الهاجري :ضرورة التراجع
عنها
ويـ ـخـ ـتـ ـل ــف مـ ـ ـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخــب
الـنــاشـئـيــن ال ـســابــق ،عـبــدالـعــزيــز
ال ـهــاجــري ،بـشــدة مــع العصفور،
م ـ ــؤك ـ ــدا أن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ال ـ ـتـ ــي تــم
اتـ ـخ ــاذه ــا أخ ـ ـيـ ــرا بـ ـش ــأن زي ـ ــادة
عدد الفرق المشاركة في الدوري
الممتاز وعدد المحترفين جانبها
الصواب تماما ،مبينا أن اتحاد
الكرة لديه المزيد من الوقت كي
يراجع حساباته قبل تفعيل هذه
ال ـق ــرارات الـتــي ستلقي بظاللها
ال ـس ـل ـب ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـجـ ـمـ ـي ــع دون
استثناء.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـهـ ــاجـ ــري" :رف ـ ـ ــع ع ــدد
المحترفين إلى  5وغير الكويتيين
إل ــى  3أم ــر غـيــر منطقي بــالـمــرة،
حيث كان يتعين على األندية أن
تتقدم بمقترحات لتقنين العدد
وليس زيادته ،فليس من المنطقي
أن يوجد  5العبين كويتيين فقط
في التشكيل األساسي".
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع" :مـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـي ـ ـج ـ ـلـ ــب 5
م ـح ـت ــرف ـي ــن أك ـ ـفـ ــاء هـ ــي األن ــدي ــة
الكبيرة التي تمتلك من اإلمكانات
الكثير ،وهــي األندية ذاتها التي
تمد المنتخبات بعدد كبير من
الالعبين ،مما يعني في النهاية
أنـ ـ ـه ـ ــا لـ ـ ــن تـ ـلـ ـع ــب ن ـ ـفـ ــس الـ ـ ـ ــدور
مستقبال في حال تفعيل القرارات،
عـلـمــا ب ــأن عـ ــددا م ــن االن ـت ـق ــادات
ك ـ ـ ــان يـ ــوجـ ــه لـ ــأج ـ ـهـ ــزة ال ـف ـن ـيــة
للمنتخب ا لــو ط ـنــي األول بضم
العبين احتياطيين مــن األنــديــة،
وم ــع األسـ ــف ال ـشــديــد ه ــذا األم ــر
سيصبح أمرا واقعا ،ولن يستطع
أحد انتقاده".
وزاد" :مـ ـ ــع األس ـ ـ ــف ال ـش ــدي ــد
طموحنا قبل الـقــرار كــان يتمثل
فــي صـنــاعــة منتخب وطني
قادر على مجاراة المنتخبات
الـخـلـيـجـيــة وال ـعــرب ـيــة ليس
أكثر ،متسائال :كيف ستكون
ال ـ ـحـ ــال بـ ـع ــد حـ ـج ــب ف ــرص ــة
الالعب الكويتي؟!".
وأبـ ــدى ال ـهــاجــري تعجبه
مـ ــن زي ـ ـ ـ ــادة عـ ـ ــدد فـ ـ ــرق الـ ـ ـ ــدوري

القرارات جيدة
وعلى الالعب
الكويتي
إثبات جدارته
وصقل
موهبته
ضروري

العصفور

ال ـم ـم ـتــاز ،م ــؤك ــدا أن الـبـطــولــة في
الموسم الماضي شهدت منافسات
حــامـيــة الــوط ـيــس ،ال سـيـمــا على
ال ـه ـبــوط ،لـكــن الــوضــع سيختلف
ك ـث ـيــرا ب ـعــد زيـ ـ ــادة الـ ـع ــدد ،حيث
سيهبط فــريـقــان مــن بــدايــة الــدور
الثاني ،واأليام سوف تبرهن على
ذلك ،أما مشاركة  5أندية فقط في
دوري الــدرجــة األولــى فهي واقعة
غريبة وغير مفهومة بالمرة.
واخ ـت ـت ــم ال ـه ــاج ــري تـصــريـحــه
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرارات ي ـت ـح ـمــل
مسؤولية مــن اقترحها (األنــديــة)
وم ـ ــن وافـ ـ ـ ــق ع ـل ـي ـه ــا (االتـ ـ ـح ـ ــاد)،
ومعربا عن أمنيته بأن تتم دراسة
هذه الـقــرارات مجددا ،ال سيما أن
التراجع عنها لن يسيء إلى أحد.

حمادة :إسفاف كروي
مـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،وصـ ـ ـ ـ ــف مـ ـ ــدرب
الـســالـمـيــة وال ـك ــوي ــت والـمـنـتـخــب
الوطني السابق عبدالعزيز حمادة
ال ـ ـقـ ــرارات ال ـت ــي صـ ــدرت أخ ـي ــرا بـ
"اإلسـ ـ ـف ـ ــاف ال ـ ـك ـ ــروي" ،م ــؤك ــدا أن
ال ـج ـم ـيــع س ـي ـت ـض ــررون م ــن ه ــذه
ال ـ ـقـ ــرارات؛ سـ ــواء ك ــان ــوا أن ــدي ــة أو
م ـن ـت ـخ ـبــات أو الع ـب ـي ــن أو حـتــى
اتحاد كرة.
وأضــاف" :ليس من المنطق أن
تتقدم األندية بمقترحات ثم يتم

زايد يعلن انتقاله إلى «النهضة» العماني
●

قرارات غير
صائبة
والتراجع عنها
أمر ضروري
فالجميع
سيتضررون
منها

عبدالرحمن فوزان

أعلن نجم نادي الجهراء ومنتخبنا الوطني فيصل زايد ،على
حسابه في موقع التواصل االجتماعي "تويتر" ،انتقاله رسميا
الى صفوف النهضة العماني ابتداء من الموسم الكروي المقبل.
ووقع زايد مع فريقه الجديد دون علم وموافقة ناديه الجهراء،
وذل ــك حتى يتسنى لــه امـتــاك بطاقتة الــدولـيــة ،ومــن ثــم تحديد
مستقبله من دون الرجوع إلى مجلس إدارة ناديه األصلي ،ويعتبر
هــروب زايــد الــى "النهضة" العماني طــوق نجاة وتـحــررا من نظام
ال ـهــوايــة ال ــى االحـ ـت ــراف ،وه ـن ــاك حـ ــاالت ســابـقــة ع ــدي ــدة كــان
آخ ــره ــا تــوق ـيــع ن ـجــم األزرق ي ــوس ــف ن ــاص ــر لـلـقــادسـيــة
كالعب محترف ،دون الــرجــوع الــى كاظمة ،وذلــك بعد
رحلة احتراف قضاها بالدوري العماني في الموسم
الماضي.
يــذكــر أن زايــد تلقى عــروضــا احترافية مــن أندية
مـحـلـيــة جـ ــادة خ ــال ال ـص ـيــف ال ـحــالــي م ــن الـكــويــت
والقادسية ،لكن الجهراء رفض هذه العروض احتراما
ل ـقــرار مـجـلــس اإلدارة ال ــذي يــرفــض ان ـت ـقــال العبيه
محليا حرصا على الرغبة بالمنافسة ،بينما ال يمانع
االنتقال الخارجي.

إحالل وتجديد
مــن جــانــب آخ ــر ،تـتـجــه الـنـيــة داخ ــل إدارة الـفــريــق
الى إجــراء عملية إحالل وتجديد دماء للفريق خالل
الصيف الحالي من خــال تصعيد ما ال يقل عن 10
العبين من فريق  20سنة واستبعاد عدد من العبي
الفريق األول ،وأبرزهم عبدالرحمن السربل الغائب
منذ بداية الموسم الماضي بداعي اإلصابة ،ويستمر
غيابه في هذا الموسم.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ي ــدش ــن أب ـ ـنـ ــاء ال ـق ـص ــر األح ـم ــر
تــدري ـبــات ـهــم يـ ــوم  15ال ـ ـجـ ــاري ،اسـ ـتـ ـع ــدادا الن ـطــاق
منافسات الـمــوســم الـكــروي المقبل ،بـقـيــادة الـمــدرب
الـفــرنـســي مـحـمــد ك ـمــال ج ـبــور وح ـضــور المحترفين
البوركيني مــوســى داو ،والـثــاثــي الـكــامـيــرونــي ارون
امبيبي وصامويل بيتي ودانجر رودولف.

الهاجري

تنفيذها ،فكل ما أخشاه حاليا أن
تتقدم األندية بمتقرح جديد مفاده
لعب الكرة باليد في الدقائق العشر
األخيرة".
وشدد حمادة على أن البطوالت
الكويتية منذ عام  2012أصبحت
حقل تجارب ،فمرة دوري دمج ،ثم
دوري درجـتـيــن بمشاركة  8فرق
في الممتاز و 7في دوري الدرجة
األول ــى ،ليتم تغييره بعد موسم
واحــد إلــى  10و 5فــرق ،مبينا أنه
من البديهي أن مثل هذه القرارات
ستجعل ا لـكــرة الكويتية "مكانك
راوح".
ولفت إلى أن الموسم الماضي
كان من أروع المواسم الكروية من
حيث قوة الدوري الممتاز ودوري
ال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ،م ـش ـيــرا إل ــى أنــه
مــن أبـجــديــات الـحـيــاة هــو اإلبـقــاء
على أي شيء ناجح كما هو دون
تغيير ،وليس إجــراء تغيير عليه
حتى يعود للخلف ،كما أن إقامة
دوري الــدرجــة األول ــى مــن  5فــرق
فقط و 4أقسام أمر غريب للغاية،
ولم تسبقنا فيه أي دولة!
وأبـ ـ ـ ــدى ح ـ ـمـ ــادة أسـ ـف ــه عـلــى
زيادة المحترفين ،مؤكدا أنه مع
األســف الشديد الـكــرة الكويتية
ال ت ـج ـل ــب الع ـب ـي ــن م ـح ـتــرف ـيــن،
لكنها تجلب العبين أ جــا نــب ال
يـعـلـمــون م ــا مـعـنــى االحـ ـت ــراف،
والدليل أن هناك العبا عمره 40

ستلقي بظاللها
السلبية
على الجميع
وسبقنا كل
الدول في إقامة
دوري بمشاركة
 5فرق
حمادة

عــامــا تــم قـيــده فــي أحــد األنــديــة،
مطالبا األنــديــة ب ـضــرورة جلب
م ـح ـت ــرف ـي ــن أكـ ـ ـف ـ ــاء عـ ـل ــى غ ـ ــرار
المحترفين الذين تجلبهم الدول
الخليجية والعربية ،أو المطالبة
بـتـقـلـيـصـهــم إل ــى الع ـب ـيــن فـقــط،
ح ـتــى تـسـتـفـيــد م ـن ـهــم األن ــدي ــة،
وليس استفادتهم هم من األندية!
واخـتـتــم ح ـمــادة كــامــه مــؤكــدا
أنه مع األسف فإن الكرة الكويتية
تسير من سيئ إلى أسوأ ،مطالبا
الجميع بتحمل مسؤولياتهم تجاه
الـلـعـبــة ،وال ـت ــراج ــع ع ــن مـثــل هــذه
المقترحات غير المدروسة.

ً
عسكر :ستنعكس سلبا على
الالعبين

من جانبه ،طالب مدرب العربي
السابق أحمد عسكر ،اتحاد الكرة
بضرورة إعادة النظر بهذا القرار،
خـ ـص ــوص ــا أن ـ ــه ي ـن ـع ـك ــس سـلـبــا
على الالعب الكويتي بشكل عام،
ويقلل مــن فــرصــه بالمشاركة في
المباريات بشكل متسمر وأساسي،
م ـمــا يـنـعـكــس سـلـبــا عـلــى مـســألــة
إع ـ ـ ــداده ال ـف ـنــي وال ـب ــدن ــي وكـســب
الخبرة.
وقال :من وجهة نظر فنية ،هذا
القرار على عكس مصلحة الالعب
الـكــويـتــي ،ويـنـعـكــس سلبيا على
منتخبنا الــوطـنــي وعـلــى إع ــداده،

الدوري
الكويتي هو
الرافد الوحيد
للمنتخب
الوطني وزيادة
المحترفين
قرار مبالغ فيه

ستلحق
الضرر
بالالعبين
الكويتيين
ً
وستؤثر سلبا
على إعدادهم
ً
ً
فنيا وبدنيا

عسكر

خصوصا أن األزرق في طور إعادة
تأهيل وتحديد ،وهو بحاجة الى
وف ـ ــرة وع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن الــاعـبـيــن
الـجــاهــزيــن لتمثيل المنتخب من
أجــل الــوصــول إلــى طــور المنافسة
مع بقية المنتخبات.
وفيما يخص زيــادة عدد أندية
ال ــدرج ــة الـمـمـتــازة ال ــى  10أنــديــة،
وتقليل أنــديــة الــدرجــة األول ــى إلى
 ،5أف ــاد ب ــأن ال ـق ــرار لــه إيـجــابـيــات
وسلبيات فــي نفس الــوقــت ،وهو
بحاجة الى إدخال بعض التعديالت
ليكون مناسبا للجميع.
وت ــاب ــع :س ـي ـكــون الـ ـق ــرار جـيــدا
بالنسبة لـلــدرجــة الـمـمـتــازة ،ومن
شأنه رفع عدد المباريات وزيــادة
حدة المنافسة بين الجميع ،بينما
سيقلل من ذلك بالنسبة إلى دوري
الــدرجــة األول ــى فــي ظــل هــذا القرار
بـ ــات ل ــزام ــا ع ـلــى االتـ ـح ــاد إدخـ ــال
أندية جديدة من دوري الوزارات أو
أندية المصارف للتفوق على هذه
المعضلة التي سيواجهها دوري
المظاليم.

