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جوينيث بالترو تحضر العرض الخاص
لمسرحية « »Head Over Heelsص 11

واشنطن تتعهد بتأمين «هرمز»

● «الحرس الثوري» :مستعدون إلغالق المضيق ...وإذا لم نستخدمه فلن نسمح ألحد بذلك
● مسؤول برلماني إيراني :ممر حيوي ال يمكننا إقفاله ...وال ننوي خرق المعاهدات الدولية
بعد تهديدات إيــران بــإغــاق مضيق هرمز االستراتيجي وعرقلة
شحنات النفط من الدول اإلقليمية المجاورة لها ،إذا منعتها واشنطن
من تصدير نفطهاَ ،ت َّ
عهد الجيش األميركي بالحفاظ على حرية المالحة
لناقالت النفط في الخليج.
وق ـ ــال ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم الـ ـقـ ـي ــادة ال ــوس ـط ــى ف ــي ال ـج ـي ــش األم ـي ــرك ــي
« »CENTCOMبيل أوربان ،إن البحرية األميركية والحلفاء اإلقليميين
«جاهزون لضمان حرية المالحة والتدفق الحر للبضائع حيثما يتيح
القانون الدولي».
جاء ذلك في موازاة تصريحات متضاربة صدرت عن طهران أمس
بشأن إغالقها المضيق الفاصل بين مياه الخليج وبحر الـعــرب ،إذ
قال قائد الحرس الثوري اإليراني محمد علي جعفري إن قواته على
استعداد إلغالق المضيق ،و«إذا لم تستطع إيران بيع نفطها بسبب
الضغوط األميركية ،فلن نسمح ألي دولة أخرى في المنطقة بذلك».
ونسبت وكالة تسنيم لألنباء إلى جعفري قوله« :نأمل أن تنفذ هذه
الخطة التي تحدث عنها رئيسنا إذا اقتضت الضرورة ،سنجعل العدو
يــدرك أنه إما أن يستخدم الجميع مضيق هرمز ،وإمــا لن يستخدمه
أحد».
وفــي اتـجــاه مـنــاقــض ،قــال رئـيــس لجنة األم ــن الـقــومــي والسياسة
الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) اإليراني ،حشمت 02

الدكتور عباس المجرن:
قواعد لعبة النفط
الجديدة

اقتصاد

10
عناصر من البحرية اإليرانية في إحدى المهمات أمس (إرنا)

ً
الحكومة ردت «التقاعد المبكر» ...رسميا

«التربية» تسلمت مبناها الجديد
الفضل« :البصمة الوراثية» الحل الوحيد لمشكلة «تزوير الجناسي» وتجهيزه خالل شهرين
●

علي الصنيدح

ً
ـدا لـمــا ان ـف ــردت بــه «ال ـج ــري ــدة»ّ ،
ردت
تــأك ـيـ
ً
الحكومة أمس رسميا قانون التقاعد المبكر،
في وقت أكد أمين سر مجلس األمة النائب د.
عــودة الرويعي حــرص مكتب المجلس على
االل ـتــزام بالالئحة ،وإيـجــاد الـطــرق السليمة
ً
للتعامل مــع الـمـســائــل الـخــافـيــة ،دسـتــوريــا
ً
والئحيا ،ومن بينها ما يخص سرية اإلجابات
عن األسئلة.
وصرح الرويعي ،أمس ،بأن المكتب اطلع
على «رد ســري» مــن أحــد ال ــوزراء على ســؤال
برلماني بشأن ملكية الدولة لــ»أرض جي،»1
َ
«وتـبـ َّـيــن أن اإلجــابــة ال تستحق الـســريــة ،وال

ُ
تنطبق عليها شروطها ،وأبلغ العضو ذلك»،
ً
مضيفا أن المكتب شرع في تقييم ما أنجزه
الـمـجـلــس ،وم ــا نــوقــش فــي جـلـســات ســابـقــة،
ً
فضال عن سبل تحسين أداء المجلس واألمانة
لعرضها على النواب ،بعد االنتهاء من
العامة،
ّ
نقاشها ،لتبنيها.
من جانب آخر ،أعلن النائب أحمد الفضل
عــزمــه تـقــديــم اق ـتــراح بـقــانــون فــي مطلع دور
االنعقاد المقبل ،إلنشاء نيابة خاصة بدعاوى
النسب وتصحيح األسماء وتزوير الجنسية،
ً
بــدال مــن اإلدارة الحالية ،على أن يلحق بها
مختبر للبصمة الوراثية ،ليكون بداية الطريق
لحل مشكلة تزوير الجناسي.
وصــرح الفضل ،أمــس ،بــأن «الحل الوحيد

لمشكلة تزوير الجناسي هو قانون البصمة
ً
الــوراث ـيــة ،لمعرفة ال ـمــزوريــن» ،مضيفا« :إذا
كانت المحكمة الدستورية رفضت القانون
السابق ،ألنه جاء بطريقة عامة ودون تحديد،
فإننا أخذنا ذلك بعين االعتبار وتم تالفيه».
وأشـ ــار إل ــى أن ه ــذا االق ـت ــراح ُع ــرض على
مـجـمــوعــة مــن الـقــانــونـيـيــن ،وبـعـضـهــم أبــدى
مالحظات« ،وأنتظر مالحظات الجميع خالل
ً
فترة الصيف» ،مؤكدا أن «زيادة السكان تشكل
ً
ً
عجزا دائما في ميزانية الدولة ،في ظل وجود
مئات اآلالف من المزورين».
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـم ـك ــاف ـح ــة ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد (ن ـ ـ ــزاه ـ ـ ــة) ال ـم ـس ـت ـش ــار
عبدالرحمن النمش أن الهيئة ستعلن 02

مؤشرات البورصة تواصل االرتفاع
والسيولة  34مليون دينار
٠٧

●

إسرائيل تحذر دمشق :إياكم االقتراب من المنطقة المنزوعة السالح

الحرب التجارية تبدأ
اليوم وترامب يطلق النار
على نفسه

فهد الرمضان

تسلمت وزارة التربية بشكل رسمي ،أمس األول ،مبناها الجديد في
منطقة جنوب السرة ،على أن يتم االنتقال التدريجي إليه في سبتمبر
وأكتوبر المقبلين.
ً
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن الــوزارة بدأت فعليا تجهيز
المبنى باألجهزة اإللكترونية والبدالة وأجهزة البصمة ،وغيرها من
متطلبات العمل اليومي ،مشيرة إ لــى أن التجهيز سيستغرق نحو
شهرين قبل بدء االنتقال إليه.
وأضافت المصادر أن عملية االنتقال ستراعي ضرورة عدم توقف
أو تعطل مصالح المراجعين ،الفتة إلى أن هناك مساعي لتالفي أزمة
مواقف السيارات التي قد تواجه المبنى الجديد.
في موضوع تربوي آخر ،علمت «الجريدة» أن هناك أزمة في موضوع
عقود الصيانة المتأخرة ،حيث لم تتمكن الوزارة حتى اآلن ،إال من إنجاز
 3عقود من أصل  ،12نتيجة تأخر ردود الجهات الرقابية.
٠٣

ً
إدراج «المتكاملة القابضة» رسميا بالسوق األول
 15الجاري بعد موافقة هيئة األسواق والبورصة

األسد على حدود األردن للمرة األولى منذ 2011

مسك وعنبر

١٧
هنادي الكندري لـ ةديرجلا:.
المسلسل المصري
قيد الدراسة

٠٨

دوليات

«السيليساو» يخشى فخ بلجيكا
واألوروغواي تتربص بـ «الديوك»
●

١٩

عبدالعزيز التميمي

يسعى المنتخب البرازيلي لكرة القدم إلى تجنب الوقوع في أخطاء،
عندما يواجه نظيره البلجيكي ،اليوم في دور الثمانية بمونديال روسيا.
ومن المؤكد أن تلك المواجهة لن تكون سهلة لـ«السيليساو» ،إذ تضم
بلجيكا بين صفوفها نخبة من نجوم اللعبة ،وعلى رأسهم إيدين هازارد،
وكيفن دي بروين ،ولوكاكو ،مما سيجعل مهمة البرازيل في غاية الصعوبة.
ويعول منتخب «السامبا» على دفاعه الحديدي ،إلى جانب نجمه المتألق
نيمار وزميله كوتينيو ،من أجل تخطي العقبة البلجيكية ومواصلة سعيه
إلى تعويض اإلخفاق في المونديال السابق الذي أقيم على أرضه ،وودعه
بطريقة مهينة أمام ألمانيا بهزيمة سباعية.
وفي مباراة أخرى ضمن نفس الدور ،ستكون األوروغواي مطالبة بغلق
ً
المساحات أمــام المنتخب الفرنسي الــذي قــدم مستوى كبيرا في الــدور
الماضي ،بتغلبه على األرجنتين بثالثة أهداف مقابل هدفين ،في مباراة
برز فيها مهاجمها الشاب كيليان مبابي وأصبح محط أنظار العالم.
ومــع أن األوروغ ــواي قــد تعاني غياب نجمها إدينسون كافاني ،فإن
ً
ً
منتخبها يمتلك فريقا منظما بقيادة المدرب أوسكار تاباريز ،ومهاجم
برشلونة القناص لويس سواريز.
٢٦-٢٢
مهجرون من درعا يقيمون في العراء بمحافظة القنيطرة المجاورة (رويترز)
بعد أكثر من  600غارة على جنوب سورية
منذ ليل االربعاء -الخميس ،حولت محافظة
درعـ ــا ال ـس ــوري ــة إل ــى ج ـح ـيــم ،تـمـكـنــت ق ــوات
الرئيس بشار األســد أمــس ،من الوصول إلى
حدود األردن للمرة األولى منذ اندالع الحرب
األهلية في عام .2011

إزالة  ٢١٦مبنى عشوائيًا
في َّبري الصليبية واألحمدي

08

ممثل طهران بالمنظمة« :إخواننا» السعوديون لن يستجيبوا له
نشر الرئيس األميركي دونالد ترامب تغريدة
حادة اللهجة على «تويتر» ،يطالب فيها منظمة
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض أسعار
ً
الخام ،مشددا على أن «أوبك المحتكرة يجب أن
تتذكر أن أسعار البنزين مرتفعة ،وأنهم ال يفعلون
ً
شيئا يذكر للمساعدة».
وأضـ ــاف ت ــرام ــب« :ه ــم يــدفـعــون األس ـع ــار إلــى

05

اقتصاد

ترامب لـ «أوبك» :خفضوا األسعار اآلن
االرتـ ـف ــاع ،بينما ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تــدافــع عن
ً
الكثير مــن أ عـضــاء المنظمة مقابل القليل جــدا
ً
مــن ال ـ ـ ــدوالرات ...ه ــذا يـجــب أن يـكــون طــريـقــا في
اتجاهين ،خفضوا األسعار اآلن!».
في المقابل ،اتهم محافظ إيــران لــدى «أوبــك»،
حسين كاظم ،الرئيس األميركي بالتسبب في رفع
أسعار النفط بتغريداته على «تويتر»02 ،

محليات

«نوفيتشوك» ّ
يسمم مجددًا
عالقات لندن وموسكو

رياضة

٢٧

مباراتا اليوم
وبحسب وكالة اإلعــام الــروســي و"سانا"
الـ ـس ــوري ــة ،فـ ــإن قـ ـ ــوات ال ـن ـظ ــام ن ـق ـلــت بــدعــم
روسي عناصر المشاة واآلليات من محافظة
السويداء إلى محافظة درعا لتثبيت سيطرتها
في هذه المنطقة الحدودية مع األردن على 6
كيلومترات من الشريط الحدودي.

