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األمير يفتتح مبنى الركاب الجديد
بوشهري :بعثات دراسية بالتعاون مع «التعليم العالي» لدراسة علوم إدارة وتشغيل المطارات
● الجاسم :التشغيل المبدئي لبيت «الكويتية» في  8أغسطس والكامل بنهاية الشهر
ً
● الحمود »T4« :سيضيف خدمات متميزة وعائدا أفضل للدولة وسمعة أفضل للقطاع الجوي
دشن سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،أمس ،مبنى الركاب
الجديد ( )T4فــي مطار الكويت الــدولــي ،وال ــذي سيخصص لرحالت
شركة الخطوط الجوية الكويتية.
وأعلنت وزي ــرة الــدولــة لـشــؤون اإلسـكــان وزي ــرة الــدولــة للخدمات
د .جنان بوشهري ،أن اإلدارة العامة للطيران المدني تعمل ،بالتنسيق
مع وزارة التعليم العالي ،على توفير بعثات دراسية في أهم الجامعات
العالمية ،البتعاث الطلبة الكويتيين لــدرا ســة علوم إدارة وتشغيل
المطارات.
وقــالــت بــوشـهــري ،فــي كلمتها بحفل افتتاح المبنى ،إن «أكـثــر ما
يشعرنا بالفخر هذه السواعد الكويتية القائمة على هذا المشروع ،من
ً
ً
المهندسين والمهندسات الذين قدموا نموذجا رائعا للعنصر الوطني
المجتهد في عمله ،وإخالصه لوطنه».
من جانبه ،أكد رئيس «الطيران المدني» الشيخ سلمان الحمود ،أن
هذه المشاريع التطويرية ستشكل إضافة جديدة للمطار ،وستخفف
الضغط عن المبنى الرئيسي الحالي ( ،)T1وستعطي خدمات إضافية
وراحة للمسافرين.
ولفت الحمود إلــى أن المبنى الجديد ( )T4ستقوم على تشغيله
شركة عالمية متخصصة في إدارة المطارات ،مما سيضيف «خدمات
ً
متميزة ،وعائدا أفضل للدولة ،وسمعة أفضل للقطاع الجوي بالبالد».
أعلن رئيس مجلس إدارة «الكويتية» يوسف الجاسم ،أن
ب ــدورهَّ ُ ،
سيشغل بشكل مبدئي في  8أغسطس المقبل ،على أن يكون
المبنى
تشغيله بشكل كامل نهاية الشهر ذاته ،بالتعاون مع «الطيران المدني»،
والسلطات الـخــاصــة فــي وزارة الــداخـلـيــة ،وإدارة الـجـمــارك02 ،

محليات

٠٣

«األشغال» ّ
تفعل التعاون
مع هنغاريا بزيارة ألهم
مشاريعها

الثانية

العفاسي يصدر
قرارًا بالئحة التبرع
ببناء المساجد

سيارات

« »T4في سطور

16

● طاقته االستيعابية  4.5ماليين راكب
● مساحته نحو  225ألف متر مربع
● يتضمن  14بوابة للطائرات
● مواقف تتسع لنحو  2450سيارة

األمير خالل افتتاحه مبنى المطار الجديد أمس بحضور ولي العهد ...وتبدو الوزيرة بوشهري

اإلصالحات تدعم سيولة البورصة ومؤشراتها
● أثبتت جودة سياسات «هيئة األسواق» على المدى الطويل
● القيمة المتداولة تجاوزت  42مليون دينار والتركيز على «التشغيلية»
●

علي العنزي

لـلـجـلـســة الــراب ـعــة عـلــى ال ـت ــوال ــي ،استمر
االرت ـفــاع فــي مــؤشــرات الـبــورصــة ،إذ اخترق
مؤشرها الـعــام مستوى  5آالف نقطة ،وهو
نقطة األســاس التي انطلق منها بداية عمله
في أبريل الماضي ،وأقفل ،أمس ،للمرة األولى

على مستوى  5053.61نقطة ،بعد مكاسب
بـ ،%1.82التي تعادل  90.2نقطة.
ً
وك ـ ــان الف ـت ــا أم ــس ت ـفــاعــل ال ـب ــورص ــة مع
اإلص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات وخ ـ ـ ـطـ ـ ــوات الـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـت ــي
اعتمدتها هيئة أس ــواق الـمــال خــال الفترة
ال ـمــاض ـيــة ،وال ـت ــي أث ـم ــرت تـنـفـيــذ الـمــرحـلــة
الثانية من خطة التطوير في أبريل الماضي،

مـمــا يثبت ج ــودة سـيــاســات «الـهـيـئــة» على
المدى الطويل.
وتواصل ارتفاع السيولة النقدية في الفترة
الماضية حتى تجاوزت أمس  42مليون دينار،
للمرة األولى منذ أكثر من عام بتداول 155.1
مليون سهم عبر  7308صفقات.
واس ـت ـم ــر م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول 02

روحاني يرتدي عباءة التشدد وسليماني يشيد
«الحرس الثوري» مستعد لعرقلة تصدير النفط من المنطقة

«نيسان» تطلق «باثفايندر
ميدنايت إديشين»

اقتصاديات
تقرير اقتصادي

األقوال عن المخاوف من نفاد االحتياطي
العام ...تناقضها األفعال
٠٩
السعودية تخطط ألول تغيير في معادلة
احتساب سعر النفط آلسيا
٠٩
تقي :مشروع مدينة «النعايم» يوفر
نحو  1500قسيمة صناعية
١٢

ُّ
سنة العراق يتريثون في تشكيل تحالف
●

بغداد  -محمد البصري

ن ـفــت مـ ـص ــادر ع ــراق ـي ــة سنية
رف ـي ـع ــة ،أم ـ ــس ،تـشـكـيــل تـحــالــف
نيابي سني ،خالل اجتماع ً ُع ِقد
ً
أخيرا في إسطنبول ،واصفة ما
جرى باللقاء المذكور ،بأنه مجرد
مـشــاورات بين ممثلي المناطق
الـمـحــررة مــن «داعـ ــش» ،للتفاهم
مــع الـفــائــزيــن الشيعة األب ــرز في
انتخابات البرلمان التي أجريت
خـ ـ ــال م ــاي ــو ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،وال ـت ــي
ً
تواجه نتائجها طعونا واسعة
لم تحسم بعد.
وجاء النفي من مصادر مقربة

من حزب نائب رئيس الجمهورية
أســامــة النجيفي ذي النفوذ في
الموصل واألنـبــار ،وحــزب الحل
ال ــذي يعمل فــي األنـبــار وبـغــداد،
بـ ـع ــد تـ ـس ــريـ ـب ــات أش ـ ـ ـ ـ ــارت إل ــى
تشكيل كتلة سنية تحت مسمى
الـمـحــور الــوطـنــي ،بــزعــامــة رجــل
األعمال المقرب من تركيا خميس
الخنجر.
وتضمنت الصفقة المفترضة
تقاسم المناصب األساسية التي
تعد من حصة ُّ
السنة ،مثل رئاسة
الـبــرلـمــان ،لكن األط ــراف السنية
ح ــرص ــت ع ـلــى ن ـفــي ذل ــك ب ـشــدة،
ً
خ ـصــوصــا أن الـشـيـعــة 02

جنوب سورية ينتظر الحسم العسكري
بعد فشل المفاوضات بين موسكو و«فصائل درعا»
مستشار النمسا وروحاني خالل مؤتمر صحافي في فيينا أمس (إرنا)

●

طهران  -فرزاد قاسمي

تبدلت مواقف وعبارات الرئيس اإليراني حسن
ً
ً
روحاني األخيرة ،لتظهر ميال متزايدا نحو ارتداء
رجل الدين المعتدل عباءة التيار المتشدد ،في ظل
تنامي سخط شعبي ّ
يحمل حكومته مسؤولية تردي
األوضاع المعيشية واالقتصادية ،مع قرب تطبيق
العقوبات األميركية.
وح ـظ ــي ت ـهــديــد روح ــان ــي الـ ـق ــوي ،ال ـ ــذي أطـلـقــه

أمس األول من قلب أوروبا ،بإمكانية عرقلة طهران
إمـ ـ ـ ــدادات ال ـن ـفــط م ــن دول ال ـم ـن ـط ـقــة ،حـ ــال طبقت
ً
ً
واشنطن حظرا شامال على تصدير بالده للطاقة،
إشـ ـ ــادة نـ ـ ــادرة م ــن ق ــائ ــد «ف ـي ـلــق ال ـ ـقـ ــدس» ،ال ـتــابــع
لـ»الحرس الثوري» ،قاسم سليماني.
واعـتـبــر سليماني أن تـصــريـحــات روحــانــي عن
تهديد شحنات النفط ،وعن إسرائيل ،مدعاة للفخر،
ً
ً
مـضـيـفــا« :بـصـفـتــي ج ـنــديــا ل ـلــواليــة وه ــذا الشعب
الشامخ ،أقول لفخامتكم هذا هو الدكتور 02

ع ــاد ال ـتــوتــر إل ــى أشـ ــده أم ــس ف ــي مـنـطـقــة جـنــوب
سورية ،بعد أن فشلت مفاوضات حاسمة بين موسكو
والفصائل المعارضة المسلحة .وباتت هذه المنطقة
الـمـمـتــدة مــن ال ـحــدود مــع األردن وال ـج ــوالن المحتل،
تنتظر الحسم العسكري ،من قوات نظام الرئيس بشار
األسد ،بعد اختالل موازين القوى ،وحصول دمشق على
غطاء سياسي دولي وإقليمي للسيطرة على الحدود.
جاء ذلك ،بعد أن أعلنت فصائل الجنوب السوري
أمــس فشل المفاوضات مع الجانب الــروســي على
وقــف الحملة العسكرية المستمرة منذ  19يونيو
الماضي بسبب الخالف على آلية تسليمها األسلحة
الثقيلة.
وكتبت «غرفة العمليات المركزية في الجنوب» في
تغريدة على موقع «تويتر»« :فشلت المفاوضات مع

العدو الروسي في بصرى الشام ،وذلك بسبب إصرارهم
على تسليم السالح الثقيل» .وأكد الناطق الرسمي باسم
الغرفة إبراهيم الجباوي أنــه «لــم تسفر هــذه الجولة
عن نتائج .وانتهى االجتماع ولم يحدد موعد مقبل».
وقبل إعالن ردها النهائي ،عقدت فصائل الجنوب
ً
ً
اجتماعا مطوال أمس األول «أنــذرهــا» خالله الوفد
الروسي «بأن األربعاء (أمس) هو اليوم األخير من
الـمـفــاوضــات ،ويـجــب أن تـقــدم رده ــا الـنـهــائــي قبل
اسـتـئـنــاف ق ــوات الـنـظــام حملتها الـعـسـكــريــة على
درعا».
ورفـ ـ ــض الـ ـمـ ـف ــاوض ــون ال ـ ـ ــروس مـ ـس ــودة قــدمـتـهــا
الفصائل ،تنص على تسليم السالح الثقيل فور بدء
ً
سريان االتفاق ،على أن يسلم السالح المتوسط الحقا
مع «بــدء عملية سياسية حقيقية» لتسوية 02
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األمير يزور بكين السبت إلجراء محادثات مع الرئيس الصيني
الزيارة الثانية منذ تولي سموه مقاليد الحكم تناقش تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
يـقــوم سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ
صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد بـ ــزيـ ــارة رس ـم ـيــة
للصين السبت المقبل على رأس
وفد رفيع المستوى يلتقي خاللها
الرئيس الصيني شــي جين بينغ
وكبار المسؤولين الصينيين.
وت ـع ــد هـ ــذه الـ ــزيـ ــارة الـمــرتـقـبــة
الثانية لسمو األم ـيــر إل ــى الصين
مـنــذ تــولــي س ـمــوه مـقــالـيــد الحكم

في البالد والرابعة له خالل توليه
المهام الرسمية في الدولة منذ أن
كان وزيرا للخارجية.
فـفــي  10مــايــو  2009ق ــام سمو
أمير البالد بزيارته األولى للصين
استغرقت يومين تم خاللها توقيع
اتفاقية إلقامة مصفاة لتكرير النفط
في الصين إضافة إلى إبرام العديد
من االتفاقيات الثنائية في مجال

التعليم والطاقة والبنى التحتية
والرياضة وحماية البيئة.
وفــي  5يوليو  2004قــام سموه
وكان آنذاك رئيسا لمجلس الوزراء
بزيارة رسمية للصين أثمرت توقيع
اتفاقيات ثنائية فتحت آفاقا جديدة
للتعاون بين البلدين الصديقين
ومواصلة زيادة حجم االستثمارات
وتعزيز التبادل التجاري.

صاحب السمو يهنئ ترامب بذكرى استقالل الواليات المتحدة
بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ببرقية تهنئة إلــى الرئيس االميركي دونالد
تــرامــب عـبــر فيها سـمــوه عــن خــالــص تهانيه
بمناسبة الذكرى المئتين والثانية واألربعين
إلعــان استقالل الواليات المتحدة األميركية
الصديقة ،مشيدا سموه بالعالقات التاريخية

واالستراتيجية والمتميزة التي تربط الكويت
والواليات المتحدة األميركية الصديقة ،وبسعي
البلدين الصديقين المتواصل لالرتقاء بأطر
التعاون المشترك بينهما في مختلف المجاالت
إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما المشتركة،
متمنيا سموه للرئيس ترامب موفور الصحة

والعافية وللواليات المتحدة وشعبها الصديق
دوام الرقي واالزدهار وللعالقات الوطيدة بين
البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
ورئ ـيــس مجلس ال ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ جابر
المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

ولي العهد استقبل المبارك والجراح

وفي عام  1991قام سموه وكان
حينها وزيـ ــرا لـلـخــارجـيــة بــزيــارة
ع ــرف ــان وام ـت ـن ــان إلـ ــى بـكـيــن عقب
تحرير الكويت من الغزو العراقي
مـ ـعـ ـب ــرا ف ـي ـه ــا عـ ــن شـ ـك ــر ال ـك ــوي ــت
ق ـي ــادة وشـعـبــا لـلـمــوقــف المبدئي
الذي انتهجته الصين في الوقوف
مع الحق الكويتي وعــودة الحرية
والشرعية الكويتية منذ اللحظات
األولى لالحتالل العراقي لها.
وك ـ ـ ــان أمـ ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ال ــراح ــل
المغفور لــه الشيخ جــابــر األحمد
قــام في  26ديسمبر  1990بزيارة
رسمية للصين هــي األول ــى ألمير
الكويت استمرت ثالثة أيــام بحث
خاللها مع القيادة الصينية آنذاك
سبل إنهاء احتالل العراق للكويت
حـيــث اسـتـقـبــل حـيـنـهــا اسـتـقـبــاال
م ـم ـي ــزا وحـ ـظ ــي بـ ـحـ ـف ــاوة بــال ـغــة
ت ـنــم ع ــن مــوقــف ال ـص ـيــن الــرافــض
لالحتالل.
وف ـ ــي اع ـ ـقـ ــاب ت ـح ــري ــر ال ـك ــوي ــت

الجارالله يجتمع مع سفيري
األرجنتين واليمن

ً
ولي العهد مستقبال جابر المبارك
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح
امس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع
باإلنابة الشيخ خالد الجراح.

اجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــع ن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب وزي ـ ـ ـ ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة خ ــال ــد ال ـجــارال ـلــه،
أم ــس ،مــع سـفـيــر األرجـنـتـيــن
لـ ــدى ال ـك ــوي ــت خ ــورخ ــي عمر
أن ـط ــون ـي ــو ب ـي ـغ ــا ،ب ـم ـنــاس ـبــة
انتهاء مهام عمله ،حيث ّ
عبر
عن تمنياته للسفير بالتوفيق
والسداد.
ك ـ ـمـ ــا اج ـ ـت ـ ـمـ ــع ال ـ ـجـ ــارال ـ ـلـ ــه
فـ ـ ــي وق ـ ـ ــت الح ـ ـ ــق مـ ـ ــع س ـف ـيــر
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة ل ــدى
الكويت د .علي بن سفاع ،وتم
خـ ــال ال ـل ـق ــاء ب ـح ــث عـ ــدد مــن
أوجــه العالقات الثنائية بين
البلدين ،إضافة إلــى تطورات
األوض ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ال ـس ــاح ـت ـيــن
اإلقليمية والدولية.
ح ـض ــر الـ ـلـ ـق ــاء ي ــن م ـســاعــد
وزير الخارجية لشؤون مكتب

خالد الجارالله

ن ــائ ــب الـ ــوزيـ ــر ال ـس ـف ـيــر أي ـهــم
العمر.

ق ــام الـشـيــخ جــابــر فــي  15نوفمبر
 1991ب ـ ــزي ـ ــارة رسـ ـمـ ـي ــة لـلـصـيــن
أي ـضــا اس ـت ـمــرت ثــاثــة أي ـ ــام .وفــي
 5أب ــري ــل  1995ق ــام األم ـي ــر الــوالــد
الـ ــراحـ ــل ال ـش ـي ــخ س ـع ــد ال ـع ـبــدال ـلــه
ب ــزي ــارة للصين حينما ك ــان وليا
لـلـعـهــد ورئ ـي ـســا لـمـجـلــس ال ـ ــوزراء
أج ــرى خاللها مـحــادثــات مــع كبار
المسؤولين.
أما أول زيارة لمسؤول حكومي
كــويـتــي للصين فـقــد كــانــت فــي 13
فبراير عام  1964عندما قام األمير
الراحل الشيخ جابر األحمد بزيارة
لبكين وكــان حينها وزيــرا للمالية
لتتوالى بعد ذلك الزيارات المتبادلة
بين مسؤولي البلدين إلــى يومنا
هذا لتشمل شتى المجاالت.
وترتبط الصين بعالقات صداقة
قــويــة مــع الـكــويــت الـتــي كــانــت أول
دولة عربية خليجية تقيم عالقات
دبلوماسية كاملة مع الصين وذلك
في  22مارس عام .1971

سفير الصين :اتفاقيات خالل زيارة سموه
●

ناصر الخمري

قــال سفير الصين لــدى الـبــاد ،وانــغ دي ،إن زيــارة
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد لبالده سوف
تشهد توقيع جملة من االتفاقيات بين الجانبين تشمل
عديدا من المجاالت الحيوية والمهمة مثل التجارة
والطاقة والمال ،إضافة الى مشروع «الحزام والطريق».
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال مــؤت ـمــر ص ـحــافــي ع ـق ــده ف ــي مقر
السفارة بمناسبة زيارة سمو األمير للصين وحضوره
افتتاح أعمال منتدى التعاون الصيني العربي في 7
ال ـجــاري ،مــؤكــدا أن مـشــاركــة سمو األمـيــر فــي افتتاح
أعـمــال الـتـعــاون المنتدى دالل ــة على اهتمام الكويت
الكبير وثقتها بالشراكة الصينية.
وحول التعاون العسكري بين الجانبين ،أكد وانغ أن
هذا التعاون مستمر ،حيث شهد العام الماضي زيارة
أول بارجة صينية للكويت ،إضافة الى شراء الكويت
مدفع  ،155مؤكدا أنها اول دولة في المنطقة تحصل
على هذا المدفع ،وتلتها دول عربية اخرى.

الوساطة الخليجية
وأشار إلى وجود توافق بين البلدين حول القضايا
االقليمية والدولية ،مؤكدا أن الكويت تلعب دورا كبيرا

في القضايا العالمية واالقليمية قبل دخولها مجلس
االمن الدولي ،ومشيدا بجهود الوساطة الكبير التي
يـقــوم بها سمو األمـيــر فــي االزم ــة الخليجية ،والتي
حظيت بتقدير العالم.
وحول التبادل التجاري بين البلدين ،ذكر أن العام
الماضي شهد  12مليار دوالر تبادالت تجارية ،مضيفا
أنه حسب اإلحصاءات األولية بلغ الربع األول من العام
الحالي  4مليارات دوالر ،موضحا انها ستشهد زيادة
كبيرة فــي مـجــال الـتـعــاون النفطي ،حيث اسـتــوردت
الـصـيــن ال ـعــام الـمــاضــي  18مـلـيــون بــرمـيــل مــن النفط
الكويتي ،فــي حين وصــل حجم االسـتـيــراد فــي الربع
األول  5.5ماليين برميل من النفط الكويتي.
وبـخـصــوص م ـشــروع الـمـصـفــاة الـتــي تــم التوقيع
على مذكرة تفاهم بشأنه عــام  ،2014أوضــح وانــغ ان
العمل قــائــم بين الـشــركــات الكويتية والصينية ذات
االخـتـصــاص ،الفـتــا الــى أن سبب التأخير يـعــود الى
بعض النقاط الفنية التي لم تحسم بعد.
وح ــول االس ـت ـث ـمــارات الـصـيـنـيــة ف ــي ال ـكــويــت ،قــال
السفير إن االستثمارات الصينية بلغت  750مليون
دوالر ،معظمها في الشركات النفطية ،الفتا الى الصين
شريك استراتيجي أساسي في مشروع تطوير مشروع
حقول الشمال الذي يعد ذا أهمية اقتصادية لمستقبل
الكويت.

ً
●العفاسي يصدر قرارا بالئحة التبرع ببناء المساجد «المحاسبة» يشارك في اجتماع قادة أجهزة
الرقابة العليا بنيويورك  ١٩الجاري
محمد راشد

أص ــدر وزي ــر الـعــدل وزي ــر األوق ــاف والـشــؤون
ً
اإلســام ـيــة فـهــد الـعـفــاســي قـ ـ ــرارا ب ـشــأن الئـحــة
المتبرعين ببناء المساجد.
ً
وتضمن الـقــرار شــروطــا خاصة للمتبرعين،
منها أن ــه يتعين عـلــى الـمـتـبــرع الـحـصــول على
موافقة مسبقة مــن ال ــوزارة قبل القيام بعملية
ً
البناء أو الهدم وإع ــادة البناء وفقا لــإجــراءات
المقررة لذلك ،وأن يلتزم بالمحافظة على أسماء
الصحابة والتابعين المطلقة على المساجد ،وفي

حالة رغبته في إطالق اسمه على المسجد بعد
هدمه وإعادة بنائه تتم إضافته في لوحة مستقلة
توضع إلى جانب اللوحة األصلية السم المسجد.
وشمل الـقــرار الـشــروط الخاصة بتخصيص
الموقع ،أبــرزهــا ،أن ال ــوزارة توجه المتبرع إلى
ال ـمــواقــع الـمـتــاحــة ال ـتــي تـتـنــاســب م ــع مـقــدراتــه
المالية ،لضمان قيامه بإنجاز األعمال المتبرع
ً
بها ،وتكون األولوية لمن يقدم وقفا على المسجد
الـمـتـبــرع ببنائه يخصص لـلـصــرف عليه بعد
انتهاء عملية البناء والكفالة ،على أال تقل نسبة
المخصصات المالية الوقفية عن  25في المئة من

كلفة بناء المسجد ،وعند عدم وجود الوقف تكون
للمواقع المقترحة من قبل المتبرع ،ثم لألسبقية
بتاريخ تقديم الطلب.
أما الشروط الخاصة بالبناء ،فأوضح القرار
أنه ال يحق للمتبرع هدم وإعادة بناء مبنى تابع
ً
ً
للوزارة إال بعد الحصول على موافقة الوزارة وفقا
لالجراءات ،وفي حال تأخر المتبرع أو عجزه عن
استكمال بناء المسجد المخصص له ،فإن الوزارة
لها الحق دون الحاجة إلى توجيه إنذار أو اتخاذ
أي إجــراءات قضائية ،واستكمال بناء المسجد
على نفقتها أو نفقة متبرع آخر أو أيهما.

«األوقاف» :تدوير مديرين ورؤساء أقسام
أصدر وزير العدل وزير األوقاف
والشـ ــؤون اإلسالمي ـ ــة ،المستشـ ــار
د .ف ـهــد ال ـع ـفــاســي ،أمـ ــس ،قـ ــرارات
تــدويــر لـعــدد مــن مــديــري اإلدارات
ورؤس ــاء األق ـســام ،فضال عــن ندب
ب ـع ــض ال ـم ــوظ ـف ـي ــن فـ ــي اإلدارات
التابعة لوزارة األوقاف.
وتـضـمـنــت الـ ـق ــرارات نـقــل مدير
مـكـتــب خــدمــة ال ـم ــواط ــن ،إبــراه ـيــم
الـ ـعـ ـبـ ـي ــدل ــي ،إلـ ـ ــى إدارة اإلعـ ـ ــام،
وحسين العتيبي مــن مــديــر إدارة
ال ـشــؤون المالية إلــى مــديــر مكتب
خدمة المواطن ،كما شملت القرارات
ن ـقــل م ــدي ــر إدارة م ـســاجــد م ـبــارك
الكبير ،منيف الهاجري ،إلى منصب
مدير إدارة المخطوطات والمكتبات
اإلس ــام ـي ــة ،ون ــاي ــف الـعـجـمــي من
وظيفة مدير مكتب التنسيق والدعم
الفني إلى مدير إدارة مساجد مبارك
الكبير ،ومدير إدارة المخطوطات
وال ـم ـك ـت ـبــات اإلس ــام ـي ــة إبــراه ـيــم

العتيبي للعمل مدير إدارة البحوث
والموسوعات اإلسالمية.
أمـ ـ ــا قـ ـ ـ ـ ــرارات رؤس ـ ـ ـ ــاء األقـ ـس ــام
فـ ـ ـشـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــت نـ ـ ـ ـق ـ ـ ــل رئ ـ ـ ـي ـ ـ ــس قـ ـس ــم
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات وال ـت ـظ ـل ـمــات ب ـ ــإدارة
الـشــؤون القانونية فهد المطيري
للعمل رئيس قسم العقود بنفس
اإلدارة ،ون ـق ــل مـحـمــد الــدوي ـســان
م ــن رئ ـيــس قـســم الـقـضــايــا بـ ــإدارة
ال ـ ـشـ ــؤون ال ـق ــان ــون ـي ــة إلـ ــى رئ ـيــس
قسم التحقيقات والتظلمات بذات
اإلدارة ،ونـقــل رئـيــس قسم البحث
القانوني فيصل المطيري إلى قسم
القضايا ،ورئيسة قسم التنسيق
اإلعــامــي ب ــإدارة البرامج الدينية،
فاطمة الدعي ،للعمل رئيسة قسم
الــزيــارات ب ــإدارة المسجد الكبير،
إضــافــة إلــى نقل مشاعل العتيبي
من رئيسة قسم اإلنـتــاج اإلعالمي
بإدارة البرامج الدينية إلى رئيسة
قسم البراعم بمكتب مجلة الوعي

األمير يفتتح مبنى الركاب...
ومجموعة «انشن لتشغيل المطارات» وغيرها من الجهات المختصة.
وقال الجاسم ،إن هذا المبنى ( )T4اسمه بيت «الكويتية»« ،ألن هذه
هــي الـمــرة األول ــى فــي تــاريــخ الشركة التي ُي َّ
خصص لها مبنى ،مما
سيشعر ركابها بنقلة نوعية في تقديم الخدمات».
وأوضح أن ( )T4سيجنب الشركة الكثير من العقبات والعوائق التي
كانت تواجهها في تقديم الخدمات بالمطار الحالي ،من جراء الضغط
الشديد ،وزيادة عدد الركاب فيه.
٠٥-٠٤

ّ
ُسنة العراق يتريثون في تشكيل...

يرفضون ،حتى اآلن ،تشكيل كتلة تمثل األحــزاب الشيعية ،كما كان
ً
يحصل سابقا ،في دعو ٍة إلى بناء كتلة أكبر عابرة للمكونات ،تتولى
ً
تشكيل الحكومة المقبلة تكيفا مع مرحلة ما بعد «داعش».
ويقول ُّ
السنة إنهم هذه المرة لن يشكلوا كتلة سنية ،ألنهم يطمحون
إلى الدخول مع الفائزين من باقي األطراف في كتلة عابرة للطائفية،
إال إذا قرر الشيعة التخندق في تحالف كبير.
وذكر مصدر مقرب من تحالف النجيفي ،أن األخير ال مانع لديه من
ً
الذهاب إلى صفوف المعارضة ،وال يريد حصصا وزارية ،وقد يكتفي
برئاسة مجلس النواب.

اإلســامــي ،ونقل سعود المطيري
من رئيس قسم التدقيق والمراجعة
بإدارة الشؤون المالية للعمل رئيس
قسم الصندوق بنفس اإلدارة.
وت ـض ـم ـن ــت ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات أيـ ـض ــا،
نـقــل رئـيــس قـســم الـصـنــدوق طــال
الـ ـظـ ـفـ ـي ــري ل ـل ـع ـم ــل رئ ـ ـيـ ــس ق ـســم
التدقيق والمراجعة ،ونقل فيصل
الـ ـحـ ـم ــادي م ــن رئ ـي ــس ق ـس ــم ب ـنــاء
ال ـم ـج ـم ــوع ــات والـ ـبـ ـح ــوث بـ ـ ــإدارة
المخطوطات والمكتبات اإلسالمية
لـ ـلـ ـعـ ـم ــل رئـ ـ ـي ـ ــس قـ ـ ـس ـ ــم الـ ـبـ ـح ــث
والتصنيف بنفس اإلدارة ،ورئيس
ق ـس ــم ال ـب ـح ــث وال ـت ـص ـن ـيــف خـلــف
المطيري للعمل رئيس قسم بناء
المجموعات والبحوث ،ونقل راشد
الهاجري من رئيس قسم الصيانة
الجذرية ب ــإدارة مساجد محافظة
الكبير للعمل بوظيفة رئيس قسم
الصيانة البسيطة بــإدارة مساجد
محافظة األح ـمــدي ،ونـقــل يوسف

العنزي من رئيس قسم السكرتارية
بـمـكـتــب وك ـي ــل الـ ـ ـ ــوزارة الـمـســاعــد
ل ـشــؤون الـمـســاجــد ،للعمل رئيس
قـســم الـسـكــرتــاريــة بـ ــإدارة مساجد
محافظة الجهراء ،ونقل عبدالعزيز
العتيبي من رئيس قسم السكرتارية
ب ــإدارة مساجد محافظة الجهراء
لـلـعـمــل رئ ـي ــس ق ـســم الـسـكــرتــاريــة
بـمـكـتــب وك ـي ــل الـ ـ ـ ــوزارة الـمـســاعــد
لشؤون المساجد.
وش ـم ـل ــت ال ـ ـق ـ ــرارات ،نـ ــدب فـهــد
ال ـخ ــزي م ــن مــديــر تـحــريــر مجلس
الوعي اإلسالمي للقيام ،إضافة إلى
عمله ،بأعمال رئيس تحرير مجلة
الــوعــي اإلع ــام ــي بـمـسـتــوى مدير
إدارة ،ونـ ــدب م ــراق ــب الـمـيــزانـيــات
والحسابات بإدارة الشؤون المالية
مـطـلــق الــرش ـيــدي لـلـقـيــام بــأعـمــال
مدير إدارة الـشــؤون المالية لمدة
ث ــاث ــة أش ـه ــر اع ـت ـب ــارا م ــن ص ــدور
القرار.

وأض ـ ــاف ال ـم ـصــدر أن ل ـق ــاء إس ـط ـن ـبــول «كـ ــان م ـج ــرد ل ـق ــاء ت ـش ــاوري،
وسيستكمل في بغداد نهاية هذا األسبوع ...والتشاور مستمر مع القوائم
الشيعية ،باإلضافة إلى الكتل السنية» .ويأتي ذكر االجتماع المقبل المزمع
ً
ردا على انتقادات شيعية بذهاب أحزاب ُّ
السنة إلى إسطنبول،
في بغداد،
مما قد يفتح الباب على تدخالت تركية مرفوضة ،ويقول ُّ
السنة إنهم
يــودون أن تتسع بغداد لهم ،لكن بعض الفاعلين السياسيين المهمين
مازالوا غير قادرين على العودة إلى البالد ،بسبب مذكرات اعتقال مثيرة
للجدل ،تعود إلى حقبة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي.

جنوب سورية ينتظر الحسم...
الـنــزاع الـســوري .وتشترط المسودة «وقــف إطــاق نــار شامل» مع «عــودة
قوات النظام إلى خطوط ما قبل الهجوم األخير».
وتتمسك الفصائل بأن يتضمن أي اتفاق مقبل «خروج من ال يرغب في
تسوية وضعه من المنطقة مع عائالتهم إلى أي مكان ،باإلضافة إلى عودة
مؤسسات الدولة للعمل في الجنوب ضمن إدارة أبناء المنطقة ،وعدم دخول
القوات الحكومية واألمن إلى مناطق المعارضة».
في المقابل ،يتمسك الروس بمضمون اقتراحهم ،الذي قبلت به بلدات
عدة ،وأبرزها «خروج أو تهجير المقاتلين أو المدنيين من درعا» ،وعودة
«جيش النظام إلــى ما قبل  2011وانتشار الشرطة بــإشــراف روســي وأن
تصبح الدوائر الحكومية كاملة تحت إدارة الدولة».
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دعا لتوظيف أفضل الممارسات بتحليل البيانات في التدقيق البيئي
أع ـل ــن ديـ ـ ــوان الـمـحــاسـبــة
م ـ ـشـ ــارك ـ ـتـ ــه فـ ـ ــي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
األمـ ـم ــي لـ ـقـ ـي ــادات األجـ ـه ــزة
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا لـ ـل ــرق ــاب ــة ال ـم ــال ـي ــة
وال ـم ـحــاس ـبــة ال ـ ــذي تـنـظـمــه
ادارة ال ـشــؤون االقـتـصــاديــة
واالجتماعية باألمم المتحدة
في نيويورك يومي  19و20
يوليو الجاري بالتعاون مع
المنظمة ا لــدو لـيــة لألجهزة
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا لـ ـل ــرق ــاب ــة ال ـم ــال ـي ــة
والمحاسبة (انتوساي).
وأوضـ ـح ــت «الـمـحــاسـبــة»
ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان صـ ـح ــاف ــي ام ــس
ان اال ج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع س ـي ـن ــا ق ــش
م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــات األج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــزة
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا لـ ـل ــرق ــاب ــة ال ـم ــال ـي ــة
وال ـ ـم ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة فـ ـ ــي أه ـ ـ ــداف
ال ـت ـن ـم ـي ــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة وأن
الوفد المشارك في االجتماع
س ـ ـي ـ ـكـ ــون بـ ــرئـ ــاسـ ــة رئـ ـي ــس
الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــوان ب ـ ــاإلن ـ ــاب ـ ــة عـ ـ ــادل
الصرعاوي والمديرة العامة
لالدارة العامة لمكتب رئيس
الديوان فوزية العنزي وكبير
مدققين بــإدارة الرقابة على
األداء سلطان العتيبي وكبير
مدققين بــإدارة الرقابة على

الدفاع واألمن والشؤون العامة
عبدالله الشيتان.

تحليل البيانات
ف ــي م ـجــال آخـ ــر ،أك ــد دي ــوان
«ال ـم ـحــاس ـبــة» أه ـم ـيــة الـتـعــرف
على أفضل الممارسات المهنية
ف ــي تـطـبـيــق تـحـلـيــل الـبـيــانــات
ال ـ ـض ـ ـخ ـ ـمـ ــة وتـ ــوظ ـ ـي ـ ـف ـ ـهـ ــا ف ــي
التدقيق البيئي بشكل خاص،
إذ تعد البيانات الضخمة من
ال ـم ـفــاه ـيــم ال ـج ــدي ــدة الـمـطـبـقــة
بـ ــال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـ ـعـ ـ ــام فـ ـ ــي ال ـ ـ ــدول
المتقدمة.
وأع ـ ـلـ ــن «الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة» ،فــي
بـيــان صـحــافــي ،أن ــه ش ــارك في
ه ــذا ال ـصــدد بــاالجـتـمــاع األول
الخاص بمشروع بحث تطبيق
ت ـح ـل ـي ــل الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـض ـخ ـمــة
ال ـ ـخـ ــاص ب ــال ـت ــدق ـي ــق ال ـب ـي ـئــي
لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ع ـ ـمـ ــل الـ ـت ــدقـ ـي ــق
الـبـيـئــي بــالـمـنـظـمــة اآلس ـيــويــة
لألجهزة العليا للرقابة المالية
والـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة (االس ـ ـ ــوس ـ ـ ــاي)،
خــال الفترة من  ٢٢-٢٠يونيو
الـمــاضــي فــي مــديـنــة نانجينغ
الصينية.

اإلصالحات تدعم سيولة البورصة...
بأسهمه التشغيلية «بيتك» و«الوطني» و«زين» بقيادة التعامالت ،ألنها
األسهم المرشحة للحصول على أكبر قيمة من التدفقات النقدية عند
االنضمام إلى «فوتسي راسل» خالل سبتمبر المقبل.
وواصــل سهم «بيتك» االرتـفــاع الكبير بسيولة بلغت  11.4مليون
دينار ،بينما تداول «زين» و«الوطني» بنحو  5ماليين دينار لكل منهما،
ليدعما السيولة اإلجمالية ،وتستحوذ هــذه األسهم الثالثة على ما
يعادل  %50من القيمة المتداولة.
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روحاني يرتدي عباءة التشدد...
روحاني الذي كنا ومازلنا نعرفه ،وهذا ما يجب أن يكون عليه .إنكم
بتصريحاتكم الحكيمة القيمة والمقتدرة زدتم شموخ القائد العزيز».
وتــابــع« :إن ـنــي أقـ ّـبــل يــدكــم لتصريحاتكم الحكيمة والـصــائـبــة ،التي
جاءت في وقتها المناسب ،ونعلن االستعداد لتقديم أي خدمة لمصلحة
الجمهورية اإلسالمية».
وكــانــت م ـصــادر إيــرانـيــة أف ــادت ب ــأن روحــانــي رد عـلــى طـلــب الرئیس
السویسري ،تغيير موقف إيران تجاه إسرائيل ،بالقول إن «إسرائيل غير
موجودة في القاموس اإليراني ،والحل الوحيد هو إجراء استفتاء عام على
اسم الدولة التي يريدها سكان فلسطين التاريخية ،شريطة عودة جميع

عادل الصرعاوي

ونقل البيان عن مدير إدارة
الرقابة على األداء عادل الكوت
قوله ،إن مشاركة «المحاسبة»
في هذا االجتماع تأتي في اطار
حرصه المستمر على التعاون
مع المنظمات الدولية ،لتعزيز
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـش ـت ــرك ،وتـ ـب ــادل
الخبرات والتجارب في مجال
التدقيق البيئي ،ولكسب ثقة
المنظمات بالنهج الذي يتبعه
في انجاز أعماله الرقابية.
وذكـ ــر أن «ال ـم ـحــاس ـبــة» قــدم
عرضا مرئيا استعرضه خالله

أبرز التحديات والمتطلبات
لتطبيق البيانات الضخمة
بشكل عام ،وفي مجال البيئة
ب ـش ـك ــل خ ـ ــاص واق ـت ــراح ـه ــا
كمحور مــن مـحــاور البحث،
كـمــا ت ــم االت ـف ــاق بـيــن ال ــدول
األعضاء على محاور البحث
وآلية تقسيم العمل على أن
ينتهي المشروع في سبتمبر
.2019
و ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أ ن بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــث
«األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي» ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص
بـتـطـبـيــق تـحـلـيــل الـبـيــانــات
الضخمة الخاص بالتدقيق
الـ ـبـ ـيـ ـئ ــي تـ ـ ــم إعـ ـ ـ ـ ـ ــداده ع ـلــى
م ـس ـتــوى إقـلـيـمــي م ــن خــال
فـ ــريـ ــق عـ ـم ــل يـ ـتـ ـك ــون ث ــاث ــة
أجـهــزة رقابية مــن المنظمة
اآلس ـيــويــة ،وه ــي جمهورية
الصين الشعبية ،وجمهورية
الهند ،والكويت.
وأكد أن البحوث المهنية
تـ ـس ــاه ــم بـ ـشـ ـك ــل ف ـ ـعـ ــال فــي
ت ـن ـم ـيــة قـ ـ ـ ــدرات ال ـم ــدق ـق ـي ــن،
واالرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء بـ ـكـ ـف ــاء ة ال ـع ـمــل
الرقابي.

الالجئين الفلسطينيين ،وكل ما يخرج عن االستفتاء ستقبله طهران».
ً
وعزز الشعور بميل روحاني إلى التيار المتشدد واألصولي هجوما
شنته وكالة األنباء الحكومية «إرنا» على نائبه إسحاق جهانغيري ،ممثل
اإلصالحيين في الحكومة.
وفي مقال عنيف وغير مسبوقّ ،
حملت «إرنــا» جهانغيري مسؤولية
المشاكل االقتصادية التي تواجهها البالد ،على أساس أنه يترأس الفريق
االقتصادي للحكومة ،معتبرة أن المشاريع االقتصادية الفاشلة ،التي
تواجه معارضة شديدة من الشعب ،وتجار بازار طهران ،هي مشاريع فريقه.
وفــي استهزاء بخطة الفريق االقتصادي للحكومة ،لتثبيت سعر
صــرف العملة األجنبية ،بعد انهيار التومان اإليــرانــي أمــام الــدوالر
األميركي ،عنونت الوكالة الحكومية مقالها ب ـ ـ «دوالر جهانغيري»،
وهــو مصطلح يطلقه معارضو الحكومة على السعر الرسمي الذي
أعلنه جهانغيري للدوالر.
وارتفع سعر الدوالر في السوق الموازي إلى ضعف التقدير الذي وضعه
جهانغيري ،بعد تهافت تجار وآخــريــن على اسـتـبــدال العملة المحلية
باألميركية ،في ظل تخوف من شحها مع تطبيق العقوبات االقتصادية
بحلول نوفمبر المقبل.
وعكس المقال الخالفات الموجودة في الحكومة ،بين أنصار روحاني
واإلصالحيين ،والتي ظهرت إلى العلن بعد عريضة إصالحية أيدت
المطالبين باستجواب الرئيس ،ونشرت «الجريدة» تفاصيلها منذ
 4أيام.
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محليات

ّ
«األشغال» تفعل التعاون مع هنغاريا بزيارة ألهم مشاريعها
• الغنيم :تهدف لنقل التجارب الناجحة والرائدة إلى الكويت
• العنزي :تابعنا آخر المستجدات في مجال المعالجة والصيانة
سيد القصاص

فـعـلــت وزارة األشـ ـغ ــال مــذكــرة
ال ـت ـفــاهــم ال ـمــوق ـعــة م ــع هـنـغــاريــا
مــن خ ــال زي ــارة وف ــد مــن ال ــوزارة
برئاسة الوكيلة المهندسة عواطف
الغنيم إلى هنغاريا ،تعرف خاللها
الوفد على مشاريع البنية التحتية
والصيانة ومشاريع معالجة مياه
الـصــرف والتعامل مــع المخلفات
الناتجة عنها.

وق ــال ــت ال ـغ ـن ـيــم ،ف ــي تـصــريــح
لـهــا ،إن "األش ـغــال" حــرصــت على
تفعيل مجاالت التعاون الــواردة
فــي مــذكــرة التفاهم فيما يتعلق
ب ـت ـبــادل ال ـخ ـبــرات والـمـعـلــومــات
وال ـت ـعــرف عـلــى خ ـبــرات الـجــانــب
ال ـه ـن ـغــاري ،وم ـشــاريــع الهندسة
الصحية ،ونقل الخبرات في مجال
معالجة مياه الصرف الصحي.

ً
 239مشروعا ...وعالقات مع  53دولة
قـ ــدمـ ــت م ـ ــدي ـ ــرة إدارة الـ ـتـ ـط ــوي ــر ف ـ ــي ق ـط ــاع
الـتـخـطـيــط وال ـتــدريــب بـ ـ "األشـ ـغ ــال" ،المهندسة
ايمان العمر ،خالل الزيارة عرضا ألهم مشاريع
ال ــوزارة الــذي تضمن حجم األعـمــال الموكلة لها
خ ــال ال ـع ــام ال ـحــالــي وأهـ ــم ال ـم ـشــاريــع ال ـج ــاري
تنفيذها والمستقبلية ،وعــددهــا  ٢٣٩مشروعا،
منها  ٦٢مشروعا انشائيا ،و ٦٥مشروعا لقطاع
الهندسة الصحية ،و ٢١مشروعا لقطاع المشاريع
الكبرى ،و ٩١مشروعا للصيانة ،كذلك تم عرض
استراتيجية الوزارة .٢٠٣٥
وتم خالل الزيارة إلقاء الضوء حول العالقات

الدولية المتميزة بين الوزارة ودول العالم والتي
تـفــوق الـ ـ  ٥٣دول ــة ،حـيــث تــم تــوقـيــع  ١٠مــذكــرات
تفاهم ،منها مذكرة التفاهم في مجال االشغال
الـعــامــة مــع هـنـغــاريــا ،الـتــي تـعــد ال ــزي ــارة نفسها
بمنزلة بدء تفعيل لهذه المذكرة وعقد االجتماع
االول في بوادبست.
كما تم التطرق إلى أبرز وأهم مشاريع الهندسة
الصحية ،ومنها مـشــروع محطة تنقية جنوب
المطالع واألعمال المكملة لها ومشروع محطة
كبد بنظام الشراكة مع القطاع الخاص ومشروع
األنفاق العميقة للصرف الصحي لحماية البيئة.

وأض ــاف ــت أن ــه ت ــم ب ـحــث سبل
الـ ـتـ ـع ــاون فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ح ـمــايــة
الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة وال ـ ـت ـ ـعـ ــرف عـ ـل ــى ط ــرق
مـ ـع ــالـ ـج ــة الـ ـمـ ـش ــاك ــل ال ـن ــاج ـم ــة
ع ــن تـصــريــف مـخـلـفــات الـصــرف
الـصـحــي الـمـنــزلــي والـصـنــاعــي،
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون فـ ـ ــي مـ ـج ــال
التدريب الفني للعاملين ،الفتا
إل ـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف الـ ــرئ ـ ـيـ ــس مــن
تـلــك الـمــذكــرة هــو نـقــل الـتـجــارب
الـنــاجـحــة وال ــرائ ــدة فــي مختلف
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـم ــل ب ـهــا
"األشغال" إلى الكويت.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد الـ ــوك ـ ـيـ ــل
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـهـ ـن ــدس ــة
الصحية في "األشغال" ،المهندس
عبدالمحسن الـعـنــزي ،أن زيــارة
وفد "األشغال" أخيرا إلى هنغاريا
حققت األه ــداف المرجوة منها،
إذ ق ــام الــوفــد ب ـجــوالت ميدانية
إل ــى ع ــدد م ــن ال ـم ــواق ــع لـلـتـعــرف
على آخر المستجدات في مجال
مـ ـع ــالـ ـج ــة وص ـ ـيـ ــانـ ــة ال ـم ـب ــان ــي
التاريخية ،إضــافــة إلــى شركات
ك ـب ــرى ومـتـخـصـصــة ف ــي أع ـمــال
البنية التحتية والمباني.

الغنيم تتوسط وفد «األشغال» خالل زيارة أحد المواقع بهنغاريا
وأشار إلى أن الزيارة تأتي في
إط ــار سعي "األش ـغ ــال" للتعاون
مــع دول الـعــالــم عــن طــريــق إبــرام
ال ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــوالت واالتـ ـف ــاقـ ـي ــات
وم ـ ــذك ـ ــرات ال ـت ـف ــاه ــم وال ـت ـع ــاون
فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ت ـ ـبـ ــادل ال ـخ ـب ــرات
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدس ـ ـيـ ــة والـ ـ ـفـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،ونـ ـق ــل
التجارب الناجحة في المشاريع
ال ــرائ ــدة وال ـح ـيــويــة لـتـلــك ال ــدول
إلـ ــى ال ـم ـش ــاري ــع ال ـم ـمــاث ـلــة الـتــي
تـنـفــذهــا "األشـ ـغ ــال" ،خــاصــة في
مجال البنية التحتية والمشاريع

«الكهرباء» 476 :مليون غالون وزير الصحة :واثقون بقدرة خريجي
ُّ
أعلى استهالك للمياه في يونيو «الطب» على تحمل مسؤولياتهم المهنية
•

سيد القصاص

أعلن الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه ،م .خليفة الفريج،
أن أعلى معدل استهالك مياه سجل العام الحالي كان في  21يونيو
الفائت ،وبلغ  476مليون غالون ،فيما سجل في  23يونيو الفائت
أعلى معدل إنتاج ،حيث بلغ  497مليون غالون.
وقال الفريج ،في تصريح صحافي ،إن الوزارة سجلت في مطلع
يونيو  2017أعلى معدل استهالك ( 478مليون غالون) ،بفارق مليوني
غالون عن أعلى استهالك سجل حتى اآلن خالل العام الحالي.
وذكر أن الوزارة نجحت خالل العام الحالي ،وتحديدا من يناير إلى
يونيو ،في إنتاج  75645مليون غالون ،فيما بلغ معدل االستهالك
خالل الفترة ذاتها  75763مليون غالون.
وأرجع ارتفاع معدالت استهالك المياه إلى ارتفاع درجة حرارة
الجو ،مطمئنا بأن وضع المخزون االستراتيجي للمياه جيد ،وتفوق
سعته التشغيلية  90في المئة .وقال الفريج إن العاملين في قطاع
تشغيل وصيانة المياه يعملون بكفاء ة ،وعلى مدار الساعة خالل
فترة الصيف لتأمين المخزون االستراتيجي للمياه ومتابعة ضغوط
الشبكة المائية باستمرار وشكاوى المستهلكين ،من خالل مراكز
طوارئ المياه ومركز االتصال الموحد ووسائل التواصل االجتماعي.

أكــد وزيــر الصحة الشيخ د .باسل الصباح ثقته
الكبيرة بقدرة خريجي كلية الطب بجامعة الكويت
على ّ
تحمل مسؤولياتهم المهنية باقتدار ،داعيا إياهم
إلى الحرص على صقل مهاراتهم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الصباح في حفل تخرج
طــاب وطــالـبــات كلية الطب بجامعة الـكــويــت ،الــذي
أقيم تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ
جابر المبارك.
وقال إن انضمام خريجي كلية الطب إلى فريق عمل
مقدمي الرعاية الصحية بالبالد يشكل دعما كبيرا
له ،مبينا أن العنصر البشري المؤهل والمدرب يعد
القلب النابض لهذه المنظومة التي توليها الدولة
اهتماما بالغا.
وأضاف أنه بقدر ما يقع على عاتق مقدمي الرعاية
الصحية من مسؤوليات مهنية وأخالقية وإنسانية
كبيرة ،إال أنني على ثقة كبيرة بقدرتهم على ّ
تحمل
مسؤولياتهم بكل مهنية واقتدار ،وااللتزام بمعايير
حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان وسـ ــامـ ــة وأمـ ـ ـ ــان الـ ـم ــرض ــى وف ــق
برامج منظومة الرعاية الصحية .وأوضــح أن مهنة

الطب وممارسات تقديم الرعاية الصحية تشهدان
ت ـط ــورات ســريـعــة ومـتــاحـقــة وغ ـيــر مـسـبــوقــة تحتم
علينا مواكبتها فــي مختلف المجاالت ذات الصلة
واالستفادة منها ،بغية التحديث المستمر لسياسات
وبروتوكوالت الرعاية الصحية المتكاملة المستندة
إلى األدلة والبراهين العلمية التي تراعي احتياجات
وحقوق وسالمة المرضى.
من جهته ،أكد عميد كلية الطب في جامعة الكويت
د .عادل الخضر ،في كلمة مماثلة ،أن خريجي الكلية
بمنزلة الواجهة المشرفة للجامعة ونتاج ما تشهده
مــن ت ـطــور عـلـمــي مـتـصــاعــد فــي الـمـنــاهــج الــدراسـيــة
والمعامل البحثية.
وأض ـ ــاف ال ـخ ـضــر أن ح ـص ــول ك ـل ـيــة ال ـط ــب عـلــى
المركز الماسي في التصنيف العالمي لمراكز العلوم
الطبية يعكس ما وصلت إليه من تطور عن جــدارة
واستحقاق ،الفتا إلى السعي للحصول على االعتماد
األكاديمي من منظمات التعليم الطبي العالمية.

«جمعية القلب» %21.6 :نسبة التوعية «االستئناف» تؤيد براءة العربيد
باإلقالع عن التدخين
من «رشوة شراء أصوات الرابعة»
•

عادل سامي

د ع ــت عـضــوة مجلس إدارة جمعية
القلب د .هند الشومر إلى دمج التوعية
الصحية بأنماط الحياة الصحية ضمن
بروتوكوالت الرعاية الصحية واهتمام
األطـ ـب ــاء بـتــوعـيــة ال ـمــرضــى بــال ـعــادات
الصحية وتجنب عوامل الخطورة ذات
العالقة بأمراض القلب وأهمها التدخين
والخمول البدني والتغذية غير الصحية
والسمنة وزيادة الوزن.
وق ـ ــال ـ ــت د .ال ـ ـشـ ــومـ ــر ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي أمس ،إن إحدى الدراسات التي
ً
نشرت أخيرا على موقع منظمة الصحة
العالمية وأجريت في الكويت عن عوامل
الخطورة لألمراض المزمنة غير المعدية
تـضـمـنــت نـتــائـجـهــا آراء الـمـشـمــولـيــن
بالدراسة بشأن قيام األطباء ومقدمي
الرعاية الصحية بتوعيتهم عن األنماط
الـصـحـيــة لـلـحـيــاة وع ــوام ــل ال ـخ ـطــورة
ألمـ ــراض الـقـلــب بــواقــع  21.6فــي المئة
للتوعية باإلقالع عن التدخين ،و34.2
فــي الـمـئــة لـلـتــوعـيــة بتقليل الـمـلــح في
الوجبات ،مقابل  47.4في المئة للتوعية
بأهمية تناول الخضراوات والفواكه.
ولـفـتــت إل ــى أن  51.3فــي الـمـئــة فقط
أجابوا بأن األطباء قدموا لهم نصائح
ل ـل ـت ـق ـل ـيــل مـ ــن م ـح ـت ــوى ال ــوجـ ـب ــات مــن

ً
الطراح متوسطا المكرمين

ال ــده ــون ،وأفـ ــاد  54.6فــي الـمـئــة بقيام
األطباء بتوعيتهم حول أهمية ممارسة
النشاط البدني بانتظام.
وأكدت الشومر أن النتائج أظهرت أن
 52.4في المئة فقط قد أفادوا بتوعيتهم
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب األطـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء بـ ـ ـش ـ ــأن أه ـم ـي ــة
المحافظة على الوزن الطبيعي والعمل
على التخلص من السمنة وزيادة الوزن.
وبينت أن تلك الدراسة أجريت على
ع ـي ـنــة م ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ــذي ــن ت ـت ــراوح
ً
أعـمــارهــم بين  18-69عــامــا مــن الــذكــور
واإلن ـ ـ ـ ـ ـ ــاث ،م ـ ــؤك ـ ــدة أهـ ـمـ ـي ــة مـ ـث ــل ت ـلــك
ال ـ ــدراس ـ ــات ل ـل ـت ـعــرف ع ـل ــى آراء أف ـ ــراد
الـمـجـتـمــع ب ـشــأن ال ـتــوع ـيــة ع ــن عــوامــل
الخطورة ألمراض القلب وضرورة اتباع
العادات الصحية.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـف ــري ــق الـصـحــي
الـ ـت ــاب ــع لـ ـل ــوح ــدة ال ـم ـت ـن ـق ـلــة لـجـمـعـيــة
القلب يحرص على التوعية إلى جانب
إج ــراء الفحوصات لقياس ضغط الــدم
وال ــوزن وال ـطــول ومــؤشــر كتلة الجسم
والسكر والدهون في الدم لتقييم عوامل
ال ـخ ـطــورة وتـقــديــم اإلرش ـ ــادات الــازمــة
للوقاية من أمراض القلب.

•

حسين العبداهلل

أيدت محكمة االستئناف الجزائية أمس،
بــرئــاســة المستشار نصر ســالــم آل هيد
حكم محكمة أول درجة ببراءة النائب فراج
العربيد والمحامي زبن العربيد وآخرين
من تهمة شــراء األصــوات من ناخبين في
الدائرة االنتخابية الرابعة (لمجلس األمة)
التي أجريت في نوفمبر  ،2016وذلك بعد
دخول رجال المباحث إلى مكتب المحامي
زبــن العربيد فــي منطقة الرقعي للتدليل
على واقعة شراء األصوات.
وكــانــت النيابة العامة قــد وجـهــت إلى
ال ـعــرب ـيــد وآخ ــري ــن ت ـهــم ش ـ ــراء األص ـ ــوات
االنتخابية في الدائرة الرابعة ،لكنهم أنكروا
االتهامات المنسوبة إليهم ودفع المحامون
ببطالن اإلج ــراءات المتبعة من المباحث
والنيابة العامة وعــدم سالمة التحريات
المجراة في القضية حول واقعة الشراء.
وك ــان مجلس األم ــة قــد واف ــق على رفع
الـحـصــانــة الـبــرلـمــانـيــة ع ــن الـعــربـيــد فــور
طلب المحكمة اتخاذ إج ــراءات محاكمته
في القضية ،ولم يتبق أمام النيابة العامة
سـ ــوى ال ـط ـعــن ع ـلــى ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر من
محكمة االستئناف أمــام محكمة التمييز
ً
للمطالبة مجددا بمحاكمة المتهمين على
واقعة الشراء إال إذا رأت النيابة عدم السير

االنشائية .وأوضح أن زيارة وفد
الوزارة إلى هنغاريا تعد األولى
الرسمية التي تهدف الى تفعيل
م ــذك ــرة ال ـت ـف ــاه ــم ال ـم ـب ــرم ــة بـيــن
الوزارة والجانب الهنغاري ممثال
فــي وكــالــة االسـتـثـمــار والـتـجــارة
ال ـ ـه ـ ـن ـ ـغـ ــاريـ ــة ف ـ ـ ــي  ٢دي ـس ـم ـب ــر
 ،٢٠١٣والتي دخلت حيز النفاذ
ب ـت ــار ي ــخ  6أ ب ــر ب ــل  ٢٠١٦لبحث
سبل التعاون بين الطرفين في
مجاالت إنشاءات المباني العامة
ومشاريع الهندسة الصحية.

«السكنية» بحثت المتطلبات
الخدمية لـ «جنوب صباح األحمد»
ً
عقدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اجتماعا مع وزارتي
األشغال العامة والكهرباء والماء للتنسيق بشأن مشروع جنوب
صباح األحمد اإلسكاني.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي أمس ،إن االجتماع ،الذي
جمع وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات
العامة د .جنان بوشهري حضره وزيرا األشغال العامة والبلدية
حسام الرومي والنفط والكهرباء والماء م .بخيت الرشيدي وعدد
ً
من القياديين في الوزارتين و"السكنية" وجــرى خالله تحديدا
بحث احتياجات القطاعات الخدمية في مشروع جنوب صباح
األحمد اإلسكاني.
وأضافت أن هذا االجتماع سوف تعقبه اجتماعات مماثلة على
مستويات عليا لتحديد متطلبات الجهات الخدمية في المدينة.
ويمتد مشروع مدينة جنوب صباح األحمد اإلسكاني على
ً
ً
مساحة  60كيلومترا مربعا وال يزال حتى اآلن في طور التخطيط
والتصميم بالتعاون مــع أحــد أكبر المكاتب االستشارية على
مستوى العالم في مجال التخطيط والتصميم العمراني ومن
المتوقع أن يستوعب نحو  25ألف وحدة سكنية تضم مجتمعة
حوالي  300ألف نسمة.

تقليص مدة إصدار إخطار
ً
«الداخلية» بالتغيب إلى  60يوما

ب ــإج ــراءات الـطـعــن وال ـمــواف ـقــة عـلــى حكم
االستئناف.
من جانب آخر ،قررت محكمة االستئناف
الجزائية أمس ،برئاسة المسشار إبراهيم
العبيد إرجــاء النظر في قضية االستيالء
عـلــى أمـ ــوال مــؤسـســة ال ـمــوانــئ ،قــرابــة 20
مليون دينار ،إلى جلسة  12يوليو الجاري
ّ
محامي المتهمين مذكرة
لتقديم عدد من
بــأس ـبــاب ط ـلــب الـ ــرد لـلـهـيـئــة الـقـضــائـيــة،
بعدما طلب دف ــاع عــدد مــن المتهمين رد
الهيئة ،فيما أصــر محامون عن متهمين
آخرين على االستمرار بنظر الهيئة للقضية
وبأنهم مستعدون لتقديم مذكرات الدفاع
فــي القضية وتقديمها إلــى المحكمة .إال
أن المحكمة ق ــررت التأجيل لتقدم دفــاع
الـمـتـهـمـيــن ب ـط ـلــب ال ـ ــرد وت ـق ــدي ــم مــذكــرة
باألسباب ،مما قد يترتب عليه في الجلسة
المقبلة بعد تقديم مذكرة أسباب الرد وقف
المحكمة للقضية إلى حين الفصل في طلب
الرد المقام من دفاع عدد من المتهمين.
ورفضت المحكمة أمس ،بعد تأجيلها
ال ـق ـض ـيــة إلـ ــى  12الـ ـج ــاري إخ ـ ــاء سبيل
المتهمين ،بل استمرار حبسهم على ذمة
ً
أحكام محكمة أول درجة بحبسهم أحكاما
متفاوتة بين  15و 10سـنــوات وإلــزامـهــم
برد مبالغ مالية وذلك على خلفية إدانتهم
باالستيالء على أموال مؤسسة الموانئ.

•

جورج عاطف

أعلن نائب المدير الـعــام لحماية
القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى
العاملة عبدالله المطوطح تقليص
مــدة إص ــدار إخـطــار وزارة الداخلية
ً
ً
بالتغيب إلــى  60يــومــا ب ــدال مــن 90
من تاريخ تقديمه لدى إدارة عالقات
العمل مع استحداث إجــراء ات خالل
هذه الفترة لضمان سالمة البالغ من
الكيدية والتعسف.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـط ــوط ــح ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
أمس ،إن قطاع حماية القوى العاملة
وبالتعاون مع باقي قطاعات الهيئة
يـبــذل كــل الـجـهــد فــي عملية تطوير
النظام اآللي
واإلجــراءات اإلداريــة بهدف تقليل
الـ ــدورة الـمـسـتـنــديــة ،وتـقــديــم خدمة
ً
أف ـض ــل ل ـم ــراج ـع ــي ال ـه ـي ـئــة ع ـم ــوم ــا،
وق ـ ـط ـ ــاع حـ ـم ــاي ــة ال ـ ـق ـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة
ً
خصوصا.
ويــأتــي تـطــويــر إج ـ ــراءات بــاغــات
التغيب للحد من البالغات الكيدية أو
البالغات غير الجادة التي تقدم إلدارة
عالقات العمل ،إذ وصل عدد بالغات
التغيب المسجلة من بداية العام إلى
نحو  4500بالغ تغيب قائم

ً
الطراح ِّ
يكرم عددا من منتسبي «األمن العام»
كـ َّـرم وكيل وزارة الداخلية المساعد لـشــؤون األمــن
العام باإلنابة ،اللواء إبراهيم الطراح ،أمس ،بحضور
مديري األمن ،عددا من الضباط وضباط الصف واألفراد
العاملين في مديريات األمن ،تقديرا لجهودهم المبذولة
في ضبط عدد من القضايا خالل الفترة السابقة.
َّ
للمكرمين تقدير واعـتــزاز "الداخلية"
ونقل الـطــراح
بتلك الجهود ،مؤكدا أن "هذا التكريم ما هو إال ترسيخ
وتجسيد لمكافأة المخلصين في عملهم" ،مشيرا إلى أن
هذا المبدأ رسخته القيادات األمنية العليا في الوزارة،
ليكون هناك مزيد من العطاء بال حــدود من أجل أمن
الوطن وأمــان مواطنيه ،ويكون كذلك حافزا لزمالئهم
من رجال األمن لالقتداء بهم ،متمنيا لهم التوفيق في

وتــابــع ال ـع ـنــزي :تــم عـقــد عــدد
من االجتماعات خالل الزيارة مع
الجانب الهنغاري الذي استعرض
األعمال المماثلة لوزارة األشغال
وس ـب ــل الـ ـتـ ـع ــاون م ــع الـقــائـمـيــن
ع ـل ـي ـه ــا ،و مـ ـنـ ـه ــا إدارة ا ل ـم ـي ــاه
ال ـم ـعــال ـجــة واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـنـهــا،
وتنقية المياه والتنظيم الوطني
إلدارة النفايات الهنغارية وضبط
ال ـج ــودة واالب ـت ـكــار فــي مـجــاالت
البناء.

عملهم ومواصلة العمل بــروح الــوفــاء للوطن والــوالء
لقادته.
وش ــدد ال ـطــراح عـلــى أن الــوطــن يـحـتــاج إل ــى الكثير
من العمل إلعالء شأنه ،مشيرا إلى أن األمن ال يتحقق
إال بسواعد وجهود رجــال مخلصين ،مؤكدا ضــرورة
التحلي بــالـعــدل واإلخـ ــاص دون تـعـســف ،وأن يكون
العمل متميزا في كل شيء ،حتى يطمئن الجميع على
أمنهم وأمانهم ،الفتا إلى أن تميزهم في األداء بعمل
مبدع خالق يستحق الشكر والثناء ،داعيا إياهم لمزيد
من البذل والعطاء ،حتى ينعم الجميع باألمن واألمان.

وتمت تسوية نحو  684بالغ تغيب
خالل الفترة نفسها.
ولـفــت إلــى الـخــدمــات اإللكترونية
التي تقدمها إدارة عالقات العمل من
خ ــال الـبــوابــة اإللـكـتــرونـيــة "أسـهــل"
الـتــي تمكن الـشــركــات المشتركة في
خدمة
"أسـهــل" من االستعالم عن نتائج
الشكاوى وتسجيل بالغات التغيب
كــذ لــك العلم بتسجيل الشكوى ضد
ال ـش ــرك ــة م ــن خـ ــال خ ــدم ــة الــرســائــل
القصيرة
"."SMS
وذكــر أن الخدمات اإللكترونية ال
تقتصر عـلــى الـشــركــات فـحـســب ،بل
يمكن للعامل تسجيل رقم هاتفه لدى
إدارة عالقات العمل واالستفادة من
جميع الخدمات التي تقدمها البوابة
اإللكترونية للعامل كتسجيل الشكوى
واالستعالم عن تسجيل التغيبات
ض ـ ــده واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــراج م ـ ــا يـ ـل ــزم ــه مــن
مستندات ،كــإذن العمل وعقد العمل
وغيرها من المستندات ،كما سيكون
ال ـعــامــل ع ـلــى إح ــاط ــة م ـبــاشــرة بــأي
ب ـ ــاغ ت ـغ ـيــب ق ــد ي ـس ـجــل ضـ ـ ــده ،مــن
خالل إرسال رسالة  SMSللعامل فور
تسجيل بالغ التغيب ضده.

سلة أخبار
الخالد بحث التعاون
مع هيئة الشباب

جدد محافظ األحمدي الشيخ
فواز الخالد تأكيد صدارة
الشباب ألولويات عمل املحافظة،
ترجمة للتوجيهات السامية
لصاحب السمو أمير البالد،
وتناغمًا مع روح ومضمون
التوجه نحو كويت جديدة،
منوها إلى الحرص على أن يكون
الشباب مفردة رئيسية في كل
برامجها وخططها وفعالياتها،
وتخصيص مساحات كافية
من االهتمام والرعاية للشباب
من خالل التعاون مع مختلف
مؤسسات الدولة الرسمية
واألهلية والتطوعية ،مثمنًا في
هذا الصدد الجهود الحثيثة
التي تبذلها املؤسسات املعنية،
وفي مقدمتها وزارة الدولة
لشؤون الشباب والهيئة العامة
للشباب .وخالل استقباله أمني
سر مجلس اإلدارة والناطق
الرسمي بالهيئة العامة
للشباب فيصل الدويهيس،
بحث الخالد مشاركة الهيئة في
املهرجان الصيفي السياحي
الترويحي األول ،الذي ستنظمه
املحافظة مطلع أغسطس املقبل
تحت شعار "يا حلو صيفنا
باألحمدي".

مصرع آسيوي في أمغرة
لقي وافد آسيوي مصرعه،
صباح أمس ،إثر سقوط كتلة
حديدية عليه أثناء عمله بأحد
املصانع في منطقة أمغرة.
وقال مصدر أمني إن غرفة
عمليات وزارة الداخلية تلقت
بالغا صباح أمس يفيد
بوصول وافد آسيوي إلى
مستشفى الجهراء جثة هامدة،
وأن زمالءه بالعمل أفادوا
بأن الوفاة نتجت عن سقوط
كتلة حديدية عليه ،مشيرا إلى
أن رجال األمن ورجال األدلة
الجنائية انتقلوا إلى املوقع،
وتم رفع الجثة وإحالتها إلى
إدارة الطب الشرعي.
وأضاف املصدر أن جهات
التحقيق انتدبت خبراء األدلة
الجنائية إلى موقع الحادث
للمعاينة ،واعداد تقرير
بالحادث ،وأسباب سقوط
الكتلة الحديدية على العامل.

سجين أحرق زميله بالزنزانة
أقدم مواطن سجني ،صباح
أمس ،على حرق زميله
بالزنزانة في السجن املركزي
داخل مجمع السجون
بالصليبية ،عن طريق سكب
ماء مغلي عليه اثناء نومه،
وأسفر الحادث عن اصابة
السجني بحروق من الدرجة
الثانية نقل على إثرها إلى
املستشفى لتلقي العالج.
وفي التفاصيل التي رواها
لـ«الجريدة» مصدر أمني ان
حراس السجن رقم ( )2تلقوا
صرخات استغاثة من سجناء
أحد العنابر ،وكانوا يطلبون
اإلسعاف إلنقاذ زميلهم ،مشيرا
إلى أن حراس السجن توجهوا
إلى باب العنبر وفتحوه،
حيث أبلغهم السجناء أن
أحد زمالئهم سكب ماء مغليا
على سجني آخر ،مما ادى الى
إصابته بحروق شديدة.
وأضاف املصدر أن رجال األمن
تمكنوا من السيطرة على
السجني واحتجازه بالسجن
االنفرادي ،بينما نقل السجني
اآلخر إلى مستشفى السجن،
ومنها الى مستشفى الفروانية».
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محليات
األمير يرعى تدشين مبنى الركاب الجديد بالمطار ...والتشغيل
ةديرجلا
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• بوشهري :رفع طاقة المطار إلى  25مليونا بحلول  ...2022وتوفير بعثات لتدريب شبابنا على تشغيل المطارات

ً
محييا مستقبليه لدى وصوله وولي العهد
األمير

استقطاب
أفضل الخبرات
العالمية في
مجال إدارة
المطارات
لتشغيل
مبنى «تي »4

بوشهري

بـ ــرعـ ــايـ ــة وحـ ـ ـض ـ ــور س ـمــو
أم ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـبــاح
األح ـ ـمـ ــد أقـ ـي ــم صـ ـب ــاح أم ــس
ح ـفــل تــدش ـيــن مـبـنــى الــركــاب
ا لـ ـج ــد ي ــد ر ق ـ ــم ( )4ف ــي م ـطــار
الكويت الدولي.
ووص ــل مــوكــب سـمــوه إلــى
م ـكــان ال ـح ـفــل ح ـيــث اسـتـقـبــل
بـ ـك ــل حـ ـ ـف ـ ــاوة وت ــرحـ ـي ــب مــن
ق ـبــل وزي ـ ــرة ال ــدول ــة ل ـشــؤون
اإلس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــان وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ــدولـ ـ ــة
ل ـشــؤون الـخــدمــات الــدكـتــورة
جـ ـ ـن ـ ــان بـ ــوش ـ ـهـ ــري ورئ ـ ـيـ ــس
اإلدارة ا لـ ـ ـع ـ ــا م ـ ــة لـ ـلـ ـطـ ـي ــران
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدنـ ـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ سـ ـلـ ـم ــان
الحمود.
وش ـه ــد ال ـح ـفــل س ـمــو ولــي
الـعـهــد الـشـيــخ ن ــواف األحـمــد
ورئيس مجلس األمة مرزوق
ال ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــم ورئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـج ـل ــس
الـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ جــابــر
الـمـبــارك وك ـبــار الـمـســؤولـيــن
بالدولة.
وت ـف ـضــل س ـم ــوه بـتــدشـيــن
مبنى الركاب الجديد بعدها
ق ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة ف ـ ـ ــي أقـ ـ ـس ـ ــام
وإدارات ا ل ـم ـب ـنــى ا لـمـخـتـلـفــة
ثـ ـ ــم بـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـح ـ ـفـ ــل ب ــال ـن ـش ـي ــد
ال ــوطـ ـن ــي وتـ ـ ـ ــاوة آي ـ ـ ــات مــن

الذكر الحكيم وألقت الوزيرة
بــوش ـهــري كـلـمــة بــالـمـنــاسـبــة
ثمنت في مستهلها «الخطوة
ال ـج ــدي ــدة ل ـت ـطــويــر مـنـظــومــة
الـ ـنـ ـق ــل ال ـ ـجـ ــوي بـ ـم ــا ي ــواك ــب
أحدث التطورات» .وقالت إن
ر عــا يــة صاحب السمو لحفل
تدشين مبنى الركاب الجديد
 4Tتمدنا بفيض من الدوافع
والحوافز التي تشجعنا على
مواصلة العمل الذي عاهدنا
سـ ـم ــوك ــم ع ـل ـي ــه بـ ـ ــأن ن ـس ـعــى
ب ــاذلـ ـي ــن أقـ ـص ــى ال ـج ـه ــد مــن
أج ــل رفـعــة الـكــويــت فــي كــافــة
المجاالت.