عبدالكريم :زيادة ُمبالغ فيها
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،وص ـ ـ ــف م ـ ــدرب
الصليبيخات والجهراء السابق،
أحمد عبدالكريم ،قرار زيادة عدد
ال ـم ـح ـتــرف ـيــن ب ــال ـ ُـم ـب ــال ــغ ف ـي ــه فــي
الـ ــدوري الـكــويـتــي ،وه ــو المصدر

عبدالكريم

الـ ــوح ـ ـيـ ــد ال ـ ـم ـ ـغـ ــذي ل ـم ـن ـت ـخ ـب ـنــا
الوطني.
وقال ٥ :محترفين على أرضية
الـمـيــدان عــدد كبير ج ــدا ،وليست
لــه أي فــائــدة لــاعــب الـكــويـتــي أو
منتخبنا الــوط ـنــي ،وكــذلــك يقلل
ف ـ ـ ــرص الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن الـ ـص ــاع ــدي ــن
بالمشاركة واللعب وكسب الخبرة
واالحتكاك.
وتــابــع" :كرتنا ال تملك العبين
كــوي ـت ـي ـيــن م ـح ـتــرف ـيــن ب ــال ـخ ــارج،
واالع ـ ـت ـ ـم ـ ــاد عـ ـل ــى الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــات
ال ـم ـح ـل ـي ــة ف ـ ــي إبـ ـ ـ ـ ــراز ال ــاع ـب ـي ــن
المميزين ،وقرار زيادة المحترفين
يقلل من حظوظ الالعب الكويتي،
وينعكس سلبا على األزرق المقبل
ع ـل ــى م ــرح ـل ــة م ـه ـمــة وح ـس ــاس ــة،
ويحتاج بها إلى أكبر عدد ممكن
من الالعبين.
ولفت إلــى أنــه ال يــرى أي ضرر
في إمكان التعاقد مع  ٥محترفين
وتـسـجـيـلـهــم ف ــي قــائ ـمــة ال ـفــريــق،
ولـكــن يجب أن تـحــدد مشاركتهم
على أرضية بحيث ال يزيد العدد
على  ٣أو  ،٤كما هو معمول سابقا.
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـب ــدالـ ـك ــري ــم عـ ـل ــى أن
دوري الدرجة قد ظلم بتقليل عدد
أنديته الــى  5أندية ،حيث إن هذا
القرار سينتج عنه دوري ضعيف
جــدا وبــا فــائــدة ،إذ سيقتل روح
الـمـنــاف ـســة وي ـح ــد م ـن ـهــا ،ويـلـغــي
فائدة االحتكاك ،السيما أن الالعب
سيواجه  4أندية طوال الموسم.

باختصار
المنتخب األولمبي يدشن
تدريباته اليوم
يباشر المنتخب الوطني
األولمبي لكرة القدم تدريباته في
السادسة والنصف مساء اليوم،
على الملعب الفرعي رقم  3بنادي
النصر ،ضمن االستعدادات
لخوض منافسات التصفيات
المؤهلة لألولمبياد.
ويقود التدريبات في الفترة
الحالية المدرب بداح الهاجري،
الذي وقع اختياره على  67العبا
في القائمة األولية ،وذلك إلى
حين تعاقد مجلس إدارة االتحاد
مع مدرب أجنبي ،يعمل الهاجري
مساعدا له.
ويجري المنتخب تدريبه على
مجموعتين يحددهما الهاجري،
األولى تتدرب في السادسة
والنصف ،والثانية في الثامنة،
حيث يركز الهاجري في الفترة
الحالية على االرتقاء بالنواحي
البدنية .الجدير بالذكر أن
المنتخب األولمبي سيستعد
للتصفيات المؤهلة ألولمبياد
طوكيو  ،2020من خالل 6
مباريات ودية دولية جار االتفاق
عليها ،وستقام في "الفيفا داي"
خالل سبتمبر وأكتوبر ونوفمير،
إضافة إلى إقامة معسكرين
خارجيين في أغسطس ويناير
المقبلين تتخللهما  6مباريات
أيضا على أقل تقدير.

الفحيحيل يتعاقد
مع األردني الزواهرة

تعاقد مجلس إدارة نادي
الفحيحيل برئاسة حمد الدبوس
مع قائد المنتخب األردني األول
لكرة القدم ونادي الفيصلي
إبراهيم الزواهرة ،الذي يعد أحد
أبرز المدافعين في الكرة األردنية
في الوقت الراهن.
وسبق للزواهرة خوض تجربة
ناجحة مع فريق الخليجي
السعودي ،األمر الذي رفع من
أسهمه في تعاقد الفحيحيل
ً
معه مدة عام قابل للزيادة ،علما
أن الالعب يعد الصفقة الثانية
لألحمر بعد التعاقد مع المدافع
المصري صاحب اإلمكانيات
الجيدة أحمد العش.
ومن المقرر ،أن يكشف الدبوس
النقاب عن المزيد من الصفقات
سواء المحلية أو األجنبية
لدعم صفوف الفحيحيل ،الذي
سيشارك في الدوري الممتاز في
الموسم المقبل ،بعد القرار الذي
اتخذه مجلس إدارة اتحاد الكرة
ً
ً
أخيرا بمشاركة  10فرق بدال عن
 8في البطولة.

ً
الشارقة يتعاقد رسميا مع
العب الرأس األخضر منديز

«سلة القرين»
تقترب من المال
●

جابر الشريفي

اقتربت إدارة نــادي القرين
من إتمام التوقيع مع العب كرة
السلة في نادي الشباب محمد
الـ ـم ــا ،ال ـ ــذي خـ ــاض ال ـمــوســم
الـمــاضــي فــي صـفــوف كاظمة،
على سبيل اإلعارة ،وذلك سعيا
منه لتدعيم صفوف الفريق في
الموسم المقبل ،حيث يشارك
القرين ألول مرة في منافسات
السن العام.
وقـ َّـدم القرين عرضا مغريا
للمال ،الذي يميل ناديه الشباب
إل ــى تـجــديــد إع ــارت ــه لـكــاظـمــة،
مــن أج ــل االس ـت ـفــادة مـنــه ،عبر
مبادلته بالعبي الكارتيه من
"البرتقالي" ،إال أن رغبة الالعب
ستلعب دورا بارزا في تحديد
وجهته بالموسم المقبل.
ويعتبر المال مــن المواهب
ال ـم ـم ـيــزة ف ــي ن ـ ــادي ال ـش ـبــاب،
وس ـ ــاه ـ ــم ت ــألـ ـق ــه م ـ ــع ك ــاظ ـم ــة
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــي ف ــي
اسـتــدعــائــه للمنتخب مــن قبل
م ــدرب "األزرق" خــالــد الـقــاف،
حـ ـ ـي ـ ــث ش ـ ـ ـ ـ ـ ــارك مـ ـ ـ ــع ال ـ ـفـ ــريـ ــق
ب ـم ـع ـس ـكــر ت ــرك ـي ــا األخـ ـي ــر فــي
يونيو الماضي .هــذا ،وعلمت
"ا ل ـ ـجـ ــر يـ ــدة" أن إدارة كــا ظـمــة
ب ـص ــدد ت ـقــديــم عـ ــرض رسـمــي
لالعب يشمل مبادلته بالعبي
كاراتيه ،وتقديم مبلغ مالي له
خالل األسبوع المقبل.

السد يتعاقد مع غابي لموسمين
أعلن الـســد ،وصيف بطل ال ــدوري القطري لكرة
القدم ،رسميا أمــس األول مع قائد اتلتيكو مدريد
السابق االسـبــانــي غــابــي فرنانديز لموسمين مع
خيار التجديد لموسم ثالث.
وذك ــر الـمــوقــع الــرسـمــي لـلـنــادي الـقـطــري "يعلن
ً
الـســد رسـمـيــا تـعــاقــده مــع الــاعــب اإلسـبــانــي غابي
فيرنانديز ،وذلك لمدة موسمين مع خيار التجديد
لموسم ثالث".
وبات غابي المحترف الثاني الذي يتعاقد معه
الـســد بـعــد ال ـمــدافــع ال ـك ــوري الـجـنــوبــي جــونــغ اوو
يــونــغ ،ولــم يكشف الـســد عــن المحترفين االجــانــب
الذين سيتخلى عنهم حيث يضم حاليا االسباني
ت ـشــافــي هــرنــانــديــز وال ـم ــداف ــع االيـ ــرانـ ــي مــرتـضــي
محمد والجزائريين بغداد بونجاح ،هداف الفريق،
وبوغرطة حمرون.
وفي تصريح لموقع النادي ،اكد غابي بعد توقيع
العقد انه "سعيد بالوجود في صفوف السد" ،معتبرا
ان االنضمام إليه "هو تحد جديد في مسيرتي".

وأضـ ــاف" :بـعــد تفكير عميق ،اتـخــذت قــراري
باللعب في قطر ،السيما بعد السنوات العديدة
الـتــي امضيتها فــي ال ــدوري االسـبــانــي .تشافي
ً
أخبرني كثيرا عن مشروع النادي".
وأصبح غابي االسباني الثالث الذي يدافع عن
ألوان السد بعد تشافي ،قائد الفريق المنضم منذ
 2015والذي جدد عقده لموسمين قبل اسابيع،
وراوول غــونــزالـيــس ،نجم ري ــال مــدريــد السابق
(.)2014 2012-
وبــدأ غابي مسيرته مع اتلتيكو ،ثم لعب مع
خيتافي وسرقسطة قبل أن يـعــود مـجــددا إلى
نــادي العاصمة فــي  ،2011ويحقق معه بطولة
الليغا وكأس إسبانيا ،والدوري األوروبي مرتين،
والوصول الى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين
ايضا.
(أ ف ب)

أعلن نادي الشارقة اإلماراتي
لكرة القدم ،أمس األول ،التعاقد
مع العب الرأس األخضر ريان
منديز لمدة  3سنوات.
وبات منديز الالعب األجنبي
الثالث بالفريق مع البرازيلي
ويلتون واألوزبكي شوكوروف،
ويتبقى للشارقة أجنبي رابع
سيتم االستقرار عليه خالل
األيام القليلة المقبلة.
وسبق لمنديز ( 28عاما) اللعب
في الدوري الفرنسي بأندية
ليل ولوهافر ،ومع توتنغهام
فورست اإلنكليزي ،وكانت
تجربته االحترافية األخيرة مع
قيصري سبورت التركي في آخر
موسمين.
(د ب أ)

البلجيكي مريشيا ريديك
ً
مدربا للفيصلي السعودي

غابي فرنانديز بعد التوقيع

أعلن نادي الفيصلي السعودي
تعاقده مع البلجيكي مريشيا
ريديك ،مدربا للفريق الكروي
األول .ومن المقرر أن يستكمل
مسؤولو الفيصلي إجراءات
التعاقد عقب وصول المدرب إلى
الرياض خالل اليومين المقبلين.
وتمت الصفقة بدعم من تركي
آل الشيخ ،رئيس الهيئة العامة
للرياضة ،وفق ما أفاد المركز
اإلعالمي بالنادي.
(د ب أ)

ةديرجلا

sports@aljarida●com
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إنكلترا تتخطى كولومبيا بركالت الترجيح وتبلغ ربع النهائي

إيريك داير نجم منتخب إنكلترا يسجل ركلة الترجيح الحاسمة
ح ـج ــز م ـن ـت ـخــب إن ـك ـل ـت ــرا م ـق ـعــده
فـ ـ ــي دور ا ل ـ ـث ـ ـمـ ــا ن ـ ـيـ ــة لـ ـم ــو ن ــد ي ــال
روس ـي ــا ل ـكــرة ال ـق ــدم ب ـعــد ف ــوزه
عـلــى نـظـيــره الـكــولــومـبــي 3-4
ب ـ ـضـ ــربـ ــات الـ ـت ــرجـ ـي ــح ام ــس
على ملعب أتكريت أرينا في
مــوس ـكــو ف ــي آخ ــر م ـبــاريــات
دور الستة عشر.
وتـ ـق ــدم م ـن ـت ـخــب إن ـك ـل ـتــرا
ب ـ ـهـ ــدف حـ ـم ــل ت ــوقـ ـي ــع ن ـجــم
توتنهام هاري كين من ضربة
ج ــزاء فــي ا لــد قـيـقــة  57ليعزز
مــوق ـعــه ف ــي ص ـ ــدارة قــائـمــة
هــدا فــي المونديال برصيد
س ـتــة أهـ ـ ــداف ،ول ـك ــن يـيــري
مينا مدافع برشلونة خطف
هدف التعادل القاتل لكولومبيا

بيكفورد حارس
مرمى إنكلترا
يحتفل بالفوز

فــي الدقيقة الثالثة مــن ا لــو قــت بدل
الضائع للمباراة.
وانتهى الوقت األصلي بالتعادل
اإلي ـج ــاب ــي ل ـي ـتــم ال ـل ـج ــوء إلـ ــى وقــت
إضافي على شوطين ،لكنه لم يشهد
أي جديد ،ليتم االحتكام إلى ركالت
ا ل ـج ــزاء ا لـتــر جـيـحـيــة ا ل ـتــي حسمها
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ل ـص ــال ـح ــه
بنتيجة .3-4

سيطرة إنكليزية
وس ـي ـط ــر م ـن ـت ـخــب إن ـك ـل ـت ــرا عـلــى
م ـج ــري ــات ال ـل ـعــب ف ــي أغ ـل ــب أوقـ ــات
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة والح ـ ـ ــت لـ ــه الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـف ــرص ال ـتــي كــانــت كـفـيـلــة بــزيــادة
حصيلته من األهداف ،وفي المقابل

اعـ ـتـ ـم ــد م ـن ـت ـخ ــب ك ــول ــومـ ـبـ ـي ــا ع ـلــى
ا ل ـه ـج ـمــات ا ل ـمــر تــدة ا ل ـتــي ل ــم تشكل
تهديدا صريحا على مرمى الحارس
جوردان بيكفورد.
واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة
لـ ـ ــدور ال ـث ـم ــان ـي ــة ب ـص ـع ــود إن ـك ـل ـتــرا
لتنضم إ لــى األورو غ ــواي والبرازيل
وفرنسا والسويد وبلجيكا وروسيا
وكرواتيا.
ويـ ـلـ ـتـ ـق ــي م ـن ـت ـخ ــب إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا فــي
دور ا ل ـث ـمــا ن ـيــة ا ل ـس ـبــت ا ل ـم ـق ـبــل مــع
المنتخب السويدي ،الذي تغلب في
وق ــت س ــاب ــق ع ـلــى ســوي ـســرا بـهــدف
دون رد.
وع ـ ـبـ ــر م ـن ـت ـخ ــب إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ل ـ ــدور
الثمانية للمرة الثامنة في تاريخه،
ول ـل ـمــرة األولـ ــى م ـنــذ نـسـخــة ،2006

ح ـي ــث خ ـ ــرج مـ ــن دور ا ل ـس ـت ــة عـشــر
فـ ـ ــي م ـ ــو ن ـ ــد ي ـ ــال  ،2010و م ـ ـ ــن دور
المجموعات في مونديال .2014
وتـ ــأهـ ــل م ـن ـت ـخــب إن ـك ـل ـت ــرا لـ ــدور
ال ـس ـتــة ع ـشــر ب ـعــدمــا اح ـت ــل ال ـمــركــز
الثاني بالمجموعة السابعة برصيد
ســت نـقــاط مــن ا نـتـصــار يــن وهزيمة
واحدة.
وت ـ ـ ـصـ ـ ــدر مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ك ــول ــومـ ـبـ ـي ــا
ترتيب المجموعة الثامنة برصيد
ســت نـقــاط مــن ا نـتـصــار يــن وهزيمة
واحدة أيضا.
ويـ ـ ـش ـ ــارك م ـن ـت ـخ ــب إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا فــي
ا لـمــو نــد يــال للمرة الخامسة عشرة،
وك ـ ــان أب ـ ــرز إنـ ـج ــاز س ــاب ــق لـلـفــريــق
الفوز باللقب في نسخة .1966
أم ــا مـنـتـخــب كــولــومـبـيــا فـيـشــارك

ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم ل ـل ـمــرة ال ـســادســة،
و كــان أ بــرز إ نـجــاز للفريق ا لــو صــول
لدور الثمانية في النسخة الماضية
للمونديال التي جــرت في البرازيل
عام .2014
وال ـ ـت ـ ـقـ ــى ال ـ ـفـ ــري ـ ـقـ ــان فـ ـ ــي خ ـمــس
م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات سـ ــاب ـ ـقـ ــة ،حـ ـي ــث ف ـ ــازت
إنجلترا ثالث مرات وتعادال مرتين.
وافـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــد مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ك ــول ــومـ ـبـ ـي ــا
لـجـهــود نـجـمــه خــامـيــس رودريـغـيــز
نـجــم بــايــرن مـيــونـيــخ بـعــد تـعــرضــه
لــإصــابــة ف ــي رب ـل ــة ال ـس ــاق الـيـمـنــى
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة بـ ـ ــدور
المجموعات أمام السنغال.
(د ب أ)

فورسبرغ يقود السويد إلى دور الثمانية بالمونديال
في دور الستة عشر من بطولة
كأس العالم في روسيا ،تأهل
منتخب السويد لدور الثمانية
بفوزه على نظيره السويسري
 /1صفر أمس على استاد
كريستوفسكي في سان
بطرسبرغ.