وك ــان الـمـتـحــدث بــاســم "غــرفــة العمليات
المركزية في الجنوب" إبراهيم الجباوي أعلن
نجاح الوساطة األردنية في إعادة مفاوضي
ال ـم ـعــارضــة إل ــى ال ـط ــاول ــة م ــع ض ـبــاط روس
بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي القتال
ً
ويسلم درعــا إلــى النظام ،موضحا 02

 5.00م

البرازيل  xبلجيكا

 9.00م

فرنسا  xاألوروغواي

يوفنتوس يعرض 100
مليون يورو على الريال
لضم رونالدو

ةديرجلا

•
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األمير يهنئ فنزويال والرأس األخضر بالعيد الوطني

ملك بوتان هنأ النائب األول
بنجاح العملية الجراحية

زيارة سموه للصين خطوة في طريق الشراكة السياسية واالقتصادية
بـعــث سـمــو أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ صباح
األحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية
فنزويال البوليفارية ،نيكوالس م ــادورو،
ع ـ ّـب ــر ف ـي ـه ــا سـ ـم ــوه عـ ــن خ ــال ــص ت ـهــان ـيــه
بمناسبة العيد ا لــو طـنــي ل ـبــاده ،متمنيا
سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى رئيس
جمهورية الرأس األخضر جورجي كارلوس
فــونـسـيـكــا ،عـ ّـبــر فـيـهــا س ـمــوه ع ــن خــالــص
تهانيه بمناسبة الـعـيــد الــوطـنــي لـبــاده،
متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبـعــث سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ نــواف
األحـ ـم ــد ،وس ـم ــو رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر ال ـم ـب ــارك ب ـبــرق ـيــات تهنئة
مماثلة.
ف ــي م ـج ــال آخ ـ ــر ،تـكـتـســب زيـ ـ ــارة سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد للصين
غدا ،على رأس وفد رفيع المستوى ،أهمية

بالغة في طريق تعزيز الشراكة السياسية
واالقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتتسم الزيارة ،وهي الثانية التي يقوم
بها سمو أمير البالد الى الصين ،منذ توليه
مـقــالـيــد ال ـح ـكــم ،بـنـظــرة نـحــو المستقبل،
مــن خــال فتح آفــاق جــديــدة للتعاون بين
البلدين الصديقين ،ومواصلة زيادة حجم
االسـتـثـمــارات ،وتـعــزيــز الـتـبــادل التجاري
بينهما.
وتـ ــأتـ ــي زي ـ ـ ـ ــارة سـ ـم ــو األم ـ ـيـ ــر لـلـصـيــن
استكماال لعدد من الزيارات المتبادلة ،التي
قام بها مسؤولو البلدين الصديقين ،والتي
تهدف إلى تعزيز روابط الصداقة والتعاون
بينهما ،السيما على المستويين السياسي
واالقتصادي ،للوصول بالعالقات الكويتية
الصينية إلى آفاق أرحب وأوسع.
وت ـع ـكــس ه ــذه ال ــزي ــارة ح ــرص ال ـق ـيــادة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت عـ ـل ــى ت ــوط ـي ــد
العالقات مع الصين على كل المستويات
وفي مختلف المجاالت ،وتأكيدا للعالقات

حاكم فلوريدا يثمن
التعاون مع الكويت

وا لـصــدا قــة التاريخية العريقة والممتدة
منذ عام  ،1971باعتبار الكويت أول دولة
خليجية وعربية تقيم عالقات دبلوماسية
كاملة مع الصين.
وي ـس ـت ـهــل أم ـي ــر الـ ـب ــاد زيـ ــارتـ ــه لبكين
بمباحثات ثنائية مــع ا لــر ئـيــس الصيني
ش ــي ج ـيــن ب ـي ـنــغ ،يـبـحــث خــال ـهــا الـعــديــد
من القضايا والموضوعات ذات االهتمام
المشترك بين البلدين ،وأوجه التعاون في
مختلف المجاالت ،السيما في المجالين
االقتصادي والتجاري.
كما يشارك سمو األمير في أعمال منتدى
التعاون الصيني العربي ،الذي تستضيفه
الحكومة الصينية مــن  7إلــى  10الجاري
فــي بـكـيــن ،والـ ــذي تــأســس بــإعــان صيني
عربي مشترك في مقر جامعة الدول العربية
يناير .2004

ناصر الصباح

الجارالله ووكيل «الخارجية» األفغانية يبحثان التطورات
كرزاي يثمن جهود الكويت ويدعو إلى دعم اإلغاثة اإلنسانية في بالده
●

حاكم فلوريدا وأحمد ناصر المحمد
أعرب حاكم والية فلوريدا األميركية ريك سكوت عن سروره بزيارة
الـكــويــت ،الـتــي وص ــل إلـيـهــا أم ــس األول ،فــي ي ــوم اسـتـقــال الــواليــات
ً
المتحدة األميركية ،مؤكدا حرص بــاده على مواصلة التعاون بين
البلدين.
وقــال سـكــوت فــي تصريح لــ«كــونــا» أمــس ،إنــه اجتمع مــع عــدد من
الشخصيات الكويتية ،والتقى جنود بالده بمناسبة العيد الوطني
ً
األميركي ،مشيدا بدعم الكويت لهؤالء الجنود.
وع ـب ــر ع ــن ال ـش ـكــر لـ ـق ــوات الـ ـح ــرس ال ــوط ـن ــي م ــن والي ـ ــة ف ـلــوريــدا
الموجودين في الكويت ولجنود االحتياط ،متقدما بالشكر للكويت
على دعمها واهتمامها بهم.
وأضاف «كان من دواعي سروري أن التقي بمساعد وزير الخارجية
لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية الكويتي
السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ،والسفير األميركي لدى
الكويت لورانس سيلفرمان ،لبحث أوجه العالقات األميركية -الكويتية».
وش ــدد عـلــى أن والي ــة ف ـلــوريــدا تـعـتــز بــاسـتـقـبــالـهــا آالف الـسـيــاح
ً
الكويتيين كل عام واستضافتها ألكثر من  600طالب يدرسون حاليا
ً
في جامعاتها ،معربا عن امتنانه للدعم الذي «تقدمه الكويت للجيش
األميركي هنا ،وأتطلع إلى استمرار التعاون بين بلدينا».

تلقى ا لـنــا ئــب األول لرئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع
الشيخ ناصر الصباح رسالة
من ملك بوتان الرابع جيغمي
سينغي وانغشاك لالطمئنان
عــن صـحـتــه وتـهـنـئـتــه بنجاح
العملية الجراحية التي أجريت
له.
وأع ـل ـنــت مــديــريــة الـتــوجـيــه
ال ـم ـع ـنــوي وال ـع ــاق ــات الـعــامــة
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صحافي أمس أن الشيخ ناصر
أعــرب في رسالة جوابية بعث
بها إلى ملك بوتان عن جزيل
شكره وتقديره للرسالة ،التي
ع ـب ــرت ع ــن «ص ـ ــدق مـشــاعــركــم
تجاهنا».
وتـمـنــى الـنــائــب األول لملك
بــو تــان التمتع بنعمة الصحة
والعافية ولشعبه وبلده بنعمة
األمن واألمان.

الوضع األمني
في ُّ
تحسن...
ونتطلع
إلى دعم الكويت
في  3مجاالت

كرزاي

ناصر الخمري

ال ـت ـقــى نــائــب وزيـ ــر الـخــارجـيــة
خالد الجارالله أمس وكيل وزارة
الخارجية في أفغانستان حكمت
خليل ك ــرزاي ،ال ــذي يـقــوم بــزيــارة
للبالد ،والوفد المرافق له.
وأع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ف ــي
ب ـيــان أم ــس ،أن ال ـل ـقــاء شـهــد عقد
المشاورات السياسية بين الكويت
وأفـغــانـسـتــان ،كما تــم استعراض
أوج ـ ـ ــه الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة بـيــن
البلدين وسبل تعزيزها ،إضافة
إلـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ع ـلــى
الساحتين اإلقليمية والدولية.
حـ ـض ــر الـ ـلـ ـق ــاء مـ ـس ــاع ــد وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة ل ـش ــؤون مـكـتــب نــائــب
الوزير السفير أيهم العمر ،ونائب
مساعد وزي ــر الـخــارجـيــة لشؤون
آسـيــا المستشار ســالــم الـحـمــدان،
وسفير أفغانستان منكل حسين.
وث ـمــن وك ـيــل وزارة الـخــارجـيــة
األف ـغ ــان ـي ــة ،ح ـك ـمــت ك ـ ـ ــرزاي ،دعــم
الـ ـك ــوي ــت الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ل ـ ـبـ ــاده فــي
األوقــات العصيبة ،مشيدا بتطور
العالقات األفغانية  -الكويتية التي
وصفها باألخوية والممتازة منذ
تأسيس ا لـعــا قــات الدبلوماسية
في عام .1963

وقـ ـ ـ ــال ك ـ ـ ـ ـ ــرزاي ،خـ ـ ــال مــؤت ـمــر
صـحــافــي عـقــده فــي مـقــر الـسـفــارة
األفغانية لــدى البالد مساء أمس
األول ،إن زي ــارت ــه لـلـكــويــت تــأتــي
ف ــي إط ـ ــار ال ـم ـح ــادث ــات الـثـنــائـيــة
وال ـت ـشــاور المستمر مــع الجانب
الـكــويـتــي ،فـضــا عــن أن ـهــا فرصة
مــوات ـيــة لـلـقــاء م ــع أب ـن ــاء الـجــالـيــة
األفغانية في الكويت.
وأوضح أن زيارته الحالية إلى
الكويت تأتي دعما وتعزيزا لتلك
ال ـعــاقــات الـمـتـمـيــزة واإليـجــابـيــة
الس ـ ـت ـ ـش ـ ــراف آفـ ـ ـ ـ ــاق أرحـ ـ ـ ـ ــب ل ـهــا
وتوسيع مجاالت التعاون الثنائي
ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ال ـصــدي ـق ـيــن ،الفـتــا
إلــى أن حكومة ب ــاده تطلب دعم
ال ـك ــوي ــت إلنـ ـه ــاء الـ ـص ــراع ال ــدائ ــر
في أفغانستان على مــدار العقود
األربعة الماضية ،فضال عن الدعم
االقتصادي في  3مجاالت محددة
ه ــي ق ـط ــاع ــات ال ـط ــاق ــة وال ـص ـحــة
والتعليم.
وأشار إلى أنه التقى مسؤولي
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق الـ ـك ــويـ ـت ــي لـلـتـنـمـيــة
العربية ،وناقش معهم سبل هذا
الدعم .ولفت إلى أن هناك موافقة
من الصندوق على تنفيذ مشروع
رئيس في مجال الطاقة ،إال أنهم
ي ـت ــوق ـع ــون م ــن ال ـك ــوي ــت ال ـك ـث ـيــر،

الجارالله خالل لقائه وكيل الخارجية األفغانية

وسيقوم وفد من الصندوق بزيارة
أفغانستان في المستقبل القريب
لمعاينة الوضع ومناقشة مشاريع
أخرى.
وت ــوج ــه بــال ـش ـكــر ل ـس ـمــو أمـيــر
ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد،
م ـت ـم ـن ـي ــا ت ــدخـ ـل ــه لـ ــدعـ ــم ع ـم ـل ـيــة
السالم وجهود اإلغاثة اإلنسانية
فــي أفغانستان .كما أشــار الــى أن
هناك فرصا كبيرة للمستثمرين

ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات فــي
بــاده في قطاعات النقل والطاقة
والتعدين.
وردا على سؤال حول المقاتلين
الـ ـ ـع ـ ــرب ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف "طـ ــال ـ ـبـ ــان"
و"داعـ ــش" فــي أفـغــانـسـتــان ،كشف
كرزاي أن أعدادهم تتراوح بين 100
و 300مقاتل ،ويوجدون في الجزء
الشرقي من أفغانستان ،وبعضهم
ينتمي إلى دول مجلس التعاون،

موضحا أنــه ال توجد إحـصــاء ات
دقيقة في هذا الصدد ،مشيرا إلى
أنــه لم يتم تسجيل عــدد كبير من
حـ ــاالت الـمـقــاتـلـيــن ال ـعــائــديــن من
الـعــراق وســوريــة إلــى أفغانستان،
بعد هزيمة التنظيم هناك ،حيث لم
يكن هناك تنسيق كبير بين تنظيم
داعش في العراق وسورية ونظيره
في أفغانستان.