الحاجة للتوسعة
وأ ض ــا ف ــت :مــع حــر كــة سفر
ح ـث ـي ـث ــة تـ ـشـ ـه ــده ــا الـ ـك ــوي ــت
في العقود األ خـيــرة وازد يــاد
عدد المسافرين كانت هناك
ح ــاج ــة م ــاس ــة إلـ ـ ــى تــوس ـعــة
ال ـم ـطــار ف ـكــانــت ف ـكــرة إن ـشــاء
هذا المبنى من خالل اإلدارة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـطـ ـي ــران الـ ـم ــدن ــي
وم ـ ـ ـتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــة مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة م ــن
طــواق ـم ـهــا اإلداري ـ ـ ــة والـفـنـيــة
لـ ــرفـ ــع طـ ــاقـ ــة ال ـ ـم ـ ـطـ ــار م ـ ــن 7

مــاي ـيــن م ـســافــر س ـنــويــا إلــى
 25م ـل ـي ــون م ـس ــا ف ــر ب ـح ـلــول
ع ــام  2022و ه ــو م ــا سنبني
عليه توسعاتنا المستقبلبية
بما يالئم تاريخ الكويت في
النقل الجوي.
وتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــت :ل ـ ـقـ ــد ح ــرص ــت
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة وب ـ ـتـ ــوج ـ ـي ـ ـهـ ــات
و مـتــا بـعــة مـبــا شــرة مــن سمو
ر ئـ ـ ـي ـ ــس ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء أن تـ ـك ــون
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة إنـ ـش ــاء مـبـنــى
الركاب رقم  4بمطار الكويت
ن ـ ـمـ ــوذجـ ــا ج ـ ــدي ـ ــدا ف ـ ــي ع ـمــل
السلطة التنفيذية وذلك عبر
اس ـت ـق ـطــاب أف ـض ــل ال ـخ ـبــرات
ا ل ـع ــا ل ـم ـي ــة فـ ــي مـ ـج ــال إدارة
وت ـش ـغ ـيــل الـ ـمـ ـط ــارات وال ـتــي
ت ــرج ـم ـت ـه ــا ع ــاق ــة الـ ـتـ ـع ــاون
م ــع ش ــرك ــة ان ـش ــن ل ـل ـم ـطــارات
الـ ـك ــوري ــة والـ ـت ــي سـتـتـضـمــن
خـ ـل ــق فـ ـ ــرص عـ ـم ــل ل ـل ـش ـبــاب
الـ ـك ــويـ ـت ــي وتـ ـ ــدريـ ـ ــب كـ ـ ــوادر
ا لـطـيــران المدني على أ حــدث
مــا و صـلــت إ لـيــه تقنيات هذا
الـ ـمـ ـج ــال فـ ــي الـ ـع ــال ــم .وان ـن ــا
اليوم أمام مشروع تحول إلى
واقع وفقا لبرنامجه الزمني
المقرر حيث سيدشن أعماله
وخدماته مع شركائنا شركة

 3محاور
الستراتيجية
تطوير النقل
ً
الجوي بشريا
ً
وتشريعيا
ً
وخدماتيا
الحمود

ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة الـكــويـتـيــة
في الشهر المقبل وهي مجرد
خـطــوة تتبعها إن ش ــاء ا لـلــه
خـطــوات أخــرى أ بـعــد وأعمق
وأك ـ ـبـ ــر بـ ـم ــا ي ـم ـه ــد ال ـط ــري ــق
لـتـحـقـيــق ب ـعــض م ــا تـصـبــون
إليه سموكم من أجل الكويت.
و خ ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــت بـ ـ ـق ـ ــو لـ ـ ـه ـ ــا «إن
أك ـ ـثـ ــر مـ ــا ي ـش ـع ــرن ــا بــال ـف ـخــر
أن ا لـ ـس ــوا ع ــد ا ل ـك ــو ي ـت ـي ــة مــن
ال ـم ـه ـنــدس ـيــن وال ـم ـه ـنــدســات
قـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــوا نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوذج ـ ـ ــا رائ ـ ـ ـعـ ـ ــا
لـلـعـنـصــر ا لــو طـنــي المجتهد
ف ــي عـمـلــه وإخ ــاص ــه لــوطـنــه
ف ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــوا الـ ـلـ ـي ــل ب ــال ـن ـه ــار
متحدين عامل الوقت إلنجاز
مـبـنــى ا لــر كــاب ا لـجــد يــد فلهم
مـنــا كــل الـشـكــر وال ـث ـنــاء .كما
انه التزاما منا بالتوجيهات
الـ ـس ــامـ ـي ــة ل ــرع ــاي ــة ال ـش ـب ــاب
وبناء قدراته واالستثمار فيه
فــإن ـنــا ف ــي ال ـح ـكــومــة وبــدعــم
الم ـ ـحـ ــدود م ــن س ـم ــو رئ ـيــس
مجلس ا ل ــوزراء نعمل اليوم
عـلــى تــوفـيــر بـعـثــات دراس ـيــة
فــي أ هــم الجامعات العالمية
فـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــم إدارة و تـ ـشـ ـغـ ـي ــل
الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــارات بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
وزارة التعليم ا لـعــا لــي وذ لــك

سمو األمير يتسلم هدية تكريمية بالمناسبة
ل ـت ـك ـم ـيــن الـ ـشـ ـب ــاب ال ـكــوي ـتــي
م ـ ــن ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى أف ـض ــل
ت ـ ـح ـ ـص ـ ـيـ ــل عـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــي ل ـ ـتـ ــولـ ــي
ال ـم ـس ــؤول ـي ــات الـمـسـتـقـبـلـيــة
بكل احترافية.

محاور التطوير
ك ـم ــا أ لـ ـق ــى ر ئـ ـي ــس اإلدارة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـطـ ـي ــران الـ ـم ــدن ــي
كـلـمــة بــا لـمـنــا سـبــة ق ــال فيها
« ح ــر ص ــا م ــن اإلدارة ا ل ـعــا مــة
للطيران المدني على تنفيذ
رؤية الكويت التنموية 2035
اعتمد الطيران المدني رؤية
ت ـن ـف ـيــذيــة فـ ــي ش ـ ــأن ت ـحــويــل
ال ـك ــوي ــت إلـ ــى م ــرك ــز إقـلـيـمــي
ن ـشــط لـلـنـقــل ال ـج ــوي وات ـخــذ
ك ــاف ــة الـ ـخـ ـط ــوات ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
ال ـ ـ ـ ــازم ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر ق ـ ـطـ ــاع
الـ ـطـ ـي ــران الـ ـم ــدن ــي ل ـمــواك ـبــة
النمو المطرد في حركة النقل
الـ ـج ــوي ال ـم ـح ـلــي وال ـم ـتــوقــع
أن تـتـجــاوز  40مـلـيــون راكــب
س ـ ـنـ ــو يـ ــا فـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــام 2037
و ب ــإ ي ــرادات سـنــو يــة متوقعة
ب ـمــا ال ي ـقــل ع ــن  800مـلـيــون
دوالر س ـنــو يــا و ف ـ ــرص عـمــل
ب ـم ــا يـ ـق ــارب  40أ لـ ــف فــر صــة

األمير خالل جولة بالمبنى الجديد في المطار

تكريم لسموه من مهندسي المشروع

صاحب السمو وولي العهد والمبارك يتوسطون مهندسي المبنى

عمل .وتضمنت هــذه الرؤية
أهدافا وخططا استراتيجية
ت ـ ــرك ـ ــزت ف ـ ــي ثـ ــاثـ ــة مـ ـح ــاور
أساسية:
ا ل ـ ـم ـ ـحـ ــور األول :ي ـع ـت ـمــد
على االستثمار في العنصر
الـ ـبـ ـش ــري مـ ــن خ ـ ــال تـطـبـيــق
خطة شاملة تتضمن تدريب
وت ــأه ـي ــل ال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـتــي
محليا ودوليا.
المحور الثاني :يتمثل في
تـطــويــر تـشــريـعــات وقــوانـيــن
وأنظمة الطيران المدني في
ال ـك ــوي ــت ل ـت ـت ــواف ــق وت ــواك ــب
الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــريـ ـ ـع ـ ــات والـ ـ ـق ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــن
الــدولـيــة ذات الـصـلــة وإع ــداد
قـ ـ ــانـ ـ ــون الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران الـ ـم ــدن ــي
الجديد الذي يقضي بتحول
اإلدارة ا لـ ـ ـع ـ ــا م ـ ــة لـ ـلـ ـطـ ـي ــران
المدني من إدارة تقليدية إلى
هيئة فنية متطورة مستقلة
ت ـ ـمـ ــارس س ـل ـط ــات ـه ــا م ـح ـل ـيــا
ودوليا.
أما المحور الثالث فيتعلق
بـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـ ـب ـ ـنـ ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة
وال ـم ــراف ــق ال ـخــدم ـيــة تـنـفـيــذا
لخطط ا لــدو لــة التنموية في
ت ـعــزيــز إي ـ ــرادات ال ــدول ــة غير
النفطية وهذا ما انتهجه

كونترات الحجز في المبنى الجديد

local@aljarida●com

االبتدائي  ٨أغسطس بطاقة استيعابية تصل إلى  ٦ماليين
َّ
• تنامي حركة السفر حتم التوسعة بما يالئم تاريخ الكويت في النقل الجوي

ً
متوسطا المشاركين في المناسبة
صاحب السمو

ولي العهد لدى وصوله
الطيران المدني واعتمد
على فصل الجانب التشريعي
والـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب
الـتـشـغـيـلــي مــن خ ــال تـعــزيــز
الشراكة بين القطاعين العام
والـ ـ ـخ ـ ــاص م ـح ـل ـي ــا ودول ـ ـيـ ــا
والتعاون مع شركات عالمية
متخصصة في قطاع الطيران
المدني.
و ق ـ ـ ــال ان م ـ ـطـ ــار ا لـ ـك ــو ي ــت
يشهد اليوم تنفيذ جملة من
المشاريع التطويرية أهمها
على المدى القصير تحديث
وت ـح ـس ـيــن خ ــدم ــات ال ـم ـب ـنــى
الــرئ ـي ـســي ال ـح ــال ــي ل ـل ـم ـطــار.
امـ ــا ع ـل ــى الـ ـم ــدى ال ـم ـتــوســط
فـتـتـضـمــن قــائ ـمــة ال ـم ـشــاريــع
إنشاء مبنى الركاب الجديد
ر قـ ــم ( )2ا ل ـ ــذي ت ـصــل طــا قـتــه
االستيعابية ا لــى  25مليون
م ـ ـسـ ــافـ ــر س ـ ـنـ ــويـ ــا ومـ ـخـ ـط ــط
ا ف ـت ـت ــا ح ــه فـ ــي ا ل ـ ـعـ ــام .2022
ا نـشــاء مــدرج ثالث وتحديث
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارج ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة وبـ ـ ــرج
مراقبة جديد وتطوير أنظمة
ال ـ ـمـ ــاحـ ــة وتـ ـشـ ـغـ ـي ــل م ــدي ـن ــة
الشحن الجديدة على مساحة
ثالثة ماليين متر مربع.
أمـ ــا ع ـل ــى الـ ـم ــدى ال ـطــويــل

الجاسم :نقل  ٤.٦ماليين راكب حتى نهاية العام

تكريم من المهندسين لولي العهد
فتم التخطيط واإلعداد خالل
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـعـ ـش ــر ال ـم ـق ـب ـلــة
النـ ـش ــاء مـ ـط ــار دول ـ ــي جــديــد
ف ـ ــي شـ ـ ـم ـ ــال الـ ـ ـب ـ ــاد ل ـت ـل ـب ـيــة
مـتـطـلـبــات الـخـطــة الـتـنـمــويــة
لرؤية الكويت .2035

ب ـ ـعـ ــدهـ ــا تـ ـ ــم ع ـ ـ ــرض ف ـي ـلــم
ع ــن م ـب ـنــى ال ــرك ــاب ال ـجــديــد.
وت ــم ت ـقــديــم ه ــداي ــا تــذكــاريــة
لصاحب السمو وسمو ولي
العهد بهذه المناسبة.

األمير ويوسف الجاسم

ناصر المحمد وجابر المبارك لدى وصولهما

قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية
يوسف الجاسم في كلمة بالمناسبة ان هذه النقلة المشهودة
بتاريخ الخطوط الجوية الكويتية تتحقق في عهد صاحب
السمو ا لــذي شهد وال يــزال يشهد يوما تلو اآل خــر إنجازات
تـتــرا كــم لتجعل مــن ا لـكــو يــت مــر كــزا لـلـتــأ لــق إقليميا وعربيا
ودوليا محققة في مجملها الرؤية السامية للكويت ()2035
وآمالكم الملهمة باستعادة مكانتها المرموقة كمركز مالي
وتجاري إقليمي رئيسي.
وأضاف :سنبدأ بإذن الله التشغيل االبتدائي اعتبارا من
الخامس والعشرين الساعة الثامنة من يوم ثمانية من شهر
أغسطس القادم وسيكتمل تشغيلنا في نهايته ،وستحلق من
هــذا المبنى بعون الله  25طائرة من أ حــدث ا لـطــرازات وهي
قــوام أسطول الخطوط الجوية الكويتية اليوم لتنقل حتى
نهاية هذا العام أربعة ماليين وستمئة ألف راكب مع زيادة
تـقــدر بـنـصــف مـلـيــون راك ــب كــل ع ــام سـيـنـقـلــون عـلــى أجنحة
 33600ر حـلــة نـظــا مـيــة سـنــو يــا لـتــر بــط ا لـكــو يــت بـ ـ  43مدينة
فــي  26دو ل ــة شــرق و غ ــرب عــا لـمـنــا ا لـمـتـســع محققة األ ه ــداف
المرسومة عبر مبادئ أساسية نسير عليها وهي :السالمة
واألمان وانضباط المواعيد وتقديم أفضل الخدمات متكئين
على تاريخ من التميز ممتد لما يجاوز الستة عقود ودعم

ِّ
مـقــدر مــن ا لـحـكــو مــة ومجلس األ مــة ا لـمــو قــر يــن وأ هــل الكويت
جميعا الذين نتخذ من والئهم للطائر األزرق ذخيرة تدفعنا
للمزيد من النمو والتقدم.
وت ــاب ــع :ل ـعــل ال ـم ـنــاس ـبــة ي ــا ص ــاح ــب ال ـس ـمــو تـسـتــدعـيـنــي
إلزجاء الشكر والعرفان لحكومتنا وعلى رأسها سمو الشيخ
جابر المبارك و نــواب رئيس مجلس ا لــوزراء وكافة ا لــوزراء
وا لـمـســؤو لـيــن فــي ا ل ــوزارات وا لـهـيـئــات الحكومية الحاليين
والسابقين منهم الذين دعموا وساندوا إنجاز هذا الصرح
الكبير خــال فـتــرة قياسية لتمكيننا فــي ا لـخـطــوط الجوية
الكويتية مــن تقديم ا لـخــد مــات المتميزة لعمالئنا عبر هذا
المبنى المخصص لهم.
واستطرد :في الختام فإننا يا صاحب السمو نعاهد الله
ونعاهدكم على أن نؤدي مسؤولياتنا باألمانة والصدق وأن
نكون عند حسن ظنكم والشعب الكويتي الكريم بــأن تبقى
الخطوط الجوية الكويتية دائما في الطليعة تحت قيادتكم
الحكيمة.

تقنيات متطورة ...وكفاءة تشغيل

مكتب التذاكر في المبنى الجديد
أن ـش ــئ مـبـنــى ال ــرك ــاب ال ـج ــدي ــد رقـ ــم ( )4وفــق
المقاييس المعتمدة التحاد النقل الجوي الدولي
(األياتا) وبطاقة استيعابية تبلغ  4.5ماليين راكب
قابلة الستيعاب  6ماليين راكب سنويا.
وي ـع ـت ـبــر ال ـم ـب ـنــى إض ــاف ــة ج ــدي ــدة لـتـحــديــث
البنية التحتية لمطار الكويت الدولي حيث تم
تصميمه وبناؤه وفق أحدث التقنيات المتطورة
واألنظمة األمنية المعتمدة عالميا التي تضمن
كـفــاء ة التشغيل وفــق أعـلــى مستويات السالمة
واألمن حيث تبلغ مساحته بجميع مرافقه نحو
 225ألف متر مربع ويتضمن المشروع عدد 14
بوابة للطائرات منها  5بوابات أرضية و 9بوابات

تضم جسورا متحركة متصلة بالمبنى حديثة
ومتطورة الستقبال الـطــائــرات الجديدة إضافة
إلى قاعات للدرجة األولى ودرجة رجال األعمال
ومساحات تجارية استثمارية مخصصة للسوق
الحرة وقاعة لركاب الترانزيت إضافة إلى منطقة
متكاملة مجهزة بعدد  4سيور عريضة الحجم
السـتــام أمتعة الــركــاب منها  2بسعة مضاعفة
كما يتضمن المشروع منطقة متكاملة لمواقف
الـسـيــارات تتسع لنحور  2450سـيــارة بمساحة
تفوق  100الــف متر مربع وجسر معلق للمشاة
يربط ما بين المواقف والمبنى الرئيسي.
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«طوارئ العاصمة» تحرر ً٦٨
مخالفة وترفع  490إعالنا

ال شيء مستحيل مع العزيمة واإلرادة
أحمد العبدالله
ال ش ـ ـ ــيء م ـس ـت ـح ـي ــل مــع
ا ل ـعــز ي ـمــة واإلرادة ،فـكـثـيــرة
هـ ــي الـ ـم ــواق ــف الـ ـت ــي تـغـيــر
ح ـ ـ ـيـ ـ ــاة اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان ل ـت ـص ـن ــع
مـنــه الـنـجــاح ،فـمــن العزيمة
ّ
و ا إل ر ا د ة تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــو ل ـ ـ ــد أ هـ ـ ــم
الـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــون ـ ــات م ـ ـثـ ــل الـ ـصـ ـب ــر
وال ـ ـث ـ ـبـ ــات واالس ـ ـت ـ ـمـ ــراريـ ــة.
وه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ق ـ ـ ـصـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـتـ ــرع
ال ـكــوي ـتــي ال ـم ـه ـنــدس ع ــادل
ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن ال ــوص ـي ــص،
الـ ـ ــذي لـ ــم ي ـخ ـط ــر فـ ــي ب ــال ــه،
أو خـيــال مــن هــم حــولــه ،أنــه
سـيـنــال ال ـعــديــد مــن ب ــراء ات
االخـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراع ،ل ـ ـي ـ ـنـ ــال شـ ــرف
التقدير والتشجيع من أعلى
المستويات في الكويت ،وقد
لقي الكثير من االهتمام من
الـهـيـئــات وال ـ ـ ــوزارات ،وكــان
آخرها لقاء ه مع وكيل وزارة
الـكـهــربــاء وال ـمــاء المهندس
مـ ـحـ ـم ــد بـ ـ ــوش ـ ـ ـهـ ـ ــري ،الـ ـ ــذي
ً
ق ــدر م ـش ـكــورا لـلـسـيــد ع ــادل
اختراعاته القيمة ،التي ترفع
ً
اس ــم ال ـكــويــت ع ــال ـي ــا ،وك ــان
الـحــديــث عــن بــاكــورة إنـتــاج
ا خ ـتــراع المطرقة الهوائية،
الـتــي ســاعــدت فـكــرتـهــا على
ا لـ ـتـ ـص ــدي إل ن ـ ـقـ ــاذ األرواح
ً
أثناء الحرائق ،خصوصا في
المباني العالية.
المهندس عادل الوصيص
مــؤمــن أن الـجـمـيــع يــريــد أن

ينجح فــي هــذه الـحـيــاة ،ولكن
من وجهة نظره قلة هم الذين
ُيكتب لهم النجاح بعد توفيق
ال ـل ــه ع ــز وجـ ــل ،وه ــم أص ـحــاب
اإلرادة والعزيمة ،وأن الجميع
يملك قــدرات ذاتية ،ولكن هذه
القدرات خاملة ،لذا برأيه يجب
ع ـ ــدم الـ ـت ــوان ــي وأخ ـ ـ ــذ األم ـ ــور
م ـح ـمــل الـ ـج ــد ،والـ ـت ــوك ــل عـلــى
الله حتى ننال شعور النجاح،
رغم كثرة األفراد في مجتمعنا
لألسف المحبطين.
يــروي المهندس الوصيص
كـيــف ب ــدأ مـسـيــر تــه التعليمية
ب ـ ــالـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــود درجـ ـ ـ ـ ـ ــة درجـ ـ ـ ـ ــة،
ح ـيــن تـخـصــص ف ــي الـهـنــدســة
الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ــرب ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة ،واالج ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاد
وال ـم ـث ــاب ــرة وال ـب ـح ــث وال ـع ـمــل
ال ــدؤوب ،الــذي أثمر في نهاية
المطاف شجرة من االختراعات
الـثـمـيـنــة والــذك ـيــة ال ـتــي تـخــدم
كــا فــة المجتمع .و لـنــا أن نلقي
ن ـظ ــرة ع ـلــى ت ـلــك االخ ـت ــراع ــات
بـ ــدايـ ــة ب ــالـ ـم ــروح ــة ال ـط ــوي ـل ــة،
حـيــث يـقــوم جـهــاز عـلــى إنـتــاج
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء م ـ ــن قـ ـ ــوة ال ـ ــري ـ ــاح،
وي ـت ـحــرك عـلــى ات ـج ــاه ال ـه ــواء،
ويقوم بضغط ا لـهــواء للمرور
بحيز ضيق ،وعندها ستزيد
سرعة الهواء وكثافته ،وهناك
جهد واضح في اختراع جليل
ي ـخــدم الـبـيـئــة وال ــزراع ــة ،وهــو
ال ـ ــري بــال ـب ـخــار ال ـ ـبـ ــارد ،ال ــذي
يعمل عـلــى التحكم فــي در جــة
ضـ ـغ ــط ال ـ ـ ـهـ ـ ــواء ،مـ ـم ــا يـقـضــي
على مشكلة الملوحة ،والكثير

من االختراعات التي ترفع لها
ً
القبعة جدارة وتحصيال.
المهندس ع ــادل الوصيص
ً
م ــن الـعـصــامـيـيــن عـلـمـيــا ،وقــد
ع ـمــل ع ـلــى مــوه ـب ـتــه وصـقـلـهــا
ب ـن ـف ـس ــه ،واجـ ـتـ ـه ــد ع ـل ــى ذل ــك،
وك ـمــا ي ـقــال بـنــى ال ـج ــدار لبنة
ح ـ ـتـ ــى أق ـ ـ ــام ـ ـ ــه ،لـ ـ ـ ــذا اسـ ـتـ ـح ــق
ب ـجــدارة كــل تـلــك السلسلة من
التكريمات والتقدير لجهوده
العالمية ،وحصوله على أربعة
من بــراء ات االخـتــراع العالمية
والميدالية الذهبية في اختراع
(حزام اإلنقاذ) .ولحصوله على
ا لـمـيــدا لـيــة ا لــذ هـبـيــة العالمية،
ضـ ـم ــن ت ـص ـن ـي ــف اخ ـ ـتـ ــراعـ ــات
األ جـهــزة واألدوات بالمعرض
الدولي لالختراعات واإلبداعات
ف ـ ــي ا لـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات ITEX 2017
المقام فــي دو لــة ماليزيا .وقد
ك ــان ت ـكــريــم عــائ ـلــة الــوصـيــص
بولدهم المهندس على شرف
النائب ماجد المطيري ،ا لــذي
ّ
تـ ـق ــل ــد ال ـم ـن ـب ــر ل ـي ـل ـق ــي ك ـل ـمــة،
ً
محتفيا بالمهندس المخترع
عـ ــادل الــوص ـيــص ،ل ـمــا ق ــام به
ً
من إ نـجــاز ،يعد فخرا للكويت
بــالـمـحــافــل الــدولـيــة وللشباب
الكويتي ،وأهدى النائب ماجد
المطيري المهندس ً الوصيص
ً
ً
درعا تكريما وهدية.
ك ـمــا ح ـض ــرت هـ ــذا الـتـكــريــم
جمعية المهندسين ،إذ أ نــاب
عنهم أمين سر الجمعية فهد
العتيبي ،وأمين السر المساعد
عضو مجلس اإلدارة المهندس

●

بوشهري خالل استقباله الوصيص
حمود الهدية ،وقد ألقى أمين
سر الجمعية كلمة باالحتفال
أشـ ـ ـ ـ ـ ــاد ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ب ــالـ ـمـ ـهـ ـن ــدس
ال ـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــص ،وبـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود
أب ـ ـن ـ ــاء ال ـج ـم ـع ـي ــة وت ـم ـي ــزه ــم
ع ـل ــى ال ـس ــاح ـت ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والعالمية .وفي نهاية الحفل
قام المحتفى به بشكر كل من
حضر ،وكان لحضورهم األثر
الطيب له.
وأ ثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــى ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدس
الـ ـ ــوص ـ ـ ـيـ ـ ــص عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـنـ ــائـ ــب
المطيري إلصــراره وحضوره
ً
التكريم ومشاركته له ،وأيضا
ش ـك ــر ال ـم ـه ـن ــدس الــوص ـيــص
ج ـم ـع ـي ــة ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن ع ـلــى
الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــوره ـ ــم وال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة
ً
لـ ـه ــذا الـ ـنـ ـج ــاح ،ع ـل ـم ــا بــأن ـهــا
المرة األو لــى التي تكرم فيها
ً
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ش ـ ـخ ـ ـصـ ــا خـ ـ ــارج
مقرها .هذا ،وأعرب المهندس
الوصيص عــن شكره لجميع

الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــور ع ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــري ـ ــم
والمشاركة والمساندة ،وأكد
أن ـ ــه ي ـع ـت ـبــر ك ــل ه ـ ــذه الــوق ـفــة
ً
والمساندة دافعا للمزيد من
العطاء لهذا البلد العزيز.
إن إرادة الـمـهـنــدس ع ــادل،
ً
بفضل الله ،جعلته يقف وجها
ل ــوج ــه فـ ــي تـ ـح ــدي الـ ـظ ــروف
والـ ــواقـ ــع وال ـض ـع ــف وال ـي ــأس
وطول الطريق ،وأن يبدو أكثر
ً
ص ــرارا فــي التحدي والتقدم
إ ّ
البناء ،فصاحب اإلرادة يصنع
م ـ ــن أض ـ ـعـ ــف قـ ـ ـ ــدرة لـ ــديـ ــه أو
مـهــارة قــوة جـبــارة تمكنه من
التواصل والوصول إلى غايته
ال ـم ـن ـش ــودة ب ـت ـح ـق ـيــق الـعـمــل
المثمر ا ل ــذي يفيد مجتمعه،
ف ـه ــو ال ي ـس ـت ـص ـغــر أي ف ـكــرة
أو وس ـي ـل ــة قـ ــد تـ ـس ــاع ــده فــي
تحقيق هدفه الطيب ،فاإلرادة
والعزيمة هما األمل في الغد،

والعمل في الحاضر ،والتقدير
لما كان في الماضي!
ف ــي هـ ــذه ال ــدن ـي ــا الــواس ـعــة
ه ـنــاك تـخـصـصــات وم ـه ــارات
ومـ ـع ــارف وإبـ ــداعـ ــات تـحـتــاج
مـنــا فـقــط إلــى اإلرادة الـقــويــة،
لتحويلها إ لــى أرض ا لــوا قــع،
ـان
بـ ـع ــد أن ك ــان ــت مـ ـج ــرد أمـ ـ ـ ٍ
وأحـ ـ ـ ـ ـ ــام ،فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلرادة الـ ـق ــوي ــة
الصادقة هي التي تصنع لنا
ال ـم ـع ـجــزات !...وه ـنــاك الكثير
مـ ــن أم ـ ـثـ ــال ال ـم ـه ـن ــدس عـ ــادل
الوصيص ينتظرون الفرصة،
وال ـكــويــت تـسـتــاهــل أن يـكــون
أبناؤها متميزين ،فال نبخل
ع ـل ـي ـهــا ب ـم ـثــل هـ ــذه ال ـط ــاق ــات
التي ترفعها وتعززها ،ليس
ً
محليا فقط بل على مستوى
العالم أجمعه.

علي حسن

كشفت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت عن تواصل الحمالت
التي يشنها فريق الطوارئ بفرع بلدية العاصمة من قبل النوبات الثالث
(أ وب وج) ،حيث قــام بتنفيذ حملة مــدة أسـبــوع ،شملت التفتيش على
المحالت التجارية وإزالــة التعديات على أمــاك الـدولـة ،فضال عن رصد
العقارات المخالفة للوائح وأنظمة البناء والتعامل مع الشكاوى الواردة.
وتأتي الحملة تزامنا مع الحملة اإلعالمية التي أطلقتها اإلدارة تحت
شعار «تواصل معنا» ،والتي تهدف إلى إزالة كل التعديات على أمالك الدولة
واإلعالنات بالشوارع والميادين ومتابعة الباعة الجائلين ،وكل ما يشغل
الطريق ،سواء استغالل مساحة دون ترخيص أو سيارات مهملة ،فضال
عن متابعة شركات النظافة ومدى التزامها بتطبيق العقود بينها وبين
البلدية ،ومتابعة شكاوى الجمهور الواردة عبر مواقع التواصل االجتماعي.
من جانبه ،أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية العاصمة زيد العنزي
أن مفتشي النوبات قاموا بتحرير  56مخالفة إعالن ،إلى جانب رفع 490
إعالنا مخالفا من الشوارع والميادين ،مضيفا أنه تم تحرير  12مخالفة
بناء ،وتوجيه  12إنذار بناء ،وإخالء عقار من العزاب بمنطقة السرة.
وأفــاد بأن مفتشي الفريق قاموا بغلق  9محالت تجارية غلقا إداريــا،
لمخالفتهم لوائح وانظمة البلدية ،فضال عن إزالــة  12محال تم بناؤها
قبل الحصول على ترخيص من البلدية ،مناشدا الجميع االلتزام بلوائح
وأنظمة البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة.

«بلدية الجهراء» :الكشف
على  200محل خالل يونيو
كشفت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت عن إنجازات إدارة
التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية لفرع بلدية الجهراء لشهر يونيو،
حيث تم الكشف على  200محل ،وتحرير  30مخالفة ،برسوم بلغت 400
دينار .ودعت إدارة العالقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى
تتعلق بالبلدية إلى االتصال على الخط الساخن  ،139أو التواصل عبر
حساب البلدية بمواقع التواصل االجتماعي @ ،kuwmunوسيتم اتخاذ
االجراءات القانونية حيالها على الفور.
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قدومي لـ ةديرجلا  »KiLAW« :تتطلع لتحقيق
الموازنة بين طلبة «البعثات» والدارسين على نفقتهم
•

خريجو «الثانويات اإلنكليزية» ال يعفون من اختبارات القدرات باللغتين
فيصل متعب

بينما أشار مدير القبول في
كلية القانون الكويتية العالمية
د .صباح قدومي إلى أن أعداد
الطلبة المقبولين في هذا
الفصل لخطة البعثات الداخلية
بلغت  210طالب وطالبات،
أعرب عن تطلع الكلية للموازنة
بين أعداد الطلبة الدارسين
على نفقتهم الخاصة وطلبة
البعثات الداخلية.

أكد مدير القبول في كلية القانون الكويتية العالمية
د .صباح قدومي ،أن الكلية تتطلع إلى الموازنة بين أعداد
الطلبة ،الــذيــن يــدرســون على نفقتهم الخاصة وطلبة
البعثات الداخلية ،بحيث تكون متقاربة لتحقيق الموازنة
ً
المطلوبة في كل فصل دراسي ،الفتا إلى أن أعداد الطلبة
الذين تم قبولهم في هذا الفصل لخطة البعثات الداخلية
بلغت  210طالب وطالبات.
وقال قدومي لـ«الجريدة» ،أمس« ،إن تسجيل الطلبة
ً
الدارسين على نفقتهم الخاصة مازال مفتوحا في الكلية،
«بحيث نستقبل طلبات االلتحاق الخاصة بهم الى آواخر
ً
ً
أغسطس القادم» ،مبينا أن هناك أعدادا كبيرة سجلت في
الكلية من الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة واألعداد
في ازديــاد إلى اآلن ،كما أنها ال تقف فقط على الطلبة
المقبولين في البعثات الداخلية ،بل هناك فئة أخرى
ستتقدم الى الكلية ،وهم أبناء الدبلوماسيين ،والطلبة
ذوو االحتياجات الخاصة ،وشواغر البعثات الداخلية.
وأضاف أن اختبار القبول في الكلية «يشمل اللغتين
ً
اإلنكليزية والعربية ،وهناك أيضا اختبار شفهي للطالب

العازمي تنال ماجستير «اآلثار القانونية
لتحويل الكويتية لشركة مساهمة»

نــالــت الطالبة حـنــان ع ــواد الـعــازمــي شـهــادة الماجستير فــي القانون
ال ـخــاص ،مــن كلية الـقــانــون الكويتية الـعــالـمـيــة ،عــن أطــروحـتـهــا (اآلث ــار
القانونية لتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة)،
بحضور لجنة المناقشة ،التي ضمت :د .مجدي شهاب ،د .أسامة الفولي،
د .أمين دواس ،ود .خالد تالحمة ،إضافة إلى ذويها وعدد من أعضاء هيئة
التدريس .وركــزت العازمي في دراستها على ردود الفعل لدى األوســاط
السياسية واالقتصادية والشعبية على القانون رقم  6لسنة  ،2008بشأن
تحويل «الكويتية» إلــى شركة مساهمة عــامــة ،حيث دارت نقاشات في
المجتمع الكويتي حول المزايا والعيوب والفوائد والخسائر التي يمكن
أن تترتب على اتخاذ هذه الخطوة وتنفيذ القانون.

حمد العبدلي

شـ ـ ـ ـ ــددت الـ ـمـ ـلـ ـحـ ـق ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة
الكويتية السابقة في لندن ،د .نبال
بــورسـلــي ،على ض ــرورة التواصل
مـ ــع ال ـم ـك ـت ــب ال ـث ـق ــاف ــي ال ـكــوي ـتــي
ف ــور وص ــول الـطــالــب ال ــى المملكة
المتحدة إلبالغه بوصوله وتسلم
م ـخ ـص ـصــاتــه ،م ــؤك ــدة أن الـطـلـبــة
يجب عليهم ّ
تحمل مسؤولياتهم
وااللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزام ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــور ف ــي
المحاضرات ،خاصة أنها تساهم
بشكل كبير في نجاح الطالب من
عدمه .جاء ذلك خالل تنظيم قائمة
الــرايــة الطالبية لقاء ها التنويري
للطلبة المقبولين في خطة البعثات
بــال ـم ـم ـل ـكــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،ب ـم ـشــاركــة
د .بورسلي وج ــراح القلب خريج
جامعة ليدز البريطانية د .محمد
الـبـنــا ،وذل ــك مـســاء أمــس األول في
حديقة الشهيد.

وأض ــاف ــت ب ــورس ـل ــي أن الــدفـعــة
المقبولة فــي خطة البعثات للعام
الـحــالــي مـتـمـيــزة ،لكونها اجـتــازت
اختبار االيلتز ،ووفرت الحد األدنى
للقبول في الجامعات البريطانية.
من جانبه ،نقل جراح القلب خريج
جامعة ليدز البريطانية ،د .محمد
البنا ،تجربته خالل دراسته الطب
في المملكة المتحدة ،وكيف استطاع
اجـتـيــاز الـتـحــديــات الـتــي واجـهـتــه،
خاصة عدم توفر وسائل التواصل
االجتماعي في بداية التسعينيات،
م ــؤك ــدا أن ــه اس ـت ـطــاع تـنـظـيــم وقـتــه
وتحصيل الدرجات العالية بسبب
حضوره المحاضرات التي استفاد
منها بشكل كبير خالل االختبارات.
مــن جــانـبـهــم ،دع ــا عـضــوا لجنة
المستجدين في قائمة الراية ،هاشم
أش ــرف وفــاطـمــة ال ـمــا ،خ ــال كلمة
مشتركة لهما ،الطالب والطالبات
الجدد المقبولين في خطة البعثات

القرار قتل للمهنية والحرفية وكارثة على مستقبل الكويت

مبدأ إنشاء الهيئة
وأشـ ــارت الـكـتـلــة ،فــي بـيــان صـحــافــي،
أم ــس ،إل ــى أن ق ــرار الـفـصــل بـمـنــزلــة قتل

للمهنية والحرفية ،وكارثة على مستقبل
الـتـعـلـيــم بــال ـكــويــت ،وي ـت ـنــافــى م ــع مـبــدأ
إنشاء الهيئة وقانونها ،ا لــذي نص في
مادته الثانية على ما يلي «إن الغرض
من إنشاء الهيئة توفير وتنمية القوى
ال ـعــام ـلــة الــوط ـن ـيــة ،ب ـمــا يـكـفــل مــواجـهــة
الـ ـقـ ـص ــور فـ ــي ال ـ ـقـ ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـف ـن ـيــة
ا لــو ط ـن ـيــة ،و تـلـبـيــة ا ح ـت ـيــا جــات التنمية
في البالد».

اختطاف القرار
ً
وأوض ـح ــت أن ــه «ال ي ـجــوز أبـ ــدا قـيــام
أعـ ـ ـض ـ ــاء ه ـي ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ب ــاخ ـت ـط ــاف
ا ل ـقــرار ،و هــم يمثلون فقط  25فــي المئة
من منتسبي الهيئة ،بينما تم استبعاد
ال ـك ـت ـلــة ع ــن ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـ ـق ــرار وهــي
تمثل  75في المئة ،والبد لمتخذ القرار
ولمجلس األ م ــة اال سـتـمــاع لــو جـهــة نظر
الكتلة ،ألن مهمتها الحفاظ على رسالة
الهيئة ،والهدف الذي أنشئت من أجله،
وهو تزويد سوق العمل بالعمالة الفنية

ا ل ـمــدر بــة م ــن حـمـلــة ا ل ــد ب ـل ــوم ،ألن ُتغير
ا لـمـسـمـيــات ال يـغـيــر ا ل ــوا ق ــع ،وإذا فصل
القطاعان فستظل الطاقة االستيعابية
ثابتة ،وكل اإلحصائيات تثبت أن حاجة
سوق العمل في السنوات القادمة لحملة
الدبلوم ال البكالوريوس».
و نــا شــدت الكتلة وز ي ــر ا لـتــر بـيــة وز يــر
التعليم العالي د .حامد العازمي التروي
فـ ــي الـ ـ ـق ـ ــرار واالس ـ ـت ـ ـمـ ــاع ل ــوجـ ـه ــة ن ـظــر
الـجـمـيــع ،وتـطـهـيــر الـهـيـئــة مــن أصـحــاب
الشهادات المضروبة ،واألبحاث المزورة،
وتطبيق القانون ،واالتجاه إلى المقترح
البديل وهو إنشاء جامعة جابر األحمد
من خالل خروج كلية التربية األساسية
فقط ،وإنشاء جامعة للعلوم التطبيقية
خارج رحم الهيئة ،للتغلب على مشكلة
تــزايــد أع ــداد الـطـلـبــة خــريـجــي الـثــانــويــة
العامة.

«األصول» يطلق معرض «تراثنا «تدريس التطبيقي» إلدراج مطالب
التربوي اإلسالمي» في «األساسية» األساتذة في «مجلس الهيئة»

نـ ـظ ــم قـ ـس ــم األص ـ ـ ـ ــول واإلدارة
التربوية في كلية التربية األساسية
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب معرض «رحلة إلى تراثنا
الـتــربــوي اإلســامــي» ،تحت رعاية
م ـس ــاع ــد ع ـم ـي ــد ال ـك ـل ـي ــة ل ـل ـش ــؤون
الطالبية د .شافي المحبوب.
وق ـ ــال د .ال ـم ـح ـبــوب إن الـكـلـيــة
ح ــريـ ـص ــة عـ ـل ــى إق ـ ــام ـ ــة األن ـش ـط ــة
الـ ـط ــابـ ـي ــة االب ـ ـت ـ ـكـ ــاريـ ــة ال ــداعـ ـم ــة
ل ـب ـن ــاء ش ـخ ـص ـيــة ال ـط ـل ـب ــة ،مـبــديــا
إعجابه بتفاعل الطلبة وعنايتهم
ف ــي اس ـت ـك ـشــاف ك ـنــوز تــراث ـهــم في
بـنــاء ص ــروح الـحـضــارة وتحسين
مستواهم الفكري والتدريسي مع
تقدير جهود السابقين.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد رئـ ـي ــس قـســم
األ ص ـ ـ ـ ــول واإلدارة ا لـ ـت ــر ب ــو ي ــة د.
عـبــدالـلــه ال ـعــازمــي أن م ـقــرر تطور
الـ ـفـ ـك ــر ال ـ ـتـ ــربـ ــوي اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي مــن
ال ـ ـم ـ ـق ـ ــررات الـ ـمـ ـهـ ـم ــة م ـه ـن ـي ــا فــي
مؤسسات إعداد المعلم.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن قـ ـ ـس ـ ــم األصـ ـ ـ ـ ــول
واإلدارة التربوية يقدم في كل فصل
دراسي مقرر تطور الفكر التربوي
اإلسالمي ،الذي يقبل عليه الطلبة
ألهـمـيـتــه وضـ ــرورتـ ــه ،وال ـم ـعــرض
الـ ـح ــال ــي ي ـ ـقـ ــدم ل ـل ـط ـل ـب ــة خـ ـب ــرات

مـتـنــوعــة تــوضــح لـهــم اإلسـهــامــات
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة فـ ــي تـ ـط ــوي ــر ال ـع ـل ــوم
ومعرفة مسيرة التربية والتعليم.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ذكـ ـ ــرت م ـســاعــدة
العميد لشؤون الطالبات في الكلية
د .لطيفة الكندري أن الكلية حرصت
ع ـلــى ت ـنــويــع أنـشـطـتـهــا الـثـقــافـيــة
لتحقيق أهــداف مقرراتها ،ومنها
إ ب ــراز دور العلماء المسلمين في
خ ــدم ــة ال ـع ـلــم وال ـف ـك ــر اإلس ــام ــي،
ونـهـضــة الـمــؤسـســات التعليمية،
مـبـيـنــة أن ال ـم ـعــرض يـتـضـمــن في
أركـ ــانـ ــه ركـ ـن ــا خ ــاص ــا لـمـصـنـفــات
وأب ـح ــاث أع ـض ــاء هـيـئــة الـتــدريــس
في قسم األصول واإلدارة التربوية.
م ــن جــان ـبــه ،أشـ ــار ع ـضــو هيئة
التدريس في قسم األصــول د .بدر
ملك إلى أن الطلبة في مقرر تطور
فـ ـك ــر تـ ــربـ ــوي إسـ ــامـ ــي س ــاه ـم ــوا
بـشـكــل م ـشــرف ف ــي ب ـل ــورة األف ـكــار
إلى معرض يتضمن مئات الصور
وال ـم ـج ـس ـمــات واإلص ـ ـ ـ ــدارات الـتــي
ت ـ ـقـ ــرب األفـ ـ ـكـ ـ ــار وال ـم ـص ـط ـل ـح ــات
التربوية في التراث التربوي.

أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة م ـك ـت ــب
ال ـت ــوج ـي ــه واإلرشـ ـ ـ ــاد بـكـلـيــة
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة وال ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــرول ف ــي
ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،رابـ ـ ـع ـ ــة
ب ــورس ـل ــي ،اس ـت ـع ــداد الـكـلـيــة
الس ـت ـق ـبــال الـطـلـبــة الـمـتــوقــع
تـخــرجـهــم لـلـفـصــل ال ــدراس ــي
األول  2019 /2018خ ــال
الفترة من  8إلى  10الجاري
ب ـم ـقــر ال ـك ـل ـيــة ب ـقــاعــة ف ــاروق
بــرغــش ،السـتـكـمــال الـجــداول
ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـهـ ــم ،م ــوض ـح ــة
أن ا ل ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــة بـ ـ ــذ لـ ـ ــت م ـ ـ ــا ف ــي
وس ـ ـع ـ ـهـ ــا لـ ـت ــوفـ ـي ــر ال ـش ـع ــب
الدراسية المطلوبة والمواد
االخـتـيــار يــة الـمـطـلــو بــة لهذه
الفئة.
وأوض ـح ــت ب ــورس ـل ــي ،في
تصريح أ مــس ،أن التسجيل
س ـ ـي ـ ـكـ ــون م ـ ـتـ ــاحـ ــا ل ـل ـط ـل ـب ــة
المتوقع تخرجهم مــن دفعة
 2014وما قبل ممن اجتازوا

 123و حـ ـ ــدة درا س ـ ـيـ ــة ضـمــن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــررات الـ ـمـ ـسـ ـجـ ـل ــة ف ــي
ال ـف ـص ــل ال ـص ـي ـف ــي ال ـح ــال ــي،
ولدفعة  2015وما بعد ممن
اجتازوا  111وحدة دراسية،
ومـ ـ ـ ــن ضـ ـمـ ـنـ ـه ــم الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــررات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــل
الصيفي.
وأكـ ـ ــدت ضـ ـ ــرورة االلـ ـت ــزام
بـ ـحـ ـج ــز مـ ــوعـ ــد عـ ـب ــر م ــوق ــع
ال ـج ــام ـع ــة ل ـض ـم ــان ال ــدخ ــول
إلى الصالة لتسجيل المواد،
وضرورة اصطحاب الجدول
الـ ــدراسـ ــي ل ـل ـف ـصــل الـصـيـفــي
وا ل ـ ـ ـف ـ ـ ـصـ ـ ــل األول ل ـ ـسـ ــر عـ ــة
اإلرشاد والتسجيل ،متمنيا
ا لـتــو فـيــق لـلـجـمـيــع ،وأن تتم
ع ـم ـل ـيــة ا ل ـت ـس ـج ـي ــل دون أي
عوائق.

خالل تنظيم «الراية» لقاءها التنويري لطلبة المملكة المتحدة

«كتلة التطبيقي» ترفض فصل القطاعين
أعـ ـلـ ـن ــت كـ ـتـ ـل ــة الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي
والـ ـت ــدري ــب بــال ـه ـي ـئــة الـ ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
التطبيقي والتدريب ،التي تضم «رابطة
أعضاء هيئة التدريب بالكليات ،ورابطة
أعضاء هيئة التدريب بالمعاهد ،ونقابة
العاملين بالهيئة» ،رفضها التام لعملية
فـصــل التعليم التطبيقي عــن ا لـتــدر يــب.
وأوضحت أن مثل هذا القرار المصيري
ً
لـمــؤسـســة تـعـلـيـمـيــة ،ع ـمــرهــا  36عــامــا،
يـحـتــاج إل ــى دراسـ ــات صـحـيـحــة وأرق ــام
واض ـحــة لـبـيــان الـحـقــائــق ال ـمــرجــوة من
هــذا الـفـصــل ،ومــدى حــاجــة ســوق العمل
ب ـق ـطــاع ـيــه ال ـح ـك ــوم ــي وال ـ ـخـ ــاص خ ــال
ال ـس ـن ــوات ال ـم ـق ـب ـلــة ،ووصـ ـ ــوال إلـ ــى عــام
 ،2035ومــا يـحـتــاج إلـيــه ذلــك مــن كــوادر
وطـ ـنـ ـي ــة ش ـ ــاب ـ ــة ،ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة ف ـ ــي ه ــذا
المشروع الطموح.

صباح قدومي

«الهندسة» :األحد استكمال
جداول المتوقع تخرجهم

بورسلي لـ «مبعوثي بريطانيا» :تواصلوا مع «ثقافي لندن»
●

العازمي متوسطة أعضاء لجنة المناقشة

ً
حتى يتم قبوله في الكلية ،بشرط أن يكون حاصال على
النسبة للقبول ،وفيما يخص طلبة البعثات يشترط أن
يقدم شهادة قبول من كليتنا ،وفق الشروط الذي يضعها
ً
مجلس الجامعات الخاصة ،والكلية تبحث دائما عن
النوعية الطالبية في الدراسة ال الكمية».
وعن طلبة خريجي الثانويات اإلنكليزية ،أشار إلى
أن هناك فترة قبول وتقديم ستضعها الكلية لهم ،ذلك
ً
أن نتائج الثانويات تكون نوعا ما متأخرة ،والطلبة
يخوضون اختبارات القبول إذ إن الطالب ال يعفى من
اختبار اللغة اإلنكليزية وال العربية وإن كــان خريج
ثانوية إنكليزية.
وأوضح «أن البعثات لها مواعيد محددة في استقبال
ً
طلباتهم ،ونحن أيضا نحدد لهم مواعيد في كليتنا
ونجد البعض منهم يفضل الدراسة في الفصل الدراسي
األول ،والبعض اآلخر بالفصل الثاني».
وعن الــدراســات العليا ،قال قدومي إن الكلية يوجد
بها فوق  ١٠٠طالب يدرسون في برامج ماجستير في
القانون.

٧

أعـ ـ ـل ـ ــن أمـ ـ ـي ـ ــن سـ ـ ــر راب ـ ـطـ ــة
أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس
للكليات التطبيقية ،د .فارس
الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،ت ـق ــدي ــم ال ــراب ـط ــة
مطالب أعضاء هيئة التدريس
لمكتب المدير ا لـعــام للهيئة،
وال ـت ــي تـتـمـثــل ف ــي ال ـفــروقــات
بـيــن أع ـضــاء هـيـئــة الـتــدريــس
ف ــي «ال ـت ـط ـب ـي ـقــي» ون ـظــرائ ـهــم
بـجــامـعــة ال ـك ــوي ــت ،م ــن خــال
ت ـعــديــل ال ـن ـصــاب الـتــدريـســي
ألع ـ ـ ـضـ ـ ــاء هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس
بكليات «التطبيقي» ،بإدراجها
ع ـ ـلـ ــى جـ ـ ـ ـ ــدول أع ـ ـ ـمـ ـ ــال أقـ ـ ــرب
مجلس إلدارة الهيئة.
وقال المطيري ،في تصريح
صـحــافــي ،أم ــس ،إن المطالب
تـ ـضـ ـمـ ـن ــت ت ـ ـعـ ــديـ ــل اعـ ـتـ ـم ــاد
ضوابط تكليف أعضاء هيئة
ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ب ـك ـل ـي ــات ال ـه ـي ـئــة
بتدريس ســاعــات زائ ــدة على
ال ـ ـن ـ ـص ـ ــاب الـ ـ ـت ـ ــدريـ ـ ـس ـ ــي ،مــن
خالل تعديل ضوابط مكافأة
المكلفين ا لـعـمــل فــي الفصل
ال ــدراس ــي الـصـيـفــي ،والعطلة
الـصـيـفـيــة ،وع ـط ـلــة منتصف

الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــي ،وتـ ـع ــدي ــل
ق ـ ــرار ال ـم ـخ ـص ـصــات الـمــالـيــة
للمهمة العلمية ألعضاء هيئة
التدريس ،ليساوي قــرار دعم
البحث العلمي في الجامعة.
وأعرب عن ثقته في المدير
العام للهيئة د .علي المضف،
الذي أبدى تعاونا ملموسا مع
الرابطة تجاه عدة قضايا ،إال
أن الــرابـطــة لديها أمــل بمزيد
م ــن الـجـهــد وال ـت ـع ــاون الـبـنــاء
من قبله لتفعيل قــرار مجلس
الـخــدمــة الـمــدنـيــة وال ـم ـســاواة
ب ـيــن ال ـه ـي ـئــة ال ـتــدري ـس ـيــة في
«التطبيقي» والجامعة ،مؤكدا
ثقة الرابطة في المدير العام،
وفـ ــي م ـج ـلــس إدارة ال ـه ـي ـئــة،
إل نـصــاف الهيئة التدريسية،
ومـ ـس ــاواتـ ـه ــم ب ــزم ــائ ـه ــم فــي
جامعة الكويت.

جانب من اللقاء التنويري
إل ــى زي ـ ــارة م ـقــر قــائ ـمــة ال ــراي ــة ألي
استفسارات أو تساؤالت تواجههم
لإلجابة عنها ،مؤكدين أن القائمة
ت ـقــدم عـ ــددا م ــن ال ـخ ــدم ــات للطلبة
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ك ــاس ـت ـخ ــراج ال ـق ـبــول
والسكن ،موضحين أن القائمة فيها

مـمـثـلــون فــي كــل مــديـنــة بالمملكة
المتحدة.
شـهــد الـلـقــاء الـتـنــويــري حضور
ع ــدد كـبـيــر م ــن الـطـلـبــة المقبولين
فــي خـطــة الـبـعـثــات لــاسـتـمــاع الــى
النصائح المقدمة من الضيوف ،كما

تضمن اللقاء على هامشه معرضا
لمختلف التخصصات يشرف عليها
طـلـبــة كــويـتـيــون دارس ـ ــون ف ــي تلك
ا لـتـخـصـصــات بالمملكة المتحدة
لنقل تجاربهم وعرضها على الطلبة
الجدد.

أكاديميا
خريج «»AOU
يحصل على شهادة
من بريطانيا
أك ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــرة األولـ ـ ـ ــى
للجودة األكاديمية ،المسؤولة
عن متابعة الجامعة العربية
ا ل ـم ـف ـتــو حــة ( ،)AOUمـمـثـلــة
عــن الـجــامـعــة الـمـفـتــوحــة في
الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة ،كــاثــريــن
ب ــان ــد ،أن ال ـط ــال ــب ال ـخــريــج
مــن «العربية المفتوحة» في
كـ ــل أف ــرعـ ـه ــا ال ـم ـن ـت ـش ــرة فــي
الـشــرق األوس ــط ،ع ــاوة على
اعـتـمــاد شـهــادتــه فــي الــدولــة
المستضيفة لفرع الجامعة،
ي ـح ـصــل ك ــذل ــك ع ـلــى ش ـهــادة
أي ـضــا مـعـتـمــدة م ــن التعليم
العالي البريطاني ،وهي نفس
الشهادة التي تمنح للطالب
الــذي يــدرس في «المفتوحة»
بالمملكة المتحدة ،السيما
أن ا ل ـم ـعــا ي ـيــر ا ل ـت ــي تتبعها
«الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـم ـف ـت ــوح ــة» هــي
نفس المعايير التي تتبعها
الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
البريطانية.

«القابضة» تكرم
الفائزين بمشاريع
التخرج في «المدنية»
نظم قسم الهندسة المدنية
بكلية الهندسة والبترول حفل
تكريم وتوزيع جوائز مسابقة
ش ــرك ــة إنـ ـش ــاء ال ـق ــاب ـض ــة على
الـ ـف ــائ ــزي ــن ب ــالـ ـم ــراك ــز ال ـث ــاثــة
األولى لمشاريع التخرج للفصل
ال ــدراس ــي الـثــانــي ،2018/2017
أم ـ ــس األول ،ب ـح ـض ــور مـمـثــل
الشركة علي الرجيب ،ورئيس
القسم د .فهد الركيبي ،وعدد من
أعضاء هيئة التدريس.
وفـ ــاز بــالـمــركــز األول فــريــق
مشروع «نقل النفايات الصلبة
بالشفط اآلل ــي فــي المباركية»
(Mubarakiya Vacuum Waste
 )Collection Systemكأفضل
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع تـ ـصـ ـمـ ـي ــم ه ـن ــدس ــي
فـ ــي ق ـس ــم ال ـه ـن ــدس ــة ال ـمــدن ـيــة
بالجائزة المقدمة من الشركة،
ً
طبقا لمعايير أسس التصميم
الهندسي واألولوية الوطنية.

زوايا ورؤى
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األغلبية الصامتة :العقوبة
شخصية

خليل علي حيدر

د .عايد الجريد ...والنادي األدبي الكويتي )5( 1924
شعرت النخبة المتعلمة واإلصالحية في الكويت مع بداية القرن
العشرين وتزايد تأثير التجارب اإلصالحية العربية ،أنها بحاجة
ملحة إلى مؤسسات ثقافية ومقار تستطيع من خاللها أن تخاطب
الجمهور ،وتناقش مختلف األفكار والمستجدات ،مما جعلها تنشط
في مجال تأسيس األندية والجمعيات والمكتبات.
يقول عبدالله الحاتم عن ظهور "النادي األدبي عام  "1924والذي
خصه د .عايد الجريد في كتابه الذي نعرضه للقراء:
"عندما تأسست المكتبة األهلية عــام 1922م رأى بعض الشباب
المتنور أن هذه المكتبة ال تقوى وحدها على النهوض بهذا البلد
فكريا ،ما لم يكن هناك ناد يدعمها ،وتلقى على منبره المحاضرات
األدبية واألخالقية ،وتعالج بين جنباته المشاكل االجتماعية.
فالمكتبة أوجدت للمطالعة والبحث ،أما النادي فيختلف عنها كونه
واسطة للتعارف وتبادل اآلراء واألفكار األدبية والعلمية ،وهنا تأسس
(النادي األدبي) وقيل إن أول من فكر في تأسيسه وضرورة وجوده،
هو الشاب األديب :السيد خالد بن سلمان العدساني ،وانتخب الشيخ
عبدالله الجابر رئيسا له.
وفــي يــوم  24رمـضــان سنة 1342ه ـ ـ (1924 /4 /30م) أقيمت حفلة
شائقة بمناسبة افتتاحه ألقيت فيها الخطب والقصائد ،وألقيت فيه
محاضرة ،هي أول محاضرة ألقيت في الكويت".
(من هنا بدأت الكويت ،ص.)68
ويذكر الباحث د .الحربي أن مجلة "لغة العرب" العراقية اهتمت
بتأسيس ناد أدبي في الكويت قبل افتتاحه بسنوات ،فقالت في عدد
سبتمبر " 1912إن شباب الكويت يعدون ناديا أدبيا بجهود فرحان
الخضير" ،ويشير د .الجريد إلى ما يؤكده أمين صندوق النادي محمد
أحمد الغانم من أن فكرة تأسيس النادي" ،كانت نابعة من الشباب
الذين شعروا أن إيجاد مقر لهم أمر ضروري" ،ويضيف الغانم "وأذكر
أن الشيخ أحمد الجابر قد وقف معنا وساندنا حتى أنه كان ،رحمه
الله ،يبعث لنا بالصحف العربية التي تأتي له".
(رجال في تاريخ الكويت ،يوسف الشهاب ،ج ،1984 ،1ص.)405
وكــان المؤرخ الرشيد بــدوره من المتحمسين لتأسيس مثل هذا
النادي ،فنراه في "المحاورة اإلصالحية" يقول" :إن هذه االحتفاالت
العلمية واالجتماعات األدبية معرض من معارض اآلراء ،وسوق من
أسواق األفكار" ،فلربما كان المؤرخ الرشيد أول من تحدث عن "تسويق
األفكار" ،العبارة التي لم تكن دارجة في عصره!
وقال الرشيد في مقال بمجلة الكويت ،التي كان يكتبها ويطبعها
ويوزعها ويتولى الدعاية لها" ،إن تأسيس األندية من مناهج اإلصالح
ُ
في هذا العصر ،أعني األندية التي تعنى بنشر العلم واألدب ،وتهتم
بحماية الدين واألخــاق من أعدائه ،وتضم في ساحاتها المفكرين
من الرشيد دفاعا عن األندية
من أبناء الوطن" .وكانت هذه اإلشــارة ّ
التي كان المحافظون والمتزمتون ال يكفون عن مهاجمتها والطعن
في أهدافها.
ويقول د .الجريد إن المؤرخ الرشيد كان يرى أن البالد ال ترقى إلى
العال وال تتقدم إال بتعدد المشاريع النافعة فيها من مدرسة علمية

إبراهيم المليفي

إلى ناد أدبي أخالقي إلى مكتبة تضم في جدرانها الكتب المفيدة".
(عن مجلة الكويت ،ج.)1930 -9 8-
ويثير الحديث عن النادي األدبي اإلشارة ،واإلشادة بإحدى شخصيات
ً
الكويت التعليمية والثقافية المخضرمة التي أدت دورا تأسيسيا ورعويا
بارزا غير مدروس بما يليق بجهده لألسف حتى اآلن ،وهو الشيخ الراحل
عبدالله الجابر الصباح .فقد كان هذا الرجل من مؤسسي النادي األدبي في
الكويت عام  ،1924وأصبح الحقا رئيسا لمجلس المعارف ولدائرة المعارف
عام  ،1936وبذل الكثير من الجهود في تشجيع التعليم وإنشاء المدارس،
واجتذاب الطالب والطالبات إلى المدارس النظامية مبتدئا بأوالده وبناته،
وكان الشيخ عبدالله الجابر فيما بعد ومع االستقالل ،أول وزير للتربية
والتعليم  ،1964 -1962ورئيس اللجنة التي عهدت إليها دراســة اإلعــداد
الفتتاح جامعة الكويت التي بدأت في العام الدراسي .1967 -1966
ولحسن الحظ جــرى توثيق الكثير من جوانب حياة الشيخ عبدالله
الجابر الرسمية وزياراته والمسؤوليات التي توالها ،وأجرت معه الصحافة
والتلفزيون المقابالت ،كما صدرت عن حياته ودوره بعض الكتب الموثقة
وأبرزها كتاب بعنوان "الشيخ عبدالله الجابر الصباح  "1898- 1996للشيخة
منى عبدالله الجابر الصباح ،وال إشارة إلى تاريخ الطباعة ،وكتاب ثان
بعنوان "الشيخ عبدالله الجابر الصباح سيرة عطرة وتاريخ تربوي حافل"،
لألستاذة الدكتورة "فوزية يوسف العبدالغفور" ،الكويت .2007
وال أدري إن كان الشيخ عبدالله الجابر قد أملى شيئا أو ترك شيئا مدونا
عن دوره ومسؤولياته وحياته الحافلة التي امتدت نحو قرن ،وإن لم يكن قد
ّ
وثق ذلك فقد خسر تاريخ التعليم والثقافة الكثير من المعلومات المهمة.
ومن األدوار البارزة التي توالها الشيخ عبدالله الجابر تشجيع البعثات
التدريسية من فلسطين ومصر والعراق وتذليل مشاكل المناهج والحياة
االجتماعية للمدرسين والمدرسات الجدد ،فقد شهدت الكويت ما بين 1936
و 1940أربع بعثات تعليمية فلسطينية.
ويقول الشيخ في مقابلة أجرتها د .فوزية العبدالغفور معه عام 1973
عن بداية هذه البعثات بعد أن أرسل الشيخ بصفته رئيس مجلس المعارف
عام  1936رسالة إلى مفتي الديار الفلسطينية الشيخ أمين الحسيني يطلب
فيها منه اختيار معلمين من فلسطين لتولي مهام التدريس والتعليم في
الكويت ،حول هذا الموضوع ،تقول د .العبدالغفور ،يذكر الشيخ عبدالله
الجابر في المقابلة" :تسلمت الرد السريع من الحاج أمين الحسيني يطلب
مني توفير التأشيرات المطلوبة لدخول المدرسين الفلسطينيين الجدد،
ويؤكد الشيخ عبدالله الجابر أنه على الرغم من الصعوبات التي واجهناها
أمــام الحصول على هذه التأشيرات فإن الدافع القوي ألهمية الموضوع
والمتابعة المستمرة لــه مكنتنا مــن تحقيق الغاية ،ووصـلــت أول بعثة
تعليمية من فلسطين في  25شعبان 1355هـ ـ الموافق  9نوفمبر 1936م
مكونة من أربعة مدرسين هم:
 أحمد حسن شهاب الدين ،جابر حسن حديد ،محمد أحمد المغربي،خميس محيي الدين نجم"( .ص.)82
وتضيف د .فوزية" :وقد وصلت هذه البعثة عن طريق البر ،وقد استقبلهم
الكويتيون وأعضاء مجلس المعارف استقباال حارا عند منطقة الجهراء".
كان تعليم الفتيات من التوجهات التي شجعها الشيخ عبدالله الجابر

كما ذكــرنــا ،وقــد أحـضــر األس ـتــاذ أحـمــد شـهــاب الــديــن معه مــن فلسطين
معلمتين فلسطينيتين هما "رفعة عودة" وأختها "وصيفة عودة" ،وحضر
معهما شقيقهما "عودة" كمحرم للتدريس في أول مدرسة ابتدائية للبنات
افتتحت في 1938 -1937م باسم مدرسة البنات الوسطى بلغ عدد الدارسات
فيها نحو  140تلميذة.
وتـقــول د .فــوزيــة عبدالغفور إن افتتاح أول مــدرســة للبنات "تــم بعد
االنتهاء من التحديات والصعوبات التي واجهت "دائرة المعارف" -أي ما
يقوم مقام وزارة التربية -من معارضة المشايخ ورجال الدين في المساجد".
ويذكر الشيخ عبدالله الجابر في المقابلة مع د .العبدالغفور أن مدرسة
البنات فتحت أبوابها للبنات "ومضت فترة لم تتقدم أية طالبة للتسجيل
فيها ،وذلك نتيجة الحملة العشوائية التي شنها أئمة المساجد وتحذيرهم
بعدم إرسال بناتهم إلى المدرسة ،ألن تعليم البنت في نظرهم يؤدي إلى
االنحالل والفسق".
وتساءل الشيخ عبدالله الجابر عن سبب عدم اعتراض المشايخ على
دراس ــة الـبـنــات ل ــدى الكتاتيب والـمـطــوعــات ،وم ــن الـبـنــات مــن كــن يجدن
القراءة والكتابة ،وقال السبب في ذلك بأن البنت حينما تذهب إلى مدرسة
المعارف عليها أن تخلع العباءة والبوشية عن وجهها -البوشية نوع من
غطاء الوجه -وتجلس في الفصل مكشوفة الوجه وبدون ُ"بخنق" -رداء من
القماش األسود ترتديه الفتاة -وربما العباءة".
بل شرح الشيخ عبدالله الجابر أسباب الحملة على تعليم الفتيات بجرأة
فكرية واجتماعية ملحوظة فقال" :ربما يكون السبب أيضا أن الرجال رفضوا
أن تشاركهم البنت في التعليم ،وهذا -أي التعليم -يؤدي إلى زيادة وعيها
وإدراكها لألمور وإلــى تحررها وربما ثورتها على األوضــاع التي كانت
تعيشها في ذلك الوقت ،حيث كانت محرومة من أبسط حقوقها ،ولم يكن
لها أي تقدير أو اهتمام من والدها أو إخوتها".
وإلى جانب استعانة الشيخ ببعض رجاالت الكويت كالسادة يوسف
الغانم ونصف اليوسف وعبدالحميد الصانغ وخالد الزيد ومحمد عقيل،
حيث نجح في إقناع هؤالء األشخاص بتسجيل بناتهم في المدرسة ،عمد
الشيخ إلى خطوة أكثر جــرأة وابتكارا إلقناع المجتمع الكويتي بتعليم
الـبـنــات وإض ـعــاف الـمـعــارضــة ،فعمد "إل ــى اسـتـقــدام وف ــد نـســائــي عــراقــي
يتألف من عشر سيدات مهمتهن نشر العلم والوعي والثقافة بين النساء
الكويتيات".
ويقول الشيخ" :أنزلت هذا الوفد على نفقتي الخاصة ،ووضعت أمامه
كل اإلمكانات البسيطة والمتوافرة لي إلنجاح مهمته ،وكان هذا الوفد يقوم
بزيارات ميدانية إلى العائالت إلقناعها بضرورة تعليم بناتها".
ويضيف الشيخ عبدالله الجابر" :وقد تعرضت خاللها لحملة انتقادات
شديدة ومعارضة قوية من قبل رجال الدين وبعض الشخصيات ذات النفوذ
القوي ،واتهمت بأنني أريد إفساد الجيل الجديد بتعليمه وتثقيفه ،ومع
ذلك استمررت في موقفي".
وتقول د .العبدالغفور" :كان الشيخ من أوائل من سجل بناته في "المدرسة
الوسطى" الشيخة غنيمة والشيخة سبيكة ،فكان القدوة المثلى لتشجيع
أولياء أمور البنات ،وحث الكويتيين على إدخال بناتهم المدارس النظامية".
يتبع.
(الشيخ عبدالله الجابر -ص .)96

سألت

mulaifi70@gmail.com

من الواضح أن "أعراف" وزارة الشؤون تبيح لها فعل ما
فعلته مع جمعية الحرية التي حلت ألن عضوا من الجمعية
العمومية ،ال عضوا في مجلس اإلدارة ،كتب ما كتب في
"تويتر" ،علما أن األفعال الشخصية ألعضاء مجالس
اإلدارات ال تنسحب على أعمال أي مجلس إدارة.
يقال والعهدة على الراوي إن المادة ( )33من دستور دولة الكويت،
شخصية" .بمعنى لو أن فــردا من أســرة أو
وهــذا نصها" :العقوبة
ً
عـضــوا فــي فــريــق ارتـكــب خـطــأ أو خطيئة يخالف عليها الـقــانــون،
يحاسب لوحده وعائلته أو الجماعة التي ينتمي إليها ال ينكبون
بسببه ولو فعل األفاعيل.
هي مادة مكونة من كلمتين فقط لو وزنوها بميزان العدل لمالت
كفتها حتى تالمس األرض ،ولو سألنا أهل الشرائع والتشريع عنها
ألجابوا بأنها عين العقل والتعقل وضمانة النصر لألمم ،ولو كانت
كافرة ألنها عدلت وأنصفت.
أنا ،وغيري المئات ،عضو في العديد من جمعيات النفع العام،
ومن بينها جمعية الخريجين ،ورابطة األدباء ،وجمعية الصحافيين
التي كانت وبكل فخر أول جمعية أنضم إلى عضويتها وذلك عام
 ،1995أكتب هنا وعندي حسابات (شخصية) في "تويتر" و"فيسبوك"
و"إنستغرام" ،لنفترض جدال أنني أصبت بحالة غضب شديد بسبب
خبر يتعلق بواقعة فساد أو تنفيع أو سوء أداء أحد مرافق الدولة
و"خبصت" الدنيا ،وبالمصري "خبطت بالحلل" ،وبالالتيني "جبت
الـعـيــد" فــي الــوضــع ال ـعــام ،وانـتـقــدت أحــد الـمـســؤولـيــن ،فهل يجوز
لوزارة الشؤون أن تحاسب الخريجين أو األدباء الصحافيين على
جرم أرتكبه أنا؟
من الواضح أن "أعــراف" وزارة الشؤون تبيح لها فعل ما فعلته
مع جمعية الحرية التي حلت ألن عضوا من الجمعية العمومية ،ال
عضوا في مجلس اإلدارة ،كتب ما كتب في "تويتر" ،علما أن األفعال
الشخصية ألعـضــاء مـجــالــس اإلدارات ال تنسحب عـلــى أعـمــال أي
مجلس إدارة ،في حالة جمعية الحرية مجلس اإلدارة ذهب بأكمله–
فعليا– بسبب تغريدة وتهديد نــائــب ،ولكن فــي قــرار الحل لــم يتم
تضمين ذلك السبب!!
وزارة الشؤون لم تبذل أي جهد يضعها في خانة الحياد كأن تطلب
من مجلس إدارة جمعية الحرية إصدار بيان أو تصريح يتم فيه نفي
عالقة الجمعية بما يصدر عن آراء أعضاء الجمعية العمومية ،علما
أن توضيح الواضح وتأكيد المؤكد أمر مضحك ،ولكن ال بأس من
المحاولة ،وعندما ترفض الجمعية عرض الوزارة بأوراق ومراسالت
رسمية تكون وزارة الشؤون قد كسبت نقطة أمام الرأي العام.
هذا الوضع الذي خلقته وزارة الشؤون مع جمعية الحرية ،يؤسس
لمرحلة جديدة من مراحل إحكام القبضة على بقية الجمعيات ،أصبح
فيها التغريد مــن أعـضــاء خ ــارج مجلس اإلدارة سببا كافيا لحل
مجالس اإلدارات دون وجود سند قانوني أو حكم قضائي نهائي
بات ،أكرر ما كتب في الدستور "العقوبة شخصية" ،وما أكتبه هنا
أو هناك أمــر يخصني وال يخص أي جمعية أنــا عضو فيها ،فهل
استوعبتم مقدار الكارثة؟

علي محمود خاجه
a.m.khajah@gmail.com

غاريد ورد*

بعد السؤال والبحث وجدت أن سر إنجاز الديوان
األميري للكثير من المشاريع الرائعة في الدولة قائم
على ركيزتين؛ هما المتابعة والمحاسبة ،فيحرص فريق
عمل الديوان على أن يزول كل عائق في فترة ال تتجاوز
اليومين أو الثالثة ،ويحاسب المقاول بتحميله وزر
تكاليف إضافية تترتب على التأخير.
نفرح ونمتعض في الوقت نفسه على خلفية إنجاز الديوان
األمـيــري للكثير من المشاريع الرائعة في الــدولــة ،وفــي مختلف
ال ـم ـجــاالت كــال ـحــدائــق ال ـعــامــة وال ـم ــراك ــز الـثـقــافـيــة والـتــرفـيـهـيــة
والــريــاضـيــة والـمـحــاكــم وال ـمــرافــق الـصـحـيــة فــي أزم ـنــة قياسية
وبجودة عالية.
أم ــا سـبــب االم ـت ـعــاض فـيـكـمــن فــي أن مــن يـتــولــى تـنـفـيــذ هــذه
المشاريع وأعـنــي الــديــوان األمـيــري ال يفترض أن يكون منوطا
بتنفيذها ،ويجب أال يكون التردي الحكومي سببا في أن يتولى
الديوان التنفيذ بل إصالح الحكومة هو األجدر واألولى.
أما أسباب الفرح فكثيرة منها وجــود مثل هذه المنشآت من
جانب والجانب األهــم هو معرفة إمكاناتنا ككويتيين متى ما
توافرت اإلدارة الجيدة لتحقيق اإلنجاز.
فــأن نتمكن مــن خــال الــديــوان األمـيــري مــن بناء مركز صحي
متكامل في الجهراء سعته مقاربة لسعة مستشفى جابر المتوقف
منذ زمن طويل ،وبتكلفة أقل من تكلفة مستشفى جابر ،شاملة
للمعدات واألجهزة ،وهو أمر غير متحقق في مركز جابر ،وفي
زمن قياسي ال يتجاوز  3سنوات ،وهو ما يعادل ثلث مدة إنجاز
مستشفى جابر الذي لم يفتتح بعد ولن يفتتح في القريب العاجل
بكل تأكيد.
كــل تلك المعطيات ا لـتــي تحققت بإنجاز مستشفى الجهراء
هــي دالل ــة واض ـحــة ب ــأن الـمـســألــة مـســألــة إدارة ج ـيــدة لـيــس إال،
فمن ّ
يدعي أن سبب سرعة اإلنجاز هو قصر الــدورة المستندية
الممنوحة للديوان األميري فهذا أمر غير صحيح إطالقا ،فبعد
السؤال والبحث وجدت أن الدورة المستندية مشابهة بشكل كبير
لما يتم في المشاريع التي تنفذها الحكومة ،وأن العراقيل التي
تــواجــه تنفيذ المشاريع لــدى الــديــوان هــي العراقيل ذاتـهــا التي
تواجه المشاريع التي تنفذها الحكومة ،بل إن العراقيل أحيانا
تكون أصعب لدى الديوان األميري بسبب أن بعض المؤسسات
الحكومية تحاول أن تؤخر مشاريع الديوان قدر المستطاع كي
ال تظهر الحكومة بموقف العاجز الضعيف.
أين هي كلمة السر إذا في سرعة اإلنجاز لدى الديوان األميري؟
بـعــد ال ـس ــؤال وال ـب ـحــث وج ــدت أن األم ــر وبــاخ ـت ـصــار قــائــم على
ركيزتين فقط وهما المتابعة والمحاسبة؛ أما بالنسبة إلى شق
المتابعة فيعني حرص فريق عمل الديوان القائم على المشاريع
على أن يــزول كــل عائق فــي فترة ال تتجاوز اليومين أو الثالثة
حتى إن تطلب األم ــر الـمـكــوث فــي مكتب الـمـســؤول عــن العرقلة
(بلدية– كهرباء– أشغال ...إلخ) إلى حين انتهاء العائق والحصول
على الموافقات بأسرع فترة ممكنة ،أما المحاسبة فهي العنصر
السحري الثاني الذي يجعل كل مقاول يراعي جدول التنفيذ كي
ال يتحمل وزر تكاليف إضافية تترتب على التأخير أو عدم تنفيذ
المنصوص بالعقد.
تلك هــي عــوامــل نجاح الــديــوان فــي التنفيذ ،وهــو األمــر الــذي
فشلت وستفشل فيه أي حكومة كويتية قائمة على الطريقة واآللية
نفسها الختيار كادرها القائم على توزيع الكراسي الوزارية بين
شيعي وسني وقبلي وامــرأة دون اهتمام بالكفاء ة ،وكم أتمنى
بدال من تكرار عبارة "عطوا مشاريع الدولة للديوان األميري" أن
تستبدل بعبارة "اختاروا الحكومة بوزراء بكفاءة موظفي الديوان"،
كي تعود األمور إلى نصابها ،ويتولى التنفيذ من يستحق ذلك.