تأهل منتخب السويد لــدور
الثمانية فــي مــونــديــال روسـيــا
لـكــرة ال ـقــدم ب ـفــوزه عـلــى نظيره
السويسري  /1صفر امس على
استاد كريستوفسكي في سان
بطرسبرغ في دور الستة عشر
للبطولة.
ويـ ـ ــديـ ـ ــن مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـس ــوي ــد
بالفضل فــي هــذا الـفــوز اليميل
ف ــورسـ ـب ــرغ الـ ـ ــذي س ـج ــل ه ــدف
المباراة الوحيد في الدقيقة .66
وحـ ـ ـج ـ ــز مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـس ــوي ــد
م ـ ـق ـ ـعـ ــده ف ـ ـ ــي دور ا لـ ـثـ ـم ــا نـ ـي ــة
للمونديال للمرة السادسة في
تاريخه بعدما حقق اإلنجاز ذاته
خمس مــرات مــن قبل فــي أعــوام
 1934و 1938و 1950و1958
و.1994
وع ـلــى ال ـجــانــب اآلخ ـ ــر ،فشل
مـنـتـخــب ســوي ـســرا ف ــي الـتــأهــل
لـ ــدور الـثـمــانـيــة ل ـل ـمــرة الـثــالـثــة
في تاريخه بعد أن وصل لهذه

أندرسون :لدينا فريق رائع
أشــاد يانه أنــدرســون مــدرب المنتخب الـســويــدي لكرة القدم
بالعبيه ،وذلك بعد الفوز على سويسرا والتأهل لدور الثمانية
من مونديال روسيا.
وقال أندرسون" :لدينا فريق رائع على أرضية الملعب ومقاعد
البدالء ،كرة القدم هي لعبة جماعية ،ونعرف كيف وصلنا إلى هنا،
سنركز على أمر واحد ،وهو خصمنا المقبل ،وسنبذل قصارى
جهدنا َ
ولنر ما سيحدث".
من جهته قال فورسبرغ" :لقد ربحنا مرة أخرى بطريقة رائعة،
لــم نسمح لـهــم بخلق الكثير مــن ا ل ـفــرص ،مــا نحققه يجعلني
أرغب في البكاء ،من المهم أن نؤمن بما نقوم به ،ونحن واثقون
بأنفسنا ،وإذا فعلنا ما يجب علينا القيام به في الهجوم والدفاع،
ً
فسنحصد الثمار" ،مضيفا" :نحن في ربع النهائي ،وهذا يثبت
أن ما نقوم به جيد حقا".

المرحلة من البطولة مرتين من
قبل في عامي  1934و .1954
وانـطـلـقــت ال ـم ـبــاراة بـمـحــاوالت
هـ ـج ــومـ ـي ــة مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب الـ ـف ــري ــق
السويسري بحثا عن تسجيل هدف
مبكر يقربه من الفوز لكن دون أن
ينجح الفريق في تشكيل أي تهديد
على مرمى الحارس روبن اولسن.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ال ـ ـ ـمـ ـ ــامـ ـ ــح األولـ ـ ـ ـ ــى
لـ ـلـ ـخـ ـط ــورة م ـ ــع ح ـ ـلـ ــول ال ــدق ـي ـق ــة
الـســابـعــة عـبــر ت ـســديــدة قــويــة من
سـتـيـفـيــن زوب ـي ــر م ــن ع ـلــى ح ــدود
منطقة الجزاء ،لكن اولسن تصدى
للكرة بثبات.
وكان بمقدور ماركوس بيرغ أن
يفتتح التسجيل للسويد مع حلول
الدقيقة الثامنة بعدما تهيأت له
الـكــرة أم ــام الـمــرمــى مـبــاشــرة لكنه
سدد بغرابة شديدة خارج الشباك.
وم ــرت أول عـشــريــن دقـيـقــة من
المباراة وسط توازن في األداء بين
الفريقين لكن األفضلية ظلت من
نصيب الـفــريــق الـســويـســري الــذي
اعتمد على االختراق من األطــراف
مع إرسال الكرات العرضية العالية
مما أنهك الدفاع السويدي بعض
الشيء.
وعلى عكس سير اللعب تماما
كــاد مــاركــوس بيرغ يتقدم بهدف
م ـب ــاغ ــت ل ـل ـس ــوي ــد ع ـب ــر ت ـس ــدي ــدة
ق ــوي ــة م ــن داخـ ـ ــل م ـن ـط ـقــة الـ ـج ــزاء
ول ـكــن الـ ـح ــارس ال ـســوي ـســري يــان
سومير تصدى للكرة ببراعة في
الدقيقة .28
ورد الفريق السويسري بهجمة
ســريـعــة انـتـهــت بـتـســديــدة بعيدة
المدى من جرانيت تشاكا لكن الكرة
ضلت طريقها للشباك.
وك ــان منتخب ســويـســرا قريبا
ج ـ ــدا مـ ــن افـ ـتـ ـت ــاح ال ـت ـس ـج ـيــل فــي
الدقيقة  38بعد أن تبادل ستيفين

فرحة العبي المنتخب السويدي بالفوز
زوبير التمرير مع بليريم جيمايلي
قبل أن يسدد األخير كرة قوية من
على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة
مرت بجوار المرمى مباشرة.

شكل مغاير للسويد
وبــدأ الفريق السويدي الشوط
الثاني بشكل مغاير ،حيث سيطر
على مجريات اللعب فــي الدقائق
األولــى ،لكن دون خطورة حقيقية
على مرمى الحارس سومير.
ومـ ـ ـ ـ ــرت أول ربـ ـ ـ ــع س ـ ــاع ـ ــة مــن
الشوط الثاني دون فرص حقيقية

ع ـل ــى ال ـم ــرم ـي ـي ــن ،ل ـك ــن األف ـض ـل ـيــة
ظ ـلــت ل ـصــالــح ال ـف ــري ــق ال ـســويــدي
الــذي فــرض سيطرته على منطقة
الـمـنــاورات فــي وســط الملعب ،مع
اعتماد الفريق على االخـتــراق من
العمق ،لكن لم ينجح في الوصول
إلى الشباك السويسرية.
وتقدم الفريق السويدي بهدف
فــي الدقيقة  66إثــر هجمة مرتدة
ســريـعــة انـتـهــت بـتـمــريــرة مــن أوال
تــويـفــونـيــن إل ــى ايـمـيــل فــورسـبــرغ
الذي سدد كرة زاحفة لترتطم بقدم
مانويل أكانجي وتغير اتجاهها
إلى داخل الشباك.

وكاد ريكاردو رودريغيز يدرك
ال ـت ـع ــادل ســري ـعــا ل ـســوي ـســرا عبر
ت ـســديــدة قــويــة مــن خ ــارج منطقة
الـجــزاء ،ولكن روبــن اولسن أمسك
الكرة بثبات.
وأش ـ ـ ـعـ ـ ــل ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف ال ـ ـسـ ــويـ ــدي
المباغت حماس العبي سويسرا
حيث شن الفريق هجمات متتالية
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـم ـ ــرم ـ ــى ال ـ ـخ ـ ـصـ ــم ولـ ـك ــن
الالعبين افتقدوا الدقة في اللمسة
األخيرة.
وأجرى فالديمير بيتكوفيتش،
مدرب منتخب سويسرا ،تغييرين
ف ــي ص ـف ــوف فــري ـقــه بـ ـن ــزول بــريــل

إيمبول وهاريس سيفيروفيت بدال
مــن بـلـيــريــم جـيـمــايـلــي وستيفين
زوبير.
وضــاعــت أخـطــر فــرصــة للفريق
الـســويـســري فــي الــدقـيـقــة  ،79إثــر
ضربة ركنية من الناحية اليمنى
قابلها بريل إيمبول بضربة رأس
قوية ولكن فورسبرغ أبعد الكرة
من على خط المرمى.
ورد يـ ـ ـ ــان انـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ــون مـ ـ ــدرب
المنتخب السويدي بتغييرين قبل
ثماني دقائق من نهاية المباراة،
عبر إشراك مارتن أولسون وإميل
كــرافــت بــدال مــن إيـمـيــل فــورسـبــرغ

وميكائيل لوستيج.
وف ــي ال ــوق ــت ب ــدل ال ـضــائــع من
الـمـبــاراة أنقذ الـحــارس السويدي
اولـ ـس ــن م ــرم ــاه م ــن هـ ــدف مـحـقــق
وتـ ـص ــدى ب ـب ــراع ــة ي ـح ـســد عليها
ل ـضــربــة رأس ق ــوي ــة م ــن هــاريــس
سيفيروفيتش بعدما تلقى تمريرة
متقنة من ريكاردو رودريغيز.
وانـ ـ ـ ـه ـ ـ ــى مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب س ــويـ ـس ــرا
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة بـ ـعـ ـش ــرة العـ ـبـ ـي ــن بـعــد
طــرد ميشيل النــج لعرقلته مارتن
أولسون وهو في طريقه لتسجيل
الهدف الثاني للسويد.
(د ب أ)
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مارادونا يشيد بالبرازيل ...ويسخر من نيمار
انتقد األرجنتيني مارادونا،
نجم منتخب البرازيل نيمار
قائال« :يجب أن نقول
لنيمار :إما أن تجعلنا نبكي أو
تجعلنا نضحك» ،في إشارة
إلى ادعائه اإلصابة مرات
عدة خالل مباريات فريقه
في المونديال رغم إشادته
بمستوى السيليساو.

تبثه قناة "تيليسور" التلفزيونية
فــي فنزويال" :ولـكــن ،مــاذا يحدث؟
الع ـ ـ ـبـ ـ ــو ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــط ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـل ـ ـيـ ــون
والالعبون األربـعــة في الــدفــاع هم
وح ـ ـ ــوش ،ي ـل ـت ـح ـمــون وي ــرك ـض ــون
ويـ ـ ـم ـ ــررون ،ال ـج ـم ـيــع يـ ـش ــارك فــي
اللعب".
وف ـ ــازت ال ـب ــرازي ــل -2ص ـف ــر على
ال ـم ـك ـس ـي ــك ،ب ـف ـض ــل ت ــأل ــق ال ـن ـجــم
نيمار دا سيلفا الذي سجل الهدف
األول وصنع الهدف الثاني ،ولكن
اشتهر نيمار في هذه النسخة من
ال ـمــونــديــال بـ ــردود فـعـلــه الـمـبــالــغ
فيها وادعائه الشعور باأللم بعد
كــل مخالفة تحتسب ل ــه ،وه ــو ما
أشار له مارادونا في حديثه.

أش ــاد نـجــم ال ـكــرة األرجنتيني
السابق دييجو أرماندو مارادونا،
بالمستوى الذي أظهره المنتخب
ال ـبــرازي ـلــي فــي ال ـم ـبــاراة ال ـتــي فــاز
ف ـي ـه ــا أمـ ـ ــس االول -2ص ـ ـفـ ــر عـلــى
نظيره المكسيكي في دور الستة
عـشــر لـبـطــولــة ك ــأس الـعــالــم 2018
ب ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــا ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن م ـن ـت ـخــب
"ال ـســام ـبــا" مــرشــح لـلـفــوز باللقب
تـ ـ ـح ـ ــت قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة م ـ ـ ــدرب ـ ـ ــه أدي ـ ـ ـنـ ـ ــور
ليوناردو باتشي "تيتي".
وقال مارادونا" :استمتعت ألنني
رأيــت اليوم فريقا برازيليا صلبا
جدا في طريقه نحو اللقب ،يروق
لي تيتي ،المكسيك حاولت تحقيق
الـ ـف ــوز ك ـمــا ف ـع ـلــت أم ـ ــام أل ـمــان ـيــا،
المكسيك قدمت كل شيء ،ال يمكن
طلب شيء آخر من المكسيك".
وأضاف مارادونا خالل ظهوره
فــي برنامج "مــن يــد رقــم  "10الــذي

نبكي أو نضحك
وأضــاف مــارادونــا قائال" :يجب

أن نـقــول لنيمار" :إم ــا أن تجعلنا
نبكي أو تجعلنا نضحك ،وذلك ألنه
عندما دهـســه الــاعــب المكسيكي
كان هذا أمر يدعو للبكاء ولكن بعد
رؤيته يركض بعدها كان ذلك أمرا
مضحكا ،كيف يكون هذا األمر؟ إما
أن يحصل الالعب المكسيكي على
بطاقة صفراء أو هو محض ادعاء
من قبل نيمار".
وعاد مارادونا مجددا لإلشارة
إلى سقوط األرجنتين أمام فرنسا
ف ــي دور الـسـتــة عـشــر لـلـمــونــديــال
بنتيجة  ،4-3و هــي الهزيمة التي
التزال تؤلم أسطورة الكرة العالمية
السابق.
وتابع مــارادونــا قائال" :يــا ليت
ال ـ ـ ــرب ي ـم ـن ـح ـنــي ال ـ ـقـ ــوة مـ ــن أج ــل
العودة للملعب ،السنوات والحياة
تـ ـم ــر ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،وأن ـ ــا
أصـبـحــت فــي الـ ــ 57وأرى منتخب