الكويت تبدأ تنفيذ تعهداتها في مؤتمر «إعادة إعمار العراق»

ً
«الصندوق الكويتي» يمول مشروعا للمدارس بـ  ٢٣.٥مليون دينار

جانب من توقيع االتفاقية بين الصندوق الكويتي والعراق

واشنطن تتعهد بتأمين «هرمز»
الله فالحت بشه ،أمس ،إن الرئيس حسن روحاني «لم يقصد بكالمه
عن عدم إمكانية تصدير نفط المنطقة إغالق هرمز».
وكان روحاني قال إنه إذا لم تتمكن بالده ُ من تصدير النفط ،فلن
ً
تتمكن كل دول المنطقة أيضا من تصديره .وفسر هذا التصريح بأنه
تهديد بإغالق المضيق ،وما لبث أن خرج قاسم سليماني قائد «فيلق
ً
القدس» التابع للحرس الثوري ،ليثني على تصريح روحاني ،مؤكدا
ً
أن قواته مستعدة لتنفيذ أي أمــر ،والحقا ،هدد قيادي في «الحرس»
إسماعيل كوثري مباشرة بإغالق المضيق.
وأض ــاف فــاحــت بـشــه ،فــي تـصــريــح إلذاع ــة الـبــرلـمــان ،أن ب ــاده ال
يمكنها إغالق المضيق ،وليس لديها نية لخرق المعاهدات الدولية،
ً
داعيا العالم إلى إدراك «أن  46في المئة من مجمل تصدير النفط يمر
ً
ً
عبر الخليج ،وأن هذه المنطقة تلعب دورا مهما في تصدير النفط».
غير أنه بعد ساعات من تصريحات هذا المسؤول البرلماني ،خرج
من جديد مسؤول في «الحرس الثوري» ليؤكد أن بالده ستغلق المضيق
«إذا اقتضت الضرورة».
وعلى عكس ما لقيته تصريحات فالحت بشه ،خصصت الصحف
اإليرانية تغطية كبيرة أمــس إلشــادة سليماني بروحاني ،وعنونت
صحيفة «ج ــوان» القريبة من «الـحــرس» صفحتها األول ــى« :نــراكــم في
ال ـمـضـيــق» ،م ــع ص ــورة لـلـجـنــرال والــرئ ـيــس وه ـمــا يـتـصــافـحــان أم ــام
خريطة لمضيق هرمز ،كما احتلت صورة سليماني الصفحة األولى
كلها لصحيفة «سازاندغي» تحت عنوان «وحدة بين الحرس الثوري
والحكومة».
وفي تحول الفت ،كتب حسين شريعة مداري ،رئيس تحرير صحيفة
ً
«كيهان» األصولية في مقال« :علينا أن نضع خالفاتنا جانبا ،ألن األمر

في إطار تعهد الكويت في مؤتمر الكويت
الــدولــي إلع ــادة إعـمــار ال ـعــراق ،وال ــذي ُعـ ِقــد
فــي الــرابــع عشر مــن فبراير  ،2018تــم أمس
ف ــي ال ـكــويــت الـتــوقـيــع عـلــى اتـفــاقـيــة قــرض
بين الـعــراق والـصـنــدوق الكويتي للتنمية
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،يـ ـق ــدم ال ـص ـن ــدوق
ً
بمقتضاها قرضا مقداره  23.5مليون دينار،
لإلسهام في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز
مدارس في العراق.
ووقــع اتفاقية الـقــرض نيابة عــن العراق
المدير العام لــدائــرة الدين العام في وزارة
المالية صالح الدين الحديثي ،ووقعها نيابة
عن الصندوق المدير العام عبدالوهاب البدر.
وأع ـلــن ال ـبــدر ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،أن
االتفاقية التي تعد األولى بعد مؤتمر «إعمار
ال ـع ــراق» تـصــب فــي تحقيق ال ـهــدف الــرابــع
مــن اه ــداف التنمية الـمـسـتــدامــة ،والـخــاص
بالتعليم الجيد والشامل للجميع.

يتعلق اآلن بالمصلحة الوطنية وبقاء األمة».
اجتماع في فيينا يجمع وزراء خارجية الدول التي ال تزال
وعشية
ٍ
تعترف باالتفاق النووي (مجموعة  )1 + 4بنظيرهم اإليراني ،نقلت
وكالة الصحافة النمساوية أمس عن مصادر دبلوماسية في بالدها أن
إيران قد تكون مستعدة إلجراء بعض التعديالت على االتفاق النووي
إلرضاء الجانب األميركي لمنع مضي واشنطن في تهديداتها والشروع
في تنفيذ العقوبات الخانقة بداية نوفمبر المقبل.
إلى ذلك ،تواصلت تداعيات التحقيق القضائي الذي فتحته بلجيكا
بشأن اتهام  6أشخاص ،بينهم دبلوماسي إيراني يعمل في سفارة
بــاده في النمسا ،بالتخطيط لشن اعـتــداء على اجتماع للمعارضة
اإليرانية ُع ِقد السبت الماضي في باريس.
وقال مصدر فرنسي إن قضاء بالده سيبحث في  11الجاري تسليم
ً
ً
بلجيكا موقوفا متهما بالمشاركة في التخطيط لتفجير مؤتمر باريس،
ً
بينما ال يزال األمر ضبابيا بشأن دبلوماسي أوقف في ألمانيا بنفس
التهمة ،ورفضت طهران نــزع الحصانة الدبلوماسية عنه ،وطالبت
ً
بإطالق سراحه فورا دون قيد أو شرط.
١٨

ترامب لـ «أوبك» :خفضوا األسعار اآلن
وقــال« :سيدي الرئيس ،هل لي أن أسألك عن مــاذا تتحدث؟ لم تلعب
ً
أوبك دورا في تحديد أسعار النفط خالل الثالثين سنة الماضية ،بل
سوق المال والمحاور اإلقليمية التي فعلت ذلك».
وأضاف« :أنت تفرض عقوبات على منتجين رئيسيين ،على مؤسسي
أوبك ،وبعد ذلك تطلب تخفيض األسعار؟! منذ متى بدأت بأمر أوبك!
تـغــريــداتــك دفـعــت األس ـع ــار إل ــى األع ـل ــى ،بـمــا ال يـقــل عــن  10دوالرات
للبرميل الواحد».

وق ــال الـحــديـثــي ،فــي تصريح مـمــاثــل ،إن
هذه االتفاقية تعد أولى ثمرات مؤتمر «إعمار
العراق» ،إذ «باشرنا بالتواصل مع الصندوق
لــإســراع فــي توقيع هــذه االتفاقية بقرض
إنشاء المدارس لتعزيزها وتطويرها».
وأكد أن قروض «الصندوق الكويتي» تعد
«مـيـســرة ج ــدا ،حـيــث ال تــزيــد سـعــر الـفــائــدة
السنوية على  2في المئة بمدة سداد حتى
 20سنة» ،مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم
به حكومة الكويت في تطوير البنى التحتية
بالعراق والفائدة للشعب العراقي.
ويهدف المشروع المقترح إلى اإلسهام
في دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية
فــي ال ـعــراق ،وذلــك مــن خــال رفــع المستوى
التعليمي والمهني للطالب في المرحلتين
االبتدائية والثانوية عن طريق توفير فرص
الـتـعـلـيــم لـلـطــاب ،بـتــوفـيــر مـقــاعــد دراس ـيــة
إضافية ،وبناء مــدارس جديدة تساهم في

تقليل االكتظاظ في الدوام المزدوج والثالثي
ً
حاليا ،إضافة إلى الحد من ظاهرة التسرب
العلمي.
وي ـت ـض ـم ــن الـ ـمـ ـش ــروع إنـ ـشـ ــاء ن ـح ــو 73
ً
مدرسة تتضمن كال منها  12أو  18فصال
ً
دراسـيــا ،وذلــك في  15محافظة بجمهورية
الـعــراق .ويشمل المشروع األعمال المدنية
والكهربائية والصحية الالزمة إلنشاء مباني
اإلدارة والـفـصــول الــدراسـيــة والمختبرات،
وتوفير الخدمات والمرافق الصحية الالزمة
لـ ـلـ ـم ــدارس ،ك ـم ــا ي ـش ـمــل ت ــوف ـي ــر ال ـخ ــدم ــات
االس ـت ـش ــاري ــة لـلـتـصـمـيــم واإلش ـ ـ ـ ــراف عـلــى
التنفيذ.
يذكر أن مؤتمر "إعادة إعمار العراق" ،الذي
عقد فبراير الماضي ،برئاسة  5جهات هي
االتحاد األوروبي والعراق والكويت واالمم
المتحدة والبنك الدولي ،أكد إيمان الكويت
الــراســخ بأهمية اسـتـقــرار وازدهـ ــار الـعــراق

ً
ووصف كاظم ترامب «بالشخص غير المهذب في لهجته» ،مؤكدا
ً
أن منتجي النفط بالشرق األوسط لن يستجيبوا أبدا لطلبه« ،إخواننا
في السعودية هم أمة مسلمة فخورة ،متعلمة وناضجة ،ولن تسمح
لكم بالتحدث معها بهذه اللهجة .أنت تقول إنه طريق من اتجاهين؟!
ً
نحن أيضا على هذا الطريق السريع».
وعقب تغريدة الرئيس األميركي ،تراجعت أمس أسعار النفط في
األس ــواق العالمية ،كما تــأثــرت بــالـخــاف الـتـجــاري المتصاعد بين
واشنطن وبكين ،مما أثار موجة هبوط أخرى في األسهم اآلسيوية ،إذ
ً
حذرت األخيرة واشنطن من أنها قد تفرض رسوما على واردات الخام
األميركية في موعد لم تحدده بعد.
وبلغ سعر برميل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود اآلجلة
ً
ً
ً
 77.68دوالرا ،منخفضا  56سنتا ،أو  0.7في المئة ،عن اإلغالق السابق،
في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط األميركي في العقود اآلجلة
ً
ً
 45سنتا ،أو  0.6في المئة ،إلى  73.69دوالرا.
(رويترز)

الحكومة ردت «التقاعد المبكر»...

ً
قريبا الوظائف اإلشــرافـيــة الشاغرة فــي الصحف المحلية اليومية،
ً
نافيا صدور قرار من مجلس أمنائها يمنع موظفيها من الترقي إلى
منصب مدير إدارة.
ً
وق ــال الـنـمــش ،ردا عـلــى س ــؤال للنائب أســامــة الـشــاهـيــن ،حصلت
ً
«الـجــريــدة» على نسخة منه ،إن مجلس األمـنــاء وضــع شــروطــا عامة
وخاصة لشغل بعض الوظائف الشاغرة بالهيكل التنظيمي للهيئة،
ً
ً
نظرا لحداثة نشأتها ،مؤكدا أن من موظفيها من يتوافر فيهم شرط
الخبرة العملية في وظيفة مدير إدارة.
٠٤

باعتباره من الدول المهمة والمؤثرة ،السيما
في الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وأعلن سمو االمير الشيخ صباح االحمد،
خــال المؤتمر ،الـتــزام الكويت بتخصيص
مليار دوالر على هيئة قــروض ،وفق آليات
الـصـنــدوق الـكــويـتــي للتنمية االقـتـصــاديــة
العربية ،ومليار دوالر لالستثمار في الفرص
االستثمارية بالعراق ،فضال عن مساهمة
الجمعيات الخيرية الكويتية.
وخلص المؤتمر إلــى مساهمات قدرها
 30مـلـيــار دوالر أعلنتها ال ــدول والـجـهــات
المشاركة ،والـتــي بلغت  76دولــة ومنظمة
اقليمية ودولية ،و 51من الصناديق التنموية
ومــؤسـســات مالية اقليمية ودول ـيــة ،و107
مـنـظـمــات مـحـلـيــة وإقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة غير
حكومية ،و 1850جهة مختصة من ممثلي
القطاع الخاص.