يسعد صفحة إضافات أن تتلقى مساهمات الراغبين
في النشر وتعليقاتهم وآراءهم على العنوان التالي:
« »edhafat@aljarida.comلنشرها يومي
َ
الجمعة والسبت ،على أن ُيرفق مع أي مساهمة الصورة
الشخصية للكاتب ورقم هاتفه الشخصي.

الصين تصطاد شركاء تايوان القدماء
في األميركتين

داني رودريك*

جيسيكا ستيفنز وسيدهارث فيرماني*

الشبكات المصغرة وتوفير الطاقة للمناطق الريفية
لدى الهند أكثر من  300مليون شخص يفتقرون إلى الكهرباء ،في حين
يعيش في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ضعف عدد هؤالء دون كهرباء،
ومع توقعات لتجاوز معدل النمو السكاني معدالت االتصال ،من المحتمل أن
يسوء فقر الطاقة قبل أن يتحسن.
على مدى عقود كانت المجتمعات الريفية في أقل البلدان نموا تنتظر عبثا
الحصول على الكهرباء من حكوماتها ،أما اليوم فتعمل التقنيات الجديدة -إلى
جانب ألواح شمسية أرخص تكلفة ،وبطاريات أفضل ،وأنظمة الدفع بواسطة
الهاتف النقال -على تغيير طريقة إنتاج وتوزيع الكهرباء ،ومع ما يسمى
"الشبكات المصغرة" -التي تديرها مولدات الطاقة األصغر واألكثر محلية -يمكن
للمنتجين المستقلين توفير الطاقة للمجتمعات النائية بشكل أسرع وأرخص
من المنتجين التقليديين ،ويكمن التحدي في إقناع السياسيين والممولين
ومجموعات المصالح الخاصة بميزة األنظمة الالمركزية.
وإن معالجة مشكلة الكهرباء في المناطق الريفية باستخدام الشبكات
المصغرة ليست فكرة جــديــدة ،وقــد استخدمت المجتمعات المحلية من
الواليات المتحدة إلى كمبوديا هذا النهج لفترة طويلة لنسج البنية التحتية
المحلية في شبكات إقليمية أو وطنية ،ويمكن للشبكات المصغرة توفير
ً
الطاقة للمجتمعات المحرومة منها ،ووفقا لوكالة الطاقة الدولية ،فإن الحلول
الالمركزية بما في ذلك الشبكات المصغرة هي الخيار األكثر فعالية من حيث
التكلفة لتوفير الكهرباء ألكثر من  ٪70من المستخدمين في المناطق البعيدة،
شريطة أن تتمكن المشاريع من جذب مصادر تمويل جديدة .وتشير تقديرات
وكالة الطاقة الدولية إلى أنه من خالل تدابير االستثمار والدعم الحكومي التي
تبلغ  300مليار دوالر ،يمكن للشبكات المصغرة تزويد  450مليون شخص
بالكهرباء بحلول عام .2030
ومن المؤكد أن الشبكات المصغرة ال تهدف إلى العمل في عزلة بشكل دائم؛
بل تكون في أفضل حاالتها عند توفير الطاقة إلى شبكات توزيع أكبر ،ولكن
حتى يتم إنشاء هذه الشبكات ،يمكن للمناطق الريفية في البلدان النامية،
بــل ينبغي عليها ،االعتماد على نفسها .وببساطة ،بالمقارنة مــع حلول
الشبكة الرئيسة ،تعد الشبكات المصغرة أسهل في التركيب والتوزيع في
المجتمعات البعيدة ،كما تعمل على توصيل الكهرباء بشكل أكثر موثوقية،
ومن خالل تشغيل العيادات الصحية والمدارس والشركات المحلية ،بما في
ذلك قطاع الزراعة ،ستساعد هذه الشبكات في خلق اقتصادات محلية أكثر
حيوية وازده ــارا ،وفي المناطق غير المنتظمة المعرضة للتغير المناخي
والكوارث الطبيعية والهجرة االقتصادية ،غالبا ما تكون الشبكات المصغرة
الخيار الوحيد .لكن على الرغم من فوائدها ال تزال طاقة الشبكات المصغرة
في الهند وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى غير كافية ،فعلى سبيل المثال
ساعدت شركة سمارت باور إنديا ،بدعم من مؤسسة روكفلر ،في بناء أكثر
من  140شبكة مصغرة مملوكة للقطاع الخاص في جميع أنحاء البالد ،مما
يمثل أكبر مجموعة من طاقة التوليد المحلية في أي مكان في الهند .ومع
ذلك فإن هذا مجرد جزء ضئيل من عدد أنظمة الشبكات المصغرة (المقدرة
ب ــ 100.000إلى  200.000في إفريقيا وحدها) الالزمة لتلبية الطلب المتوقع
خالل السنوات القليلة القادمة.
ُ
تواجه المجتمعات اإلفريقية عجزا مماثال في الطاقة ،وفي أبريل أنشئت
أول منظمة تجارية لصناعة الشبكات المصغرة ،وهــي مؤسسة مطوري
الشبكات المصغرة في إفريقيا ،وذلك من أجل تحفيز تطوير مثل هذه األنظمة
في كينيا وتنزانيا ،وجميع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ،وبحلول عام 2020

من المتوقع أن يرتفع عدد الشبكات المصغرة المتجددة في هذين البلدين من
 12.000إلى أكثر من  .145.000ومع ذلك نظرا إلى احتياجات إفريقيا الضخمة
للطاقة ،تعد هذه المكاسب ضئيلة للغاية ،ففي نيجيريا على سبيل المثال،
يعيش  80مليون شخص دون كهرباء ،وهناك  60مليون آخرون ينفقون 13
ً
مليار دوالر سنويا لتشغيل مولدات الديزل الملوثة ،والتي يمكن استبدالها
بالشبكات المصغرة األقل تكلفة .تواجه العديد من البلدان اإلفريقية األخرى
تحديات متشابهة في مجال الطاقة.
والخبر السار هو أن تمويل الشبكات المصغرة -بما فيها تلك التي تعمل
بالطاقة الشمسية أو الطاقة الكهرومائية أو الــريــاح أو مزيج مــن الطاقة
المتجددة والديزل -يشهد ارتفاعا ملحوظا ،ففي الهند قام اثنان من مطوري
الشبكات المصغرة ،هسك باور سيستيمز و ،OMC Powerبتأمين ما مجموعه
 30مليون دوالر من االستثمارات الجديدة ،في حين حققت شركة يوما ميكرو
باور  28مليون دوالر ،وفي هذه األثناء منح البنك الدولي ،في إفريقيا ،نيجيريا
قرضا بمبلغ  350مليون دوالر من أجل الكهرباء الريفية ،في حين من المتوقع
أن يؤمن التحالف الدولي للطاقة الشمسية خط ائتمان قيمته  2مليار دوالر من
الهند لدعم مشاريع الطاقة في إفريقيا ،بما في ذلك الشبكات المصغرة ،وتأتي
هذه االلتزامات بعد أن أعلن دويتشه بنك (البنك األلماني) صندوقا بقيمة 3.5
مليارات دوالر في عام  2016للمساعدة في تمويل مشاريع الطاقة المستدامة
في إفريقيا ،بما في ذلك  10.500نظام شبكات شمسية مصغرة .من المرجح
أن يتم تأمين تمويل إضافي مع تنمية تصاميم الشبكة المصغرة والنماذج
التجارية ،وتتمثل إحدى االبتكارات الواعدة بنظام "صندوق الطاقة" ،وهو
عبارة عن حل شبكة معيارية صغيرة قابلة للتطوير يتم اختبارها حاليا في
الهند وفي أماكن أخرى.
على الرغم من هذه التطورات اإليجابية فإن اإلمكانات الكاملة للشبكات
المصغرة لوضع األساس للتنمية االقتصادية الريفية ستبقى غير محققة
حتى يتبنى السياسيون والمنظمون وممارسو التنمية الدولية الشبكات
الالمركزية كحلول فعالة ومكملة ومجدية لفقر الطاقة ،بدال من مصادر التنافس
على مرافق الطاقة التقليدية.
وعلى الــرغــم مــن تبني عــدد متزايد مــن الحكومات سياسات الشبكات
المصغرة ،فإن معظمها لم يتمكن بعد من دمج التوليد المحلي والتوزيع في
تخطيط الكهرباء الوطنية ،وفي الهند ،على سبيل المثال ،تراجعت سياسة
مشروع الشبكة المصغرة عامين ،أما في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
ً
فإن النوايا الحسنة غالبا ما تخرج عن مسارها بسبب البيروقراطية وتأثير
شركات الطاقة الكبرى .غالبا ما تجبر الشبكات المصغرة الريفية على العمل
بدون الدعم المالي الذي تحصل عليه المرافق األكبر بشكل منتظم ،على الرغم
من توفير خدمة أفضل.
لتشغيل الطاقة في الهند وإفريقيا وخارجها ،يحتاج منتجو الطاقة الصغار
إلى التمويل واتخاذ تدابير سياسية عادلة ومنصفة ،لكنهم يحتاجون إلى
الفرصة لالستفادة من تقنياتهم أكثر من أي شيء آخر ،فنحن نعلم بالفعل
كيفية إمداد المجتمعات الريفية بالكهرباء ،وقد حان الوقت اآلن للسياسيين
إلعطاء الضوء األخضر.
* جيسيكا ستيفنز هي منسقة عالمية لجمعية مطوري الشبكات في
إفريقيا ،وسيدهارت فيرماني هو مدير أول
في شركة .Smart Power India
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق مع «الجريدة»

ً
قد تكون أميركا الوسطى ومنطقة الكاريبي بعيدتين جــدا عن
ّ
تتحوالن إلى ساحة معركة مهمة فيما تسعى
شرق آسيا ،إال أنهما
تايوان إلى تفادي المزيد من العزلة الدولية.
يعود قــرار بنما السنة الماضية إلــى قطع العالقات مع تايوان
إلى انضمامها إلى برنامج بكين للبنى التحتية العالمي الضخم،
"مبادرة الحزام والطريق" ،الذي ُصمم للترويج للتنمية االقتصادية
والتواصل اإلقليمي وفق شروط الصين ،لكن األمم الجزر الصغيرة
النامية ،مثل هايتي ،وسانت لوتشيا ،وسانت كيتس ونيفيس ،تؤدي
ً
ً
دورا مهما في استمرار عالقات تايوان الخارجية .ال تعتمد أدوات
اقتصاد تــايــوان القوي على االعـتــراف الدبلوماسي الرسمي بقدر
اعتمادها على مصالحها المالية التي تمثلها مكاتب تجارية في
الخارج وعلى شركاء تجاريين يلتزمون بسياسة "الصين الواحدة"،
لكن عدد شركائها الدبلوماسيين المتناقص ما زال يمدها بعملة
مــن نــوع آخ ــر :صــوت مستعد لــدعــم مـشــاركــة تــايــوان فــي منظمات
ً
ً
دولية مثل منظمة التجارة العالمية واألمم المتحدة ،مشكال نوعا
من التوازن في وجه الصين .صحيح أن تايوان تعجز عن منافسة
دبلوماسية الكرم السخي التي تطبقها بكين ،إال أنها تعزز روابطها
بأمم الكاريبي ألنها ّ
تقدم لها وسيلة ّ
تروج من خاللها رسالتها عن
ّ
"معجزة تايوان" ،التي تشكل أساس السياسة الخارجية التايوانية
ُ
خالل عهد الرئيسة تساي إنغ ون .على األرض تعتبر االستثمارات
والمساعدة الخارجية أداوت تايوان األبرز في منطقة الكاريبي ،فقد
استثمرت تايوان في البنى التحتية ،والزراعة ،ومشاريع أخرى من
خالل صندوقها الدولي للتعاون والتنمية ،قد تختلف المشاريع
ُ
الـمـحــددة باختالف ال ــدول ،إال أنها تصمم كلها لمعالجة مشاكل
األمم الجزر الصغيرة ،سواء كانت االستدامة ،أو الرعاية الصحية،
أو الزراعة ،أو التكنولوجيا.
عـلــى سبيل الـمـثــال ع ــززت ســانــت لــوتـشـيــا تـقـ ّـربـهــا مــن تــايــوان،
فتستقبل هذه الدولة الوفود التجارية بانتظام من تايبيه ،وتعهدت
تــايــوان الـسـنــة الـمــاضـيــة بتخصيص  5.3مــايـيــن دوالر لبرنامج
سانت لوتشيا للتنمية الشعبية ،وهو صندوق هدفه تحفيز النمو
االقتصادي وتأمين المزيد من الوظائف ،وتشير الحكومة التايوانية
إلى أن روابطها االستثمارية واالقتصادية خالل العقد الماضي أمنت
أكثر من  20ألــف وظيفة في سانت لوتشيا ّ
ومولت أكثر من 1500
مشروع .ورغم الخالفات السياسية الداخلية في هذه الجزيرة حول
عالقتها مع تايوانُ ،يظهر تعيين سفير جديد في شهر مايو استمرار
العالقات في الوقت الراهن .قد تكون قطعة الدومينو التالية التي
تسقط هايتي ،التي استقطبت اهتمام المستثمرين الصينيين ،فقد
تعهدت الصين بتمويل مشروع بنى تحتية ضخمة بقيمة خمسة
مليارات دوالر في العاصمة الهايتية بورت أو برانس ،صحيح أننا
لم نشهد أي ربط علني للمساعدات باالعتراف الدبلوماسي بالصين،
لكن السياسيين الهايتيين لم ّ
يقدموا سوى تأكيد مبطن لعالقاتهم
القديمة بتايبيه ،فقد أعلن وزيــر االتصاالت الهايتي خالل مؤتمر
صحافي في بــورت أو برانس الشهر الماضي" :يتحرك كل بلد في
هــذا االتجاه أو ذاك ،ولكن في الوقت الــراهــن ،تملك هايتي عالقات
دبلوماسية مــع تــايــوان" .تشمل تقدمات بكين محطات لمعالجة
ً
المياه ،ومحطات طاقة ،وطرقات ،وسكك َحديدية ،فضال عن مساكن
بأسعار مقبولة في هايتي ،التي لم تتعاف بعد من تأثيرات زلزال
ً
عام  2010المدمر ،ويترافق سخاء بكين أيضا مع وعد بتأمين 20
ُ
ً
ألف وظيفة ،لكن هذه ال تعتبر أول مرة تكون فيها هايتي محورا غير
متوقع لتقاطع العالقات بين الصين وتايوان .بعد زلزال عام 2010
سارعت تايبيه وبكين كلتاهما إلى مساعدة هايتي على النهوض،
ّ
فشكلت هذه إحدى لحظات التعاون النادرة التي تفادت فيها تايوان
ً
ّ
والصين المساعدات المسيسة ،ولكن في تلك المرحلة أيضا ،كان
يمسك بزمام السلطة في تايوان الرئيس ما يينغ جيو الموالي لبكين
وكانت الهدنة الدبلوماسية القائمة على ما ُدعي توافق عام 1992
تحد من محاوالت بكين استمالة حلفاء تــايــوان .أمــا اليوم فتنظر
بكين بعين الريبة إلى الرئيسة تساي.
ً
ً
صحيح أن تايوان كانت حليفا سخيا لهايتي في الماضي ،إال أن
ً
يكون كافيا على األرجح لمنافسة محفظة الصين
الحنين وحده لن ّ
األكبر بكثير ،وإذا فضلت هايتي الصين على تــايــوان ،فلن تكون
ً
ً
الوحيدة التي تتخذ قرارا مماثال في هذه المنطقة.
*«ورلد بوليتيكس ريفيو»

ةديرجلا

•
العدد  / 3827الخميس  5يوليو 2018م  21 /شوال 1439هـ

economy@aljarida●com

٩

اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.053

السوق األول السوق الرئيسي

5.131

٤.911

2.498 2.835 3.300

تقرير اقتصادي

أقوال عن المخاوف من نفاد االحتياطي العام ...تناقضها األفعال

خالل شهر سحبت الحكومة  923مليون دينار وسهلت إجراءات التسييل
ً
• اعتبار «االستدانة» مدخال لمعالجة أوضاع «االحتياطي» يعبر عن أزمة إدارة
الالفت أن نمو المصروفات
خارج الميزانية ،وبالتالي
سحوبات االحتياطي العام،
تزامن مع رفع وزارة المالية
إنفاق ميزانية عام /2018
 2019بـ  1.5مليار دينار،
بما يوازي  7.5في المئة
من الميزانية األولية ،البالغ
إجمالي مصروفاتها 20
ً
معظمها غير
ألسباب
،
مليارا
ً
جوهري أو معروف سلفا عند
إعداد الميزانية.

ت ـت ـنــاقــض اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الـحـكــومـيــة
ب ـش ــأن م ـخــاوف ـهــا م ــن ن ـف ــاد ص ـنــدوق
االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ال ـ ـعـ ــام مـ ــع إج ــراءاتـ ـه ــا
ال ـف ـع ـل ـيــة ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع الـسـيــولــة
ال ـم ـتــوافــرة فــي ال ـص ـنــدوق ،بـمــا يقلل
جديتها في معالجة أي انخفاض في
قيمته ،فضال عن قدرته على تمويل
ال ـم ـصــروفــات خ ــارج الـمـيــزانـيــة على
المدى المتوسط.
فـفــي ب ــداي ــة يــونـيــو ال ـمــاضــي ،عبر
وزي ــر المالية د .نــايــف الـحـجــرف عن
مخاوفه من «أن السيولة في صندوق
االحتياطي العام في طريقها للنفاد،
ف ــي ف ـتــرة تـ ـت ــراوح ب ـيــن سـنـتـيــن و10
سنوات ،ما لم يتم اتخاذ اإلصالحات
المالية الـمـطـلــوبــة» ،ولــم يمض على
تصريح الوزير  20يوما حتى أعلنت
الـحـكــومــة سـحــب  923مـلـيــون ديـنــار
من االحتياطي العام ،لتغطية حساب
«الـ ـعـ ـه ــد» ،ولـ ــم يـكـتـمــل ال ـش ـهــر حتى
ات ـخ ــذت الـهـيـئــة ال ـعــامــة لــاسـتـثـمــار،
بصفتها المديرة لصندوق االحتياطي
العام  -إلى جانب صندوق احتياطي
األج ـ ـ ـيـ ـ ــال الـ ـ ـق ـ ــادم ـ ــة  -قـ ـ ـ ـ ــرارا ي ـس ـهــل
السحوبات الحكومية من االحتياطي
الـ ـ ـع ـ ــام ،ع ـب ــر اعـ ـتـ ـم ــاد اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
استثمار قصيرة األجل في إدارة نقد
ص ـنــدوق االحـتـيــاطــي ال ـع ــام ،إلمـكــان

«الصناعة» ال ترغب في تجديد
عقد أمغرة مع «أجيليتي»
ك ـش ـف ــت شـ ــركـ ــة أج ـي ـل ـي ـتــي
لـ ـلـ ـمـ ـخ ــازن الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة أن ـه ــا
ً
ت ـس ـل ـم ــت كـ ـت ــاب ــا مـ ــن ال ـه ـي ـئــة
العامة للصناعة مضمونه عدم
رغبة «الهيئة» بتجديد العقد
رق ــم  157وال ـخ ــاص بقسيمة
جنوب أمغرة.
وقالت الشركة ،إن القسيمة
ُ
المشار إليها تبلغ مساحتها
ُ
نحو مليون مترمربع ،وتقدر
إي ــرادات ـه ــا الـسـنــويــة بـحــوالــي
 6.5ماليين دينار ( 21.5مليون
دوالر).
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت «أج ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـتـ ــي»
فـ ــي إف ـ ـصـ ــاح م ـ ُن ـف ـص ــل ،أن ـهــا
رفعت قضية وقـيــدت بجدول
ال ـم ـح ـك ـمــة ب ـت ــاري ــخ  2يــولـيــو
 ،2018بـطـلــب الـحـكــم بــإثـبــات
العالقة اإليجارية بين الشركة
والهيئة العامة للصناعة عن
األراضي محل العقد رقم 157
ُ
والمبرم بين الهيئة والشركة
عــن مساحة  1.06مليون متر
ً
مربع تقريبا في جنوب أمغرة،
وتحدد تاريخ  5سبتمبر 2018
للنظر فيها.

وأوضـ ـح ــت أنـ ــه ب ـت ــاري ــخ 3
يــولـيــو  ،2018ورد ك ـتــاب من
الهيئة إلى الشركة طلبت فيه
تسليم الـمــواقــع الثالثة محل
العقد رقم  ،157حيث من وجهة
نظر «الهيئة» فــإن مــدة العقد
قد انتهت.
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة إل ـ ـ ــى أن
الدعوى ُ
المشار إليها مرفوعة
مـ ــن «أجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي» ضـ ــد وزيـ ــر
ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة ،ووكـيــل
وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة،
والمدير العام للهيئة العامة
ل ـل ـص ـن ــاع ــة ،وال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
لبلدية الكويت.
وأفـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـش ــرك ــة ب ــأن ــه ال
ي ـم ـكــن ت ـح ــدي ــد األثـ ـ ــر ال ـمــالــي
للمعلومة الجوهرية السابق
فــي الــوقــت الـحــالــي ،موضحة
أنـ ـ ــه عـ ـن ــد وج ـ ـ ــود أي تـغـيـيــر
فــي ال ـمــراكــز الـقــانــونـيــة ســواء
لمصلحة ا ل ـشــر كــة أو ضــد هــا
ع ـل ــى ضـ ــوء الـ ــدعـ ــوى فـسـيـتــم
إخطار إدارة البورصة.

التخارج منها بسهولة حالما طلبت
ً
الـحـكــومــة مــزيــدا مــن الـسـحــوبــات في
ظل استمرار نمو المصروفات العامة.

سحوبات مستمرة
وي ـب ـلــغ ح ـجــم االح ـت ـي ــاط ــي ال ـع ــام،
حـســب الـتـصــريـحــات الــرسـمـيــة26.4 ،
مليار دينار -قبل سحب الـ 923مليونا-
أي إنه فقد أكثر من نصف قيمته خالل
 6سـ ـن ــوات م ــن س ـح ــوب ــات حـكــومـيــة
مـعـظـمـهــا ل ـي ــس ل ـه ــا ع ــائ ــد م ــال ــي أو
اقتصادي ،إذ تركزت هذه السحوبات
على تمويل النفقات خارج الميزانية،
مثل النفقات العسكرية ،وا لـتــزا مــات
الدولة في رساميل شركات حكومية
أو هيئات محلية أو دولية ومؤسسة
ال ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة وبـ ـن ــك االئ ـت ـم ــان
وص ـن ــدوق األسـ ـ ــرة ،وتـغـطـيــة العجز
االكتواري للتأمينات االجتماعية ،مع
العلم أن معظم هذه المؤسسات يمكن
أن تـقــدم حـلــوال اسـتـثـمــاريــة لتمويل
نفسها بعيدا عن احتياطيات الدولة...
أمــا النفقات العسكرية ،التي شهدت
خــال الـسـنــوات األخ ـيــرة نـمــوا الفتا،
فمن المفترض أن تخضع لسياسات
إعادة الضبط أو الخفض أو الترشيد،
نظرا لكلفتها العالية ،التي بلغت في

إحــداهــا  6مليارات ديـنــار ،على مدى
 10سنوات.

مصروفات الميزانية وخارجها
ال ـ ـم ـ ـصـ ــروفـ ــات ال ـم ـس ـت ـق ـط ـع ــة مــن
االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاط ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ال تـ ـظـ ـه ــر فــي
أب ــواب الميزانية الـعــامــة ،مما يجعل
م ـص ــروف ــات م ـيــزان ـيــة ال ـكــويــت خــال
الـسـنــوات األخ ـيــرة أكـبــر مــن حجمها
ال ـم ـع ـلــن ب ـم ـتــوســط ي ـت ـج ــاوز  30في
المئة ،ويعجل بنفاد االحتياطي العام،
فضال عن أنــه يعطي صــورة ضعيفة
المهنية عن الميزانية بأنها ال تعبر
عــن إجـمــالــي الـمـصــروفــات الحقيقية
ل ـلــدولــة ،وبــالـتــالــي ال يمكن التعامل
م ـع ـهــا م ــن نــاح ـيــة ك ـم ـع ـيــار م ــال ــي أو
مـحــاسـبــي للعجز أو ال ـفــائــض ،ومــن
ناحية إدارية في كفاءة اإلنفاق وتنمية
اإليرادات.
والـ ـ ــافـ ـ ــت أن نـ ـم ــو الـ ـمـ ـص ــروف ــات
خارج الميزانية ،وبالتالي سحوبات
االح ـت ـيــاطــي الـ ـع ــام ،ت ــزام ـن ــا م ــع رفــع
وزارة الـمــالـيــة إلن ـف ــاق مـيــزانـيــة عــام
 2019-2018بـ ــ 1.5مـلـيــار دي ـنــار ،بما
يـ ــوازي  7.5فــي الـمـئــة عــن الـمـيــزانـيــة
األو لـيــة البالغ إجمالي مصروفاتها
 20مليار دينار ألسباب معظمها غير

جوهرية أو معروفة سلفا عند إعداد
الميزانية ،كتعويضات من العسكريين
أو تسوية حساب العهد أو ميزانية
الـتـعــزيــز لـلـحــرس الــوطـنــي ومـكــافــآت
نهاية الخدمة للمدرسين وتعويض
نقص مخزون األدوية.

استدانة بال عوائد
وإذا كان نمو المصروفات من داخل
وخ ــارج الميزانية ،ومــا يترتب عليه
مــن سـحــوبــات مــن االحـتـيــاطــي الـعــام
مشكلة ،فإن الحل الحكومي يعبر عن
أزمة إدارة ،فصناع القرار يرون أن أهم
معالجة لالحتياطي العام تكمن في
اإلسراع بإقرار قانون يسمح للحكومة
برفع سقف الديون السيادية إلى 25
مليار دينار ،ومد فترة االقتراض إلى
ً
 30ع ــا م ــا  ،و ه ــو أ م ــر تكتنفه مخاطر
عديدة ال تتعلق بمبدأ االقتراض وال
الفوائد المترتبة عليه ،بل في اتخاذ
االس ـت ــدان ــة ك ـخ ـيــار لـتـغـطـيــة اإلن ـفــاق
المتنامي فــي الـمـيــزانـيــة وخــارجـهــا،
خـ ـص ــوص ــا أن جـ ــل اإلنـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـعـ ــام،
حتى ذلــك المصنف بـ»االستثماري»،
ال ي ـع ـطــي الـ ــدولـ ــة عـ ــوائـ ــد م ــال ـي ــة أو
اقتصادية على المدى البعيد ،السيما
ف ــي ظ ــل اخ ـ ـتـ ــاالت س ـ ــوق ال ـع ـم ــل أو

التركيبة السكانية أو ضآلة اإليرادات
غير النفطية.

إيرادات نفط واستدانة
االستدانة التي ال تواكبها إصالحات
اقتصادية ومالية عميقة يمكن أن تؤدي
إلــى أزم ــة تعثر عــن ال ـســداد ،وه ــذا ليس
مبالغة في التشاؤم كون مالية الكويت
كانت قبل نحو  8سنوات تسجل أعلى
مـسـتــويــات ال ـفــوائــض عــالـمـيــا ،مـقــارنــة
بالناتج المحلي ،فتحولت بعدها إلى
تـحـقـيــق مـسـتــويــات م ــن الـعـجــز الـمــالــي
اض ـطــرهــا إل ــى االس ـت ــدان ــة م ــن األس ــواق
ال ــدولـ ـي ــة وال ـم ـح ـل ـي ــة ،ب ـم ــا ي ـ ـ ــوازي 4.5
م ـل ـي ــارات ديـ ـن ــار ،أي  13.6%م ــن حجم
الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي االس ـمــي في
نهاية مارس الماضي ،حسب بيانات بنك
الكويت المركزي ...وبالتالي فإن إمكانية
التعثر عن سداد االلتزامات المالية تبقى
فــرضـيــة قــائـمــة طــالـمــا كــانــت اإلي ـ ــرادات
تعتمد أساسا على النفط ،بكل ما يحدث
فيه من تقلبات وأحداث تشير بوضوح
إ لــى أن كبار المستهلكين لــن يسمحوا
بصعود األسعار ،بما يطمئن دولة مثل
الكويت ،تتوسع في اإلنفاق من الميزانية
وخارجها ،معتمدة على إيــرادات سوق
نفط متقلب واستدانة غير حصيفة.

أخبار الشركات
«كامكو» :الموافقة على نشرة اكتتاب إصدار السندات
قالت شركة كامكو لالستثمار إنه باإلشارة الى اإلفصاح السابق
بخصوص حصول الشركة على موافقة هيئة أسواق المال على نشرة
االكتتاب الخاصة إلصــدار سندات بقيمة  40مليون دينار ،فقد تمت
الموافقة على اإلصدار المشار إليه من مجلس إدارة الشركة في اجتماعه
المنعقد في  1مايو  ،2018وجــرى تأجيل اإلفـصــاح عن قــرار مجلس
اإلدارة وفقا ألحكام المادة  3-4من الكتاب العاشر من الالئحة التنفيذية
للقانون رقــم  7لسنة  2010بـشــأن تأجيل اإلف ـصــاح عــن المعلومات
الجوهرية ،وقد أحيطت هيئة األسواق علما بذلك التأجيل ومبرراته.

«األهلية ت» :كلفة رفع حصتنا
في االتحاد  4.4ماليين دينار
أع ـل ـن ــت الـ ـش ــرك ــة األه ـل ـي ــة
للتأمين ،المدرجة ببورصة
الـكــويــت ،زي ــادة حصتها في
شـ ــركـ ــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـتـ ـج ــاري
الـ ـق ــابـ ـض ــة ُ(م ـ ـق ـ ـف ـ ـلـ ــة)  -غ ـيــر
مدرجة بمملكة البحرين.
وأوضـحــت «األهـلـيــة» أنها
رف ـعــت حصتها فــي الـشــركــة
ال ـب ـحــري ـن ـيــة م ــن  20.95إلــى
 57.94ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة بـ ــز يـ ــادة
ُ
 36.99في المئة تعادل نحو
 15.64مليون سهم بقيمة 4.4
ماليين دينار.

«كفيك» تستحوذ على محفظة عمالء بـ  1.5مليون دينار
اتفقت الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار (كفيك) ،مع إحدى
الـشــركــات ال ــرائ ــدة فــي مـجــال الـبـيــع بالتجزئة بــدولــة الـكــويــت على
االستحواذ على محفظة عمالء بالتقسيط.
وقالت الشركة إن قيمة مبلغ االستحواذ تبلغ  1.5مليون دينار (5
ً
ماليين دوالر) ،بعوائد متوقعة تتراوح بين  12و 13في المئة سنويا
من االستثمار ولمدة  3سنوات.
وتوقعت الشركة تسجيل إي ــرادات بقيمة  275ألــف ديـنــار خالل
فترة سريان االتفاق.

«الخليج للكابالت» تتسلم طلب
توريد بـ 2.2مليون دينار
تسلمت شركة الخليج للكابالت والصناعة
الكهربائية طلب شراء من شركة مقاوالت محلية؛
لتوريد كابالت ضغط منخفض ومتوسط بقيمة
 2.21مليون دينار ( 7.31ماليين دوالر).
وقالت الشركة إن األرباح التشغيلية المتوقعة
بنسبة تقديرية تصل إلى  2.3في المئة من قيمة
الطلب بواقع  50.9ألف دينار.
وأشــارت إلى أن األثــر الكمي لألرباح عرضة
ً
للتغيير خ ــال ف ـتــرة ال ـت ــوري ــد ،ن ـظ ــرا لـظــروف
التنفيذ والتغيرات التي قد تطرأ على األسعار.
وتــابـعــت الـشــركــة أن طـلــب تــوريــد الـكــابــات
سينعكس على البيانات المالية لها خالل الربع
الثالث واألخير من العام الحالي.

«جياد» تطلب إدراج أسهمها بسوق دبي
أعلنت شركة جياد القابضة تقدمها بطلب جديد
إل ــى هيئة أس ــواق ال ـمــال الـكــويـتـيــة؛ للحصول على
موافقة الهيئة على إدراج أسهم الشركة فــي سوق
دبي المالي.

إدراج «المتكاملة» في «الصناعة»  15الجاري
أف ــادت بــورصــة الـكــويــت ب ــأن هيئة أس ــواق الـمــال
وافقت على إدراج أسهم الشركة المتكاملة القابضة
(المتكاملة) في بورصة الكويت بالسوق األول .علما
ً
بأنه سيبدأ التداول على أسهم الشركة اعتبارا من
يــوم األحــد  15الـجــاري ،كما سيتم تصنيف الشركة
ضمن قطاع الصناعة.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

بنوك مستعدة لتمويل اكتتابات
بزيادات رأسمال المصارف
●

محمد اإلتربي

أبــدت مصارف استعدادها
لـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــل عـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ــن ك ـ ـبـ ــار
الـمـســاهـمـيــن والـمـسـتـثـمــريــن
أصحاب الحصص في البنوك
الـمـقـبـلــة عـلــى زي ـ ــادات رؤوس
األم ـ ـ ــوال ،وذلـ ــك بــرهــن الـسـهــم
ذاته.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن
استفسارات وجهت من بعض
كـبــار الـعـمــاء لـبـنــوك ،وسيتم
تـ ــرت ـ ـيـ ــب ج ـ ـ ـ ــزء م ـ ــن ال ـ ــزي ـ ــادة
ألص ـحــاب الـحـصــص الكبيرة
واالستراتيجية ا لـتــي تحتاج
الى مبالغ ،تزيد على  5ماليين
دينار.
وت ـع ـت ـب ــر زيـ ـ ـ ـ ــادات رؤوس
أموال البنوك من الزيادات التي
تشهد إقـبــاال مــن المساهمين
ال ــرئ ـي ـس ـي ـي ــن وح ـ ـتـ ــى ص ـغ ــار
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن ،السـ ـيـ ـم ــا أن
أسـهــم الـبـنــوك مــرغــوبــة ،نظرا
لـ ـنـ ـم ــو أرب ـ ــاحـ ـ ـه ـ ــا ال ـم ـس ـت ـم ــر
وقــوتـهــا الـمــالـيــة ،إضــافــة الــى
استمراريتها في توزيع األرباح

النقدية سنويا بعوائد جيدة
يمكنها أن تغطي خدمة الدين
وبعض األقساط المستحقة.
ك ـمــا تـتـمـيــز أس ـه ــم الـقـطــاع
أي ـضــا بـثـبــات س ـعــري نسبي،
وب ــال ـت ــال ــي ف ـه ــي م ــن األس ـه ــم
ال ـم ـف ـض ـلــة أيـ ـض ــا ك ـض ـمــانــات
ويمكن القبول بها ،إضافة الى
وضع العميل ومركزه المالي.
في المقابل ،يشهد القطاع
ال ـم ـص ــرف ــي فـ ــوائـ ــض س ـيــولــة
عالية وكبيرة نظرا إلى تباطؤ
االئتمان ووفــرة السيولة لدى
ال ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ،وبــال ـتــالــي
تـمـثــل تـلــك الـطـلـبــات متنفسا
للسيولة العالية.
وعـلــى األق ــل خ ــال النصف
ال ـ ـثـ ــانـ ــي م ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ال ـح ــال ــي
م ـط ـل ــوب م ـب ــدئ ـي ــا ن ـح ــو 152
مليون دينار زيادات ورسملة
ل ـب ـن ــوك م ـح ـل ـيــة ،إض ــاف ــة ال ــى
زي ـ ـ ـ ـ ـ ــادات أخـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـقـ ـبـ ـل ــة فــي
الـطــريــق ،فضال عــن طــروحــات
سـ ـن ــدات وصـ ـك ــوك يـنـتـظــر أن
ت ـع ـي ــد ه ـي ـك ـل ــة الـ ـسـ ـي ــول ــة فــي
القطاع المصرفي عموما.

السعودية تخطط ألول تغيير في معادلة احتساب سعر النفط آلسيا
الكويت :نحتاج إلى عدة أشهر لمعرفة رد فعل السوق ثم نقرر
ذك ــرت عــدة مـصــادر تجارية أن
شركة «أرامكو» السعودية تخطط
لتغيير المعادلة المستخدمة في
ت ـس ـع ـيــر م ـب ـي ـعــات ن ـف ـط ـهــا ال ـخ ــام
ً
الطويلة األجــل إلــى آسيا اعتبارا
مــن أكتوبر ،بما يمثل أول تغيير
لـلـخــامــات الـقـيــاسـيــة ،الـتــي تحدد
أرامكو على أساسها أسعار البيع
الــرسـمـيــة لـنـفـطـهــا مـنــذ منتصف
الثمانينيات.
وقــالــت ال ـم ـصــادر ،إن الصيغة
ا ل ـجــد يــدة ستستند إ ل ــى متوسط
األسـعــار الشهرية للعقود اآلجلة
لـلـخــام الـعـمــانــي فــي بــورصــة دبــي
للطاقة و مـتــو ســط السعر النقدي
لـ ـخ ــام دبـ ـ ــي عـ ـل ــى م ـن ـص ــة وك ــال ــة
ستاندرد آند بورز غلوبال بالتس
ً
لتسعير النفط ب ــدال مــن متوسط
أسـعــار خامي عمان ودبــي حسب
تقييم بالتس.
وأض ــاف ــت ال ـم ـصــادر أن أسـعــار
البيع الرسمية ألرامكو السعودية
لـ ـشـ ـه ــر أك ـ ـتـ ــوبـ ــر س ـت ـس ـت ـن ــد إل ــى
م ـتــوســط أسـ ـع ــار ال ـت ـســويــة لعقد
الـ ـخ ــام ال ـع ـمــانــي ل ـش ـهــر ديـسـمـبــر
فــي بــورصــة دبــي للطاقة والسعر
النقدي لخام دبي لشهر ديسمبر

النفط يرتفع بفعل انخفاض المعروض
األميركي وعقوبات إيران
ارتفعت أسعار النفط صباح أمس ،بعد تقرير
يظهر تراجع مخزونات الوقود األميركية في ظل
توقف منشأة سينكرود كندا للرمال النفطية في
ألبرتا والتي عادة ما تورد للواليات المتحدة.
ً
كما وجدت أسعار النفط دعما في العقوبات
األميركية الوشيكة على إيران ،والتي تنذر بقطع
ً
إمدادات عن سوق شحيحة فعال رغم تعهد منظمة
البلدان المصدرة للبترول أوبــك بزيادة اإلنتاج
لتعويض أي نقص في المعروض بسبب تعطل
اإلمدادات.
و ارتفع خام غرب تكساس الوسيط األميركي
ً
فــي الـعـقــود اآلج ـلــة  37سـنـتــا أو  0.4فــي المئة،
ح ـســب تـقـيـيــم ب ــات ــس ،وكــاه ـمــا
سيتحدد في أكتوبر .
وأض ـ ــاف ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن مــن
المتوقع أن تخبر أرامكو السعودية
ً
الزبائن في آسيا رسميا بذلك في
وقت الحق.

ً
عــن التسوية السابقة ليصل إلــى  74.51دوالرا
لـلـبــرمـيــل .وكـ ــان ال ـخ ــام ب ـلــغ ،أم ــس األول ،أعـلــى
ً
مستوياته منذ نوفمبر  2014عند  75.27دوالرا
للبرميل.

البرميل الكويتي ينخفض
وانخفض سعر برميل النفط الكويتي  68سنتا
فــي تـ ــداوالت ي ــوم ال ـثــاثــاء ليبلغ  74.14دوالرا
أميركيا مقابل  74.82دوالرا للبرميل في تداوالت
االثنين الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.

وقالت المصادر ،إنه بينما كان
ً
ق ــرار أرام ـك ــو ال ـس ـعــوديــة مـفــاجـئــا
ً
لـ ـلـ ـس ــوق ،ف ـ ــإن م ـق ـت ــرح ــا لـتـغـيـيــر
الخامات القياسية جرت مناقشته
ً
داخليا لسنوات.
وك ــان ــت ب ــورص ــة دبـ ــي لـلـطــاقــة

أطلقت العقود اآلجلة لخام عمان
في عام  ،2007وهي العقود اآلجلة
األعـ ـل ــى س ـي ــول ــة ب ـي ــن ع ـق ــود نـفــط
ال ـشــرق األوس ــط الـقــابـلــة للتسليم
ً
عينا .وفي المقابل ،نادرا ما تكون
هـ ـن ــاك عـ ـ ــروض ل ـش ـح ـنــات ال ـخ ــام

العماني خالل تسوية األسعار في
إغالق السوق على منصة بالتس.
و ق ـ ـ ـ ـ ــال آدي إ مـ ـسـ ـي ــرو فـ ـيـ ـت ــش
ال ـم ـحــاضــر ف ــي م ــرك ــز اق ـت ـصــادات
الطاقة بجامعة ســري ،الــذي كتب
ورق ــة بحثية حــول خــامــات النفط

ُ
القياسية للشرق األوس ــط نشرت
عام « ،2014األمر واضح ،انظر إلى
أحجام تداول بورصة دبي للطاقة
مقابل عمان على بالتس».
وقـ ــال إم ـس ـيــروف ـي ـتــش «ســومــو
كانت أول من فكر في األمر ،لكنهم

لــم ي ــدرس ــوا ال ـخ ـيــارات الـمــرشـحــة
ً
مـلـيــا .ســومــو ع ــادت أدراج ـه ــا إلــى
المربع صفر .أرامكو لم تكن لتترك
الفرصة تفوتها».
وقـ ـ ـ ــال مـ ـص ــدر بـ ـقـ ـط ــاع ال ـن ـفــط
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي« :ن ـ ـت ـ ـبـ ــع عـ ـ ـ ـ ــادة كـ ـب ــار

المنتجين ...سنحتاج مع ذلك إلى
عدة أشهر على األرجح لمعرفة رد
فعل السوق .ثم سنقرر».
(سنغافورة  -رويترز)
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محادثات الحرب التجارية أثرت كثيرا على األسواق في يونيو
قــال التقرير الشهري الصادر
عــن شــركــة الــوطـنــي لالستثمار،
إن األسـ ـه ــم ال ـع ــال ـم ـي ــة واص ـل ــت
ف ــي يــون ـيــو أداء هـ ـ ــا ال ـس ـل ـبــي ،إذ
انخفضت بنسبة  0.7في المئة،
بحسب مؤشر «مورغان ستانلي»
ً
العالمي ،بينما شهدت أداء ثابتا
في الربع الثاني من العام الحالي
لتستقر عند  -0.1في المئة.
ووفــق التقرير ،وفي الواليات
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ك ـ ـ ـ ــان لـ ـلـ ـم ــؤش ــري ــن
الــرئ ـي ـس ـي ـيــن أداء م ـت ـف ــاوت مــع
ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز
 500للشهر الثالث على التوالي

بنسبة  0.5في المئة ،بينما أغلق
مؤشر «داو جونز» على انخفاض
بنسبة  0.6في المئة.
فــي التفاصيل ،وعـلــى أســاس
ربـ ــع سـ ـن ــوي ،س ـجــل ال ـم ــؤش ــران
س ـت ــان ــدرد آن ــد بـ ــورز  500وداو
ً
جونز أداء إيجابيا بنسبة  2.9في
المئة و 0.7في المئة على التوالي.
وت ـس ـت ـمــر م ـح ــادث ــات ال ـحــرب
الـ ـتـ ـج ــاري ــة فـ ــي ال ـت ــأث ـي ــر بـشـكــل
كـبـيــر عـلــى أداء ال ـس ــوق ،وخــال
شهر يونيو ،اجتمعت مجموعة
الدول الصناعية السبع الكبرى،
لكنها لم تتمكن من التوصل إلى

ح ــل يـتـعـلــق ب ـت ــوت ــرات ال ـت ـجــارة
العالمية.
ورفع بنك االحتياطي الفدرالي
سعر الفائدة على المدى القصير
بـمـقــدار  25نقطة أســاسـيــة ،إلــى
نـ ـط ــاق مـ ـع ــدل م ـس ـت ـه ــدف يـبـلــغ
 2.00-1.75ف ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،وأ ش ـ ــار
إل ــى اح ـت ـمــال حـ ــدوث ارتـفــاعـيــن
إضافيين بحلول نهاية العام.
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاالق ـت ـص ــاد،
سجل مؤشر مديري المشتريات
التصنيعي مــاركـيــت فــي يونيو
أ عـلــى بقليل مــن الشهر السابق
عند  55.4مقابل  ،54.6مما يشير

إلى استمرار النمو .وجاء الناتج
المحلي اإلجمالي السنوي للربع
األول من عام  2018عند  2.0في
ال ـم ـئــة ت ـحــت ال ـتــوق ـعــات األول ـيــة
وتوقعات السوق.
وفـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ،ان ـخ ـف ــض أداء
شهر يونيون الذي تم قياسه من
داو جونز ستوكس أوروبــا 600
بنسبة  0.8فــي الـمـئــة ،لكن على
أساس ربع سنوي
ً
ال يزال  2.4في المئة نظرا إلى
األداء القوي في شهر أبريل.
وتبعت المؤشرات الرئيسية
في ألمانيا وفرنسا حذو مؤشر

 DAXومؤشر  CAC 40بنسبة
 2.4ف ــي ال ـم ـئــة و 1.4ف ــي الـمـئــة
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ه ـ ــذا ال ــرب ــع
ارتفع بنسبة  1.7في المئة و3.0
ف ــي الـمـئــة خ ــال ال ـش ـهــر ،دخـلــت
التعريفة األميركية حيز التنفيذ
على األلمنيوم والصلب األوروبي
مما أجبر االتحاد األوروبي على
االنتقام من خالل التعريفات على
المنتجات األميركية ،التي تقدر
قيمتها بـ 3.4مليارات دوالر.
وتــوصـلــت حـكــومــات االتـحــاد
األوروبــي إلى اتفاق مع اليونان
يؤخر سداد  96مليار يورو لمدة

«الوطني» يواصل مبادرته «أحلم أن أكون»
ي ــواص ــل ب ـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي تـحـقـيــق أح ــام
األط ـف ــال الـمـصــابـيــن بــال ـســرطــان ،ضـمــن مـبــادرتــه
«أحلم أن أكون» ،المستمرة ألكثر من  4سنوات ،وقام
بمساعدة عبدالله جودة ّ
عويد على تحقيق حلمه
وشغفه بتعلم فن التصوير.
ويـبـلــغ عـبــدالـلــه  14عــامــا ،وه ــو يـتـلـقــى عــاجــه
حاليا في مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال،
وتواصلت إدارة العالقات العامة في البنك بالمصور
ّ
السريع ،وعرفته على عبدالله ،واتفقا
عبدالعزيز
على توفير تدريب خاص لعبدالله على التصوير
وأساسياته.
واستمرت الحصة التدريبية لمدة ساعتين ،قام
ّ
السريع خاللها بتقديم أسس التصوير والتدريب
على األساليب المختلفة ،وكيفية اختيار الزاوية
المناسبة للصورة ،والسرعة في اختيار اللقطات
الـمـمـيــزة ،وغـيــرهــا مــن األســال ـيــب واألس ـ ــرار التي
تـعـطــي ال ـم ـصــور م ـيــزة وهــويــة خــاصــة ،وق ــد كــان
الف ـتــا م ــدى ت ـج ــاوب عـبــدالـلــه واح ـســاســه الـعــالــي
في استيعاب األســس وشغفه في سرعة تعلمها
وتطبيقها.

الطفل عبدالله مع فريق «الوطني»
وقدمت أسرة البنك لعبدالله آلة تصوير احترافية
خاصة به ،ليتسنى له االستمتاع واالستفادة في
تطبيق ما تعلمه ،إضافة إلى مجموعة من المعدات
واألجهزة المتعلقة بالتصوير الستعراض ما قام

بـتـصــويــره وتـعــديـلــه أو حـفـظــه للمستقبل .وقــدم
ّ
السريع مجموعة من كتب التصوير التي استخدمها
بنفسه لمساعدة عبدالله على اكتساب المزيد من
المهارات التصويرية.

بهذه المناسبة ،قالت مسؤولة العالقات العامة
في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل إن «الذي
يعرف عبدالله في المستشفى لم يكن ليتوقع أن
يكون قادرا على احتمال درس في التصوير يستمر
لساعات ،نظرا لوضعه الصحي ،لكن شغف عبدالله
ً
ً
بحلمه كان كفيال بجعله حاضرا ال بل مستمتعا
بتعلم كل التفاصيل».
وأض ــاف ــت الـعـبــدالـجـلـيــل« :ل ــذل ــك ،نـحــن ف ــي بنك
الكويت الوطني مستمرون في رسالتنا مع االطفال،
ومؤمنون بأن ابتسامة طفل بتحقيق حلمه توازي
أه ـم ـيــة تـلـقـيــه ال ـع ــاج إن ل ــم ي ـكــن أك ـث ــر ،ك ـمــا أنـنــا
مـلـتــزمــون ب ـمــراعــاة ال ـظ ــروف الـنـفـسـيــة للمرضى،
ألننا مؤمنون بأنهم أقوياء كفاية لتحدي المرض،
وبأن ما يحتاجونه فقط هو فرصة إلظهار قوتهم
ومقاومتهم الرائعة».
وت ــاب ـع ــت« :الـ ـي ــوم أص ـبــح لــدي ـنــا ف ــي مستشفى
الــوطـنــي مـصــور مـحـتــرف يــدعــى عـبــدالـلــه ،سيمأل
عالمه صورا جميلة ،وسيمأل عالمنا سعادة برؤيته
يـحـقــق حـلـمــه ،عـلــى أم ــل أن يتحقق الـحـلــم األكـبــر
بشفائه تماما من المرض».

 ...ويقدم فرصة للحصول على قميص موقع من زالتان
ف ــي إطـ ـ ــار س ـع ــي ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
المتواصل لمكافأة عمالئه بعروض وحمالت
ترويجية فريدة وحصرية ،قام البنك مؤخرا
بالتعاون مع «فيزا» بمنح حاملي بطاقة FIFA
 World Cupالــوطـنــي مسبقة الــدفــع فرصة
للفوز بواحد من ثالثة قمصان رياضية موقعة
من العب كرة القدم السويدي الشهير زالتان
إبراهيموفيتش ،إضافة إلى جائزة نقدية.
ويقدم البنك هذا العرض الحصري لحاملي
بطاقة  FIFA World Cupالوطني مسبقة الدفع،
ويمكن للعمالء الجدد التقدم بطلب للحصول
على النسخة المحدودة من البطاقة ،والدخول
في سحب لربح إحدى الجوائز الثالث.
ويعد التقدم بطلب للحصول على البطاقة
سـهــا ج ــدا ،مــن خ ــال تطبيق الــوطـنــي عبر
الـمــوبــايــل أو مــن خ ــال الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي
لبنك الكويت الوطني  ،NBK.comحيث يتم
توصيل البطاقة مجانا إلــى العميل فــي أي

مكان داخــل الكويت .وفي إطــار تعقيبه على
تلك الفرصة التي يوفرها البنك لعمالئه ،قال
مــديــر أول إدارة الـبـطــاقــات فــي بنك الكويت
الوطني عبدالله المقصيد« :تتمتع رياضة كرة
القدم بشعبية كبيرة في الكويت ،لذا رأينا أن
نقدم هذه الفرصة الحصرية لحاملي بطاقة
 FIFA World Cupالوطني مسبقة الدفع ،حيث
بإمكانهم الحصول على قميص رياضي موقع
من العب كرة القدم السويدي المحترف زالتان
إبــراهـيـمــوفـيـتــش ،إضــافــة إل ــى مـبـلــغ نـقــدي،
تعبيرا عــن شكر البنك لعمالئه مــن حاملي
هذه البطاقة».
وأضـ ــاف المقصيد أن ــه تــم إط ــاق بطاقة
 Visaالوطني لكأس العالم  FIFAمسبقة الدفع
في مايو  2018حصريا لعمالء بنك الكويت
ال ــوط ـن ــي ،وت ـح ـمــل ال ـب ـطــاقــة م ــزاي ــا بـطــاقــات
الوطني مسبقة الــدفــع ،بما في ذلــك مكافآت
الــوطـنــي ،وخــدمــة  Visaالعالمية لمساعدة

العمالء ،إضافة إلى عدد كبير من العروض
والمزايا المرنة والميسرة.
وبين أن البطاقة تمكن العمالء من التحكم
فــي مـسـتــوى الـمـصــاريــف ،مــن خ ــال تحديد
المبلغ الذي يتم تحويله للبطاقة بما يسهل
إجراء عمليات الدفع عبر اإلنترنت بأمان ،نظرا
للقبول العالمي للبطاقة ،كما يمكن إعــادة
تعبئة الـبـطــاقــة ،مــن خ ــال تطبيق الوطني
عبر الموبايل أو الموقع االلكتروني للبنك
.NBK.com
وأض ـ ــاف« :ال تقتصر مــزايــا بـطــاقــة FIFA
 World Cupالوطني مسبقة الدفع على توفير
طريقة مريحة وآمنة إلتمام المعامالت فحسب،
بل تعد أيضا تجربة مميزة بما تمنحه من
فرص حصرية لعشاق لعبة كرة القدم للفوز
بجوائز قيمة ،إضافة إلى تمتعهم بالفوائد
والمزايا التي تمنحها البطاقة».
وتشمل بطاقة  FIFA World Cupالوطني

مسبقة الــدفــع مــزايــا مـتـعــددة ،منها حماية
المشتريات ،الحماية من عمليات االحتيال،
خــدمــة الــرســائــل الـنـصـيــة ال ـق ـص ـيــرة ،خــدمــة
الوطني للتسوق اآلمــن ،إحكام الرقابة على
ميزانية اإلنفاق ،راحة وأمان أكثر من استخدام
النقد ،فضال عن برنامج مكافآت الوطني.
وكــان بنك الكويت الوطني ،بالتعاون مع
«فيزا» أطلق حملة خاصة بكأس العالم ،2018
حـيــث ق ــدم رح ـلــة لـثــاثــة أش ـخــاص مــدفــوعــة
التكاليف بالكامل لحضور نهائي مباريات
ً
كأس العالم لكرة القدم التي تقام حاليا في
روسيا.
وق ــدم بنك الـكــويــت الــوطـنــي  3بــاقــات ،كل
منها لشخصين ،تضم تذاكر السفر على متن
درجة رجال األعمال ،تذاكر لحضور المباراة
النهائية لكأس العالم لكرة القدم ،اإلقامة في
فندق خمس نجوم ،إضافة إلى  1000دينار
لتغطية المصاريف.

«األهلي» يرعى حفل تخرج طلبة «طب
األسنان» في جامعة الكويت

«وربة» يجري سحوبات «السنبلة»
األسبوعية والشهرية

ان ـط ــاق ــا م ــن اه ـت ـم ــام ــه ال ــدائ ــم
بالمسؤولية االجتماعية ،رعى البنك
األهلي الكويتي حفل تخرج طلبة
كلية طب األسنان بجامعة الكويت،
والذي أقيم بفندق فور سيزونز في
 1الجاري ،حيث تم االحتفال بتخرج
 22طالبا حصلوا على شهاداتهم
الجامعية في طب األسنان.
حـضــر حـفــل الـتـخــرج نـيــابــة عن
«األهلي» فوزي الثنيان ،المدير العام
لشؤون مجلس اإلدارة ،والذي قال:
«يهتم البنك برعاية هذه األنشطة
التعليمية ،إيمانا منه بأهمية دعم
الشباب الكويتي .فـهــؤالء الشباب
ال ـخ ــري ـج ــون ه ــم جـ ــزء م ــن ال ـث ــروة
الوطنية الحقيقية ،وهــم مستقبل
الكويت ،حيث سيقوم هؤالء األطباء
الشباب بتأدية دورهم الحيوي في
المساهمة بتعزيز صحة ورفاهية
المجتمع».
وأض ـ ـ ــاف« :ن ـح ــن ف ــي (األهـ ـل ــي)

يـجــري بنك وربــة
سحوباته الشهرية،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـتـ ـضـ ـم ــن:
سـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــب حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب
السنبلة ا لـشـهــري،
إضــافــة إلــى سحب
السنبلة األسبوعي
الثالث والعشرين،
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور م ـم ـثــل
عن وزارة التجارة
وال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــة
وموظفي «وربة».
ي ـم ـث ــل ح ـ ـسـ ــاب ال ـس ـن ـب ـلــة
الخيار األمثل لكل الراغبين
ب ـتــوف ـيــر األمـ ـ ـ ــوال وتـحـقـيــق
عـ ــوائـ ــد م ــالـ ـي ــة ث ــابـ ـت ــة عـلــى
أرصدتهم فــي الــوقــت نفسه،
إض ــاف ــة إلـ ــى فـ ــرص شـهــريــة
للفوز بـجــوائــز نقدية طــوال
العام.
ً
ونـ ـ ـظ ـ ــرا ل ــإقـ ـب ــال ال ـك ـب ـيــر
ال ـ ـ ــذي الق ـ ـ ــاه هـ ـ ــذا ال ـح ـّس ــاب
مــن الـعـمــاء ،لما يــؤمــنــه من
ف ـ ــرص ك ـب ـي ــرة ل ـل ــرب ــح ،عـمــل
«وربة» على إضافة تطورات
نوعية على حساب السنبلة
الق ـ ــت اس ـت ـح ـس ــان ال ـع ـم ــاء،
وتشمل التطورات التي تمت
إضافتها إلى الحساب؛ زيادة
عــدد الــرابـحـيــن ،عبر إضافة
سحب أسبوعي ،إلــى جانب
ال ـس ـح ــب الـ ـشـ ـه ــري ،إلت ــاح ــة
ف ــرص أك ـبــر لـلـعـمــاء لـلـفــوز
ب ـج ــوائ ــز م ــال ـي ــة أس ـبــوع ـيــة،
ق ـي ـمــة ك ــل م ـن ـهــا ألـ ــف دي ـنــار
تذهب إلــى  5رابحين ،ويتم
السحب عليها يوم الخميس
من كل أسبوع.
باإلضافة إلى ذلك ،يستمر
سـ ـح ــب ال ـس ـن ـب ـل ــة ال ـش ـه ــري
ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة ك ـ ــل شـ ـه ــر ع ـلــى
ال ـجــوائــز ال ـك ـبــرى ،بحضور
وإشـ ـ ـ ــراف م ـم ـثــل م ــن وزارة
الـتـجــارة والـصـنــاعــة ،والتي

فوزي الثنيان يتسلم درع شكر من د .فاطمة الخلف
نـفـخــر ب ــأن ن ـكــون رعـ ــاة لــاحـتـفــال
بهؤالء الخريجين الذين استكملوا
دراساتهم األكاديمية ،وانتقلوا إلى
حياتهم المهنية التي سيواجهون
فيها الكثير من التحديات المهمة،

ونتمنى لهؤالء الشباب كل النجاح
والتوفيق في مستقبلهم ،ونغتنم
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـفـ ــرصـ ــة لـ ـنـ ـق ــدم ت ـهــان ـي ـنــا
الخالصة لكل واحــد منهم ،إضافة
إلى أسرهم».

«برقان» :عرض لعمالء «بوبا»
أع ـلــن بـنــك ب ــرق ــان ،أمـ ــس ،بــال ـت ـعــاون م ــع «غــرانــد
سـيـنـمــاز» ،تـقــديـمــه عــرضــا حـصــريــا لجميع عمالء
حـ ـس ــاب ب ــوب ــا ل ــأطـ ـف ــال ،ل ـح ـض ــور ف ـي ـل ــم «Hotel
 ،»Transylvania 3 – A Monster Vacationيــوم
الخميس ( 12الـجــاري) في «غــرانــد سينماز» بمركز
الـحـمــراء للتسوق .وسيحصل كــل عميل مــن عمالء
«ب ــوب ــا» لــأط ـفــال ع ـلــى تــذكــرت ـيــن مـجــانـيـتـيــن ،كما
يمكنهم اختيار ما يناسبهم من مواعيد العرض ،التي
خصصت لهم خالل اليوم على فترتين مختلفتين في
ً
ً
مساء.
الساعة  5:30عصرا ،و7:30
لحجز التذكرتين المجانيتين ،يجب على العمالء
ً
ابتداء
زيارة شباك التذاكر في مركز الحمراء للتسوق
من اليوم ،لضمان عدم نفاد التذاكر.
انطالقا من سياسة «برقان» ،المرتكزة على إرضاء
العمالء ،تهدف شــراكــة البنك مــع «غــرانــد سينماز»،
أح ــدث وأف ـخــم ص ــاالت السينما فــي ال ـكــويــت ،على

تلبية احتياجات وتطلعات العمالء ،من
خالل تقديم العروض الترويجية القيمة والحصرية.
وي ـحــرص «ب ــرق ــان» و»غ ــران ــد سـيـنـمــاز» عـلــى تعزيز
ثقة عمالئهما ،مــن خــال تقديم خــدمــات وعــروض
متواصلة ،لالستفادة من الخصومات المميزة.

يـ ـبـ ـل ــغ إج ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــا  30ألـ ــف
دينار ،موزعة كالتالي على
 4رابحين :الجائزة الكبرى
بـ ـقـ ـيـ ـم ــة  10آالف د يـ ـ ـن ـ ــار،
ستكون من نصيب رابحين
اثنين ،والثانية بقيمة  5آالف
م ــن نـصـيــب راب ـح ـيــن اثنين
ً
أيضا.
وبــذلــك ،يكون «ورب ــة» زاد
عدد الرابحين في سحوبات
الـ ـسـ ـنـ ـبـ ـل ــة إلـ ـ ـ ــى  24فـ ــائـ ــزا
بــال ـش ـهــر ،ك ـمــا زاد إجـمــالــي
قيمة الـجــوائــز الشهرية من
 30إلى  50ألف دينار شهريا.
وفيما يتعلق بفرص الربح،
يحق لكل عميل فرصة دخول
السحب مقابل كل  10دنانير
في الحساب.
جــديــر بــالــذكــر ،أن «ورب ــة»
أطلق حديثا وديعة السنبلة،
التي تعد المودعين بعوائد
متوقعة عالية تصل إ لــى 3
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ك ـم ــا يـحـصـلــون
أي ـض ــا ع ـلــى فـ ــرص ربـ ــح في
سحوبات السنبلة الشهرية
واألسبوعية.

عبدالله المقصيد

عشر سنوات إضافية لمساعدة
ال ـب ــاد ف ــي ال ـت ـعــافــي م ــع انـتـهــاء
برنامج اإلنقاذ في أغسطس.
وع ـلــى الـصـعـيــد االق ـت ـصــادي،
جــاء مــؤشــر مــديــري المشتريات
التصنيعي مــن مــار ك ـيــت لشهر
ً
يــونـيــو عـنــد  54.9مـتـبـقـيــا فــوق
م ـس ـتــوى  .50وان ـخ ـفــض مــؤشــر
ثقة المستهلك إلــى  -0.5من 0.2
فــي الشهر السابق بينما ارتفع
مؤشر أسعار المستهلكين على
أس ـ ــاس س ـن ــوي بـنـسـبــة  2.0في
الـمـئــة بـشـكــل طـفـيــف عـلــى نحو

أفـضــل مــن ق ــراءة مــايــو عـنــد 1.9
في المئة.
ولــم يتمكن مؤشر FTSE 100
البريطاني في يونيو من الحفاظ
على زخمه اإليجابي من الشهرين
السابقين ،إذ أغلق عند  0.5في
المئة .على أســاس ربــع سنوي،
ك ــان ال ـمــؤشــر ه ــو األف ـض ــل أداء
حيث سجل مكاسب بنسبة 8.2
في المئة عكس معظم الخسائر،
التي تكبدها في الربع األول من
عام .2018

«بيتك» يوفر ًخدمة االتصال
الدولي ...مجانا لعمالئه
يوفر بيت التمويل الكويتي
(بيتك) خدمة االتصال الدولي
الـ ـمـ ـج ــانـ ـي ــة لـ ـعـ ـم ــائ ــه خـ ـ ــارج
ال ـكــويــت ف ــي  6دول :ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة ،وك ـنــدا ،وبريطانيا،
وف ــرن ـس ــا ،وأل ـم ــان ـي ــا ،وتــرك ـيــا،
ضـمــن الـ ــدول الـمـقــدمــة لخدمة
االتصال الدولي ،دون أي رسوم
إضافية فــي حــال االتـصــال من
هواتف تلك الدول.
وتــأتــي ه ــذه الـخــدمــة ضمن
إط ـ ـ ـ ــار الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى خ ــدم ــة
العمالء ومواكبة لمتطلباتهم
فــي مــوســم الـسـفــر واالج ـ ــازات،
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرارا لـ ـنـ ـه ــج «بـ ـيـ ـت ــك»
فـ ــي ت ـق ــدي ــم أفـ ـض ــل ال ـخ ــدم ــات
المتطورة واآلمنة.
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن ل ـ ـع ـ ـمـ ــاء «بـ ـيـ ـت ــك»
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن هـ ــذه ال ـخــدمــة
والوصول الى خدمة «ألو بيتك»
الهاتفية  ،1803333مــن خالل
االتـ ـص ــال ع ـلــى ال ــرق ــم ال ــدول ــي
ال ـخ ــاص بـكــل دولـ ــة م ــن ال ــدول
الموضحة في الجدول أدناه:
الدولة الرقم الدولي
الواليات المتحدة وكندا
18008188608
بريطانيا
08000148898
فرنسا 0805086620
ألمانيا 08001817080
تركيا +908503902170
(قـ ـ ـ ــد ي ـ ـتـ ــم تـ ـطـ ـبـ ـي ــق رسـ ـ ــوم
التعرفة المحلية في تركيا من
قبل شــركــات االتـصــال التركية
الـمـحـلـيــة ع ـنــد االتـ ـص ــال على
هذا الرقم)
ح ـي ــث تـ ـك ــون ه ـ ــذه ال ـخــدمــة
مـجــانـيــة لـلـعـمــاء مستخدمي
الـ ـه ــوات ــف ال ـن ـق ــال ــة واألرضـ ـي ــة
التابعة للدول المذكورة فقط،
وال تشمل خدمة التجوال.

مشعل العبيد

وأش ـ ـ ــار ال ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي
للقنوات المصرفية المباشرة
في «بيتك» مشعل العبيد إلى ان
هذه الخدمة ،التي تأتي تزامنا
مــع مــوســم الـسـفــر ،تـســاهــم في
بناء وتعزيز الثقة مع العمالء،
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال تـ ـسـ ـهـ ـي ــل ع ـم ـل ـي ــة
ال ـتــواصــل مــع مــركــز االت ـصــال،
ح ـيــث ي ـق ــوم ال ـم ـس ــؤول ــون في
خ ــدم ــة ال ـع ـم ــاء ب ــاإلج ــاب ــة عن
اس ـت ـف ـســارات الـعـمــاء وتـقــديــم
ال ـخ ــدم ــة ل ـهــم بــال ـش ـكــل االم ـثــل
وضمن إطار الكفاءة والسرعة،
مـضـيـفــا أن مـكــالـمــات الـعـمــاء
ف ــي الـ ـخ ــارج تـحـظــى بــأولــويــة
الــرد لــدى مـســؤول الخدمة في
«بيتك».
وي ـ ــواص ـ ــل «بـ ـيـ ـت ــك» ت ـعــزيــز
الـ ـجـ ـه ــود االبـ ـتـ ـك ــاري ــة لـشـبـكــة
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــرف ـ ـ ـيـ ـ ــة،
وإط ــاق الـعــديــد مــن الـخــدمــات
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــدة مــن
ن ــوع ـه ــا ،ت ــأك ـي ــدا ع ـلــى ري ــادت ــه
ف ــي تـبـنــي آخ ــر ال ـت ـط ــورات في
ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة ،وت ـط ـب ـيــق
أحــدث الخدمات المالية تلبية
لتطلعات وطموحات العمالء.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اقتصاد

السوق يحصد جهد اإلصالحات والتطوير ويبرز جودة شركاته القيادية عبر تداوالت صحية وإيجابية
علي العنزي

واصل سهم «بيتك» االرتفاع
الكبير بسيولة بلغت 11.4
مليون دينار بينما تداول زين
والوطني بحوالي  5ماليين
دينار لكل منهما ،ليدعما
السيولة اإلجمالية ويستحوذان
على ما يعادل  %50من سيولة
السوق اإلجمالية ،وتسيطر
األسهم األكبر والمرشحة
لإلدراج في مؤشر فوتسي
راسل على سيولة السوق
وتعامالته خالل جلسة أمس.

اس ـت ـمــر االرتـ ـف ــاع وال ـق ـفــزات
الكبيرة فــي مــؤ شــرات بورصة
ا لـكــو يــت للجلسة الثالثة على
ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،إذ اخ ـ ـتـ ــرق م ــؤش ــر
الـ ـب ــورص ــة ال ـ ـعـ ــام م ـس ـت ــوى 5
آالف نقطة وهو نقطة األساس
التي انطلق منها بداية عمله
فـ ـ ــي ش ـ ـهـ ــر أبـ ـ ــريـ ـ ــل ال ـ ـمـ ــاضـ ــي،
وأق ـ ـفـ ــل ،أمـ ـ ــس ،ل ـل ـم ــرة األول ـ ــى
على مستوى  5053.61نقطة،
بـ ـع ــد مـ ـك ــا س ــب ب ـن ـس ـب ــة 1.82
ف ــي ال ـم ـئــة ،ال ـت ــي ت ـع ــادل 90.2
نقطة ،واألكثر إيجابية نوعية
التعامالت وسيولتها إذ بلغت
 42مليون دينار ،وللمرة األولى
م ـن ــذ أكـ ـث ــر مـ ــن ع ـ ــام م ـت ــداول ــة
 155.1مليون سهم عبر 7308
صـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــات ،واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر م ــؤش ــر
السوق األول بقيادة البورصة
إذ ربـ ــح ،أمـ ــس ،نـسـبــة  2.6في
المئة ،وهي أكبر مكاسبه منذ
إ ط ــا ق ــه ت ـس ــاوي  130.7نقطة
ليصل إلــى مـسـتــوى 5131.60
ن ـق ـطــة ،وب ـس ـيــولــة ه ــي األع ـلــى
منذ أكثر من عام  35.8مليون
سهم وبكمية أسهم بلغت 87
ً
مليون سهم تقريبا نفذت عبر
 4664ص ـف ـقــة ،ب ـي ـن ـمــا ا سـتـمــر
ضعف تـجــاوب مؤشر السوق
الرئيسي ،الذي لم يحقق أكثر
من ثلث نقطة مئوية هي 17.05
نقطة ليبقى أسفل مستوى 5
آالف نقطة ،واكتفى بالوصول
ً
إلى  4911.79نقطة متداوال 68
مليون سهم بقيمة  6.1ماليين
دي ـ ـنـ ــار ،وبـ ـع ــدد ص ـف ـق ــات ك ــان
 2644صفقة.
وقـ ـ ــادت أم ـ ــس ،أس ـه ــم بيتك
وال ــوطـ ـن ــي وزيـ ـ ــن ال ـت ـع ــام ــات
وب ـن ـمــو ك ـب ـيــر ول ـل ـم ــرة األول ــى
بـ ـنـ ـس ــب ف ـ ــاق ـ ــت  4فـ ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة
وب ـ ـلـ ــغ ب ـع ـض ـه ــا  5ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة
خــال جلسة واحــدة وبسيولة
تـ ـع ــادل س ـيــولــة ج ـل ـســة كــامـلــة
من جلسات سابقة وخالل يوم
واح ــد ،وكــان أمــس سهم بيتك
أب ـ ــرزه ـ ــا ،إذ واصـ ـ ــل االرت ـ ـفـ ــاع
الـكـبـيــر وبـسـيــولــة بـلـغــت 11.4
م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار ب ـي ـن ـمــا ت ـ ــداول
زي ـ ـ ــن وال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ب ـ ـحـ ــوالـ ــي 5
م ــايـ ـي ــن ديـ ـ ـن ـ ــار لـ ـك ــل م ـن ـه ـمــا

ل ـيــدع ـمــا ال ـس ـيــولــة اإلج ـمــال ـيــة
ويستحوذا على ما يعادل 50
ف ــي الـمـئــة م ــن سـيــولــة الـســوق
اإلج ـمــال ـيــة ،وتـسـيـطــر األسـهــم
األكبر والمرشحة لــإدراج في
مـ ــؤشـ ــر ف ــوتـ ـس ــي راسـ ـ ـ ــل ع ـلــى
سيولة السوق وتعامالته خالل
جلسة أمس.