نيمار :ال يروق لي التحدث مع اإلعالم
أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أنه ال يرغب في التحدث مع
الصحافيين ،بسبب االنتقادات التي يتلقاها خالل مشاركته مع منتخب
بالده في منافسات بطولة كأس العالم.
وقال مهاجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي ،عقب فوز البرازيل
أمس األول على المكسيك في دور الـ 16للمونديال" ،أعتقد أن االنتقادات
تحاول االنتقاص من قدري ،لكن ال أهتم بها".
وحتى أمس االول ،لم يكن نيمار يقدم الدور المؤثر المأمول منه في
المونديال ،لكنه تألق بشكل الفت أمام المكسيك ،وسجل هدفا وشارك
في صناعة الهدف الثاني بشكل رائع.
وأضاف نيمار" :أنا ال أتحدث مع الصحافة ألنني ال أرغب في إثارة
الجدل ،العالم كله يتحدث ،ولكن ما أرغب فيه أنا هو اللعب ومساعدة
الفريق ،أنا هنا لكي أفوز وأساعد الفريق".
وتــابــع" :أشعر بأنني أفضل في كل مــرة وأنــا سعيد للغاية ،ليس
فقط من أجل أدائي الفردي ،ولكن من أجل الفريق كله ،نحن نتحسن
بشكل أكبر في كل يوم".
وقبل دقائق من تصريحات نيمار ،اتهم خوان كارلوس أوسوريو،
المدير الفني للمكسيك ،النجم البرازيلي وبقية العبي "السامبا" ،بأنهم
يبالغون في ردود أفعالهم.
وأض ــاف أوســوريــو" :الحكم يوقف اللعب فــي كــل مــرة يكون هناك
احتكاك بسيط بين الالعبين ،واحتسب أخطاء غير صحيحة ،يجب
أن يكون هناك لعب رجولي وحاسم وليس هزليا".
(د ب أ)

نيشينو يشعر باإلحباط بعد خروج اليابان
أعرب المدير الفني للمنتخب
الياباني األول لكرة القدم اكيرا
نيشينو عــن شـعــوره باإلحباط
بعد خــروج فريقه مــن دور الــ16
لبطولة كأس العالم ،إثر سقوطه
أ م ــام المنتخب البلجيكي أمس
االول .2-3
وقال نيشينو ،عقب المباراة
ال ـ ـتـ ــي س ـج ـل ــت ف ـي ـه ــا بـلـجـيـكــا
ه ــدفـ ـه ــا ال ـ ـثـ ــالـ ــث ف ـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة
األخ ـيــرة" ،كـنــا نــرغــب فــي الفوز
وسنحت لنا الفرصة" ،مضيفا:
"كـ ـن ــا ن ـت ـط ـلــع ل ـت ـس ـج ـيــل ه ــدف
الـ ـف ــوز ،ل ــم ن ـكــن ن ـتــوقــع هجمة
م ــرت ــدة مـثــل هـ ــذه ،لـقــد حسمت
المباراة" ،في إشارة إلى الهدف
البلجيكي الثالث بأقدام الالعب
ناصر الشاذلي ،والذي جاء في
الدقيقة الرابعة من الوقت بدل
الضائع.
وسـعــت ال ـيــابــان ،الـتــي كانت
مـ ـتـ ـق ــدم ــة فـ ـ ــي ن ـت ـي ـج ــة الـ ـلـ ـق ــاء
بهدفين نظيفين حتى الدقيقة

 ،69إلــى التأهل ل ــدور الثمانية
ل ـل ـمــونــديــال ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى في
تاريخها.
وتابع نيشينو" :عندما نفذنا
الركلة الحرة والركلة الركنية كنا
نرغب في حسم اللقاء وإنهائه،
بالطبع في تلك اللحظة كنا نفكر
مثل الكثيرين في إننا سنذهب
إلى الوقت اإلضافي".

وأك ـمــل" :لــم أكــن أتـصــور أنهم
سـيـقــومــون بهجمة مــرتــدة مثل
هــذه ،الالعبون أيضا لم يكونوا
ينتظرون هــذا ،الكرة دخلت إلى
الشباك فــي غضون ثــوان قليلة،
في تلك اللحظة شعرت بالسخط
على الطريقة التي تعاملنا بها
مع تقدمنا في النتيجة".
(د ب أ)

ب ـ ــادي ي ـت ـعــرض لـلـطـمــة م ــن قبل
ف ــري ــق ال أع ـت ـق ــد أن ـ ــه أح ـ ــد أف ـضــل
ال ـف ــرق ف ــي ال ـب ـطــولــة ،ينتابني
شعور سيئ وأنــا أرى كل
ما بنيناه بمجهود كبير
ي ـتــم ت ــدم ـي ــره بـسـهــولــة
كبيرة".
وردا ع ـل ــى سـ ــؤال
عما إذا كــان سيقبل
م ـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــون
لمنتخب بالده إذا
طـ ـل ــب مـ ـن ــه ذل ـ ــك،
أج ــاب م ــارادون ــا
قـ ـ ــائـ ـ ــا" :ن ـ ـعـ ــم،
وسأقوم بذلك
مجانا".
(د ب أ)

الصحافة تحتفي بتأهل المنتخب البرازيلي
احتفت الصحافة البرازيلية الصادرة أمس بالفوز الذي حققه منتخب البرازيل
األول لكرة القدم على نظيره المكسيكي بهدفين نظيفين أمس االول ،في دور
الـ 16لبطولة كأس العالم ،كما أشادت بتألق نجم وقائد الفريق نيمار دا سيلفا.
وقالت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" في عنوانها الرئيسي "نيمار كان
هو نيمار" ،مضيفة" :في كل مباراة مــاذا يحدث؟ يحتفظ بالكرة بشكل أقل،
وقليال ما يعترض على الحكم ،في كل مباراة يلعب بجماعية أكبر والمنتخب
يؤدي بشكل أفضل".
وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار ،نجم باريس سان جرمان الفرنسي ،قد
يتم اختياره من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأفضل العب في العالم
إذا فاز بالمونديال.
من جانبه ،احتفى موقع "جلوبو سبورت" البرازيلي على االنترنت بفوز
البرازيل ،وقال في عنوان رئيسي" :البرازيل في القمة" ،وتحدث عن نيمار
قائال" :على عكس البرتغالي كريستيانو رونالدو أو األرجنتيني ليونيل
ميسي ،البرازيلي كان حاسما في دور الستة عشر ومستمر في التقدم".
وأشــادت صحيفة "أو جلوبو" بالنجم البرازيلي ،وقالت عنه" :صاحب
القميص رقــم  10أظهر أخـيــرا السبب وراء مجيئه" ،كما أثنت على أداء
الالعب ويليان.
واضافت" :القوة التي أظهرها المنتخب هي خبر جيد مثل خبر التأهل
إلى دور الثمانية" ،متابعة" :ما رأيناه بعد  25دقيقة كان أداء مثاليا وقويا
من قبل أحد المرشحين للفوز باللقب ،وهم لم يعودوا كثرا".
وتساءلت صحيفة "النسي"" :ميسي؟ كريستيانو رونالدو؟" ،وأجابت
بنشر صورة لنيمار ،وكتبت بجوارها "أسطورة :أنا هنا".
(د ب أ)

هوندا :مونديال روسيا هو األخير
أكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــب ال ـ ـيـ ــابـ ــانـ ــي
ك ـ ـي ـ ـسـ ــوكـ ــي هـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــدا ،أن ـ ـ ـ ــه ل ــن
ي ـشــارك م ــرة أخ ــرى فــي بطولة
كأس العالم ،وذلك بعد خروج
منتخب ب ــاده أمــس األول من
دور ال ـ ـ ـ ــ 16لـ ـم ــون ــدي ــال 2018
بروسيا.
وق ـ ـ ــال ال ـم ـه ــاج ــم ال ـي ــاب ــان ــي
اليابان
( 32عاما) عقب خسارة ُ
 3- 2أمـ ـ ــام ب ـل ـج ـي ـكــا فـ ــي ث ـمــن
نـهــائــي ال ـم ــون ــدي ــال" :هـ ــذا كــان
المونديال األخير لي".
ورغـ ـ ـ ـ ــم ذلـ ـ ـ ـ ــك ،تـ ـ ـ ــرك هـ ــونـ ــدا
الـ ـب ــاب م ـف ـتــوحــا أم ـ ــام تمثيله
للمنتخب الياباني مرة أخرى
في المستقبل.
وأصـ ـ ـب ـ ــح الع ـ ـ ــب ب ــات ـش ــوك ــا
ال ـم ـك ـس ـي ـك ــي فـ ــي الـ ـم ــون ــدي ــال
ال ـ ــروس ـ ــي أول الع ـ ــب ي ــاب ــان ــي
يسجل أهــدافــا فــي ثــاث نسخ
مختلفة من بطولة كأس العالم.
وأحــرز هوندا أربعة أهــداف

هوندا

فـ ــي نـ ـه ــائـ ـي ــات كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم،
ل ـي ـك ــون ب ــذل ــك أفـ ـض ــل ه ــداف ــي
اليابان في المونديال.
(د ب أ)

ماركيز ينهي مسيرته الكروية الدولية
خاض المدافع المكسيكي المخضرم رافايل ماركيز
أمس األول آخر مباراة له في مسيرته بقميص منتخب
بالده أمام البرازيل في دور الـ 16لبطولة كأس العالم.
واعتزل ماركيز ( 39عاما) ،الملقب بـ"القيصر" ،بعد
عقدين من اللعب في أفضل مستويات الكرة
العالمية ،وبعد أن خاض منافسات
ال ـم ــون ــدي ــال  5مـ ـ ــرات ،وق ـ ــال أمــس
االول ،بعد سقوط المكسيك صفر-
 2أمام البرازيل" ،لم تكن هذه هي
النهاية التي كنت أتطلع إليها".
وش ــارك فــي مـبــاراتــه األخـيــرة
مع المنتخب المكسيكي ضمن
الـتـشـكـيـلــة األس ــاس ـي ــة ،محققا
إنجازا جديدا في مسيرته ،حيث
أص ـبــح الــاعــب األول فــي الـعــالــم
الذي يشارك في  5مباريات في دور
ال ــ 16للمونديال ،كما أصبح أكبر
الالعبين سنا ( 39عاما و 139يوما) الذي
يخوض منافسات األدوار اإلقصائية
فـ ــي ن ـه ــائ ـي ــات كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم بـعــد
اإلنكليزي ستانلي ماثيوس عام
 39( 1954عاما و 145يوما).
وكـ ــان مــارك ـيــز أن ـهــى مسيرته

الكروية مع األنــديــة قبل انطالق المونديال ضمن
صفوف أطلس المكسيكي الذي بدأ معه مشواره في
عالم الساحرة المستديرة عام .1996
وتألق النجم المكسيكي المخضرم بين صفوف
ال ـع ــدي ــد م ــن األنـ ــديـ ــة ،أب ــرزه ــا م ــون ــاك ــو الـفــرنـســي
وبــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي ،وقـضــى بـيــن ج ــدران
األخير أفضل سنوات مسيرته ،حيث فاز
معه بأربعة ألقاب في الدوري اإلسباني
"الليغا" ولقبين في دوري أبطال أوروبا.
وإضــافــة إل ــى مــاركـيــز ،أعـلــن الــاعــب
ال ـم ـك ـس ـي ـك ــي أوري ـ ـ ـبـ ـ ــي بـ ـي ــرالـ ـت ــا أم ــس
اعتزاله أيـضــا .وقــال بيرالتا ( 34عاما)،
عبر حسابه على "انستغرام"" ،اللعب مع
المنتخب ك ــان الـفـخــر األك ـبــر بالنسبة لي
في مسيرتي".
وسيبقى بيرالتا خالدا في ذكريات
الجماهير المكسيكية بفضل هدفيه
في نهائي أولمبياد لندن ،2012
ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـ ـتـ ــي ف ـ ــازت
فـيـهــا الـمـكـسـيــك  1-2على
البرازيل.
(د ب أ)

ً
دي بروين :انتصارنا لن يعني شيئا إذا خرجنا من المونديال

أكد البلجيكي كيفن دي بروين
الثمانية
أن الوصول إلى دور
ً
في المونديال لن يعني شيئا إن
لم ننجح في الفوز على البرازيل
أحد أقوى المرشحين ،ومواصلة
المشوار للتتويج باللقب.

ق ــال الع ــب خ ــط ال ــوس ــط البلجيكي
كـيـفــن دي بــرويــن إن انـتـصــار منتخب
ب ــاده على نظيره الـيــابــانــي ،لــن يعني
شيئا إذ خسرت بلجيكا أمــام البرازيل
في مباراتهما بدور الثمانية من بطولة
كــأس العالم  2018لـكــرة الـقــدم المقامة
حاليا بروسيا.
و ك ــان المنتخب البلجيكي قــد حول
تأخره بهدفين أمام نظيره الياباني إلى
الفوز  2 / 3في المباراة التي جمعتهما

يوم راحة لالعبي بلجيكا
حصل العبو المنتخب البلجيكي األول لكرة القدم ،أمس ،على عطلة
بعد مباراتهم الشاقة أمام اليابان ،أمس األول ،بدور الـ 16لبطولة كأس
العالم  2018بروسيا.
وأعلن االتحاد البلجيكي لكرة القدم ،أن الفريق الوطني لن يتدرب
أم ــس ،كـمــا لــن يـكــون هـنــاك أي لـقــاء مــع الـصـحــافــة داخ ــل مـقــر معسكر
"الشياطين الحمر" في مدينة ديدوفسك الروسية.
وتغلبت بلجيكا ،بقيادة مدربها اإلسباني روبرتو مارتينيز،2 - 3 ،
على اليابان ،بعد أن نجحت في قلب تأخرها بهدفين نظيفين ،وسجلت
هدف الفوز القاتل بأقدام الالعب ناصر الشاذلي في الدقيقة األخيرة من
الوقت بدل الضائع للمباراة.
ويلتقي المنتخب البلجيكي نظيره البرازيلي الجمعة المقبل بمدينة
كازان في دور الثمانية ،وهو الدور الذي لم يصل إليه المنتخب األوروبي
منذ مونديال .1986
(د ب أ)

أ مـ ـ ـ ــس االول فـ ـ ــي دور ا ل ـ ـس ـ ـتـ ــة ع ـشــر
بالمونديال ،ليتأهل على حسابه لدور
الثمانية ،حيث يواجه نظيره البرازيلي
يوم الجمعة المقبل.
ويـ ـتـ ـطـ ـل ــع الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي
وج ـم ــاه ـي ــره إلـ ــى أن ي ـم ـثــل االن ـت ـص ــار
الـمـثـيــر ف ــي مـ ـب ــاراة أم ــس االول ،نقطة
تـحــول وانـطــاقــة نحو إن ـجــازات أفضل
لما و صــف بالجيل الذهبي للمنتخب
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي .ولـ ـك ــن دي ب ــروي ــن ص ــرح
قــائــا "ال ــوص ــول إل ــى دور الـثـمــانـيــة لن
يعني شيئا إن لم ننجح (في الفوز على
البرازيل)".
وكـ ــان دي ب ــروي ــن ،الع ــب مانشستر
سيتي اإلنكليزي ،قد لعب دورا في هدف
ال ـفــوز  2 / 3ال ــذي سجله زمـيـلــه ناصر
الشاذلي في الثواني األخيرة من الوقت
المحتسب بدل الضائع للمباراة.
وق ـ ــال دي ب ــروي ــن ،ال ــاع ــب ال ـســابــق
لـفــريـقــي ف ـي ــردر بــري ـمــن وفــول ـف ـس ـبــورغ
األلمانيين ،في تعليقه على تأخر بلجيكا
بهدفين ومواجهة شبح الخروج من دور
الستة عشر خالل مباراة أمس االول قبل
قلب الموازين "في بطولة كهذه ،ستمر
ع ـل ـيــك دائـ ـم ــا ل ـح ـظ ــات ع ـص ـي ـبــة .ول ـكــن
يجب أال تستسلم حينئذ وإنما تستغل
لحظات التألق من أجل تسجيل هدف".
وأضاف "فعلنا ذلك ...لدينا إمكانيات
عــالـيــة كـفــريــق ولـكــن يـفـتــرض أن نطور
بعض الجوانب الدفاعية".