األسد على حدود األردن للمرة...
أن المحادثات بدأت مساء أمس في مدينة بصرى الشام ،التي عقدت
فيها بالفعل أربع جوالت منذ يوم السبت ،لكنها لم تنجح حتى اآلن
في التوصل إلى اتفاق.
ووفــق مسؤولين في المعارضة ،فإن االختالفات الرئيسية تتركز
على تسليم الفصائل سالحها دفعة واحدة أو على مراحل قبل تسليم
المناطق الـتــي تسيطر عليها لسلطة الــدولــة تحت إش ــراف الشرطة
العسكرية الروسية.
في هذه األثناء ،هدد وزير األمن العام اإلسرائيلي جلعاد إردان من
مهاجمة القوات السورية إذا انتشرت في المنطقة المنزوعة السالح،
ً
مؤكدا أن إسرائيل "تبذل كل ما في وسعها لتوضح للروس ولحكومة
دمشق أنها لن تقبل أي وجود مسلح لنظام األسد في هضبة الجوالن"،
للحفاظ على وقــف إط ــاق الـنــار المبرم فــي عــام  1974برعاية األمــم
المتحدة.
وشدد إردان على استعداد إسرائيل التخاذ إجراء وقائي ضد الجيش
ً
ً
ُالسوري "من دون شك" ،ضاربا مثاال على ذلك بالضربات الجوية التي
نفذت في الشهور األخيرة على منشآت سورية يستخدمها اإليرانيون
و"حزب الله" اللبناني.
وكاالت)
ـ
ـ
ـ
(عواصم
١٩
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محليات
«التربية» تسلمت مبناها ...واالنتقال التدريجي في أكتوبر
• تقسيم اإلدارات وتجهيز مواقف مؤقتة تتضمن «البصمة» وخدمة التوصيل
• تأخر عقود الصيانة يضع الوزارة في مأزق ...ومساع لتعجيل اإلجراءات
فهد الرمضان

تعمل الجهات المختصة في
«التربية» على سرعة تجهيز
المبنىً الجديد ،بعد تسلمه
رسميا من «األشغال» األربعاء
الماضي.

ت ـس ـل ـمــت «الـ ـت ــربـ ـي ــة» بـشـكــل
رسمي مبناها الجديد الواقع
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ج ـ ـنـ ــوب ال ـ ـسـ ــرة،
ح ـيــث ت ــم االتـ ـف ــاق ب ـيــن وزارة
األش ـغ ــال وال ـم ـقــاول والـمـكـتــب
االستشاري ومسؤولي الوزارة
على تسلم المبنى أمس األول،
على أن تبدأ «التربية» االنتقال
ال ـت ــدري ـج ــي إلـ ـي ــه ف ــي اك ـتــوبــر
المقبل.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،كشفت
م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر تـ ـ ــربـ ـ ــويـ ـ ــة م ـط ـل ـع ــة
لـ ـ ــ»الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» أن «الـ ـت ــربـ ـي ــة»
تسلمت بشكل رسمي المبنى
ال ـج ــدي ــد م ــن «األشـ ـ ـغ ـ ــال» بـعــد
إت ـمــام الـمــاحـظــات وتجهيزه
مــن حيث التراخيص الــازمــة،
م ــوضـ ـح ــة أن الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـ ــدأت
ً
فعليا تجهز المبنى من حيث
األجهزة اإللكترونية والبدالة
وأجهزة البصمة ،وغيرها من
متطلبات العمل اليومي.

شهران للتجهيز

توقيع  3عقود
من أصل  12متأخرة
لطول الدورة
المستندية

وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن
«التربية» بحاجة إلى شهرين
لتجهيز المبنى بشكل كامل،
أي أن ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــات ا ل ـم ـخ ـت ـصــة
سـتـعـمــل خ ــال ش ـهــري يوليو
وأغ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــس عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى اتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام
الـتـجـهـيــزات ال ــازم ــة ،وم ــن ثم
بـ ــدأ االن ـت ـق ــال خـ ــال سبتمبر
وأكـ ـت ــوب ــر ال ـم ـق ـب ـل ـيــن ،مـنــوهــة

إلى أن عملية االنتقال ستكون
تـ ــدري ـ ـج ـ ـيـ ــة ح ـ ـتـ ــى ب ــال ـن ـس ـب ــة
لـ ــإدارات ،حيث يتم نقل جزء
مـ ــن كـ ــل إدارة ،ع ـل ــى أن يـظــل
الجزء اآلخر يعمل في المبنى
القديم ،لضمان عدم توقف أو
تعطل المصالح العامة.
وذك ـ ــرت أن ان ـت ـقــال ال ـ ــوزارة
بشكل كامل إلى المبنى الجديد
ل ــن ي ـكــون ق ـبــل ن ـهــايــة أكـتــوبــر
المقبل ،الفتة إلى أن «التربية»
التزال تبحث عن حلول لمشكلة
مواقف السيارات.
وأو ضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن ا لـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
ت ـت ـف ــاوض م ــع م ـس ــؤول ــي بنك
اال ئـتـمــان للحصول على جزء
مــن مــواقــف البنك ،إضــافــة إلى
وجود خطة أخرى بديلة للعمل
عـلــى االس ـت ـفــادة مــن األراض ــي
المخصصة للتربية وتجهيزها
مواقف مع توفير خدمة النقل
لـلـمــوظـفـيــن م ــن وإلـ ــى المبنى
ً
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن تــوف ـيــر
اج ـهــزة الـبـصـمــة فــي الـمــواقــف
المؤقتة ،لضمان عدم التسبب
في تأخير الموظفين عن اثبات
الحضور واالنصراف.

صيانة متأخرة
وف ــي مــوضــوع آخ ــر ،كشفت
ال ـم ـص ــادر أن الـ ـ ـ ــوزارة تبحث
ف ــي م ــوض ــوع ع ـقــود الـصـيــانــة
ال ـم ـتــأخــرة ،مــوض ـحــة أن ـهــا لم

المسعد :إنجاز  %96من أعمال
جسر جابر «وصلة الصبية»
●

سيد القصاص

أعـلـنــت مهندسة مـشــروع
ت ـص ـم ـيــم وإنـ ـ ـش ـ ــاء وإنـ ـج ــاز
وصيانة جسر الشيخ جابر
األحـ ـم ــد (ال ـج ـس ــر الــرئـيـســي
– وصـ ـل ــة الـ ـصـ ـبـ ـي ــة) م .مــي
المسعد إنجاز  96في المئة
من المشروع.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــد ،ف ــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،س ـيــر
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـب ــرن ــام ــج
الـ ــزم ـ ـنـ ــي ال ـم ـع ـت ـم ــد ب ـفـضــل
ج ـ ـهـ ــود ك ـ ــل الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فــي
المشروع من جهاز تنفيذي
وإشـ ـ ـ ـ ـ ــراف وم ـ ـ ـقـ ـ ــاول ال ــذي ــن
ي ـ ـبـ ــذلـ ــون جـ ـ ـه ـ ــدا م ـض ــاع ـف ــا
مـ ــن أج ـ ــل ان ـ ـجـ ــاز ال ـم ـش ــروع
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة م ـ ـنـ ــه ك ــأح ــد
المشاريع التنموية الكبرى
التي تنفذها الهيئة العامة
للطرق والنقل البري.
وأض ــاف ــت ان جـســر جــابــر
األح ـمــد سيسهم ب ــدوره في
عملية التكامل بين المنطقة
الشمالية لمدينة الكويت مع

م .مي المسعد

المناطق الوسطى والجنوبية
المكتظة بــا لـسـكــان ،مختصرا
ال ـم ـســافــة ب ـيــن مــدي ـنــة الـكــويــت
ومنطقة الصبية مــن  104كم،
ن ـح ــو  90دقـ ـيـ ـق ــة ،ال ـ ــى  36كــم
اقــل من  30دقيقة ،كما سيوفر
ط ــري ـق ــا اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا ج ــدي ــدا
يدعم خطط التنمية المستقبلية
بــالـمـنـطـقــة ال ـش ـمــال ـيــة لـمــديـنــة
الكويت.
وأشارت الى أن المشروع من

 73مخالفة لحظر تشغيل
العمالة في فترة الظهيرة

المشاريع التنموية العمالقة،
ويـ ـتـ ـضـ ـم ــن ط ــريـ ـق ــا ع ـل ــوي ــا
بطول 3كم ،وجسرا بحريا ذا
ارتفاع منخفض بطول 27كم
عـبــر ال ـج ــون ،ومـعـبــر الممر
الـ ـم ــاح ــي ب ـف ـت ـحــة مــاح ـيــة
ب ـعــرض  120م ـتــرا وارت ـف ــاع
 23مترا من أعلى مد بحري،
مخصصة لمرور السفن الى
ميناء الدوحة.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ــرص
الـ ـجـ ـه ــاز ال ـت ـنـ ـف ـي ــذي داخ ـ ــل
المشروع على تسريع وتيرة
الـ ـعـ ـم ــل ،إلن ـ ـجـ ــاز ال ـم ـش ــروع
فـ ــي مـ ــواع ـ ـيـ ــده ال ـت ـع ــاق ــدي ــة،
ل ــاس ـت ـف ــادة الـ ـقـ ـص ــوى مـنــه
ف ــي خــدمــة أغـ ــراض التنمية
الشاملة بــالـبــاد ،واإلسـهــام
فــي تحقيق الــرؤيــة السامية
بتحويل الـكــويــت ال ــى مركز
م ـ ــال ـ ــي وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ع ــالـ ـم ــي،
إضافة إلى تحديث وتطوير
ش ـب ـك ــة ال ـ ـطـ ــرق فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد،
والـ ـت ــي ت ـش ـهــد ن ـق ـلــة نــوعـيــة
غير مسبوقة خالل السنوات
القليلة الماضية.

أعلنت المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة مديرة
إدارة العالقات العامة واإلعالم أسيل المزيد أن عدد المواقع المخالفة
لحظر تشغيل العمال باألماكن المكشوفة في فترة الظهيرة ،والتي
تم إخطارها بتالفي المخالفة ،بلغ  73موقعا لـ 76عامال.
وقــالــت المزيد ،فــي تصريح أمــس ،إن الهيئة تعمل على تنفيذ
أحكام القانون رقم  6لسنة  2010بشأن العمل في القطاع األهلي،
والتزامها باالتفاقيات الدولية مراعاه لصحة وسالمة العمال.
وأضافت أن فريق التفتيش ،التابع إلدارة تفتيش العمل بقطاع
حماية القوى العاملة ،باشر عمله في األول من يونيو ،للتفتيش
على مدى التزام أصحاب العمل والعمال بأحكام القرار اإلداري رقم
 535/2015بشأن حظر تشغيل العمال باألماكن المكشوفة ،من 11
صباحا إلى  4مساء ،من أول يونيو حتى نهاية أغسطس.
وأش ــارت إلــى أن عــدد الـبــاغــات المستلمة عبر الـخــط الساخن
ووســائــل التواصل االجتماعي  5بــاغــات ،وحثت على المشاركة
في ضبط سوق العمل بإبالغ الهيئة في حال وجود أي مخالفات.

تـتـمـكــن ح ـتــى االن م ــن ان ـجــاز
ســوى  3عقود صيانة  2منها
في الجهراء التعليمية ،وواحد
للعاصمة التعليمية من أصل
ً
 12عـ ـق ــدا ب ــواق ــع ع ـق ــدي ــن لـكــل
منطقة تعليمية ،مشيرة إلى أن
معضلة عقود الصيانة تواجه
الوزارة بشكل دائم نتيجة طول
الدورة المستندية وتأخرها.
وأوضحت أن الوزارة عمدت
إل ــى ط ــرح مـنــاقـصــات للعقود
الـجــديــدة ،والـتــي تمت ترسية
بعضها منذ يوليو  ،2017إال
أنها لم توقع حتى اآلن نتيجة
تـ ــأخـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــردود م ـ ــن ال ـج ـه ــات
الرقابية ،مما وضع الوزارة في
مأزق بالنسبة لقرب بدء العام
الدراسي ،مع عدم وجود عقود

ص ـي ــان ــة ف ــي ب ـع ــض ال ـم ـنــاطــق
التعليمية.
وأشـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر إل ــى أن
الـ ـ ــوزارة وض ـعــت خ ـطــة بــديـلــة
ل ـل ـت ـع ــام ــل م ـ ــع أي ط ـ ـ ــارئ فــي
مسألة الصيانة ،وا لـتــي تأمل
من خاللها أن تتم معالجة أي
مشاكل طارئة وفق اإلمكانات
المتاحة ،الفتة إلى أن الجهات
المختصة بالوزارة تعمل على
اس ـت ـع ـج ــال إجـ ـ ـ ـ ــراء ات تــوق ـيــع
الـ ـعـ ـق ــود ال ـم ـت ـب ـق ـيــة ال ـخ ــاص ــة
بالصيانة والتكييف ،لضمان
انطالقة العام الدراسي الجديد
دون معوقات ،السيما أن بدء
ً
العام الــدراســي سيكون مبكرا
هـ ــذا الـ ـع ــام م ـق ــارن ــة ب ــاألع ــوام
السابقة.