حصاد السنين
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ــدة سـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوات م ــن
اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات والـ ـتـ ـط ــوي ــر فــي
الجهاز القوانين أو التشريعات
أو شكل السوق ورفع المعايير
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــدة ،تـ ـ ــم خـ ـ ـ ــال هـ ــذا
األ س ـ ـ ـبـ ـ ــوع ح ـ ـصـ ــد أول ث ـم ــار
هــذا الجهد الطويل بـتــداوالت
صحية إيجابية على األسهم
القيادية بالدرجة األولى ،التي
تـسـتـحــق م ـثــل هـ ــذه األسـ ـع ــار،
ب ـع ــد الـ ــوصـ ــول ب ــالـ ـس ــوق إل ــى
مصاف األسواق الناشئة ،بداية
في مؤشر فوتسي راسل خالل
ش ـهــر سـبـتـمـبــر ال ـ ـقـ ــادم ،ال ــذي
سيدخل إلى البورصة سيولة
بحوالي  800مليون دوالر وهي
وزن ب ــورص ــة ال ـكــويــت بـســوق
قيمته تـنــا هــز تــر يـلـيــون دوالر
أميركي.
وبعد تطبيق أول خالل مايو
الـ ـم ــاض ــي وك ـ ـ ــان ال ـ ـهـ ــدف مـنــه
بالدرجة األولى تطبيق معايير
ع ــال ـم ـي ــة ،إذ واجـ ـ ــه م ـع ــارض ــة
شديدة من كثير من متداولي
الـ ـس ــوق وم ــراقـ ـبـ ـي ــه ،ل ـك ــن ك ــان
ً
ل ــزام ــا عـلــى ال ـج ـهــات الــرقــابـيــة
السير في هذا االتجاه للوصول
ً
إ لـ ـ ــى األ هـ ـ ـ ـ ـ ــداف ،أوال ت ـط ــو ي ــر
الـ ـس ــوق ب ـع ــد سـ ـن ــوات طــويـلــة
ً
ج ـ ــدا م ــن ال ـ ـتـ ــداول وال ـت ـعــامــل،
مـ ـع ــه ك ـ ـسـ ــوق أقـ ـ ــل مـ ــن ن ــاش ــئ
وم ـب ـتــدئ ع ـشــوائــي إل ــى ســوق
ناشئ وهو ما حصل ،إذ كانت
نـتـيـجــة ه ــذه ال ـخ ـطــوة تقلص
ح ـجــم م ـض ــارب ــات ع ـلــى أسـهــم
متعثرة كثيرة تتداول بأقل من
ً
 20فلسا كانت تتصدر المشهد
وك ـ ــأنـ ـ ـه ـ ــا مـ ـ ــا يـ ـمـ ـث ــل الـ ـقـ ـط ــاع
الـ ـ ـخ ـ ــاص وب ـ ــورص ـ ــة ال ـك ــوي ــت
الـ ـت ــي تـ ـح ــوي ب ـي ــن ج ـن ـبــات ـهــا

«الكويتية الوطنية للصرافة» تغيرّ
عالمتها التجارية لـ «يوني موني»
أ عـلـنــت «ا لـشــر كــة ا لـكــو يـتـيــة الوطنية
للصرافة» تغيير عالمتها التجارية إلى
عــامــة «يــونــي مــونــي» ،وبـهــذه الخطوة
تصبح الكويت ثاني الدول ضمن شبكة
«مجموعة اإلمارات للصرافة» العالمية
التي تعمل تحت مظلة «يوني موني»،
ال ـع ــام ــة ي ــون ــي م ــون ــي ه ــي اخ ـت ـص ــارا
ل ـع ـبــارة «يــون ـي ـفــرســال م ــون ــي» سـتـقــدم
عــد يــدا مــن ا لـخــد مــات المالية المبتكرة
التي تشمل كوكبة واسعة من المناطق
الجغرافية وحزمة كبيرة من العمالت
والقنوات المختلفة ،بما يتيح للعمالء
تـحـقـيــق ط ـمــوحــات ـهــم وتـطـلـعــاتـهــم في
قطاع تحويل األموال وصرف العموالت
األجنبية وحلول الدفع المختلفة.
و بـهــذه ا لـمـنــا سـبــة ،قــال فيفيك نــا يــر،
المدير العام لـ «يوني موني الكويت»:
«نحن متحمسون إلطالق عالمة «يوني
مـ ــونـ ــي» ب ــالـ ـك ــوي ــت فـ ــي إط ـ ـ ــار الـ ــرؤيـ ــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ـم ـج ـمــوع ـت ـنــا ال ــرامـ ـي ــة إل ــى
تسهيل حركة تحويل األموال في نطاق
واسع على مستوى العالم بأكثر مرونة
وسالسة.
وم ـ ــن خ ـ ــال ع ــام ــة «يـ ــونـ ــي م ــون ــي»
سنعمل عـلــى تــو سـيــع ود ع ــم ا لـخــد مــات
والمنتجات المقدمة من فروعنا بأحدث
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا وت ــوف ـي ــره ــا ب ـيــن أي ــدي
شريحة واسعة من عمالئنا ،وكلنا ثقة
بأن هذه الخطوة سوف تدعم جهودنا
ّ
تصد ر القطاع
ومساعينا الهادفة إلى

المالي في الكويت خالل السنوات القليلة
المقبلة ،نعمل وفق خطة عمل واضحة
تأخذ بعين االعتبار التزامنا المستمر
بتقديم أفضل الخدمات لشرائح السكان
المحليين والمهاجرين على حد سواء،
ً
جنبا إلى جنب مع اإلسهام المتواصل
في دفع اقتصاد البالد إلى األمام ،وفى
المستقبل القريب فإننا سنوسع شبكة
أعمالنا بمقدار أربعة أضعاف بنهاية
ال ـع ــام ال ـحــالــي ،ك ـمــا أن ـنــا نـعـمــل حــالـيــا
وبـجـهــد دؤوب عـلــى تـطــويــر عــديــد من
العروض والخدمات الجديدة التي سيتم
طرحها على عمالئنا».
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــة تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ال ـ ـعـ ــامـ ــة
الـ ـتـ ـج ــاري ــة فـ ــي أع ـ ـقـ ــاب اإلعـ ـ ـ ــان الـ ــذي
أط ـل ـق ــه رج ـ ــل األع ـ ـمـ ــال ال ـم ـق ـي ــم ب ــدول ــة
اإل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات د .بـ ــا فـ ــا جـ ــو ثـ ــو را ج ـ ـ ـ ـ ــورام
شيتي ،مؤسس ور ئـيــس مجلس إدارة
مـجـمــوعــة «اإلم ـ ــارات لـلـصــرافــة» سابقا
وح ــال ـي ــا «ي ــون ــي مـ ــونـ ــي» ،خـ ــال شـهــر
أبريل المنصرم من هذا العام ،إذ أعلن
د .شيتي إ طــاق «فينابلر» أيضا وهي
شــر كــة قابضة ستعمل حــال حصولها
على الموافقات الرسمية بدور المحفظة
العالمية التي تشمل جميع العالمات
ال ـت ـج ــاري ــة الـ ــرائـ ــدة ال ـتــاب ـعــة ل ـلــدك ـتــور
ش ـي ـتــي ف ــي قـ ـط ــاع الـ ـخ ــدم ــات ال ـمــال ـيــة
تحت مظلة واحدة ،بما فيها «اإلمارات
ل ـل ـص ــراف ــة» و«ت ــراف ـي ـل ـي ـك ــس» و«ي ــون ــي
موني» و«إكسبرس موني».

ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ع ـ ـمـ ــاقـ ــة مـ ـسـ ـتـ ـق ــرة
وم ـس ـت ـمــرة صــال ـحــة أن تـكــون
أدوات استثمارية استراتيجية
للمستثمر المحلي واألجنبي،
فتقلصت تداوالت

شطب المتعثرة
األس ـ ـ ـهـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـث ــرة الـ ـت ــي
أرقـ ـ ــت الـ ـس ــوق خ ـ ــال س ـن ــوات
م ــا ب ـعــد األزمـ ـ ــة ال ـعــال ـم ـيــة ،إذ
إن ـهــا لــم تـشـطــب أو ت ـخــرج من
ا لـســوق كحال مجموعة أسهم
متشابهة األداء كــا نــت حوالي
 30شــر كــة ،وال هــي استطاعت
تعديل أوضاعها والعودة إلى
نشاطها التشغيلي الرئيسي
والـ ـتـ ـخـ ـل ــص مـ ــن ك ـم ـي ــة ديـ ــون
أثقلت كاهلها وكبلت إدارتها

«أوبر» تجري محادثات مع
«كريم» للدمج في المنطقة
ذكـ ــرت وك ــال ــة ب ـلــوم ـبــرغ لــأنـبــاء
ـا عــن ثــاثــة م ـصــادر مـطـلـعــة أن
ن ـقـ ً
أوبر تكنولوجيز تجري محادثات
أول ـي ــة م ــع مـنــافـسـتـهــا ك ــري ــم لــدمــج
خدماتهما لنقل الركاب في الشرق
األوسط.
وقــالــت بـلــومـبــرغ ،إن الـشــركـتـيــن
بحثتا عدة هياكل محتملة لالتفاق
يدير بمقتضى أحدها رؤساء كريم
الحاليون النشاط المدمج الجديد
م ـ ــع اال حـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاظ ب ـ ــإ ح ـ ــدى أو ك ـل ـتــا
العالمتين التجاريتين المحليتين
للشركتين ،و ثـمــة مـقـتــرح آ خــر بــأن
تستحوذ أوبر على تطبيق خدمات
نقل الركاب في الشرق األوسط.
وق ــال ــت أوبـ ــر خ ــال م ـحــادثــات ـهــا
مــع كــريــم ،إن ـهــا تــريــد ام ـتــاك أكـثــر
مــن نـصــف الـشــركــة الـمــدمـجــة إن لم
تشتر كريم كلية.
ولم تؤكد كريم أو أوبر ذلك حين
اتصلت بهما «رويترز».
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـهـ ـ ــا أب ـ ـ ـ ـ ــو الـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــن
ال ـم ـت ـح ــدث ــة ب ــاس ــم كـ ــريـ ــم« :ن ـط ـمــح
لبناء مؤسسة مستدامة للمنطقة،
م ـم ــا ي ـع ـن ــي ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـن ـمــو
ود خــول أ ســواق جــد يــدة ومضاعفة
مدننا الحالية لفتح منصتنا أمام
م ـن ـت ـجــات وخـ ــدمـ ــات جـ ــديـ ــدة .تـلــك
مجرد بداية لنا».

البحرين ًتستعين بـ «الزارد»
مستشارا لتحسين وضعها المالي
ق ــال م ـصــدر مـطـلــع إن ال ـب ـحــريــن تـعـمــل م ــع «الزارد» إلدارة األص ــول
واالستشارات منذ عدة أشهر لتحسين الوضع المالي للبالد.
وتضررت المالية العامة للبحرين ،بفعل هبوط أسعار النفط في عام
 ،2014وهبطت عملتها وسنداتها الدولية إلى أدنى مستوياتها في سنوات
األسبوع الماضي ،مع تنامي شكوك المستثمرين في قــدرة البالد على
تفادي أزمــة مالية محتملة .لكن الحلفاء الخليجيين للبحرين تعهدوا
األسبوع الماضي بالحيلولة دون أن يتسبب دينها العام المتضخم في
حدوث أزمة ائتمان .وارتفع الدينار البحريني والسندات بفعل تلك األنباء.
وقال المصدر ،الذي لم يخض في تفاصيل ،إن «الزارد» ،المتخصصة
في عدة مجاالت ،من بينها االستشارات المالية السيادية ،وإعادة هيكلة
الديون ،تعمل كمستشار مالي مع حكومة البحرين منذ أشهر على عدد من
الموضوعات ،من بينها مؤتمر االستثمار الذي عقد في مايو.
وذك ــرت السعودية واإلم ــارات والـكــويــت ،فــي بيان األسـبــوع الماضي،
أنهم يناقشون تقديم مساعدات للبحرين ،ويــدرســون جميع الخيارات
لدعم المملكة .ووعدوا ببرنامج متكامل سيعلن قريبا لتمكين البحرين
من دعم اإلصالحات االقتصادية واالستقرار المالي .ولم يتم اإلفصاح عن
مزيد من التفاصيل .وقال مصرفيون إن التعهد بمساعدة البحرين ساهم
في تهدئة المخاوف من أن المنامة قد ال تتمكن من سداد سندات إسالمية
(رويترز)
		
بقيمة  750مليون دوالر تستحق في نوفمبر.

سـ ـ ـن ـ ــوات ط ــويـ ـل ــة وأصـ ـبـ ـح ــت
شغلها الشاغل وبقيت تتداول
بكثافة و بـمــا ال تستحق أنها
ً
ً
تتصدر مشهدا بورصويا لديه
األفضل بكثير منها.
وإ يـجــا بـيــة التقسيم األ خـيــر
خـ ــال ب ــداي ــة أب ــري ــل ال ـمــاضــي
كانت أكبر إذ اتضحت الصورة
بشكل أوضح وأصبح للشركات
ا لـقـيــاد يــة ذات األوزان الثقيلة
س ــوق يـجـمـعـهــا وه ــو ال ـســوق
األول و ب ـم ـع ــا ي ـي ــر تـشـغـيـلـيــة
وسيولة معينة أصبح من يريد
االستثمار بها ،فهي واضحة
بـســوق يضمها بينما السوق
ً
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ضـ ــم أسـ ـهـ ـم ــا ذات
م ـس ـتــوى أق ــل م ـن ـهــا ومـعــايـيــر
أ خــف ،و كــأ نــه يقول للمستثمر
ال ـم ـت ـح ـف ــظ :هـ ـ ــذه أس ـ ـهـ ــم ذات

عوائد وسيولة ودوران ،وتلك
أسـ ـه ــم قـ ــد يـ ـك ــون ب ـع ـض ـهــا ذا
ع ــوائ ــد ل ـكــن م ـعــاي ـيــرهــا أدن ــى
م ــن األول ،بــا ل ـتــا لــي ا تـضـحــت
ا ل ـصــورة للمستثمر األ جـنـبــي
والـمـحـلــي ،وج ــاء خــال نهاية
رمضان تطبيق معايير األداء
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ــي ل ـي ـف ـص ــل ب ــاألم ــر
وي ــدع ــم ال ـت ــرك ــز ع ـل ــى األس ـه ــم
الـتـشـغـيـلـيــة ويـلـخــص تــذبــذب
وتـ ـ ــراجـ ـ ــع كـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن األسـ ـه ــم
المتعثرة.

مضار المتعثرين
البعض يتساء ل أو يدغدغ
م ـش ــاع ــر صـ ـغ ــار ال ـم ـت ــداول ـي ــن
ب ـ ـ ـخـ ـ ــو فـ ـ ــه ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــم إذ إ ن ـ ـهـ ــم
سـ ـيـ ـخـ ـس ــرون اس ـت ـث ـم ــارات ـه ــم

بــاألسـهــم الـمـتـعـثــرة ،لـكــن بعد
سـنــوات مــن االنـتـظــار بتعديل
ً
الحال أصبح األمــر واقـعــا بأن
مجموعة من األسهم ال تستحق
الـتــداول بواجهة السوق ،ومن
الممكن أن تذهب إلــى األبــواب
الخلفية لـتـتــداول هـنــاك إذ إن
الـ ـس ــوق ووس ـ ــط حـ ــرص كـبـيــر
على تطويره يستحق شركات
أف ـضــل مـنـهــا ،ولـيـســت الـعـبــرة
بـ ـ ـع ـ ــدد الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة
ب ـ ــل ب ـ ـك ـ ـفـ ــاء ة أداء ا لـ ـم ــو ج ــود
وعوائده واستقراره ،ولم يكن
السبب الرئيسي في ابتعادها
وت ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا اإلص ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــات
والتطوير ،بل سوؤها إذ ركزت
اإلصالحات على إبراز األفضل
واألكفأ ،وهي لم تكن إال األسوأ
ودون أي كفاء ة أداء وتشغيال.

ً
إج ـ ـمـ ــاال ،ال ـت ـطــويــر مـطـلــوب
ألي جهة أو مؤسسة ونتائجه
«ل ـي ـســت ب ــال ـض ــرورة أن تـكــون
آن ـيــة ،وقــد تـكــون هـنــاك نتائج
غـيــر مـتــو قـعــة ،لـكـنــه بالنهاية
ح ـ ـت ـ ـمـ ــي وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـكـ ـ ــل ت ـق ـب ــل
ال ـن ـت ــائ ــج ودراسـ ـتـ ـه ــا واعـ ـ ــادة
الـ ـمـ ـض ــر مـ ـنـ ـه ــا واالسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار
وال ـ ـت ـ ـشـ ــديـ ــد وال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز ع ـلــى
المفيد واالستفادة من تجارب
األسواق التي سبقتنا ووصلت
إل ــى مــراحــل مـتـقــدمــة ون ـقــل ما
يناسب سوقنا منها وتدريب
كــوادرنــا على االرتـقــاء والعمل
ب ـك ـف ــاء ة ت ـنــاســب سـ ــوق عـمــره
ً
ناهز األربعين عاما».
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• مالمح «الشدادية» بدأت تظهر وسيقلل طلبات االنتظار للقسائم ونأمل إنجازه العام القادم
• «الصناعة» طلبت إعادة تخصيص أرض «كبد» أول منطقة تخزين غذائي بالكويت
جراح الناصر

إدارة مركز
المعلومات
ودعم القرار
التابعة للهيئة
تتسلم شهادة
اآليزو

أكد المدير العام للهيئة العامة
للصناعة عبدالكريم تقي أهمية
تكوين رأسمال الهيئة ،للمساعدة
في إنجاز الكثير من المشاريع في
الفترة المقبلة ،السيما أن الهيئة
تمتلك مـســا حــات تــم تسلمها من
الدولة ،مما سيحل مشكلة كبيرة
م ــن خ ــال إن ـش ــاء الـبـنــى التحتية
وسيعطي االستقرار في عدم تعطل
المشاريع.
وقال تقي ،في مؤتمر صحافي
بـ ـمـ ـن ــا سـ ـب ــة تـ ـسـ ـل ــم إدارة م ــر ك ــز
المعلومات ودع ــم ال ـقــرار التابعة
ل ـل ـه ـي ـئ ــة شـ ـ ـه ـ ــادة «اآلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزو» ،إن ــه
فيما يتعلق بتكوين رأس المال،
ه ـ ـنـ ــاك قـ ــانـ ــون مـ ـقـ ـت ــرح قـ ـ ــدم إل ــى
وزيـ ــر ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة خــالــد
ال ــروض ــان ،بالتنسيق مــع الهيئة
ً
العامة لالستثمار خصوصا أنها
ال ـج ـه ــة ال ـم ـخ ــول ــة رصـ ــد ال ـم ـبــالــغ
للجهات الحكومية ،وستتم إضافة
م ــادة جــديــدة فــي ال ـقــانــون تسمح
بتكوين أو زيادة رأس المال ورصد
ميزانيات تسمح للهيئة طرح عديد
ً
مــن المشاريع المستقبلية ،الفتا
إلى أنه سيتم عرضه على مجلس
إدارة الهيئة ثم يتجه بعد ذلك إلى
القنوات التشريعية خالل المرحلة
المقبلة.
وأفـ ـ ــاد ب ــأن ال ــدول ــة تـسـعــى من
خــال خطتها التنموية الجديدة
«كويت جديدة  »2035إلــى تطوير

الـ ـبـ ـنـ ـي ــة الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة وت ـح ــدي ـث ـه ــا
لـتـحـسـيــن جـ ــودة ال ـح ـيــاة لجميع
ً
ال ـمــواط ـن ـيــن ،مـضـيـفــا أن «وج ــود
رأس الـ ـم ــال يـعـطـيـنــا االس ـت ـق ــرار
لعدم تعطيل التقاعدات الدولية أو
الثانوية في إنشاء البنى التحتية
ً
للمدن الصناعية مستقبال».
ولفت إلى أهمية إشراك وتفعيل
دور الشراكة بين القطاعين العام
وال ـخ ــاص فــي اس ـت ـث ـمــارات البنى
التحتية لـلـمــدن الصناعية خــال
الـسـنــوات الـقــادمــة وذل ــك لتحقيق
أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ
رؤية الكويت الجديدة لعام .2035
وب ـ ـسـ ــؤالـ ــه عـ ــن آخـ ـ ــر تـ ـط ــورات
خــدمــة الـشـبــاك الــواحــد لتخليص
ال ـم ـعــامــات الـصـنــاعـيــة ،أك ــد تقي
أنـ ـه ــا ق ــائ ـم ــة ب ـت ـق ــدي ــم خــدمــات ـهــا
ومساهمتها فــي تقليص ا ل ــدورة
ال ـم ـس ـت ـن ــدي ــة الـ ــازمـ ــة لـتـخـلـيــص
ً
الـمـعــامــات الـصـنــاعـيــة ،مــوضـحــا
ً
أن الهيئة تعمل أيـضــا عـلــى ربــط
ج ــدي ــد م ــع ج ـه ـت ـيــن ،ه ـمــا وزارت ـ ــا
الـعــدل والـتـجــارة والصناعة فيما
ً
يخص السجل التجاري ،مبينا أن
الخطوة القادمة تكمن في تقليص
اإلجراءات والمدة الزمنية وتحسين
الـ ـ ــدورة الـمـسـتـنــديــة م ــع الـجـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ،م ــع ت ـفــويــض الـهـيـئــة
ممارسة الحق في إنجاز عدد من
المعامالت بالنيابة عنها شريطة
أن تكون تحت رقابتها.

وشدد تقي على أن الهيئة تهدف
إلــى تنمية النشاط الصناعي في
ال ــدول ــة وال ـن ـهــوض ب ــه واإلشـ ــراف
عليه وتنمية ا لـقــا عــدة الصناعية
ح ـتــى تـتـحـقــق أهـ ـ ــداف االق ـت ـصــاد
الوطني بالتنوع والحد من اعتماد
الدولة الرئيسي على العائدات من
صادرات النفط.

مشاريع مستقبلية
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة ل ـل ـه ـي ـئ ــة ،ق ـ ـ ــال إن
الـمـشــاريــع المستقبلية عـلــى قــدم
ً
وس ــاق والـعـمــل جــار بها ب ــدءا من
مـ ـش ــروع ال ـ ـشـ ــداديـ ــة ،الـ ـ ــذي ب ــدأت
ً
مالمحه بالظهور متمنيا إنجازه
خ ــال ال ـع ــام الـ ـق ــادم ل ـي ـســاهــم في
تقليل طـلـبــات االنـتـظــار للقسائم
ً
الصناعية فضال عن مشروع مدينة
النعايم وتوفيره نحو  1500قسيمة
صناعية ،إذ تبنت وزارة األشغال
بـنــاء الـمـشــروع ضـمــن ميزانيتها
واآلن ت ـجــري مــراحــل إعـ ــداد طــرح
ال ــدراس ــة االسـتـشــاريــة لـلـمـشــروع،
الذي يعد نقلة نوعية في الكويت،
وم ــن ش ــأن تـلــك الـمـشــاريــع تعزيز
دور القطاع الصناعي في الكويت
وت ـنــويــع م ـص ــادر ال ــدخ ــل وزيـ ــادة
الناتج المحلي.
وت ـن ــاول تـقــي م ـش ــروع سـكــراب
ال ـس ـيــارات وال ـم ـقــام عـلــى مساحة

ً
ما سحب خالل عام يوازي  20عاما سابقة
ً
ردا عـلــى س ــؤال عــن الـعـقــوبــات الـتــي تـفــرضـهــا هيئة
الـصـنــاعــة عـلــى المخالفين مــن أص ـحــاب الـقـســائــم ،ذكــر
مديرها العام عبدالكريم تقي ،أن ما تم سحبه من قسائم
مخالفة في السنة األخيرة وهي نحو  25قسيمة الواحدة
منها بمساحات ضخمة تــوازي ما تم سحبه في ال ـ 20
ً
سنة ماضية ،مـشــددا على عــدم التساهل في هــذا األمر
لسببين ،أن هناك من أؤتمن على إقامة مشروع صناعي
ً
يعكس مـ ــردودا لـلــدولــة ،أي هـنــاك حــق لـلــدولــة لتعظيم
إيراداتها من خالل هذه المشاريع ،ونحن مؤتمنون على

ً
تشغيل هذه المشاريع .مشيرا في هذا السياق إلى إشادة
الجميع باإلجراءات التي تقوم بها الهيئة.
وعن القسائم الخدمية قال« :أعلنا عن إغالق  26قسيمة
ً
في المناطق الخدمية ،وتساوي ماليين الدنانير ،مشيرا
إلى أن الهيئة وفرت في السحب األول  170ألف متر مربع
خالل ديسمبر أو يناير الماضيين ،إذ إن لجنة السحب
والمخالفات بدأت أخذ دورها الفعلي في هذا الشأن.
وأضاف أن الهيئة ال تهدف إلى سحب القسائم ،بقدر
تحقيق هدفها في تعزيز التنمية الصناعية في البالد،

هناء النشوان تسلم إلى عبدالكريم تقي شهادة األيزو في لقطة جماعية
كيلومترين مربعين ضمن مشروع
مدينة النعايم« ،كما تم االتفاق مع
بـلــديــة ال ـكــويــت عـلــى تـسـلــم مــوقــع
(الشقايا) على مساحة  2.8كيلومتر
مربع للسكراب العام ،أما السكراب
ال ـق ــدي ــم ف ـق ــد ط ـل ــب ن ـق ـلــه خ ـ ــال 5
سنوات.
وأش ــار إل ــى أن مــامــح المدينة

«فنحن نتجنب السحب ،لكن الممارسات غير الصناعية
تجعلنا نـقــوم بــدورنــا فــي سحب القسائم الـتــي تهدف
إلــى تنمية الـقـطــاع الـصـنــاعــي ،فهي ليس أرض إلقامة
ع ـق ــار ،ف ــإن ل ــم يـحـقــق م ــن ح ـصــل ع ـلــى الـقـسـيـمــة هــدف
ً
الدولة فهناك غيره يمكن أن يحققه» ،مؤكدا أن الهيئة
تقوم بمساعدة المتعثرين في إنشاء مشاريع من خالل
ً
التسريع في اإلجــراء ات مع الجهات األخــرى وأيضا في
دراسة المشروع ،فيوم يتم سحب القسيمة يعني ذلك أن
ً
الشخص المتقدم للحصول عليها ليس صناعيا.

ً
االقتصادية بــدأت تتبلور حاليا،
على صعيد كيفية تمويل البنية
ً
التحتية ،وأيضا إدارتها ،وستكون
ضمن الشراكة مع القطاع الخاص
بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـق ـطــاع الـحـكــومــي
لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة
في عملية اإلنشاء.

التخزين الغذائي
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـه ـي ـئ ــة خــاط ـبــت
مجلس الــوزراء إلعــادة تخصيص
أرض للتخزين الغذائي المبرد في
منطقة كبد ،وهي األولى من نوعها
في البالد في مسعى لتحقيق األمن
ال ـغ ــذائ ــي الــوط ـنــي وس ـت ـكــون أول
منطقة تخزين غذائي في الكويتن
حـ ـي ــث ال ت ــوج ــد م ــديـ ـن ــة ت ـخــزيــن
ً
غذائي مبرد في الــدولــة ،موضحا
أن مـجـمــل قـيـمــة ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة
للمشاريع وا لـمـنــا طــق الصناعية
التابعة للهيئة العامة الصناعية
تقدر بنحو ملياري دينار.
و ع ـ ـ ـ ــن ح ـ ـص ـ ــول إدارة م ــر ك ــز

ال ـم ـع ـل ــوم ــات ودع ـ ــم ال ـ ـقـ ــرار عـلــى
شهادة «اآليزو» العالمية ،ذكر تقي
أن ذلك يأتي نتيجة مشتركة بين
الشباب والمستشارين الكويتيين،
ً
ً
ً
موضحا أن هناك اهتماما سابقا
فــي الـسـنــوات الـمــاضـيــة لتحسين
عـمــل تـلــك اإلدارة عـلــى المستوى
اإلداري والـمــؤسـســي لـبـنــاء بنية
ت ـح ـت ـي ــة آم ـ ـنـ ــة م ـ ــن أي ع ـم ـل ـي ــات
القرصنة أو خسارة للمعلومات.
وبـ ـي ــن أن مـ ــوضـ ــوع ال ـش ـه ــادة
«كانت استراتيجية قديمة عندنا
فــي الـهـيـئــة ب ــأن نـظــم الـمـعـلــومــات
هي األســاس في تحسين أي عمل
ً
إداري أو مؤسسي» ،الفـتــا إلــى أن
أح ــد أه ــم األم ـ ــور الـمـتـعـلـقــة بـهــذه
األن ـظ ـم ــة وال ـش ـب ـك ــات ه ــي مـســألــة
أم ــن ال ـم ـع ـلــومــات ال ـم ــوج ــودة في
المؤسسات الحكومية.
وأض ـ ــاف أن ــه ك ــان ه ـنــاك سعي
لدى مركز المعلومات ودعم اتخاذ
الـ ـ ـق ـ ــرار ل ـت ــأس ـي ــس ب ـن ـي ــة تـحـتـيــة
قــويــة ت ـكــون آم ـنــة مــن أي اخ ـتــراق
أو قرصنة أو خسائر للمعلومة،

إضــافــة إل ــى وج ــود خـطــة ط ــوارئ،
«وه ــي الـتــي ساعدتنا الـيــوم لهذا
التأسيس للحصول على شهادة
أمن المعلومات أيزو 27001:2013
وم ــن ال ـن ــادر الـحـصــول عليها في
الكويت لدى مراكز نظم المعلومات،
ول ـ ـ ـكـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك ه ـ ـ ــو ث ـ ـ ـمـ ـ ــرة جـ ـه ــود
ف ــي ال ـم ــرح ـل ــة ال ـم ــاض ـي ــة قــوام ـهــا
خ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات ع ـم ــل مـ ــن فــريــق
الهيئة مــن الكويتيين ا ب ـتــداء من
مستوى الصف األول والقياديين
وال ـم ـس ـت ـش ــاري ــن واإلدارة ،وك ــان
ل ــديـ ـه ــم تـ ـح ـ ّـد ت ـم ـث ــل فـ ــي مــرح ـلــة
ال ـ ـتـ ــأس ـ ـيـ ــس ومـ ـ ـ ــن ثـ ـ ــم الـ ـت ــدقـ ـي ــق
فالحصول على الشهادة».
وأش ـ ـ ــار ت ـق ــي إلـ ــى أن ال ـت ـحــدي
ً
ح ــال ـي ــا ه ــو االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ه ــذه
الجهود ألن هناك أكثر من شهادة
ً
أم ــن م ـع ـلــومــات« ،خ ـص ــوص ــا أنـنــا
مسؤولون عن المعلومة الصناعية
في دولــة الكويت ويجب أن نتأكد
ً
أوال أن هــذه المعلومة صحيحة،
ً
وأيضا من أصحاب االختصاص».

«الخليج» يعلن الفائز في السحب ربع السنوي «التجاري» يجري السحب على حملة «راتبك وزووود»
أعلن بنك الخليج فوز هاشم
حـ ـس ــن أب ــوالـ ـق ــاس ــم ه ــاش ــم فــي
سحب الدانة ربع السنوي الثاني
على جــائــزة نقدية قيمتها 250
ألـ ـ ــف ديـ ـ ـن ـ ــار ،وأجـ ـ ـ ــري ال ـس ـحــب
األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،م ـب ــاش ــرة
عبر برنامج «ديــوانـيــة الياقوت
واألن ـص ــاري» ،على إذاع ــة راديــو
نبض الكويت  88.8إف إم.
ي ــذك ــر أن ح ـس ــاب الـ ــدانـ ــة مــن
بـنــك الـخـلـيــج م ـتــاح للكويتيين
وغير الكويتيين المقيمين في
ال ـكــويــت ،ويـحـتــاج الـعـمــاء إلــى
ح ــد أدنـ ــى لـلــرصـيــد  200ديـنــار
لفتح الحساب ،شــرط االحتفاظ
بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا
ل ـل ــدخ ــول ف ــي س ـح ــوب ــات ال ــدان ــة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،وفـ ـ ــي حـ ـ ــال ان ـخ ـفــض
الرصيد إلى ما دون  200دينار
ف ــي أي وقـ ــت ،ي ـتــم خ ـصــم مبلغ
دينارين من الحساب على أساس
شـ ـه ــري ل ـح ـيــن اس ـت ـي ـف ــاء ال ـحــد
األدنى للرصيد.
أم ــا بــالـنـسـبــة لـلـعـمــاء الــذيــن
يـ ـفـ ـتـ ـح ــون ح ـ ـسـ ــاب ال ـ ـ ــدان ـ ـ ــة ،أو
يودعون مبالغ أكثر في الحساب،

الفائز يتسلم جائزته
ف ــإنـ ـه ــم ي ــدخـ ـل ــون ال ـس ـح ــوب ــات
ال ـي ــوم ـي ــة فـ ــي غـ ـض ــون يــوم ـيــن.
وللمشاركة في سحوبات الدانة
رب ــع ال ـس ـنــويــة وال ـس ـنــويــة لـعــام
 ،2018ي ـت ـع ـي ــن عـ ـل ــى ا ل ـع ـم ــاء
االحتفاظ بالرصيد المطلوب.
ويـشـجــع بـنــك الخليج عمالء
الــدانــة على زيــادة فــرص فوزهم
عن طريق زيادة المبالغ التي يتم
إيداعها في الحساب ،باستخدام
خدمة الدفع اإللكتروني الجديدة
المتاحة عبر موقع بنك الخليج

اإللـكـتــرونــي وتـطـبـيــق الـهــواتــف
الذكية.
كما يــوفــر حـســاب الــدانــة أيضا
ال ـعــديــد م ــن ال ـخ ــدم ــات الـمـتـمـيــزة،
منها خدمة «بطاقة الدانة لإليداع
ال ـ ـح ـ ـصـ ــري» ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـن ــح ع ـم ــاء
الــدانــة حــريــة إي ــداع الـنـقــود فــي أي
وقــت يناسبهم ،إضافة إلــى خدمة
«الحاسبة» التي تمكن عمالء الدانة
مــن احـتـســاب مــا لــديـهــم مــن فــرص
للفوز في سحب الدانة.
وس ـي ـقــام سـحــب ح ـســاب الــدانــة

رب ــع الـسـنــوي الـثــالــث عـلــى جــائــزة
قـيـمـتـهــا  500ألـ ــف ديـ ـن ــار ف ــي 26
سبتمبر المقبل ،أما السحب الرابع
األخير فسيقام في  10يناير المقبل،
وسيتخلله تتويج مليونير الدانة
لـعــام  ،2018ال ــذي سيحصل على
جائزة قيمتها مليون دينار ،أكبر
ج ــائ ــزة ن ـقــديــة مــرت ـب ـطــة بـحـســاب
م ـص ــرف ــي ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـع ــال ــم،
بحسب موسوعة غينيس لألرقام
القياسية.

أجرى البنك التجاري الكويتي
السحب على جائزة الرينج روفر
فـيــار ،وكــانــت مــن نصيب أحمد
حريمس العنزي ،وسحبين على
ضعف الراتب ،وكانا من نصيب
بدور محمد علي صفر وعبدالله
مرفاع المطيري.
وهـ ــذه ال ـج ــوائ ــز ض ـمــن حملة
«رات ـ ـبـ ــك وزووود» ،وتـ ــم إجـ ــراء
السحوبات عبر أثير إذاعة نبض
ال ـك ــوي ــت ف ــي ب ــرن ــام ــج دي ــوان ـي ــة
الياقوت واألنصاري ،وبحضور
ممثل وزارة التجارة والصناعة
عبدالعزيز أشكناني ،إلى جانب
ممثلي البنك التجاري ،لإلشراف
على آلية السحوبات.
وم ـ ــن خ ـ ــال ال ـل ـق ــاء اإلذاع ـ ـ ــي،
ص ـ ـ ــرح ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـ ـع ـ ــام ل ـق ـط ــاع
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة حـمـيــد
سلمان بــأن العمالء الكويتيين
الذين يقومون بتحويل رواتبهم
إل ـ ـ ــى «ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري» خ ـ ـ ــال ف ـت ــرة
الحملة ،الممتدة إلى  31ديسمبر
الـمـقـبــل ،سـيـكــون لــديـهــم الخيار
الختيار الهدية النقدية الفورية
بقيمة  150دي ـن ــارا ،إضــافــة إلــى

مشاركون في عملية السحب
كوبون مبالغ نقدية ،الربح فيها
مـضـمــون يـصــل إل ــى  ،10000أو
الحصول على قرض بدون فائدة
حتى .10000
وكـ ـش ــف س ـل ـم ــان أن ال ـع ـمــاء
س ـ ـي ـ ـتـ ــأه ـ ـلـ ــون أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ل ـ ــدخ ـ ــول
الـسـحــوبــات الــربــع سـنــويــة على
سـ ـح ــوب ــات ض ــاع ــف رات ـ ـبـ ــك مــع
الـتـجــاري ،وأيـضــا على سحبين
ن ـص ــف ال ـس ـن ــة ون ـهــاي ـت ـهــا عـلــى
سيارتين فخمتين من رينج روفر
فئة فيالر الجديدة كليا.

وعــن آلية االنضمام إلــى هذه
الحملة ،واالستفادة من المزايا
ال ـتــي يــوفــرهــا الـبـنــك ،أوض ــح أن
ب ــاس ـت ـط ــاع ــة أي م ــوظ ــف رات ـب ــه
يفوق  500دينار ،سواء تم تعيينه
حــديـثــا أو ف ــي ال ـخــدمــة الفعلية
م ـن ــذ س ـن ـي ــن ،الـ ـقـ ـي ــام ب ـت ـحــويــل
راتـ ـب ــه إلـ ــى ال ـب ـن ــك ،واالس ـت ـف ــادة
مــن مــزايــا ه ــذه الـحـمـلــة الـتــي تم
تـصـمـيـمـهــا خـصـيـصــا ب ـصــورة
تـنــا ســب الـمــوظـفـيــن الكويتيين
العاملين في القطاعين الخاص

وال ـح ـك ــوم ــي ،كــون ـهــا ت ــوف ــر لهم
أي ـ ـضـ ــا فـ ــرصـ ــة الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
العديد من المميزات اإلضافية،
والتمتع بالعديد مــن الخدمات
المتطورة ،والمنتجات الفريدة
والمميزة التي يوفرها «التجاري»
ل ـع ـمــائــه ل ـت ـل ـبــي اح ـت ـيــاجــات ـهــم
وترتقي لمستوى تطلعاتهم.

ً
ّ
«ساكسو بنك» :نهاية الربع الثالث قد تكون سلبية جدا

ك ـشــف ســاك ـســو ب ـنــك ،أم ــس ع ــن تــوق ـعــاتــه الفصلية
لألسواق العالمية ،وأفكار ومواضيع التداول الرئيسية
للربع الثالث من عام  ،2018وركزت هذه التوقعات على
تراجع النمو العالمي ،وانخفاض حوافز االئتمان على
مستوى العالم ،إضافة إلــى التوافق الجماعي الواسع
ً
حول مخاطر نشوب حرب تجارية ،خصوصا مع الدخول
في واحدة من أكثر الفترات خطورة بالنسبة لالقتصاد
العالمي منذ سقوط جدار برلين عام .1989
ً
واتسعت دائرة الحديث عن «الحروب التجارية» أخيرا،
ويشير «ساكسو بنك» إلى قصور رؤية حكومات العالم؛
إذ إن تصاعد التوترات التجارية قبيل انتخابات التجديد
النصفي للكونغرس األميركي المقرر تنظيمها  6نوفمبر
ً
سيقود إلى أزمة أكثر حدة بنهاية المطاف -خصوصا
أنه سيتوجب على الرئيس ترامب خالل تلك االنتخابات
إثبات حصوله على «أفضل صفقة» للواليات المتحدة.
وتغطي توقعات ساكسو بنك الفصلية للربع الثالث
 2018فئات األصول الرئيسية لدى البنك وهي :أسواق
ال ـفــوركــس ،واألس ـه ــم ،وال ـع ـمــات ،والـسـلــع ،والـسـنــدات،
باإلضافة إلى مجموعة من مواضيع االقتصاد الشامل
الرئيسية.
ً
وتـعـلـيـقــا ع ـلــى تــوق ـعــات ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث ،ق ــال ستين
ج ــاك ــوب ـس ــن رئـ ـي ــس االقـ ـتـ ـص ــاديـ ـي ــن ورئ ـ ـيـ ــس شـ ــؤون
المعلومات لدى «ساكسو بنك»«ُ ،يجمع الكثيرون على أنه
ال يوجد رابح أو مستفيد من نشوب حرب تجارية ،لكن
الواقع يتجه في المسار الخاطئ ،ألن األجندات القومية
عمل
تتسبب بضعف المساعي الرامية إلى وضع أطر
ٍ
ّ
مؤسسية عالمية أكثر كـفــاء ة .ونتعلم مــن الـتــاريــخ أن

ً
هذه الحروب التجارية ستفضي إلى نهاية سلبية جدا،
وإذا كــان الـخــاســر أحــد االق ـت ـصــادات الـكـبــرى أو سلطة
مزيد من القيود -على سبيل
سياسية قوية ،فسيتم فرض
ٍ
المثال رسوم جديدة -بهدف مواجهة العوائق والظروف
ً
التنافسية غير المواتية فعليا».

األسهم
رغ ــم أن ق ـطــاع األس ـه ــم الـعــالـمـيــة واجـ ــه سـلـسـلــة من
المشكالت خالل العام،
ولـكــن قـطــاع التكنولوجيا يــواصــل تحقيق عــائــدات
نحو
قوية للمستثمرين ،األمر الذي يعزز جاذبيته على
ٍ
أكبر ،إذ تتمتع شركات التكنولوجيا بميزة فريدة ،وهي
انخفاض مستوى المديونية (صافي الدين ناقص 0.62
بالنسبة لمؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال
العالمي لتكنولوجيا المعلومات) ،مما يجعل هذا القطاع
أقل حساسية تجاه تغيرات السياسة النقدية.

أسواق الفوركس
إن الموقف الجريء إلدارة ترامب بشأن التجارة قد
ً
ّ
سلبية ج ــدا بالنسبة لـلــدوالر
يـنـطــوي عـلــى تــداعـيــات
األميركي ،إذ ستتسبب االضطرابات التجارية بخفض
إعادة تدوير االحتياطيات إلى الدوالر ،في حين يسعى
ال ـشــركــاء ال ـت ـجــاريــون األم ـيــرك ـيــون إل ــى تــافــي إضــافــة
ً
احتياطيات ال ــدوالر األمـيــركــي ،أو تجنب العملة كليا،
وت ـم ـثــل ه ــذه ال ـخ ـطــوة األخـ ـي ــرة حــالــة مـهـمــة بالنسبة

للصين ،التي تعتمد بوضوح على استراتيجية طويلة
األج ــل تستهدف زي ــادة حـضــور عملتها فــي عالقاتها
وتعامالتها التجارية.

االقتصاد الشامل
اقتصرت استجابة الصين للتدابير األميركية حتى
اآلن على الرد باستخدام نفس األدوات ،دون السعي إلى
ً
ً
مــزيـ ٍـد مــن التصعيد .وإذا كانت بكين تريد حقا حربا
تجارية شاملة ،فإن الطريقة األكثر فاعلية لتحقيق ذلك
تتمثل في إرســال مفتشين متخصصين إلــى الشركات
ً
الــرئـيـسـيــة ال ـمــوجــودة فــي الـصـيــن وال ـتــي تشكل ج ــزءا
ً
أساسيا من سلسلة اإلنتاج األميركية ،وإغالقها بضعة
أسابيع أو أشهر .ومن المؤكد أن التأثير سيكون أكثر
ً
تدميرا بالنسبة للشركات األميركية مقارنة بأي زيادة
في الرسوم الجمركية التي قد تفرضها بكين.
«ال يــزال أمــام الصين العديد من الخيارات لمواجهة
أثــر الـتــوتــرات الـتـجــاريــة .إذ يمكنها الـلـجــوء إلــى تبني
ً
سياسة نقدية أكثر تكيفا من خــال نسبة االحتياطي
المطلوب أو نـطــاق التحفيز الـمــالــي .وينبغي الرتـفــاع
التحفيز االئـتـمــانــي أن ُي ــوازن على األق ــل تأثير رســوم
التعرفة الجمركية األميركية على ال ــواردات الصينية،
ً
ونـتــوقــع أي ـضــا أن يــوفــر ذل ــك بـعــض الــدعــم للقطاعات
االقتصادية المتراجعة ،مثل العقارات الصينية ،وذلك
ً
ابتداء من عام .2019
ويبدو من الصعب في خضم هذه المرحلة تخمين مدى
ّ
تطور السياسة التجارية األميركية ،لكن من شبه المؤكد

أن الصين ستبذل قصارى جهدها لتجنب نشوب حرب
تجارية شاملة أو أي تقلبات أو تداعيات مرتبطة بها،
وذلك ألن االستقرار المالي والنقدي ينطوي على أهمية
ً
ّ
لتطور االقتصاد الصيني مستقبال».
حاسمة بالنسبة

العمالت
ترتبط أستراليا بعالقة تجارية وطيدة مع الصين ،إذ
إن ما يزيد على  36في المئة من شحنات البالد ّ
توجهت
إلى الصين خالل العام الماضي ،وهو ما يمثل  8في المئة
من الناتج المحلي اإلجمالي.
ويـشـكــل تـصــاعــد ال ـت ــوت ــرات بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
قلق ألستراليا التي يعتمد اقتصادها
والصين مصدر ٍ
ّ
بقوة على صــادرات الفحم والحديد الخام والتعليم إلى
الصين ،أضف على ذلك أن أستراليا تعتبر في ذات الوقت
ً
ً
حليفا قديما للواليات المتحدة.
وال يقتصر الطلب الصيني على المعادن األساسية
فحسب؛ إذ أن صادرات الخدمات من أستراليا إلى الصين
ً
قد ارتفعت بمعدل متوسط بلغ  15في المئة سنويا على
مدى العقد الماضي.
وإضــافــة إلــى ذل ــك ،فــإن حــركــة السياحة بين البلدين
ً
ً
ّ
تشهد مزيدا من النمو أيضا؛ فخالل العام الماضي ،شكلت
أستراليا وجهة سياحية بالنسبة إلى  1.4مليون سائح
صيني ،كما أن الــزوار الصينين يمثلون حوالي  25في
المئة من إجمالي إنفاق الزوار في أستراليا.
م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة ،ش ـه ــدت ال ـس ـلــع االس ـت ـهــاك ـيــة ،مثل
المشروبات والفيتامينات وغيرها من المنتجات الغذائية

ً
ً
األسترالية عالية الجودة ،نموا متزايدا بنحو  40في المئة
ً
سنويا من حيث قيمة الصادرات.

السلع
بعد بداية قوية لهذا العام ،أصبحت التوقعات بالنسبة
للسلع تواجه تحديات متزايدة ،إذ بدأت تتكشف المزيد
من التأثيرات المعاكسة .وبالنسبة للنفط الخام ،خسر
االرتـ ـف ــاع الـ ــذي اس ـت ـمــر ل ـع ــدة أش ـه ــر الـكـثـيــر م ــن الــزخــم
واالهتمام بعد أن وافقت الــدول داخــل وخــارج مجموعة
«أوبك» على زيادة اإلنتاج لضمان استقرار األسعار.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،واج ـه ــت ال ـم ـعــادن الـنـفـيـســة وشـبــه
ً
ً
النفيسة تحديا صعبا بسبب القوة المستمرة للدوالر
البنوك
والمسار المتباين ألسعار الفائدة ،التي حددتها ّ
المركزية .كما تراجعت المعادن الصناعية بعد تكشف
توقعات تؤكد أن بعض أكبر محركات النمو في العالم،
ً
وليس أقلها الصين ،أظهرت مزيدا من مؤشرات التباطؤ.
ً
سيكون الربع الثالث فترة انتقالية ،إذ سنشهد تدهورا
ً
مـسـتـمــرا فــي هــوامــش االئ ـت ـمــان ،ال ــذي س ـيــؤدي بنهاية
المطاف إلــى عكس منحنى العائد بنهاية هــذا العام أو
مطلع عام .2019
ورغم أن منحنى العائد ُ
المنعكس ال يتسبب بحدوث
كساد ،يعتقد محللو «ساكسو بنكط أن مزيج السياسات
المتشددة لالحتياطي الفدرالي واالقتصاد المحموم قد
يسهم في تسريع الطريق نحو الركود.

ثقافات
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مزاج
نثانييل راكو يستكشف
معالم بيروت في معرض
«شكل المدينة» الذي
يتمحور حول االستيطان
واالنعزال والحركة.
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أكد وكيل وزارة اإلعالم
يستعد الفنان عبدالعزيز
الممثلة المصرية ريهام
المساعد لشؤون التلفزيون
الحداد لخوض تجربتين
عبدالغفور تتحدث عن
مجيد الجزاف أن دورة
شخصيتها المركبة المليئة جديدتين؛ األولى فيلم
البرامج لشهر سبتمبر
سينمائي ،والثانية
بالتعقيدات في مسلسل
مسرحية «حكواتي كويتي» .تتضمن  3مسلسالت كويتية.
«الرحلة».

ناتالي دورمر عازفة بيانو
كفيفة في «إن داركنس»
بعد مخاض طويل أطلقت الممثلة اإلنكليزية ناتالي
دورم ــر أحــدث أفالمها «إن داركـنــس» الــذي عكفت على
كتابته نحو  10سنوات وتقوم أيضا بدور البطولة فيه.
واشتهرت دورمر بأدوارها في فيلم «جيم أوف ثرونز»
والمسلسل التلفزيوني «ذا تــودرز» وسلسلة أفــام «ذا
ْ
هنجر جيمز» ،وهي في فيلمها الجديد تقدم دور عازفة
البيانو الكفيفة صوفيا الـتــي تـقــودهــا حــاســة السمع
لـمـعــرفــة مــابـســات مـقـتــل ج ــاره ــا ،وه ــو ال ـح ــادث الــذي
يقودها لعالم مظلم من حرب المجرمين.
وتـ ـق ــول دورم ـ ـ ــر ( 36ع ــام ــا) إنـ ـه ــا بـ ـ ــدأت ف ــي كـتــابــة
السيناريو عام  2009لكن األمور تغيرت في السينما منذ
ذلك الحين مع إسناد دور البطولة للنساء بشكل أكبر في
أفالم مثل «بالك سوان» و«ذا غيرل ويز ذا دراغون تاتو».
وقالت في مقابلة« :كتبته قبل هذه الثورة التي أردناها
لتتصدر المرأة المشهد .أعتقد أننا نستطيع حتى على
مستوى السرد أن نشهد هذه الموجة .هي أبطأ مما كنا
نريد لكنها تحدث».
وأضافت« :السؤال يدور بشكل أكثر عن العمل خلف
الكاميرا .إذا استغرق األمر سبع سنوات حتى أستطيع
تصوير فيلمي المستقل ،فكيف سيكون الحال بالنسبة
للكاتبات والمخرجات والمصورات الالتي يحاولن تقديم
أعمالهن .حاليا لن نرى هذه األعمال قبل سنوات».
وشكلت النساء ما يصل إلى  18في المئة من الكتاب
والـمـخــرجـيــن والمنتجين والـمـصــوريــن الــذيــن عملوا
فــي أكـثــر  250فيلما تحقيقا ل ــإي ــرادات فــي الــواليــات
المتحدة العام الماضي .ويشير مركز دراسات النساء
فــي التلفزيون والسينما إن هــذا ال يختلف كثيرا عن
الوضع في .1998

واشتركت دورمر في كتابة الفيلم مع خطيبها أنتوني
بيرن الذي يتولى اإلخراج .ويتشارك االثنان أيضا في
إنتاج الفيلم.
وعن عملها ألول مرة خلف الكاميرا قالت دورمر« :هي
تجربة مختلفة تماما عن الوقوف أمام الكاميرا».
وأضافت «أتابع وأتداخل مع كل شخص يقوم بعمله
في هذه الغرفة ،وهو ما يختلف كليا عن أن أكون ممثلة
فقط» .وتابعت قائلة« :لألمانة أحب روح الفريق وهذا
العمل أعطاني دفعة».
يذكر أن ناتالي دورم ــر ،ولــدت فــي  11فبراير 1982
في مدينة ريدينغ بيركشاير ،في جنوب إنكلترا ،وقد
اشتهرت من خالل دور «آنا بولين» زوجة هنري الثامن
الطموح والقاسي ،ملك إنكلترا في مسلسل «أسرة
تـيــودور» ،وفــي عــام  ، 2011لعبت دور البطولة
في المسلسل التلفزيوني «الحرير» عن رابطة
المحامين الملكية في بريطانيا العظمى،
ثم أدت شخصية «مارغري تايريل» في
مسلسل «غيم أوف ثرونز».
(رويترز)

ناتالي دورمر

بلجيكا تحتفل بعيد ميالد «السنافر» الكرتونية
تـحـتـفــل بـلـجـيـكــا ب ـب ـلــوغ شـخـصـيــات
السنافر الكرتونية عامها الستين عبر
إ تــا حــة ا لـفــر صــة لعشاقها ليعيشوا في
قريتها ويقوموا بجولة عبر تقنية الواقع
االفتراضي في غاباتها وكهوفها.
وحـقــق الــرســام بيير كــولـيـفــورد الــذي
كان يكتب تحت االسم المستعار (بييو)
نجاحا مــذهــا بطريق الـمـصــادفــة حين
ابتكر السنافر عــام  ،1958فقد صنعها
ف ــي ال ـبــدايــة لـتـكــون شـخـصـيــات ثــانــويــة
في سلسلة القصص المصورة التي كان
بطالها (جوهان وبيويت) ودارت أحداثها
في العصور الوسطى.
وبعد رد فعل جماهيري مذهل وطلب
المزيد من مغامرات السنافر حول الفنان
الـبـلـجـيـكــي ت ـلــك ال ـكــائ ـنــات ذات الـبـشــرة
ال ــزرق ــاء إل ــى أب ـطــال فــي سلسلة قصص
مصورة في العام التالي.
وح ـق ـقــت عــائ ـلــة ال ـس ـنــافــر وتـصــديـهــا
لشرشبيل الذي يريد تحويلها إلى ذهب

لقطة من «السنافر»

نجاحا على مستوى العالم بلغ ذرو تــه
بفيلم قدمته هوليوود عام  2011وحقق
إيرادات قدرها نصف مليار دوالر.
ومــن خــال مــا أطـلــق عليها "سميرف
إكسبرينس" أو "تجربة السنافر" ،التي
يستضيفها مركز المعارض في بروكسل
ي ـع ـي ــش ال ـ ـ ــزائ ـ ـ ــرون فـ ــي ق ــري ــة ال ـس ـن ــاف ــر
بمنازلها التي تأخذ شكل الفطر ويقومون
بجولة عبر تقنية الواقع االفتراضي في
حين يتصدون لشرشبيل.
وفي بلد يتحدث أكثر من لغة أصبحت
السنافر رمــزا يوحد أبـنــاء بلجيكا مثل
الشوكوالتة والوافل والمنتخب الوطني
لكرة القدم .وقالت كلوي بوفاي المتحدثة
بــاســم الـمـعــرض" :الـسـنــافــر رم ــز للثقافة
البلجيكية والتراث البلجيكي".
ويأمل المنظمون أن ينتقل المعرض
إلـ ــى دول أوروب ـ ـيـ ــة أخـ ـ ــرى إض ــاف ــة إل ــى
الــواليــات المتحدة وآسـيــا خــال األعــوام
الخمسة المقبلة.

الشركة المنتجة لـ «كابتن مارفل» تقدم
أول بطلة خارقة بدينة

مشهد من «كابتن مارفل»

كاردي بي

كريس برات

شاكيرا

ً
كريس برات يرتبط عاطفيا شاكيرا :كولومبيا مثيرة
كاردي بي تتصدر
لإلعجاب في المونديال
« »100 Billboard Hotبابنة شوارزنيغر
صنعت كاردي بي تاريخا موسيقيا مذهال،
حيث عادت لتتصدر قائمة ""Billboard Hot 100
بأغنيتها " ،"I Like Itالتي حققت نجاحا كبيرا منذ
اللحظة األولى إلطالقها .وبذلك ،تصبح كاردي أول
مغنية راب "امرأة" تتصدر القائمة أكثر من مرة.

عادت حياة كريس برات العاطفية إلى الواجهة من
جديد ،بعد الكشف عن ارتباطه بعالقة عاطفية مع
ابنة الممثل العالمي أرنولد شوارزنيغر ،والتي
تدعىكاثرين .وكان برات انفصل عن زوجته
الممثلة آنا فاريس العام الماضي.

علقت المغنيةشاكيرا على خسارة منتخب بلدها
كولومبيا من إنكلترا في دور الـ 16من المونديال
على "إنستغرام"" :كولومبيا المثيرة لإلعجاب
في كأس العالم ،أعتقد أن العالم كله يعرف أننا
نستحق الفوز! فخورة ببلدي إلى األبد".

ب ـعــد أن أض ــاف ــت ش ــرك ــة م ــارف ــل ال ـت ــي تصنع
الشخصيات الخارقة ،أول بطلة خارقة مسلمة
إلى فيلمها القادم "كابتن مارفل" ،أعلنت أخيرا
خططها إل ن ـتــاج فيلم جــد يــد ألول بطلة خــار قــة
بدينة.
ونظرا لما تحققه هذه النوعية من األفالم من
االنتشار واإلي ــرادات العالية ،فــإن شركة سوني
وضعت سلسلة أفــام األبطال الخارقين أولوية
ً
ً
ورهانا نجاحا ضمن خطتها اإلنتاجية القادمة،
فقررت صناعة أول فيلم عن شخصية من قصص
"فاليانت" المصورة.
وك ـ ـ ــان أول ظـ ـه ــور ل ـه ـي ــرب ــرت ب ـط ـل ــة قـصــص
"فاليانت" البدينة ،التي تعمل صحافية عام ،1992
وتمتلك هيربرت قدرة خارقة في الطيران وتحريك
األشياء عن ُبعد.
مارفل تعطي الفتاة البدينة اعتبارية خاصة
بهذه النوعية من األفالم الجماهيرية التي تحقق
نجاحا وانتشارا وإيرادات قياسية.
ووفقا لموقع " "24اإلماراتي ،صمم الشخصية
رســام قصص عالم مــارفــل ،فارنسيس بورتيال،
وتتولى مــار يــا ميلنك كتابة وتأليف سيناريو
ال ـف ـي ـلــم ،الـ ــذي ل ــم ي ـتــم ح ـتــى اآلن ت ـحــديــد مــوعــد
صدوره.
والهدف من هذه الخطوة هو الخروج من النمط
السائد في أفالم البطولة الخارقة ،التي تقدم دائما
الـبـطــل وخــاصــة الـنـســاء فــي شـكــل رشـيــق وق ــوام
نحيل ،وإعـطــاء الفتاة البدينة اعتبارية خاصة
بهذه النوعية من األفــام الجماهيرية لالبتعاد
عن القوالب التقليدية في شكل األبطال الخارقين.
ويعد فيلم شركة مارفل القادم "كابتن مارفل"،
ال ــذي سـيـصــدر فــي م ــارس  2019األول ببطولة

شخصية أنثى بعد مــرور  20فيلما من سلسلة
عالم مارفل الخيالي.
وشخصية البطلة المسلمة في "كابتن مارفل"
القادمة من أصــول باكستانية ،تؤديها النجمة
الهندية جيما تشان بجانب الممثلة األميركية
بري الرسون والنجم البريطاني جود لو وديواندا
وايز وصامويل جاكسون وبن مندلسون.
ويسلط الفيلم الضوء على بداية قصة "كابتن
ً
مارفل" (تجسدها بري الرسون) المعقدة نوعا ما،
حيث عملت جاهدة في البداية حتى أصبحت بين
المراتب العالية من قائدي الطيارات في القوات
الجوية ،وبعدها استقالت لتنضم إلى وكالة CIA
لتصل بعدها إلى .NASA
ومن جانب آخرُ ،سرب عنوان الجزء الرابع من
فيلم "أفـنـجــرز" " "Avengersال ــذي مــن المحتمل
أن ي ـكــون " ،"Avengers: End Gameحـيــث قــام
ترانت أوبالوش الذي عمل مصورا سينمائيا في
فيلم "Captain America: Civil War" ،"Winter
 "Soldier" ،"Avengers: Infinity Warبتحديث
صفحة السيرة الذاتية الخاصة به لتشمل فيلم
" "Avengersالمقبل.
وسـ ــواء ك ــان خـطــأ بسيطا أو غـيــر ذل ــك ،فإنه
يكشف عن عنوان عملي أو ربما العنوان الفعلي،
فـقــد تـمــت إزال ـ ــة اإلض ــاف ــة ،واآلن يـظـهــر فـقــط "4
."Avengers
واسـتـخــدمــت عـبــارة " "End Gameعــدة مــرات
بالفعل في جميع أفالم " ،"Marvel Brothersحين
وصف توني ستارك ثانوس بأنه ""End Game
خالل فيلم " ،"Avengers: Age of Urtlonوغيرها.

ثقافات

14

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3827الخميس  5يوليو 2018م  21 /شوال 1439هـ

culture@aljarida●com

الفنان البريطاني نثانييل راكو يستكشف معالم بيروت
منحوتات وتجهيز حول االستيطان واالنعزال والحركة

تنوير
تنوير

أبناء الجفاف!

تستضيف «ليتيسيا آرت غاليري» المعرض الفردي «شكل
المدينة» للفنان البريطاني نثانييل راكو ،الذي يتخذ من بيروت
محطة انطالق ضمن رحلة يخوضها للتحقيق في الطبيعة
ّ
المتغيرة باستمرار للمدن وتدميرها المستمر وإعادة تجديدها
وإعمارها .يستمر حتى السبت  25أغسطس المقبل.

العرب وكأس
العالم
د .أيمن بكر
في إحدى شركات الصرافة ،وبدون مناسبة ،فاجأني الموظف
المصري حين قال بغمزة عين توحي بأنه من العالمين ببواطن
األمـ ــور :منتخبنا سيصل إلــى دور الثمانية فــي كــأس الـعــالــم،
وكعادتي أخذت الكالم مأخذ الجد وسالته :كيف ذلك في رأيك؟ قال
لي :سنتعادل مع أوروجواي ونهزم روسيا والسعودية ونقابل
البرتغال ونهزمها وربك يسهل فيما بعد ذلك .لم يكن سؤالي عن
السيناريو الخرافي الذي اقترحه ،بل كنت أسأله عن المقومات
التي يظن أن فريق مصر يملكها كي يذهب بعيدا في المونديال،
فسألته ثانيا :لكن كيف سيحدث ذلك؟ ومن أين أتيت بهذه الثقة؟
هنا جاء تني اإلجابة التي أنهت الحوار حين قال" :أنا بقول لك
كــده" .لم يكن غريبا في ظل أسطورية الوعي العربي وإحباطه
معا أن يحلم هذا الموظف وغيره بأن قليال من الحظ يمكنها أن
تمنح فريقه كأس العالم.
لكن الــواقــع هــو خروجنا بخفي حنين جميعا ،مــع اختالف
درجات الخيبة ،فمن منتخب قوي صادفه سوء حظ عجيب وتحيز
تحكيم أعجب كالمنتخب المغربي ،إلى منتخب ضعيف نجح في
إرضــاء جماهيره في المباراة األخيرة بفوز ال يقدم وال يؤخر،
كمنتخبي تونس والسعودية ،وانتهاء بمنتخب هزيل لم يقدم
شيئا ال لعبا وال نتيجة كمنتخب مصر .لكن الظواهر الثقافية
التي صاحبت دخول هذه المنتخبات وخروجها هي أمر يستحق
الوقوف عنده بالتحليل لتعبيرها تعبيرا مختصرا ورائعا عن
حال الثقافات العربية.
مــن أي خيبة أب ــدأ؟ دعــونــا نـبــدأ مــن شــركــات اإلع ــان الراعية
للمنتخبات العربية (التي ال أدري معنى رعايتها بالتحديد)
والتي لم تفوت الفرصة قبل المونديال لتحقيق درجة قصوى من
المكاسب ،وذلك عبر اإلعالن عن منتجاتها مصحوبة بتضخيم
مرضي لحجم المنتخبات العربية ،والتالعب بشعارات حماسية
ملتهبة لشحذ الجماهير .شركات تبيع الوهم للناس وتشعل
خيال الجماهير العربية حول منتخباتها ،حتى تخيل الكثيرون
أن الـســراب مــاء زالل سـيــروي الشاربين .تــم الــدفــع باتجاه حلم
براق وشهي بقوة اإلحباط الذي تعيشه الشعوب العربية ،وبكل
ما يناقض أوضاعها المخجلة على مستوى اإلبــداع وتنميته.
تشكلت تصورات خرافية عن المنتخبات العربية ،في غفلة من
الوعي الحقيقي بأوضاعنا ،كأن كرة القدم منعزلة عن حالة معاداة
اإلبداع التي تسم الثقافات العربية مجملها .ظن الكثيرون بصورة
أسطورية أن العبي كرة القدم منفصلون عن سياقهم ،وأنهم سوف
يقلبون الدنيا إبهارا وإنجازا ،بسبب ما يحصلون عليه من رعاية
فائقة تتخطى كثيرا قيمة ما يفعلون.
إن الــرح ـلــة م ــن الـتـحـلـيــق ال ـجــاهــل ف ــي س ـمــاء األم ـن ـي ــات إلــى
السقوط المدوي أمــام شــروط الواقع وإرغاماته هي أمر متكرر
في ثقافاتنا ،لدينا فقط ينجح بائع الوهم في إقناع الناس بأنه
يحول النحاس إلى ذهب بقراءة تعاويذ عليه ،ولدينا فقط ازدهرت
شــركــات توظيف األم ــوال الـتــي وع ــدت ضحاياها بنسب أربــاح
مستحيلة عمليا ،وأخيرا لدينا فقط يمكن للمنتفعين تصوير
المنتخبات العربية على أن بها مردة من الجن يمكنهم هزيمة
الجهد البشري والعلم الــذي تستند إليه كل األمــم فيما عدانا.
وال نبالغ إذا قلنا إن حالة فقر الــدم المعرفي وغياب الواقعية
التي تعاني منها شعوبنا ،لهي مما يسمح ألية قوة عالمية أن
تحقق مآربها فينا .االقتناع األسطوري
غير المبرر بـقــدرة المنتخبات العربية،
هــو ج ــزء مــن اق ـت ـنــاع أس ـطــوري
غير مبرر حاليا بأننا خير أمة
أخرجت ،وبأننا سنهزم أعداءنا
مهما طال الزمن ،وأننا سنصل
إلى مستقبل مشرق باألناشيد
الحماسية والدعاء العاجز ،رغم
كل ما فينا من مداراة للحقائق
ومعاداة لإلبداع.

بيروت  -ةديرجلا

مسفر الدوسري
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يستخدم الفنان نثانييل
راك ـ ـ ــو فـ ــي «شـ ـك ــل ال ـم ــدي ـن ــة»
م ـ ــواد ص ـنــاع ـيــة ،م ــن بـيـنـهــا
ّ
المتموجة والمعدن
األسقف
ال{ مـ ـ ـجـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــن» ،أي ا ل ـم ـط ـل ــي
بـ ـم ــادة ال ــزن ــك ل ـح ـمــاي ـتــه مــن
ال ـص ــدأ ،وأح ـج ــار اإلسـمـنــت،
ً
ثم يمزجها مستعينا بضوء
صناعي ،ليتمكن من تلطيف
األط ـ ــراف وال ــزواي ــا الـصـلـبــة،
مـ ــا ي ـس ـمــح لـ ــه بــاس ـت ـك ـشــاف
الـ ـسـ ـب ــل ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـب ـغ ــي عـلــى
سكان المدن تكييف سلوكهم
وف ـق ـهــا ،ع ـلــى ن ـحــو مـسـتـمــر،
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ب ـ ـن ـ ـجـ ــاح حـ ــول
أنماط المشاهد المبنية.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،يــوضــح
نـ ـث ــانـ ـيـ ـي ــل راكـ ـ ـ ـ ــو« :أض ـ ـحـ ــت
مـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروت نـ ـفـ ـسـ ـه ــا
نـ ـقـ ـط ــة انـ ـ ـط ـ ــاق ل ـم ـج ـمــوعــة
م ـ ــن األع ـ ـ ـمـ ـ ــال .ت ـس ـع ــى ه ــذه
المنحوتات واألعمال المنفذة
عـلــى الـ ــورق إل ــى اسـتـكـشــاف
مفهوم الجمال العابر ا لــذي
يمكن أن تفاجئنا به البيئة
الـ ـحـ ـض ــري ــة ،م ـ ــا ي ـس ـم ــح لــي
بالجمع بين إ ج ــراء تحقيق
ّ
ومكاني حول مفاهيم
رسمي
االسـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــان ،واالن ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــزال،
والـ ـح ــرك ــة ،ورس ـ ــم ال ـخــرائــط
المعرفية»».
أما آني فارتيفاريان مديرة
« ل ـي ـت ـي ـس ـي ــا آرت غ ــا لـ ـي ــري}
فتشير إلى أن معرض «شكل
المدينة» يتحدى الزوار عبر
د عــو ت ـهــم ا ل ــى ر ح ـلــة تحثهم
ع ـلــى إع ـ ــادة ت ـخـ ّـيــل الـمــديـنــة
ح ـ ـيـ ــث ي ـ ـق ـ ـط ـ ـنـ ــون .ت ـض ـي ــف:
«يشكل المعرض مساهمة ال
تقدر بثمن ،في سبيل تنامي
حـيــو يــة ا لـمـشـهــد يــن الثقافي
والفني المعاصر في بيروت،
وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ــوزي ـ ــع

األعمال المنحوتة في أماكن
عامة يمكن الوصول إليها».

منحوتات وتجهيز
يـسـيـطــر تـجـهـيــز ض ـخــم على
مدخل المعرض ويجتاز مساحة
الـغــالـيــري ،مــا يــدعــو الـ ــزوار إلــى
التفاعل معه مــن خــال التجول
حــولــه أو الـتـنـقــل وس ـط ــه .كــذلــك
يـمــزج الـفـنــان بـيــن م ــواد الـبـنــاء،
ال ـم ـح ـل ـي ــة الـ ـصـ ـن ــع ،مـ ــن بـيـنـهــا
أغ ـط ـي ــة بــاس ـت ـي ـك ـيــة مـصـنــوعــة
ّ
مــن زجــاج مـعــزز ،ومـعــدن مقاوم
ل ـل ـص ــدأ ،إض ــاف ــة الـ ــى مـصــابـيــح
ب ـي ـض ــاء ،ف ـتــولــد ب ـن ـيــة ت ـتــأرجــح
بـيــن ال ـحــد األدنـ ــى مــن التجهيز
والبناء .من خالل الدمج بين قطع
وأج ــزاء مألوفة ،إنما وفــق قالب
جمالي جديد ،يدعو راكو زواره
إل ــى إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي عــاقـتـهــم
بالمدينة .يعكس هــذا التجهيز
ً
ً
ت ـطــورا الف ـتــا فــي سلسلة أعـمــال
هذا الفنان ،الذي يستخدم مواد
ب ـنــاء مـحـلـيــة الـصـنــع واإلن ـت ــاج،
وأضـ ـ ـ ــواء ،ع ـلــى غ ـ ــرار ت ـلــك الـتــي

الفنان البريطاني نثانييل راكو
استخدمت في بناء مــدن عريقة
مثل باريس وبانكوك.
ّ
يضم المعرض ستة منحوتات
تشغل وسط قاعة الغاليري وهي
تــأتــي عـلــى هـيـئــة كـتــل اسمنتية،
ك ـ ــل مـ ـنـ ـه ــا م ـ ـضـ ــاء ب ـم ـك ـع ــب مــن
ِّ
ال ـن ـيــون األب ـي ــض ،م ــا ي ــول ــد هــالــة
ّ
مشعة .إ لــى جانب هذه
هندسية
المعروضات ،ثمة سلسلة جديدة
م ــن األع ـم ــال ت ـمــزج ب ـيــن وســائــط
مصنوعة مــن ال ــورق والـمــؤطــرة،
وس ـل ـس ـل ــة مـ ـحـ ـط ــات وقـ ـ ـ ــود ذات
أ حـجــام مختلفة ،بعضها صغير
ً
ً
وبعضها اآلخر يشغل حيزا كبيرا.

ي ـ ـت ـ ـخ ـ ـطـ ــى مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض «ش ـ ـكـ ــل
المدينة» ج ــدران «ليتيسيا آرت
غ ـ ــالـ ـ ـي ـ ــري» ،ب ـف ـض ــل ت ـج ـه ـيــزيــن
ضخمين متاحين إزاء ا لـعــا مــة،
ويعرضان أمام فندق «لو غراي»
وســاحــة «خ ــان أن ـطــون بـيــك» في
وس ـ ــط ب ـ ـيـ ــروت .ي ـج ــد راكـ ـ ــو فــي
طريقة عرض المنحوتات وسط
المشهد المديني ،مصدر إلهام
لــه ،إضــافــة إلــى أن هــذه الطريقة
ن ـف ـس ـهــا ت ـت ـيــح ل ــأع ـم ــال ات ـخ ــاذ
ـان جــديــدة ضمن المساحات
مـعـ ٍ
المفتوحة.

نثانييل راكو
ولد نثانييل راكو عام  ،1975يقيم في لندن ويعمل فيهاّ .
تخرج عام  ،2001حامال ماجستير
في فن النحت .أقــام معارض فردية في باريس ( ،)2017ودبــي ( ،)2015وبروكسيل (،)2014
ولندن ( ،)2013وشارك في معارض جماعية في :كوبنهاغن (،Monologue/Dialogue )2016
وباريس (.)2013
ُ ّ
أما المعارض التي نظمت في األماكن العامة فتشمل باريس ( ،)2014وكوبنهاغن (،)2013
وليما البيرو (.)2010
كذلك عرضت أعمال راكو ضمن مجموعات عامة مرموقة ،من بينها Cisneros Fontanals
 ،Art Foundationوميامي ،والواليات المتحدة ،ومجموعة «جومكس» في مكسيكو ،وضمن
متحف الفن المعاصر في ليما البيرو ،إضافة إلى مجموعات في العاصمة الفرنسية وفي
متحف الفن الجديد في تسمانيا ،واستراليا .كذلك عرضت أعماله ضمن مجموعة ديفيد
روبرتس في لندن وضمن مجموعة الفنون الحكومية البريطانية ،ومجموعة Hauser & Wirth
زيوريخ ،وسويسرا ،ومجموعة إرنست ويونغ ،لندن.