دي بروين وزمالؤه في المنتخب قبل اللقاء الماضي
وق ـ ـب ـ ــل ع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن ،ك ـ ـ ـ ــان ال ـم ـن ـت ـخ ــب
البلجيكي قد وصل إلى دور الثمانية
بـكــأس األم ــم األوروب ـي ــة (ي ــورو )2016
لكنه خسر أمــام ويلز  ،3 / 1كما وصل

إلى دور الثمانية بمونديال  2014لكنه
خسر أمام األرجنتين صفر .1 /
ويتوقع صراعا شرسا في المباراة
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــررة فـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ــازان ب ـ ـعـ ــد غـ ـ ــد ب ـيــن

المنتخب البرازيلي المصنف الثاني
على العالم ،األكثر تتويجا في تاريخ
الـ ـم ــون ــدي ــال ب ــرص ـي ــد خ ـم ـســة ألـ ـق ــاب،
و نـظـيــره البلجيكي ا لـمـصـنــف الثالث

عـلــى الـعــالــم ،طبقا لتصنيف االتـحــاد
الدولي (فيفا) للمنتخبات الصادر في
يونيو الماضي.
(د ب أ)

sports@aljarida●com

فلسفة تاباريز تقود
أوروغواي لالنتصارات
ً
أكبر المدربين سنا في بطولة
كأس العالم  2018المقامة
حاليا بروسيا ،أوسكار تاباريز
المدير الفني لمنتخب أوروغواي،
يؤكد أن النتائج ليست في
مقدمة أولوياته.

تأتي النتائج في مقدمة أولويات
معظم المدربين في عالم كرة القدم،
لـكـنـهــا لـيـســت ك ــل ش ــيء بالنسبة
لـلـمــدرب الـكـبـيــر أوس ـك ــار تــابــاريــز
المدير الفني لمنتخب أوروغــواي،
أكبر المدربين سنا في بطولة كأس
العالم  2018المقامة حاليا بروسيا.
وي ــأم ــل ت ــاب ــاري ــز قـ ـي ــادة فــريـقــه
إلى المربع الذهبي في المونديال
ال ـح ــال ــي م ــن خ ـ ــال ال ـت ـغ ـلــب عـلــى
المنتخب الفرنسي في دور الثمانية
للبطولة يوم الجمعة المقبل.
ويـ ـ ـشـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــر تـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــز ب ـل ـق ــب
«المايسترو» أو «المعلم» ،وتتركز
تـعـلـيـمــاتــه دائ ـم ــا ح ــول اإلخ ــاص
واالنضباط والتواضع.
وي ـ ــدي ـ ــن م ـن ـت ـخ ــب أوروغـ ـ ـ ـ ـ ــواي
بــالـفـضــل الـكـبـيــر ف ــي تــأهـلــه ل ــدور
ال ـث ـم ــان ـي ــة ب ــالـ ـم ــون ــدي ــال ال ـح ــال ــي
إل ــى تــابــاريــز  71عــامــا ال ــذي تعود
تسميته بالمايسترو أو «المعلم»
لعمله السابق كمعلم مدرسي خالل
مسيرته كالعب ،إضافة ألنــه رجل
حكيم ومحنك في تدريب كرة القدم.
ومع حديثه ببطء وأيضا حركته
البطيئة حــالـيــا متكئا عـلــى عصا
بسبب بعض المشاكل في األعصاب
وحــدي ـثــه ع ــن ك ــرة ال ـق ــدم وغـيــرهــا،
يـ ـب ــدو ت ــاب ــاري ــز م ـث ــل ال ـف ـي ـل ـســوف
خ ــورخ ــي ل ــوي ــس ب ــورج ـي ــس أكـثــر

منه مــدربــا لكرة ال ـقــدم» .إنــه يحلل
مجريات المونديال الروسي بلغة
تبدو كأنها من مكان وزمــان آخر،
وتتخطى كرة القدم ،وكأس العالم،
ومجرد النتائج.
وبعد فوز فريقه على المنتخب
المصري  / 1صفر في أولى مبارياته
بــالـبـطــولــة الـحــالـيــة ،ق ــال تــابــاريــز:
«كـمــا يـحــدث دائـمــا فــي تــاريــخ كرة
القدم ،إحصائية أخرى تسقط» في
إش ــارة إلــى أنها الـمــرة األول ــى منذ
 1970الـتــي يستهل فيها منتخب
أوروغـ ـ ـ ـ ـ ــواي م ـس ـي ــرت ــه فـ ــي إحـ ــدى
بطوالت كأس العالم بالفوز».
ويعتقد تــابــاريــز أن االنضباط
ينبع من الــداخــل .ووصــف تاباريز
حديث دييغو غودين قائد الفريق
إل ــى الــاعـبـيــن قـبــل ال ـم ـب ــاراة أم ــام
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ،وقـ ـ ـ ــال« :ق ـ ـ ــال غ ــودي ــن:
نلعب من أجل األب واألم والشقيق
والـ ـص ــدي ــق وال ـ ـج ـ ــار .ول ـ ـهـ ــذا ،مــن
فضلكم يــا رفـ ــاق ،اب ــذل ــوا قـصــارى
جهدكم .ولهذا ،كان األداء هكذا على
أرض الملعب».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ي ـ ـ ـجـ ـ ــب أال ت ـن ـظ ــر
إل ــى األشـ ـي ــاء م ــن ع ــدس ــة الـنـتــائــج
وال ـم ـبــاريــات الـتــي تنتهي بالفوز
فقط .هناك أيضا مسألة اإلخالص
وال ـ ــوالء ال ـتــي تـمـثــل قـيـمــة ف ــي حد
ذاتها ألنها أساس الرياضة».

مدرب منتخب أوروغواي تاباريز
وتنبع هذه العبارات من الخبرة
الـهــائـلــة الـتــي يتمتع بـهــا تــابــاريــز
والـ ـت ــي ص ـن ـعــت م ـكــان ـتــه الـكـبـيــرة
حاليا ،السيما أنــه الشخص الذي
ساهم في التحول الكبير بمنتخب
أوروغواي منذ تولى تدريب الفريق
في .2006
ويـ ـحـ ـظ ــى ت ـ ــاب ـ ــاري ـ ــز ب ـم ـس ـي ــرة
ط ــويـ ـل ــة وح ــافـ ـل ــة بـ ــدأهـ ــا ك ــاع ــب
ف ــي  1967حـيــث تـنـقــل بـيــن أنــديــة
عــديــدة فــي أوروغ ـ ــواي والمكسيك
حتى بــدأ عمله كمدرب في . 1980
وخــال واليـتــه األول ــى مــع منتخب
أوروغـ ـ ــواي ،الـتــي ب ــدأت فــي ،1988
تــأهــل ال ـفــريــق بـقـيــادتــه إل ــى كــأس
العالم  1990بإيطاليا لتكون
أول ال ـم ـشــاركــات األرب ــع

لتاباريز مع منتخب أوروغواي في
بطوالت كأس العالم.
وبعد انتهاء مشاركته مع الفريق
ف ــي ال ـم ــون ــدي ــال اإليـ ـط ــال ــي ،تــولــى
ت ــاب ــاري ــز ت ــدري ــب بــوكــا جــون ـيــورز
األرجنتيني وقــاده في  1992للقب
الــدوري األرجنتيني ألول مرة منذ
.1981
وم ــع ع ــودت ــه ل ـتــدريــب منتخب
أوروغ ـ ـ ـ ـ ــواي (ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوي) ،أش ــرف
تاباريز على عملية إصالح شاملة،
مع التزام بتعزيز فرق الشباب في
استراتيجية طويلة المدى سرعان
ما أثمرت النجاح.
(د ب أ)

لوف يقرر االستمرار مع المنتخب األلماني
ذكر تقرير إخباري أمس أن يواخيم لوف سيستمر في منصب
المدير الفني للمنتخب األلماني رغم صدمة اإلخفاق في بداية مشوار
الدفاع عن اللقب بالخروج من الدور األول من بطولة كأس العالم
 2018لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا.
وذكرت صحيفة «بيلد» األلمانية أن لوف قرر ،بعد التفكير أياما،
االسـتـمــرار فــي المنصب ،رغــم صدمة إخـفــاق المنتخب األلماني
وخــروجــه من المركز الــرابــع األخير في مجموعته خلف السويد
والمكسيك وكوريا الجنوبية.
وكان لوف قد تولى تدريب المنتخب األلماني قبل  12عاما وقاده
إلنجازات على رأسها التتويج بلقب كأس العالم  2014بالبرازيل.
كذلك توج المنتخب األلماني تحت قيادته بلقب كأس القارات
 2017بروسيا ووصل إلى الدور قبل النهائي على األقل في جميع
البطوالت األربع الكبرى التي خاضها خالل هذه الفترة.
ومن المفترض أن يستمر العقد الحالي للوف حتى عام ،2022
وتتمثل مهمته المقبلة في استعادة توازن الفريق قبل المشاركة في
النسخة األولى من بطولة دوري أمم أوروبا ،والتي يستهل مشواره
فيها بلقاء نظيره الفرنسي في سبتمبر المقبل.
وب ـعــدهــا ي ـخــوض الـمـنـتـخــب األل ـمــانــي مـنــافـســات ك ــأس األم ــم
األوروب ـيــة (ي ــورو  )2020التي تقام نهائياتها فــي  12دولــة منها
ألمانيا ،قبل أن يـخــوض بعدها التصفيات األوروب ـي ــة المؤهلة
لنهائيات كأس العالم  2022بقطر.
وكان مجلس إدارة االتحاد األلماني قد أعلن اتفاقه باإلجماع
على تجديد الثقة بلوف ،وذلــك خالل اجتماع أجــري عبر الهاتف

يوم الجمعة الماضي .وذكر االتحاد «لم يكن هناك رأي آخر سوى
تجديد الثقة».
وك ـ ـ ــان ل ـ ــوف قـ ــد ت ـم ـهــل فـ ــي ح ـس ــم م ـس ـت ـق ـب ـلــه بـعــد
الخروج الصادم للمنتخب األلماني من الدور األول
بالمونديال الــروســي ،حيث طلب بعض الوقت
للتفكير ،وقد ذكر تقرير بيلد أنه حسم قراره خالل
أقل من أسبوع.
ومــن المفترض أن يعقد مسؤولو االتحاد
األلـمــانــي اجتماعا مــع لــوف خــال األسـبــوع
الجاري ،إلعالن القرار بشأن مستقبله.
وكان استطالع رأي أجراه معهد «سيفي»
لقياس مــؤشــرات ال ــرأي ،قد أفــاد بــأن  55في
المئة من األلمان المشاركين في االستطالع،
يريدون استقالة لوف.
واستهل المنتخب األلـمــانــي مـشــواره في
ال ـمــونــديــال ال ــروس ــي بــالـهــزيـمــة أمـ ــام نظيره
المكسيكي صفر 1 -ثم حقق انتصارا بشق األنفس
على نظيره السويدي  1-2في الجولة الثانية من
مباريات المجموعة السادسة ،قبل أن يحسم مصيره
بالخروج من المركز الرابع في المجموعة إثر هزيمته في
الجولة الثالثة أمام نظيره الكوري الجنوبية صفر 2 -
تزامنا مع فوز السويد على المكسيك  - 3صفر.
(د ب أ)

داليتش :مودريتش سيسدد ركالت الجزاء المقبلة
أكد مدرب المنتخب الكرواتي
لكرة القدم زالتكو داليتش أمس
االول ان القائد لوكا مودريتش
الذي أهدر ركلة جزاء في المباراة
ضد الدنمارك االحد الماضي في
ثمن نهائي مونديال روسيا« ،هو
من سيسدد ركلة الجزاء المقبلة».
وقال داليتش« :لوكا مودريتش
هو قائدنا ،وأظهر إحساسا كبيرا
بالمسؤولية والشجاعة بعدما
أه ـ ــدر رك ـل ــة الـ ـج ــزاء (فـ ــي الــوقــت
اإلض ــاف ــي) ،ب ـقــراره تسديد ركلة
جزاء ترجيحية وتسجيلها».
وأهـ ـ ـ ــدر ص ــان ــع أل ـ ـعـ ــاب ريـ ــال
مــدريــد االسباني ركلة جــزاء في
الــدقـيـقــة  115م ــن ال ـم ـب ــاراة ضد
الدنمارك في ثمن النهائي ،كانت
ق ــادرة عـلــى حـســم النتيجة قبل
دقائق من نهاية الوقت االضافي
ع ـنــدمــا ك ــان ال ـت ـع ــادل  1-1سيد
الـمــوقــف .ونـجــح مــودريـتــش في
تـسـجـيــل ال ـم ـحــاولــة الـثــانـيــة في

سلسلة ركالت الجزاء الترجيحية
ال ـتــي ابـتـسـمــت لـمـنـتـخــب ب ــاده
بنتيجة .2-3
ورأى دا ل ـ ـي ـ ـتـ ــش ان م ـ ــا ق ــام
ب ــه م ــودريـ ـت ــش «ي ـظ ـه ــر ج ــودت ــه
ال ـع ــال ـم ـي ــة وال ـ ـف ـ ــرق بـ ـي ــن الع ــب
ع ـ ــادي ول ــوك ــا ،ألن ــه ل ــم ي ـكــن من
السهل عليه القيام بذلك .لم تكن
محاولته الثانية أفضل بكثير،
لكنه ك ــان أكـثــر حـظــا وه ــذا مــاذا
ي ـحــدث عـنــدمــا ن ـكــون شـجـعــانــا،
سيكون هو الالعب الذي سيسدد
رك ـل ــة الـ ـج ــزاء الـمـقـبـلــة ف ــي حــال
حصولنا عليها».
ونجحت كرواتيا بفوزها على
الدنمارك في تحقيق أول انتصار
لـهــا فــي االدوار االقـصــائـيــة منذ
عام .1998
وتابع داليتش «كانت مباراة
بـمـسـتــويــات عــالـيــة ومنخفضة،
بــدأنــا بشكل سيئ ثــم استطعنا
اس ـت ـعــادة الـسـيـطــرة ،وب ـعــد ذلــك