●

سيد القصاص

قــال الــوكـيــل المساعد لقطاع الهندسة اإلنـشــائـيــة فــي وزارة
األشـغــال ،م .غالب صـفــوق :يعد مبنى «التربية» إنـجــازا جديدا
ُيضاف لـ «األشغال» ،واعتبره صرحا عمالقا ومعلما من المعالم
المعمارية المميزة الفتا إلى أن المبنى يتألف من مبنيين يتميزان
باختالف ارتفاعهما ،فالمبنى األول يرتفع إلى  9أدوار ،بينما
يتكون اآلخر من  11دورا ،وهما يميالن إلى الخارج عن القاعدة
الحجرية ،مما يعطي إيحاء بأن المبنى يطفو فوق األرض ،وينتج
عــن هــذه الـفـكــرة تصميم داخـلــي شيق يشتمل على فـنــاء مليء
باألضواء الخالبة وأسقف شاهقة االرتفاع وعناصر مائية مميزة
وتنسيق حدائقي مزدهر ،وسيتم تعزيز هذا الفناء بالحيوية عن
طريق الجسور الرابطة والمصاعد المتحركة والصور اإللكترونية.

«الصحة» :أمراض القلب وحوادث النقل واألورام أبرز مسببات الوفاة
أكد تقرير صحي أن أمراض
القلب والدورة الدموية وحوادث
النقل واألورام هي األسباب
الثالثة الرئيسة للوفاة في
الكويت.

●

عادل سامي

كشف تقرير حديث أصدرته وزارة الصحة أن هناك
زيادة ملحوظة في أعداد المواليد خالل العام الماضي
ذكورا وإناثا ،وبين الكويتيين والجنسيات األخرى.
وأشـ ــار الـتـقــريــر إل ــى أن األم ـه ــات الــاتــي تــراوحــت
أعمارهن بين  25و 29عاما هن األكثر خصوبة ،الفتا
إلــى انخفاض معدل الوفيات الرضع من  8.3إلــى 7.7
لكل  1000مولود حي.
وأضــاف أن معدل الوفيات النوعي للجنسين كان
مرتفعا في الذكور مقارنة باإلناث ،سواء بين الكويتيين
أو غيرهم ،مؤكدا أن أمــراض القلب وال ــدورة الدموية
والحوادث (حوادث النقل) واألورام هي األسباب الثالثة
الرئيسة للوفاة في الكويت.
إلى ذلك ،عرضت الكلية اإلمبراطورية في لندن على
الطبيب الكويتي ،د .أحمد نبيل ،منصب «باحث فخري»،
ليكون ضمن فريق باحثي وزيــر الصحة البريطاني
األسبق اللورد دارزي والممثل الحالي للقطاع الصحي
في المملكة المتحدة بمجلس الـلــوردات البريطاني،
وذلك من خالل طلب تقدمت به للسفارة الكويتية في
بريطانيا.
وع ـ ّـب ــر نـبـيــل ع ــن س ـعــادتــه لتلقيه ال ـع ــرض ليكون
ً
حاليا أحــد أهم
ضمن فريق اللورد دارزي ،الــذي يعد
المسؤولين في القطاع الصحي بالمملكة المتحدة،

«السكنية» :المشمولون باألولوية بسبب اإلعاقة 2522
ناصر الخمري

أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـع ــام ــة
ل ـلــرعــايــة ال ـس ـك ـن ـيــة أن إج ـمــالــي
الطلبات اإلسكانية حتى يونيو
الـمــاضــي بـلــغ  ،96739فــي حين
بـلــغ ع ــدد الـمـشـمــولـيــن بــأولــويــة
اإلعاقة .2522
وق ــال الـنــاطــق الــرسـمــي باسم
«السكنية» ،إبراهيم الناشي ،في
مــؤتـمــر صـحــافــي أم ــس ،إن عــدد
المعامالت المنجزة خالل يونيو
الماضي بلغ .7022
وحول مشروع مدينة المطالع،
ق ــال ال ـنــاشــي إن نـسـبــة اإلن ـجــاز
الفعلي فــي العقد األول (الـطــرق
الرئيسة) ،الذي بدأ العمل به في
سبتمبر  2016ت ـجــاوزت 26.63
في المئة ،في حين بلغت نسبة
اإلنجاز في عقد البنية التحتية
لـ  18519قسيمة  13.76في المئة.
وأشار الى أن العقدين الثالث
والــرابــع للبنية التحتية لمدينة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــاع ،ال ـ ـل ـ ــذي ـ ــن يـ ـشـ ـم ــان
ا ل ـ ـضـ ــوا حـ ــي  N1و N2و N3تــم
تــوقـيـعــه ب ــداي ــة مـ ــارس ال ـم ــارس
الـ ـم ــاض ــي ،وي ـس ـت ـمــر ال ـع ـم ــل بــه
حتى .2020

صفوق :المبنى َم ْعلم معماري مميز

انخفاض وفيات المواليد خالل العام الماضي
من  8.3إلى  7.7في األلف

ً
ً
 ٩٦٧٣٩طلبا إسكانيا حتى يونيو الماضي
●

إحدى مخالفات «عمل الظهيرة»

المبنى الجديد لوزارة التربية

إبراهيم الناشي

وبخصوص استكمال تنفيذ
 520شقة في مدينة جابر األحمد،
أكد الناشي أن نسبة اإلنجازات
ف ــي ال ـم ـش ــروع بـلـغــت ح ـتــى اآلن
 49.33في المئة ،أما في ما يتعلق
بالبنية التحتية لمشروع «جنوب
عبدالله المبارك» الذي بدأ تنفيذه
ف ــي أب ــري ــل ال ـمــاضــي ف ـقــد بلغت
إنجازات المشروع  0.18في المئة.

«غرب عبدالله المبارك»
وأوضــح الناشي أنــه تم طرح

جميع العقود المتعلقة بمشروع
غ ـ ــرب ع ـب ــدال ـل ــه ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ،ال ـتــي
تـشـتـمــل ع ـلــى  99م ـب ـنــى تغطي
مختلف االحتياجات من مدارس
ومراكز صحية وأسواق مركزية،
إضــافــة الــى طــرح جميع العقود
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـ ـم ـ ـشـ ــروع ت ــوس ـع ــة
ال ــوف ــرة ،وال ـتــي تشمل  56مبنى
على مدى تنفيذ  30شهرا.
وحـ ـ ـ ــول اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال ال ـم ـب ــان ــي
العامة في مدينة صباح األحمد
(ضــاحـيــة  ،)Cالـتــي تشتمل على
 42مبنى ،أكــد الناشي أن نسبة
اإلنجازات الفعلية في تلك العقود
بلغت  84.45في المئة ،موضحا
أن المشروع سيسلم في أغسطس
المقبل.

كما أنه يعمل مستشارا للملكة إليزابيث في ما يخص
شؤون وزارة الصحة في المملكة المتحدة ،مشيرا إلى
أن الـلــورد دارزي يعد ً
ً
كبيرا فــي مجال العلوم
عالما
الطبية الجراحية ،وأحــد أبــرز األسـمــاء على مستوى
العالم.
في موضوع منفصل ،كشف رئيس المركز اإلقليمي
لعائلة التصانيف الدولية التابع لــوزارة الصحة ،د.
مجبل الـنـجــار ،عــن انـطــاق ورش ــة عمل تحت عنوان
«ورشة العمل لألطباء والعاملين في مجال التصانيف
الدولية في دول شرق المتوسط ودول مجلس التعاون
الخليجي» ،وذلك خالل الفترة من  8إلى  12الجاري.
وق ــال ال ـن ـجــار ،فــي تـصــريــح ص ـحــافــي ،إن الــورشــة
تـهــدف إلــى تعريف الـحـضــور بسبل ترميز اإلعــاقــات
والحركة باستخدام التصنيف الدولي لإلعاقة والحركة،
وارتباطه برموز األمراض بغرض استخداماته الصحية
وعرضها بالسبل العلمية واإلحصائية الدولية.
وأك ــد أن الـمــركــز يختص أيـضــا بتطوير وتحديث
استخدام التصانيف الدولية لألمراض والمصطلحات
الطبية والمقاييس الدولية لمعايير األمراض ،بهدف
رفع مستوى الخدمات الصحية وسالمة المرضى على
المستوى الوطني في دولة الكويت واإلقليمي ،وخاصة
دول مجلس التعاون ودول شــرق المتوسط التابعة
لمنظمة الصحة العالمية.

ً
 130طالبا شاركوا في دورة
«اآليلتس» بـ«المهندسين»
جانب من الطلبة المشاركين في الدورة

أقامت لجنة المهندسين العاملين في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب بالتعاون مع جمعية المهندسين والمجلس
الثقافي البريطاني في الكويت ورشة عمل الختبار «اآليلتس»
ً
ً
الدولي حضرها تباعا نحو  130طالبا وطالبة.
وافتتح الورشة رئيس المكتب الثقافي الكويتي في لوس
أنـجـلــس د .حـســن ال ـك ـنــدري ،ال ــذي أك ــد أن امـتـحــان «اآليـلـتــس»
ً
اليـعـنــي أن الـطــالــب لــن يــدخــل سـنــة تـحـضـيــريــة ،الف ـتــا إل ــى أن
متطلبات وزارة التعليم العالي واقعية ،وهي دون الحدود ،التي
تطلبها الجامعات األميركية.
وأوضـ ـ ــح د .الـ ـكـ ـن ــدري ،ال ـ ــذي أج ـ ــاب ع ــن أس ـئ ـلــة ال ـح ـضــور
واستفساراتهم ،أن الجامعات األميركية تطلب معدل  6درجات
على أقل تقدير ،وبعضها يطلب  6.5درجات ،في حين الوزارة
حددت  5درجات لالبتعاث.
وقدمت الورشة الخبيرة في المجلس البريطاني بالكويت
المحاضرة فجر الشمري.

سلة أخبار
«ورتل» نظمت دورة ً
في التجويد لـ  50طالبا

قال مدير إدارة شؤون القرآن
الكريم في جمعية النجاة
الخيرية "ورتل" طارق العبدالله
إن اإلدارة نظمت في الفترة من
 1إلى  5الجاري دورة "شرح
نظم أبي مزاحم الخاقاني" في
علم التجويد ،والتي حاضر
فيها الشيخ أحمد عبدالسالم
مقرئ القراءات العشر.
وأوضح العبدالله أن الدورة
أقيمت بالتعاون مع معهد
كامز للتدريب ،واستفاد منها
 50طالبا وطالبة ،واشتملت
على العديد من المحاور ،منها
التعريف بالنظم وناظمها،
ومراتب القراءة ،والتدريب على
حفظ المتن وإجازة الحفاظ.

«الرحمة» افتتحت سكن
الطالبات في كمبوديا
افتتحت «الرحمة العالمية»
بجمعية اإلصالح االجتماعي
ً
سكنا للطالبات الجامعيات
في كمبوديا ،الذي يستفيد
منه أكثر من  60طالبة من غير
القادرات على تحمل تكاليف
التعليم بالكليات العلمية.
في هذا الصدد ،قال رئيس
مكتب قرغيزيا والصين
وكمبوديا في «الرحمة» د .علي
الراشد ،إن السكن عبارة عن
مبنى واحد من ثالثة طوابق
ً
ويقع على مساحة  780مترا
ً
مربعا.
وأوضح د .الراشد ،أن السكن
يخدم طالبات الجامعة في
التخصصات العلمية مثل
الطب والصيدلة والهندسة
وطب الوالدة وعلوم الحاسب
اآللي وكلية االقتصاد والعلوم
السياسية واللغات.