بعض الــذيــن ال يعرفون هــذه األرض ال يــرون فيها سوى
الجفاف ويباس الريق في قيضه الذي ينهب الماء من شرايين
الصبر ،وشتائه الذي يجمد به الدم في العروق ،كثير من الذين
ال يعرفونها تلتهمهم الدهشة ويلوكهم العجب حين يخرج
من رحم هذه الطبيعة الجغرافية القاسية نتاج إبداعي يساهم
في تجميل الحياة اإلنسانية ويثريها وينثر الشموس في
شتى نواحيها المعتمة ليضيفوا عمقا فكريا ووجدانيا فيها،
ّ
يتصور هؤالء أن أناس هذه األرض بسبب طبيعتها الممعنة
في الصالفة والمالمح الحادة المتجهمة يستحيل أن يكونوا
قــادريــن على حياكة قطعة إبــداعـيــة خـضــراء ســوى مــا يشبه
ّ
الفليح،
أشجار الحرمل ،ذكر لي الصديق والشاعر سليمان
رحمه الله ،أن أحد الشعراء العرب جاء في زيارة لهذه المنطقة،
في إحدى الفعاليات الثقافية ،والتقى بعدد كبير من أبنائها
مــن األد ب ــاء والمفكرين والفنانين التشكيليين فــي جلسات
احتفائية خاصة خارج جدول الفعاليات الرسمية للمناسبة،
ّ
وتعرف على نخبة مثقفيها من مترفيها وصعاليكها في تلك
الجلسات ،فوجئ بحميمية االح ـتــواء ،وث ــراء تلك الجلسات
بشتى أصناف اإلبداع الفكري واإلنساني ،وفي ختام زيارته
ّ
للفليح بما يشبه الصدمة :من أيــن تأتون بهذا الجمال
قــال
للحياة في هذه البيئة القاتلة لها؟!
إن بعض المثقفين من خارج هذه المنطقة ال يعترف بغير
ه ــذه األرض ص ــورة مطابقة لـلـصــورة المثبتة فــي الــوثــائــق
الـمــرســومــة بخرائطهم الذهنية البـنــة لـهــب ،ومــن عالماتها
الفارقة ثديان ال يسيل ُمنهما سوى :السراب والسواد الحالك،
وعندما تقود أحدهم خطاه إليها إما بحثا عن لقمة مال أو
باحثا عن لقمة معرفة ،ويقابلها وجها لوجه ،ويصافحها
ويبادلها لحظة كشف ،يصبح كمن دخل من ثقب ما بصورته
الذهنية المعتمدة لـيــرى ص ــورة أخ ــرى على النقيض منها
ّ
لتعري امــا جهله أو فوقيته الــزائـفــة ،ليخرجوا دائـمــا تحت
معطف الخجل تحت مطر الدهشة وعكازة ذات السؤال الذي
ُ
طرح على الشاعر سليمان الفليح ،رحمه الله ،كيف يخلق أبناء
هذه األرض الحياة مما يشبه الموت بالنسبة لهم ،في زمن
جف فيه ضرع المعجزات؟! بينما أبناء هذه األرض هم أبناء
الجفاف ،والعارفون كيف ُيستحلب كل ما يجف ،حتى وإن كان
سحابة للمستحيل ،وإن بالصلوات ،يعرفون كيف يهتدون
لمنابع الـمــاء تحت كثبان الــرمــل ،وكيف يقتفون أثــر الفكرة
الرطبة الـتــي تمحوها الـســوافــي ويخرجونها مــن مخبأها،
ّ
"يقصون جــرة" الربيع ليصنعوا منه رداء لعقولهم،
وكيف
ً
ً
ولباسا ألرواحهم التواقة للجمال ،وكيف يخبئون حلما في
جوف صخرة صلدة لينبت زهرة في الصباح!
ً
لم يمنعهم ّ
شح المطر من أن يكونوا سحبا مثقلة بما يروي
ّ
ظمأ الفكر ويغسل درن القلوب ،وال قل الزهر من ابتكار الشذى،
واستحقوا أن ُيدهشوا المدهشين!
كنت أمارس افتناني كعادتي حينما أدخل العالم السحري
للشاعر محمد الثبيتي ،ر حـ ُمــه ا لـلــه ،وحينما أغلقت الباب
ً
خارجا أثارتني الشجون بما ذكر أعاله.

برنامج «أمير الشعراء» يستقبل
طلبات الترشح للنسخة المقبلة
من خالل الدمج بين
قطع وأجزاء مألوفة
يدعو راكو زواره
إلى إعادة النظر
في عالقتهم
بالمدينة

تجهيز من المعرض

ّ
ُ
«الرحل والسهوب الكازاخية» ...حكايات تاريخية في القاهرة

حددت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية
في أبوظبي 30 ،سبتمبر المقبل نهاية لفترة الترشيح لمسابقة
"أمير الشعراء" بموسمها الثامن .2019 – 2018
وق ــال نــائــب رئـيــس الـلـجـنــة ،عيسى سـيــف ال ـمــزروعــي ،إن
برنامج "أمير الشعراء" يواصل تحقيق أهدافه ورسالته في
النهوض بالشعر العربي الفصيح واالرتـقــاء به وبشعرائه،
والترويج له في األوســاط العربية ،وإحياء الــدور اإليجابي
للشعر العربي في الثقافة العربية واإلنسانية ،والتأكيد على
دور أبوظبي في تعزيز التفاعل والتواصل الثقافي.
وأشار المزروعي إلى أن اللجنة تحرص على تقديم إضافات
مـتـمـيــزة وم ـبــدعــة لـلـبــرنــامــج ف ــي ك ــل م ــوس ــم ،حـيــث سيظهر
بحلة جديدة من حيث اإلخراج والتنفيذ،
البرنامج هذا العام ّ
وسيتخله عديد من المفاجآت التي تلبي تطلعات الجمهور
الكبير للبرنامج ،والذي سيتم بثه من مسرح شاطئ الراحة
بأبوظبي.
مــن جانبه ،أف ــاد الناقد واألدي ــب سلطان العميمي ،مدير
أكاديمية الشعر في اللجنة ،أن لجنة التحكيم ستقوم بعد
استقبال الطلبات المترشحة بفرز القصائد من خالل مرحلة
االختبارات ،وذلك بهدف اختيار الشعراء الذين سيخوضون
تجربة المنافسة في النسخة المقبلة على لقب "أمير الشعراء".

• معرض تشكيلي للفنان العالمي دوران كاستييف

ً
ً
نظمت كلية الفنون الجميلة بالقاهرة معرضا تشكيليا للفنان
الكازاخستاني العالمي دوران كاستييف بعنوان ُ
«الر ّحل والسهوب
الكازاخية» ،يستلهم فيه الروايات الرسمية المكتوبة والوقائع المدونة
والموثقة في تاريخ كازاخستان ،وانفتاحها على الوجدان الجمعي
العام والثقافة الشفاهية الموروثة الحافلة باألساطير.
القاهرة-أحمد الجمال
ضـ ـ ّـم م ـع ــرض «الـ ـ ُـر ّحـ ــل وال ـس ـهــوب
ال ـكــازاخ ـيــة» مـجـمــوعــة أع ـمــال دوران
كاستييف الملونة ،التي تنقسم إلى
م ـج ـم ــوع ــات عـ ــدة م ــن ب ـي ـن ـهــا رس ــوم
توضيحية تتناول مشاهد لقصص
وحكايات تاريخية ،وأخــرى خيالية
أبطالها أشخاص يعبرون عن حالة
المشهدية الحالمة ألجواء أسطورية،
تـ ـ ـ ــؤدي ف ـي ـه ــا ال ـط ـب ـي ـع ــة ال ـم ـح ـي ـطــة
بجمالياتها اللونية مشهد البطولة.
كــذلــك ضـ ّـمــت األع ـم ــال الـمـعــروضــة
مجموعة الــرســوم الـتــاريـخـيــة ،التي
تـ ـتـ ـن ــاول الـ ـ ـت ـ ــراث الـ ـك ــازاخـ ـسـ ـت ــان ــي،
وتصور الحروب التاريخية والمعارك
القتالية في سبيل بناء اإلمبراطوريات

الفنان دوران كاستييف

الـقــديـمــة عـلــى أراض ـي ـهــا ،الـتــي كانت
ً
مسرحا ألعظم القصص والبطوالت
الـمـلـحـمـيــة ،حـيــن كــانــت ف ــي ي ــوم من
ً
األيام جزء ا من إمبراطورية المغول،
التي تمكنت مــن غــزو نصف أراضــي
العالم ،وحفر مقاتلوها األسطوريون
م ـكــانــة تــاري ـخ ـيــة لـنـفـسـهــم ف ــي كتب
الـ ـت ــاري ــخ ،م ـثــل جـنـكـيــز خـ ــان كـقــائــد
ومحارب عظيم بسلبياته وإيجابياته.

األلوان وحركة الفرسان
ت ـ ـنـ ـ ّـوعـ ــت ال ـ ـخـ ــامـ ــات وال ـت ـق ـن ـي ــات
المستخدمة في األعـمــال الفنية بين
األل ــوان المائية على ال ــورق واألل ــوان
ال ــزي ـت ـي ــة ع ـل ــى الـ ـ ـت ـ ــوال ،إض ــاف ــة إل ــى
الخامات المختلطة ،التي يزاوج فيها
الفنان بين تقنيات عدة وخامات في
اللوحة الــواحــدة .ومــن تـنــوع وتعدد
دروب الـ ـحـ ـض ــارة ال ـكــازاخ ـس ـتــان ـيــة
وبيئتها الريفية بغاباتها الكثيفة،
وم ـ ـن ـ ـحـ ــدرات ـ ـهـ ــا الـ ـجـ ـبـ ـلـ ـي ــة ي ـس ـت ـقــي
كاستييف محيط لوحاته بأسلوب
ً
يميل تـجــاه الــواقـعـيــة ،مـعـتـمــدا على
تصوير حــركــات الـفــرســان .ومــن أهم
الـلــوحــات الـمـعــروضــة لــوحــة «النجم
الزاهر» المستوحاة من كتاب «النجوم
ال ــزاه ــرة فــي م ـلــوك مـصــر وال ـقــاهــرة»

إصدار

ل ـل ـمــؤلــف والـ ـ ـم ـ ــؤرخ الـ ـمـ ـص ــري «اب ــن
ً
ت ـغ ــري ب ـ ـ ــردي» ،ال ـ ــذي رسـ ــم وفـ ـق ــا له
صورة للقائد رمز العالقات المصرية
الكازاخية السلطان الظاهر «ركن الدين
بيبرس» ،وهو يمتطي الحصان.

ّ
«حمى األحالم»

الفارس والحصان
لوحة الظاهر بيبرس على حصانه،
تـتــوســط مـعــرض دوران كاستييف،
وف ـي ـه ــا ت ـت ـضــح ال ـس ـم ــات الـجـمــالـيــة
ألعمال الفنان ،فهو ال يريد التعبير
عن البطولة بشرحها أو الحكي عنها،
إنما يسعى إلى تمثيل تلك البطولة
كما هي ،بتقريب كينونتها إلى التفهم
واالستيعاب ،بآليات بسيطة.
ال ـ ـفـ ــارس والـ ـحـ ـص ــان وال ـط ـب ـي ـعــة،
في هــذه اللوحة ،كيان واحــد متسق،
مـ ـ ـص ـ ــوغ مـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوح والـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوران
واالن ـ ـ ـطـ ـ ــاق وال ـ ـش ـ ـمـ ــوخ والـ ـتـ ـح ــدي،
فالبطولة هي توافق الصفات النبيلة،
وال ـت ـحــرك الـغــاضــب مــن أج ــل إحـقــاق
الحق ،ونصرة المستضعفين ،مثلما
تسهب السيرة الشعبية في الشرح.
وت ـقــول سـيــرة الـظــاهــر رك ــن الــديــن

لوحة الفارس والحصان
بيبرس البندقداري الصالحي النجمي
( ،)1277-1223الذي جرى تتويجه في
العام  1260هو «أبوالفتوح» ،سلطان
مصر والـشــام ،رابــع سالطين الدولة
المملوكية ومؤسسها الفعلي ،وكان
ً
مملوكا يباع في أسواق بغداد والشام،
ثم حقق خالل حياته انتصارات عدة
ضد الصليبيين والمغول منها معركة
المنصورة ومعركة عين جالوت.

لوحة «الفارس والحصان»
تتضح فيها السمات
الجمالية ألعمال الفنان

أعمال ومتحف خاص
يذكر أن الفنان العالمي دوران من عائلة الفنان الكازاخي
الشهير أبيلخان كاستييف ،الذي عاش في القرن الماضي،
ً
وترك أعماال إبداعية كثيرة وله متحف خاص بلوحاته في
مدينة «الماتي».
ويشبه الفنان دوران جده في سرد الجمال ،وتجسيده
بفرشاته الساحرة وألوانه المبهجة بأسلوب يجمع بين

االنطباعية والتعبيرية والواقعية .كذلك حصل على الجائزة
األولى في مسابقة «االستقالل التي خلفها األسالف» بعمل
مـعــرض دائ ــم فــي متحف الـفـنــون الجميلة بكازاخستان،
واألخـ ـي ــرة جـمـهــوريــة آس ـيــويــة مـتــرامـيــة األط ـ ــراف تـعــرف
بمواردها الحضارية والثقافية المتنوعة ،وآثارها الغنية
بالتراث الضاربة في التاريخ.

صدرت عن {دار اآلداب} في بيروت الترجمة العربية لرواية
ّ
{حمى األحالم} للروائية األرجنتينية الشابة سامنتا شوابلين
الـتــي وصـلــت إلــى القائمة القصيرة لـجــائــزة Man Booker
َّ
البريطانية .نفذ الترجمة صالح علماني .في ما يلي نبذة
من الرواية:
ِّ
َّ
الشابة ،تحتضر في مستشفى .لقد جاء ت
السيدة
آماندا،
ّ
الجميل لقضاء
ـي
ـ
ف
ـ
ي
ـر
ـ
ل
ا
ـان
ـ
ك
ـ
م
ـ
ل
ا
ـك
ـ
ل
ذ
ـى
ـ
ل
إ
ـا»
ـ
ن
ـ
ي
ـ
ن
«
ابنتها
مــع
ً ََ
َّ
كلبا فق َد إحدى
إجازة ممتعة ،لكنها تشعر بالرعب حين ترى
َّ
الخلفيتين.
قائمتيه
َّ
فــي المستشفى ،تتحاور آمــانــدا مــع دافـيــد ،فتتحدث عن
َ
َّ
تتعرف إلى
الـيــأس الــذي أصــاب والــدتــه ك ــارا ،التي لــم تعد
َّ
تحول إلى شخص آخر غريب .وتخاف آماندا أكثر
ابنها ،إذ
ِّ
َ
البشر إلى
يحول
عالم
في
ستلقاه
الذي
الشقاء
من
على ابنتها
ٍ
ُّ
ّ
البيئي ،أو الخرافة...
التلوث
آخرين بسبب قدرات العلم ،أو
ماريو بارغاس َّ
يوسا قال حول سامنتا شوابلين{ :ليس
َّ
أي ّ
لدي ّ
َّ
شك في أن أمامها مسيرة المعة}.

توابل ةديرجلا
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نختلف على شارة «الرحلة»
لم
عبدالغفور:
ريهام
ً
ً

• كشفت أنها زارت طبيبا نفسيا بسبب شخصية «رانيا»

١٥

مزاج

أخبار النجوم

منى عراقي غاضبة من بسمة وهبة

بشخصية مركبة ًمليئة بالتعقيدات وواجهت صعوبات عدة حضرت ريهام عبد الغفور في الدراما
التلفزيونية أخيرا من خالل مسلسل «الرحلة» .في دردشتها مع «الجريدة» تتحدث الفنانة المصرية عن
الصعوبات التي واجهتها وتفاصيل الشخصية ،وال تتوانى في الرد على االنتقادات التي الحقتها.
منى عراقي

القاهرة – هيثم عسران

مـ ـ ــا كـ ـ ـ ــان س ـ ـبـ ــب حـ ـم ــاسـ ـت ــك ل ـم ـس ـل ـســل
«الرحلة»؟
ً
أبـحــث دائ ـمــا عــن أدوار تضيف إلـ ّـي
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى ال ـف ـن ــي ول ـ ــم أقــدم ـهــا
ً
سابقا .عندما تحدثت ّ
إلي المنتجة مها
سليم عــن المسلسل وفكرته تحمست
للتجربة وفور قراءة السيناريو شعرت
بأنني إزاء تجربة مختلفة تستحق أن
اتفرغ لتقديمها في رمضان ،شخصية
رانيا مليئة بالتحوالت الدراماتيكية
ً
ّ
ومعاناتها في حياتها شكلت تحديا
بالنسبة إلي.

المنافسة أمر
صحي ألنها
تحثك على بذل
أفضل ما لديك

ه ــل ط ـل ـبــت ال ـم ـن ـت ـجــة م ـهــا س ـل ـيــم إلـيــك
التفرغ للمسلسل؟
ً
ك ــان ذل ــك ق ـ ــرارا م ـنــي .يهمني تأثير
وجودي في الدراما وليس عدد األعمال
التي أظهر من خاللها .عندما فكرت في
العمل وقــررت تقديمه وجــدت أن أداء ه
بطريقة جـيــدة يتوجب عــدم االرتـبــاط
بأي عمل آخر غيره ،فاعتذرت عن أعمال
أخرى ُعرضت ّ
علي.

تفاعالت نفسية
ش ـخ ـص ـيــة ران ـ ـيـ ــا م ـل ـي ـئــة بــال ـت ـفــاعــات
النفسية ،كيف تحضرت لها؟
قمت باستعدادات عدة
ً
قـ ـب ــل الـ ـتـ ـص ــوي ــر بـ ـ ــدء ا
بجلسات النقاش مع
ال ـ ـمـ ــؤلـ ــف وال ـ ـم ـ ـخـ ــرج
ل ـ ــاتـ ـ ـف ـ ــاق ع ـل ــى
تـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــل
ً
ال ــدور ،وم ــرورا
بــالـجـلــوس مع
طـبـيــب نفسي
ي ـحــدث ـنــي عــن
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة
وأب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــادهـ ـ ـ ـ ــا
وطبيعة حالتها لتحديد الطريقة
ال ـتــي يمكنني الـتـعـبـيــر بـهــا على
ً
الشاشة ،وصــوال إلى التصوير
والـتـعــايــش مــع ال ــدور بشكل
كامل.
ه ـ ـ ــل ت ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــت إل ـ ــى
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــب ال ـن ـف ـس ــي
بمفردك؟
ّ
ت ـ ـ ـحـ ـ ــقـ ـ ــق
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
مـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ــن

خ ــال الـمـخــرج حـســام عـلــي ،والطبيب
ً
ً
النفسي أدى دورا كبيرا فــي تفاصيل
ً
رانيا بمراحل حياتها المختلفة ،نظرا
إلى أن تأثير إدمــان المهدئات يتفاوت
بين إنسان وآخر بحسب المدة ،وغيرها
من تفاصيل طبية عرفتها من الطبيب
ً
وساعدتني كثيرا خالل التصوير.

ّ
عبرت اإلعالمية منى عراقي عن غضبها من زميلتها بسمة
وهـبــة بعد إع ــادة حلقة استضافتها فــي الموسم الثاني من
برنامج «شـيــخ ال ـحــارة» مــن دون حــذف بعض المقاطع التي
طلبتها منى بعد انتهاء الحلقة.
منى تستعد إلطالق برنامجها الجديد على قناة «النهار»
خالل األيام القليلة المقبلة ،فيما حصلت على وعد من اإلدارة
ً
بــزيــادة حلقات البرنامج أسبوعيا في حــال تحقيقه رد فعل
ً
جيد جماهيريا.

بمناسبة الحديث عن الطبيب النفسي،
كيف وجدت انتقادات سرعة تعافي رانيا؟

«وهران» يدعو غادة عبدالرازق

ل ــم تـكــن االن ـت ـق ــادات ف ــي مـحـلـهــا ألن
ران ـيــا لــم تـكــن مــدمـنــة م ــواد م ـخــدرة بل
مهدئات ،وثمة فارق كبير بين االثنين.
األح ـ ـ ـ ـ ــداث ت ـض ـم ـن ــت ال ـ ـت ـ ـطـ ــور ال ـط ـبــي
الطبيعي لهذه الحالة ،فهي ال تحتاج
إل ـ ــى فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ل ـل ـع ــاج وال ـط ـب ـيــب
منحها أدويـ ــة تـســاعــدهــا عـلــى تجنب
اآلثار السلبية النسحاب المهدئات من
جسدها.

ماكياج وكواليس
ظ ـه ــرت ف ــي غــالـبـيــة ال ـح ـل ـقــات م ــن دون
ماكياج .كيف كانت هذه التجرية؟
يهمني تقديم الدور كما يجب وليس
االه ـت ـم ــام بــال ـش ـكــل ف ـح ـســب .تـنــاقـشــت
ً
كثيرا في تفاصيل الشخصية ،قبل بدء
التصوير واستقريت على ارتــداء شعر
ً
مستعار نـظــرا إلــى أن شـعــري فــي تلك
ً
ً
الـفـتــرة ك ــان قـصـيــرا ول ــم يـكــن مناسبا
للدور .أما الماكياج فهذه ليست المرة
األولــى التي أظهر فيها من دونــه ،فقد
ق ـ ّـدم ــت دوري ف ــي «ال تـطـفــئ الـشـمــس»
بالطريقة نفسها.
األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ت ـ ـ ـفـ ـ ــرض طـ ـبـ ـيـ ـع ــة ش ـك ــل
ال ـش ـخ ـص ـيــة ولـ ـي ــس رغ ـب ـت ــي أو رغ ـبــة
الـمـخــرج ،وكــي أكــون مقنعة فــي العمل
يجب أن أكــون قــادرة على تقديمه كما
هــو مــن دون مبالغة ،فكيف يصدقني
الجمهور وأنا أظهر بماكياج كامل في
دور سيدة تعاني مشاكل نفسية .هل
شاهدنا شخصية تشبه رانيا في الواقع
تظهر بكامل أناقتها رغــم ما تعرضت
له؟ بالتأكيد ال.

ريهام عبد الغفور
ما حقيقة وجود خالفات في الكواليس
حول ترتيب األسماء على الشارة؟
ً
لـ ـي ــس صـ ـحـ ـيـ ـح ــا .كـ ـن ــت راض ـ ـيـ ــة عــن
ترتيب األسـمــاء على الـشــارة ،وهــو رأي
زم ــائ ــي ف ــي ال ـع ـمــل .أش ـيــر ه ـنــا إل ــى أن
ً
أحدا لم يتحدث في هذه المسألة وتركت
تفاصيلها للشركة المنتجة.

بطولة ومقلب
هــل تفكرين فــي البطولة المطلقة أم
تخشين المنافسة؟
ً
الطموح موجود دائما لتقديم أعمال
أكبر وأهــم ،لكن دعنا نتفق على أن أداء
دور جيد في العمل أفضل من الحصول
على بطولة مطلقة فاشلة أو الحضور
فــي م ـشــروع م ـتــواضــع ،وه ــذه قناعاتي
الـشـخـصـيــة ال ـتــي ل ــم تـتـغـيــر حـتــى اآلن،
أمـ ــا ال ـم ـنــاف ـســة ف ـهــي أمـ ــر ص ـحــي ألنـهــا

تحثك على بــذل أفضل ما لديك لتقدمه
للجمهور.
هل صحيح أنك كنت على علم بمقلب
رام ـ ــز جـ ــال ف ــي بــرنــام ـجــه «رامـ ـ ــز تحت
التلج»؟
ً
إط ــاق ــا .ل ــو كـنــت عـلــى عـلــم بالمقلب
ل ـمــا وافـ ـق ــت ع ـلــى ال ـس ـفــر وال ـظ ـه ــور في
الـبــرنــامــج .نسبت لــي تـصــريـحــات على
العكس من ذلك وحرصت على توضيح
األمر في بيان صحافي لتأكيد أنني لم
أتفق معه قبل تصوير الحلقة ولم أعرف
ً
ً
أن ثمة مقلبا مدبرا لي في الحلقة ،وكل
شخص مسؤول عن سرد ما حدث معه.
اتفق معي القيمون على البرنامج أنني
ســأكــون ضيفة فــي برنامج ريــاضــي مع
ضيف آخر للحديث عن وصول منتخب
مصر إلى كأس العالم ،ولم يرد اسم رامز
ً
نهائيا حتى اكتشفت المقلب في نهاية
التصوير.

غادة عبدالرازق
وجهت إدارة مهرجان وهــران الدولي للفيلم العربي دعوة
إلى الفنانة غادة عبد الرازق للحضور كإحدى ضيفات شرف
المهرجان مع مشاركة فيلمها الجديد «كارما» في مسابقات
المهرجان.
غــادة لم تحسم موقفها بالذهاب إلــى المهرجان من عدمه
ً
علما بإن اإلدارة تسعى إلى دعوة نجوم الفيلم لحضور االفتتاح
واأليام األولى من الفعاليات.

يحيى الفخراني يفرض شروطه

رهان «سوق الجمعة»
قالت ريهام عبد الغفور إنها تراهن على دورها في فيلم
« س ــوق الجمعة» ،مــؤكــدة أنـهــا تجسد شخصية مختلفة
ً
بالكامل عن أي دور قدمته سابقا ،ما يجعلها تترقب رد
فعل الجمهور.

وأضافت أنها تــؤدي شخصية نجاة ،بائعة الكبد في
ال ـســوق وال ـتــي تــرتـبــط بـعــاقــة عاطفية مــع زعـيــم الـســوق
ً
«ملقاط» وتتعرض لمواقف عدة خالل عملها ،خصوصا
أن سمعتها سيئة في المنطقة.

ِّ
جاهدة وهبة تغني ألبي القاسم الشابي في تونس
َّ

• تتنقل بين الطرب والجاز في مهرجانات بعلبك الدولية

يحيى الفخراني
اشترط يحيى الفخراني حصول إدارة المسرح القومي على
موافقة أبطال عرضه المسرحي «ليلة من ألف ليلة» قبل العودة
إلى استئناف العرض.
وقــال الفنان المصري إنــه ال ُيفضل استئناف العرض إن
ً
لم يتضمن نفس األبطال حتى لو استعانوا بنجوم ،مؤكدا
ً
اك ـت ـف ــاءه بــال ـمــواســم ال ـث ــاث ــة ال ـت ــي قــدم ـهــا وح ـق ـقــت نـجــاحــا
ً
ً
جماهيريا كبيرا.

عادل إمام في إجازة

ّ
تستعد «شاعرة الصوت» الفنانة جاهدة وهبة إلحياء سلسلة حفالت تتوزع بين دول عربية
عدة قبل أن تعود إلى لبنان ِّ
لتتوج نشاطاتها في صيف  2018بحفلة ضخمة في مهرجانات
بعلبك الدولية.
بيروت  -ةديرجلا

•

ألبوم {على
أرض الغجر}
يتضمن
قصائد
بالمحكية
والفصحى
لمجموعة
من الشعراء

تستهل الفنانة جاهدة وهبة
جــولـتـهــا الـعــربـيــة بحفلة ضمن
فـ ـع ــالـ ـي ــات مـ ـه ــرج ــان «أصـ ـيـ ـل ــة»
العريق فــي المغرب ،فــي الثامن
من يوليو الجاري ،لتزور بعدها
ّ
مدينة القاهرة فتحل ضيفة على
«تلفزيون الغد» في حلقة خاصة
حــول حياتها ومشوارها الفني
مـ ــع الـ ـك ــات ــب ال ـم ـغ ــرب ــي يــاس ـيــن
عدنان .وستكون لها محطة في
تونس حيث ستغني على مسرح
«مهرجان الحمامات الدولي} في
 22ي ــول ـي ــو ،وس ـتــراف ـق ـهــا لـلـمــرة
األولـ ـ ـ ــى األورك ـ ـس ـ ـتـ ــرا الــوط ـن ـيــة
الـتــونـسـيــة ب ـق ـيــادة الـمــايـسـتــرو
م ـح ـم ــد األس ـ ـ ـ ـ ــود ،وخـ ـ ـ ــال ه ــذه
الحفلة تطلق أغنيتها الجديدة
«إرادة الـ ـحـ ـي ــاة» م ــن ش ـع ــر أب ــي
ال ـ ـقـ ــاسـ ــم ال ـ ـشـ ــابـ ــي وألـ ـح ــانـ ـه ــا،
وبتوزيع أوركسترالي للموسيقي
التونسي سمير فرجاني.
ب ـع ــد ذل ـ ــك تـ ـع ــود إل ـ ــى ل ـب ـنــان
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـح ـ ـض ـ ـيـ ــر ل ـ ـح ـ ـف ـ ـل ـ ـت ـ ـهـ ــا ف ــي
 17أ غ ـ ـس ـ ـطـ ــس ا لـ ـمـ ـقـ ـب ــل ض ـمــن
مهرجانات بعلبك الــدولـيــة ،في
ع ـنــوان {م ــن ال ـطــرب إل ــى ال ـجــاز}
م ــع الـمــوسـيـقــي الـلـبـنــانــي إيـلــي
معلوف.
حــول تفاصيل هــذه األمسية،
أوض ـ ـ ـحـ ـ ــت وهـ ـ ـب ـ ــة أن م ـع ـل ــوف
س ـ ـ ـيـ ـ ــؤدي ب ـ ــاق ـ ــة مـ ـ ــن م ــؤلـ ـف ــات ــه
ُ
ست ّ
قدم
وموسيقى الـجــاز ،فيما
ه ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن أغ ـن ـي ــات ـه ــا
الـ ـخ ــاص ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أع ـم ــال
عمالقة الـفــن فــي الـعــالــم العربي
وف ــي ال ـعــالــم ،مــن بـيـنـهــم :فـيــروز
وصـ ـب ــاح ووديـ ـ ــع ال ـص ــاف ــي وأم
ك ـل ـثــوم ول ـي ـلــى م ـ ــراد وأس ـم ـهــان
وإدي ــت بياف ودال ـيــدا ،بأسلوب

عصري وتوزيع جديد.

{ ترجمان األشواق}
ك ــان ــت ج ــاه ــدة وه ـب ــة أطـلـقــت
لمناسبة شهر رمضان الفضيل،
ً
ً
أل ـ ـبـ ــومـ ــا جـ ـ ــديـ ـ ــدا عـ ـب ــر ت ـط ـب ـيــق
{أنـ ـغ ــام ــي} وس ــائ ــر الـتـطـبـيـقــات
ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى بـ ـعـ ـن ــوان
{ت ــرجـ ـم ــان األشـ ـ ـ ـ ــواق} ،يـتـضـمــن
قصائد لكبار الشعراء الصوفيبن
أمـ ـ ـث ـ ــال ابـ ـ ــن ع ـ ــرب ـ ــي ،والـ ـ ـح ـ ــاج،
ورابعة العدوية ،وابــن الفارض،
والرومي ،والنفري ،والسهروردي،
والششتري ،والشبلي ،والسهيلي
وغيرهم ...وهو من ألحان وهبة
وإنتاجها ،سجلته بين بيروت
وم ــراك ــش وب ـثــت مـقـتـطـفــات منه
على قناة أبو ظبي اإلماراتية.
ومن جديد جاهدة وهبة ألبوم
{ع ـل ــى أرض الـ ـغـ ـج ــر} ،يـتـضـمــن
قـصــا ئــد بالمحكية والفصحى
لمجموعة من الشعراء من بينهم:
سـعــاد الـصـبــاح ،ومــاجــدة داغ ــر،
وأب ـ ــو ال ـق ــاس ــم ال ـش ــاب ــي ،وط ــال
حيدر ،وجرمانوس جرمانوس،
ومن ألحان ميشال فاضل وشربل
روحانا وجاهدة وهبة.
ّ
يتضمن األلبوم إطاللة
كذلك
ً
عـلــى تـجــربــة جــديــدة ،فـضــا عن
أغنيات إيقاعية قريبة من الناس،
مـ ــن ب ـي ـن ـه ــا{ :اسـ ـمـ ـه ــا ع ـي ــون ــك}،
م ــن كـلـمــات ال ـشــاعــر جــرمــانــوس
جرمانوس ،وألحان جاهدة وهبة
وت ــوزي ــع إي ـلــي م ـع ـلــوف ،و{م ـيــن
إنت} من كلمات الشاعرة ماجدة
داغ ـ ــر ،وألـ ـح ــان شــربــل روح ــان ــا،
وتوزيع إيلي معلوف.

عادل إمام
حصل عادل إمام على إجازة يمضيها مع أسرته في الساحل
الشمالي بقصره على شاطئ البحر المتوسط .وتلقى الفنان
المصري دع ــوة مــن مــؤســس مهرجان الـجــونــة ،رجــل األعـمــال
ً
نجيب ساويرس ،لحضور افتتاح الدورة الجديدة علما بأنه
ِّ
كرم في افتتاح الدورة األولى العام الماضي.

جاهدة وهبة وإيلي معلوف

ماريتا عاصي الحالني :محظوظة بأسرتي

نبذة
جاهدة وهبة فنانة ومطربة مسرحية لبنانية ولدت سنة  1969بلبنان .وهي متمكنة إلى
جانب الغناء من فن الموسيقى والمسرح .صقلت ملكاتها في الجامعة اللبنانية إلى جانب
الكونسرفتوار ،حيث تعلمت العزف على العود ،واشتغلت على الصوت لتتقن أدوات الغناء
ً
ً
ً
الشرقي ،خصوصا الصوفي منه ،كذلك التجويد ،فضال عن أنها كتبت قطعا موسيقية
وشعرية لتؤدى على المسارح .بعد ذلك تعاونت مع كبار مخرجي المسرح اللبناني ،وأدت
ً
أدوارا مع نضال األشقر .لتتجاوز موهبتها منذ ذلك الحدود ،فينخطف مستمعوها في
ً
كل مرة ،باتجاه عوالم من ُتكثيف متعة التلقي ،خصوصا مع قدراتها الهائلة على انتقاء
ً
نصوصها .فال تغني إال ما ألف خصيصا لها ،على غرار زكريا أحمد وسيد درويش ومحمد
قصبجي.
جالت العالم أجمع ،لتشرق في أوبــرا القاهرة .وفي مهرجان فاس للموسيقى الروحية
سنة  ،2007مؤدية نصوص موالنا جــال الدين الــرومــي ،وتصبح من رواد الـطــرب .كذلك
ً
ّأدت أدوارا رئيسة في مسرحيات ،من بينها{ :أيام رباعيات الخيام} من إنتاج {مهرجانات
بعلبك الدولية} ،و{أنشودة المطر} من إخراج العراقي جواد السعدي ،و{صرخة طانيوس}
من إخراج جيرار أفديسيان .كذلك حصلت على الجائزة األولى من الجامعة اللبنانية عن
دورها في فيلم {رصاصة فارغة}.

ماريتا عاصي الحالني
ق ــال ــت الـمـغـنـيــة الـلـبـنــانـيــة مــاري ـتــا ع ــاص ــي ال ـحــانــي إنـهــا
محظوظة بوالدتها في أسرة تحب الفن وتقدره ،ما ساعدها
ً
ً
كثيرا على اكتشاف موهبتها مبكرا.
وذكـ ــرت أنـهــا تشبه والــدت ـهــا ،ملكة جـمــال لـبـنــان السابقة
كوليت بولس ،في الشكل وليس في الطباع ،وأن والدها كان
دائــم الـحــرص على تخصيص وقــت لالهتمام بــاألســرة مهما
كانت مشاغله.

١٦
ﺳﻴﺎرات
»ﻧﻴﺴﺎن« ﺗﻄﻠﻖ »ﺑﺎﺛﻔﺎﻳﻨﺪر ﻣﻴﺪﻧﺎﻳﺖ إدﻳﺸﻴﻦ«
ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

•
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أﻋﻠﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ٢٠١٧ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
دﺑﻲ  -دلبلا

•

ّﻟﺒﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« دﻋﻮة ﻧﻴﺴﺎن اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ ،ﻟﺤﻀﻮر إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺎم
 ،٢٠١٧اﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮت اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ،وإﻃﻼق »ﺑﺎﺛﻔﺎﻳﻨﺪر ﻣﻴﺪﻧﺎﻳﺖ
إﻳﺪﻳﺸﻴﻦ  ،«٢٠١٩ﻓﻲ دﺑﻲ.

ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺪث أﻗ ـﻴــﻢ ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺠــﻊ ﺑــﻮﻟ ـﻐــﺎري
اﻟ ـﻔ ــﺎﺧ ــﻢ ﻓ ــﻲ دﺑـ ـ ــﻲ ،ﺣـ ـﻀ ــﺮه ﻣ ـﻤ ـﺜ ـﻠــﻮن ﻋــﻦ
وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋ ــﻼم ﻋــﺮﺑـﻴــﺔ وأﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ ﻣـﺨـﺘــﺎرة،
ﺑﻴﻨﻬﺎ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" ،أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ "ﻧﻴﺴﺎن" ﻗﺒﻞ
أﻳﺎم ،ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2017ﻓﻲ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،واﻟﺘﻲ ﻋﺰزت ﻧﺠﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ووﻓﻖ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻴﺴﺎن اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ،
ﻳﻮرﻏﻦ ﺷﻤﻴﺘﺰ ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺧﻼل
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﺪث ،ﻓﻘﺪ زادت ﺣﺼﺔ "ﻧﻴﺴﺎن"
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ أﻛـﺜــﺮ ﻣــﻦ  20ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺑــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﺗﺨﻀﻊ ﻹدارة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺣﺼﺔ
"ﻧﻴﺴﺎن" اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ً
ً
اﻷوﺳﻊ ﻧﻤﻮا ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻗﺎرب اﻟـ 10ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﻗﺎل ﺷﻤﻴﺘﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺬي ﺷﺎرﻛﺖ
ﻓﻴﻪ "اﻟﺠﺮﻳﺪة"" :ﻧﺤﻦ ﻋﺎزﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ،وﺗﻌﺪ
آﺧﺮ اﻷرﻗﺎم ﺷﺎﻫﺪا ﺑﺎرزا ﻋﻠﻰ أداﺋﻨﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰ.
ﻟﻘﺪ واﺻﻠﺖ "ﻧﻴﺴﺎن" اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺴﻴﺮة
ً
ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،وﺣﻘﻘﺖ ﻧﻤﻮا
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ،وﻋــﺰزت
رﺿــﺎ اﻟﻌﻤﻼء وﺳﻤﻌﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﻧﺤﻦ ﻋﺎزﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ".

● ﺗ ـﻀــﺎﻋ ـﻔــﺖ ﺣ ـﺼــﺔ "ﻧ ـﻴ ـﺴ ــﺎن ﻧ ــﺎﻓ ــﺎرا"
اﻟ ـﺴــﻮﻗ ـﻴــﺔ ﺛ ــﻼث ﻣـ ــﺮات ﺑ ـﻴــﻦ ﻋــﺎﻣــﻲ 2016
و.2017
● ﺗ ـﻀ ــﺎﻋ ــﻒ ﺣ ـﺠ ــﻢ ﻣ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺎت "ﻧ ـﻴ ـﺴــﺎن
إﻛ ــﺲ  -ﺗ ــﺮﻳ ــﻞ" ﻣــﺮﺗ ـﻴــﻦ ﺑ ـﻴــﻦ ﻋــﺎﻣــﻲ 2014
و ،2017وزادت اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 155ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ.

اﻟﻨﻤﻮ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت

 ٪٤٤ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ

ً
وﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻤﻮا ﺧﻼل ﻋﺎم  2017ﻓﻲ
اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
● زادت ﺣﺼﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ "ﻧﻴﺴﺎن ﺑﺎﺗﺮول"
ﺑـﻨـﺴـﺒــﺔ  11.4ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺌــﺔ ،ﻣ ـﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻟـﻌــﺎم
اﻟ ـﺴــﺎﺑــﻖ ،وأﺻ ـﺒــﺢ ﻃ ــﺮاز "ﺑ ــﺎﺗ ــﺮول" ﺳـﻴــﺎرة
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ اﻷﻓﻀﻞ
ﻣﺒﻴﻌﺎ ﻓــﻲ اﻹﻣ ـ ــﺎرات ﻣـﺜــﻼ .ﻛـﻤــﺎ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ
ﻣﺒﻴﻌﺎت "ﺑﺎﺗﺮول"  4ﻣــﺮات ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ،2011
وزادت ﺣﺼﺘﻪ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  167ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ.
● ﺗﺎﺑﻌﺖ ﻋﺎﺋﻠﺔ "ﻧﻴﺴﺎن ﺑــﺎﺗــﺮول "Y61
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ،
ً
ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  263ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2011ﻣﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺪى رواج ﻫﺬا
اﻟﻄﺮاز اﻟﻌﺮﻳﻖ.
● ّ
ﺗﺼﺪرت ﺳﻴﺎرة "ﻧﻴﺴﺎن ﻛﻴﻜﺲ" ﻓﺌﺔ
ﺳﻴﺎرات اﻟﻜﺮوس أوﻓﺮ ﻋﺎم  ،2017وﺳﺠﻠﺖ
ً
ً
ازدﻳ ــﺎدا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 145
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ.
● ﺳﺠﻠﺖ "ﻧﻴﺴﺎن ﺻﺎﻧﻲ" أداء ﻻﻓﺘﺎ ﻋﺎم
 ،2017ﺣﻴﺚ زادت ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  58ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ،واﺣﺘﻠﺖ اﻟﺼﺪارة ﻓﻲ ﻓﺌﺘﻬﺎ.

وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ
واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق
اﻷوﺳ ــﻂ واﻟـﻬـﻨــﺪ ،رﺋـﻴــﺲ ﺷــﺮﻛــﺔ "ﻧﻴﺴﺎن"
اﻟ ـﺸ ــﺮق اﻷوﺳ ـ ــﻂ ﻛــﺎﻟ ـﻴــﺎﻧــﺎ ﺳـﻴـﻔــﺎﻏـﻨــﺎﻧــﺎم:
"ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ
واﻟﻬﻨﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ  83دوﻟﺔ و 44ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ّﻣﻨﻄﻘﺔ زاﺧــﺮة ﺑﺎﻟﻔﺮص
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ﻣﺼﻨﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎرات ،وﻧﺤﻦ
ﻧ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻊ ﻧـ ـﻤ ــﻮا ﻣـ ـﺘ ــﻮاﺻ ــﻼ ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﻴــﺮﺗـﻨــﺎ
ﻧﺤﻮ ﻋﺎم  .2022وﻷن اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ ﻣﻦ
اﻷﺳــﻮاق اﻟــﻮاﻋــﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻳﺘﻮﻗﻊ أن
ﻳﺆدي دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻨﺎ".

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮﺳﻊ
ّ
وﺗﺮﻛﺰ أوﻟﻮﻳﺎت "ﻧﻴﺴﺎن" ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻟﻌﺎم  2018وﻣﺎ ﺑﻌﺪه ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة اﻟﺤﺼﺔ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء.
واﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ أﻋﻠﻨﺖ "ﻧﻴﺴﺎن" ﻋﻦ
اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ ﺗ ـ ّ
ـﻮﺳ ــﻊ ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻓ ــﻲ إﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺎ
واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﻟﻬﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ إﻃﺎر

ﺧﻄﺔ  M.O.V.E. to 2022اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﻣﺪ
واﻟﻤﻤﺘﺪة ﻋﻠﻰ  6أﻋﻮام.
وﻳ ـﻌ ــﺰز اﻟ ـﺒ ـﻨــﺪ اﻷول ﻣ ــﻦ اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠـﻴــﺔ
ّ
اﻟﺘﻤﻴﺰ
"ﻧـﻴـﺴــﺎن" ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺸــﺮق اﻷوﺳ ــﻂ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ
إﻃﻼق ﻣﺒﺎدرات ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻮﻛﻼء،
وﻛﺬﻟﻚ زﻳﺎدة ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ
اﻷﺳﻮاق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻤﻌﺔ
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﻤﺘﻊ "ﻧﻴﺴﺎن" ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺒﻴﺮة
ﻓﻲ اﻷﺳ ــﻮاق ﻛﺎﻓﺔ .وﺳﺘﺴﻌﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ أداء اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وإﺿﺎﻓﺔ
ﻃﺮازات ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺘﻲ
ﺑﻠﻐﺖ  85أﻟﻒ ﺳﻴﺎرة ﻋﺎم .2017
أﻣﺎ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻓﻴﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﺬﻛﻲ ﻣﻦ "ﻧﻴﺴﺎن" اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺗـﺸـﻐـﻴــﻞ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات وﻗ ـﻴ ــﺎدﺗ ـﻬ ــﺎ ودﻣـﺠـﻬــﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .وﺗ ـﻬــﺪف ﻫ ــﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺬاﺗﻴﺔ.

إﻛﺴﺒﻮ دﺑﻲ
وﺣ ـﻘ ـﻘــﺖ "ﻧ ـﻴ ـﺴ ــﺎن" إﻧـ ـﺠ ــﺎزا ﻣـﻬـﻤــﺎ آﺧــﺮ
ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2017ﺣﻴﻦ أﺻﺒﺤﺖ ﺷﺮﻳﻚ
اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻹﻛﺴﺒﻮ دﺑﻲ  ،2020ﻣﻤﺎ
ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻻ ﺗﻀﺎﻫﻰ ﺑﻌﺮض
أﺣ ـ ــﺪث ﺗ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎت

ﺗﺠﺮﺑﺔ .

»ﻣﺪﻳﻨﻴﺔ« ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﻋ ـﻠــﻰ ﻃ ــﺮﻗ ــﺎت دﺑ ــﻲ اﻟ ـﺼــﺎﺧ ـﺒــﺔ ،وﻓ ــﻲ أﺟ ـ ــﻮاء ﻣــﺪﻧـﻴــﺔ
ﻣﻌﺎﺻﺮة ،ﻟﺒﺖ "اﻟﺠﺮﻳﺪة" دﻋﻮة راﺋﺪة اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
"ﻧﻴﺴﺎن" ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻗﻴﺎدة "ﺑﺎﺛﻔﺎﻳﻨﺪر ﻣﻴﺪﻧﺎﻳﺖ إدﻳﺸﻴﻦ
 "2019اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وأﻇـﻬــﺮت ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟـﻘـﻴــﺎدة ﻫــﺬه ،اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ
واﻟــﻮاﺿـﺤــﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻟـﻬــﺬه اﻟـﺴـﻴــﺎرة ،ﻣــﻦ ﻣﻈﻬﺮ أﻧﻴﻖ
ﻣﻊ ﻟﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻟـﺠــﺮأة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،وﻟﻤﺤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻛﻔﺎءة اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وأﺳﻠﻮب اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ
وﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،إﻟﻰ
ً
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺢ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻬﻤﺎت
ـﺎل
ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻘ ـﻴ ــﺎدة ،واﻹﺑـ ـﻘ ــﺎء ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﺤـﻜــﻢ ﻋ ـ ٍ

وإﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮءات
ﺳﻼﻣﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ.
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ دﺑﻲ،
ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺬروة اﻟﻤﺮورﻳﺔ،
أﺛﺒﺖ ﻗﺪرة ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻤﻤﻴﺰة
ﻋـﻠــﻰ إﺑ ـﻘــﺎﺋــﻚ ﻓ ــﻲ ﺣ ــﺎل اﺳ ـﺘــﺮﺧــﺎء ﻓﻲ
ﻇﺮوف ﻗﺪ ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪك ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
اﻷداء اﻟﻘﻮي ﻟﻠﺴﻴﺎرة ،وﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أﺣﺪث اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
اﻟــﺬﻛـﻴــﺔ ،ﺗﺠﻌﻞ "ﺑــﺎﺛـﻔــﺎﻳـﻨـ ُـﺪر ﻣـﻴــﺪﻧــﺎﻳــﺖ إدﻳـﺸـﻴــﻦ "2019
ً
ﻧﺘﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﺟﺪا،
ﺳﻴﺎرة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ أ ِ
ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺣﺼﺮﻳﺔ.

اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﺬﻛﻲ ﻣﻦ "ﻧﻴﺴﺎن" أﻣــﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮر
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﺳﺘﻮﻓﺮ "ﻧﻴﺴﺎن" أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1000ﺳﻴﺎرة
ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ،ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﺎرات
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﺳﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻤﻘﺒﻞ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻣﺘﻄﻮرة .وﺳﺘﻜﻮن
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ "إﻛـﺴـﺒــﻮ  "2020اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى
اﻷوﻟ ــﻰ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺳـﻴــﺎرة
"ﻧ ـﻴ ـﺴ ــﺎن ﻟـ ـﻴ ــﻒ" ،وﻫـ ــﻲ أﻓ ـﻀ ــﻞ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺳﺘﺴﺎﻫﻢ
ﻫــﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
وﺳـﻴـﺸـﻜــﻞ إﻛ ـﺴ ـﺒــﻮ دﺑ ــﻲ  2020ﻣﻨﺼﺔ
ﻣﻤﺘﺎزة ﻟﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻘﻞ
اﻟﺬﻛﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ "ﻧﻴﺴﺎن".

اﻃﻼق »ﻣﻴﺪﻧﺎﻳﺖ إﻳﺪﻳﺸﻦ«
وﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺎم ،2017
ﻛﺸﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻴﺴﺎن اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﺧﻼل
ﺣﺪث أﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﻊ ﺑﻮﻟﻐﺎري اﻟﻔﺎﺧﺮ ﻓﻲ
دﺑﻲ ،ﻋﻦ أﺣﺪث ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺎن ﺑﺎﺛﻔﺎﻳﻨﺪر
اﻟــﺮﻳــﺎﺿـﻴــﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟـﺸـﻬـﻴــﺮة ،ﺗﺤﺖ اﺳﻢ
ﺑﺎﺛﻔﺎﻳﻨﺪر ﻣﻴﺪﻧﺎﻳﺖ إدﻳﺸﻴﻦ  ،2019ﻟﺘﻀﻴﻒ
إﺛﺎرة ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
اﻷﻧﻴﻖ وأﻟﻮاﻧﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﺪة.

روح اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة
وﻓ ـ ــﻲ ﻣـ ـﻌ ــﺮض ﺣ ــﺪﻳ ـﺜ ــﻪ ﻋـ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎرة
اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ،ﻗ ــﺎل ﻳــﻮرﻏــﻦ ﺷﻤﻴﺘﺰ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺬي

ﻟﻨﻴﺴﺎن اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ" :ﻧﻠﺘﺰم ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﻧﻴﺴﺎن ﺑــﺈرﺿــﺎء ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﺟﺪﻳﺪة
وﻣـﺘـﻄــﻮرة ﻣــﻦ ﺳـﻴــﺎراﺗـﻬــﻢ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ .وﻗــﺪ
أدى ﺗﻄﻮر ﺳـﻴــﺎرة ﻧﻴﺴﺎن ﺑﺎﺛﻔﺎﻳﻨﺪر إﻟﻰ
ﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــﺔ ﻣ ـﺒ ـﺘ ـﻜــﺮة ﻣــﻦ
ﺳﻴﺎرات اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
اﻷﻧﺎﻗﺔ واﻷداء اﻟﻌﺎﻟﻲ.
وﻳﻤﺜﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ
واﻷداء اﻟ ـﻤ ـﻤ ـﻴ ــﺰ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﻄ ــﺮق
اﻟ ـ ــﻮﻋ ـ ــﺮة واﻟ ـﻤ ـﻈ ـﻬ ــﺮ اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿ ــﻲ
اﻟــﺪﻋــﺎﺋــﻢ اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﻻﺳ ــﻢ ﻃــﺮاز
ﺑﺎﺛﻔﺎﻳﻨﺪر ،ﺣﻴﺚ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻴﻮم.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳ ـﻴــﺎرة ﻧﻴﺴﺎن
ﺑﺎﺛﻔﺎﻳﻨﺪر ﻣﻴﺪﻧﺎﻳﺖ إﻳﺪﻳﺸﻦ
ﻟﻌﺎم  2019إﺿــﺎﻓــﺔ ﺟﺪﻳﺪة
وﻣ ـ ـﺜ ـ ـﻴـ ــﺮة إﻟـ ـ ــﻰ ﻣ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ
ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎرات اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ اﻟ ــﺮﺑ ــﺎﻋ ــﻲ
ﻟ ــﺪﻳ ـﻨ ــﺎ ،واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﻈــﻞ وﻓـﻴــﺔ
ﻻﺳــﻢ ﺑﺎﺛﻔﺎﻳﻨﺪر وﺗﺠﺴﺪ
روﺣﻬﺎ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة".
وﺳـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮن اﻟـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺮاز
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﺪى وﻛﻼء
ﻧـﻴـﺴــﺎن ﻓ ــﻲ دول ﻣ ـﺨ ـﺘــﺎرة ﻣ ــﻦ دول
اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﺠﺎري.

ﻣﻴﺰات »ﻣﻴﺪﻧﺎﻳﺖ إﻳﺪﻳﺸﻦ«
• مرايا جانبية سوداء
• قضبان سقفية سوداء
• ش ــارة س ــوداء مــع شــعــار ميدنايت
إﻳﺪﻳﺸﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﺘﻌﺔ
• رفراف أمامي وخلفي أسود
• شبكة مبرد أمامية سوداء
• مصد بلون السيارة مع خط أسود
أﺳﻔﻞ اﻟﻤﺼﺪ اﻟﺨﻠﻔﻲ
• إطار أسود على الباب الخلفي
• عجالت معدنية سوداء مصنوعة من
ﺳﺒﺎﺋﻚ اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم ﻣﻘﺎس  20ﺑﻮﺻﺔ
• جناح خلفي أسود
عال بإنارة LED
• مصباح توقف خلفي ٍ

ﻟﻤﺴﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﺗـﺘـﻤـﻴــﺰ ﻧـﺴـﺨــﺔ  2019ﻣ ــﻦ ﺑــﺎﺛـﻔــﺎﻳـﻨــﺪر ﻣـﻴــﺪﻧــﺎﻳــﺖ إﻳــﺪﻳـﺸــﻦ
ﺑﻌﺠﻼﺗﻬﺎ اﻟﺴﻮداء اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﺎﺋﻚ اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم ،وﻟﻤﺴﺎت
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺳ ــﻮداء ،وﻋﻨﺎﺻﺮ إﺿ ــﺎء ة  LEDداﺧﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ
ً
ً
ﻣﻈﻬﺮا ﻓﺮﻳﺪا ﻳﻠﻔﺖ اﻷﻧﻈﺎر ،وﻳﻌﺰز ﺷﻌﻮر اﻟﺴﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎن اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﺴﻠﻜﻪ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﻧﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﺛﻔﺎﻳﻨﺪر ذات اﻟﺪﻓﻊ
اﻟ ــﺮﺑ ــﺎﻋ ــﻲ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴــﺮة ﺑ ـﺸ ـﻌــﺎر ﻧ ـﻴ ـﺴــﺎن ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺸ ـﺒــﻚ اﻷﻣ ــﺎﻣ ــﻲ
 ،V-Motionواﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺮأﺳﻴﺔ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ  boomerangﻣﻊ
أﺿ ــﻮاء  LEDاﻟﻨﻬﺎرﻳﺔ ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﻄﻮط اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ
واﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟـﻌـﺼــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة .وﻳــﺄﺗــﻲ اﻟـﻄــﺮاز
ﻋﺠﻼت ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎس  20ﺑﻮﺻﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻋﺠﻼ
ﻼ
وﻓﺘﺤﺔ ﺳﻘﻒ ﺑﺎﻧﻮراﻣﻴﺔ.

ﻣﻴﺰات اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺬﻛﻲ
ﺗﻢ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻴﺪﻧﺎﻳﺖ إﻳﺪﻳﺸﻦ
ﺑﻤﻴﺰات اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﺬﻛﻲ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺎن،
ﻣ ـﺜ ــﻞ ﻧـ ـﻈ ــﺎم اﻟ ـﻔ ــﺮﻣ ـﻠ ــﺔ اﻟ ــﺬﻛ ــﻲ ﻓــﻲ
ﺣــﺎﻻت اﻟ ـﻄــﻮارئ ،وﻧـﻈــﺎم اﻟﺘﺤﻜﻢ
اﻟــﺬﻛــﻲ ﻓــﻲ ﺛـﺒــﺎت اﻟ ـﺴــﺮﻋــﺔ ،وﻧـﻈــﺎم
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﻤﻴﺎء ،وﻧﻈﺎم
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻻﺻﻄﺪام اﻷﻣﺎﻣﻲ ،وﻧﻈﺎم
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻋﻨﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﻤﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ،وﻧﻈﺎم
ﺳﻼﻣﺘﻚ وأﻣﻨﻚ.
اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﺬﻛﻲ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺳ
ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻤﺮﻳﺤﺔ ذات اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺴﺒﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻠﻮس اﻟﻤﺮن  EZاﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻣﻘﻌﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ ﺑﺎﻟﺼﻒ
اﻟﺜﺎﻧﻲ.

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3827الخميس  5يوليو 2018م  21 /شوال 1439هـ

tawabil@aljarida●com

من  3أحرف وهي اسم فاكهة غنية بالفيتامينات وباألمالح المعدنية.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء
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خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
كرز

كلمة السر

أعطف – أصلح.
 -5قـ ـ ـ ـ ـ ــادم (م) – ق ـ ــام
بتوجيهها.
 -6تجدها في (القرين)
– رجاء (م).

 -7فـ ـ ــر قـ ـ ــة مـ ـص ــا حـ ـب ــة
للمطرب (م) – عبر (م).
 -8رت ـ ـ ــل (م ـ ـب ـ ـع ـ ـثـ ــرة) –
تابعت (م).
 -9بـ ـ ـس ـ ــط – مـ ـ ـ ــن ف ــي

المقدمة.
 -١٠عالم فرنسي شهير.
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 -1م ـع ــرك ــة ه ـ ــزم فـيـهــا
اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــز نـ ــاب ـ ـل ـ ـيـ ــون
بونابرت.
 -2الـفــوائــد والمكاسب
(م) – ثلثا (سمو).
 -3مرفق – يلبس.
 -4تجدها في (مادي) –
محترم.
 -5هب (م) – اضطرب –
حيوانات للحراسة.
 -6نثني عليها – أداة
نفي.
 -7ال ـ ـمـ ــرأة ال ـت ــي تــزيــن
النساء – حاجز (م).
 ( -8وادي )....مسلسل
لسمية الخشاب.
 -9من مواد البناء (م) –
لالستثناء.
 -١٠الوالدة – الثبور.
 -2األك ـ ـ ـثـ ـ ــر شـ ـ ـم ـ ــوال –
للتعريف.
ً
:
عموديا
 -3يزحف (م) – تموين
(م).
 -1رئيس جزائري راحل -4 .يستعمل للكتابة –
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كلمة السر:

١٧

تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ّ
ّ
تهتم بشؤون ضاغطة وتالحق
مهنيا :تقوم بعمل خالق يلفت نظر مهنيا:
أعماال غير منجزة.
المسؤولين إليك.
ً
ً
ً
عــاطـفـيــا :تلتقي شـخـصــا يهتف له عاطفيا :اتصال من الطرف اآلخر هدفه
طلب موعد.
قلبك من النظرة األولى.
ً
ً
اجتماعيا :تعدك األفالك ّ
بجو عائلي اجتماعيا :تفرح بمغامرات تقوم بها
مع األصحاب.
مليء بالسعادة.
رقم الحظ.1 :
رقم الحظ.2 :

الميزان

العقرب

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ارسم برنامج عملك بطريقة
أفضل لتضبط األمور.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :أمـ ــامـ ــك فـ ــرصـ ــة إلظـ ـه ــار
ّ
تحب.
مشاعرك تجاه من
ً
اجتماعيا :يحمل الفلك إليك أخباراً
عائلية قد ال تكون سارة.
رقم الحظ.13 :

ً
ً
مهنيا :تبدو قلقا من أمور تحدث في
محيط عملك.
ً
عاطفيا :يطرأ تغيير على وضعكما
ّ
يمهد لقطع العالقة.
ً
اجتماعيا :تطرأ قضية تخص أحد
ّ
وتهب لمساعدته.
األشقاء
رقم الحظ.12:

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ّ
ً
م ـه ـن ـي ــا :خ ــف ــف ن ـم ــط ع ـم ـلــك وإال لــن
تستطيع االستمرار.
ً
عاطفياً :
لقاء مع شخص يكون بداية
عالقة حب.
ً
اجتماعيا :أحد األقرباء يريد لك الخير
فاستمع لتوجيهاته.
رقم الحظ.10 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنياّ :
تمر بمرحلة دقيقة فال تهمل
دراسة الناحية المالية.
ً
ً
عاطفيا  :تعيش ار بــا كــا بعد سماعك
إشاعة عن الحبيب.
ً
اجتماعيا :الضغوط المنزلية المتكررة
والمكلفة ترهقك.
رقم الحظ.5 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تعود إلى طرح قضايا ّ
أجلتها
في السابق.
ً
ً
عاطفياّ :
يسبب لك الحبيب انزعاجا
من دون قصد منه.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـتـضــح رؤي ـت ــك لـعــاقــة
خاصة مع صديق.
رقم الحظ. 16 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تـ ّ
ـوســع أســواقــك االستثمارية
وتجد من يدير أعمالك.
ّ
ً
عاطفيا :تتعثر عالقتكما ثم تعود إلى
وضعها الطبيعي.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـشـعــر بــانــزعــاج صـحـ ّـي
وقت إلى آخر.
يعاودك من
ٍ
رقم الحظ.18 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
م ـه ـن ـي ــا :الـ ـ ّـصـ ــدق ف ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
الزبائن يعطيك ميزة ّ
خاصة.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـبـحـثــان ب ـمــوضــوع سفر
وتقومان برحلة مميزة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ض ــروري االق ـت ـصــاد في
مصاريفك الخاصة.
رقم الحظ.17 :

ً
مهنيا :إتقان عملك يضاعف زبائنك
ويزيد مكاسبك.
ً
عــاط ـف ـيــا :يــدلــك حــدســك عـلــى طريقة
تعاملك مع الحبيب.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـشـعــر ب ـت ـحـ ّـرر وبـحــريــة
التصرف في محيطك العائلي.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :ال تفقد األمل بتحسين عملك
ولو شعرت بضيق.
ّ
ً
عاطفيا :فرصة مميزة للتعرف إلى
ً
شخص قد يصبح حبيبا.
ً
اجتماعيا :حاول أن تخطط لمستقبل
عائلتك بطريقة ّ
جدية.
رقم الحظ.19 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تقوم بدراسات مالية ّ
تبين
أن أوضاعك ال بأس بها.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ــراج ــع ف ــي عــاق ـتــك مع
الشريك النشغالك بالعمل.
ً
اجـتـمــاعـيــا :مـســؤولـيــاتــك اليومية
تزداد وتهدد صحتك.
رقم الحظ.14 :

مسك وعنبر
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عبدالعزيز الحداد :مشروعي الجديد فيلم «المغني وسيدة األعمال»

رومانسي ُويعرض منتصف العام المقبل
فادي عبدالله

يستعد الفنان عبدالعزيز
الحداد لخوض تجربتين
جديدتين؛ األولى فيلم سينمائي،
والثانية مشروع مسرحي بعنوان
«حكواتي كويتي».

ً
أعتز كثيرا
بمسرحية
«الشاعر
والعجوز»
للمؤلف
الياباني
ميشيما

ب ــدأ الـفـنــان عـبــدالـعــزيــز الـحــداد
تحضيراته لمشروع فني جديد،
وه ــو ع ـبــارة عــن فـيـلــم سينمائي،
سيرى النور عام .2019
وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ق ــال ال ـحــداد
ل ــ"ال ـج ــري ــدة"" :أس ـت ـعــد لـمـشــروعــي
الفني الجديد ،وهو فيلم رومانسي.
ال أريــد فــي الــوقــت الــراهــن الكشف
عن تفاصيله كاملة ،لكنه بعنوان
مغن
(المغني وسيدة األعمال) ،عن ٍ
يتدرب على ُصنع ألحانه ،ويلتقي
سيدة أعمال بمدينة ما في العالم،
وتنطلق القصة مــن هنا .والفيلم
ـان م ـع ــروف ــة،
ك ـل ــه ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن أغـ ـ ـ ـ ٍ
مـثــل :ليه ج ــددت حـبــك ،ال تكذبي،
ً
وسـيـكــون الـعـمــل ج ــاه ــزا للعرض
في منتصف عام  2019بإذن الله".
وعن تجربة مسرح العشاء ،ذكر
الحداد" :جاءت الفكرة عند التقائي
رئيس مجلس إدارة فرقة المسرح
الشعبي د .نبيل الفيلكاوي ،ودار
الحديث حول حالة تطور المسرح
وانطالقته وتغيره ،وأن الجمهور
لم يعد يستسيغ الطريقة القديمة
الـ ـت ــي ن ـس ـي ــر ع ـل ـي ـه ــا ،فــاق ـتــرحــت
فـكــرة تـقــديــم مـســرح الـعـشــاء الــذي
م ــارس ـت ـه ــا ف ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،ب ــوج ــود
عـ ـش ــاء خ ـف ـي ــف ،وعـ ـم ــل م ـســرحــي
جميل ،بمدة زمنية مناسبة ،ووقع
اخـتـيــاري على مــونــودرامــا (قصة
األمـ ــس) ،ال ـتــي تــم افـتـتــاحـهــا على
شــرف أحــد رمــوز الغناء الكويتي
الفنان عبدالعزيز المفرج (شادي
الـخـلـيــج) ،فــي الغبقة الرمضانية
التي أقيمت فــي المسرح المجهز
بمقر فرقة (الشعبي) الــذي أتوجه
إليه بالشكر على تبنيه هذه الفكرة،
ونـ ــال ال ـع ـمــل الـكـثـيــر م ــن م ـفــردات
اإلط ـ ـ ـ ـ ــراء ،وخـ ــاصـ ــة رأي (ش ـ ــادي

لقاء الخميسي انتهت من تصوير
آخر مشاهد «أبواب الشك»

لقاء الخميسي
انتهت النجمة لقاء الخميسي ،االثنين الماضي ،من تصوير آخر
مشاهدها فــي مسلسلها الجديد (أب ــواب الـشــك) ،بعد فـتــرة تصوير
استغرقت  7أشهر كاملة ،تخللتها العديد من التوقفات ،سواء بسبب
ً
شهر رمضان ،أو ارتباطات األبطال بأعمال أخرى ،وأخيرا إجازة العيد،
فيما تتبقى أيام معدودة لباقي الفنانين المشاركين في البطولة على
االنتهاء من باقي مشاهدهم.
وتخوض الخميسي بمسلسل "أبــواب الشك" تجربتها الثانية في
أعمال الـ  60حلقة ،بعدما قدمتها سابقا في مسلسل "ألــوان الطيف"
تأليف أحمد صبحي ،وإخراج عبدالعزيز حشاد ،والذي تم عرضه العام
قبل الماضي .ومن المقرر عرض العمل خالل األسابيع القليلة المقبلة
على قناة الحياة بشكل حصري.
ُيذكر أن "أبــواب الشك" ،بطولة :لقاء الخميسي ،خالد سليم ،أحمد
صالح حسني ،جيهان خليل ،نبيل عيسى ،طارق صبري ،ميار الغيطي،
تامر شلتوت ،عائشة بن أحمد ،عبدالرحمن أبوزهرة ،محمد يسري،
وتأليف محمد ناير ،وإخراج أحمد سمير فرج .وتدور األحداث في إطار
من الغموض والتشويق حول جريمة قتل قديمة تفتح أوراقها ،وتقلب
الدنيا رأسا على عقب بالنسبة ألبطال العمل.

الحداد في عرض «فهد العسكر يتذكر»
الخليج) ،الــذي دعــا الجمهور إلى
الـتــوجــه لـهــذا الـنــوع مــن المسرح،
وإنني سعيد للغاية برأيه".
وأشــار إلــى أن فن المونودراما
ً
ص ـع ــب ج ـ ـ ــدا" :ف ـ ــي الـ ـم ــون ــودرام ــا
إمــا أن تـخــاطــب ذات ــك أو غـيــرك أو
ال ـم ـج ـه ــول ،ف ــال ـم ــون ــودرام ــا عــالــم
وج ـ ــدان ـ ــي وروح ـ ـ ـ ــي ي ـح ـت ــاج إل ــى
صـفــات كـثـيــرة ،منها ال ـقــدرة على
الـنـطــق الـجـمـيــل ون ـب ــرات الـصــوت
والتواصل واالستدعاء والتصرف
واالرت ـج ــال ،وغـيــرهــا ،حتى تكون
مونودراميست".
وكـ ـش ــف ال ـ ـح ـ ــداد عـ ــن خ ــوض ــه
ً
ً
م ـ ـجـ ــاال م ـس ــرح ـي ــا أص ـ ـعـ ــب" ،إنـ ــه
مشروع مسرحي بعنوان (حكواتي
كويتي) ،إذ يحتاج الفنان أدوات
خ ــاص ــة ك ــي ي ـخ ــاط ــب ال ـج ـم ـهــور،

منها فن الخطابة واإللقاء واألداء
واإلي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء وال ـ ـح ـ ــرك ـ ــة والـ ـجـ ـس ــد
واإلشارة ...فنون كثيرة يحتاجها
الفنان كي يصل إلى هذه المرحلة".
وحـ ــول االن ـق ـطــاع ع ــن الـمـســرح
الـجـمــاهـيــري ،ق ــال" :قــدمــت الكثير
من األعمال الجماهيرية ،من بينها:
(دفاشة) و(طماشة) و(يا معيريس)
و(كويتي يعود) وغيرها ،وعندما
تعلمت المسرح وأتقنته ،توجهت
إل ــى مـســرح الـصـغــار ،فـقــدمــت أول
مـســرحـيــة ف ــي ه ــذا ال ـح ـقــل (ف ــدوة
لج) ،وبعد عام  1980أثناء إخراجي
(ط ـم ــاش ــة) ل ــم أت ــوق ــف ع ــن الـعـمــل
الفني".
وأشار إلى توجهه نحو المسرح
الـ ـن ــوع ــي" :أطـ ـل ــق ع ـل ـيــه ال ـن ــوع ــي،
وليس النخبوي ،ألن الجمهور كله

مجيد الجزاف 3 :مسلسالت كويتية جديدة
لدورة برامج سبتمبر المقبل
أ ك ـ ـ ـ ــد و ك ـ ـ ـيـ ـ ــل وزارة اإل ع ـ ـ ـ ــام
المساعد لشؤون التلفزيون مجيد
الـجــزاف أن التحضيرات انطلقت
إلنجاز دورة شهر سبتمبر المقبل،
بناء على توجيهات وزير اإلعالم
وزير الدولة لشؤون الشباب محمد
الجبري ،ومتابعة واهتمام وكيل
وزارة اإلعالم طارق المزرم.
وأشار الجزاف إلى تأكيد وزير
اإلعـ ــام عـلــى االه ـت ـمــام بــالــدرامــا
التلفزيونية الكويتية ونجومها
وأجيالها ،وتم اعتماد ثالثة أعمال
درام ـي ــة كــويـتـيــة ج ــدي ــدة ،ستجد
طــريـقـهــا إل ــى جـمـهــور الفضائية
الكويتية (القناة األولــى) اعتبارا
من بداية سبتمبر المقبل ،وعبر
دورة عامرة بأهم وأبــرز البرامج
ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي تـلـيــق بــالـمــرحـلــة
الــراهـنــة مــن تــاريــخ وزارة االعــام
واإلعالم الكويتي بشكل عام.
وع ـ ـ ـ ـ ــن األع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــدرامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
الجديدة ،قال إن األعمال الدرامية
التلفزيونية الثالثة الجديدة هي
مسلسل "هــم نــوايــا" ،وهــو الجزء
الثاني من "نوايا" ،بطولة النجمة
الـ ـق ــدي ــرة سـ ـع ــاد عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،وف ــي
المسلسل حـشــد ب ــارز مــن نجوم
الدراما ،ومنهم سليمان الياسين
وفــاطـمــة الـصـفــي ،وع ــدد آخ ــر من
ال ـن ـج ــوم ،وهـ ــو م ــن تــأل ـيــف نــوف
المضف ،وإخراج عيسى ذياب.