أه ـ ــدرن ـ ــا ركـ ـل ــة ج ـ ـ ــزاء وأظ ـه ــرن ــا
شخصيتنا خالل سلسلة ركالت
الجزاء الترجيحية».
وأردف قائال «كنا محظوظين.
رب ـم ــا ك ــان ــت م ـك ــاف ــأة لـلـبـطــوالت
األ خـ ــرى ا لـتــي لعبناها وفشلنا
فـيـهــا ،مـثــل ك ــأس أوروب ـ ــا 2016
(ال ـخ ـس ــارة أمـ ــام ال ـبــرت ـغــال بعد
التمديد) أو عام ( 2008الخروج
بركالت الترجيح على يد تركيا)».
وحذر داليتش «علينا توخي
الـحــذر مــن أن ينقلب علينا هذا
الحظ».
وأوضح داليتش «ما رأيناه في
هذه البطولة هو أن المنتخبات
التي تركز على الفرديات ال تذهب
بعيدا ،تلك التي تتقدم هي التي
ت ـل ـعــب ك ـف ــري ــق .ل ــن ي ـك ــون األم ــر
سهال ،روسيا أثبتت ذلك بتغلبها
على إسبانيا ،لذلك نتوقع مباراة
صعبة جدا».
( أ ف ب)

مودريتش

ً
كافاني يغيب مجددا عن التدريبات
خ ــاض منتخب أوروغ ـ ــواي األول لـكــرة الـقــدم،
أمس ،حصة تدريبية جديدة غاب عنها مرة أخرى
المهاجم ايدنسون كافاني ،الــذي يعاني إصابة
في ربلة الساق اليمنى (عضلة السمانة) ،ما يثير
الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة منتخب بالده
أمام فرنسا في دور الثمانية لبطولة كأس العالم
 2018بروسيا الجمعة المقبل.
وأظهرت الفحوص التي أجريت لكافاني ،أمس
األول ،إصابته بتمزق في ربلة الساق ،خالل مباراة
أوروغ ـ ــواي أم ــام الـبــرتـغــال فــي دور الـ ــ 16السبت
الماضي.
ويـمـتـلــك كــافــانــي حـظــوظــا قـلـيـلــة ف ــي الـلـحــاق

بمباراة الجمعة المقبل أمــام «الديوك» الفرنسية
في مدينة نيجني نوفغورود.
ولم يستبعد كافاني بعد من حسابات أوسكار
تاباريز ،المدير الفني ألوروغواي ،لكن كل األمور
تشير إلى أن احتمالية ظهوره أمام فرنسا ضئيلة
للغاية .وسيكون غياب كافاني ،الذي سجل هدفين
في مرمى البرتغال بالمباراة الماضية ليطيح بطل
أوروبا ،بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو ،من دور
الـ 16للمونديال ،عن مباراة فرنسا بمثابة ضربة
قوية ألوروغواي ،التي بدأت استعداداتها الجديد
لمالقاة المنتخب األوروبي العنيد.
(د ب أ)

استقالة مدرب منتخب بولندا نافالكا
أعلن رئيس االتحاد البولندي
لكرة القدم زبيغنيو بونييك أمس
أن مـ ــدرب الـمـنـتـخــب آدم نــافــالـكــا
س ـي ـت ــرك م ـن ـص ـبــه ف ــي  30يــولـيــو
ال ـج ــاري ب ـعــد ال ـخ ــروج م ــن ال ــدور
االول في مونديال  2018في روسيا.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ب ــونـ ـيـ ـي ــك ف ـ ــي م ــؤت ـم ــر
صـحــافــي« :سنبحث بعد ذلــك عن
مدرب جديد».
بدوره ،صرح نافالكا الذي تولى
مهمة االشــراف على المنتخب في
االول م ــن نــوفـمـبــر « ،2013أشـعــر
بــأنــي م ـس ــؤول ع ــن ان ـنــا ف ــي كــأس
العالم لم نحقق االهداف ،ولم نلب
تطلعات المشجعين».
وخ ـس ــرت بــول ـنــدا ف ــي ال ـم ـبــاراة
االول ـ ــى امـ ــام ال ـس ـن ـغــال  ،2-1وفــي
الثانية امــام كولومبيا صفر ،3 -
وحققت فوزا هزيال على اليابان 1
 صفر في المباراة الثالثة االخيرةفي الدور االول.
وال ـم ـبــاراة االخ ـيــرة كــانــت ال ــ50
لنافالكا على رأس المنتخب حيث

مدرب المنتخب البولندي نافالكا

حقق  26ف ــوزا مقابل تسع هزائم
و 15تـ ـع ــادال ،وس ـجــل الع ـب ــوه 99
هدفا مقابل  49هدفا في شباكهم.
وقال بونييك الذي شكر المدرب
على تعاونه مع االتحاد« ،اعتبارا
م ــن سـبـتـمـبــر ،يـتـعـيــن عـلـيـنــا بــدء
عمل جديد .بصراحة ،اريد ان اشكر

نافالكا على سنوات العمل الخمس
(معنا)».
واعـتـبــر ال ـم ــدرب مــن جــانـبــه ان
كــرة القدم البولندية حققت تحت
اشرافه «خطوة الى االمام» ،مؤكدا
انه يترك منصبه بـ«كرامة».
(أ ف ب)

ساوثغيت يساند ديلف بعد
رحيله بسبب زوجته
أك ـ ـ ــد غ ـ ــاري ـ ــث س ــاوثـ ـغـ ـي ــت،
المدير الفني لمنتخب إنكلترا،
دع ـم ــه ال ـكــامــل ل ــاع ــب وسـطــه
فابيان ديلف ،الذي غادر كأس
الـعــالــم ،نـظــرا الق ـتــراب زوجته
من وضع طفلهما الثالث.
وقال ساوثغيت في مؤتمر
صحافي« :هناك أشياء أهم من
كرة القدم .هناك يوم واحد فقط
في الحياة يولد فيها طفلك .من
المهم للغاية أن تكون موجودا
من أجل عائلتك».
وغـ ـ ـ ــادر ديـ ـل ــف م ـق ــر إق ــام ــة
منتخب إنـكـلـتــرا فــي روس ـيــا،
ب ـعــد ال ـم ــواج ـه ــة األخـ ـي ــرة في
دور المجموعات أمام بلجيكا،
ويأمل الالعب أن يعود سريعا
للفريق.
وأضـ ـ ــاف س ــاوث ـغ ـي ــت« :إن ــه

فابيان ديلف

اس ـت ـث ـن ــائ ــي ،ي ـق ــات ــل م ــن أج ــل
مساندتنا ،يقاتل مــن أجــل أن
يكون معنا».
(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

مجموعة

ال ـس ـف ـي ــر ال ـب ـل ـج ـي ـكــي
يقطع كعكة الفوز

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

e

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

g

d

مجموعة

النقاط
٩
٤
٣
1

f

مجموعة

النقاط
7
5
٣
1

مجموعة

ال ـس ـف ـيــر الـمـكـسـيـكــي ف ــي ال ـك ــوي ــت ي ـتــوســط الـسـفـيــريــن
البرازيلي واأللماني بعد نهاية مباراة المكسيك والبرازيل

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

النقاط
٧
٥
٣
1

مجموعة

السفير البلجيكي في الكويت مع عدد من مواطنيه
بعد فوز منتخب بالدهم على اليابان

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

النقاط
9
٦
3
0

c

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
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

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

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

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

56

كولومبيا

ركالت ترجيح H1 3

F1

57

البرازيل

W53

4
2
1
1
2
٣
1
1

3
1
1
1
0
٢
0
1

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

 G2ركالت ترجيح 4

انكلترا

 9.00م

 ٣يوليو

D2
B2

الدور ربع النهائي
W54

بلجيكا

 5.00م

 ٦يوليو

58

فرنسا

W49

W50

األوروغواي

 9.00م

 ٦يوليو

59

السويد

W55

W56

انكلترا

 5.00م

 ٧يوليو

60

روسيا

W51

W52

كرواتيا

 9.00م

 ٧يوليو

الدور نصف النهائي
61

W57

W58

 9.00م

 10يوليو

62

W59

W60

 9.00م

 11يوليو

63

L61

64

W61

مباراة المركز الثالث
L62

 5.00م

 14يوليو

النهائي

بطل كأس العالم

W62

 6.00م

 15يوليو

ةديرجلا

•
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رياضة

موغوروتسا تهزم برودي في بداية
حملة دفاعها عن لقب «ويمبلدون»
فازت اإلسبانية غاربيني
موغوروتسا على البريطانية
ناومي برودي بشوطين دون رد
أمس ،في بداية حملة دفاعها
عن لقبها في بطولة ويمبلدون
اإلنكليزية ،ثالث البطوالت
األربع الكبرى في كرة المضرب.

رافايل نادال يتأهل
للدور الثاني
بسهولة

اسـتـهـلــت اإلسـبــانـيــة غاربيني
موغوروتسا المصنفة ثالثة حملة
الدفاع عن لقبها بطلة لويمبلدون
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزيـ ــة ،ثـ ــالـ ــث الـ ـبـ ـط ــوالت
األرب ــع الـكـبــرى فــي كــرة المضرب،
بالفوز أمس ،في الدور األول على
البريطانية ناومي برودي (مصنفة
 2-6 )138و.5-7
وتلتقي اإلسبانية ،التي أحرزت
اللقب العام الماضي على حساب
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـم ـخ ـضــرمــة فـيـنــوس
ول ـي ــام ــس ،ف ــي الـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي مع
ال ـف ــائ ــزة م ــن مـ ـب ــاراة الـسـلــوفـيـنـيــة
ب ــول ــون ــا ه ـي ــرس ــوغ (م ـص ـن ـفــة )64
والبلجيكية أليسون فان اويتفانك
(.)47
ً
وتسعى موغوروتسا ( 24عاما)
إل ــى ال ــوص ــول لـلـمـبــاراة النهائية
لـلـمــرة الـثــالـثــة فــي ال ـب ـطــولــة ،بعد
ف ــوزه ــا بــال ـل ـقــب الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
على فينوس وليامس وخسارتها
الـمـبــاراة النهائية فــي  2015أمــام
شقيقتها سيرينا.
واحـ ـت ــاج ــت اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة ،ال ـتــي
يتضمن سجلها لقبين في الـ"غراند
س ـ ــام" إلـ ــى  88دق ـي ـقــة للتخلص

مــن منافستها فــي مباراتهما في
الملعب الرئيسي.
وقالت "لقد عــدت ،واألمــر جيد،
وأفكر بالفوز وأستمتع بهذا المرة
أكثر من أي وقــت مضى" ،مضيفة
ً
"أنا سعيدة جدا بضربات إرسالي
وقـ ــدرتـ ــي ع ـل ــى ال ـت ـح ـك ــم ب ــال ـك ــرة.
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى بـ ـط ــوالت الـ ــ"غ ــران ــد
سالم" أمر صعب ،لذا أنا متحمسة
للطريقة التي لعبت بها".

كونتا تفوز على ناتاليا
وفـ ـ ــازت ال ـبــري ـطــان ـيــة جــوهــانــا
كونتا المصنفة  22وا لـتــي بلغت
ال ـ ـ ـ ـ ــدور نـ ـص ــف الـ ـنـ ـه ــائ ــي الـ ـع ــام
ال ـمــاضــي ع ـلــى ال ــروس ـي ــة نــاتــالـيــا
فيكليانتسيفا المصنفة  88بعد
شوط فاصل .)7-9( 6-7 ،5-7
وقالت كونتا ،إن ظروف المباراة
كانت "صعبة .الــريــاح كانت قوية
وكنت متوترة ،لكنني استمتعت
بكل لحظة فيها".
وف ـ ـ ـ ـ ــي أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ن ـ ـ ـتـ ـ ــائـ ـ ــج ف ـ ـ ـ ــردي
السيدات أمس ،تفوقت األسترالية
آش ـلــي ب ــارت ــي الـمـصـنـفــة  17على

روني :انتقلت إلى «دي سي يونايتد»
من أجل الفوز باأللقاب
أكد المهاجم الدولي االنكليزي
السابق واي ــن رون ــي أمــس األول
أنه اختار االنتقال الى نادي دي
سي يونايتد االميركي لكرة القدم
من أجل "الفوز بااللقاب" ،نافيا
فكرة البحث عن اعتزال مبكر.
وق ــال رون ــي ( 32عــامــا) الــذي
سـيــوقــع فــي  10يــولـيــو ال ـجــاري
عـقــدا لـمــدة ثــاثــة ع ــوام ونصف
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام م ـ ـ ــع ن ـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـع ــاصـ ـم ــة
واشنطن مقابل  13مليون دوالر،
"لـ ـسـ ــت هـ ـن ــا مـ ــن أجـ ـ ــل تـمـضـيــة
أعوامي االخيرة ،أنا هنا من أجل
المنافسة والفوز".
ويــأتــي انتقال العــب ايفرتون
ومــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد الـســابــق
في وقت يمر فيه نــادي دي سي
يونايتد بأسوأ فتراته إذ يحتل
المركز الثاني عشر في المنطقة
الـشــرقـيــة بــرصـيــد  10ن ـقــاط من
فوزين فقط في  13مباراة.
واعتبر رونــي خــال المؤتمر
الصحافي المخصص لتقديمه
للصحافيين ف ــي وا ش ـن ـطــن أ نــه
"تحد مثير جدا .تابعت الدوري
االم ـيــركــي فــي األعـ ــوام األخ ـيــرة،
وعلينا (فريق دي سي يونايتد)
أن ن ـت ـط ــور ،وه ـ ــذا أمـ ــر واضـ ــح.
نحتاج لتحقيق نتائج أفضل".
ويرى روني أن النادي بحاجة
لضخ دماء جديدة من
أج ــل أن يـتـصــالــح
مـ ـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــه

ال ـس ــوي ـس ــري ــة س ـت ـي ـفــانــي فــوغـيــل
 ،3-6 ،5-7والـتــايــوانـيــة ســو  -وي
هـســي عـلــى الــروس ـيــة أنــاسـتــازيــا
بــافـلـيــوتـشـيـنـكــوفــا الـمـصـنـفــة 30
بنتيجة  ،3-6 ،6-4 ،4-6والسلوفاكية
دوم ـي ـن ـي ـك ــا ت ـش ـي ـب ــول ـك ــوف ــا عـلــى
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ألـ ـي ــزي ــه ك ــورنـ ـي ــه 6-7
( )3-7و ،1-6واألسترالية سامنتا
س ـتــوســور عـلــى الـصـيـنـيــة ش ــواي
بينغ  ،5-7 ،4-6واأللمانية أنجيليك
كـ ـي ــرب ــر ال ـم ـص ـن ـف ــة  11واألولـ ـ ـ ــى
ً
ً
عالميا سابقا ،على الروسية فيرا
زفوناريفا .3-6 ،5-7