«إحياء ًالتراث»30 :
مشروعا للحملة الرمضانية
أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي نجاح حملتها
الرمضانية تحت شعار «سباق
الخير» ،والتي تم التركيز
فيها على تنفيذ مجموعة
من المشاريع الخيرية داخل
الكويت وحول العالم ،بواقع
مشروع مختلف يوميا،
وحققت هذه الحملة نجاحا
كبيرا ،ومثلت نقلة نوعية في
تسويق المشاريع.
وفي تصريح لنائب رئيس
إدارة تنمية الموارد المالية
والوقف خالد الصفران،
قال إن فكرة حملة سباق
الخير ركزت على التسويق
اإللكتروني ،والتفاعل مع
جمهور المتبرعين من خاللها،
مضيفا ان حملة سباق الخير
استهدفت جمع التبرعات لـ 30
مشروعا سيتم تنفيذها خالل
اآلونة المقبلة.

«النجاة» تفتح أبواب
التبرع لمنكوبي درعا

كشف رئيس قطاع الموارد
واالعالم بجمعية النجاة
الخيرية عمر الثويني أن
الجمعية ولجانها تفتح
ابوابها حاليا ألهل الخير
وأصحاب األيادي البيضاء
وذوي القلوب الرحيمة
من المواطنين والوافدين
للمساهمة بزكاة أموالهم
وصدقاتهم ألجل تقديم الدعم
والعون والمساعدة ألشقائهم
السوريين من منكوبي درعا
السورية ،وذلك في محاولة
للتخفيف عن األشقاء آالمهم
ومساندتهم في مصابهم.

برلمانيات
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الفضل :البصمة الوراثية الحل الوحيد لمشكلة تزوير الجناسي
إنشاء نيابة
خاصة معنية
بدعاوى
النسب
وتصحيح
األسماء
والتزوير

أعلن النائب أحمد الفضل تقديم
م ـق ـت ــرح بـ ـش ــأن ت ـن ـظ ـيــم إجـ ـ ـ ــراءات
دعاوى النسب وتصحيح األسماء
مـ ــن خـ ـ ــال إن ـ ـشـ ــاء ن ـي ــاب ــة خــاصــة
ً
للنسب ب ــدال مــن اإلدارة الـحــالـيــة،
ً
م ــؤك ــدا أن ال ـحــل الــوحـيــد لمشكلة
تزوير الجناسي هو قانون البصمة
الــوراث ـيــة فـقــط لمعرفة الـمــزوريــن،
واس ـت ـطــرد« :وإذا كــانــت المحكمة
الدستورية رفضت القانون السابق
ألنـ ــه جـ ــاء ب ـطــري ـقــة ع ــام ــة وبـ ــدون
تحديد ،فإننا أخذنا ذلــك في عين
االعتبار وتم تالفيه».
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـضـ ــل ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صـ ـح ــاف ــي ،إن االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح اش ـت ـمــل
عـلــى اق ـت ــراح محكمة فالمعضلة،
أن العملية إذا كانت فــي يــد وزارة

الداخلية فإنها ربـمــا ال تخلو من
ً
الشخصانية ،ورب ـمــا تـكــون طــرفــا
ف ــي خ ـصــومــات س ـيــاس ـيــة ،ورب ـمــا
تستخدم األدلــة ،ونحن اآلن نذهب
إل ـ ــى الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام وه ـ ــو ضـمـيــر
الشعب».
وأضاف أنه عرض االقتراح على
مجموعة من القانونيين والبعض
أب ـ ــدى ب ـعــض ال ـم ــاح ـظ ــات« ،وأنـ ــا
بانتظار مالحظات الجميع خالل
فترة الصيف وسأقدمه خالل دور
االنعقاد المقبل».
وت ــاب ــع أن «ح ـ ــل ه ـ ــذه الـقـضـيــة
ال يمكن أن ي ـكــون مــن خ ــال جهد
شخص واحــد« ،ومنذ أن أصبحنا
أع ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة وح ـ ــاالت
ال ـق ـبــض ع ـلــى م ــزوري ــن الـجـنــاســي

متوالية وال تنتهي ،وال أعتقد أن
دور النائب أن (يولول ويلطم) مثلما
الناس (تولول وتلطم) ألنها تشاهد
الـخـطــأ وتـعـلــق عـلـيــه ،أم ــا الـنــائــب
ً
فيجب أن يأخذ موقفا ويعمل على
إصــاح الخلل واقـتــاع الخطأ من
جذوره».
وأوض ــح الـفـضــل أنـنــا فــي البلد
ن ـس ـي ــر ف ـ ــي م ـ ـعـ ــدل غـ ـي ــر طـبـيـعــي
للمواليد والوفيات ،وهناك مقارنات
بين أكثر الــدول زيــادة في السكان،
وواضــح التغير غير الطبيعي في
م ـعــدالت ال ــزي ــادة الـسـكــانـيــة ،التي
يجب أن تتسق بالثبات النسبي إما
بالزيادة أو النقصان.
واع ـت ـب ــر أن ه ـ ــذا االقـ ـ ـت ـ ــراح هــو
بداية الطريق في حل مشكلة تزوير

ً
الجناسي ،مؤكدا أن الزيادة في عدد
السكان فــي الكويت يفرق عنه في
أي دولــة أخ ــرى« ،ألن الــدولــة لدينا
ت ـص ــرف ع ـلــى ال ـمــوطــن م ــن الـمـهــد
إلى اللحد ،بالتالي أي زيادة تشكل
ً
ً
ع ـجــزا دائ ـم ــا فــي مـيــزانـيــة الــدولــة،
ف ــي ظ ــل وج ـ ــود م ـئ ــات اآلالف من
المزورين».
في سياق آخر ،تحدث الفضل عن
حــل مجلس إدارة جمعية الحرية
ً
«اليبرالية» ،وقال« :كنت متابعا لما
ً
حدث أخيرا فيما يخص موضوع
حــل الجمعية مــن وزارة ال ـشــؤون،
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا اسـ ـتـ ـفـ ـس ــرت ع ـل ـم ــت أن
الـجـمـعـيــة ارت ـك ـبــت ع ــدة مخالفات
ً
للقانون ،وأيضا مخالفة في جمع
التبرعات،

ً
مضيفا« ،ولو أن القانون يطبق
عـلــى اخــوان ـنــا وأه ـل ـنــا ال يفترض
أن نــزعــل ألنـنــا ن ــواب أقسمنا على
احترام الدستور والقانون ،لذلك لم
تكن لدي ردة فعل كبيرة طالما أن
القانون يطبق على الجميع.
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر تـمـنــى الـفـضــل
على الوزير محمد الجبري أن يكون
ً
حاسما في كل شــيء متعلق بهذه
ً
الـقـضـيــة ،كـمــا ك ــان حــاسـمــا بشأن
الشيخ محمد اليوسف المدير العام
ً
لهيئة الزراعة ،موضحا أن تحديد
صالحيات مديرها العام ال يعني
ع ــدم وج ــود مخالفات بالخيارات
ً
الزراعة أو تنفيعا« ،فبالوي» الهيئة
التي تعد من أكثر ثالث مؤسسات
ً
ب ــال ــدول ــة ف ـ ـسـ ــادا ب ــرف ـق ــة ال ـب ـلــديــة

أحمد الفضل

والـ ـش ــؤون ،ويـجــب عـلــى الحكومة
الـ ـ ــرد ع ـل ــى ال ـ ـ ــرأي ال ـن ـي ــاب ــي ،ال ــذي
أوصلناه لها.

الصالح :المطار الجديد نقلة نوعية في الخدمات

ً
سأل العازمي عن احتفالية مرور  50عاما على إنشاء معهد األبحاث العلمية
أعــرب النائب خليل الصالح عــن سعادته
بتدشين مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت
الدولي ،مشيدا بكافة الجهود التي اثمرت هذا
االنجاز الكبير.
وثـ ـم ــن ال ـص ــال ــح ف ــي ت ـص ــري ــح أم ـ ــس ه ــذا
اإلن ـج ــاز الـ ــذي م ــن شــأنــه تـخـفـيــف االزدحـ ــام
والـتـكــدس فــي مطار الكويت وزي ــادة الطاقة
ً
االسـتـيـعــابـيــة لـلـمـطــار ،آم ــا أن يـحـقــق نقلة
نوعية في مجال النقل الجوي في البالد.
وأوض ــح الـصــالــح أن مـطــار الـكــويــت يمثل
واجهة للوطن ،فهو أول محطة تصل إليها
ً
أعـ ـي ــن زوار الـ ـك ــوي ــت ،مـ ــؤكـ ــدا أن االه ـت ـم ــام
بــاالن ـشــاء ات وال ـخــدمــات الـمـقــدمــة بالمطار،
يعكس صورة حضارية لبالدنا.
مــن جهة اخ ــرى ،وجــه الصالح ســؤاال إلى
وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي د .حــامــد
العازمي ،جــاء فيه :نمى إلــى علمي أن هناك

عدد من المخالفات والتجاوزات فيما يتعلق
بــالـعـقــود االسـتـشــاريــة الـتــي تــم ابــرام ـهــا مع
مـعـهــد ال ـكــويــت لــأب ـحــاث الـعـلـمـيــة ومـكـتــب
ال ـتــدق ـيــق وال ــرق ــاب ــة الــداخ ـل ـيــة واالحـتـفــالـيــة
الخمسينية ،وعليه يرجى إفادتي وتزويدي
باآلتي :نسخة من جميع العقود االستشارية
التي تم ابرامها من قبل المعهد منذ فبراير
 2016وحتى تاريخ الـســؤال ســواء كانت مع
أفراد أو مؤسسات أو شركات ،وبيان التكلفة
المالية لكل عقد على حدة مع توضيح نوع
العمل وبيان مدى استفادة المعهد من تلك
العقود.
كما طلب تزويده بكشف يوضح التحويالت
المالية لكل عقد على حــدة و هــل تمت وفقا
لبنود العقد؟ و هــل تمت الموافقة على تلك
ال ـع ـقــود م ــن قـبــل ال ـج ـهــات الــرقــاب ـيــة (ديـ ــوان
المحاسبة ،وديوان الخدمة المدنية ،ومراقبي

المطيري :منح الكويتيين و«البدون»
أولوية التوظيف بالمشاريع الجديدة
ق ــدم الـنــائــب مــاجــد المطيري
اقتراحا برغبة جاء فيه :اتساقا
م ـ ــع دوران ع ـج ـل ــة ال ـم ـش ــاري ــع
وإن ـ ـ ـجـ ـ ــازهـ ـ ــا ودور ال ـ ـطـ ــاقـ ــات
الكويتية التي تحظى دوما بدعم
ورعاية سمو األمير ،ومع تعدد
المشاريع وتنوع خدماتها مثل
اف ـت ـتــاح مـبـنــى ال ــرك ــاب الـجــديــد
بمطار الكويت الــدولــي ،ومدينة
الـ ـجـ ـه ــراء ال ـط ـب ـيــة ،ومـسـتـشـفــى
جـ ــابـ ــر ،وت ــوسـ ـع ــة الـمـسـتـشـفــى
األمـيــري ،ومــا تحتاج إليه هذه
المشاريع من موظفين وفنيين
وال ـ ـتـ ــي ت ــوف ــر آالف ال ــوظ ــائ ــف
بـمـخـتـلــف أن ــواعـ ـه ــا ،اقـ ـت ــرح أن
تكون أولوية الوظائف في هذه
ال ـم ـشــاريــع لـلـكــويـتـيـيــن وأب ـن ــاء
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــات وغـ ـ ـي ـ ــر م ـ ـحـ ــددي
الجنسية.

ماجد المطيري

وق ـ ــال ال ـم ـط ـيــري :يـفـضــل في
الوقت الحالي االستعانة بشركات
عالمية ذات خـبــرة مشهود لها
تتولى العمل لفترة معينة لتأهيل
الـكــويـتـيـيــن عـبــر بــرامــج تــدريــب
وفق جدول زمني محدد.