نجمات مسلسل «هم نوايا»
وأشار الى أن من االعمال ايضا
مـسـلـســل "روز بـ ــاريـ ــس" ،بـطــولــة
الـنـجــم ال ـقــديــر مـحـمــد الـمـنـصــور
وهـيــا عـبــدالـســام وع ــدد آخ ــر من
الفنانين ،وهو من تأليف سحاب

ً
مرض سلطان وضع حدا لخالفات طارق
وحياة الفهد وهيا الشعيبي

نجوم الساحة الفنية المحلية يد واحدة في األزمات
•

محمد جمعة

تجاوز الفنان الشاب سلطان،
نجل الفنان طارق العلي ،األزمة
ال ـص ـح ـي ــة الـ ـت ــي ألـ ـم ــت بـ ــه مـنــذ
أيـ ـ ــام ،ول ـع ــل ت ـلــك ال ـم ـح ـنــة الـتــي
عـصـفــت ب ــوج ــدان ال ـع ـلــي كــانــت
لها انعكاسات إيجابية عدة على
المستوى اإلنساني ،السيما أنها
أظ ـهــرت الـمـعــدن الـطـيــب لنجوم
الوسط الفني الكويتي ،وال أبلغ
على ذلك من حالة التضامن التي
أظـهــرهــا غــالـبـيــة نـجــوم الــوســط
ال ـف ـن ــي ،س ـ ــواء ب ــال ــدع ــاء لـلـفـنــان
الـ ـش ــاب ووالـ ـ ـ ــده أو زيـ ــارتـ ــه فــي
المستشفى.
وجاء تضامن الفنانة القديرة
ح ـيــاة ال ـف ـهــد م ــع ال ـع ـلــي ليقطع
ال ـ ـطـ ــريـ ــق عـ ـل ــى ك ـ ــل م ـ ــن ح ـ ــاول
االص ـ ـط ـ ـيـ ــاد فـ ــي ال ـ ـمـ ــاء ال ـع ـك ــر،
والـمــزايــدة على تقدير واحـتــرام
طــارق ألم س ــوزان ،السيما عقب
الـمـشـكـلــة األخـ ـي ــرة ال ـت ــي دفـعــت
الـفـهــد لتحريك دع ــوى قضائية

يحمل هذه الصفة .أما العمل اآلخر
الـتـجــاري ،فيتعامل مــع مشاعرك
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،ف ـت ـض ـح ــك وت ـس ـعــد
وتفرح وتتفاعل ،بينما في النوعي
ً
يكون التفاعل معك أكثر عمقا مع
أحـســاسـيــك وم ـشــاعــرك وغـضـبــك،
وقدمت في هذا المجال مسرحية
أعـتــز بـهــا ،وتعتبر مــؤثــرة كثيرا،
وهي بعنوان (الشاعر والعجوز)،
حيث تعاملت مع المسرح الشرقي
والكاتب الياباني يوكيا ميشيما،
و عـنــد مــا حضر السفير الياباني
قــال لــي :لقد شــاهــدت الـعــرض في
اليابان ولألمانة مثل هــذا العمل
الجميل".
وأض ـ ـ ــاف" :ال ـم ـس ــرح ال ـيــابــانــي
ف ـل ـس ـفــي ،وال ـ ـحـ ــوار ف ــي (ال ـش ــاع ــر
والـ ـعـ ـج ــوز) ي ـ ــدور م ــا ب ـي ــن امـ ــرأة

ً
عـجــوز تــذهــب يــومـيــا إل ــى حديقة
العشاق ترى الكون بنظرة نقيضة
تماما عن نظرة شاعر شاب تلتقيه
ه ـن ــاك ،وح ـك ـمــة ال ـع ـمــل أن ال ـم ــرأة
تبقى جميلة مهما مضى به الزمن".
َّ
وبين الحداد أن "ثمة قاعدة لدى
الفنانين الجادين ،وهي أن كسب
ثقة ولــي أمــر الطفل فــي أن يأتمن
طفله عندهم ،ومن ثم يقدم الفنان
عـمـلــه لــأطـفــال وكــأنـهــم أب ـنــاء لــه،
وعلى سبيل المثال عندما اشتغلنا
مسلسل (أبناء الغد) ،كان وراء هذا
الـعـمــل بــاح ـثــون وم ـع ـل ـمــون ،ومــن
بينهم ف ــواز الـشـعــار ،ال ــذي يراقب
حـتــى ال ـحــرف فــي الـلـغــة الـعــربـيــة،
واتفقت حينها مع الفنانة سعاد
عبدالله أن تـكــون اللغة بمفردات
ع ــربـ ـي ــة صـ ـحـ ـيـ ـح ــة ،لـ ـك ــن ب ـحــس

ش ـع ـب ــي ك ــويـ ـت ــي ،وه ـ ـكـ ــذا األمـ ــر
عينه في مسرحية (فدوة لج) من
تأليف صــاح الـســايــر ،وتميزت
ف ـي ـهــا ه ـ ــدى ح ـس ـي ــن وس ـل ـي ـمــان
ال ـع ـس ـع ــوس ــي وسـ ـمـ ـي ــر الـ ـق ــاف
وس ـحــر حـسـيــن وج ــاس ــم عـبــاس
ً
ً
وبدر السيفان ،كان عمال ناجحا
بكل المقاييس ،حتى على صعيد
الــديـكــور ،ال ــذي ش ــارك فيه ثالثة
مـصـمـمـيــن ،م ــن بـيـنـهــم إبــراه ـيــم
الجمعان وسعود الفرج".
ُيــذكــر أن آخــر عمل تلفزيوني
للفنان عبدالعزيز ا ل ـحــداد ،كان
ب ـع ـن ــوان "س ـ ـمـ ــوم" ،وهـ ــو ال ـج ــزء
الثاني من "المعزب" ،حيث َّ
جسد
شخصية "كيعان" ،والمسلسل من
بطولة سعد الفرج وأحمد جوهر
وميس كمر.

حياة الفهد

طارق العلي

هيا الشعيبي

ضد طارق ،والذي استغل وجوده
ف ــي أك ـث ــر م ــن مـنــاسـبــة ليسجل
اعتذاره لها .وحرصت الفهد على
إبداء تعاطفها ومؤازرتها لطارق،
من خالل منشور على صفحتها
في "انستغرام" ،وهو األمر الذي
اكــد بما ال يــدع مـجــاال للشك أن
ال ـخــاف بـيــن الـعـلــي والـفـهــد قد
وجد طريقه للحل أخيرا.

م ــن جــان ـبــه ،أعـ ــرب طـ ــارق عن
تقديره وشكره ألم ســوزان على
موقفها ،وقــال" :لها كل التقدير
واالحترام ،تظل أخت كبيرة لنا،
وتاج على رأسي".
على الجانب اآلخ ــر ،حرصت
الفنانة هيا الشعيبي على زيارة
سـلـطــان الـعـلــي ،ون ـشــرت فيديو
ي ــوث ــق زيـ ــارت ـ ـهـ ــا ،ولـ ـ ــم ي ـتــوقــف

سـيــل الـتـضــامــن مــع الـعـلــي عند
أم سوزان وهيا بل امتد ليشمل
نـ ـج ــوم ــا آخ ـ ــري ـ ــن م ـ ــن الـ ـك ــوي ــت
وال ـخ ـل ـي ــج ،ول ـع ــل ال ـح ــدي ــث عــن
الفهد والشعيبي تحديدا للتأكيد
على جانب إنساني يتجلى في
م ـثــل ه ــذه ال ـم ــواق ــف ،وي ــؤك ــد أن
نـجــوم الـســاحــة الفنية المحلية
يد واحدة في األزمات المختلفة.

وإخ ـ ــراج حـمــد ال ـب ــدري .وب ـيــن ان
التلفزيون سيعرض كذلك مسلسل
"حبيبي حياتي" ،تأليف د .فوزية
ال ــدري ــع وإخـ ـ ــراج خ ــال ــد الـفـضـلــي
وب ـطــولــة الـفـنــانـيــن ح ـســن ال ـبــام

وزه ــرة عــرفــات وانـتـصــار الشراح
وعبداإلمام عبدالله ومنى شداد
وغيرهم.
وشـ ـ ــدد ال ـ ـجـ ــزاف ع ـل ــى أه ـم ـيــة
ال ــدع ــم وال ــرع ــاي ــة الـ ـت ــى يــولـيـهــا

وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ب ـ ــال ـ ــدرام ـ ــا ال ـك ــوي ـت ـي ــة
التلفزيونية ،والتي حققت حضورا
الف ـتــا خ ــال الـ ـ ــدورة الــرمـضــانـيــة
الماضية.

«الريماس» تستأنف تصوير «يونس»
ومستمرة في إنتاج « 3شهور»
نفت شركة الريماس لإلنتاج الفني ،للمنتج إبراهيم
إسحق ،كل ما تردد عن انسحاب الشركة من إنتاج فيلم
" 3شـهــور" ا لــذي يـشــارك فــي بطولته كــل مــن أحمد السقا
ومنى زكي وخالد الصاوي ،وهو من إخراج محمد سامي.
وأو ضــح المنتج إبراهيم اسحق ،أن سبب عــودة فريق
عـمــل الـفـيـلــم مــن أمـيــركــا وع ــدم اسـتـكـمــال الـمـشــاهــد الـتــي
كان من المقرر تصويرها هناك ،هو عدم التزام الشركة
المنفذة للعمل بأميركا ببنود التعاقد ،وحدث تغير تام
في الميزانية التي كــان متفقا عليها بين الطرفين
حيث تمت زيادتها بنسبة .%100
وأ ك ــد أن شــر كــة ا لــر يـمــاس مستمرة فــي إ نـتــاج
الفيلم بشكل طبيعي وليس هناك نية للتأجيل،
م ــو ض ـح ــا أن ف ــر ي ــق ع ـم ــل " 3ش ـه ــور" س ـي ـع ــود
للتصوير في أقرب وقت.
وأ ش ــار إل ــى أن ا لـشــر كــة ا سـتــأ نـفــت تـصــو يــر فيلم
"يونس" ،للفنان أحمد عز ،مرة أ خــرى بعد تأجيل
التصوير فترة بسبب انشغال عز بتصوير مسلسل
"أبـ ـ ــو ع ـم ــر الـ ـمـ ـص ــري" ،الـ ـ ــذي شـ ـ ــارك ف ــي ال ـس ـبــاق
الرمضاني الماضي.
يــذكــر أن فـيـلــم "يــونــس" مــن بـطــولــة أحـمــد عــز،
ومـحـمــود حـمـيــدة ،وري ـتــا حــايــك ،ورك ـيــن سعد،
و مــن تأليف محمد سيد بشير ،وإ خــراج أحمد
عالء الديب.

ريتا حايك

خبريات
رانيا يوسف بدأت تصوير
«إنتي عارفة»

بدأت النجمة رانيا يوسف،
منذ أسبوع ،تصوير
مشاهدها في فيلمها
الجديد "إنتي عارفة أنا
عارف ان انتي عارفة"،
والذي يشاركها في بطولته
عدد كبير من نجوم الفن،
منهم سوسن بدر ،وصالح
عبدالله ،وإدوارد ،وأحمد
سالمة ،وغيرهم.
وعن اسم الفيلم غير
التقليدي ،أكد الفنان أحمد
سالمة أنه تم االتفاق مع
جميع القائمني على الفيلم
على تغيير اسمه ،لكن لم
يتم االستقرار على االسم
النهائي حتى اآلن.
يذكر أن آخر أعمال رانيا
يوسف مسلسل "الدولي"،
الذي عرض قبل بدء
السباق الرمضاني ،والذي
شاركها في بطولته باسم
سمرة ،أحمد وفيق ،أحمد
فتحي ،محمد نجاتي،
محمد عز.

الشائعات ّ
تمس بن أفليك
والمنتجة شوكوس

أصبحت حياة الثنائي
النجمبن أفليك واملنتجة
ليندسي شوكوس ،محط
اهتمام وسائل االعالم،
وانتشر في اآلونة األخيرة
الكثير من الشائعات حول
زواجهما وتأسيس أسرة.
وبدأت هذه الشائعات
في االنتشار ،بمجرد أن
نشر موقع ""IN TOUCH
أن الثنائي تزوجا وأنجبا
ً
طفال ،إال أن موقع "جوسيب
كوب" أكد أن كل ما يتردد
مجرد شائعات وادعاءات
ّ
مزيفة.
وكان موقع ""IN TOUCH
نشر في شهر سبتمبر من
العام املاضي ،أن بن أفليك
مستعد للزواج من ليندسي
شوكوس ،وفي شهر
نوفمبر من العام نفسه أكد
املوقع أن النجمةجينفر
غارنر ،الزوجة السابقة
ألفليك ،تسعى بشتى الطرق
للتخلص من شوكوس،
لخوض مفاوضات ملصالحة
رسمية مع أفليك.

دينكلينغ ينشر بوستر «جيم
أوف ثرونز»

نشر النجم بيتر دينكلينغ،
صاحب شخصية "تيريون
النيستر" باملسلسل األشهر
في تاريخ التلفزيون
"،"GAME OF THRONES
عن بوسترات املوسم الثامن
واألخير من املسلسل املقرر
عرضه في أبريل املقبل،
عبر حسابه الشخصي
بموقع التواصل االجتماعي
إنستغرام.
املسلسل بدأ عرضه عام
 ،2011ويعد من أشهر
مسلسالت الخيال العلمي
الدرامية ،وحقق املسلسل
نجاحا كبيرا منذ بداية
عرضه على شبكة ""HBO
األميركية ،كما ترشح
وحصل على عدد من
الجوائز ،وهو يروي قصة
ملحمية بني  7ممالك
تتصارع على العرش،
وهو مقتبس عن السلسلة
الروائية "أغنية الجليد
والنار" للكاتب جورج آر آر
مارتن ،ويشارك في بطولته
عدد كبير من النجوم،
أبرزهم إميليا كالرك ،وكيت
هارينغتون ،ولينا هيدي،
ونيكوالج كوستير والدوا،
وبيتر دانكلينغ ،وصوفي
ترنر ،ومايسي ويليامز.
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مفاوضات درعا تفشل ...وترقب الستئناف الحملة العسكرية
• الفروف :أستانة نهاية الشهر والملف مطروح في «قمة هلسنكي» • الكويت تدعو مجلس األمن إلى جلسة طارئة

١٩

سلة أخبار
رئيس إريتريا يزور
ولي عهد أبوظبي

في رحلة خارجية نادرة زار
رئيس إريتريا إسياس أفورقي
اإلمارات ،حيث التقى مع ولي
عهد أبوظبي الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان.
وأفادت بيانات صدرت عن
الجانبين بعد االجتماع ،مساء
أمس األول ،بأن الزعيمين ناقشا
سبل تعزيز العالقات الثنائية.
الجدير بالذكر أن اإلمارات تدير
قاعدة عسكرية في إريتريا ،كما
عززت عالقتها مع إثيوبيا التي
تعهد رئيس وزرائها الجديد
بالوفاء بشروط اتفاق سالم
جرى إبرامه مع اريتريا عام
.2000

بوتين يعتزم لقاء
نتنياهو وتميم بموسكو

نازحون سوريون يحتجون أمس أمام مقر قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك (أندوف) عند معبر القنيطرة الحدودي مع إسرائيل (رويترز)

في ظل تمسكها بنشر قوات
الرئيس السوري بشار األسد
في المنطقة الجنوبية وبقاء
إيران في سورية ،أعطت روسيا
فصائل المعارضة فرصة أخيرة
إلعطاء ردها النهائي على
اقتراح وقف المعارك في درعا.

قوات روسية
تدخل بصرى
الشام ...وطفس
تصمد لليوم الرابع

وسـ ـ ـ ــط ت ـ ــرق ـ ــب السـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
الـحـمـلــة الـعـسـكــريــة المستمرة
منذ أسبوعين ،أبلغت فصائل
ال ـم ـع ــارض ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،أمـ ــس،
ال ـم ـفــاوض ـيــن الـ ـ ــروس رفـضـهــا
ش ــرط تـسـلـيــم ال ـس ــاح الـثـقـيــل
مقابل وقف المعارك في جنوب
س ــوري ــة ،وعـ ــودة ق ــوات النظام
إلى المنطقة.
وأوردت «غ ــرف ــة الـعـمـلـيــات
الـ ـم ــرك ــزي ــة فـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب» فــي
تغريدة على «تــويـتــر»« :فشلت
المفاوضات مع العدو الروسي
في بصرى الشام ،وذلك بسبب
إصــرارهــم على تسليم السالح
الثقيل» .وقال الناطق الرسمي
باسم الغرفة إبراهيم الجباوي:
«لـ ـ ــم ت ـس ـف ــر هـ ـ ــذه الـ ـج ــول ــة عــن
ن ـتــائــج .انـتـهــى االج ـت ـمــاع ولــم
ُيحدد موعد مقبل».
ً
وعـ ـق ــد ال ـ ـطـ ــرفـ ــان اج ـت ـم ــاع ــا
ً
مطوال ،أمس األول ،طلب خالله
ال ـم ـفــاوضــون ال ـ ــروس م ــن وفــد
الفصائل الـعــودة أمــس ،مــع رد
ن ـه ــائ ــي بـ ـش ــأن اق ـ ـتـ ــراح لــوقــف
المعارك المستمرة في الجنوب
السوري منذ  19يونيو والتي
تمكن النظام مــن خاللها ومن
خالل اتفاقات «المصالحة» من
دخــول نحو  30بلدة وتوسيع
نطاق سيطرته من  30إلــى 60
في المئة من مساحة درعا.
وقال مصدر معارض موجود
فــي مــديـنــة درعـ ــا« :أنـ ــذر الــوفــد
ال ـ ــروس ـ ــي ال ـف ـص ــائ ــل ال ـث ــاث ــاء
بــأن األربـعــاء هو اليوم األخير

م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات وي ـ ـجـ ــب أن
ت ـ ـقـ ــدم ردهـ ـ ـ ــا الـ ـنـ ـه ــائ ــي خ ــال
اجتماع يعقد عند الرابعة من
ً
بـعــد ال ـظ ـهــر» ،مـضـيـفــا« :جــولــة
الـمـفــاوضــات حــاسـمــة .فــإمــا أن
تـقـبــل الـفـصــائــل بــالـتـســويــة أو
ُ
تـسـتــأ نــف الحملة العسكرية»،
بـعــدمــا كــانــت ال ـغ ــارات توقفت
م ـنــذ مـطـلــع األسـ ـب ــوع إلف ـســاح
المجال أمام التفاوض.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر ،أن
ال ـم ـفــاوض ـيــن الـ ـ ــروس رف ـضــوا
م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودة مـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب ق ــدمـ ـتـ ـه ــا
ال ـف ـصــائــل ت ـنــص ع ـلــى تسليم
السالح الثقيل فور بدء سريان
االتـفــاق ،على أن يسلم السالح
ً
المتوسط الحقا مع «بدء عملية
س ـيــاس ـيــة ح ـق ـي ـق ـيــة» لـتـســويــة
ال ـ ـ ـنـ ـ ــزاع .كـ ـم ــا تـ ـشـ ـت ــرط «وقـ ــف
إطـ ــاق ن ــار ش ــام ــل» م ــع «ع ــودة
قوات النظام إلى خطوط ما قبل
الهجوم األخير».

اتفاق مقبل
وتـ ـتـ ـمـ ـس ــك ال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل بـ ــأن
يتضمن أي اتفاق مقبل «خروج
م ــن ال يــرغــب بـتـســويــة وضـعــه
مـ ــن ال ـم ـقــات ـل ـيــن مـ ــن الـمـنـطـقــة
الجنوبية مع عائالتهم إلى أي
منطقة يريدونها في سورية».
وت ـم ـســك ال ـ ــروس بمضمون
اقتراحهم ،الذي تم على أساسه
إبرام اتفاقات في عدد من بلدات
الجنوب .ويرفض الروس ،وفق
المصدر المعارض« ،خروج أو

تهجير المقاتلين أو المدنيين
مـ ــن درع ـ ـ ـ ــا» ،ويـ ـ ــريـ ـ ــدون عـ ــودة
«جيش النظام إلى ثكناته (كما
كان قبل عام  ،)2011وأن تصبح
الدوائر الحكومية كاملة تحت
إدارة الدولة مع انتشار الشرطة
السورية» بإشراف روسي.

استسالم وصمود
وغــداة نشرت وحــدة اإلعــام
الـحــربــي للنظام فـيــديــو يظهر
مركبات سورية وروسية تدخل
مــدي ـنــة ب ـص ــرى الـ ـش ــام ،فشلت
قوات األسد في التقدم باتجاه
بلدة طفس بريف درعا الغربي
ل ـل ـي ــوم الـ ــرابـ ــع ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي،
بـ ـسـ ـب ــب اسـ ـتـ ـم ــات ــة ال ـف ـص ــائ ــل
ال ـع ــام ـل ــة ف ـي ـهــا واس ـت ـخــدام ـهــا
صـ ـ ــواريـ ـ ــخ «ت ـ ـ ـ ــاو» ف ـ ــي تــدم ـيــر
الدبابات والعربات التي تحاول
التوغل في المنطقة.
وأوض ـح ــت غــرفــة العمليات
ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة أن قـ ـ ـ ـ ــوات األسـ ـ ــد
دخلت المنطقة غير المحصنة
ال ـمــوجــودة بـيــن طـفــس وداع ــل
بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـفـ ــاجـ ــئ ،م ـ ــا ج ـع ـل ـهــا
م ـك ـش ــوف ــة ب ـش ـك ــل كـ ــامـ ــل أمـ ــام
الفصائل.

خفض التصعيد
وعقب محادثات مــع نظيره
األردنـ ــي أيـمــن ال ـص ـفــدي ،شــدد
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ــروس ـ ــي
سيرغي الفروف على أن اتفاق

خفض التصعيد فــي المنطقة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ع ـل ــى رأس قــائ ـمــة
األول ـ ــوي ـ ــات وي ـف ـت ــرض أنـ ــه لــن
تكون هناك قــوات غير سورية
ً
فيها ،مؤكدا أن «روسيا نفذت
الـ ـت ــزام ــاتـ ـه ــا وتـ ـسـ ـع ــى لـنـفــس
الشيء من الشركاء».
وش ـ ـ ـ ـ ــدد الف ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ع ـ ـلـ ــى أن
«ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري س ـيــواصــل
بالتعاون مع الطيران الروسي
ع ـم ـل ـيــة ط ـ ــرد ال ـم ـس ـل ـح ـيــن مــن
محافظة درعا والسيطرة على
مـنـطـقــة الـ ـح ــدود م ــع إســرائ ـيــل
وات ـ ـخـ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـكـفـيـلــة
بوقف هجمات جبهة النصرة
ً
وت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،م ـت ـه ـم ــا
الفصائل المعتدلة المدعومة
م ــن واش ـن ـطــن بـنـقــض االل ـت ــزام
األمـ ـي ــرك ــي ف ــي مـنـطـقــة خفض
التوتر والتعاون مع اإلرهابيين
في مهاجمة القوات الحكومية.

خروج إيران
ووص ـ ــف الفـ ـ ــروف ال ــدع ــوات
لـ ـخ ــروج إيـ ـ ــران ل ـيــس ف ـقــط من
ســوريــة بــل مــن عموم المنطقة
ً
بأنها «غير واقعية» مشيرا إلى
استحالة معالجة التطورات في
المنطقة من دون مشاركة القوى
اإلقليمية مثل مصر والسعودية
واألردن وإي ـ ـ ــران وغ ـي ــره ــا من
بلدان المنطقة.
واعتبر الفروف أنه ليس من
الواقعي توقع انسحاب إيــران
ً
من سورية ،وأال تؤدي دورا في

ً
المنطقة ،مشيرا إلى أن مناقشة
الموضوع اإليراني في وسائل
اإلعــام الغربية تتم في سياق
ً
«مبسط» جدا ،وتقنع متابعيها
بأنه يجب على إيران أن تغادر
سورية وفي هذه الحالة سيكون
كل شيء على ما يرام.
وإذ أو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـم ـ ـلـ ــف
الـ ـس ــوري س ــوف ي ـطــرح بــرمـتــه
فــي القمة الــروسـيــة -األميركية
ف ـ ــي ه ـل ـس ـن ـك ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة ه ــذا
الـشـهــر ،ح ــدد وزي ــر الـخــارجـيــة
الــروســي مــوعــد ان ـطــاق جولة
الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة فــي
أسـ ـ ـت ـ ــان ـ ــة فـ ـ ــي ن ـ ـهـ ــايـ ــة ي ــول ـي ــو
ً
الجاري ،خالفا إلعالن المتحدث
ب ــاس ــم خ ــارج ـي ــة ك ــازاخ ـس ـت ــان
إيبيك ساميدياروف ،أن موعد
المحادثات الثالثية لضامني
اتفاق خفض التصعيد روسيا
وتركيا وإيران سيكون بحلول
نهاية العام الحالي.

تسوية الوضع
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،عـ ـب ــر ال ـص ـف ــدي
عــن قلقه مــن األوض ــاع األمنية
ً
ج ـن ــوب س ــوري ــة ،مـ ـش ــددا على
أن من الـضــروري بــدء حل هذه
القضية ووقف إلطالق النار ثم
االنتقال إلى حل المسائل التي
ستساعد في منع وقوع كارثة
إنسانية في هذه المنطقة».
وأكد أن التسوية السياسية
وحل المسائل اإلنسانية يعدان
االتجاه األكثر أهمية في تسوية

ال ــوض ــع ج ـن ــوب سـ ــوريـ ــة .كما
ذكر أن الحكومة األردنية تعمل
م ــا بــوس ـع ـهــا ل ــدع ــم الــاجـئـيــن
الـ ـس ــوريـ ـي ــن الـ ـم ــوج ــودي ــن فــي
أراضيها.

قلق واجتماع
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي واش ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــن ،أك ـ ـ ـ ــدت
ا لـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــد ث ـ ــة ب ـ ـ ــا س ـ ـ ــم وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ه ـيــذر
نويرت تواصل المحادثات مع
المسؤولين في روسيا واألردن
للتعبير عــن القلق ا لـهــا ئــل من
الـ ــوضـ ــع فـ ــي جـ ـن ــوب س ــوري ــة،
مشيرة إلى أن وزير الخارجية
مايك بومبيو بحث مع الفروف
فـ ـ ــي مـ ـك ــالـ ـم ــة ه ــاتـ ـفـ ـي ــة وض ــع
وقــف إطــاق النار في المنطقة
وإيصال المساعدات اإلنسانية
وإنقاذ حياة الناس.
وأع ـل ـنــت الـبـعـثــة الـســويــديــة
لــدى األمــم المتحدة أن مجلس
األمن سيلتئم اليوم في جلسة
طارئة لبحث الوضع في جنوب
سـ ــوريـ ــة بـ ــدعـ ــوة مـ ــن ال ـك ــوي ــت
والسويد التي تتولى الرئاسة
الدورية خالل يوليو الجاري.
(عواصم -وكاالت)

لبنان :عون «يصالح» جنبالط وتحقيق
في «فضيحة الموظفين»

●

بيروت  -ةديرجلا

•

بـ ـ ـع ـ ــد ي ـ ــومـ ـ ـي ـ ــن م ـ ـ ــن ل ـ ـ ـقـ ـ ــاء رئـ ـي ــس
الـجـمـهــوريــة الـلـبـنــانـيــة مـيـشــال عــون
زعـيــم ح ــزب ال ـقــوات اللبنانية سمير
جعجع ،لمناقشة ملف تشكيل الحكومة
ً
الجديدة ،التي يشهد عراقيل وعقدا،
استقبل عون في قصر بعبدا ،الزعيم
الدرزيوليد جنبالط لمناقشة مسار
التأليف ،الذي يقوده رئيس الحكومة
ٍّ
المكلف سعد الحريري بكل هدوء وتأن
ودون استعجال واضح ،رغم الضغوط
الدولية والتحذيرات من إمكانية انهيار
اقـ ـتـ ـص ــادي فـ ــي ح ـ ــال ت ــأج ــل تـطـبـيــق
اإلصالحات المطلوبة.
وج ـ ــاء ل ـق ــاء عـ ــون  -ج ـن ـب ــاط ،بعد
أســابـيــع عـلــى تـغــريــدة عــالـيــة السقف
للزعيم الــدرزي اعتبر فيها أن «العهد
فــاشــل مــن أول لـحـظــة» ،لـكــن جنبالط
ق ــال عـقــب االج ـت ـمــاع « :لمست حــرص

الرئيس عون على وحدة الجبل ووحدة
ً
ً
لـبـنــان« ،الفـتــا إلــى أنــه «أحـيــانــا الـقــرار
ال ـمــركــزي ي ـســري ول ــه مـفــاعـيــل ،ولكن
بعض الذين يحملون ويتهوسون من
خالل التواصل االجتماعي ال سيطرة
ً
عليهم» ،مضيفا« :أطلب من المحازبين
والمناصرين التخفيف من الشحن على
مواقع التواصل االجتماعي».
ً
وأض ـ ـ ــاف ج ـن ـب ــاط « :أق ـ ـ ــدر ك ـث ـيــرا
حرص الرئيس عون على وحدة الجبل
وت ـن ــوع األحـ ـ ــزاب ،وف ــي الـنـهــايــة مــرت
االنتخابات بكل هدوء وبدون مشاكل
بالرغم من بعض الهيجان في مواقع
التواصل االجتماعي» ،وتابع« :يجب أن
نضع خطة إنمائية من أجل خلق فرص
ع ـم ــل ،وج ـم ـيــع م ـ ــدارس ل ـب ـنــان ال ـيــوم
ّ
ّ
يتخرجون
تخرج بنسب عالية وهؤالء
ً ً
ً
وننسى قطاعا مهما جدا وهو القطاع
المهني ،وهو قطاع منتج».
وش ــدد الــزعـيــم الـ ــدرزي عـلــى أن ــه لم

ً
عون مستقبال جعجع في القصر الجمهوري أمس (داالتي ونهرا)
الــدولــة وكأنهم على قيد الحياة ،وأن
ً
ح ــوال ــي  30ألـ ـف ــا آخ ــري ــن ي ـت ـقــاضــون
رواتـبـهــم مــن دون الـتــوجــه إلــى مراكز
عملهم».
على سياق آخــر ،غيب الموت فجر
أمـ ــس وزي ـ ــر ال ــدول ــة لـ ـش ــؤونمجلس
ـال
الـنــواب فــي حكومة تصريف األعـمـ 
عـلــي قــانـصـوه بـعــد ص ــراع مــع مــرض
ً
عضال .وتحدد مراسم التشييع الحقا
في بلدته الدوير الجنوبية.
ولــد علي خليل قــانـصــوه فــي بلدة

تحذير دولي من السياسة
المائية بالشرق األوسط

أفاد تقرير خاص حول الزراعة
في الشرق األوسط وشمال
افريقيا ،أعدته منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية ومنظمة
األغذية والزراعة التابعة
لألمم المتحدة ،أن السياسة
المائية في الزراعة "باتت أقل
استدامة" في المنطقة .وجاء
في التقرير أن "من الصعب
التقليل من أهمية مشكلة
المياه في المنطقة .إنها ،مع
النزاعات ،التهديد األكبر الذي
ً
يؤثر على مستقبلها" ،متوقعا
بحلول نهاية القرن الحالي
"انخفاضا بنسبة  21في
المئة في اإلنتاج الزراعي في
المنطقة مقارنة بعام ."2000
وتابع أن المشكلة ال تقتصر
على "ندرة الموارد المائية"
بل على "االستخدام غير
المستدام" للمياه السطحية
والجوفية".

السودان يأسف لتحذير
أميركي من السفر

ً
خضرا :ألفا متوفى يتقاضون رواتب ...و 30ألفا ال يذهبون إلى الدوام
يتحدث مع عون عن موضوع الوزارة
والـحـقــائــب .ويتمسك الـتـيــار الوطني
الحر ،بزعامة وزير الخارجية جبران
باسيل ،صهر الرئيس عــون ،بتوزير
األمير طالل أرسالن ،األمر الذي يرفضه
بـ ـق ــوة الـ ـح ــزب ال ـت ـق ــدم ــي االش ـت ــراك ــي
بزعامة جنبالط  ،الذي يرى أن الوزارات
الثالث التي ستمنح للدروز يجب أن
تكون من نصيبه ألنه نال القسم األكبر
ّ
وحصل أكبر عدد
من أصوات الطائفة
من النواب الدروز.
في سياق متصلّ ،
المالية

وجه وزير
عـلــي حـســن خليل إل ــى الـمــدعــي الـعــام
ً
ال ـمــالــي ال ـقــاضــي عـلــي ابــره ـيــم كـتــابــا
اعتبر فيه أن ما ورد على لسان األب
انطوان خضرا في مقابلة تلفزيونية
ً
إخبارا للتحقيق فيه والتخاذ اإلجراء
القانوني بشأنه في حال ثبوته .وكان
األب خ ـض ــرا قـ ــال ،إن «ح ــوال ــي 2000
موظف متوفى يتقاضون روات ــب من

ذكر الكرملين أمس أن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين يعتزم
لقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو األسبوع
المقبل ،كما سيلتقي أمير قطر
تميم بن حمد آل ثاني ،الذي
يزور موسكو لحضور مباريات
في بطولة كأس العالم المقامة
ً
حاليا بروسيا .وقال المتحدث
باسم الكرملين ديمتري
بيسكوف" :بشكل عام يجري
اإلعداد لالجتماعين" .وأفاد
مكتب نتنياهو في بيان ،أمس
األول ،بأنه سيلتقي بوتين في
موسكو يوم  11يوليو الجاري.

الدوير فيالنبطية عام  .1948متأهل
من صباح قانصوه ولهما ثالثة أوالد
هم :واجب وميسلون وفادي.
انتمى إلىالحزب السوري القومي
االج ـت ـم ــاع ــي ع ـ ــام  1968وت ـ ـ ــدرج فــي
ّ
ً
مناصبه حــتــى انتخب رئـيـســا لــه في
األع ــوام  1996و 2000و .2005تخرج
في كلية التربية فيالجامعة اللبنانية
عام .1973
شارك في تأليف العديد منالكتب
ال ـم ــدرس ـي ـ ة لـلـمــرحـلـتـيــن الـمـتــوسـطــة

ً
وال ـث ــان ــوي ــة .وع ـيــن وزيـ ـ ــرا لـلـعـمــل في
حكومةرفيق الحريري في عام .2000
كما عين وزيــر دولــة في حكومةفؤاد
السنيورة عــام  .2008وأعـيــد تعيينه
ً
وزيرا للدولة في حكومةنجيب ميقاتي
في عام .2011

ّ
عبر السودان ،أمس األول ،عن
أسفه إزاء تحذير أميركي جديد
ينصح األميركيين بعدم التوجه
إلى هذه الدولة اإلفريقية التي
قالت واشنطن ،إن "مجموعات
إرهابية" تخطط لشن هجمات
ضد األجانب على أراضيها.
ونشرت وزارة الخارجية
األميركية التنبيه االثنين
الماضي على موقع السفارة
في الخرطوم .ويأتي هذا عقب
تنبيه سابق ينصح بعدم السفر
صدر في أكتوبر  ،2017بعد أيام
ً
قليلة على رفع واشنطن حظرا
ً
تجاريا استمر عشرات السنين
على الخرطوم في .1997
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سليماني يشيد بتهديد روحاني بعرقلة إمدادات ّ المنطقة

طهران تتهم «مجاهدي خلق» بالتخطيط لتفجير مؤتمر للمعارضة ...وبلجيكا تطلب تسلم موقوف في باريس
ثمن قائد «فيلق القدس» اللواء
قاسم سليماني تلميح رئيس
الجمهورية حسن روحاني
إلى إمكانية عرقلة إمدادات
نفط المنطقة في حال نفذت
الواليات المتحدة تعهدها
بفرض حظر شامل على
تصدير بالده للطاقة ،في حين
ذكرت طهران أن موقوفين
ببلجيكا على خلفية اتهمامات
بالتخطيط لتنفيذ اعتداء على
اجتماع للمعارضة ينتمون إلى
«مجاهدي خلق».

االتفاق النووي
فتح المجال
لمناقشة
قضايا بينها
إسرائيل مع
إيران

بعد سلسلة من الخالفات والتوتر
ع ـلــى خـلـفـيــة ت ـبــايــن م ــواق ــف بـعــدة
قضايا ،أش ــاد قــائــد "فيلق الـقــدس"
التابع لـ"الحرس الـثــوري" اإليراني
اللواء قاسم سليماني ،أمس ،بتلميح
رئيس الجمهورية حسن روحاني
إلى إمكانية تعطيل إمدادات الطاقة
من المنطقة في حــال قامت بفرض
حـظــر شــامــل عـلــى ص ـ ــادرات ب ــاده
النفطية.
وق ــال القائد اإليــرانــي المعروف
بمواقفه المتشددة تـجــاه التقارب
مــع ال ـغ ــرب ،إن "روح ــان ــي هــو ذاتــه
الــذي عرفناه ونعرفه ،والــذي يجب
أن يكون".
وفي رسالة بعث بها إلي روحاني،
ً
الذي يقوم بزيارة حاليا إلى النمسا
لحشد الدعم إلنقاذ االتفاق الدولي
بـشــأن بــرنــامــج ب ــاده ال ـن ــووي ،قال
سليماني إن "ما نقلته وسائل اإلعالم
من تصريحاتك بأنه في حــال عدم
تمكن إيران من تصدير النفط فليس
ه ـنــاك ض ـمــان لـتـصــديــر الـنـفــط من
المنطقة برمتها وحديثك عن موقف
إيران تجاه الكيان الصهيوني ،يبعث
على الفخر واالعتزاز".
وأضــاف" :إنني كجندي تابع
لـلــواليــة أق ــول لــك بكل اع ـتــزاز إن
خطابك القيم مصدر فخر واعتزاز
القائد العزيز والشعب اإليراني
الكبير والمسلمين فــي الـعــالــم".
وتابع" :أقبل يديك على الخطاب
ال ـم ـن ــاس ــب وال ـص ـح ـي ــح وأع ـل ــن
استعدادي للعمل بكل ما يمكن
أن يصب في مصلحة الجمهورية
اإلسالمية".

تمسك واشتراط

الرئيس النمساوي

فــي غـضــون ذل ــك ،أك ــد الرئيسان

االي ـ ــران ـ ــي وال ـن ـم ـس ــاوي ألـكـسـنــدر
فــان بيلين أهمية االت ـفــاق الـنــووي
وضرورة الحفاظ عليه في المستقبل.
وش ـ ـ ــدد ال ــرئـ ـي ــس اإلي ـ ــران ـ ــي فــي
مؤتمر مشترك مــع بيلين على أن
بالده ستتمسك بالمعاهدة المبرمة
فــي  2015إذا مــا ظـلــت قـ ــادرة على
جني فوائده االقتصادية رغم إعادة
الواليات المتحدة فرض العقوبات.
وقال روحاني في مؤتمر مشترك
مــع بيلين" :إذا مــا كــان باستطاعة
الـ ـ ـ ــدول األخـ ـ ـ ــرى ال ـم ــوق ـع ــة ض ـمــان
مصالح إيران ،فسنمضي في االتفاق
دون الواليات المتحدة".
وان ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــد روح ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي ب ـ ـشـ ــدة
انسحاب الــواليــات المتحدة من
االتـ ـف ــاق ووص ـف ــه بــأنــه "ان ـت ـهــاك
للمواثيق واالل ـتــزامــات الدولية
وسيادة الدول وال يخدم السالم
واالستقرار في الشرق األوسط".
وأشـ ــار إل ــى ج ـهــود إيـ ــران في
م ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب ودوره ـ ـ ــا في
مـ ـح ــارب ــة ال ـع ـن ــاص ــر اإلره ــابـ ـي ــة
ف ــي س ــوري ــة ،ون ـ ــدد ب ـمــا وصـفــه
ب ــ"ال ــدور الـمــدمــر" لبعض ال ــدول
وفي مقدمتها إسرائيل والواليات
المتحدة في المنطقة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،اع ـت ـب ــر الــرئ ـيــس
ال ـن ـم ـس ــاوي ،أن االتـ ـف ــاق إن ـجــاز
دبـلــومــاســي مـهــم حـظــي بتأييد
جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول األع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء ف ــي
ً
مجلس األمن ،داعيا إلى ضرورة
ح ـمــاي ـتــه وال ـم ـض ــي ف ــي تـنـفـيــذه
بشرط احترام طهران اللتزاماتها
ً
وخصوصا أمام الوكالة الدولية
ل ـل ـطــاقــة الـ ــذريـ ــة ال ـم ـش ــرف ــة عـلــى
تنفيذه.
وأضـ ـ ــاف ب ـي ـل ـيــن ،أن االت ـف ــاق
فتح نــافــذه للتطرق إلــى قضايا
أخرى بينها

روحاني وكورثز في فيينا أمس (رويترز)
ً
مــا يتعلق بــإســرائـيــل ،مــؤكــدا
ال ـتــزام ب ــاده بـحــق تــل أبـيــب في
الوجود.
وك ــان ــت س ــوي ـس ــرا ،ال ـت ــي زارهـ ــا
روح ــان ــي قـبــل الـنـمـســا أكـ ــدت أنها
س ـت ــواص ــل إمـ ـ ـ ــداد إيـ ـ ـ ــران بــالـسـلــع
األساسية واإلنسانية رغم العقوبات
التي تعتزم واشنطن فرضها على
مرحلتين بأغسطس ونوفمبر ودعت
طهران لالعتراف بإسرائيل.

مرجع ديني ّ
يحرم االنضمام إلى «»FATF
أص ــدر ال ـمــرجــع اإلي ــران ــي الــدي ـنــي آي ــة الـلــه
نــاصــر ال ـش ـي ــرازي ،أح ــد أش ـهــر مــراجــع الــديــن
الشيعة في الحوزة العلمية لمدينة قم ،فتوى
تـحــرم انـضـمــام إي ــران إلــى االتـفــاقـيــة الشاملة
لمكافحة اإلرهاب وغسل األموال (.)FATF
واعتبر الشيرازي أن " FATFتفتح المجال
لسيطرة األجانب على المقومات االقتصادية
ل ـل ـبــاد اإلس ــامـ ـي ــة" ،لـتـنـضــم ب ــذل ــك ال ـح ــوزة
ال ـع ـل ـم ـيــة الـ ــى م ــوق ــف ال ـم ــرش ــد األعـ ـل ــى عـلــي
خــام ـن ـئــي ،ال ـ ــذي رفـ ــض ان ـض ـم ــام إيـ ـ ــران إلــى
المعاهدة.

واشــار الشيرازي ،في فتواه التي أصدرها
مساء أمس األول ،في كلمته قبل صالة المغرب،
الــى أن "عضوية إيــران فــي هــذه المعاهدة لن
ت ــؤدي إل ــى ضـمــان رف ــع الـعـقــوبــات عـنـهــا ،فال
حاجة إليران بالعضوية".
وك ـ ـ ــان ع ـ ــدد مـ ــن ن ـ ـ ــواب م ـج ـل ــس الـ ـش ــورى
(البرلمان) األصوليين نشروا أمس االول رسالة
من الرئيس حسن روحاني إلى مجلس صيانة
الــدس ـتــور ،يطالبهم بـمـســاعــدة الـحـكــومــة في
التسريع بانضمام إيران الى  ،FATFولم يتبين
إن كــانــت الــرســالــة ارس ـلــت الــى المجلس قبل

إعالن المرشد موقفه منها أم بعده.
وبعد أن أعلن خامنئي رفضه للمعاهدة،
بدأ عدد من النواب اإلصالحيين كتابة مشروع
قانون لمكافحة غسل األمــوال ودعــم اإلرهــاب
مشابه لـ ،FATFاألمر الذي واجه معارضة كبيرة
من األصوليين والحرس الثوري وتجار البازار.
وك ـ ــان "ال ـ ـحـ ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري" اع ـ ـتـ ــرض عـلــى
االتفاقية التي ستدخله فــي دائــرة االشتباه،
لتمويله جماعات مصنفة إرهابية مثل حزب
الله أو حماس.

ورافق روحاني خالل جولته ،التي
انتهت أمس ،كل من وزير الخارجية
محمد جــواد ظريف ،وزيــر الصحة
والتعليم الطبي حسن قاضي زادة
هاشمي.
ً
والح ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــا ،الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــى روحـ ـ ــانـ ـ ــي
المستشار النمساوي سيباستيان
كورثز.

ضمانات أوروبا
جاء ذلك قبل يومين من استضافة
ً
فـيـيـنــا اج ـت ـمــاعــا ل ـ ـ ــوزراء خــارجـيــة
إيــران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا
وروسيا والصين في مسعى إلنقاذ
االتفاق الذي يهدف إلى منع إيران من
الحصول على سالح نووي.
ومـ ــن ال ـم ـتــوقــع أن ت ـق ــدم الـ ــدول
الخمس فــي االجـتـمــاع ال ــذي يعقد
ً
غــدا خطة لمنع إعــادة فرض العزلة
على إيران رغم العقوبات التي تعتزم
إدارة الرئيس دونالد ترامب تطبيقها
ً
بعد انسحابها أحــاديــا من االتفاق
ً
ودعوتها طهران تطبيق  12مطلبا
لتعديل سلوكها في المنطقة.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
انسحبت من االتفاق في مايو واتخاذ

خطوات إلعادة فرض العقوبات على
إيران ،ملقية بذلك على عاتق الدول
الخمس مسؤولية إنقاذ االتفاق الذي
تم التوصل إليه عام  2015ويعرف
ً
رسميا باسم "خطة العمل المشترك
الشاملة".

اعتداء باريس
من جانب آخــر ،أصــدرت بلجيكا
أمــس ،مذكرة توقيف بحق مشتبه
فـيــه ،مــوقــوف فــي فــرنـســا فــي إطــار
تحقيق تجريه حول مخطط لتنفيذ
اع ـ ـتـ ــداء ضـ ــد ت ـج ـمــع ل ـم ـعــارض ـيــن
إيرانيين نظمته حــركــة "مجاهدي
خـلــق" الـسـبــت الـمــاضــي فــي شمال
باريس.
وأوقـ ــف المشتبه بــه فــي فرنسا
ً
ويــدعــى مــرهــد 54 ،عــامــا ،وه ــو من
أصل إيراني السبت الماضي .وقالت
الـسـلـطــات البلجيكية ،إن ــه "شــريــك
مـفـتــرض" .وفــي الـيــوم نفسه أوقــف
زوج ـ ـ ــان ف ــي بـلـجـيـكــا بـحــوزتـهـمــا
مـتـفـجــرات يشتبه بــأنـهـمــا خططا
لــاعـتــداء بينما أوق ــف دبلوماسي
إيراني في ألمانيا بعد أن كان على
اتصال بهما.

ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ذك ـ ــرت ال ـس ـل ـطــات
اإليرانية أن األشخاص الذي أوقفوا
في بلجيكا بتهمة التخطيط لالعتداء
عناصر تابعة إلى "مجاهدي خلق".
في هذه األثناء ،أدانت المتحدثة
بــاســم وزارة الـخــارجـيــة األميركية
هيذر نويرت مخطط االعتداء على
اجتماع المعارضة اإليــرانـيــة الــذي
ش ــارك بــه الـعــديــد مــن الشخصيات
ً
األميركية ال ـبــارزة ،وقالت ردا على
س ــؤال ح ــول تــوقـيــف الدبلوماسي
اإليراني ،إن بالدها تراقب التحقيق
ف ــي ال ـق ـض ـيــة ع ــن ك ـثــب ومـسـتـعــدة
ل ـت ـق ــدي ــم ال ـ ــدع ـ ــم إذا طـ ـل ــب م ـن ـهــا.
وتــابـعــت" :بـصـفــة عــامــة إنـنــا ندين
بشدة استخدام الحكومة اإليرانية
لإلرهاب ،وهو أمر يحدث في العديد
من البلدان".
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،ال ـ ـتـ ــي ن ـفــت
ض ـلــوع ـهــا ف ــي م ـخ ـطــط االعـ ـت ــداء،
وقالت إنه محاولة زائفة للتشويش
عـ ـل ــى ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـقـ ــوم ب ـهــا
روحاني ألوروبا ،أعضاء "مجاهدي
خ ـل ــق" ال ـم ــارك ـس ـي ــة" ،إره ــاب ـي ـي ــن"
وحظرتها في .1981
(فيينا ـ أ ف ب ،د ب أ ،رويترز)

غريفيث ينهي زيارة صنعاء بلقاء نادر و«مثمر» مع الحوثي اضطرابات في شمال أفغانستان
بعد اعتقال زعيم حرب
تعزيزات للجيش اليمني إلى الحديدة وتأمين خطوط اإلمداد
أنهى مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن مارتن
غريفيث ،أمس ،زيارته إلى صنعاء ،معلنا إجراء
محادثات نــادرة وصفها بـ "المثمرة" مع زعيم
جماعة "أنصار الله" المتمردة ،عبدالملك الحوثي،
المتواري عن األنظار ،والذي ال يخاطب جمهوره
إال عبر الشاشة.
وقال غريفيث ،في ختام مهمته الدبلوماسية
لمحاولة التوصل إلى تسوية سياسية تجنب
مدينة الحديدة وميناء ها االستراتيجي حرب
شوارع بين المتمردين وقوات الحكومة المعترف
ً
بها دوليا" :أنا ممتن بشكل خاص للسيد الحوثي
الذي التقيته أمس ،على دعمه والمناقشة المثمرة
التي أجريناها".
ولم يحدد المبعوث الذي تم تعيينه في فبراير
الماضي مكان أول لقاء يجمعه بالحوثي الذي
ال يظهر فــي الـعـلــن ،لكنه ذك ــر أن ــه الـتـقــى خــال
زيارته "قادة وممثلين" عن "أنصار الله" (الجناح

السياسي للمتمردين) ،مشددا على أنه "مطمئن
للرسائل الـتــي تلقيتها ،والـتــي كــانــت إيجابية
وبناءة".
وذكــر" :أبــدى جميع األطــراف رغبتهم القوية
في السالم ،بل تشاركوا معي في أفكار ملموسة
لتحقيقه" .ورأى غريفيث أن إيجاد حل للوضع
فــي الـحــديــدة سيخلق "ظــروفــا إيجابية إلعــادة
إطالق محادثات سالم في األيام المقبلة".
وأشار إلى أنه سيطلع مجلس األمن الدولي،
اليوم ،على نتائج مباحثاته في صنعاء وعدن،
حيث التقى األسبوع الماضي الرئيس اليمني
ً
عبدربه منصور هادي في اجتماع كان "إيجابيا".
ً
كما أعرب عن أمله في أن يلتقي قريبا هادي
ال ــذي سـبــق أن أبـلـغــه إصـ ــراره والـتـحــالــف الــذي
ت ـقــوده الـسـعــوديــة عـلــى خ ــروج الـمـتـمــرديــن من
ميناء ومدينة الحديدة الساحلية المطلة على
البحر األحمر "دون شرط".

ويأتي ذلك في وقت علقت القوات الحكومية
والتحالف زحفها باتجاه ميناء الحديدة إلفساح
المجال أمام جهود غريفيث.
وأف ــادت مـصــادر فــي عــدن بــأن قــوات إضافية
مــن الـجـيــش اليمني والـمـقــاومــة تـحــركــت خــال
الـســاعــات الماضية مــن عــدن والـضــالــع باتجاه
جبهة الساحل الغربي لتأمين خطوط إمداد قوات
الحكومة بين المخاء ومدينة الحديدة ،وتعزيز
قوات الجيش في مطار الحديدة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ي ــواص ــل ال ـحــوث ـيــون حـشــدهــم
وتصعيدهم العسكري ،وســط تقارير لوسائل
إعالم يمنية تفيد برفض الميليشيات الحوثية
تسليم مـيـنــاء الـحــديــدة لــأمــم الـمـتـحــدة ،حيث
نقلت مصادر متطابقة أن ميليشيات الحوثي
تحصيناتها في الحديدة ،مستغلة توقف
تعزز
ِ
العمليات العسكرية.
(صنعاء ـ أ ف ب ،د ب أ ،رويترز)

قتل شخص على األقل وأصيب تسعة أمس،
شمال غرب أفغانستان ،حيث احتجت حشود
على اعتقال زعيم حرب نافذ ،قريب من الجنرال
عبد الرشيد دوستم ،المنفي منذ عام.
وأوقـ ــف الـجـيــش األف ـغ ــان ــي ،االث ـن ـيــن ،نـظــام
الــديــن قـيـصــري ،قــائــد الـشــرطــة المحلية ،وهو
أيضا على رأس ميليشيا تضم عــدة آالف من
الرجال ،ونقل إلى كابول بتهمة شتم السلطات
والتهديد بالقتل.
وأفـ ـ ــاد م ـص ــور "ف ــران ــس ب ـ ــرس" بـ ــأن اآلالف
نــزلــوا إل ــى ال ـشــارع فــي ميمنة ،عــاصـمــة واليــة
فرياب ،احتجاجا على هذا االعتقال الذي يشكل
اختبار قوة جديدا بين شخصية محلية نافذة
وحكومة كابول.
وأك ــد شـهــود ،فــي اتـصــال مــع وكــالــة فرانس
برس ،أن قوات األمن فتحت النار على الحشود.
وقال المسؤول عن المستشفى المحلي قاسم
برسا ،في اتصال مع الوكالة ،إن قتيال سقط
وأصيب تسعة أشخاص بجروح.

وأضاف متظاهر يدعى عطا فايزي" :نتظاهر
سلميا ويطلقون ا لـنــار علينا .نطالب بعودة
الجنرال دوستم واإلفراج عن قيصري".
وأشار مراسل محلي لـ"فرانس برس" ،إلى أنه
بعد فتح النار أحرق السكان الغاضبون مقار
الحاكم وعدة سيارات.
وأك ــدت وزارة الــداخـلـيــة فــي كــابــول حصول
إطالق نار بدون تحديد مصدره .وقال المتحدث
باسم الوزارة" :نحقق في األمر".
ومـ ــن م ـن ـفــاه ف ــي ت ــرك ـي ــا ،ألسـ ـب ــاب صـحـيــة،
طلب الجنرال دوستم ،زعيم الحرب ،المعروف
بوحشيته ،على لسان المتحدث باسمه ،اإلفراج
عن حليفه "الــذي أوقــف استنادا إلــى اتهامات
زائفة بالتمرد ونقل إلى كابول".
ويرى دوستم أن دفاعات الشمال ،وخصوصا
لمنطقة فرياب ،التي تهددها "طالبان" وتنظيم
الدولة اإلسالمية" ،قد تنهار".
(ميمنة يولي  -أ ف ب)

مصر :قانون يمنع محاسبة قادة الجيش عن الفترة االنتقالية
«النقض» تلغي إدراج قادة «اإلخوان» على قائمة اإلرهابيين ...وأبوتريكة :مسامح الجميع
•

القاهرة – رامي ابراهيم

أقـ ـ ـ ــر مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ال ـ ـم ـ ـصـ ــري،
أمـ ــس األول ،ب ـش ـكــل م ـب ــدئ ــي م ـش ــروع
ُ
قـ ــانـ ــون ت ـق ــدم ــت بـ ــه ال ـح ـك ــوم ــة ت ـم ـنــح
بـمــوجـبــه ح ـصــانــة وامـ ـتـ ـي ــازات لـكـبــار
ضباط الجيش ممن يختارهم رئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،كـ ـم ــا ي ـج ـع ـل ـهــم "ت ـح ــت
االس ـتــدعــاء" ،مما يمنع ترشحهم ألي
انتخابات إال بموافقة المجلس األعلى
ل ـل ـقــوات الـمـسـلـحــة ،ويـنـتـظــر الـقــانــون
اكتمال نصاب الثلثين ﻹق ــراره بشكل
نهائي.
القانون الجديد الذي ظهر فجأة في
جلسة البرلمان ينص في مادته األولى،
على أن يحدد رئيس الجمهورية قائمة
بأسماء كبار ضباط القوات المسلحة
يـ ـت ــم اس ـ ـتـ ــدعـ ــاؤهـ ــم لـ ـخ ــدم ــة ال ـ ـقـ ــوات
المسلحة طوال حياتهم .وتمنح المادة
الثالثة رئيس الجمهورية حق تحديد
االمـ ـتـ ـي ــازات ال ـت ــي يـتـمـتــع ب ـهــا ه ــؤالء
ال ـض ـبــاط ،إل ــى جــانــب احـتـفــاظـهــم بــأي
مزايا تمنحها لهم قوانين أخرى.
كـمــا تمنح ال ـمــادة الـخــامـســة هــؤالء
الـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــاط ح ـ ـصـ ــانـ ــة مـ ـ ــن الـ ـم ــاحـ ـق ــة
القضائية على أي فعل ارتكبوه أثناء
تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها،

إال ب ــإذن مــن المجلس األع ـلــى للقوات
المسلحة ،وذلك خالل المدة بين تعطيل
العمل بــالــدسـتــور مــن  3يوليو ،2013
وه ــو ي ــوم إط ــاح ــة الــرئ ـيــس اإلخ ــوان ــي
م ـح ـمــد م ــرس ــي ،ح ـتــى ت ــاري ــخ ان ـع ـقــاد
مجلس ال ـنــواب الـحــالــي فــي  10يناير
 .2016ك ـمــا ي ـت ـم ـتــع ه ـ ــؤالء ال ـض ـبــاط،
بحسب المادة السادسة ،أثناء سفرهم
خـ ــارج ال ـب ــاد بــال ـح ـصــانــات الـخــاصــة
ال ـم ـق ــررة ل ــرؤس ــاء وأعـ ـض ــاء الـبـعـثــات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة طـ ـ ــوال م ـ ــدة خــدمـتـهــم
وك ــذا مــدة اسـتــدعــائـهــم ،وتتخذ وزارة
الخارجية كافة اإلجراءات الالزمة لذلك.
وبعد إقرار القانون بصورة نهائية
لن يكون باستطاعة أي من القادة الذين
سيحددهم رئيس الجمهورية الترشح
ألي انتخابات ،ألنهم سيكونون "تحت
االستدعاء" ،مثل رئيس األركان السابق
ال ـفــريــق ســامــي ع ـن ــان ،الـمـتـهــم بـخــرق
هــذا الوضع القانوني في االنتخابات
الرئاسية السابقة.

قانون الصحافة
وعلى خلفية قانون "تنظيم الصحافة
واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام" ،ال ـ ـ ــذي ت ـم ــت إح ــالـ ـت ــه إل ــى
مجلس الــدولــة ،ليأخذ ال ــرأي النهائي

عـ ـق ــب االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن م ــراجـ ـعـ ـت ــه .دع ــا
ع ــدد م ــن الـصـحــافـيـيــن لـتـنـظـيــم وقـفــة
ّ
احتجاجية صامتة على سلم نقابتهم
م ـســاء أم ــس .وح ـســب صـحــافـيـيــن فقد
تضمن الـقــانــون عــديــدا مــن النصوص
التي تنال من حرية الصحافة ،وتعيد
الحبس االحتياطي في قضايا النشر
وت ـف ـت ــح الـ ـب ــاب ل ـع ـق ــاب ال ـص ـحــاف ـي ـيــن
خ ــارج نـقــابـتـهــم ،كـمــا تضمن الـقــانــون
قـيــودا واسـعــة ويحد مــن الحريات في
البالد ،كما ذهب كثير من اإلعالميين
الى أن القانون الجديد يشكل انتهاكا
ل ـل ــدس ـت ــور الـ ـ ــذي ي ـن ــص ع ـل ــى ض ـمــان
حريات الرأي والتعبير في مصر ،إال أن
الهيئة الوطنية للصحافة رفضت هذه
االن ـت ـقــادات ،وأعـلــن رئيسها كــرم جبر
ً
تأييده للقانون ،رافـضــا تسلم رسالة
مجلس النقابة التي تتضمن اقتراحات
بتعديالت.

أبوتريكة
ق ـض ــائ ـي ــا ،ق ـض ــت م ـح ـك ـمــة ال ـن ـقــض
ب ـق ـبــول ط ـعــن مـحـمــد أبــوتــري ـكــة (نـجــم
منتخب مصر السابق) و 1536آخرين
على قرار إدراجهم على قوائم اإلرهاب،
وم ــن بينهم الــرئـيــس الـمـعــزول محمد

سلة أخبار
مقتل  66صحافيًا
منذ بداية 2018

نشرت منظمة "Press Emblem
 "Campaignغير الحكومية
ً
تقريرا أكد مقتل  66صحافيا
في األشهر الستة األولى من
 2018في  22دولة.
ودعت المنظمة المجتمع
الدولي إلى اتخاذ تدابير فعالة
لضمان سالمة العاملين في
وسائل اإلعالم بمناطق النزاع
في العالم .وأضافت أن العدد
األكبر من الصحافيين قتل في
أفغانستان حيث بلغ عددهم
 11شخصا ،ولقي  8صحافيين
مصرعهم في المكسيك ،و7
في سورية ،و 5في اليمن ،و4
في الهند ،بما في ذلك واحد
في إقليم كشمير ،كما قتل 3
صحافيين في البرازيل ومثلهم
في اإلكوادور والفلبين.
وقتل  2في كل من غزة
وغواتيماال وباكستان،
وواحد في كل من بنغالدش،
وكولومبيا ،وهايتي،
وإندونيسيا ،والعراق،
وليبيريا ،ونيكاراغوا ،وروسيا،
والسلفادور ،وسلوفاكيا.

«األوروبي» يدعم
ايرلندا في «بريكست»

أكد رئيس المفوضية األوروبية
جان كلود يونكر ،أن االتحاد
األوروبي يقف بقوة إلى
جانب ايرلندا في محادثات
"بريكست" ،قبيل اجتماع مهم
للحكومة البريطانية شدد على
أن التكتل سيتابعه من كثب.
وخاطب يونكر البرلمان
األوروبي في مستهل أسبوع
بالغ األهمية بالنسبة لرئيسة
الوزراء تيريزا ماي ،التي
ستجمع وزراءها المنقسمين
غدا ،للتوصل إلى تحديد شكل
العالقات التجارية التي ترغب
لندن في إقامتها مع التكتل
بعد "بريكست".

البنتاغون :بدأنا تطبيق
استراتيجية جنوب آسيا

أعلنت وزارة الدفاع األميركية
"البنتاغون" ،انه تم توفير كل
األصول والسلطات لتنفيذ
"استراتيجية جنوب آسيا" في
أفغانستان ،من أجل مواصلة
توليد التفاؤل ضمن الحكومة
األفغانية والقوات األفغانية
بإمكان التوصل إلى تسوية
سياسية مع حركة "طالبان".
وأكدت أن "مفتاح النجاح يظل
في ثبات الضغط العسكري
على "طالبان" ،بهدف إلغاء
فكرة انه بإمكانها تحقيق
أهدافها بواسطة الصراع
المسلح" .وأوضحت ان "غايتنا
في أفغانستان تبقى متمثلة
ً
في منعها من التحول مجددا
إلى مخبأ آمن تقوم من خالله
المجموعات اإلرهابية بتخطيط
وتنفيذ االعتداءات ضد
الواليات المتحدة وحلفائنا
والمواطنين في الخارج".

قاضية إكوادورية تأمر
بحبس الرئيس كوريا

زوار في المتحف الوطني بالقاهرة (رويترز)
م ــرس ــي ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ـئ ــات م ــن ق ــادة
جماعة "اإلخوان" وعلى رأسهم :خيرت
الشاطر ،ومحمد بديع ،ومهدي عاكف،
وس ـع ــد ال ـك ـتــات ـنــي ،وعـ ـص ــام س ـل ـطــان،
وم ـح ـم ــد ال ـب ـل ـت ــاج ــي ،وبـ ــاسـ ــم ع ـ ــودة،
وصفوت حجازي.
وكتب النجم السابق لنادي األهلي
المصري ومنتخب الفراعنة" :مسامح
ال ـج ـم ـيــع م ــن س ــان ــد ومـ ــن ه ــاج ــم ومــن
تـطــاول ومــن م ــدح ،قلبي يسع ويعفو
عــن الـجـمـيــع ،ولـكــن أكـثــر الـبـشــر فرحا
بهذا الـيــوم ليس معي ،فهو كــان أكثر
المتأثرين ..رحمة الله عليك أبي .مصر
نحبك ،بل نعشقك ،أنت الروح والقلب".

وكــانــت محكمة الـجـنــايــات أصــدرت
حكمها فــي يـنــايــر مــن ال ـعــام الماضي
ب ـ ـ ـ ـ ــإدراج أسـ ـ ـم ـ ــاء  1537عـ ـل ــى ق ــائ ـم ــة
اإلرهابيين لمدة  3سنوات.
ال ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أك ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األلـ ـم ــان ــي ،ه ــاي ـك ــو م ـ ــاس ،دعـ ــم ب ــاده
الكامل لمصر في حربها ضد اإلرهاب.
وقال وزير الخارجية سامح شكري،
خ ـ ــال م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي م ـش ـت ــرك فــي
بــرل ـيــن ،أمـ ــس ،إن مـصــر تـسـتـضـيــف 5
ماليين الجئ من مختلف الجنسيات.
وشدد شكري ،على عدم وجود رقابة
على اإلعالم ،قائال" :ليس هناك أجهزة
تراقب اإلعــام ،فــاإلعــام حر ومستقل،

وال ـحــريــة مـتــاحــة ،فليس هـنــاك قـيــود،
واإلع ـ ـ ـ ــام ي ـ ـمـ ــارس دوره الـ ـفـ ـع ــال فــي
المراقبة وطرح األمور على المواطنين".
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة
الـخــارجـيــة ،السفير أحـمــد أب ــوزي ــد ،أن
الوزير شكري استعرض خالل لقاءاته
مــع المسؤولين األل ـمــان خــال زيــارتــه
الحالية لبرلين جهود مصر في محاربة
اإلره ــاب ،مشيرا إلــى العملية الشاملة
سيناء  ٢٠١٨وما حققته من نجاح في
ضرب البنية التحتية لإلرهاب ،ومؤكدا
أن م ـصــر تـعـتـمــد م ـق ــارب ــة شــام ـلــة في
محاربة اإلرهاب للموازنة بين اعتبارات
األمن ومقتضيات حقوق اإلنسان.

أمرت قاضية إكوادورية بحبس
الرئيس السابق رفائيل كوريا
في إطار قضية تشمل خطف
ّ
مشرع ،مطلقة شرارة مواجهة
مع السياسي اليساري المقيم
في بلجيكا ،والذي تعهد الطعن
ّ
وتحدى أمر سجنه.
على الحكم
وكان النائب المعارض السابق
فرناندو بالدا تعرض للخطف
لفترة وجيزة عام  2012في
كولومبيا المجاورة ،التي
كان فر إليها بعد الحكم عليه
بالسجن عامين للتشهير
بكوريا.

ةديرجلا
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ُ
إردوغان يؤدي اليمين االثنين ويدخل تركيا العهد الرئاسي
مرسوم بتغيير بعض القوانين وشطب رئاسة الوزراء
ً
أصدرت تركيا مرسوما بنقل
بعض الصالحيات إلى الرئيس
في ضوء انتقال البالد إلى
نظام الرئاسة التنفيذية بعد
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية
الشهر الماضي ،ويدخل
المرسوم تعديالت على قوانين
صدرت بين عامي 1924
و 2017وسينقل اختصاصات
من رئيس الوزراء ومجلس
الوزراء إلى الرئيس ومكتبه،
اعتبرته المعارضة
وهو ًما ً
«خطرا كبيرا على تركيا».

ً
بــاتــت تركيا رسـمـيــا فــي قبضة
«رجلها القوي» رجب طيب إردوغان،
بعدما نـشــرت الـجــريــدة الرسمية،
ً
أمــس ،مرسوما يتضمن تعديالت
ع ـل ــى ن ـظ ــام ال ـح ـك ــم ال ــرئ ــاس ــي في
ال ـ ـبـ ــاد؛ م ــن خ ـ ــال ت ـغ ـي ـيــر بـعــض
ً
ال ـق ــوان ـي ــن ت ـم ـه ـيــدا لــان ـت ـقــال إلــى
النظام الرئاسي.
وب ـ ـمـ ــوجـ ــب الـ ـ ـم ـ ــرس ـ ــوم ب ـ ُح ـكــم
الـ ـق ــان ــون ال ــرق ــم  ،477الـ ـ ــذي ن ـشــر
فجر أمس ،فإن صالحيات مجلس
الوزراء المنصوص عليها في بعض
ُ
القوانين تمنح لرئيس البالد ،عقب
ّ
دخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ.
ونـ ّـص المرسوم على استخدام
عبارتي «رئيس الجمهورية» و«من
ق ـبــل رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة» ،مـكــان
العبارات «لجنة النواب التنفيذيين»
و«م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء» و«رئ ـ ــاس ـ ــة
الوزراء» التي كانت واردة في بعض
القوانين.
وبـمــوجــب الـنـظــام الـجــديــد ،يتم
إلغاء منصب رئيس الوزراء ويصبح
ب ــوس ــع ال ــرئ ـي ــس إصـ ـ ــدار مــراسـيــم
لتشكيل وزارات وإقــالــة موظفين
حـكــومـيـيــن م ــن دون ال ـحــاجــة إلــى
موافقة البرلمان.
وكانت الحكومة تصدر المراسيم
م ــن دون ال ـح ـص ــول ع ـلــى مــواف ـقــة
البرلمان منذ فرض حال الطوارئ
ب ـعــد م ـح ــاول ــة انـ ـق ــاب ف ــي يــولـيــو
 .2016وتعهد إردوغ ــان برفع حال
الطوارئ بعد االنتخابات.
ومن المقرر أن تدخل التعديالت
الخاصة بنظام الحكم الرئاسي ّ
حيز

ً
التنفيذ تزامنا مع مباشرة الرئيس
ً
مـهــامــه رسـمـيــا بـعــد أدائـ ــه اليمين
ً
الدستورية رئيسا للجمهورية أمام
البرلمان ،االثنين المقبل.
وب ـعــد أداء الـيـمـيــن ،مــن الـمـقــرر
ً
أن يقيم إردوغ ــان حفال في القصر
الرئاسي الضخم الذي شيده على
م ـش ــارف أن ـق ــرة ،وم ــن الـمـتــوقــع أن
يــدلــي بكلمة خ ــال ال ـمــراســم التي
ستحضرها شخصيات من أوساط
األعمال والفنون والرياضة ،إضافة
إلـ ـ ــى قـ ـ ــادة دول أج ـن ـب ـي ــة ،حـســب
ص ـح ـي ـفــة «ح ــريـ ـي ــت» م ـض ـي ـفــة أن
المراسم سيليها عشاء.
وشهدت تركيا في أبريل ،2017
ً
ً
استفتاء شعبيا ،أفضى إلــى إقــرار
تعديالت دستورية تتضمن االنتقال
من النظام البرلماني إلى الرئاسي،
وزيادة عدد نواب البرلمان ،وخفض
سن الترشح لالنتخابات البرلمانية.
وب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ت ـل ــك ال ـت ـع ــدي ــات،
شـهــدت الـبــاد انـتـخــابــات رئاسية
وبــرلـمــانـيــة مـبـكــرة ،فــي  24يونيو
الماضي.
وفاز بالرئاسة إردوغان ،مرشح
حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ،كما
حقق الحزب ،بالشراكة مع «الحركة
القومية» ،أغلبية في البرلمان.
وجـ ــرت االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة
والبرلمانية في ظل حالة الطوارئ
ال ـم ـع ـل ـنــة م ـن ــذ م ـح ــاول ــة االن ـق ــاب
الفاشلة عام  ،2016التي قتل فيها
ً
 240شخصا على األقل.
وت ـ ـ ـ ــؤذن ن ـت ـي ـج ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
األخـ ـي ــرة بـتـطـبـيــق ن ـظ ــام رئــاســي

أزالت بلدية إسينيورت في مدينة إسطنبول
التركية ،الفـتــات الـمـحــال التجارية العربية،
أمس األول.
ووف ـقــا لـمــا نـشــرتــه جــريــدة زم ــان التركية،
تأتي هذه اإلزالة تطبيقا لقانون البلدة ،الذي
ينص على أن تكون ما تصل نسبته إلــى 75
في المئة من الكلمات على أي الفتة مكتوبة

لوحة كبيرة إلردوغان في أحد شوارع إسطنبول (رويترز)
جــديــد أي ــدت ــه غــالـبـيــة بـسـيـطــة في
استفتاء عام  ،2017وهو ما اعتبرته
ً
ً
المعارضة «خطرا كبيرا على تركيا».
واستقبل إردوغان،أمس ،رئيس
المحكمة الدستورية زهدي أرسالن،
قبيل االنتقال إلى النظام الرئاسي.

السورية .وليست إسينيورت الوحيدة التي
قــررت إزال ــة الــافـتــات العربية ،حيث سبق
لبلدية «هــاتــاي» جنوب الـبــاد أن أصــدرت
ً
أمـ ـ ــرا ب ــإزال ــة الفـ ـت ــات ال ـم ـح ــات الـمـكـتــوبــة
بالعربية في الوالية أواخر مايو الماضي،
كما سارت على الطريق ذاته بلدتا مرسين
وأضنة.

وم ـ ـسـ ــاء ،أع ـل ــن رئ ـي ــس الـلـجـنــة
العليا لالنتخابات التركية سعدي
غ ــوف ــن أمـ ـ ــس ،ال ـن ـت ــائ ــج الـنـهــائـيــة
لالنتخابات الرئاسة والبرلمانية
التي جرت  24يونيو الفائت.
وأشار غوفن في مؤتمر صحافي،
إلى أن مرشح حزب العدالة والتنمية
الحاكم ،الرئيس الحالي رجب طيب
ً
إردوغـ ـ ــان حـصــل عـلــى  26مليونا
و 330ألفا و 823صوتا ما نسبته
( 52.59فــي المئة) فــي االنتخابات
الرئاسية ،بحسب النتائج النهائية.
وأضاف أن مرشح حزب الشعب
الجمهوري المعارض محرم إينجة
حـصــل عـلــى مــا نسبته  30.64في
المئة من األصوات في االنتخابات
الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة ،تـ ـ ــاه مـ ــرشـ ــح ح ــزب
الشعوب الديمقراطي صالح الدين
دميرتاش على  8.40في المئة ،ثم

مرشحة حــزب «إي ــي» مــرال أقشنار
على  7.29في المئة ،ومرشح حزب
السعادة ،تمل قره موال أوغلو على
 0.89في المئة ،وأخيرا مرشح حزب
الــوطــن دوغ ــو برينجك عـلــى 0.20
في المئة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن ح ـ ـ ــزب «ال ـ ـعـ ــدالـ ــة
والـتـنـمـيــة» حـصــل عـلــى  42.56في
المئة من األصوات في االنتخابات
البرلمانية بحسب النتائج النهائية،
و«ال ـح ــرك ــة ال ـقــوم ـيــة» ع ـلــى 11.10
فــي الـمـئــة ،و«الـشـعــب الجمهوري»
على  22.65فــي المئة ،و«الشعوب
الديمقراطي» على  11.70في المئة،
و«إيي» على  9.96في المئة.
ً
ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا لـ ـلـ ـنـ ـت ــائ ــج ال ـن ـه ــائ ـي ــة
لالنتخابات البرلمانية« ،العدالة
والتنمية»  295مقعدا في البرلمان
(المؤلف من  600مقعدا) ،و«الشعب

الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري»  ،146و«الـ ـشـ ـع ــوب
الديمقراطي»  ،67و«الحركة القومية»
 ،49و«إيـ ــي»  ،43بحسب مــا أعلنه
غوفن.
وذك ــر غــوفــن أن ــه سـيـتــم تسليم
رئيس البرلمان إسماعيل قهرمان
ال ـن ـت ــائ ــج ال ـن ـهــائ ـيــة لــان ـت ـخــابــات
البرلمانية ،ووثيقة فــوز إردوغ ــان
باالنتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن يجتمع البرلمان
بعد ثالثة أيــام مــن إعــان النتائج
الرسمية ليؤدي أعضاؤه اليمين.
ومن المتوقع أن يعلن إردوغــان
تشكيل حكومته الجديدة بعد أدائه
اليمين .وقالت مصادر إن إردوغان
رب ـمــا يـمـنــح ح ـل ـفــاءه «الـقــومـيـيــن»
حـقــائــب وزاري ـ ــة م ـكــافــأة لـهــم على
مساندة الحزب الحاكم في البرلمان.
(أنقرة  -وكاالت)

ّ
البيت األبيض يستبق قمة «الناتو» :لن نكون «حصالة نقود»

• ترامب وروته :الحلف حجر زاوية ألمننا • ميركل ملتزمة بزيادة نفقات الدفاع

ترامب يعانق حاكم ويست فيرجينيا خالل ّ
تجمع عشية عيد
(أ ف ب)
					
االستقالل

قبل أسبوع من قمة حلف شمال األطلسي
(الـنــاتــو) المقبلة الـتــي ستعقد فــي بروكسل
يومي  11و 12يوليو ال ـجــاري ،كشف البيت
األبيض ،أن الرئيس دونالد ترامب سيعلن أمام
القمة أن بالده لن تكون ّ
«حصالة نقود» للعالم.
وفـ ـ ــي مـ ـع ــرض إج ــابـ ـت ــه عـ ــن سـ ـ ـ ــؤال عـمــا
سيتحدث الرئيس األميركي عنه أمام القمة،
قال نائب الناطق الرسمي باسم البيت األبيض،
هــوغــان غـيــدلــي« :ي ـنــوي الــرئـيــس خ ــال هــذه
االجتماعات التمسك بالموقف الذي يتضمن
حماية األميركيين ،ودعم شركائنا وحلفائنا،
ولكن ،وكما قال مــرات عــدة ،كانت أميركا في
كثير من األحيان تعتبر حصالة نقود للعالم
بأسره ،ومن الضروري وقف ذلك».
وك ـ ــان ق ـ ــادة دول ح ـلــف ش ـم ــال األطـلـســي
تـعـهــدوا فــي الـقـمــة الـتــي عـقــدت فــي ويـلــز في
س ـب ـت ـم ـبــر  ،2014بـ ــزيـ ــادة ن ـف ـق ــات ب ـلــدان ـهــم
العسكرية خالل  10سنوات بنسبة ال تقل عن
 2في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وينفق في الوقت الحالي ثمانية أعضاء
فقط فــي الحلف على الــدفــاع أكـثــر مــن  2في

المئة مــن إجمالي الناتج المحلي ،فــي حين
تبلغ الموازنة العسكرية للواليات المتحدة
نحو  3.58في المئة من إجمالي الناتج المحلي،
وألمانيا  1.2في المئة.