منافسات الرجال
وفي منافسات الرجال لم يواجه
اإلسباني رافــايــل ن ــادال المصنف
ً
ً
أوال عــال ـم ـيــا ،ص ـعــوبــة ف ــي ال ـفــوز
ع ـلــى الـمـصـنــف  127اإلســرائ ـي ـلــي
دودي س ـيــا بـنـتـيـجــة ،3-6 ،3-6
 ،2-6أمــس ،وخــاض نــادال مباراته
األول ــى فــي المالعب منذ تتويجه
بـلـقـبــه الـ ـح ــادي ع ـشــر ف ــي بـطــولــة
فرنسا على مالعب روالن غاروس
ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي .ويـلـتـقــي ن ــادال

حامل اللقب فــي  2008و 2010في
الـ ــدور ال ـثــانــي ،ال ـفــائــز مــن م ـبــاراة
ال ـ ـك ـ ـنـ ــدي ف ــاسـ ـي ــك ب ــوس ـب ـي ـس ـي ــل
وال ـ ـك ـ ــازاخ ـ ـس ـ ـت ـ ــان ـ ــي م ـي ـخ ــائ ـي ــل
كوكوشكين.
ً
كما فاز المصنف رابعا األلماني
ألكسندر زفيريف على األسترالي

جيمس دوكـ ــوورث  5-7و 2-6و-6
صفر ،واألرجنتيني خــوان مارتن
دل بوترو الخامس على األلماني
بيتر غويوفتشيك  3-6و 4-6و،3-6
البريطاني كايل ادموند المصنف
 21على األسـتــرالــي أليكس بولت
 .5-7 ،3-6 ،2-6وك ــان ادمــونــد (23

كشفت مصادر من المفاوضات
لـ(إفي).
ويـتـعـيــن ع ـلــى لـيـنـجـلـيــه (23
عاما) دفع قيمة الشرط الجزائي
فــي عـقــده مــع الـفــريــق األنــدلـســي
وال ــذي ك ــان مـمـتــدا حـتــى موسم
 ،2021وي ـص ــل إلـ ــى  35مـلـيــون
ي ــورو ،منها  3.5ماليين لفريقه
ال ـس ــاب ــق نــان ـســي ال ـ ــذي كـ ــان قد
رحل عن صفوفه في يناير 2017
متوجها إلــى ال ـنــادي اإلسباني
مقابل  5ماليين يورو.

ميالن يؤكد التعاقد مع
الحارس اإلسباني بيبي ريينا

م ــن ن ـيــويــورك أو ل ــوس أنجلس
بـ ـسـ ـب ــب ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدوء ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـم ـي ــز
العاصمة التي يشبهها البعض
أكــد نــادي إيــه سي ميالن اإليطالي لكرة الـقــدم ،أمــس ،التعاقد مع
ببلدة ريفية.
الـحــارس اإلسـبــانــي بيبي ريينا حتى عــام  ،2021بعدما فــك األخير
وق ـ ـ ـ ــال "ب ـ ـلـ ــد جـ ــديـ ــد وثـ ـق ــاف ــة
ارتباطه بنابولي بنهاية الموسم الماضي.
جديدة ،كل شيء جديد بالنسبة
وجاء إعالن ضم ريينا في بيان رسمي من النادي ،الذي أفاد أيضا
لـ ــي" ،م ـش ـيــرا ال ــى أن ــه ذه ــب إلــى
بالتعاقد مع الظهير األيسر الكرواتي إيفان سترينيتش.
لـ ـ ـ ـ ــوس أنـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ون ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك
ويصل ريينا ،الذي سيكمل عامه الـ 36في  31أغسطس المقبل ،بعدما
"ل ـك ـن ــي"وج ــدت ـه ـم ــا صــاخـبـتـيــن.
خاض المواسم الثالثة األخيرة مع نابولي.
أحـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـ ــى ال ـ ـه ـ ــدوء م ـ ــن أج ــل
وودع ال ـح ــارس جـمــاهـيــر نــابــولــي فــي  20مــايــو ،بـعــد ال ـفــوز على
ال ـ ـهـ ــروب ال ـ ــى ال ـس ـك ـي ـنــة عـنــدمــا
كروتوني في الجولة األخيرة من "السيري آ".
اح ـ ـتـ ــاج إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،واعـ ـتـ ـق ــد أن ــه
وسبق لريينا اللعب ألندية برشلونة وفياريال وليفربول وبايرن
بإمكاني فعل ذلك هنا".
(إفي)
					
ميونيخ.
(أ ف ب)

مـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي
االنكليزي كالوم تشامبرز أمس
عـ ـق ــده فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة األمـ ـ ــد مــع
فريقه الحالي ارسنال لكرة القدم
في سعيه لحجز مركز أساسي
له في التشكيلة الموسم المقبل.
ويسعى ابن الـ 23عاما الذي
تــوقـفــت مـسـيــرتــه الــدول ـيــة منذ
انضمامه الى نادي "المدفعجية"
قـ ــادمـ ــا مـ ــن س ــاوث ـم ـب ـت ــون ع ــام
 ،2014إذ خـ ــاض آخـ ــر م ـب ــاراة
دولـ ـي ــة ل ــه م ــن أصـ ــل م ـبــاريــاتــه
األربـ ـ ـ ـ ـ ــع ق ـ ـبـ ــل أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة أعـ ـ ـ ـ ــوام،
الكـتـســاب ثقة ال ـمــدرب الجديد
االسـبــانــي أون ــاي إيـمــري ،الــذي
حــل ب ــدال مــن الـفــرنـســي أرسـيــن
ف ـي ـن ـغــر ،وإثـ ـب ــات أنـ ــه يستحق
اللعب كأساسي.
وق ــال تـشــامـبــرز لــزمــائــه في
ارسنال" :أنا فخور جدا وسعيد
وم ـت ـح ـمــس النـ ـط ــاق ال ـمــوســم
الجديد ،وما ينتظرنا".
وتابع "لقد تمتعت كثيرا هنا،

راجون روندو ينضم إلى «الملك» جيمس
في ليكرز ...وكازنس إلى ووريرز

راجون روندو

بعد ساعات قليلة من انتقال نجم
كرة السلة االميركية ليبرون جيمس
ال ـ ــى ل ـ ــوس ان ـج ـل ــس لـ ـيـ ـك ــرز ،اف ـ ــادت
تقاير صحافية امس األول أن راجون
روندو الذي ساهم في فوز بوسطن
سلتيكس بلقب ال ــدوري عــام ،2008
انضم الى "الملك" في ليكرز.
وك ـ ــان ج ـي ـمــس ،اف ـض ــل العـ ــب في
ال ــدوري االميركي للمحترفين اربــع
مــرات ،وافق االحد على االنتقال الى
لـيـكــرز بـمــوجــب عـقــد الرب ــع سـنــوات
بقيمة  154مليون دوالر ،بعد ساعات
قـلـيـلــة م ــن اف ـت ـتــاح ف ـتــرة االن ـت ـقــاالت
الحرة.
وفي خطوة مماثلة ،انتقل الموزع
رون ـ ــدو ( 32ع ــام ــا) الـ ــذي شـ ــارك في
م ـب ــاراة كــل ال ـن ـجــوم (اول س ـت ــارز) 4
مـ ـ ــرات ،الـ ــى ل ـي ـكــرز ب ـعــدمــا س ـبــق له
أن داف ــع عــن ألـ ــوان أنــديــة سلتيكس
وداالس م ــاف ــري ـك ــس وســاكــرام ـن ـتــو
كينغز وشيكاغو بولز ،ولعب الموسم
الماضي مع نيو اورليانز بيليكانز
حيث بلغ معدله في المباراة الواحدة
 8.3نقاط و 8.2تمريرات حاسمة ،و4
متابعات.
وذكرت التقارير ان روندو سيوقع
ع ـقــدا ل ـمــدة ع ــام مــع لـيـكــرز مـقــابــل 9
مــايـيــن يـ ــورو ،عـلــى أن يـتــم تحرير
ال ـنــادي لــاعــب جوليوس ران ــدل كي

ال يخالف القوانين التي تنص على
عــدم تخطي سقف الــرواتــب المحدد
في الدوري األميركي.
وال يحق لالعبين توقيع العقود
مع الفرق حتى الجمعة وفقا لقوانين
الوكيل الحر المطبقة في الدوري.
وبدأ فريق ليكرز بتدعيم صفوفه
للموسم المقبل بتعاقده عاما مع كل
من العب الجناح النس ستيفنسون،
والعب االرتكاز كينتافيوس كالدويل
ـ بوب والعب الوسط جافايل ماكجي.
وأوردت ال ـت ـقــاريــر أن لـيـكــرز كــان
يسعى ايضا للتعاقد مع ديماركوس
كازنس العب نيو أورليانز في عقد
ح ــر ،لـكــن الــاعــب ال ــذي يـتـعــافــى من
اص ــاب ــة ف ــي وتـ ــر أخـ ـي ــل ،واف ـ ــق على
االنضمام الى غولدن ستايت ووريرز
حامل اللقب في الموسمين االخيرين.
وأشـ ـ ــارت شـبـكــة "إي اس ب ــي أن"
التلفزيونية الــريــاضـيــة الــى أنــه من
المتوقع أن ينتقل كازنس ( 27عاما)
الى ووريــرز عاما مقابل  5.3ماليين
دوالر.
وبعد تعافيه من اإلصابة ،سيلعب
كازنس مع تشكيلة تزخر بالنجوم
مــؤهـلــة لــاحـتـفــاظ بــالـلـقــب على
غ ـ ــرار كـيـفــن دوران ـ ـ ــت ،أفـضــل
العـ ـ ـ ــب فـ ـ ــي "الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاي أوف"
مـ ــرت ـ ـيـ ــن ،وسـ ـتـ ـيـ ـف ــن كـ ـ ــوري

أفـ ـض ــل الع ـ ــب فـ ــي الـ ـ ـ ــدوري الـ ـع ــادي
مرتين ،وكالي طومسون الفائز بلقب
الدوري ثالث مرات ودرايموند غرين
الذي شارك في مباراة أول ستارز
ثالث مرات.
وكتب كوري في حسابه عبر
"ت ــوي ـت ــر"" :االخ ال ـث ــال ــث ...هيا
بنا."...
ول ـ ـعـ ــب ك ـ ــازن ـ ــس ب ـق ـم ـيــص
بـيـلـيـكــانــز ال ـمــوســم الـمــاضــي
 48مـ ـب ــاراة ،وب ـلــغ م ـعــدلــه في
الـمـبــاراة الــواحــدة  25.2نقطة
و 12.5متابعة ،و 5.5تمريرات
حـ ــاس ـ ـمـ ــة ،ولـ ـكـ ـن ــه ع ــان ــى
اصـ ـ ــابـ ـ ــة شـ ـ ــديـ ـ ــدة فــي
وتـ ـ ـ ــر أخـ ـ ـي ـ ــل فـ ـ ــي 26
يناير أمام هيوستن
روكتس أبعدته عن
مـ ـب ــاراة ك ــل الـنـجــوم
وعن باقي الموسم.
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع
أن ي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدأ كـ ـ ــاز نـ ـ ــس
مـ ـ ـش ـ ــاركـ ـ ـت ـ ــه م ـ ـ ـ ــع
ف ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــه
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد
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يومية سياسية مستقلة

ً
ع ــام ــا) صـنــع الـمـفــاجــأة فــي يناير
بـ ـبـ ـل ــوغ نـ ـص ــف نـ ـه ــائ ــي ب ـط ــول ــة
أستراليا ،وسبق له الفوز بمباراة
(من خمس) في ويمبلدون.
وفي أبرز نتائج فردي الرجال،
فاز اإلسباني فليسيانو لوبيز على
األرجنتيني فيديريكو ديلبونيس

 3-6و 4-6و ،2-6وا ل ـي ــا ب ــا ن ــي كي
ن ـي ـش ـي ـك ــوري ال ـم ـص ـنــف  24عـلــى
األميركي كريستيان هاريسون ،2-6
.2-6 ،)3-7( 6-7 ،6-4
(أ ف ب)

لينجليه يصل إلى إشبيلية لفسخ تشامبرز يمدد
تعاقده قبل االنتقال لبرشلونة عقده مع أرسنال

وصـ ـ ـ ــل الـ ـ ـم ـ ــداف ـ ــع ال ـف ــرن ـس ــي
إلش ـب ـي ـل ـي ــة ،ك ـل ـي ـمــو ل ـي ـن ـج ـل ـيــه،
صـ ـ ـبـ ـ ــاح ام ـ ـ ـ ــس إل ـ ـ ـ ــى الـ ـم ــديـ ـن ــة
اإلس ـبــان ـي ــة لـفـســخ ال ـت ـعــاقــد مع
جانب واحــد ودفــع قيمة الشرط
الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــي م ـ ــن أجـ ـ ــل االنـ ـتـ ـق ــال
لـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــوف ب ـ ــرش ـ ـل ـ ــون ـ ــة ،ال ـ ـ ــذي
سيرتبط معه بعقد جديد يمتد
لخمسة مواسم.
ويقيم لينجليه في فندق قرب
ملعب سانشيز بيثخوان ،حيث
ي ـن ـت ـظــر أن ي ـم ـضــي ف ـي ــه ال ـي ــوم
تمهيدا لوضع الرتوش األخيرة
عـلــى فـســخ الـتـعــاقــد ،بحسب ما

المجيد ،إذ إن اللقب االخير في
الدوري من األلقاب األربعة التي
أح ــرزه ــا الـفــريــق ي ـعــود إل ــى عــام
.2004
وي ــرى رون ــي أن ــه بــإمـكــانــه أن
يـكــون "مــرشــدا لالعبين الشبان
في النادي ،بإمكانهم التعلم مني
وأنا أتعلم منهم".
واعـ ـت ــرف ال ــاع ــب ال ـف ــائ ــز مع
فــريــق "الشياطين الـحـمــر" بلقب
الدوري االنكليزي  5مرات وبكأس
أبطال
انكلترا  3مــرات وب ــدوري ّ
اوروبا مرة واحدة ،انه فضل
االنـتـقــال الــى واشـنـطــن بدال