العتيبي يحذر من المساس
بحقوق عمال مصنع
األسمدة بعد إغالقه
حذر النائب خالد العتيبي
مـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاس ب ـ ـح ـ ـقـ ــوق
العاملين في مصنع األسمدة
الكيماوية ،بعد قــرار إغالقه،
مـشـيــرا إل ــى أن ــه سـيـتــابــع مع
وزير النفط بخيت الرشيدي
م ـ ــا ت ـع ـه ــد ب ـ ــه وزيـ ـ ـ ــر ال ـن ـفــط
السابق عصام المرزوق ،أثناء
مناقشته س ــؤاال وجـهــه اليه
مـنــذ أكـثــر مــن ع ــام عــن تأثير
ق ـ ــرار اإلغ ـ ــاق ع ـلــى ال ـعـمــالــة
الــوطـنـيــة ،وحقوقهم المالية
والمعنوية ،وبشكل عام على
الطلب المتزايد على االسمدة
محليا وعالميا.
وقال العتيبي ،في تصريح
ص ـح ــاف ــي« ،مـ ــا يـهـمـنــي بـعــد
قرار إغالق المصنع مجموعة
من النقاط المهمة على وزير
ال ـن ـفــط والـ ـقـ ـي ــادات الـنـفـطـيــة
االنتباه اليها وسرعة العمل
على تجاوزها».
وحـ ــدد ال ـن ـقــاط الـمـطـلــوبــة
في  4أمور:
أوال :ت ــر قـ ـي ــة ا ل ـمــو ظ ـف ـيــن
المستحقين للدرجة وحفظ
ح ـق ــوق ـه ــم وعـ ـق ــوده ــم وعـ ــدم
معاملتهم كموظفين جدد.
ثانيا :إتــاحــة المجال لكل
الموظفين الختيار الشركات،
وع ـ ـ ــدم ح ـص ــره ــا فـ ــي شــركــة
واحــدة أثناء االنتقال ،وإبداء
ال ـ ـمـ ــرونـ ــة الـ ـك ــافـ ـي ــة فـ ــي ه ــذا
المجال.
ث ــال ـث ــا :عـ ــدم ال ـم ـس ــاس أو
زيادة خصم التأمينات بنسبة
 1.5في المئة لمدة  5سنوات،
وعـ ــدم اع ـت ـبــارهــم كموظفين
جدد.
رابـ ـع ــا :إطـ ــاع الـمــوظـفـيــن
على عقودهم الجديدة والسلم
الوظيفي فــي الـشــركــات التي
سـيـنـتـقـلــون ال ـي ـه ــا ،ومـعــرفــة
أماكن عملهم وكل التفاصيل
التي تهم الموظف.

ً
وزارة المالية) وفـقــا للقانون؟ فــي حــال عدم
وجود موافقة أو امتناعها عن الصرف ،يرجى
بيان سبب ذلك مع بيان تلك العقود.
وط ـل ــب اف ــادت ــه بــالـلـجـنــة الــرئـيـسـيــة الـتــي
ً
شكلت الحتفالية مرور  50عاما على إنشاء
معهد الـكــويــت لــأبـحــاث الـعـلـمـيــة ،وم ــن هم
أع ـضــاؤهــا؟ وم ــا مسمياتهم الــوظـيـفـيــة؟ مع
تزويدي بنسخة من قرار تشكيل اللجنة ،كما
يرجى تزويدي بميزانية تلك اللجنة وصورة
مــن اعـتـمــادهــا وأوجـ ــه ال ـصــرف بالتفصيل،
وأس ـ ـ ـمـ ـ ــاء وعـ ـ ـ ــدد ال ـ ـض ـ ـيـ ــوف ال ـ ــذي ـ ــن ت ـح ـمــل
المعهد ضيافتهم ،وما المطبوعات والكتب
والمنشورات اإلعالمية التي نفذت وطبعت
في االحتفالية وتكلفتها المالية بالتفصيل؟
ومــا الشركات المتقدمة والـتــي رســت عليها
المناقصات؟ وهل تمت الموافقة على الشركات
المنفذة بشكل مباشر؟

سلة برلمانية
العدساني يسأل الصباح
عن إنجاز المشاريع الصحية
وجه النائب رياض
ً
العدساني سؤاال إلى وزير
الصحة د .باسل الصباح
ً
أرفق فيه جدوال أوضح
فيه المشاريع الصحية
المدرجة ضمن ميزانية
وزارة األشغال العامة
للسنة المالية 2019/2018
ً
طالبا تزويده بالفترة
الزمنية المتوقعة إلنجاز
المشاريع أو تسلمها
ً
رسميا وتشغيلها إضافة
إلى استقبال المرضى
والمراجعين.

إلعدام من
الكندري ً
يتحرش جنسيا باألطفال
قال النائب فيصل الكندري
إنه تقدم باقتراح بقانون
بإعدام كل من يتحرش
جنسيا باألطفال ،مشيرا
الى تكرار جرائم االعتداءات،
فـ «من أمن العقوبة أساء
األدب».
وتمنى الكندري من اللجنة
المعنية االنتهاء من القانون
حتى يكون جاهزا لعرضه
وإقراره في أول جلسات دور
االنعقاد القادم.
وأضاف :أطالب
زمالئي النواب بتحمل
مسؤولياتهم ،والعمل على
اقرار هذا القانون لحماية
األطفال من الذين تجردوا
من إنسانيتهم وتطهير
المجتمع منهم.

ةديرجلا
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ً
َّ
إزالة  216مبنى عشوائيا في بري الصليبية واألحمدي

سلة أخبار
سفارتنا باليابان تدعو
للحيطة من اإلعصار

البلدية :إحالة مسؤولين إلى التحقيق بسبب التقصير
علي حسن

ً
تنفيذا لقرار مدير
البلدية بإزالة
المنشآت العشوائية
غير المرخصة

ت ـن ـف ـي ــذا ل ـ ـقـ ــرار الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
ل ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس
أح ـم ــد ال ـم ـن ـفــوحــي ،ب ـش ــأن مـســح
ج ـم ـيــع ال ـم ـن ــاط ــق ال ـب ــري ــة وإزال ـ ــة
كــافــة ال ـم ـن ـشــآت ال ـع ـشــوائ ـيــة غير
المرخصة بالمناطق البرية ،أطلقت
ال ـب ـلــديــة ،أم ــس ،ح ـمــات مـيــدانـيــة
إلزال ـ ـ ــة ك ــل ال ـم ـن ـش ــآت ال ـم ـخــال ـفــة،
وذلــك بمشاركة األجهزة الرقابية
بأفرع بلديتي محافظتي الجهراء
واألحـ ـم ــدي ،م ــؤك ــدة أن الـحـمــات
مستمرة للقضاء على تلك الظواهر
العشوائية بالمناطق البرية.
وأعلنت البلدية ،في بيان لها،
أنــه تمت إحــالــة بعض الموظفين
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن عـ ــن ال ـم ـن ـط ـقــة ال ــى
ال ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق ،بـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـ ـتـ ـ ــأكـ ـ ــد م ــن
ت ـق ـص ـيــرهــم ف ــي ع ـم ـل ـهــم ،وثـمـنــت

الـ ـجـ ـه ــود الـ ـمـ ـب ــذول ــة م ـ ــن وزارة
الداخلية في توفير األمن لموظفي
البلدية ،وتسهيل مهمتهم أثناء
عمليات إزالة المنشآت العشوائية
الـمـقــامــة عـلــى أم ــاك ال ــدول ــة دون
تــرخـيــص ،مشيدة بـتـعــاون وكيل
"الداخلية" المساعد لشؤون األمن
ال ـع ــام ب ــاإلن ــاب ــة ،الـ ـل ــواء إبــراه ـيــم
الطراح ،الذي حرص على تسهيل
ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـن ـس ـيــق ب ـي ــن ال ـب ـلــديــة
و"الداخلية".
وفي هذا السياق ،أوضح مدير
فرع بلدية محافظة الجهراء ،محمد
العرادى ،أن األجهزة الرقابية أزالت
 150من المنشآت غير المرخصة
ورفع حمولة 276م 3من المخلفات
ب ـب ــر م ـن ـط ـقــة ال ـص ـل ـي ـب ـي ــة ،وجـ ــار
استكمال عمليات اإلزالــة ،مضيفا

إزالة مخالفات المناطق البرية
أن الحمالت مستمرة للقضاء على
الظواهر العشوائية ،بناء على قرار
مدير البلدية.
بـ ـ ــدوره ،أك ــد م ــدي ــر ف ــرع بـلــديــة

م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة األح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدي ،سـ ـع ــود
الـ ــدبـ ــوس ،أن األجـ ـه ــزة الــرقــاب ـيــة
بفرع بلدية المحافظة شنت حملة
مكثفة إلزالة المنشآت العشوائية

غ ـيــر ال ـمــرخ ـصــة ف ــي ب ــر محافظة
األح ـ ـمـ ــدى ،ح ـي ــث ت ـم ــت إزال ـ ـ ــة 66
مـ ــن ال ـم ـن ـش ــآت غ ـي ــر ال ـم ــرخ ـص ــة،
فضال عن رفع حمولة  356م 3من

األن ـقــاض ،الفـتــا إلــى أن الحمالت
م ـس ـت ـمــرة إلزالـ ـ ــة ك ــاف ــة الـمـنـشــآت
غير المرخصة ،تنفيذا لقرار مدير
البلدية.

الحرس الوطني بحث التعاون مع نادي الصم البديوي يبحث مع مجلس األطلسي تطورات األوضاع
استقبل وكيل الحرس الوطني
الـفــريــق الــركــن الـمـهـنــدس هاشم
الـ ـ ــرفـ ـ ــاعـ ـ ــي وف ـ ـ ـ ــد ن ـ ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـصـ ــم
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ال ـ ـ ــذي يـ ـض ــم رئ ـي ــس
الـ ـن ــادي إس ـمــاع ـيــل كـ ــرم ،وأم ـيــن
ا لـســر محمد ا لـكـنــدري ،ومترجم
لغة اإلشارة يوسف الراشد.
ورحب الرفاعي بالوفد ،ونقل
إل ـي ـه ــم ت ـح ـي ــات رئـ ـي ــس ال ـح ــرس
ال ــوط ـن ــي ال ـش ـي ــخ س ــال ــم ال ـع ـلــي،
ون ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ـح ــرس الـشـيــخ
مـشـعــل األحـ ـم ــد ،م ــؤك ــدا اهـتـمــام
ال ـ ـحـ ــرس ب ــإخ ــوانـ ـه ــم مـ ــن نـ ــادي
ال ـ ـصـ ــم ،واالس ـ ـت ـ ـعـ ــداد لـتـسـخـيــر
كــل اإلم ـكــانــات مــن أج ــل االرت ـقــاء
بقدراتهم.
وأ شـ ــار إ ل ــى إد خـ ــال دورة لغة
اإلشارة ضمن الخطة التدريبية
ل ـ ـل ـ ـحـ ــرس ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،ت ـج ـس ـي ــدا
ل ــاهـ ـتـ ـم ــام بـ ـه ــم حـ ـس ــب ال ـخ ـطــة
االسـتــراتـيـجـيــة ل ـل ـحــرس ،والـتــي

الرفاعي خالل لقائه وفد نادي الصم
تؤكد دور الحرس المجتمعي.
من جانبه ،ثمن الوفد تعاون
الحرس الوطني مع نادي الصم
ا لـكــو يـتــي ،مـتـطـلـعــا إ ل ــى توسيع

أطـ ـ ــر هـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون لـ ـم ــزي ــد مــن
تـ ـق ــدي ــم الـ ــدعـ ــم ألب ـ ـنـ ــاء ال ـك ــوي ــت
الصم.