حجر الزاوية
الــى ذلــك ،أعلن الرئيس األميركي ورئيس
الوزراء الهولندي مارك روته ،ان حلف شمال
األط ـل ـســي الي ـ ــزال يـمـثــل حـجــر ال ــزاوي ــة ألمــن
بالدهما المشترك ،مؤكدين إدراكهما الحاجة
إلى تقاسم عبء الدفاع واألمن المشترك.
وأوضح بيان مشترك أصدره البيت األبيض
مساء امس األول ،ان ترامب وروته «يتطلعان
الى قمة حلف االطلسي المقبلة ،للتأكيد على
االسهامات المهمة للحلف في االمن االميركي
واألوروبي».
وأض ــاف ان الــواليــات المتحدة تـقـ ّـدر قيام
هولندا بخطط لنشر مزيد من القوات وتوسيع
المشاركة الهولندية في بعثة حلف االطلسي
في أفغانستان الى جانب توسيع اسهامها في

بعثة األطلسي في ليتوانيا حتى نهاية عام
 .2020وأعلن البيان موافقة اإلدارة االميركية
والحكومة الهولندية على اتفاقية إلنشاء اطار
عمل ألنشطة التعاون الدفاعي الثنائي بما
سيساهم بشكل كبير في تسهيل قدراتهما
على تعزيز أنشطة الدفاع التعاوني.
وأشار الى انه ادراكا بأن نشاطات االنترنت
الخبيثة وحمالت التضليل االلكترونية تشكل
تهديدا متزايدا لألمن القومي واالزدهــار فإن
«الواليات المتحدة وهولندا تلتزمان بمواصلة
تعزيز تعاونهما بشأن القضايا اإللكترونية».
وفــي بــرلـيــن ،أك ــدت المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل عزمها بذل مزيد من الجهود
في زيادة موازنة الدفاع األلمانية.
وقــالــت خ ــال جلسة نـقــاش فــي البرلمان
األلماني «بوندستاغ» ،أمس ،حول موازنة عام
 ،2018إنها ممتنة لزيادة موازنة الدفاع في
الـمــوازنــة الحالية ،موضحة أن مخصصات
م ــوازن ــة ال ــدف ــاع ف ــي أل ـمــان ـيــا ل ــم ت ـعــد كــافـيــة
بالقياس إلى مخصصات دول أخرى للدفاع
في ضوء ناتجها المحلي اإلجمالي.

شغب «ليلي» في نانت ...وماكرون «يرقص» بالغوس
اندلعت أعمال شغب في عدد
من أحياء مدينة نانت الفرنسية
ل ـي ــل الـ ـث ــاث ــاء  -األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،إث ــر
ً
مقتل شــاب ( 22عاما) برصاص
شرطي أطلق عليه النار ،بعدما
صدم بسيارته شرطيا آخر أثناء
محاولته الفرار من حاجز أمني.
ودعت وزيرة العدل الفرنسية
الى «الهدوء» في المدينة الواقعة
غــرب فرنسا .وقــال مدير شرطة
المدينة جان كريستوف برتران،
إن عـ ـن ــاص ــر ال ـ ـشـ ــرطـ ــة أوق ـ ـفـ ــوا
سـيــارة الرتـكــابـهــا مخالفة ،لكن
«السائق الذي تظاهر بأنه يترجل
م ــن س ـي ــارت ــه دهـ ــس مــوظ ـفــا في
الشرطة» ،مما أسفر عن إصابته
ب ـ ـج ـ ــروح ط ـف ـي ـف ــة ف ـ ــي رك ـب ـت ـي ــه
«فأطلق أحــد زمــائــه الشرطيين
الـنــار وأص ــاب الـشــاب الــذي مات
لسوء الحظ».
مــن جهته ،قــال المدعي العام
فــي نــانــت بـيــار سينيس ،إنــه تم
فتح تحقيق «لتحديد ا لـظــروف
التي دفعت الشرطي الستخدام
سالحه».

وفاة شاب
وفور شيوع نبأ وفاة الشاب،
اندلعت أعمال عنف في عدد من
األحـيــاء الحساسة فــي المدينة،
ح ـيــث ن ــزل ال ــى الـ ـش ــوارع شـبــان
م ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــون ب ـ ـق ـ ـنـ ــابـ ــل حـ ـ ــارقـ ـ ــة،
وأض ــرم ــوا ال ـن ـيــران فــي سـيــارات
وفي مركز تجاري.

الوطنية أبلغتا بالحوادث «إللقاء
الضوء عليها بشفافية كاملة».

ماكرون

ماكرون في الملهى الليلي في الغوس
وق ـ ـ ــال أح ـ ــد سـ ـك ــان ال ـم ـن ـط ـقــة
وي ــدع ــى سـتـيـفــن ( 24ع ــام ــا) انــه
سمع «دوي انفجارات» ،مؤكدا أن
«كل شيء كان يحترق ( )...كانت
ألـسـنــة ال ـن ـيــران تلتهم حــاويــات
نفايات وسيارات ،وكان (الشبان)
يحطمون كل شــيء ،وقــد استمر
هذا األمر وقتا طويال جدا».

روالند
وق ــال ــت رئ ـي ـس ــة ب ـل ــدي ــة نــانــت

(رويترز)

ج ــوه ــان ــا روالن ـ ـ ـ ــد« :أف ـ ـكـ ــر ب ـهــذا
ال ـش ــاب الـقـتـيــل وبــأســرتــه وبـكــل
سـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــي وسـ ـ ـك ـ ــان
أح ـيــائ ـنــا» ،م ــؤك ــدة أن «ال ـشــرطــة
والقضاء المستقل يجب عليهما
أن يوضحا بكل شفافية ما الذي
جرى هذا المساء» .وقبيل الساعة
الثالثة فجرا (األول ــى ت .غ) عاد
الهدوء الى األحياء الثالثة التي
دارت فيها أعمال العنف.
وحـ ـس ــب مـ ـص ــدر أم ـ ـنـ ــي ،ف ــإن
ال ـشــرطــة ل ــم تـعـتـقــل أحـ ــدا خــال

سلة أخبار
لندن :تسمم جديد
في سالزبوري

ُ
أدخل شخصان الى المستشفى
في مدينة سالزبوري
البريطانية ،وهما في حال
حرجة بعدما تعرضا «لمادة
مجهولة» في اميسبوري على
بعد بضعة كيلومترات عن
المكان الذي وقع فيه العميل
الروسي السابق سيرغي
سكريبال وابنته ضحية
محاولة تسميم في مارس.
وأعلنت شرطة منطقة
ويلتشير أن المريضين
«يتلقيان عالجا في مستشفى
سالزبري بعد تعرضهما
لمادة مجهولة ،وهما في حالة
حرجة» ،مؤكدة أنها تعتبر
األمر «حادثا كبيرا».
والشخصان هما رجل وامرأة
في األربعين من العمر ،وعثر
عليهما غائبين عن الوعي
السبت  30يونيو.

حملة جديدة لنزع «الالفتات العربية»
باللغة الـتــركـيــة ،وبــأحــرف التينية .وتابعت
الصحيفة ،أن رئيس بلدية إسينورت أمر بشن
حملة لفحص نظافة المطاعم السورية ،وتم
إغالق عدد منها بسبب مخالفتها للمعايير.
وتعد إسينيورت من أكثر البلديات التي
يعيش فيها الالجئون السوريون ،وافتتح
بـعـضـهــم م ـطــاعــم وم ـت ــاج ــر ت ـق ــدم األكـ ــات

دوليات

أعمال الشغب هــذه ،علما بأنها
نشرت نحو  200عنصر إلعــادة
األمن الى المدينة.

بيلوبيه
وق ــال ــت وزي ـ ــرة ال ـع ــدل نـيـكــول
بـيـلــوبـيــه« :بــال ـتــأك ـيــد أدعـ ــو الــى
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدوء ،ألن ـ ـ ــه س ـي ـت ــم اح ـ ـتـ ــرام
دول ـ ــة ال ـق ــان ــون ت ـم ــام ــا» ،مــؤكــدة
أن السلطات القضائية والهيئة
ال ـع ــام ــة لـلـتـفـتـيــش ف ــي ال ـشــرطــة

على صعيد آخر ،زار الرئيس
ال ـف ــرن ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون،
ً
م ـل ـهــى ل ـي ـل ـي ــا ،أس ـس ــه أس ـط ــورة
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى ،فـ ـي ــا كـ ــوتـ ــي ،فــي
ال ـعــاص ـمــة ال ـن ـي ـج ـيــريــة الغ ــوس
أمس األول.
وأخـ ــذ م ــاك ــرون ،الـ ــذي اختتم
زيـ ـ ــارة اس ـت ـم ــرت ي ــوم ـي ــن ،ألكـبــر
دولـ ــة م ــن ح ـيــث ت ـع ــداد الـسـكــان
في إفريقيا واألكبر اقتصادا بها
أمس ،استراحة من الجانب األكثر
جــديــة للسياسة بــزيــارة الـنــادي
غير الشهير.
وأعقبت «دبلوماسية الملهى
الـلـيـلــي» مــؤتـمــر صـحــافـيــا جــادا
م ــع ن ـظ ـيــره ال ـن ـي ـج ـيــري ،محمد
بــوهــاري ،تعهدا خالله محاربة
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب فـ ـ ــي غـ ـ ـ ــرب إف ــريـ ـقـ ـي ــا.
ون ـ ـشـ ــر م ـ ــاك ـ ــرون أمـ ـ ـ ــس ،مـقـطــع
فيديو لنفسه يرقص في النادي
ب ـم ــوس ـي ـق ــى إف ــريـ ـقـ ـي ــة صــاخ ـبــة
ونساء يرتدين تنانير قصيرة.
وقال في تغريدة «إنها الطاقة
اإلفــريـقـيــة ،الـتــي اكتشفتها هنا
في الغوس ،عندما كان عمري 23
عاما» .وقضى الرئيس الفرنسي
( 40عاما) ،عدة أشهر في العمل
بالسفارة الفرنسية ،في نيجيريا،
كمتدرب قبل  17عاما.
(فرنسا  -أ ف ب)

وذك ــرت ميركل أن ألمانيا ألــزمــت نفسها
لذلك بإنفاق  1.5في المئة من ناتجها المحلي
اإلجمالي على الدفاع بحلول عام .2025
وفي إشارة إلى قمة األطلسي ،قالت ميركل
إن هناك مالحظات ناقدة من الواليات المتحدة
فــي ش ــأن ع ــدم إنـفــاق ألمانيا بــالـقــدر الكافي
على الدفاع.
وم ــن الـمـخـطــط زي ـ ــادة نـفـقــات ال ــدف ــاع في
ألمانيا العام المقبل بمقدار نحو  4مليارات
يورو لتصل إلى  42.9مليار يورو.
ورغ ـ ــم ذلـ ــك ف ــإن ــه م ــن ال ـم ـتــوقــع اس ـت ـمــرار
االس ـت ـيــاء داخ ــل «األط ـل ـس ــي» ،خـصــوصــا من
جــانــب ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،بـسـبــب تخطيط
ألـمــانـيــا إلن ـفــاق أمـ ــوال عـلــى ال ــدف ــاع أق ــل مما
ينتظره الشركاء في الحلف.
وفي مدريد ،أكد رئيس ال ــوزراء االسباني
اليساري بيدور سانشيز ان بالده حليف قوي
وملتزم بحلف شمال األطلسي ،مشيرا إلى ان
اسبانيا التزال تراهن على «حلف قوي وحكيم»
يحمي المواطنين من مخاطر مثل اإلرهاب.
(عواصم  -وكاالت)

قتيل في مواجهات
بشمال نيكاراغوا

أسفرت مواجهات بين
أنصار للمعارضة وعناصر
من الشرطة دخلوا مدينة ال
ترينيداد في شمال نيكاراغوا،
عن قتيل واحد من قوات
مكافحة الشغب.
ووقعت هذه الصدامات فيما
بدأت مجموعة من خبراء
لجنة الدول األميركية لحقوق
اإلنسان ،في اطار مهمة تستمر
 6أشهر ،التحقيق في أعمال
العنف التي أسفرت في هذا
البلد عما بين  220و 309قتلى،
منذ  18أبريل.

الرئيس المكسيكي المنتخب
يلتقي بومبيو  13الجاري

أعلنت وزارة الخارجية
المكسيكية أن الرئيس
المنتخب اندريس أوبرادور
سيلتقي وزير الخارجية
األميركي مايك بومبيو في
مكسيكو في  13الجاري.
وأضاف البيان أن اللقاء سيركز
على قضايا «الهجرة والتجارة
واألمن والتعاون» ،موضحا
أن الوزير األميركي سيلتقي
ايضا الرئيس المنتهية واليته
انريكي بينا نييتو ،ووزير
الخارجية لويس فيديغاراي.

ماليزيا :اتهام عبدالرزاق بخيانة الثقة
«عدالة الشعب» :الحكم يشكل بداية عصر جديد
ّ
وجهت محكمة في كوااللمبور،
أمس ،تهمة الفساد الى رئيس الوزراء
الـســابــق نجيب ع ـبــدالــرزاق لقبوله
رشــا بماليين اليوروهات في اطار
تحقيق في فضيحة اختالس اموال
مــن ص ـنــدوق س ـيــادي ســاهـمــت في
االط ــاح ــة ب ــه بـعــد تـسـعــة اعـ ــوام في
السلطة.
ونجيب ،اول رئيس حكومة سابق
في هذا البلد الواقع في جنوب شرقي
آسيا يمثل امام محكمة ،متهم بقبول
رشا بقيمة  42مليون رينغيت (8.9
مــايـيــن ي ــورو) وث ــاث جـنــح اخــرى
تتعلق بـ «خيانة الثقة» .وقد يحكم
عليه بالسجن لكل تهمة يــدان بها.
وأفرجت عنه السلطات بكفالة لكنه
اض ـطــر ال ــى تـسـلـيــم ج ـ ــوازي سـفــره
الماليزيين الــى السلطات وستبدأ
المحاكمة في مطلع فبراير .2019
وتتصل هــذه التهم بشركة «اس
ار سي انترناشونال» التي كانت في
االساس تابعة للصندوق السيادي
« 1ماليجا ديفلوبمنت برهاد» ( 1ام
دي بي) الذي اسسه نجيب اثر توليه
السلطة فــي  2009والـمـثـقــل حاليا
بديون تناهز عشرة مليارات يورو.
وعندما كان في السلطة ،احتكر
ن ـج ـيــب ك ــل م ــا ي ـم ــس بــال ـص ـنــدوق
وتـمـكــن مــن اغ ــاق تحقيقات حــول
الفضيحة واستبعد المنتقدين في
هــذه القضية من الحكومة واسكت
وس ـ ــائ ـ ــل االعـ ـ ـ ـ ــام وقـ ـ ـ ــام ب ــاع ـت ـق ــال
اشخاص تحدثوا عن الفضيحة.
وي ـش ـت ـب ــه ب ـ ــان رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء

نجيب لدى وصوله أمس إلى المحكمة في كوااللمبور (رويترز)
الـســابــق الـبــالــغ مــن العمر  64عاما
اختلس ما يعادل  640مليون يورو،
لكنه نفى ذلك .وتجري تحقيقات في
قضية هــذا لصندوق السيادي في
عدد من الدول وخصوصا سنغافورة
وسويسرا والواليات المتحدة.
وق ـ ــال ت ـي ــان ش ـ ــوا ،ن ــائ ــب رئـيــس
«ح ـ ــزب ع ــدال ــة ال ـش ـع ــب» (ك ـيــديــان
راكـيــات) وهــو تشكيل في التحالف
الجديد الذي وصل الى السلطة بعد
االنتخابات التشريعية التي جرت
في مايو ان «نجيب هو اول رئيس
(ســابــق) ل ـل ــوزراء يــوجــه الـيــه اتـهــام
رسمي في تاريخ ماليزيا» .وأضاف
ان «هذا يشكل بداية عصر جديد لن
يعفى فيه اي شخص يشغل منصبا
ع ــام ــا م ــن ال ـم ــاح ـق ــات اذا اسـتـغــل
السلطة».
وبعيد م ـغــادرة نجيب السلطة،
كـ ـشـ ـف ــت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ان ـ ـهـ ــا صـ ـ ــادرت

م ـ ـئـ ــات الـ ـصـ ـن ــادي ــق ال ـ ـتـ ــي ت ـح ــوي
حقائب يد فاخرة ممتلئة باالموال
والـمـجــوهــرات ،خــال عمليات دهم
في اطار التحقيق في اختالس اموال
الـ ــذي يـسـتـهــدف ال ــرج ــل الـ ــذي كــان
رئيسا للحكومة حتى مايو .2018
وت ـج ـمــع أنـ ـص ــار ن ـج ـيــب خ ــارج
المحكمة ورددوا هتافات مؤيدة له
لدى وصوله إلى المحكمة.
وفي مؤتمر صحافي عقده بعد
خ ــروج ــه م ــن ق ــاع ــة ال ـم ـح ـك ـمــة ،قــال
ع ـب ــدال ــرزاق إن مـحــاكـمـتــه سـتـكــون
ف ــرص ــة «إلث ـ ـبـ ــات ب ـ ــراء ت ـ ــه» ،مـعــربــا
عــن أمـلــه أن تـلـتــزم المحكمة «حكم
القانون».
وأض ــاف :إذا كــان هــذا هــو الثمن
الذي يتعين ّ
علي دفعه بعد خدمتي
للشعب والـبــاد مــدة  42عاما فأنا
على استعداد لذلك».
(كوااللمبور  -أ ف ب)
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رياضة

ِّ
«فيفا» يفعل عقوبة حرمان العربي من تسجيل العبين

ً
برجس :األندية ترفض العبا في
السلة وتوافق على  5في القدم!

المنع حتى نهاية التعاقدات في  31يناير 2019
حازم ماهر

بات العربي غير قادر على
تسجيل العبين جدد في
سجالته بشكل رسمي لفترتي
تسجيل متتاليتين ،وذلك
بعد تفعيل العقوبة من
«فيفا».

تلقى مجلس إدارة الـنــادي العربي
كتابا من اتحاد الكرة أمــس األول ،تم
الـتــأكـيــد خــالــه عـلــى تــوقـيــع االت ـحــاد
ال ــدول ــي (فـيـفــا) الـعـقــوبــة عـلــى ال ـنــادي
ب ـح ـظــره م ــن ال ـق ـيــد ل ـف ـتــرتــي تسجيل
متتاليتين ،وذلــك تنفيذا لـقــرار لجنة
ف ــض ال ـم ـنــازعــات بـعــد ال ـش ـكــوى الـتــي
قــدم ـهــا ال ـم ـح ـتــرف ال ـســابــق لــأخـضــر
الغامبي ابراهيما سونا ،لعدم حصوله
على مستحقاته المالية.
وكان اتحاد الكرة قد تلقى ردا من
"فيفا" ،جاء واضحا وصريحا بتنفيذ
الـعـقــوبــة اب ـت ــداء م ــن ف ـتــرة الـتـعــاقــدات
الصيفية المقبلة ،والتي حددها اتحاد
الكرة خالل الفترة من  15الجاري حتى
 30أغسطس المقبل ،وتستمر العقوبة
حـتــى فـتــرة الـتـعــاقــدات الـشـتــويــة التي
تـبــدأ فــي  2يناير وتنتهي فــي  31من
الشهر ذاته.
وقـطــع كـتــاب "الـفـيـفــا" الـطــريــق أمــام
كــل االحـتـمــاالت والـشـكــوك الـتــي دارت

«العمومية» ألغت المحترف لعدم توافر الدعم المالي في األندية
مــن حـقــوق الـنـقــل الـتـلـفــزيــونــي لــأنــديــة،
• جابر الشريفي

فـ ـ ـ ـ ـ ــي األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
ال ــري ــاض ـي ــة ح ــول
أحـ ـقـ ـي ــة الـ ـع ــرب ــي
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــد م ــع
العبين محترفين
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد خ ـ ـ ـ ـ ــال
الصيف الحالي،
تمهيدا لتدعيم
ص ـ ـفـ ــوفـ ــه ق ـب ــل
انـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق
مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــافـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ــم
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروي
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،مــع رد «فيفا»
إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ق ـي ــد
العبيه الحاليين فقط ،إضافة
إل ــى الــاع ـب ـيــن ال ــذي ــن ت ـمــت إعــارت ـهــم
ألندية محلية.
وك ــان الـعــربــي تـعــرض لـعـقــوبــة في
 2017تقضي بحرمانه من التعاقد مع
ال عـبـيــن محترفين أو حـتــى وطنيين

...
لـفـتــرتــي ان ـت ـقــاالت مـتـتــالـيـتـيــن ،وذلــك
ب ـس ـب ــب عـ ـ ــدم ال ـ ـتـ ــزامـ ــه ب ـم ـس ـت ـح ـقــات
المحترف الغامبي ابراهيما الذي لعب
له قبل موسمين ،واضطر للجوء الى
االجـ ــراء ات القانونية للحصول على

 ...والزعابي يستقيل من مجلس اإلدارة
تقدم عضو مجلس إدارة الـنــادي الـعــربــي ،مدير لعبة
كرة اليد ،رائد الزعابي ،مساء أمس ،باستقالة مسببة من
مجلس االدارة.
وأش ــار الــزعــابــي فــي كـتــاب االستقالة ال ــذي وجـهــه إلى
رئيس مجلس إدارة النادي إلى عدة أسباب رئيسة أدت إلى
اتخاذه هذه الخطوة ،وهي كالتالي :أوال الصراع االنتخابي
الكبير بين أعـضــاء مجلس اإلدارة ،واسـتـنــزاف الـمــوارد
المالية الخاصة باالستثمار المعمول به في النادي ،وعدم
االلتزام بدفع المبالغ الخاصة بمحترفي كرة القدم (الفريق
األول) ،علما بــأن هـنــاك تعهدات بــالــدفــع ،وكــذلــك تحميل

مجلس إدارة النادي ما يقارب "ستمئة ألف" دينار ،بسبب
أخطاء إدارية خاصة بعقود الالعبين المحترفين ،ومن ثم
تحميلها لمجلس اإلدارة.
وأك ــد الــزعــابــي أن ال ـنــادي الـعــربــي وأع ـضــاء الجمعية
الـعـمــومـيــة "يـسـتـحـقــون مـنــا أك ـثــر بـكـثـيــر مـمــا ن ـقــوم ب ــه"،
مطالبا أعضاء مجلس االدارة بتجاوز الخالفات الشخصية
والـمـصــالــح االنـتـخــابـيــة ،والـعـمــل مــن أجــل الـصــالــح العام
لأللعاب الرياضية في النادي.
وشكر كــل مــن ساهم وســانــد لعبة لكرة اليد بالنادي
ً
العربي أثناء فترة إدارته اللعبة ،متمنيا قبول استقالته.

كاكاو يستدعي  4العبين ألزرق الصاالت
استدعى مــدرب المنتخب الوطني األول لكرة قــدم الصاالت البرازيلي
كاكاو  4العبين ،للمشاركة في التدريبات التي تجرى حاليا ،والتي تأتي
ضمن االستعدادات لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا ،2019
والالعبون هم :ناصر القالف
(الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة) ،وع ـب ــدال ـع ــزي ــز
الـبـســام (ال ـي ــرم ــوك) ،وعـبــدالـلــه
ال ـش ـم ــال ــي (كـ ــاظ ـ ـمـ ــة) ،وع ـب ــدال ـل ــه
عبدالصمد (التضامن).
من جانب آخر ،يغادر البالد خالل الساعات القليلة المقبلة العب
األزرق ونادي الكويت عبدالرحمن الطويل ،بعد توصله إلى اتفاق
نهائي مع نادي تاهي سون نام الفيتنامي ،للمشاركة معه في بطولة
األندية اآلسيوية للصاالت.
وأقامت لجنة الصاالت وأعضاء الجهازين الفني واإلداري للمنتخب
حفال على هامش التدريب ،أمس ،احتفاال بخوض الطويل ،الذي يعد
أحد أفضل الالعبين حاليا ،تجربته االحترافية.

رائد الزعابي

وكتاب االتحاد

مستحقات تعاقده مع إدارة األخضر
في ذلك الوقت.
واضطر "فيفا" لعدم تنفيذ العقوبة
آنـ ـ ـ ــذاك ،ب ـس ـبــب ت ـع ـل ـيــق ن ـش ــاط ال ـك ــرة
الكويتية على المستوى الخارجي ،ومن
ثم عدم قدرة االتحاد واللجان االنتقالية
ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام ن ـظ ــام  TMSال ـخــاص
بتسجيل الالعبين ،أما اآلن فعاد إلى
تنفيذ العقوبة مع عــودة اتحاد الكرة
للعمل بعد إع ــادة القيد بهذا النظام،
علما بأنه خــال فترة تعليق النشاط
كان يتم قيد الالعبين يدويا.
يــذكــر أن ال ـنــادي الـعــربــي دف ــع ثمن
سياسة خاطئة لجهاز كــرة سابق لم
يلتزم بالعقود ا لـتــي وقعها مــع عدد
كـبـيــر مــن الــاعـبـيــن الـمـحـتــرفـيــن ،ولــم
يلتزم بـســداد بمستحقاتهم المادية
لـيـكـبــد ال ـن ــادي خـســائــر مــالـيــة كبيرة
وعقوبات صارمة.

قــال رئيس اتحاد كــرة السلة ،ضاري
برجس ،إنه وأعضاء مجلس اإلدارة في
االتحاد فوجئوا بموافقة األندية على رفع
عدد المحترفين في مسابقات كرة القدم
إلى  ،5فيما ترفض العبا أجنبيا واحدا
فــي كــرة السلة ،بــداعــي عــدم وج ــود دعم
مالي من هيئة الرياضة ،مشيرا إلى أن
هذا األمر أصبح غير مفهوم لدى الجميع.
ول ـفــت بــرجــس إل ــى أن مـجـلــس إدارة
االتحاد يحترم قرار الجمعية العمومية،
بإلغاء مشاركة الــاعــب األجـنـبــي ،لعدم
وجــود دعــم مــالــي ،لكن "بما أنــه تــم رفع
ع ــدد الـمـحـتــرفـيــن ف ــي ك ــرة الـ ـق ــدم ،على
األن ــدي ــة أن ت ــواف ــق ع ـلــى ع ـ ــودة الــاعــب
األ جـنـبــي ،ال سيما أن المستوى الفني
للعبة ثابت منذ سنوات ،ولم يتطور".
وأضاف أن صاالت كرة السلة شهدت
فــي الـفـتــرة األخ ـي ــرة عــزوفــا جماهيريا
كبيرا ،وهو ما أدى أيضا إلى عزوف
ال ـت ـس ــوي ــق ل ـ ــدى االتـ ـ ـح ـ ــاد ،الـ ــذي
خاطب العديد من الشركات
ل ـت ـك ــون راع ـ ـيـ ــا ل ـم ـســاب ـقــة
ال ــدوري ،لكنها رفضت،
ب ــداع ــي ع ـ ــدم وج ــود
م ـح ـتــرف ـيــن ،وغ ـيــاب
الجمهور عن صاالت
السلة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد تـ ـ ـع ـ ــاون مــع
األنـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـشـ ـك ــل
ك ـب ـيــر جـ ـ ــدا ،مــن
خ ـ ـ ــال ت ــوزي ــع
 80فـ ــي ا ل ـم ـئــة

واالكـتـفــاء ب ــ 20فــي المئة فقط لالتحاد،
ُ
و"يعد هذا األمر عامال مساعدا لألندية،
إذا ما أرادت استقدام المحترفين".
وتمنى برجس من هيئة الرياضة دعم
األندية ،وتوفير مبلغ مالي لدعم الالعب
األجنبي لكرة السلة ،ليساعد األندية في
جلب الالعب األجنبي ،لحين استكمال
إج ــراء ات االستثمار ،التي بــدأت الهيئة
في فتحها أمام األندية ،لمساعدتها في
ُّ
تحمل األعباء المالية التي تواجهها.
وقال إن االتحاد يدرس طلب جمعية
ع ـم ــوم ـي ــة غ ـي ــر عـ ــاديـ ــة ل ـ ـعـ ــودة ال ــاع ــب
األجنبي ،متمنيا أن تتعاون األندية مع
االتحاد ،وتوافق على المقترح ،ال سيما
بعد موافقتها على رفع عدد المحترفين
ل ـ ـ ـكـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم إلـ ـ ـ ـ ــى 5
العبين أجانب.

ضاري برجس

 ...و«الشباب» يستبعد  5العبين ويتدرب في القادسية
واف ــق مـجـلــس إدارة ن ــادي الـقــادسـيــة
ع ـل ــى اس ـت ـض ــاف ــة ت ــدريـ ـب ــات مـنـتـخـبـنــا
الــوطـنــي لـلـشـبــاب لـكــرة ال ـقــدم تـحــت 19
سنة ،استعدادا لالستحقاقات المقبلة.
وكـ ـ ــان ال ـف ــري ــق يـ ـج ــري ت ــدري ـب ــات ــه عـلــى
الملعب رقم  3بنادي النصر ،والذي تقام
عليه حاليا تدريبات المنتخب األولمبي.
ويـسـتـهــل الـمـنـتـخــب تــدريـبــاتــه الـيــوم
عـ ـل ــى أحـ ـ ــد الـ ـم ــاع ــب الـ ـف ــرعـ ـي ــة بـ ـن ــادي
الـقــادسـيــة ،بـعــد حـصــول الــاعـبـيــن على
راحـ ـ ــة م ــن الـ ـت ــدريـ ـب ــات أمـ ـ ــس ،م ــن أج ــل
التقاط أنفاسهم.
إلى ذلك ،قرر الجهاز اإلداري استبعاد
 5العبين؛ منهما اثنان بداعي اإلصابة،

و 3العبين لعدم التزامهم بالتدريبات،
ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت ف ــي م ـن ـت ـصــف األس ـب ــوع
الـ ـم ــاض ــي ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـج ـه ــاز مـنـحـهــم
فــرصــة لــان ـخــراط فــي الـتــدريـبــات حتى
 1الجاري.
فـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،مـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن
يستبعد مدرب المنتخب محمد السلمان
عــددا مــن الالعبين عقب انتهاء تدريب
الـ ـي ــوم ،ع ـل ــى أن ي ـب ـل ـغ ـهــم ب ــالـ ـق ــرار عـبــر
اتصاالت هاتفية الجمعة ،والذي يحصل
فيه الفريق على راحة من التدريبات.
ويـ ـسـ ـتـ ـبـ ـع ــد ال ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــان ال ـ ـمـ ــزيـ ــد مــن
الالعبين في األيام القليلة المقبلة ،على
أن يتم االستقرار على القائمة النهائية،

ا ل ـت ــي س ـت ـضــم م ــا ب ـي ــن  30و 35ال ع ـب ــا،
والتي ستشارك في المعسكر الخارجي،
ا ل ــذي سينطلق فــي  1أ غـسـطــس المقبل
بإحدى الدول األوروبية.
و س ـي ـقــوم ا ل ـج ـهــاز ا ل ـف ـنــي بتقييم
الــاعـبـيــن بـنــاء عـلــى مــا قــدمــوه في
المعسكر األوروبي ،ليتم استبعاد
العبين جدد ،مع فتح الباب لضم
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ــاع ـب ـي ــن ح ـت ــى يـتــم
االستقرار بشكل نهائي على القوام
الرئيسي للمنتخب.

محمد السلمان

منتخب الدراجات المائية يشارك في بطولة أوروبا فليطح يتفقد منشآت نادي الصيد والفروسية
غ ــادر فــد الـمـنـتـخــب الــوطـنــي لـلــدراجــات
المائية البالد ،مساء أمس األول ،إلى بلجيكا،
لـلـمـشــاركــة ف ــي ب ـطــولــة أوروبـ ـ ــا ل ـلــدراجــات
ال ـمــائ ـيــة ال ـت ــي يـنـظـمـهــا االتـ ـح ــاد الـعــالـمــي
( )IJSBAخالل الفترة من الرابع حتى التاسع
من يوليو الجاري ،بمشاركة  250متسابقا،
يمثلون  25دولة.
ويــرأس وفــد منتخبنا الوطني ،المشكل
م ــن الـ ـن ــادي ال ـب ـح ــري ال ــري ــاض ــي ،عـبــدالـلــه
بــورب ـيــع ،فــي حـيــن يـضــم مــن المتسابقين
محمد بوربيع ،ومحمد الباز ،وعبدالرحمن

العمر ،إلــى جانب سالم المطوع وعبدالله
مندني وبندر البريهي وقاسم محمد حسن
وجاسم الرجيب ومحمد أحمد يوسف.
مــن جـهـتــه ،أك ــد عـبــدالـلــه بــوربـيــع أهمية
مـ ـش ــارك ــة ال ـم ـن ـت ـخ ــب فـ ــي ظـ ــل اإلنـ ـ ـج ـ ــازات
العالمية الكبيرة يحققها في بطولة العالم
ال ـت ــي ت ـق ــام ف ــي واليـ ــة أري ــزون ــا بــالــواليــات
الـمـتـحــدة ،إل ــى جــانــب مــا تــم تحقيقه على
م ـس ـتــوى ال ـب ـط ــوالت الـخـلـيـجـيــة ،وخــاصــة
بطولة اإلمارات ،وإدراج اسم البطل العالمي
محمد بوربيع في موسوعة غينيس ،بصفته

أول العب في العالم يحقق  21ميدالية ذهبية
ف ــي ب ـط ــوالت ال ــدراج ــات ال ـمــائ ـيــة ،محطما
الرقم المسجل لــدى الموسوعة الــذي يبلغ
 15ميدالية.
وأعرب بوربيع عن أمله الكبير بتحقيق
نتيجة مشرفة فــي بطولة أوروبـ ــا ،مشيدا
ب ــااله ـت ـم ــام ال ـ ــذي يــول ـيــه الـ ـن ــادي الـبـحــري
الرياضي ،وتحمل تكاليف مشاركة المنتخب
على نفقته الخاصة ،إلى جانب التسهيالت
التي قدمتها الهيئة العامة للرياضة.

ناشئو تنس الكويت يواصلون
انتصاراتهم في السويد
يــواصــل العـبــو منتخب الكويت
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـت ـن ــس انـ ـتـ ـص ــاراتـ ـه ــم
ف ــي ال ـس ــوي ــد .ف ـفــي ب ـطــولــة ف ــارب ــرغ
ال ـم ـف ـتــوحــة لـلـتـنــس ع ـلــى الـمــاعــب
الـ ــرم ـ ـل ـ ـيـ ــة فـ ـ ـ ــاز بـ ـ ـ ــدر عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
بالمركز األول والميدالية الذهبية
لـلـنــاشـئـيــن ت ـحــت  16س ـن ــة .بينما
ف ــاز الــاعــب عـلــي الـشـطــي بالمركز

بدر عبدالعزيز وعلي الشطي

الثالث والميدالية الـبــرونــزيــة .كما
فاز الالعبان طالل عبدالعزيز وفهد
الدوسري بالمركز األول والميدالية
الذهبية للزوجي للناشئين تحت
 16سنة.
وف ــي ذات الـبـطــولــة ،ال ـتــي وصــل
فيها نجم منتخب الكويت الوطني
للتنس بدر عبدالعزيز إلى مباراتها

ال ـن ـه ــائ ـي ــة ،وه ـ ــي ب ـط ــول ــة ال ـســويــد
الدولية للتنس المقامة في مدينة
بوستاد بالسويد ،استطاع نجما
ال ـك ــوي ــت ع ـي ـســى قـ ـب ــازرد وحـسـيــن
ال ـ ـص ـ ــراف الـ ـ ـف ـ ــوز ب ــالـ ـم ــرك ــز األول
والميدالية الذهبية للزوجي.
ُيذكر أن منتخب الكويت الوطني
ً
ً
للتنس يقيم معسكرا تدريبيا في
ً
السويد ،استعدادا للمشاركة في عدد
من االستحقاقات المهمة القادمة،
ويتكون الــوفــد مــن علي الديحاني
رئـيـســا ،ومــديــر الـفــريــق عبدالرضا
الشطي ،والمدربين الرس جونسون
ومحمد الغريب ،والالعبين :عيسى
قـ ـ ـب ـ ــازرد ،ح ـس ـي ــن الـ ـ ـص ـ ــراف ،ب ــدر
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ،ع ـل ــي ال ـش ـط ــي ،ط ــال
عبدالعزيز ،ومحمد القطان.
مــن جـهـتــه ،أع ــرب الــديـحــانــي عن
سـعــادتــه بنتائج العـبــي المنتخب
الوطني ،وأثنى على أدائهم المتميز
ع ـل ــى الـ ـم ــاع ــب ال ــرمـ ـلـ ـي ــة ،وت ـم ـنــى
ل ـهــم ال ـتــوف ـيــق ف ــي ال ـب ـط ــوالت الـتــي
يـ ـش ــارك ــون ف ـي ـهــا خـ ــال الـمـعـسـكــر
التدريبي وما بعده.

تفقد المدير العام للهيئة العامة للرياضة ،د .حمود فليطح ،مبنى نادي الصيد
والفروسية ،خالل الزيارة التي قام بها ،وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة
النادي مسعود حيات.
وتم خالل الزيارة مناقشة كافة األمور التي تهم النادي والتعرف عن قرب على
سير العمل في المرافق والمنشآت.
ً
ً
وأكد فليطح أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا برياضة اآلباء واألجداد ،وتحرص
على تذليل كافة العقبات من أجل االرتقاء بواقعها ،وذلك بالتعاون مع إدارة النادي.
وقام مدير الهيئة بجولة شملت جميع المرافق ،واطلع على التطوير الذي
شـهــدتــه مـنـشــآت ال ـن ــادي بـعــد تـجــديــدهــا بــالـكــامــل ،ومـنـهــا صــالـتــا اإلس ـكــواش
والبولينغ ومسرح النادي ونادي الرماية.

فليطح وحيات خالل الجولة

«يد» كاظمة يضم صقر الفهد موسمين
•

محمد عبدالعزيز

نجح مجلس إدارة نــادي كاظمة في الحصول
عـلــى خــدمــات الع ــب الـفـحـيـحـيــل ل ـكــرة ال ـيــد صقر
الـفـهــد عـلــى سـبـيــل اإلعـ ــارة م ــدة مــوسـمـيــن ،لــدعــم
ً
صفوف الفريق األول لكرة اليد ،استعدادا للموسم
الجديد.
يــذكــر أن "الـبــرتـقــالــي" احـتــل الـمــركــز الـثــالــث في
ا ل ــدوري الممتاز ،وو صــا فــة بطولة كــأس االتحاد
في الموسم الماضي.
ويعتبر الفهد من الالعبين المميزين في الخط
الخلفي ،وقدم مستويات مميزة مع ناديه األصلي
الفحيحيل خالل الفترة الماضية.
وأ كــدت مصادر أن كاظمة اقترب من استعادة
خدمات نجمه السابق مشعل سويلم ،بعد انتهاء
عقده مع نادي الكويت بنهاية الموسم الماضي،
وسيتم الكشف عن الصفقة خالل األيام المقبلة.
و فــي سياق متصل ،قدمت إدارة اللعبة ،أمس
األول ،ثالثي نادي القادسية :مهدي القالف ،وباقر
خريبط ،وناصر بوخضرا ،الذي تعاقد معهم في
صفقة "انتقال حر" ،بعد نهاية الموسم الماضي
قادمين من نادي السالمية ،بعد انتهاء عقودهم
مع السماوي.
يذكر أن البرتقالي جــدد عقود ثالثة من العبيه
المميزين بعد ظهورهم بمستوى جيد في الموسم
ال ـمــاضــي ه ــم :أح ـم ــد ال ـق ـط ــان ،ومـ ـب ــارك ال ـخــالــدي،
والحارس علي الموسوي.

أمين سر كاظمة يوسف بوسكندر ومدير اللعبة عمر المال يتوسطان الالعبين الجدد

منتخب شباب
اليد يجتمع
اليوم

يـجـتـمــع ال ـج ـه ــازان ال ـف ـنــي واإلداري لـمـنـتـخــب ش ـب ــاب ال ـي ــد بـقـيــادة
الوطنيين خالد غلوم ومساعده خالد المال ،في السادسة والنصف من
مساء اليوم ،مع العبي المنتخب المختارين في التشكيلة األولية ،لبحث
ظروف الالعبين وإمكان استمرارهم مع المنتخب من عدمه خالل الفترة
المقبلة ،وكذلك السفر ضمن معسكر المنتخب في صربيا خالل شهر
أغسطس المقبل.

ةديرجلا

•
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رياضة

 8منتخبات تحمل آمال جماهيرها للمربع الذهبي
تتنافس ثمانية منتخبات
على خطف البطاقات األربع
للدور نصف النهائي (المربع
الذهبي) للمونديال الروسي،
ومن الواضح عدم وجود
فوارق كبيرة بين المنتخبات
المتنافسة ،رغم أفضلية
نسبية للبرازيل وفرنسا.

أكمل المنتخب اإلنكليزي لكرة
القدم مساء أمس األول عقد الدور
ربــع النهائي لمونديال روسيا،
مــن أصــل المنتخبات ال ــ 32التي
خاضت الدور األول 8 ،منتخبات
تتنافس على  4مقاعد في نصف
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،وف ـي ـم ــا ي ــأت ــي ن ـظــرة
عامة على مواجهات الــدور ربع
النهائي ،التي تقام غدا وبعد غد.
الـ ـلـ ـق ــاء األول ي ـ ـقـ ــام غـ ـ ــدا فــي
نيجني نوفغورود ،ويجمع بين
األوروغــواي ،بطلة  1930و،1950
وفرنسا الباحثة عن لقبها الثاني
بعد .1998
المنتخب األميركي الجنوبي
هـ ــو أح ـ ــد م ـن ـت ـخ ـب ـيــن ف ـق ــط (م ــع
بلجيكا) حققا أربعة انتصارات
حتى اآلن في المونديال الروسي،
وتـمـيــز بــدفــاع صـلــب يـقــوم على
القائد دييغو غودين وزميله في
أتلتيكو مدريد االسباني خوسيه
م ــاري ــا خـيـمـيـنــز ،وث ـن ــائ ــي قــاتــل
ف ــي خ ــط ال ـه ـجــوم ق ــوام ــه لــويــس
سواريز وإديسنون كافاني.
ويترقب مشجعو أوروغ ــواي
تبيان ما إذا كان كافاني سيشارك
فــي رب ــع الـنـهــائــي ،بـعــد تعرضه
إلصابة في ربلة الساق اليسرى
فــي ثمن النهائي ضــد البرتغال
( ،)1-2اضطرته إلــى الخروج من
أرض الملعب ،بعدما سجل هدفي
المنتخب.
فــي المقابل ،يـعــول المنتخب
الفرنسي على مواهب في مختلف
خطوطه ،برز منها الشاب كيليان
م ـب ــاب ــي ( 19عـ ــامـ ــا) بـتـسـجـيـلــه
هدفين ونيله ركلة جزاء ،في الفوز
على األرجنتين وليونيل ميسي
 3-4فــي ثمن الـنـهــائــي ،بعد أداء
ممل في الدور

األول ،رفع المنتخب من مستواه
على أرض الملعب ،وسيكون في
حاجة إلى كل أسلحته الهجومية،
الس ـ ـي ـ ـمـ ــا أنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوان غ ـ ــري ـ ــزم ـ ــان،
ف ــي ح ـ ــال أراد اخ ـ ـتـ ــراق الـ ـج ــدار
األوروغوياني.
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة ف ـ ــي رب ــع
الـنـهــائــي ،وت ـقــام غ ــدا فــي مدينة
كـ ـ ــازان ،ه ــي ال ـع ـن ــوان األب ـ ــرز في
هذا الــدور ،بين منتخب أميركي
جـنــوبــي يـحـمــل ال ــرق ــم الـقـيــاســي
في ألقاب كأس العالم ( ،)5ويضم
في صفوفه أغلى العب في العالم
(نيمار) ،ومنتخب بلجيكي يمثل
جيال ذهبيا من المواهب البارزة
فـ ــي أن ــدي ـت ـه ــا األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،مـثــل
ادي ــن هـ ــازارد وكـيـفــن دي بــرويــن
وغيرهما.
بـ ـ ـع ـ ــد بـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ــة م ـ ـت ـ ـع ـ ـثـ ــرة ف ــي
الـمـجـمــوعــة ال ـخــام ـســة ،وت ـعــادل
مع سويسرا  ،1-1زاد السيليساو
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي مـ ــن م ـن ـس ــوب أدائ ـ ــه
تدريجيا ،وفاز على كوستاريكا
وصـ ــرب ـ ـيـ ــا ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة ن ـف ـس ـهــا
ف ــي الـ ـ ــدور األول ،وم ـث ـل ـهــا على
المكسيك في ربع النهائي.

نيمار يستعيد مستواه
اسـ ـتـ ـع ــاد ن ـي ـمــار
م ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ــواه
بـعــد غيابه
 3أ شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــب
االص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة ،إال
أ ن ا لـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــب
مـ ــا زال يـثـيــر
االنـ ـتـ ـق ــادات
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
خ ـل ـف ـيــة

مبالغته في السقوط أرضا عند كل
احـتـكــاك ،وتصنع األل ــم على أرض
الملعب في غالبية األحيان.
وس ـ ـت ـ ـكـ ــون ب ـل ـج ـي ـك ــا أص ـع ــب
اخـتـبــار لـلـبــرازيــل حـتــى اآلن في
المونديال الروسي ،حيث قلبت
الـطــاولــة على الـيــابــان فــي الــدور
ثـمــن الـنـهــائــي ،وسـجـلــت الـهــدف
الـ ـث ــال ــث فـ ــي ال ـ ـثـ ــوانـ ــي األخـ ـي ــرة
مــن الــوقــت ب ــدل الـضــائــع ،بعدما
تأخرت بهدفين نظيفين.
ومــدرب ـهــا االس ـبــانــي روبــرتــو
مارتينيز سـيـكــون أم ــام اختيار
االعتماد على خطته الهجومية
الـ ـمـ ـعـ ـت ــادة فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـب ـط ــول ــة،
الـتــي أوصـلـتــه الــى ربــع النهائي
ب ــالـ ـع ــام ــة الـ ـك ــامـ ـل ــة ،أو إجـ ـ ــراء
تعديالت تكتيكية لمحاولة ضبط
النزعة الهجومية للبرازيل وخط
وسطها القوي.
وخــالـفــت الـســويــد الـكـثـيــر من
ال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات لـ ـتـ ـص ــل ال ـ ـ ــى ح ـيــث
ه ــي اآلن :ال ـ ـ ــدور رب ـ ــع ال ـن ـهــائــي
لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى مـ ـن ــذ م ــون ــدي ــال
 ،1994وتـ ـخ ــوض ال ـب ـط ــول ــة فــي
ظــل غـيــاب أب ــرز نجومها زالتــان
إبراهيموفيتش المعتزل دوليا،
وغـيــر الـمــرحــب ضمنيا بعودته
رغـ ــم ال ــرغ ـب ــة ال ـت ــي أل ـم ــح ال ـي ـهــا،
وكانت في المجموعة نفسها مع
المنتخب األلماني.
ت ـصــدرت الـســويــد المجموعة
السادسة ،وخرجت ألمانيا حاملة
ال ـل ـق ــب مـ ــن الـ ـ ـ ــدور األول ،وأول
اختبار لها كان في ثمن النهائي
مع سويسرا أمس األول ،وعبرته
بأقل المطلوب -1صفر.

مودريتش نجم كرواتيا
وصــاب ـتــه الــدفــاع ـيــة ،ول ــم يتلق
سوى هدفين في المونديال حتى
اآلن ،فــي ال ـم ـبــاراة ضــد ألمانيا،
علما ان أحدهما أتــى في الوقت
بدل الضائع.
و فــي مواجهتهما السبت في
سـ ــامـ ــارا ،س ـت ـك ــون ال ـس ــوي ــد فــي
مواجهة منتخب إنكليزي كسر
ف ــي ث ـمــن ال ـن ـهــائــي لـعـنــة رك ــات
ال ـتــرج ـيــح ال ـت ــي أط ــاح ــت ب ــه من
كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم فـ ــي  3مـ ـح ــاوالت
سابقة.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ
االنـكـلـيــز ربــع

تنظيم وصالبة
دفاعية
ت ـ ـم ـ ـيـ ــز ال ـم ـن ـت ـخ ــب
ال ـ ـسـ ــويـ ــدي بـتـنـظـيـمــه

مبابي

كافاني

الشكوك تحوم حول مشاركة
الروسي زهيركوف أمام كرواتيا
أعلن المنتخب الروسي األول لكرة القدم ،أمس األول ،أن يوري
ً
زهيركوف يعاني التهابا في وتر في الساق ،وبات مهددا بالغياب
عن مباراة منتخب بالده في دور الثمانية بكأس العالم.
ويـســابــق الــاعــب الــزمــن مــن أجــل الـلـحــاق بـمـبــاراة المنتخب
الروسي أمام نظيره الكرواتي المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.
وكــان المنتخب الــروســي يخشى األس ــوأ ،عندما تــم استبدل
الالعب البالغ  34عاما بين الشوطين أمام المنتخب اإلسباني
يوم األحد الماضي.
وتأكدت هذه المخاوف بعد تشخيص ،أمس األول ،حيث بات
المدرب الروسي ستانيسالف تشيرتشيسوف في حيرة من أمره
الختيار التشكيل.
(د ب أ)

ايكدال

شيريشيف نجم روسيا
النهائي للمرة األولــى منذ 2006
بــاالع ـت ـمــاد ع ـلــى تـشـكـيـلــة شــابــة
ي ـق ــوده ــا ال ـم ـهــاجــم ه ـ ــاري كـيــن،
متصدر ترتيب الهدافين بستة
أهـ ـ ـ ـ ــداف ،ورغ ـ ـ ــم تـ ـق ــدم "األس ـ ـ ــود
الـ ـث ــاث ــة" ب ـث ـب ــات ح ـت ــى اآلن فــي
المونديال فإن المنتخب لم يقدم
أداء مقنعا باستثناء المباراة في
الدور األول ضد بنما ( ،)1-6علما
أن األخ ـيــرة كــانــت واف ــدة جديدة
على كأس العالم.
خـ ـ ـت ـ ــامـ ـ ـه ـ ــا م ـ ـ ـسـ ـ ــك ب ـ ـ ـعـ ـ ــد غ ــد
فـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ــوت ـ ـ ـشـ ـ ــي،
ح ـ ـيـ ــث ح ـج ــز
ال ـم ـن ـت ـخ ــب
الـمـضـيــف،
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوأ
تـ ـصـ ـنـ ـيـ ـف ــا
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــن ك ـ ـ ــل
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــات
ال ـ ـم ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ــي

هاري كين

كـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،م ـك ــان ــه فـ ــي رب ــع
النهائي ،وبات يطمح مع مدربه
س ـتــان ـي ـســاف تـشـيــرتـشـيـســوف
إل ــى الــذهــاب ألبـعــد مــن ذل ــك .في
ثمن النهائي ،أطــاح عبر ركــات
الـ ـج ــزاء ال ـتــرج ـي ـح ـيــة بــاإلس ـبــان
أبطال العالم .2010
ميزة الروس في هذه البطولة
الــركــض وال ـن ـشــاط ال ـبــدنــي على
أرض الملعب ،وهــو مــا سيكون
م ـف ـتــاحــا ف ــي م ــواج ـه ــة كــروات ـيــا
المدعمة بنجوم يحسدها عليهم
مـعـظــم الـمـنـتـخـبــات ال ـم ـشــاركــة:
لوكا مودريش ،ايفان راكيتيتش،
م ـ ــاري ـ ــو مـ ــانـ ــدزوك ـ ـي ـ ـتـ ــش،
و"بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــل" رك ـ ـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــح ضـ ــد
ال ــدنـ ـم ــارك ف ــي ثـمــن
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي ،حـ ـ ــارس

المرمى دانيال سوباشيتش،
أوص ـ ـ ـلـ ـ ــوا ب ـ ــاده ـ ــم ال ـ ـ ــى رب ــع
ال ـن ـهــائــي ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى منذ
 ،1998عندما شاركت كرواتيا
كـبـلــد مـسـتـقــل ل ـل ـمــرة األولـ ــى،
وتمكنت من الحلول ثالثة في
المونديال.
ال ــره ــان ال ـكــرواتــي سيكون
ع ـل ــى ج ـي ــل قـ ــد ال ي ـت ـك ــرر فــي
المستقبل المنظور ،السيما
مـ ـ ـ ـ ــع ف ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــان خـ ـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــط
مـ ـ ــودري ـ ـ ـتـ ـ ــش الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـج ــاه ــر
المعلقون بأنه منافس جدي
ع ـلــى ال ـك ــرة الــذه ـب ـيــة ألفـضــل
العب في العالم.

نيمار

هازارد

الصحافة األلمانية تطالب لوف بإعادة «اختراع نفسه»
طالبت الصحافة األلمانية
المدير الفني للمنتخب يواخيم
لوف بإعادة «اختراع نفسه»،
بعد صدمة خروج المنتخب
األلماني حامل اللقب من الدور
األول ببطولة كأس العالم
 2018لكرة القدم المقامة في
روسيا.

تواصلت ردود الفعل القوية
ف ــي ال ـص ـح ــاف ــة األل ـم ــان ـي ــة عـلــى
صدمة خروج المنتخب األلماني
ح ــام ــل ال ـل ـق ــب م ــن ال ـ ـ ــدور األول
ببطولة كأس العالم  2018لكرة
القدم المقامة في روسيا ،وكذلك
اإلعـ ـ ــان ع ــن اس ـت ـم ــرار يــواخ ـيــم
لــوف فــي منصب المدير الفني،
وق ــد طــالـبـتــه الـصـحــافــة بــإعــادة
"اختراع نفسه".
وش ـه ــد ال ـم ــون ــدي ــال ال ــروس ــي
صدمة مدوية للمنتخب األلماني
وجماهيره ،حيث أخفق الفريق
ف ــي ب ــداي ــة مـ ـش ــوار الـ ــدفـ ــاع عــن
ال ـل ـقــب ،وخـ ــرج م ــن ال ـ ــدور األول
ل ـل ـمــونــديــال ل ـل ـمــرة األول ـ ــى منذ
 80عاما.
وودع ا ل ـم ـن ـت ـخ ــب األ ل ـم ــا ن ــي
ال ـم ــون ــدي ــال م ــن ال ـم ــرك ــز ال ــراب ــع
األخ ـيــر فــي مـجـمــوعـتــه ،بـعــد أن
خ ـســر أمـ ــام الـمـكـسـيــك ص ـف ــر1 -
وك ـ ــوري ـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة صـ ـف ــر،2 -
فــي الجولتين األول ــى والثالثة،
وفــاز بشق األنـفــس على نظيره
السويدي  1-2في الجولة الثانية.
وبعدها أعلن االتحاد األلماني
أن مجلس إدارتــه أيــد باإلجماع
استمرار لوف في منصب المدير
ال ـف ـنــي لـلـمـنـتـخــب ،بـيـنـمــا طلب
الـ ـ ـم ـ ــدرب ن ـف ـس ــه بـ ـع ــض ال ــوق ــت

للتفكير وح ـســم ق ـ ــراره ،قـبــل أن
يعلن االتحاد رسميا أمس األول
استمراره في تدريب الفريق.
ويـ ـع ــد اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار لـ ـ ــوف أمـ ــرا
مخالفا لما هو معتاد بالنسبة
إل ــى الـمــدربـيــن بــألـمــانـيــا ،حيث
عــادة مــا يفقدون مناصبهم في
حالة اإلخفاق بالبطوالت الكبرى.

المزيد من المتطلبات
ورغ ــم التأييد الــواضــح الــذي
ح ـ ـظـ ــي بـ ـ ــه لـ ـ ـ ــوف مـ ـ ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد
األل ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــي ل ـ ـل ـ ـع ـ ـبـ ــة ،ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أن
ال ـص ـح ــاف ــة ل ــدي ـه ــا الـ ـم ــزي ــد مــن
ال ـم ـت ـط ـل ـبــات ،ك ــي تـقـتـنــع بـبـقــاء
المدرب الذي تولى المنصب قبل
 12عاما.

استعادة الحماس
وق ـ ـ ـ ـ ــد اع ـ ـت ـ ـب ـ ــر ال ـ ـب ـ ـع ـ ــض أن
العروض غير المقنعة للمنتخب
األل ـمــانــي ف ــي ال ـمــونــديــال كــانــت
انعكاسا للغة جسد لوف نفسه،
وط ــالـ ـب ــت الـ ـ ـم ـ ــدرب بـ ـ ــأن ي ـك ــون
ه ــو نـفـســه تـجـسـيــدا الس ـت ـعــادة
الحماس والشغف المفقود.
وذكرت صحيفة "شتوتغارتر
ناخريشتن"" :كون يواخيم لوف

قادرا على إحياء الحماس مجددا
فــي التتويج بأغلى األل ـقــاب ،لم
يظهر بـعــد .هــو نفسه يـجــب أن
يجسد هذه اإلرادة ،وهذا الشغف.
واأله ـ ــم م ــن ك ــل شـ ــيء :ي ـجــب أن
يعيد اختراع نفسه".

وذكـ ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة "ب ــرل ـي ـن ــر
مورجنبوست" أن المباراة أمام
فرنسا ،ستكشف عن أوراق لوف.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت" :ل ـ ـ ــوف لـ ــن ي ـك ــون
لديه أي رصيد .فإذا فاز ،سيظل
الحذر قائما لدى الجماهير .وإذا

خسر ،سيبدأ الجدل مجددا حول
مستقبله .وسيبدو األمر بمنزلة
خطأ ارتكبه االتحاد األلماني".
(د ب أ)
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السويد تسير بخطى
ثابتة وتتطلع إلى المزيد
يتطلع المنتخب السويدي إلى
تحقيق مفاجأة جديدة على
حساب نظيره اإلنكليزي ،عندما
يلتقي معه في دور الثمانية
ببطولة كأس العالم 2018
لكرة القدم المقامة حاليا في
روسيا.

واص ـ ــل الـمـنـتـخــب ال ـســويــدي
سـ ـلـ ـسـ ـل ــة م ـ ـفـ ــاجـ ــآتـ ــه ،وأضـ ـ ـ ــاف
المنتخب السويسري إلى قائمة
"ض ـحــايــاه" الـتــي ضـمــت هولندا
وإيطاليا وألمانيا ،واآلن يتطلع
إلى مفاجأة جديدة على حساب
ال ـم ـن ـت ـخــب اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،ع ـنــدمــا
يصطدم معه فــي دور الثمانية
ببطولة كــأس العالم  2018لكرة
القدم المقامة حاليا في روسيا.
وك ـ ـ ــان ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـس ــوي ــدي
ق ــد أطـ ــاح نـظـيــره ال ـهــول ـنــدي من
الـتـصـفـيــات األوروبـ ـي ــة المؤهلة
للمونديال ،وصعد على حسابه
إلــى الملحق األوروبـ ــي الفاصل،
ال ــذي شهد ف ــوزه على المنتخب
اإليـ ـط ــال ــي ف ــي م ـف ــاج ــأة م ــدوي ــة،
لتغيب إيطاليا عن المونديال.
و ف ـ ـ ـ ـ ــي دور ا ل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــو عـ ــات
بـنـهــائـيــات ال ـمــونــديــال ال ـحــالــي،
خــالــف الـمـنـتـخــب ال ـس ــوي ــدي كل
ال ـت ــوق ـع ــات وت ــأه ــل م ــن ص ـ ــدارة
م ـج ـم ــوع ـت ــه ب ــرفـ ـق ــة ال ـم ـن ـت ـخــب
المكسيكي صاحب المركز الثاني،
وع ـل ــى ح ـس ــاب مـنـتـخـبــي كــوريــا
الجنوبية وألمانيا حاملة اللقب.
وف ــي دور الـسـتــة ع ـشــر ،أطــاح
ال ـم ـن ـت ـخ ــب الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي ن ـظ ـي ــره
الـ ـ ـس ـ ــويـ ـ ـس ـ ــري ،ب ـ ـعـ ــد أن ت ـغ ـلــب
عليه  / 1صـفــر أم ــس األول على
مـلـعــب كــريـسـتــوفـسـكــي بـمــديـنــة
سـ ــان ب ـط ــرس ـب ــرغ ،ل ـي ـتــأهــل على

العبو المنتخب السويدي
حسابه إلــى دور الثمانية ،حيث
يلتقي المنتخب اإلنكليزي الذي
تــأهــل بــالـفــوز أم ــس عـلــى نظيره
الكولومبي  3 / 4بضربات الجزاء
الترجيحية ،إثــر انتهاء الوقتين
األص ـ ـلـ ــي واإلضـ ـ ــافـ ـ ــي ل ـل ـم ـب ــاراة
بالتعادل .1 / 1
وحـســم المنتخب الـســويــدي،
ال ــذي ي ــدرب ــه ال ـمــديــر الـفـنــي يــان
أن ــدرس ــون ،م ـب ــاراة أم ــس بـهــدف
وحيد أحرزه إيميل فورسبيرغ،
وحافظ الفريق على نظافة شباكه
مـسـتـعــرضــا صــاب ـتــه الــدفــاعـيــة
الهائلة.
وصـ ـع ــدت ال ـس ــوي ــد إل ـ ــى دور
ال ـث ـم ــان ـي ــة م ـ ــرة واحـ ـ ـ ــدة ســاب ـقــة
فقط ،وذلك في عام  ،1958عندما

أحرز المنتخب السويدي حينها
المركز الثاني إثــر الهزيمة أمام
البرازيل في نهائي المونديال.
وف ــي م ـب ــاراة أم ــس األول ،شكل
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي صـ ـخ ــرة
دفاعية صلبة ،ولم يسمح لمنافسه
السويسري بصناعة فرص حقيقية،
وإن ـم ــا صـنــع الع ـبــو ال ـســويــد عــدة
فرص كانت كفيلة بانتصار أكبر.

عناصر التفوق
وق ــال ال ـمــديــر الـفـنــي للمنتخب
السويسري فالديمير بتكوفيتش:
"السويد استغلت عناصر تفوقها
بشكل مثالي ،وكان هذا كافيا للفوز
علينا ...لم يكن (المنتخب السويدي)
المرشح األوفر حظا في التصفيات

ساوثجيت :إطالق سراح الكرة اإلنكليزية
أكد المدير الفني للمنتخب اإلنكليزي األول لكرة القدم غاريث ساوثجيت أن فوز بالده في
إحدى مباريات المونديال بركالت الترجيح هو بمنزلة "إطالق سراح" للكرة اإلنكليزية ،بعد
أن تغلب فريقه أمس األول على كولومبيا في دور الـ 16لبطولة كأس العالم ،بعد االحتكام
إلى الضربات الترجيحية.
وقال ساوثجيت ،عقب اللقاء الذي لعب على ملعب نادي "سبارتك موسكو" الروسي،
"هذا ال يساعد كثيرا في الدور القادم ،ألننا نحتاج إلى استعادة لياقتنا البدنية ،ولكنه
مهم جدا بالنسبة لهذه المجموعة من الالعبين ولألجيال المستقبلية".
وقبل مباراة كولومبيا ،خسرت إنكلترا مبارياتها الثالث التي احتكمت فيها إلى ركالت
الترجيح طوال تاريخها في المونديال ،كما لم تنجح في الفوز من خاللها في بطولة كأس
أمم أوروبا سوى مرة واحدة مقابل اإلخفاق ثالث مرات.
وكان ساوثجيت نفسه أهدر ركلة جزاء في بطولة أمم أوروبا بإنكلترا عام  ،1996ليكلف
هذ الخطأ منتخب بالده الخروج من البطولة أمام ألمانيا.
وأضاف" :هذا شيء سيظل معي دائما ولن يفارقني أبدا ،لكن اليوم مهم
جــدا بالنسبة لنا ،الـنــاس رأت أنــه باإلمكان فعل ش ــيء" ،متابعا" :ليس
فقط فيما يخص ركالت الترجيح ،لكن أيضا فيما يخص معاناتنا في
المباراة وتأخرنا في النتيجة خالل ركالت الترجيح ،في ظل وجود حشد
جماهيري كبير لكولومبيا في الملعب بواقع  5مشجعين كولومبيين
مقابل كل مشجع إنكليزي".
وأكمل" :لدينا جماهير رائعة أصابها اإلحباط طــوال عقود ،اليوم هو
لحظة خاصة بالنسبة لبالدنا" ،مضيفا" :أنــا فخور جــدا بالطريقة التي
لعب بها فريقي ،أعتقد أننا تحكمنا في اللقاء طــوال  90دقيقة ،تحلينا
باالنضباط وكـنــا أذكـيــاء فــي االسـتـحــواذ على الـكــرة ،مــا قــامــت بــه هذه
المجموعة من الالعبين اليافعين أمر رائع حقا".

مينا :أشعر بالفخر بما قدمناه
أعرب المدافع الكولومبي يري مينا عن أسفه لخروج منتخب
بالده األول لكرة القدم من منافسات بطولة كأس العالم ،إثر سقوطه
أمام نظيره اإلنكليزي أمس االول بركالت الترجيح في دور الـ.16
وقــال مينا ،الــذي سجل هــدف الـتـعــادل لكولومبيا فــي الوقت
األصـلــي لـلـمـبــاراة" ،إن ــه أمــر مــؤلــم جــدا ألنـنــا بذلنا كــل شــيء في
الملعب ،ركالت الترجيح تعتمد على الحظ".
وأبــدى مينا أيضا شعوره بالفخر بالمستوى الــذي ظهر به
فــريـقــه خ ــال ال ـمــونــديــال ،وبـقــدرتــه عـلــى إي ـصــال رســالــة لالعبي
المنتخب اإلنكليزي بأنهم أخطأوا في التقليل من شأنه وشأن
زمالئه.
وأضاف مدافع برشلونة اإلسباني ،الذي سجل ثالثة أهداف في
هذا المونديال" ،أشعر باالمتنان للفريق ،ألنه أتى بنا إلى هنا،
وألنه جعل الفريق اإلنكليزي يدرك أن األمر ليس سهال كما كان
يعتقد ،نحن نحترمهم وعليهم أن يحترمونا بالمثل ،ثبت أن األمر
لم يكن سهال على اإلطالق بالنسبة لهم".
(د ب أ)

أو فــي مجموعته ،لكنه تـقــدم .لقد
ق ــدم ع ــروض ــا قــويــة أمـ ــام إيـطــالـيــا
وألمانيا".
وتابع" :الجميع شكك في قدرات
الـمـنـتـخــب ال ـســويــدي ،وق ــال ــوا إنــه
فريق متواضع ،لكنه ليس كذلك.
إنـ ــه ف ــري ــق قـ ــوي وع ـن ــدم ــا يـتـقــدم
بهدف ،يكون من الصعب اختراق
دفاعه".
وكــان المنتخب السويدي قد
تــأهــل ل ـلــدور الـثــانــي مــن ص ــدارة
المجموعة السادسة التي شهدت
ف ـ ـ ــوزه عـ ـل ــى كـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
والمكسيك ،وكــاد ينهي مباراته
أمــام ألمانيا متعادال  1 / 1لوال
ه ــدف ت ــون ــي كـ ــروس ف ــي الــوقــت
القاتل الذي حسم الفوز أللمانيا

 1 / 2ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة مــن
مباريات المجموعة.
وقال بتكوفيتش مدرب سويسرا
ف ــي حــديـثــه ع ــن م ـفــاجــآت الـســويــد
أمــام منتخبات كبيرة في طريقها
إل ـ ــى دور ال ـث ـمــان ـيــة ل ـل ـمــونــديــال:
"المنتخبات األخرى تتمتع بقدرات
فنية وبدنية عالية ،ولكنهم واجهوا
بــالـطـبــع مـشـكــات أم ــام المنتخب
السويدي".

نقطة القوة
وتـمـثـلــت نـقـطــة ال ـقــوة الرئيسة
للمنتخب الـســويــدي فــي صالبته
ال ــدف ــاع ـي ــة ،ح ـيــث ي ـت ـحــرك الع ـبــوه
ككتلة واح ــدة ،ويقدم كل العــب كل
ما لديه من أجل زمالئه.