موغوروتسا

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

انه ناد كبير ولكن النتائج كانت
متأرجحة ،وهذه هي كرة القدم
وهذه هي مسيرة (الالعب)".
وأكد تشامبرز أنه تعرف على
أش ـخــاص رائـعـيــن فــي ال ـنــادي،
وأن ــه "مـتـحـمــس ج ــدا بالنسبة
للمستقبل وأري ــد اآلن أن أركــل
الكرة وأبرهن للجميع طينتي
كالعب".
وك ـ ـ ــان ف ــري ــق أرس ـ ـنـ ــال أعـ ــار
تشامبرز إلــى ن ــادي ميدلزبره
الذي كان يكافح من أجل البقاء
الممتاز
في ال ــدوري االنكليزي
ّ
موسم  ،2016-2017لكنه فضل
البقاء مع "الغانرز" على الرغم
من أن ليستر ستي ،بطل الدوري
م ـ ــو س ـ ــم  ،2015-2016أ بـ ـ ــدى
اه ـت ـمــامــه بـضـمــه الـ ــى صـفــوفــه
الصيف الماضي.
ولـ ـع ــب ت ـش ــام ـب ــرز بـقـمـيــص
ارس ـ ـنـ ــال  24م ـ ـبـ ــاراة ال ـمــوســم
المنصرم و تــأ لــق على الساحة
االوروبية وتحديدا في مسابقة

الدوري االوروبي (يوروبا ليغ)
بمساهمته في وصــول الفريق
الــى ال ــدور نصف النهائي قبل
أن يسقط أمــام اتلتيكو مدريد
االسباني (1-صفر) و(.)1-1
من ناحيته قال إيمري ،الذي
تعاقد مع المدافع السويسري
شـ ـتـ ـيـ ـف ــان ل ـي ـخ ـت ـش ـت ــاي ـن ــر مــن
يوفنتوس والـحــارس االلماني
بيرند لينو من باير ليفركوزن
منذ تسلمه مهامه ،أن تشامبرز
س ـي ـكــون ض ـمــن ح ـســابــاتــه في
السنوات القادمة.
وشدد المدرب اإلسباني على
الموقع الرسمي للنادي على أنه
"سعيد من قــرار كالوم بتمديد
عقده معنا".
وخـتــم اب ــن ال ـ ــ 46عــامــا "لعب
دورا هــامــا الـمــوســم المنصرم،
وسيكون جزء ا من خططي في
الموسم الحالي".
(أ ف ب)

الماجري يمدد عقده مع داالس
مافريكس لكرة السلة

في ديسمبر أو على أبعد تقدير في
يناير ،وعلق على انتقاله الى حامل
اللقب في تصريح لشبكة "إي اس بي
أن" قــائــا" :ه ــذه هــي ورقـتــي
الــرابـحــة ،هــذه هــي نقلتي
في الشطرنج".
(أ ف ب)

اإلعالنات:

جيمس

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

الماجري في لقاء سابق
أعلن نجم منتخب تونس لكرة
ال ـس ـلــة ص ــال ــح الـ ـم ــاج ــري ،أمــس
األول ،تمديد عقده لعام واحد مع
فريق داالس مافريكس األميركي.
وذكـ ــر ال ــاع ــب ع ـلــى صفحته
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ب ـ ــ"ف ـ ـي ـ ـس ـ ـب ـ ــوك" ،أن
"المغامرة ستستمر لعام إضافي
مع الكبير داالس".
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ت ـ ـقـ ــاريـ ــر إع ــامـ ـي ــة
بتوصل الفريق األميركي ،األحد،
إل ــى ات ـف ــاق م ــع ال ـم ــاج ــري ،ال ــذي
انـتـهــى عـقــده مــع نـهــايــة يونيو،

التوزيع:

لـلـتـمــديــد ل ـم ــدة عـ ــام ع ـلــى األق ــل
مقابل مليون و 600ألف دوالر.
والتحق الماجري ( 32عاما)،
ال ــاع ــب ال ـس ــاب ــق ل ـفــريــق الـنـجــم
ال ـس ــاح ـل ــي ال ـت ــون ـس ــي ،ب ـ ــداالس
ف ــي سـبـتـمـبــر  ،2015ق ــادم ــا من
فــريــق ريـ ــال م ــدري ــد ،ح ـيــث لعب
فــي صـفــوفــه ل ـمــدة مــوســم واحــد
( ،)2014/ 2013وقبلها في فريق
ا ن ـت ــوارب البلجيكي بـيــن عامي
 2010و.2012
(د ب أ)

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

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

أحرقوا سيارتها في مكة المكرمة
أعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــدر أمـ ـ ـن ـ ــي
سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ،أن م ـج ـه ــو ل ـي ــن
إضراموا النيران في سيارة
إح ـ ـ ــدى الـ ـسـ ـع ــودي ــات بـمـكــة
ً
المكرمة (غ ــرب) ،ع ـمــدا ،بعد
حوالي أسبوعين من سماح
السلطات فــي المملكة ألول
مرة بقيادة المرأة للسيارة.
وق ــال الـمـتـحــدث الرسمي
لشرطة منطقة مكة المكرمة،
في بيان صحافي ،أمــس ،إن
"الجهات األمنية باشرت عند
الساعة الرابعة والنصف من
ً
فجر األحد الماضي بالغا عن
ُّ
تعرض سيارة بقرية الصمد
فــي مـحــافـظــة الـجـمــوم بمكة
المكرمة لحريق متعمد".
وأشــار إلى أنه "تم إخماد
الحريق ،واتـخــاذ اإلج ــراء ات
االسـ ـ ـت ـ ــداللـ ـ ـي ـ ــة والـ ـبـ ـحـ ـثـ ـي ــة
لـلــواقـعــة ،الـتــي ال ت ــزال محل
متابعة أمنية".

األخطر من القضية
الفلسطينية!

وأظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر مـ ـقـ ـط ــع فـ ـي ــدي ــو
ل ـل ـحــادثــة ال ـن ــار تـشـتـعــل في
سيارة متوقفة خالل ساعات
الـلـيــل ،فــي حين تعلق امــرأة
على الفيديو بالتعريف عن
نـفـسـهــا ع ـلــى أن ـه ــا صــاحـبــة
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة ،وت ـ ــدع ـ ــى سـلـمــى
الشريف.
وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـش ـ ُـ ــري ـ ـ ــف ف ــي
الـ ـفـ ـي ــدي ــو ال ـ ـ ــذي ن ـ ـشـ ــر عـلــى
المواقع ،إن الحريق متعمد،
وإن بـ ـع ــض ش ـ ـبـ ــان ال ـق ــري ــة
المعارضين لقيادة النساء
للسيارات هم الذين أحرقوا
سيارتها.
(د ب أ)

عنبر العراق« ...ماكو»
يقف المزارع أمجد الخزعلي أمام منزله بالديوانية في جنوب
ً
ً
العراق ،واضعا يديه على خاصرتيه ،ومحدقا بحزن في أرض
ً
شاسعة ورثها عن أجداده ،صارت بورا ،نتيجة حظر الدولة زراعة
األرز ،بسبب الجفاف الشديد.
هي المرة األولى التي لن يتمكن فيها الخزعلي هذا الموسم
من زراعــة أرز "العنبر" ،األكثر شهرة في المنطقة الجنوبية من
العراق ،منذ قرونُ ،
وسمي بهذا االسم لرائحته المشابهة للعنبر.
ويقول الخزعلي بجالبيته وكوفيته البيضاء والـســوداء" :ال
أطيق النظر إلى أرضي وتربتها ال تعانق العنبر .هكذا اعتدنا
منذ مئات السنين حين كان األجداد يزرعونها".
وأعلنت وزارة الزراعة العراقية في يونيو الماضي حظر زراعة
األرز والذرة وبعض المحاصيل األخرى التي تحتاج إلى الكثير
من المياه.
ـ"التمن الملكي"ّ .
ويسمي العراقيون أرز العنبر ب ّ
ِّ
وتمن هو اسم
األرز في العراق.
ويوضح الخزعلي أن العنبر صديق النهر ،فهو ُ"يسقى من مياه
نهر الفرات العذب ،التي تعطيه رائحة زكية يمكن أن تشمها على
ُبعد كيلومترات عدة".
(أ ف ب)

أمطار مومباي
تربك األرض
تـسـبـبــت األمـ ـط ــار ال ـغ ــزي ــرة ف ــي تـعـطـيــل رح ــات
الطيران من وإلــى مومباي ،المركز المالي بالهند،
وان ـهــار جــزء مــن جسر للمشاة ،مــا أدى إلــى توقف
حركة القطارات.
ُ
وأعلنت عطلة فــي الـمــدارس والكليات بمختلف
أرجـ ـ ــاء ال ـمــدي ـنــة ،أم ـ ــس ،ل ـكــن ال ـم ـكــاتــب الـحـكــومـيــة
والبورصة والبنوك ظلت تعمل بشكل طبيعي.
وألغت شركة جت إيروايز الهندية للطيران غرامات
تـعــديــل مــواعـيــد ال ـط ـيــران واسـ ـت ــرداد قيمة الـتــذاكــر
للركاب المغادرين من مومباي.
وتسببت األمطار في انهيار جزء من جسر للمشاة
َّ
بضاحية أنديري غرب مومباي ،ما عطل حركة واحد
من ثالثة خطوط قطارات إلى المدينة.
وق ــال مـســؤول ب ــارز مــن إدارة اإلط ـفــاء إن خمسة
أشخاص أصيبوا ،منهم اثنان في حالة خطيرة.
(رويترز)

وفيات
صالح سليمان عبدالرزاق الهندال

ً
 37عاما ،شيع ،رجال :الصباحية،
ق ،4ش ،11م ،132نساء :الصباحية،
ق ،4ش ،11م ،158ت،99309911 :
90096331

عبدالعزيز عبدالله عبداللطيف الملحم

ً
 83عاما ،يشيع التاسعة من صباح
اليوم ،السرة ،ق ،6ش حمد الرومي،
م ،1دي ــوان الـمـلـحــم ،ت،99122922 :
66343403

صباح حليويس الشويرد الشمري

ً
 53عاما ،يشيع اليوم بعد صالة
الـ ـعـ ـص ــر ،م ـق ـب ــرة ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ،رج ـ ــال:
الـجـهــراء ،بجانب سـنـتــرال الـجـهــراء،
نـســاء :الـعـيــون ،ق ،2ش ،3م ،584ت:
50800089 ،50788800 ،60333113

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

03:18
04:53
11:52
03:26
06:51
08:23

الطقس والبحر
العظمى 45
الصغرى 29
ً
أعلى مد  04:18صب ــاحـ ـ ــا
 02:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  09:29صب ــاحـ ـ ــا
 10:10م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

صالح القالب
كاتب وسياسي أردني

مــا لــم يتم التنبه لــه وأخ ــذه بعين االعـتـبــار بالنسبة للسوريين
الذين غــادروا بلدهم وانتشروا كالجئين ،وبالماليين ،في دنيا الله
الواسعة ،هو التجربة الفلسطينية ،وهي أن األشقاء الفلسطينيين
الذين غادروا مدنهم وقراهم في عام  1948يحملون مفاتيح منازلهم،
على أمل العودة خالل أيام وأسابيع قليلة ،بقوا في المخيمات التي
ً
أقيمت لهم كــل هــذه الـسـنــوات الـطــويـلــة ،لسبعين عــامــا ،وأصبحوا
مشكلة دولية وعربية وفلسطينية ،وهذا من الممكن ،ال بل من المؤكد،
أنــه سينطبق على الماليين مــن أبـنــاء الشعب الـســوري الــذيــن جرى
تهجيرهم ،وبالقوة ،من وطنهم وبال عودة؛ ال قريبة وال بعيدة ،كما
هو واضح ،وال نقاش فيه.
كان يجب أن ُيدرك هذا ،ومنذ البدايات ،المعنيون بهذه المسألة،
إن فــي ال ــدول المضيفة القريبة الـمـجــاورة أو البعيدة ،وخــاصــة أنه
راف ــق عـمـلـيــات اق ـتــاع ه ــؤالء األش ـق ــاء مــن مــدنـهــم وق ــراه ــم عمليات
"تــوطـيــن" لـقــوافــل متالحقة مــن الــذيــن جــرى اسـتـيــرادهــم على أسس
طائفية ومــذهـبـيــة مــن إي ــران وأفـغــانـسـتــان ودول أخ ــرى كـثـيــرة ،من
بينها باكستان.
واألخطر ،ولضمان منع عودة هؤالء ،ولتكون مغادرتهم في اتجاه
واحد ،تم تدمير مدنهم وقراهم بطرق منهجية مقصودة ،وعلى نحو
ً
أبشع كثيرا من تدمير العصابات الصهيونية في عام  1948للمدن
والقرى الفلسطينيةَّ ،
وتمت إزالة بعض هذه المدن والقرى ،وكما حدث
ويحدث اآلن مع القرى والمدن السورية التي غادرها أهلها بعد أن
ً
دون أن يحملوا معهم
أصبحت أكواما من األتربة والحجارة ،ولكن من َ
مفاتيح منازلهم ،كما فعل الفلسطينيون ،ألنه لم تبق لهم منازل حتى
يحملوا مفاتيحها ،ولو من قبيل حلم العودة.
ما كان يجب أن يغيب هذا األمر الخطير عن أذهان المعنيين ،إن في
المنافي البعيدة ،أو القريبة ،وإن األمم المتحدة والدول الكبرى أو الدول
العربية ،وكان يجب أن تكون مخيمات هؤالء في المناطق الحدودية
على األراضي السورية ،وبرعاية الهيئات الدولية .وفوق كل هذا ،كان
على الواليات المتحدة والدول الكبرى المعنية والدول المجاورة أن
ً
تبذل جهودا حقيقية وفعلية لمنع عمليات االستيطان في هذا البلد
المنكوب ،الذي أطلق ُعليه بشار األسد وصف "سورية المفيدة"!
َّ
تقدر أعــداد الذين أجـبــروا على مـغــادرة وطنهم سورية بأكثر من
ستة ماليين ،ومن دون مفاتيح منازلهم ،وال حلم العودة القريبة ،وال
بالعودة البعيدة ،وكل هــؤالء ،وليس بعضهم فقط ،من ُ
"السنة" ،من
ً
الطائفة ُ
السنية ،التي كانت وال تزال المستهدفة ،ومنهجيا ،بعمليات
التهجير بالقوة هذه.
ً
وهنا ،فإنه يجب األخذ بعين االعتبار أن هؤالء سيشكلون؛ عربيا
ً
ً
ودوليا ،مشكلة كبيرة أكثر كثيرا وأخطر من المشكلة الفلسطينية ،ما
يعني أنه كان يجب التنبه إلى هذا األمــر منذ البدايات ،وكــان يجب،
ً
تحاشيا إلث ــارة كــل مسائل "التوطين" التي تثار اآلن ،أن يكون هذا
ً
التوطين مؤقتا ،وفي مخيمات داخل األراضي السورية ،ال في الدول
المجاورة ،وال في الدول البعيدة.