وق ـ ــال ف ــورس ـب ـي ــرغ ،ف ــي إشـ ــارة
إلــى الــروح التي يشهدها معسكر
ال ـفــريــق ال ـس ــوي ــدي" :ل ـقــد انـهـمــرت
ّ
عيني عندما شاهدت
الدموع من
ما حققناه معا".
وعـ ـ ـق ـ ــب مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة أمـ ـ ـ ـ ــس ،ظ ـلــت
الجماهير السويدية تهتف باسم
مدرب المنتخب لوقت طويل ،فخرج
لتقديم التحية لهم في االستاد.
وتـحـلــى أن ــدرس ــون بــالـتــواضــع،
ح ـيــث أكـ ــد أن اإلنـ ـج ــاز تـحـقــق من
الـ ـف ــري ــق ول ـ ــم ي ـك ــن إن ـ ـجـ ــازه ف ـقــط،
وذل ـ ــك رغـ ــم ال ـت ـط ــور ال ـك ـب ـيــر ال ــذي
قاد المنتخب إليه ،بعد أن خرجت
ال ـس ــوي ــد م ــن ال ـم ــرك ــز األخـ ـي ــر فــي
مجموعتها بالدور األول في كأس
األمم األوروبية (يورو .)2016

وقال" :نحن سعداء ،لكننا هنا
نتحدث عن كرة القدم ،وكرة القدم
لعبة للفرق (ليست ألفراد)".
ورغم أنه حقق إنجازا مع الفريق
لم يتحقق سوى مرة واحدة طوال
 60عاما ،لم يبد أندرسون قناعة
بالتوقف عن هذا الحد ،وإنما أكد
طموحه لمواصلة المشوار ،وتكرر
ما تحقق في مونديال  1994عندما
وص ـلــت ال ـســويــد إل ــى ال ـ ــدور قبل
النهائي .وأضاف" :لم نقنع بذلك.
ونود الفوز في المباراة المقبلة"،
م ــؤك ــدا أن الـمـنـتـخــب ال ـســويــدي
سيقدم أفضل ما لديه في مواجهة
إنكلترا.
(د ب أ)

فالكاو يشكك في «حيادية» الحكم األميركي غايغر
شكك قائد منتخب كولومبيا لكرة القدم
راداميل فالكاو في "حيادية" الحكم األميركي
م ــارك غــايـغــر بـعــد ال ـخ ـســارة ام ــام انـكـلـتــرا
ب ــرك ــات ال ـتــرج ـيــح  1-1( 4-3ف ــي الــوقـتـيــن
األص ـلــي واإلض ــاف ــي) أم ــس األول ،الـثــاثــاء
في ثمن نهائي مونديال  2018في روسيا.
وصرح فالكاو ،مهاجم موناكو الفرنسي،
في المنطقة المشتركة مع الصحافيين "ان
يعينوا حكما أميركيا ،فهذا يبدو لي أمرا
خاصا .فما بالك إذا كان موقوفا".
وتابع "هذا يترك لدي الكثير من الشكوك،
ألنه ال يتكلم اال اإلنكليزية .ال اعرف ...ما اذا
كان انحيازه اكيدا".
وأوق ـ ـ ــف مـ ـ ــارك غ ــاي ـغ ــر س ـت ــة اشـ ـه ــر مــن
قبل اتحاد الكونكاكاف (اميركا الشمالية
والــوس ـطــى وال ـكــاري ـبــي) فــي  ،2015بسبب
قـ ـ ــرارات م ـث ـيــرة ل ـل ـجــدل ف ــي ن ـصــف نـهــائــي
مـ ـس ــابـ ـق ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــأس الـ ــذه ـ ـب ـ ـيـ ــة ب ـ ـيـ ــن ب ـن ـمــا
والمكسيك.
وفي المباراة التي فازت فيها البرتغال على
المغرب -1صفر في الــدور االول ،اتهم العب
مغربي الحكم األمـيــركــي بأنه طلب قميص
النجم البرتغالي كريستيانو رونــالــدو بين

الشوطين ،لكن االت ـحــاد الــدولــي (فيفا)
نفى على الفور هذه االتهامات.
وأض ـ ــاف فــال ـكــاو "م ــن ال ــواض ــح انــه
عندما كان يوجد أي شك ،يحسم األمر
لمصلحة إنكلترا .هذا عار ان يكون قد
وصل (غايغر) الى ثمن النهائي".
واستفادت انكلترا من ركلة جزاء بعد
خطأ واضــح ارتكبه كارلوس سانشيز
ضد هاري كاين في الدقيقة  ،57وسجل
األخ ـيــر ال ـهــدف ال ـســادس لــه فــي البطولة
مانحا بالده التقدم.
لكن ييري مينا ،مدافع برشلونة اإلسباني
سجل هدف التعادل من ضربة رأس ()90+3
قبل ان تحسم إنكلترا الفوز بركالت الترجيح.
وختم فالكاو "الحزين مثل كل الالعبين.
نـ ـخ ــرج م ــرف ــوع ــي ال ـ ـ ـ ــرأس .ق ــات ـل ـن ــا طـ ــوال
ال ـم ـبــاراة ،وعــادلـنــا فــي اللحظات االخـيــرة.
في بعض االوقــات كنا افضل من انكلترا،
وفــي ركــات الترجيح قد يكون الفوز لنا
او لهم .لم يحالفنا الحظ ،وهذا جزء من
كرة القدم".
(أ ف ب)

وسائل اإلعالم الكولومبية تندب الحظ
أشـ ــادت وســائــل اإلعـ ــام فــي كولومبيا
بــالـظـهــور الـمـمـيــز للمنتخب الـكــولــومـبــي
األول لـكــرة ال ـقــدم فــي بـطــولــة ك ــأس العالم
 2018بروسيا ،والتي ودعها الثالثاء من
دور الستة عشر إثر سقوطه أمــام إنكلترا
ب ــرك ــات ال ـتــرج ـيــح ع ـقــب ان ـت ـهــاء الــوقـتـيــن
األصلي واإلضافي بالتعادل .1-1
وقالت صحيفة "التيمبو" الكولومبية:
"كولومبيا تخرج من روسيا مرفوعة الرأس،
نشكركم كثيرا".
فـيـمــا قــالــت صـحـيـفــة "الـكــولــومـبـيــانــو":
"ان ـت ـهــى حـلــم ال ـم ــون ــدي ــال" ،وكـ ــان ذل ــك في
مقال لها سلطت خالله الضوء على الدور
الــذي لعبه المدافع الكولومبي يــري مينا
صاحب هدف التعادل للمنتخب الالتيني
في الدقائق األخيرة من المباراة.
وأضــافــت صحيفة "الـبــايــس"" :نشكركم

أيها المحاربون ،كولومبيا بذلت روحها
في الملعب".
وتابعت الصحيفة قائلة" :التعادل منح
كولومبيا الحياة ،امتدت المباراة في تلك
اللحظة إلى الوقت اإلضافي الذي سنحت
خالله فرص لكال الفريقين للتسجيل ،إنه
أمر مؤسف لفريق نجح في إثــارة الشغف
وبدا قريبا من تحقيق اإلنجاز ،ولكنه خسر
كل شيء في األمتار األخيرة".
وع ـلــى جــانــب آخـ ــر ،أس ـهــب مــوقــع قـنــاة
"كــاراكــول" التلفزيونية على االنترنت في
الـثـنــاء عـلــى ي ــري مـيـنــا ،وق ــال فــي عـنــوانــه
الــرئـيـســي" :جــواتـشـيـنــي هــي أرض البطل
ال ـقــومــي ال ـج ــدي ــد" ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى إقـلـيــم
جواتشيني الكولومبي الــذي شهد ميالد
مدافع برشلونة اإلسباني.
(د ب أ)

بيكفورد ودير بطال إنكلترا يحتفيان
بالتأهل التاريخي
اح ـت ـفــى الـ ـح ــارس غ ـ ـ ــوردان بـيـكـفــورد
والعــب الــوســط اريــك ديــر ،بطال المباراة
التي فازت بها إنكلترا ،أمس األول ،على
كولومبيا بركالت الترجيح في دور الستة
عشر لبطولة كأس العالم  2018بروسيا،
باالنتصار التاريخي لمنتخب بالدهما
وتأهله لدور الثمانية من المونديال.
وقال بيكفورد ،أحد أبرز الالعبين خالل
فقرة الركالت الترجيحية ،بعدما تصدى
للركلة الخامسة لكولومبيا التي نفذها
الــاعــب كــارلــوس بـيـكــا" :ك ـحــارس مرمى
يسعدني أنني تمكنت من مساعدة فريقي،
هذا شيء مذهل ،ولكننا استحققنا الفوز".
من جانبه ،أعرب اريك دير عن شعوره

بـ ــاالرت ـ ـيـ ــاح ب ـع ــد أن س ـج ــل مـ ــن ال ــرك ـل ــة
ا لـخــا مـســة للمنتخب اإل ن ـك ـل ـيــزي ليقود
األخير إلى دور الثمانية.
وقــال ديــر ،العــب توتنهام اإلنكليزي:
"ف ـ ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ي ـن ـتــاب ـنــي شـ ـع ــور رائ ـ ــع،
التسجيل من الركلة األخـيــرة كــان شيئا
جميال .إنها لحظة عظيمة".
وبـعــد أن ف ــازت بــأولــى مبارياتها في
األدوار اإلقـصــائـيــة للمونديال منذ عام
 ،2006تلتقي إنكلترا يوم السبت المقبل
في دور الثمانية مع السويد ،التي فازت
ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق ع ـلــى س ــوي ـس ــرا بـهــدف
دون رد.
(د ب أ)

مارادونا :كولومبيا تعرضت لسرقة ضخمة أمام إنكلترا
أبــدى نجم الكرة األرجنتينية السابق ،دييغو أرماندو
مارادونا ،استياءه من سقوط كولومبيا ضحية لما أسماه
"سرقة ضخمة" في مباراتها أمام المنتخب اإلنكليزي في
دور الـ 16لبطولة كأس العالم  2018بروسيا.
وكان المنتخب الكولومبي خسر المباراة التي أقيمت
أمــس األول ،فــي العاصمة الــروسـيــة (مــوسـكــو) بركالت
الـتــرجـيــح ،بـعــد أن انـتـهــى الــوقـتــان األص ـلــي واإلضــافــي
بالتعادل (.)1-1
وقال مارادونا ،أمس ،خالل برنامج "من يد رقم ،"10
الذي تبثه شبكة تيليسور التلفزيونية في فنزويال ،إنه
ال يرقى إليه أي شك في أن الحكم األميركي مارك غيغر،
الذي أدار مباراة أمس األول ،احتسب ضربة الجزاء التي
تقدم بها المنتخب اإلنكليزي بهدف دون رد كنوع من
المحاباة للفريق األوروبي.

انتهى التالعب
وأضاف مارادونا" :أشعر بالغضب ،ألنني عندما تحدثت

مع إنفانتينو (رئيس الفيفا) للمرة األولى تغيرت كل األشياء:
رحل اللصوص ،وانتهى التالعب ،وانتهى كل شيء ،واليوم
رأيــت سرقة ضخمة في الملعب .أطالب باالعتذار للشعب
الكولومبي ،لكننا كالعبين لسنا مذنبين".
وقال" :األمر واضح للغاية بالنسبة لي ،غيغر األميركي،
يا لها من مصادفة ،فهو من احتسب ركلة جزاء للبرازيل،
وهو من قدمت نيجيريا شكوى ضده في الفيفا وعوقب
باإليقاف بعدها ستة أشهر".
وت ـح ــدث م ــارادون ــا ع ــن ضــربــة ال ـج ــزاء ال ـتــي احتسبت
إلنكلترا" :لم تكن ركلة جزاء ،إنها مخالفة ارتكبها هاري كين،
والحكم لم يرها ولم يلجأ إلى نظام حكم الفيديو المساعد،
لماذا لم يلجأوا إلى نظام حكم الفيديو المساعد؟".
وتابع" :كولومبيا ماتت واقفة على قدميها" ،مؤكدا أن
المنتخب الالتيني واجه إنكلترا بندية كبيرة ،رغم غياب
أهم عناصره ،خاميس رودريغيز ،العب بايرن ميونيخ
األلماني ،ورغــم الظلم الــذي تعرض له باحتساب ركلة
جزاء غير صحيحة ضده.

وأكمل مارادونا" :إنكلترا لم تتمكن من اختراق كولومبيا.
كولومبيا واجهتها قدر المستطاع بما توافر لديها ،دون
خاميس ،ومــن دون وجــود صــانــع ألـعــاب ،لكنني صرخت
لحظة تسجيل هدف كولومبيا كما لو كنت أنا من أحرزته.
ذلك أمر غير ممكن ،ويجب إدانته ،أقول إلنفانتينو إن هذا
ال يمكن أن يستمر على هذا النحو".
واستمر مارادونا في صب غضبه على الحكم األميركي
ال ــذي وصـفــه بــ"الـلــص" ،وأض ــاف" :ه ــذا الحكم يصلح أكثر
للبيسبول ،لكنه ال فكرة لديه عن كرة القدم".
وتــابــع الــاعــب األرجـنـتـيـنــي الـفــائــز بــالـمــونــديــال في
عام " :1986ال يمكن أن أصدق .أعتذر مرة أخرى للشعب
الـكــولــومـبــي ،ألنـنــا كالعبين ال نختار الـحـكــام ،الحكام
يختارهم (جيانلويجي) كولينا (ر ئـيــس لجنة الحكام
في الفيفا) ،الذي اختاره إنفانتينو من أجل تغيير الفيفا،
الـ ــذي ك ــان يـعــج بــالـلـصــوص وال ـت ــاع ــب ،وال ـي ــوم رأيـنــا
النقيض تماما :فيفا قديم يلجأ إلى التالعب".
(د ب أ)

مارادونا

sports@aljarida●com

مفاجآت وأهداف بالجملة ...والمضيف يواصل احتفاليته
شهدت نهائيات كأس
العالم في روسيا العديد من
المفاجآت ،وتألق العديد من
الالعبين الشبان ،مقابل تراجع
مستوى نجوم كبار ،وانتهاء
مشوارهم الدولي.

تم تسجيل
ً
 ١٤٦هدفا
في  ٥٦مباراة
بمعدل ٢.٦٧

ق ــد ي ـك ــون م ــا خـ ــرج ب ــه غ ــاري
نيفيل أب ــرز انـعـكــاس لما عاشه
ع ـشــاق ك ــرة ال ـق ــدم ف ــي مــونــديــال
روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،ح ـ ـيـ ــث غـ ـ ـ ــرد ال ـ ــدول ـ ــي
اإلنكليزي السابق« :هذه البطولة
من بين األفضل التي شاهدتها
عـ ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ـ ــاق ،روسـ ـ ـي ـ ــا تـنـظــم
المونديال على أعلى مستوى.»...
وكانت نهائيات النسخة الـ،21
التي اختتم دورها ثمن النهائي
أم ــس األول ،عـلــى مــوعــد مــع كل
ش ـ ــيء ،م ــن إثـ ـ ــارة إلـ ــى م ـفــاجــآت
وأهــداف بالجملة (العديد منها
في الثواني القاتلة) ،وصوال الى
االح ـت ـف ــاالت ال ـم ـتــواص ـلــة للبلد
المضيف ،الذي خالف التوقعات
ببلوغه ربع النهائي على حساب
المنتخب اإلسباني ،الذي كان من
أبرز المرشحين للفوز باللقب.
ليونيل ميسي وكريستيانو
رونالدو والكرات الذهبية العشر
ال ـ ـتـ ــي تـ ـش ــارك ــاه ــا فـ ــي األعـ ـ ـ ــوام
العشرة األخـيــرة ،أصبحا خارج
النهائيات بخسارة األرجنتين
والبرتغال في ثمن النهائي أمام
فرنسا ( )4-3واألوروغــواي ()2-1
تواليا.
كــانــت الـنـهــائـيــات عـلــى موعد
مــع مـفــاجــأة مــدويــة قـبــل األدوار
االق ـص ــائ ـي ــة ،ب ـت ـن ــازل الـمـنـتـخــب
األلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ـ ـ ــي ع ـ ـ ــن الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــب ال ـ ـ ــذي
أحـ ــرزه قـبــل  4أعـ ــوام ،بخسارته
ف ــي مـ ـب ــارات ــه األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي دور
المجموعات أمام كوريا الجنوبية
صفر .2 -
خ ـ ـ ـ ــروج مـ ـيـ ـس ــي ( 31ع ــام ــا)
ورونـ ــالـ ــدو ( 33ع ــام ــا) ل ــم يـتــرك
فراغا في البطولة ،بصعود نجم
العب ال يتجاوز التاسعة عشرة

مـ ــن عـ ـم ــره ب ـش ـخ ــص ال ـفــرن ـســي
كيليان مبابي ،الــذي كــان سببا
ف ــي خ ــروج األرج ـن ـت ـيــن م ــن ثمن
النهائي.
ب ـح ـس ــب مـ ـج ــري ــات الـ ـمـ ـب ــاراة
والنتيجة النهائية ا لـتــي أودت
بميسي خــارج كــأس العالم ،بدا
وك ــأن نـجــم بــرشـلــونــة اإلسـبــانــي
ي ـم ــرر ش ـع ـلــة ال ـن ـجــوم ـيــة لـجـيــل
جديد ،على غرار غريمه في ريال
مــدريــد قائد البرتغال رونــالــدو،
ال ــذي ودع الـمــونــديــال فــي اليوم
ذات ــه بــالـخـســارة أم ــام إديـنـســون
كافاني واألوروغواي (.)2-1

سرعة كيليان مبابي
سرعة مبابي قضت على حلم
ميسي بإحراز لقب أول في بطولة
كـ ـب ــرى مـ ــع ال ـم ـن ـت ـخ ــب ،وث ـب ـتــت
موقع فرنسا ضمن المرشحين
الجديين للقب ثان في تاريخها،
بعد أول على أرضها عــام 1998
بقيادة زين الدين زيدان.
وأصـ ـب ــح ن ـج ــم ب ــاري ــس س ــان
جـ ــرمـ ــان أول العـ ـ ــب شـ ـ ــاب مـنــذ
االسطورة البرازيلية بيليه عام
 ،1958يسجل هدفين على األقل
في مباراة إقصائية بالمونديال.
لخصت صحيفة «صنداي تايمز»
اإلنكليزية ص ــراع األج ـيــال على
ال ـع ـشــب األخـ ـض ــر« :ت ـن ـ َـح جــانـبــا
يــا ميسي ،لقد ولــد نجم عالمي
جديد في كأس العالم».
وبـ ــرز الع ـب ــون آخ ـ ــرون كــانــوا
خارج الحسابات في المونديال
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،م ـث ــل ح ـ ـ ــارس مــرمــى
روس ـ ـيـ ــا اي ـ ـغـ ــور اك ـي ـن ـف ـي ــف (32
عاما) ،ونظيره الكرواتي دانيال

سوباشيتش ( 33عــامــا) ،بعدما
صد األول ركلتين ترجيحيتين
إلسـ ـب ــانـ ـي ــا ،والـ ـث ــان ــي  3ركـ ــات
للدنمارك ،فكانا صاحبي إنجاز
التأهل لربع النهائي.

البرازيل تتجنب المفاجآت
ن ـ ــأت الـ ـب ــرازي ــل ب ـن ـف ـس ـهــا عــن
المفاجآت ،وقدمت أداء تصاعديا
عــزز مكانتها كأبرز المرشحين
للفوز باللقب للمرة السادسة في
تاريخها ،كما حال نجمها نيمار،
ال ـ ـ ــذي ب ـ ــدأ ال ـن ـه ــائ ـي ــات ب ـعــرض
متواضع أمام سويسرا (.)1-1
لـكــن ســرعــان مــا وض ــع نيمار
خـلـفــه االص ــاب ــة ال ـت ــي أب ـعــدتــه 3
أشـهــر عــن الـمــاعــب ،وسـجــل في
م ــرم ــى ك ــوس ـت ــاري ـك ــا (2-ص ـ ـفـ ــر)،
ثــم ق ــاد ب ــاده ال ــى رب ــع النهائي
بــال ـت ـس ـج ـيــل مـ ـج ــددا ف ــي مــرمــى
ال ـم ـك ـس ـي ــك (2-ص ـ ـ ـفـ ـ ــر) ،دون أن
يتخلى عن مبالغته في السقوط
أرضـ ـ ــا ،م ــا ج ـع ـلــه م ـحــط ان ـت ـقــاد
مدربين وسخرية مشجعين عبر
وسائل التواصل.
االستعراض واالثارة كانا على
الموعد .تجلى ذلك بأفضل صوره
خالل مباراة بلجيكا واليابان في
ثمن النهائي ،حين تقدمت األولى
بهدفين نظيفين ،واعتقدت أنها
ف ــي طــري ـق ـهــا الـ ــى ربـ ــع الـنـهــائــي
للمرة األولى في تاريخها.
اسـتـفــاق «الـشـيــاطـيــن الحمر»
مـ ـ ـ ــن س ـ ـبـ ــات ـ ـهـ ــم فـ ـ ـ ــي ال ـ ــدق ـ ــائ ـ ــق
الـعـشــريــن األخ ـي ــرة ،وب ــات ــوا أول
منتخب يحول تخلفه في األدوار
اإلق ـصــائ ـيــة ب ـف ــارق هــدف ـيــن إلــى
ف ــوز خ ــال ال ــوق ــت األص ـل ــي منذ

الفرنسي مبابي وليونيل ميسي
 .1966العام المذكور شهد تتويج
إنكلترا بلقبها الوحيد في كأس
العالم ،وهي عادت في المونديال
الروسي إلى ربع النهائي للمرة
األول ــى مـنــذ  ،2006واأله ــم أنها
تـصــالـحــت م ــع رك ــات الـتــرجـيــح
للمرة األولى في كأس العالم ،بعد
ثالث محاوالت فاشلة ،بالتغلب
على كولومبيا.
ف ــي  56مـ ـب ــاراة أق ـي ـمــت حتى
اآلن ،سـجــل  146ه ــد ف ــا ،بمعدل

 2.6هــدف فــي الـمـبــاراة ،علما أن
مـعــدل مــونــديــال ال ـبــرازيــل 2014
كله كان .2.67
وسيكون الــدور ربــع النهائي
على موعد مع المزيد من الثارة،
بعدما وقعت فرنسا على نفس
مسار األوروغواي ،التي تواجهها
غـ ـ ــدا فـ ــي ن ـي ـج ـن ــي نـ ــوف ـ ـغـ ــورود،
والـ ـف ــائ ــز م ـن ـه ـمــا س ـي ـك ــون عـلــى
م ــوع ــد ف ــي ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي مــع
ال ـف ــائ ــز م ــن ال ـم ــواج ـه ــة األخـ ــرى

المرتقبة بين البرازيل وبلجيكا،
أم ــا ف ــي ال ـق ـســم ال ـثــانــي فيلتقي
المضيف مع كرواتيا ،والسويد
مع إنكلترا بعد غد.
ما يجعل النهائيات الـ 21أكثر
حيوية هي االحتفاالت الروسية
الـمـتــواصـلــة مــع ب ـقــاء المنتخب
فــي بـطــولــة دخـلـهــا وه ــو األدن ــى
تصنيفا بين المشاركين ا ل ــ،32
لكن ذلــك لم يمنع رجــال المدرب
س ـتــان ـي ـســاف تـشـيــرتـشـيـســوف

ً
عودة مارسيلو ودوغالس كوستا إلى تدريبات البرازيل القائد الياباني هاسيبي يعتزل دوليا
ع ــاد الـمــدافــع مــارسـيـلــو والمهاجم
دوغ ـ ـ ـ ــاس ك ــوسـ ـت ــا أمـ ـ ــس االول ال ــى
تــدري ـبــات الـمـنـتـخــب ال ـبــرازي ـلــي لـكــرة
الـقــدم ،الــذي يمني النفس باستعادة
رك ـيــزت ـيــن اســاس ـي ـت ـيــن ق ـبــل مــواجـهــة
بلجيكا الجمعة فــي ك ــازان ،فــي الــدور
ربع النهائي لمونديال روسيا.
وكـ ـت ــب االت ـ ـحـ ــاد الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ،عـبــر
حسابه على «تويتر»« ،خبر سار! ()...
تمكن دوغالس كوستا من العودة إلى
التدريب مــع بقية الفريق وشــارك في
التمارين اليومية».
ولـعــب جـنــاح يــوفـنـتــوس االيـطــالــي
م ــرة واحـ ــدة ف ــي ال ـمــونــديــال الـحــالــي،
ع ـنــدمــا دخ ــل ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي من
المباراة التي فازت فيها البرازيل على
كوستاريكا 2-صفر ،في الجولة الثانية
من الــدور األول ،وتعرض إلصابة في
ف ـخ ــذه أب ـع ــدت ــه ع ــن ال ـم ـب ــارات ـي ــن ضد

صربيا في الجولة الثالثة ،والمكسيك
في ثمن النهائي.
وأوضـ ـ ـ ــح االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـب ــرازيـ ـل ــي أن
مارسيلو «عاد إلى التدريب الروتيني»،
ن ــاش ــرا شــريــط فـيــديــو لـتـمــريــن بــدنــي
ظهر فيه مدافع ريال مدريد االسباني
مــرتــاحــا ،وكــان مارسيلو غــاب بــدوره
ع ـ ــن ثـ ـم ــن الـ ـنـ ـه ــائ ــي ض ـ ــد ال ـم ـك ـس ـيــك
بسبب آالم في الظهر أرغمته على ترك
الـمـبــاراة ضــد صربيا بعد  10دقائق
من انطالقها.
وح ـ ـ ــل ف ـي ـل ـي ـب ــي لـ ــويـ ــس ب ـ ـ ــدال مــن
مارسيلو في المباراتين.
وك ــان السيليساو ت ــدرب أم ــس في
سوتشي قبل السفر الــى كــازان ،حيث
س ـت ـقــام مـ ـب ــاراة ربـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي ،الـتــي
سـيـغـيــب ع ـن ـهــا العـ ــب وسـ ــط ال ـن ــادي
الملكي كاسيميرو بسبب االيقاف.
(أ ف ب)

مارسيلو

أعلن قائد المنتخب الياباني لكرة القدم
ماكوتو هاسيبي اعـتــزال اللعب دوليا بعد
ال ـخــروج الـقــاســي لمنتخب ب ــاده مــن الــدور
ثمن النهائي لكأس العالم  2018في روسيا
على يد بلجيكا.
ونشر هاسيبي ( 34عاما) عبر حسابه على
«انستغرام»« :قررت ان أنهي فصل مسيرتي مع
المنتخب الوطني بهذه البطولة».
وي ـتــوقــع ان ي ـلــي إعـ ــان هــاسـيـبــي إق ــدام
العـبـيــن آخــريــن عـلــى خ ـطــوة مـمــاثـلــة ،منهم
المهاجم كيسوكي هوندا ( 32عاما) الالعب
السابق لميالن االيطالي.
وخــاض هاسيبي الــذي تــوج في الموسم
ال ـم ـن ـصــرم ب ـل ـقــب كـ ــأس أل ـمــان ـيــا م ــع نــاديــه
ايـنـتــراخــت فــران ـك ـفــورت ،مـسـيــرة دول ـيــة مع
منتخب «الساموراي األزرق» امتدت  12عاما،
وكان مونديال روسيا  2018ثالث كأس عالم
يشارك فيها.
وخرجت اليابان من الــدور ثمن النهائي

مــن مـفــاجــأة الـعــالــم وب ـلــوغ ثمن
النهائي للمرة األولى منذ انهيار
االتحاد السوفياتي.
ت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل الـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــم الـ ـ ــروسـ ـ ــي
بإقصاء إسبانيا ونجومها من
ثمن النهائي بركالت الترجيح،
وبـفـضــل ده ــاء تشيرتشيسوف
ال ــذي أقـفــل الـمـنــافــذ عـلــى أبـطــال
 ،2010ويأمل المضيف أن يواصل
مـفــاجــآتــه حـيــن يلتقي كــرواتـيــا
ونجومها.

بـخـســارة أم ــام بلجيكا  ،3-2عـلـمــا ان
المنتخب اآلس ـيــوي تـقــدم بداية
بهدفين نظيفين ،قبل ان يعود
«الـشـيــاطـيــن ال ـح ـمــر» م ــن بـعــد،
ويـ ـسـ ـجـ ـل ــوا ه ـ ـ ــدف الـ ـ ـف ـ ــوز فــي
الثواني األخيرة من الوقت بدل
الضائع.
وحرم هدف البديل البلجيكي
نـ ــاصـ ــر ال ـ ـشـ ــاذلـ ــي ال ـم ـن ـت ـخــب
الياباني من بلوغ الــدور ربع
ال ـن ـهــائــي ل ـل ـمــرة األول ـ ــى فــي
تاريخه ،علما انه بلغ الدور
ثمن النهائي ثالث مرات
فــي آخــر ســت مشاركات
متتالية له.
(أ ف ب)

ِّ
«الرسام» إنييستا يودع المنتخب اإلسباني برسالة مفتوحة
ودع ا لـ ـنـ ـج ــم أ نـ ـ ــدر يـ ـ ــس إ ن ـي ـي ـس ـتــا
المنتخب اإلسباني لكرة القدم بعد ختام
مـشــاركـتــه مــع ال ـمــاتــادور فــي مــونــديــال
روسيا  2018عن طريق رسالة مفتوحة
أكد فيها أنه سيظل «دائما مع ال روخا»
وشكر فيها الجميع.
وبعد أن كان قد ودع فريقه برشلونة
قـبــل أش ـهــر قليلة لينتقل إل ــى مـغــامــرة
قد تكون األخيرة في الــدوري الياباني،
خ ــاض إنـيـيـسـتــا ال ـم ــون ــدي ــال ال ــروس ــي
وس ــط تــوق ـعــات ب ـت ـكــرار إن ـج ــاز نسخة
جـنــوب إفريقيا  2010حين منح هدفه
ال ـل ـق ــب ال ـع ــال ـم ــي ال ــوحـ ـي ــد لـلـمـنـتـخــب
اإلسباني.
وأن ـ ـهـ ــى «ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــام» ،وه ـ ــو أح ـ ــد أه ــم
الالعبين في تاريخ كرة القدم اإلسبانية،
مسيرته الدولية بعد إقصاء منتخب ال
روخ ــا مــن ثمن نهائي الـمــونــديــال على
يد أصحاب األرض ،روسيا ،ليبقى في
جعبة إنييستا لـقــب مــونــديــالــي واحــد

( )2010ولقبين فــي أمــم أوروب ــا (2008
و.)2012

حلم حياتي
وكتب إنييستا في خطابه المفتوح الذي
وجهه للجماهير بمناسبة اعتزاله اللعب
الــدولــي أنــه لــن ينسى اللحظة الـتــي ارتــدى
فيها قميص المنتخب اإلسباني أول مرة،
وأكد« :كان حلم حياتي أن أتمكن من الدفاع
عــن أل ــوان ب ـلــدي .إن ــه أم ــر مميز ج ــدا ،ليس
ً
حلما فقط ،بل مسؤولية كبيرة أيضا .طوال
كــل ه ــذه الـسـنــوات حــاولــت أن أك ــون مــدركــا
لما يعنيه هذا وأن أبذل أقصى ما لدي كي
نشعر بالفخر».
وأكمل« :أعتقد أنني كنت محظوظا بأن
أعيش واح ــدة مــن أفضل مــراحــل كــرة القدم
اإلس ـبــان ـيــة ،م ــع ج ـيــل م ــن الــاع ـب ـيــن كــانــوا
استثنائيين بكل معنى الكلمة واليــزالــون.
حققنا نجاحات كبيرة وأشـيــاء كنا نحلم

بـهــا حـيــن كـنــا ص ـغ ــارا ،ولـكــن أيـضــا مــررنــا
بــإحـبــاطــات كبيرة وعشنا لحظات صعبة
جدا .أتوجه بالشكر للجميع ألنهم جعلوني
زميال أفضل والعــب كــرة أفضل .كــان شرفا
لي أن أتمكن من مشاركتكم جميعا كل هذه
السنوات».

وقت التنحي
وأض ــاف« :اآلن هــو وقــت التنحي جانبا.
لم يكن قرارا سهال بالمرة ،بل على العكس،
ظللت أفـكــر فيه ط ــوال أشـهــر كـثـيــرة .الحلم
والرغبة في االستمرار ال شك فيهما ،ولكن
دائ ـم ــا كـنــت أقـ ــول أن ـنــي ســأنـهــي مسيرتي
بتقديم أفضل ما لدي للمنتخب .المستقبل
مـ ـش ـ ّـوق ،ب ــوج ــود م ـج ـمــوعــة م ــن الــاعـبـيــن
الرائعين دون أدنــى شك .ليس لدي أي شك
في أن القادم سيكون رائعا وأنهم سيحققون
نجاحات كبيرة».
وعبر إنييستا عــن امتنانه وشـكــره لكل

من مثل االتحاد اإلسباني لكرة القدم طوال
الفترة التي لعب فيها دوليا مع الماتادور
«على الدعم والمعاملة التي تلقيتها منهم
ط ــوال تلك الـسـنــوات األخ ـيــرة» ،وكــذلــك لكل
ال ـم ــدرب ـي ــن ال ــذي ــن ع ـمــل ت ـحــت إم ــرت ـه ــم مع
ال روخ ــا وذك ــر فـيـهــم جــولـيــن لوبيتيجي،
«وخصوصا لويس أراجونيس».
ووجـ ـ ــه الـ ــرسـ ــام ش ـك ــرا خــاصــا
لـ ـلـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر ورسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة دعـ ــم
للمنتخب اإلس ـبــانــي« :إليكم
ج ـم ـي ـعــا أيـ ـه ــا ال ـم ـش ـج ـع ــون،
شـكــرا لـكــم ،شـكــرا جــزيــا على
دع ـم ـكــم وح ـب ـكــم .دائ ـم ــا م ــع ال
روخا!» .واختتم إنييستا رسالته
قائال« :أخيرا ،أرغب في توجيه
ش ـك ــر خـ ــاص ل ـعــائ ـل ـتــي؛ ش ـكــرا
على دعمكم الدائم وألنكم كنتم
بـجــانـبــي دائـ ـم ــا .سـنـسـعــى خلف
الحلم وسنحققه».
(إفي)
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فرحة عارمة لإلنكليز إثر االنتصار التاريخي
بـ ـ ـع ـ ــد أن عـ ـ ـ ـ ــاش ا لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
اإلنكليزي لحظات قاسية واجــه
ف ـي ـه ــا شـ ـب ــح ال ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن دور
الستة عشر ببطولة كأس العالم
ً
 2018لكرة الـقــدم المقامة حاليا
في روسيا  ،تحول الوضع بشكل
ه ــائ ــل ب ـع ــده ــا ب ـق ـل ـيــل إذ ع ــاش
الفريق فرحة عارمة بعد أن حقق
أول انتصار له بضربات الجزاء
الترجيحية في سجل مشاركاته
بكأس العالم.
وك ـ ـ ــادت م ـ ـبـ ــاراة الـمـنـتـخـبـيــن
اإلن ـك ـل ـي ــزي وال ـك ــول ــوم ـب ــي أم ــس
األول على ملعب "أتكريت أرينا"
بــالـعــاصـمــة مــوس ـكــو أن تنتهي
ب ـ ـفـ ــوز إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا  - 1صـ ـف ــر لـكــن
ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـك ــول ــوم ـب ــي خـطــف
هــدف التعادل  1-1فــي اللحظات
ً
األخيرة لتستمر المواجهة وقتا
إضــافــي لــم يـشـهــد أي أه ــداف ثم
تحسم الـمــواجـهــة بـفــوز إنكلترا
 4-3بضربات الجزاء الترجيحية
ليتأهل إلى دور الثمانية.
وكانت العارضة قد أنابت عن
حارس المرمى اإلنكليزي جوردان
ب ـي ـك ـف ــورد فـ ــي الـ ـتـ ـص ــدي لــرك ـلــة
الـ ـج ــزاء ال ـت ــي س ــدده ــا مــاتـيــوس
أوريـ ـب ــي ث ــم ن ـج ــح الـ ـح ــارس فــي
الـتـصــدي لـضــربــة كــارلــوس باكا
قبل أن ينجح إريك داير في تنفيذ
ضــربــة الـجــزاء الـتــي حسمت فوز
المنتخب اإلنكليزي.
وعـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاراة  ،ظ ــل
المشجعون اإلنكليزي الحاضرين
للمباراة  ،في االستاد إلى ما بعد
ً
منتصف الـلـيــل اح ـت ـفــاال بــالـفــوز
الــذي حققه المنتخب اإلنكليزي
الــذي يضم العديد مــن العناصر
الـ ـش ــاب ــة ،وال ـ ـ ــذي ت ـف ــوق ع ـل ــى مــا
حققته عدة أجيال سابقة.
وكــان المنتخب اإلنكليزي قد
خــاض ضــربــات الـجــزاء
الترجيحية ثالث مرات

جدول مباريات كأس العالم
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مجموعة
الفريق
األوروغواي
روسيا
السعودية
مصر

لعب فوز
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3
٢
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1
3
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3

تعادل هزيمة له
5
0
0
٨
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٢
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3
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0
4
7
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٣
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0
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1
3
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0
1
5
0
2
2
2
0
2
2
1

عليه
1
4
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٣
٢
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١
٣
٠
٣
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٠
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0
٢
٣
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٣
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٣
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٢
٢
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١
٥
٤
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الفريق
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٢
٣
2
3
١
٣
1
٣
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٥
1
0
3
1
0
٣
2
٠
2
٢
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عليه
2
4
3
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الفريق
كولومبيا
اليابان
السنغال
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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

مجموعة

النقاط
٩
٤
٣
1

f

مجموعة
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7
5
٣
1
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مجموعة

النقاط
٧
٥
٣
1

مجموعة

النقاط
٦
6
٣
3

مجموعة

النقاط
٩
٦
٣
٠

h

النقاط
٦
4
٤
٣

الدور األول

جماهير المنتخب اإلنكليزي
س ــابـ ـق ــة فـ ــي سـ ـج ــل م ـش ــارك ــات ــه
بــالـمــونــديــال ،وخـســر فــي الـمــرات
الثالث أمــام ألمانيا واألرجنتين
والـبــرتـغــال ،لكنه نجح أمــس في
فك العقدة على حساب كولومبيا.
وكان ساوثغيت مدرب إنكلترا
ق ــد عـ ــاش ل ـح ـظ ــات ع ـص ـي ـبــة فــي
ظ ــروف مـشــابـهــة خ ــال مسيرته
ك ــاع ــب ،إذ تـلـقــى صــدمــة هــائـلــة
عـ ـن ــدم ــا أه ـ ـ ـ ــدر ضـ ــربـ ــة ال ـ ـجـ ــزاء
الترجيحية ،التي حسمت هزيمة
المنتخب اإلنكليزي أمام نظيره
األلـ ـم ــان ــي فــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور قـ ـب ــل
الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــائ ـ ــي

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

بكأس األمم األوروبية عام 1996
على ملعب ويمبلي.
وكانت تلك الضربة قد أضاعت
على المنتخب اإلنكليزي أفضل
فــرصــة أتـيـحــت أمــامــه حـتــى اآلن
للفوز بلقب بطولة كبيرة للمرة
ال ـث ــان ـي ــة  ،ب ـع ــد أن تـ ـ ــوج بـلـقــب
مونديال .1966
وسجل هاري كين وماركوس
راش ـ ـف ـ ــورد م ـب ـك ــرا فـ ــي ض ــرب ــات
الـجــزاء الترجيحية لكن الضربة
التي نفذها ج ــوردان هندرسون
ت ـ ـصـ ــدى لـ ـه ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس دي ـف ـي ــد
أوسبينا.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب

اإلنكليزي بعدها عبر نجاح كيران
تريبير فــي التسجيل مــن ضربة
الجزاء التي نفذها قبل أن يحسم
داير المواجهة.

لينكر :إنني أبكي
وقـ ــال ن ـجــم ال ـك ــرة االنـكـلـيــزيــة
الـســابــق غ ــاري لينكر عبر موقع
موقع شبكة التواصل اإلجتماعي
"ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر" ،ف ـ ــي وص ـ ــف شـ ـع ــوره
بــال ـس ـعــادة ":إنـ ـن ــي أب ـك ــي .ن ـعــم ،
نعم  ،نعم".
وكـ ـ ــان ال ـم ـن ـت ـخــب اإلن ـك ـل ـي ــزي
ً
ً
قــد أظـهــر تـمــاسـكــا كـبـيــرا عندما

سجل ي ــاري مينا هــدف التعادل
لكولومبيا فــي الـثــوانــي األخيرة
من الوقت المحتسب بدل الضائع
للمباراة  ،بعد أن كــانــت إنكلترا
متقدمة بهدف سجله هاري كين
في الدقيقة .57
فقد حــافــظ الـفــريــق اإلنكليزي
عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــزه وه ـ ـ ـ ــدوئ ـ ـ ـ ــه ف ــي
الــوقــت اإلضــافــي أم ــام المنتخب
ال ـك ــول ــوم ـب ــي ،ال ـ ــذي ح ـصــد ستة
من العبيه بطاقات صفراء خالل
المباراة وتكرر اعتراضاته على
ق ـ ـ ــرارات ال ـح ـكــم األم ـي ــرك ــي م ــارك
غيغر.
(د ب أ)

ف ــاردي نجم المنتخب
اإلنكليزي وزوجته بعد
الفوز على كولومبيا

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

راشفورد نجم إنكلترا يحمل
طفله بعد مباراة كولومبيا

ت ــريـ ـبـ ـي ــر الع ـ ـ ــب إن ـك ـل ـت ــرا
وعائلته بعد المباراة

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
F1

55

السويد

56

كولومبيا

ركالت ترجيح H1 3

57

البرازيل

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
W53

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

رونالدو إلى يوفنتوس :حلم أم حقيقة؟
اشتعلت التكهنات في
معظم الصحف األوروبية
حول إمكانية انتقال مهاجم
ريال مدريد ،كريستيانو
رونالدو إلى صفوف فريق
«السيدة العجوز» بعدما
انتشرت أخبار أمس األول
عن هذه الصفقة المدوية.

"الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــى"" ،ال ـ ـح ـ ـلـ ــم و ...رب ـم ــا
الحقيقة" :ار تـفـعــت حمى امكانية
ان ـ ـت ـ ـقـ ــال م ـ ـهـ ــاجـ ــم ري ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد،
كريستيانو رونالدو الى يوفنتوس،
واش ـت ـع ـلــت ال ـت ـك ـه ـنــات ف ــي معظم
ال ـص ـحــف االي ـطــال ـيــة ال ـتــي تنتظر
انتقال النجم البرتغالي الى صفوف
فريق "السيدة العجوز".
وعنونت صحيفة "غازيتا ديللو
س ـ ـ ـبـ ـ ــورت" ال ــري ــاضـ ـي ــة ال ــواسـ ـع ــة
االن ـت ـش ــار "ي ــوف ــي-س ــي ار ( "7فــي
اشـ ــارة ال ــى كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو
ورقــم قميصه) ،مقدرة الصفقة-اذا
تمت -بـ 350مليون يورو متضمنة
بدل االنتقال واجر الالعب على مدى
اربع سنوات.
وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة "انـطـلـقــت
الوشوشات بين ايطاليا والبرتغال
واسـ ـب ــانـ ـي ــا" ،وت ـح ــدث ــت ع ــن قـصــة
"بـ ـ ـ ــدأت م ـث ــل الـ ـحـ ـل ــم ،اق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ،ثــم
تـحــولــت ال ــى ف ـكــرة ورب ـم ــا تصبح
حقيقة".
وي ـ ـضـ ــع ه ـ ـ ــذا الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو فــي
الواجهة "احد اهم العبين اثنين في

العالم :رونالدو الذي يبحث بعمر
الـ 33عن عقد اخير له في مسيرته
ورب ـ ـمـ ــا عـ ــن ت ـح ــد جـ ــديـ ــد ،وم ــدي ــر
اعـمــالــه جــورجــي مـنــديــش ال ــذي ال
يـضــاهـيــه اح ــد فــي م ـجــال االع ـمــال
واالتـ ـص ــاالت ،فـضــا عــن اكـبــر نــاد
في العالم".
أم ــا صـحـيـفــة "ك ــوري ـي ــري ديـلــا
س ـبــورت" فعنونت "حـمــى الحمار
ال ــوحـ ـش ــي" ف ــي اش ـ ـ ــارة الـ ــى لــونــي
قـ ـمـ ـي ــص يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس ب ــاالبـ ـي ــض
واالسود الذي حقق سلسلة رائعة
من سبعة ألقاب متتالية في الدوري
االيطالي في آخر سبعة مواسم.
وأضافت الصحيفة ان "الشائعة
بلغت انحاء العالم" من تورينو الى
لشبونة ،ومن اسبانيا الى روسيا
حيث تقام كأس العالم.
وترى الصحيفة ان بصمة مدير
اع ـمــال رون ــال ــدو واض ـحــة فــي هــذه
العملية ،ألنه يريد ابعاد موكله عن
ريال مدريد "حيث ال يتمتع بعالقة
جيدة مع رئيس النادي فلورنتينو
بيريز".

واع ـت ـب ــر "م ــوق ــع تــوتــوس ـبــورت.
كـ ـ ـ ــوم" ان االمـ ـ ـ ــر ي ـت ـع ـل ــق "ب ـق ـص ــة
طموحات ومشاعر وأرقام قياسية"،
ألن رونالدو هو آلة ارقام قياسية،
كما ان مواجهة تحد جديد بعمر
الثالثة والثالثين ومنح يوفنتوس
لقب دوري ابطال اوروبــا قد يكون
"تحديا يثير رونالدو".
وأض ـ ـ ــاف "قـ ــد ي ـك ــون هـ ــذا االم ــر
وسيلة لــه لكي يــدخــل اكـثــر فأكثر
في التاريخ واحراز نقاط جديدة في
المواجهة الدائمة مع ليونيل ميسي
الذي فاز على غراره بجميع االلقاب،
لكن مع ناد واحد هو برشلونة".
وتابع الموقع ان ثمة سببا "اكثر
رومانسية" يتلخص باالحاسيس
ال ـتــي عــاشـهــا رون ــال ــدو ف ــي ابــريــل
الماضي ضد يوفنتوس بالذات في
دوري ابطال اوروبــا عندما سجل
هدفا اسطوريا في مرمى الحارس
التاريخي جانلويجي بوفون "حيث
نادرا ما تسجل هدفا ويقف جمهور
الفريق المنافس تحية لك".
وجــاء هــدف رونــالــدو فــي ذهــاب

الدور ربع النهائي بضربة مقصية
رائ ـع ــة فــوقــف جـمـهــور يــوفـنـتــوس
تحية له.
واعترف رونالدو بعد المباراة
بـ ــأنـ ــه ك ـ ـ ــان م ـ ــن انـ ـ ـص ـ ــار ف ــري ــق
"السيدة العجوز" عندما كان
ط ـفــا ص ـغ ـيــرا .ان ــه اع ـتــراف
يــأ خــذ ب ـعــدا مختلفا بعد
ثالثة اشهر.

ريفالدو ينصح نيمار باالنتقال إلى ريال مدريد
نصح الالعب البرازيلي السابق ريفالدو
مواطنه نيمار دا سيلفا بالرحيل عن ناديه
ال ـحــالــي ،ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان الـفــرنـســي،
واالنتقال إلى ريال مدريد اإلسباني.
وقــال ريفالدو فــي مقابلة نشرتها امس
صحيفة "بيلد" األلمانية أنه إذا أراد نيمار
ال ـفــوز بـجــائــزة ال ـكــرة الــذهـبـيــة الـتــي تمنح
ألف ـضــل الع ــب ف ــي ال ـعــالــم فـعـلـيــه أن يلعب
لصالح األندية األكبر في العالم.
وأض ــاف الــاعــب الـبــرازيـلــي السابق (46
عاما) ،قائال :في باريس سان جرمان تحت
القيادة الجديدة للمدرب توماس توخيل لن
يحصل أبدا على لقب أفضل العب في العالم.
ويـ ـ ـ ــرى ري ـ ـفـ ــالـ ــدو أن ك ـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ال ـت ــي
يـحـتــاجـهــا ن ـي ـمــار م ــوج ــودة ف ــي إسـبــانـيــا،
وتابع" :لهذا فمن المهم جدا أن ينتقل نيمار
لريال مدريد".
وكـ ــان الـ ـن ــادي اإلس ـب ــان ــي ن ـفــى ال ـثــاثــاء
قيامه بتقديم عرض مالي يبلغ  310ماليين
يورو لضم النجم البرازيلي ،الذي رحل عن
برشلونة لالنتقال إلى النادي الباريسي في
الموسم الماضي.
ويخوض نيمار في الوقت الراهن غمار
منافسات بطولة كأس العالم  2018بروسيا
مــع الـبــرازيــل وتنتظره مواجهة مــن العيار
الثقيل أمام بلجيكا في دور الثمانية.
(د ب أ)

بولييه يستقيل من منصبه
كمدير للسباقات مع ماكالرين
أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق م ـ ـ ــاك ـ ـ ــاري ـ ـ ــن
البريطاني المشارك فــي بطولة
العالم للفورموال في بيان ،أمس،
أن الفرنسي إريــك بولييه ،الــذي
يشغل منصب مــد يــر السباقات
في الفريق ،قدم استقالته.
وش ـ ـ ـ ـ ــرح رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس مـ ــاكـ ــاريـ ــن
ري ـس ـي ـنــغ األم ـي ــرك ــي زاك بـ ــروان
األسـبــاب التي ادت الــى استقالة
بــول ـي ـيــه ق ــائ ــا "أداء أم س ــي 33
(س ـي ــارة م ــاك ــاري ــن) ل ـعــام 2018
ال ي ــرتـ ـق ــي إلـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى آم ـ ــال
فــريــق مــاكــاريــن ،وتـحــديــدا آمــال
جماهيرنا الوفية".
وتابع "األسـبــاب هي نظامية
وهيكيلة وتحتاج الى تعديالت
جــذريــة مــن ال ــداخ ــل .مــع اإلع ــان
ال ـ ـ ـ ــذي صـ ـ ـ ــدر أمـ ـ ـ ــس (اسـ ـتـ ـق ــال ــة
بـ ــول ـ ـي ـ ـيـ ــه) ،نـ ـ ـب ـ ــدأ ن ـ ـعـ ــالـ ــج هـ ــذه
ال ـم ـشــاكــل ،ون ـخ ـطــو أول خـطــوة
نحو اع ــادة األم ــور الــى نصابها
الصحيح".
(أ ف ب)

إريك بولييه

«ويفا» يراجع قراره بشأن سان جرمان
واللعب المالي النظيف
أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم (ويفا) أمس
االول أن ــه سـيـجــري مــراجـعــة ل ـقــراره بـحــق نــادي
باريس ســان جرمان بطل الــدوري الفرنسي في
الـمــوســم الـمـنـصــرم ،والمتعلق بــاحـتـمــال خرقه
قواعد اللعب المالي النظيف.
وب ـم ــوج ــب الـ ـق ــواع ــد ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـع ـت ـمــدة مــن
االتـحــاد ،يحظر على الـنــوادي ان تنفق أكثر من
إيراداتها ،إال ان االنفاق الكبير للنادي الفرنسي
المملوك من شركة قطر لالستثمارات الرياضية
في سوق االنتقاالت ،طرح عالمات استفهام حول
احترامه لهذه القواعد ،السيما في صيف 2017
حين تعاقد مــع الـبــرازيـلــي نيمار مــن برشلونة
االسباني في صفقة قياسية بلغت  222مليون
يـ ــورو ،وال ـفــرن ـســي كـيـلـيــان مـبــابــي م ــن مــونــاكــو
الفرنسي (اعارة في الموسم األول وتعاقد نهائي
ب ـع ــده ،ف ــي صـفـقــة ق ــدرت قيمتها ب ـ ــ 180مليون
يورو).
وكان االتحاد أعلن في  13يونيو الماضي ان
النادي الباريسي لم يخالف القواعد المالية في
أع ــوام  ،2016 ،2015و ،2017وذل ــك فــي خالصة
تحقيق فتح رسميا فــي سبتمبر  ،2017إال انه
حذر من ان التزام النادي بهذه القواعد في 2018
سيكون محط "فحص دقيق".

محرز اقترب من مانشستر سيتي
أف ــادت تقارير صحافية إنكليزية ،أمــس األول ،بأن
الالعب الجزائري رياض محرز يقترب من االنتقال من
ليستر سيتي إلــى بطل الــدوري مانشستر سيتي ،في
صفقة تقدر قيمتها بـ  60مليون جنيه استرليني (79
مليون دوالر).
وكان محرز ( 27عاما) مساهما أساسيا في تتويج
ليستر بلقب الدوري الممتاز موسم  ،2015-2016واختير
أفضل العب خالله ،وفق تصويت الالعبين ،وأفضل العب
إفريقي لعام  ،2016وفق االتحاد القاري للعبة.
وأفادت شبكة سكاي سبورت ،بأن الالعب سيخضع
لفحص طبي في مانشستر خــال هــذا األسـبــوع ،علما
بأن فريق المدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال ،الذي
توج بلقب الدوري الموسم المنصرم ،سعى إلى التعاقد
مع الالعب في فترة االنتقاالت الشتوية ،دون االتفاق مع
ناديه على السعر.
وانضم محرز إلى ليستر عام  2014قادما من نادي
لوهافر الفرنسي مقابل  400ألف جنيه استرليني فقط.
وسعى مانشستر سيتي للتعاقد معه الشتاء الماضي،
لكنه لم يكن على استعداد لدفع مبلغ  80مليون جنيه،
الذي أفادت التقارير الصحافية بأن ليستر كان يطلبه
للتخلي عن الالعب.
وأشارت "سكاي" ووسائل إعالم إنكليزية أخرى ،إلى
أن ليستر بات أكثر استعدادا حاليا للتخلي عن محرز،

بعدما تعاقد مع جيمس ماديسون من نادي نوريتش
سيتي مقابل  24مليون جنيه استرليني.
وخاض محرز  179مباراة مع ليستر سجل خاللها
 48هدفا ،منها  17في الــدوري خالل الموسم الذي
توج فيه ناديه باللقب.
وف ــي ح ــال تـمــت صـفـقــة ان ـت ـقــال مـحــرز
بالمبلغ المقدر ،سيصبح أغلى العب
عربي بعد المصري محمد صالح،
الذي انضم صيف عام  2017إلى
ليفربول اإلنكليزي ،قادما من
رومــا اإليطالي ،في صفقة
قدرت قيمتها بنحو 39
مليون جنيه.
وأع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي
األح ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــر ،االث ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن
ا لـ ـ ـم ـ ــا ض ـ ــي ،أن ا لـ ـنـ ـج ــم
ال ـم ـص ــري الـ ـ ــذي تـ ــوج ه ــداف ــا
ل ـلــدوري فــي الـمــوســم المنصرم (32
هدفا من أصل  44في مختلف المسابقات)
واختير أفضل العب فيه ،وقع عقدا جديدا
طويل األمد.
(أ ف ب)

وأشار االتحاد أمس االول الى ان "كبير محققي
هيئة الرقابة المالية على األنــديــة (قــرر) إرســال
ق ــراره الــى غرفة التحكيم لمراجعته" ،مــؤكــدا ان
"هذا االعالن ال يستبق في اي حال النتائج التي
ستصدر عن غرفة التحكيم".
ورد ال ـنــادي الـفــرنـســي ســريـعــا عـلــى االج ــراء،
مؤكدا انه أبرم "عمليات انتقال عدة لالعبين (من
صفوفه) في األيام الماضية ،امتثاال لقرار هيئة
الرقابة" ،مؤكدا مواصلته "كما فعلنا منذ االول من
سبتمبر  ،2017بتوفير كل المعلومات المطلوبة
من هيئة الرقابة واالتحاد األوروبي".
وتخلى بطل فرنسا عن االرجنتيني خافيير
باستوري لصالح روما االيطالي لقاء  25مليون
يورو ،واالسباني يوري بيرشيش ألتلتيك بلباو
في صفقة مماثلة .ودخل خزانته المالية مبلغ 60
مليون يورو منذ  13يونيو ،وهو المبلغ المطلوب
من االتحاد األوروبي ،بحسب مصادر مختلفة.
وكـ ــان الـ ـن ــادي ال ـفــرن ـســي ت ـع ــرض ع ــام 2014
لـعـقــوبــات بسبب عـقــد وقـعــه مــع الهيئة العامة
للسياحة في قطر ،اعتبر االتحاد القاري ان قيمته
مبالغ بها.
(أ ف ب)

دوايت هاوارد يستعد لالنتقال
إلى ويزاردز
أش ـ ـ ـ ـ ــارت ت ـ ـقـ ــاريـ ــر ص ـح ــاف ـي ــة
أميركية إلى أن العب كرة السلة
دواي ــت هـ ــاوارد يستعد لتوقيع
عقد انتقال الى واشنطن ويزاردز،
الـمـشــارك فــي ال ــدوري االميركي
للمحترفين ،مــدة عــام مقابل
 5.3ماليين دوالر.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة
"أتــان ـت ـيــك" االم ـيــرك ـيــة أنــه
في حال اراد العب االرتكاز
ال ـم ـخ ـضــرم هـ ـ ـ ــاوارد ،ال ــذي
م ـ ـضـ ــى ع ـ ـلـ ــى وج ـ ـ ـ ـ ــوده فــي
مالعب كــرة السلة  15عاما،
تغيير و جـهـتــه يـجــب عليه
التفاوض مع فريقه الحالي
بروكلين نتس ،الذي تعاقد
معه الشهر الماضي قادما
من تشارلوت هورنتس.
وال ي ـحــق لــاعـبـيــن تــوقـيــع
العقود مع الفرق حتى الجمعة،
وفـ ـق ــا ل ـق ــوان ـي ــن االنـ ـتـ ـق ــال ال ـحــر
المطبقة في الدوري.
وخاض هــاوارد مع هورنتس

ال ـم ــوس ــم ال ـم ـن ـصــرم  81م ـب ــاراة
بلغ خاللها معدله فــي المباراة
ا ل ـ ـ ــوا ح ـ ـ ــدة  16.6ن ـق ـط ــة و12.5
مـتــابـعــة .وف ــي ح ــال انـتـقــالــه الــى
ويزاردز ،سيرتدي هاوارد قميص
النادي الخامس في الدوري منذ
ع ــام  ،2015وي ـكــون قــد داف ــع عن
ألوان سبعة في مجمل مسيرته.
(أ ف ب)

ديوكوفيتش وهاليب إلى الدور الثاني
في «ويمبلدون» ...وسقوط شارابوفا
بـ ـ ـ ـل ـ ـ ــغ ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ــوف ـ ـ ــاك
ديوكوفيتش والمصنفة األولى
الرومانية سيمونا هاليب الدور
ال ـثــانــي مــن بـطــولــة ويـمـبـلــدون
االن ـك ـل ـي ــزي ــة ،ث ــال ــث ال ـب ـط ــوالت
األربع الكبرى في كرة المضرب،
في حين سقطت الروسية ماريا
شارابوفا في مباراتها األولــى
في البطولة منذ .2015
وب ــذل ــك ح ـقــق ديــوكــوفـيـتــش
عودة ناجحة الى البطولة التي
أحــزر لقبها ثالث مــرات ،بفوزه
أ م ـ ـ ــس االول عـ ـل ــى اال مـ ـي ــر ك ــي
تـ ـيـ ـنـ ـي ــس س ـ ــا ن ـ ــد غ ـ ــر ي ـ ــن ،6-3
 .6-2 ،6-1وك ــان ديــوكــوفـيـتــش
المصنف  12في ويمبلدون ،قد
انسحب من الدور ربع النهائي
ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي إلصـ ــابـ ــة فــي

ال ـمــرفــق ،وغ ــاب بـعــدهــا أشـهــرا
عن المالعب.
وخ ـ ــرج ال ـن ـم ـســوي دومـيـنـيــك
ً
ً
تـيـيــم الـمـصـنــف ســابـعــا عالميا
والـ ـ ــذي ب ـلــغ ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة
لـبـطــولــة روالن غ ـ ــاروس الـشـهــر
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،بـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــارت ـ ــه امـ ـ ـ ــام
القبرصي مــاركــوس باغداتيس
 ،5-7 ،4-6صفر 2 -ثم باالنسحاب
بسبب آالم فــي ظـهــره .ولــم ينفع
ت ـ ــدخ ـ ــل الـ ـطـ ـبـ ـي ــب ومـ ـع ــالـ ـجـ ـت ــه
لتييم على ا لـعـشــب ،ليخرج من
ويمبلدون علما انه حقق افضل
نتيجة لــه فـيـهــا ال ـعــام الـمــاضــي
(ثمن النهائي).
كــذلــك خـســر االي ـطــالــي مــاركــو
تشيكيناتو المصنف  29والذي
ك ــان بـلــغ الـ ــدور نـصــف النهائي

في روالن غــاروس ،امام الناشئ
االسترالي أليكس دي مينور،4-6 ،
.4-6 ،)5-7( 6-7 ،)8-6( 7-6

منافسات السيدات
اس ـت ـه ـل ــت ه ــال ـي ــب الـمـصـنـفــة
م ـ ـش ـ ــواره ـ ــا بـ ـ ـف ـ ــوز س ـ ـهـ ــل ع ـلــى
اليابانية كورومي نارا 6-4 ،6-2
ف ــي  78دق ـي ـق ــة .وك ــان ــت هــالـيــب
ً
ا لـمـتــو جــة ا خ ـيــرا بلقبها الكبير
االول فــي روالن غ ــاروس ،بلغت
ال ــدور ربــع النهائي لويمبلدون
ف ـ ــي مـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـع ــام ـي ــن
الماضيين.
وفـ ــازت الـبــريـطــانـيــة جــوهــانــا
كونتا المصنفة  22والتي بلغت
ال ـ ـ ـ ــدور نـ ـص ــف الـ ـنـ ـه ــائ ــي الـ ـع ــام

الـمــاضــي على الــروسـيــة ناتاليا
فيكليانتسيفا المصنفة  88بعد
شوط فاصل .)9-7( 7-6 ،7-5
ولـ ـ ــم تـ ـك ــن عـ ـ ـ ــودة ش ــاراب ــوف ــا
م ــوفـ ـق ــة ،اذ خ ــرج ــت مـ ــن الـ ـ ــدور
االول بخسارتها أمام مواطنتها
فيتاليا دياتشينكو ،)7-3( 7-6
 ،)3-7( 6-7و.4-6
وه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارة االولـ ـ ـ ـ ــى
لشارابوفا ( 31عاما) بطلة 2004
فـ ــي الـ ـ ـ ــدور االول ل ــوي ـم ـب ـل ــدون،
ً
علما انها تقدمت في المجموعة
الثانية  ، 5-2إال انها فرطت في
الـفــوز امــام مواطنتها الصاعدة
مــن التصفيات والمصنفة 132
عالميا.
(أ ف ب)
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آخر كالم
إيران ...ستخسرون وسنخسر!

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

إلى اللقاء

عبدالمحسن جمعة

دخلت حزمة العقوبات األميركية الجديدة على إيران حيز التنفيذ ،في ظل ظروف اقتصادية صعبة
تمر بها طهران من فقدان عملتها نصف قيمتها ،وارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة مئة في
المئة ،وهو األمر الذي سيتفاقم عندما تطبق حزمة العقوبات التالية في نوفمبر المقبل ،والتي ستشمل
الصادرات النفطية اإليرانية ،التي تشكل  63في المئة من دخل العمالت األجنبية للخزينة اإليرانية.
من يفرح لهذا الوضع المأساوي في إيران من أبناء المنطقة هو بال رؤية للمستقبل ،لكن في المقابل
ً
حكام إيران زرعوا في المنطقة جروحا وجرائم ال تغتفر ،سيعجز المؤرخون والرواة عن حصرها في
ً
العراق ولبنان واليمن ،وخصوصا في سورية التي لم يشبع اإليرانيون من الدماء التي سفكوها مع
شركائهم العلويين فيها ،واألطفال الذين قبروهم ،والنساء الالتي أفجعوهن بالقتل والتدمير ،قبل
أن يحضر اإلجرام الروسي ،والميليشيات التي جلبوها من كل مكان تحت قيادة ذراعهم اإلرهابية
المتمثلة في حزب الله اللبناني وشركائهم العراقيين واألفغان ،ليكملوا تلك المأساة اإلنسانية.
منذ استيالء حركة الخميني على الثورة اإليرانية عام  ،1979عجز العرب وهم يناشدون طهران أن
تتخلى عن مشروعها القومي المغلف بشعارات طائفية ،وتعبنا ونحن نوضح لإليرانيين أن مشروعهم
ً
خيالي ،ولن يتحقق أبدا ،بل سيكون غاية وأداة الغرب وإسرائيل لتدمير المنطقة ،وستكونون أيها
الجيران اإليرانيون ضحايا لمشروعكم ،كما سنكون نحن ،لكن الخطاب الديني اإليراني المنتشي
بهتاف العامة ،وتلويح قبضات الغوغاء ،وطاقة الكراهية التي تولدها قصص البكائيات الطائفية،
ً
لم يلتفت لصوت العقل ومناشدات الحكماء في األمة ،ودفع مئات اآلالف أرواحهم ثمنا لذلك ،وخسرنا
ً
تريليونات الدوالرات وفرصا تنموية ال تعوض.
اليوم ذلك المتطرف في البيت األبيض يستغل مشروعكم اإليراني البتزاز المنطقة كلها ،يفرض
عليكم العقوبات ثم يستدير للدول الخليجية ليبتزها بعنوان حمايتها من الخطر اإليراني الذي
تصنعونه من عسكرة المنطقة وتدميرها ،خربتم العراق وقوضتم مشروعه الديمقراطي ،تالعبتم
بالقضية الفلسطينية ،ومزقتم الصف الفلسطيني ،مسحتم الدولة السورية ،وقمتم بأكبر عملية
تطهير عرقي في المنطقة لتستريح وتطمئن إسرائيل لخمسين سنة مقبلة ،وجعلتم لبنان محمية
إيرانية فاقدة لمقوماتها األساسية ،المتمثلة في التنوع واالنفتاح الذي تخشاه تل أبيب ،وقسمتم
اليمن ...فماذا بعد؟!
ً
قوة إيران العسكرية اختبرت مؤخرا أمام إسرائيل ،إذ قامت األخيرة بتدمير قواعدكم في سورية،
ً
وكان ردكم مخجال ببضعة صواريخ أو ألعاب نارية ،لم تصب حتى قطة ضالة في أحراش مرتفعات
الجوالن ،وفي المقابل الغرب وأميركا يشجعونكم على لعب دور الولد الشقي ،الذي يطوف في بلدان
الشرق األوسط ليشعل المعارك والمشاجرات العبثية ،ويعيد إفشاء قصص الضغائن والحكايات
ً
ً
ً
ً
الطائفية القديمة ،وفي النهاية يخرج مجروحا ومدميا وخاسرا ألمواله ،وهو ما يحدث لطهران حاليا.
لذا تناشدكم األجيال الشابة على ضفتي الخليج العربي أن توقفوا هذا المشروع اإليراني الخرافي
والمدمر لكم ولنا ،فإنكم لن تعيدوا اإلمبراطورية الفارسية في ظل موازين قوى العالم الحالي ،ولن
ً
يدوم بقاؤكم في العراق وسورية ولبنان ،والتاريخ ينبئكم بذلك ،ولن تستفيدوا شيئا من اقتناء قنبلة
نووية في ظل تخلف اقتصادي وتكنولوجي واجتماعي سياسي ،وهو أمر ماثل لكم في الحالتين
الكورية الشمالية والباكستانية ،ورجال الدين اإليرانيون الذين يبشرونكم بالنصر هم على حافة
مغادرة عالمنا ليتركوكم تواجهون مصيركم الصعب ،فبالله عليكم أوقفوا هذا الجنون ،واسحبوا من
أيادي أعداء المنطقة والمسلمين أهم أداة يستخدمونها ضدنا وضدكم ،أال وهي المشروع الفارسي
المصاغ بإرشادات حكم الثيوقراط في قم.

«سبعيني» أراد نقل أمه لدار العجزة ...فقتلته
قالت الشرطة األميركية إنها اعتقلت
ً
امرأة ( 92عاما) ،لالشتباه في أنها قتلت
ً
ابـنـهــا ( 72ع ــام ــا) بــالــرصــاص ،بسبب
اعتزامه نقلها إلى دار لرعاية المسنين.
وذكـ ـ ــر مـ ـس ــؤول ــون ق ـض ــائ ـي ــون ،أن
الـشــرطــة اعـتـقـلــت آن ــا م ــاي بليسينج،
االث ـن ـي ــن ال ـم ــاض ــي ،م ــن ال ـم ـن ــزل ال ــذي
كانت تعيش فيه مع ابنها ،والواقع في
ضواحي مدينة فينيكس ،مع إمكانية
اإلف ـ ـ ــراج عـنـهــا ب ـك ـفــالــة ق ــدره ــا نصف
مليون دوالر.

وأفــاد بيان مكتوب من مكتب قائد
شرطة مقاطعة ماريكوبا ،أمس األول،
بــأن بليسينج أبلغت المحققين بعد
اعـتـقــالـهــا ،أنـهــا خـبــأت مـســدسـيــن في
ثوبها ،وواجهت ابنها في غرفته ،حيث
أطلقت عليه عدة طلقات.
ولـ ـف ــت ال ـم ـك ـت ــب إل ـ ــى أنـ ـه ــا أب ـل ـغــت
ً
المحققين أيضا ،أنها حاولت تصويب
ً
المسدسين نحو رفيقة ابنها ( 57عاما)،
لكنها تمكنت مــن إ ب ـعــاد المسدسين
عنها.

ً
وقالت بليسينج أيضا للمحققين
إن ـهــا ذه ـبــت لـمــواجـهــة اب ـن ـهــا ،بسبب
اعتزامه نقلها إلى دار رعاية المسنين،
ألنه "من الصعب العيش معها" ،وفق
قــولــه .وأشـ ــارت إل ــى أن ــه يتعين إنـهــاء
حياتها بسبب ما فعلته ،وأنها كانت
تنوي االنتحار بعد الواقعة.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـش ــرط ــة ،أنـ ـه ــا زارت
ال ـم ـنــزل م ــن ق ـبــل ،بـسـبــب ش ـجــار بين
بليسينج وابنها.
(رويترز)

حسن العيسى

عدة مرات كان الراحل محمد مساعد الصالح يختم مقاالته قبل سفره
في إجازاته بعبارات مثل "أنا ذاهب في إجازة ،رافقتني السالمة في حلي
وترحالي" ،وسألته" :لماذا تعلن عن إجازتك؟" ،وكان يجيب بسخريته
ً
المعتادة" :أعرف تقريبا أنه ال أحد يكترث لغياب الزاوية ...وهذا اإلعالن
أواسي به نفسي" ،الله يرحم "أبوطالل" ،كان يعرف أن الكثيرين يتابعون
زاويته اليومية التي يكتبها في العادة قبل فترة بسيطة من نشرة أخبار
ً
الساعة الواحدة ظهرا ،التي يستمع إليها بنمطية متكررة من راديو
ماركة ناشيونال قديم متدثر بجلد بني ،ومع ذلك يسجل مالحظته
الساخرة بعدم أهمية ما يكتبه ،وعدم اهتمام أحد لحضوره أو غيابه في
ً
البلد ،فهو كاتب في صحيفة ال أكثر ،ولن تقدم مقاالته أو تؤخر شيئا
في عالم محتكر من مالك السيادات السياسية والمالية.
ً
بعد خمسين عاما من الكتابة اليومية يصل أبــوطــال إلــى قناعة
ً
مؤكدة بالتأثير المحدود جــدا للكلمة المكتوبة أو غياب أثرها على
أصحاب القرار السياسي أسياد "حزب البخاصة" من جهة ،وعدم تفاعل
الرأي العام في األكثر مع قضايا منشورة قد تكون مهمة من جهة أخرى.
محمد مساعد كان يكتب قبل انتشار وسائل التواصل االجتماعي ،التي
ً
أضحت مـصــدرا لثقافة سطحية فــي المجتمع ،فالكثيرون يهتمون،
اليوم ،بمتابعة خمس أو ست كلمات عابرة في تويتر "تفش خلقهم" أو
يفضلون متابعة مقال ساذج هم كاتبه أن يقول "أنا أكتب في صحيفة
إذن أنــا مــوجــود" بأكثر مــن أن يـكــون الـكــاتــب صــاحــب قضية لتنوير
الوعي العام بالنقد ،وتحفيزه للتغيير السياسي واالجتماعي ،مثل
ً
تلك الكتابات الجادة التي تحاول أن تقدم شيئا رغم السالسل الصدأة
التي تكبل حرية الكلمة ،سواء تمثلت هذه في قوانين النشر والجزاء
بعباراتها المطاطة القمعية إلــى مصالح جماعات النفوذ المهيمنة
ووعي عام محافظ متزمت تنمو فيه طحالب بشرية انتهازية تستغل
مشاعر الجمهور المحافظ ،وتتسابق لتقديم البالغات الجزائية ضد
ً
ً
كــل مــن عبر عــن رأيــه بحسن نية ،ال تجد لها ســوقــا ولــو مـحــدودا في
عالم الخواء الريعي.
هي أزمة ثقافة ووعي عام وتدهورهما في العقود الثالثة األخيرة،
سواء هنا في الكويت أو في دول الخليج أو معظم عالم البؤس العربي،
مثلما هــي أزم ــة فـســاد سياسي تتطور وتنمو مــع نمو قــوة وتسلط
األنظمة ،وال يوجد هناك مؤشر لقياس هذا التردي ،فالمال السياسي
مثلما اشترى الذمم واألق ــام ،وتاجر بحاجات البشر المغلوب على
ً
أمرهم ،استطاع أيضا قمع أكبر محاولة للتغيير تمثلت في ربيع .2011
ال يبقى في النهاية غير الحلم بأمل قادم للتغيير ،وألختم المقال
بعبارة أبوطالل المعتادة " ...أنا ذاهــب في إجــازة ورافقتني السالمة
في حلي وترحالي"!...

األمطار حولت شوارع الهور إلى أنهار

حــولــت أم ـطــار غــزيــرة ،لــم يسبق لـهــا مثيل
ً
منذ  38عــامــا ،الطرق في مدينة الهــور بشرق
باكستان ،أم ــس ،إلــى أن ـهــار ،وتسبب ذلــك في
تقطع السبل بسائقي السيارات ،ومقتل ستة
أشخاص على األقل.
وق ــال جــام حسين ،المتحدث بــاســم خدمة
 1122الباكستانية لإلنقاذ ،إن أربعة أشخاص

 Gmailمفتوح
لطرف ثالث بالقانون!

وفيات

أق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرت ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة غ ـ ـ ــوغ ـ ـ ــل،
صــاح ـبــة خــدمــة بــريــد ،Gmail
بـ ــأن ال ـم ــراس ــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ،الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ي ــرسـ ـلـ ـه ــا
ويستقبلها مستخدمو ،Gmail
ي ـ ـقـ ــرأهـ ــا ف ـ ــي بـ ـع ــض األح ـ ـيـ ــان
مطورو برامج.
ً
وغالبا ما يعطي األشخاص،
الذين يربطون حساباتهم مع
ً
تطبيقات طرف ثالث ،تصريحا
ب ـغ ـيــر ق ـصــد ل ـم ـط ــوري بــرامــج
خارجيين بقراءة رسائلهم.
وص ـ َّـرح ــت إح ــدى الـشــركــات،
لصحيفة وول ستريت جورنال،
ب ــأن تـلــك الـمـمــارســة "شــائ ـعــة"،
وأنها "سر قذر".
وأش ـ ـ ــارت ش ــرك ــة غ ــوغ ــل في
تـصــريــح نقلته "ب ــي بــي ســي"،
عـ ـل ــى م ــوق ـع ـه ــا اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي،
أمــس ،إلــى أن تلك الممارسة ال
تتعارض مع سياساتها.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

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

على األقــل لقوا ُ حتفهم ،نتيجة انهيار أسقف
ً
مبان ،في حين قتل اثنان صعقا بالكهرباء في
ٍ
حوادث متعلقة باألمطار.
وأض ــاف" :أنـقــذ موظفو اإلغــاثــة العديد من
األشخاص بالقوارب في ضواحي الهور ،بعدما
ُحوصروا وسط المياه".
وذك ــر ســائـقــو س ـي ــارات ،أن ال ــرح ــات الـتــي

تحتاج في الظروف العادية إلى خمس دقائق
تستغرق ما يصل إلى ساعتين ،بسبب األمطار
التي غمرت الطرق .وقال مدير األرصاد الجوية
فــي بــاكـسـتــان ،مـحـمــد ريـ ــاض ،ل ــ"روي ـت ــرز" ،إن
ً
اله ـ ــور س ـج ـلــت أم ـ ـطـ ــارا ب ـلــغ مـنـســوبـهــا 214
ً
ً
ملليمترا ،وهي األشد غزارة منذ  38عاما.
(رويترز)

اإلعالنات:

مواعيد الصالة

فوزية محمد حسن البغلي زوجة عبدالرسول علي الموسى
ً
 73عاما ،شيعت ،رجال :النزهة ،ق ،2شارع دمشق ،م ،7ديوان البغلي،
نساء :السرة ،ق ،5ش ،1م ،26ت99701199 :
شنيه طراد فاضل الدلماني أرملة مسدح محمد المرزوق
ً
 77عاما ،شيعت ،الفحيحيل ،ق ،4ش ،1م ،79ت99504055 ،55000441 :

محمد حمزة عباس الكوت

ً
 82عاما ،شيع ،رجال :مسجد النقي ،منطقة الدسمة ،نساء :الجابرية،
ً
ق ،6ش ،8م ،29العزاء ابتداء من اليوم ،ملحوظة :عزاء النساء عصرا
فقط ،ت95557707 ،99621851 :

منيرة مبارك صغير أبو عوينة العازمي

أرملة مساعد سعود أبوعوينة العازمي
ً
 69عــامــا ،شيعت ،صباح الـســالــم ،ق ،12الـشــارع األول ،ج ،7م ،7ت:
55125544 ،25511496

عدنان عبدالرحمن فهد المذن

ً
 57عاما ،شيع ،رجال :كيفان ،ق ،4م ،46شارع منى ،نساء :جابر العلي،
ق ،7ش ،24م ،35ت69336369 :
موضي بندر مسلم الديحاني زوجة عماش سليم الديحاني
ً
 61عــامــا ،شـيـعــت ،رج ــال :الـعــارضـيــة ،ق ،11ش ،4ج ،2م ،87نـســاء:
الفردوس ،ق ،2الشارع األول ،ج ،8م25

فردوس سالم خليل الراشد

ً
 51عاما ،شيعت ،رجال :العدان ،ق ،3ش ،39م ،52نساء :مبارك الكبير،
ق ،2ش ،25م ،7ت66029260 :

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

التوزيع:

الفجر

03:19

الشروق

04:53

الظهر

11:52

العصر

03:26

المغرب

06:51

العشاء

08:23

الطقس والبحر
العظمى

44

الصغرى 30
ً
أعلى مد  04:50صب ــاحـ ـ ــا
 03:38م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  10:14صب ــاحـ ـ ــا
 10:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة المجموعة التسويقية
للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ .م .م.
تلفون - 24834892 :فاكس24839487 :