بـحــث سفير الـكــويــت ل ــدى بــروكـســل ورئـيــس
بعثتيها لــدى االتـحــاد األوروب ــي وحـلــف شمال
األطـلـســي (نــاتــو) جــاســم ال ـبــديــوي ،فــي اجتماع
للمجلس األطلسي والــدول األعضاء في مبادرة
اسطنبول للتعاون ،تطورات األوضاع في المنطقة
والقضايا اإلقليمية.
وق ــال السفير الـبــديــوي فــي تصريح لــ"كــونــا"
أم ــس ،إن ــه أش ــار فــي االج ـت ـمــاع ،ال ــذي عـقــد على
مستوى السفراء ،إلى جهود الكويت في تعزيز
الـتـعــاون بـيــن دول م ـبــادرة إسـطـنـبــول للتعاون
و(ن ــات ــو) بـعــد افـتـتــاح الـمــركــز اإلقـلـيـمــي للحلف
في الكويت".
وأض ـ ــاف أن دولـ ــة ال ـكــويــت تـسـعــى لــارت ـقــاء
بمستوى الـبــرامــج الـتــدريـبـيــة الـمـقــدمــة فــي هــذا
الـمــركــز ،الفـتــا إلــى الـجـهــود الكويتية المبذولة
لـمـشــاركــة الـمــدنـيـيــن والـعـسـكــريـيــن مــن الكويت
وباقي دول (مبادرة إسطنبول للتعاون) البحرين
وق ـطــر واإلمـ ـ ــارات فــي األنـشـطــة الـمـتـعــددة التي
يقدمها المركز.
وأوض ـ ــح ان ــه اط ـلــع ال ـح ـضــور عـلــى األنـشـطــة
والبرامج والتدريبات التي عقدت خــال الفترة

الماضية ،والتي كانت تحت إشــراف مباشر من
قـبــل جـهــاز األم ــن الــوطـنــي الـكــويـتــي ال ــذي يدير
المركز اإلقليمي لـ(ناتو).
وقـ ــدم ال ـب ــدي ــوي ش ــرح ــا ل ـس ـيــاســات الـكــويــت
وموقفها من القضايا المهمة في المنطقة ،بما
في ذلك شرح الدور الذي تلعبه دولة الكويت في
إطار عضويتها في مجلس األمن.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ق ـ ـ ــدم م ـج ـل ــس ال ـح ـل ــف
وس ـك ــرت ــاري ـت ــه إح ــاط ــة ل ـس ـف ــراء دول (مـ ـب ــادرة
إسـطـنـبــول لـلـتـعــاون) ب ـشــأن ج ــدول أع ـمــال قمة
(ن ــات ــو) ف ــي بــروك ـســل ي ــوم ــي  11و 12ال ـج ــاري،
ولوجهة النظر إزاء سبل تفعيل التعاون المشترك
بين الجانبين حــول جميع المواضيع المدنية
والعسكرية.
وك ــان حـلــف ش ـمــال األطـلـســي أط ـلــق "م ـبــادرة
إسطنبول للتعاون" في قمة الحلف بإسطنبول
فــي يــونـيــو  ،2004للمساهمة فــي تـعــزيــز األمــن
ال ـعــال ـمــي واإلق ـل ـي ـمــي ع ـلــى ال ـم ــدى ال ـطــويــل من
خالل التعاون األمني العملي بين دول الخليج
العربي و(ناتو) ،كما افتتح المركز اإلقليمي لدول
المبادرة في الكويت في يناير العام الماضي.

جاسم البديوي

الطراح :تفعيل «الصلح» في الحوادث البسيطة يوفر الوقت والجهد
إبعاد المركبات بعد الحادث لعدم تعطيل الحركة ...وصرف مبلغ التأمين في مدة أقصاها  10أيام
أكد الوكيل المساعد لشؤون
األمن العام باإلنابة اللواء
إبراهيم الطراح أن تفعيل
قانون أمر الصلح في الحوادث
المرورية البسيطة سينعكس
بصورة إيجابية على وضع
المرور ،وكذلك تسهيل
اإلجراءات على أطراف الحادث.

تفعيله في
غير اإلصابة
أو القتل الخطأ
يقلل الدورة
المستندية من
ً
 18شهرا إلى
ساعات

الريش

•

القيام بالتحقيق في الحوادث البسيطة
وإجراءات الصلح المتعلقة بها.

محمد الشرهان

ق ــال الــوكـيــل الـمـســاعــد ل ـشــؤون األمــن
العام باإلنابة اللواء إبراهيم الطراح إن
تفعيل أمــر الصلح فــي ح ــوادث الـمــرور
البسيطة سيكون له أثر كبير وسينعكس
ب ـص ــورة إيـجــابـيــة عـلــى وض ــع ال ـم ــرور،
بتوفير الوقت والجهد ورفع األعباء عن
رجال الشرطة وكذلك تسهيل اإلجراءات
على أطراف الحادث.
وأضاف الطراح ،خالل مؤتمر صحافي
عقدته وزارة الداخلية امس لشرح آلية
إج ـ ـ ـ ــراءات ت ـف ـع ـيــل ق ــان ــون أم ـ ــر الـصـلــح
ف ــي حـ ــوادث ال ـم ــرور الـبـسـيـطــة ،أن ــه في
حالة وقــوع حــادث بسيط وعــدم وجود
تراض بين األطــراف على الصلح ،يجب
عليهم تحريك المركبات وإبعادها عن
الطريق إلى كتف الطريق األيمن أو أقرب
مـكــان آم ــن لـعــدم تعطيل حــركــة الـمــرور
بانتظارهم وصول دورية الشرطة لمكان
الحادث.
وأوضح أنه في حال عدم قيام أطراف
ال ـح ــادث بــإفـســاح الـطــريــق عـبــر تحريك
ال ـم ــرك ـب ــات وإبـ ـع ــاده ــا فـسـيـتــم تـحــريــر
مخالفة مرور في حقهم لعرقلتهم حركة
السير.

تقليل الدورة المستندية
مــن جــان ـبــه ،ق ــال نــائــب ال ـمــديــر الـعــام
لشؤون إدارات التحقيق باإلدارة العامة

 10أيام

الطراح والمتحدثون خالل المؤتمر الصحافي
للتحقيقات جمال الريش إن أمر الصلح
في الحوادث البسيطة هو مادة موجودة
في قانون المرور وليس أمرا مستحدثا،
ً
مبينا أن تطبيقه سـيــؤدي إ لــى تقليل
الدورة المستندية من سنة ونصف السنة
إلى عدة ساعات.
وأش ـ ــار ال ــري ــش إل ــى أن تـطـبـيــق "أم ــر
الـصـلــح" فــي حـ ــوادث ال ـم ــرور البسيطة
يتعلق بــال ـحــوادث الـتــي ال ينتج عنها
ً
أي إصابة خطأ أو قتل خطأ ،الفتا إلى
ً
أن ه ــذا ال ـقــانــون ب ــدئ تطبيقه أوال في

ب ـ ــدوره ،شـكــر مــديــر إدارة ال ـس ـيــارات
ف ــي ش ــرك ــة "ال ـخ ـل ـي ــج ل ـل ـت ــأم ـي ــن" ن ــواف
الكوت ،وزارة الداخلية واإلدارة العامة
لـلـتـحـقـيـقــات لـتـفـعـيــل أمـ ــر ال ـص ـلــح في
الحوادث المرورية البسيطة بما ينعكس
ب ـص ــورة إيـجــابـيــة عـلــى وض ــع ال ـم ــرور،
ً
مــوضـحــا أن ــه بـعــد اسـتـيـفــاء اإلجـ ــراءات
س ـي ـتــم صـ ــرف م ـب ـلــغ ال ـتــأم ـيــن ف ــي مــدة
أقصاها عشرة أيام.
وق ــال الـكــوت إن مــن لــديــه مشكلة مع
شركات التأمين أو من لم يقتنع بمبلغ
التأمين فعليه اللجوء إلى وزارة التجارة
والصناعة ،قسم الشكاوى ،إدارة التأمين،
وهناك سيتم بحث الحالة ،إمــا بزيادة
الـمـبـلــغ أو تـخـفـيـضــه ،وف ــي ح ــال ــة عــدم
اقتناعه يمكنه اللجوء إلى القضاء.
من جانبه ،وجه المدير العام لإلدارة
العامة للعالقات واإلعالم األمني باإلنابة
العميد توحيد الكندري الشكر إلى رجال
ال ـص ـحــافــة واإلعـ ـ ــام ع ـلــى م ــا يـقــدمــونــه
من رؤى وما يطرحونه من أفكار تثري
ً
العمل األمـنــي ،مــؤكــدا أن التواصل بين
المؤسسة األمنية واإلعــام ال غنى عنه
في دعم العمل األمني لتوعية المواطنين
والمقيمين وتبيان الحقائق بكل شفافية.

إصابة وافدين في حريق بناية بالسالمية

«الغوص» يرفع
شباك صيد
مهملة مقابل
ساحل السالم

•

فريق الغوص أثناء رفع شباك الصيد المهملة
أعلن فريق الغوص الكويتي في المبرة التطوعية
البيئية أمــس تمكنه مــن رفــع شـبــاك صيد مهملة،
مقابل ساحل السالم ،جنوب جون الكويت ،وبعمق
 6أمتار.
وقال رئيس الفريق وليد الفاضل ،لـ"كونا" ،إن هذه
الشباك كانت تشكل خطورة على المالحة ،وتلوث
البيئة البحرية ،وتؤدي إلى نفوق كثير من الكائنات
البحرية واألسماك والطيور ،مؤكدا حرص الفريق
على رفـعـهــا ،وإن ـقــاذ الـكــائـنــات العالقة فيها ،رغم
احتوائها على كثير من األسماك النافقة وخاصة
سمك الميد.

محافظة الـعــاصـمــة فــي  2018/6/3وقــد
ً
ً
حـقــق نـجــاحــا كـبـيــرا وت ــم تعميمه على
جميع المحافظات في .2018/7/1
وأضـ ـ ــاف أن الـمـتـسـبــب ف ــي ال ـح ــادث
ً
سيقوم بـســداد غــرامــة مالية  20ديـنــارا
داخل المخفر بعد إقراره بالخطأ وإرسال
امر الصلح إلى شركة التأمين بصحبة
المتضرر لتسليم التعويض دون الحاجة
إلى إرسال أوراق الحادث إلى المحكمة،
ً
موضحا أن ضابط المخفر المختص في
حــال قبول أمــر الصلح سيقوم بتحرير

مخالفة للطرف المتسبب في الحادث،
ثم يستكمل المحضر ويسلم المتضرر
األوراق الخاصة بالتأمين.
وذكر أنه في حال وقوع حادث بسيط
تراض
بين مركبتين أو أكثر دون وجود
ِ
بين األطراف على الصلح يجب عليهم أن
يتوجهوا إلى المخفر المختص إلنهاء
إج ــراء ات الصلح ،مشيرا الــى أن ضباط
المخافر خضعوا ل ــدورات تدريبية في
تطبيق ا ل ـمــادة المتعلقة بــأ مــر الصلح
مــن قــانــون ال ـمــرور لصقل خبراتهم في

ووصـ ــف ال ـفــاضــل مــوقــع ه ــذه ال ـش ـبــاك بــأنــه من
ا لـمــوا قــع المهمة لنمو ا لـحـيــاة الفطرية والمالحة
البحرية ،ما جعل فريق الغوص يخصص  4قوارب
لعمليات رفع المخلفات من شباك صيد ومخلفات
بالستيكية وحـبــال وإطـ ــارات ،إضــافــة إلــى تكثيف
العمل اإلعالمي والتوعوي لمرتادي الجون ،حفاظا
على الحياة الفطرية وتجنب رمي المخلفات فيه.
وأه ـ ـ ـ ـ ــاب بـ ــال ـ ـص ـ ـيـ ــاديـ ــن االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام ب ــالـ ـق ــوانـ ـي ــن
والتشريعات المنظمة للصيد ،حتى ال تتأثر البيئة
البحرية بشكل سلبي ،مؤكدا أن الصيد في جون
الكويت ممنوع ،والقانون يعاقب مخالفيه.

محمد الشرهان

ذكـ ـ ــر م ــدي ــر إدارة ال ـع ــاق ــات
العامة واإلعالم في اإلدارة العامة
ل ــإط ـف ــاء ال ـع ـم ـيــد خ ـل ـيــل االم ـيــر
أن ف ــرق اإلط ـف ــاء تـعــامـلــت مساء
أمـ ـ ــس األول مـ ــع ح ــري ــق ب ـنــايــة
م ـكــو نــة م ــن  9أدوار ف ــي منطقة
الـســالـمـيــة ،وأس ـف ــر ال ـح ــادث عن
إصابة وافدين من سكان البناية
بحاالت اختناق وإجهاد حراري،
فضال عن الخسائر المادية التي
لحقت بالموقع.
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـع ـم ـي ــد األم ـ ـيـ ــر أن
غرفة العمليات ب ــاإلدارة العامة
لإلطفاء تلقت بالغا مساء أمس
األول ،يفيد ب ــان ــدالع حــريــق في
ب ـنــايــة بـمـنـطـقــة ال ـســال ـم ـيــة ،وأن
هناك أشخاصا محشورين جراء
الـ ـح ــادث ،مـبـيـنــا أن ــه ف ــور تلقي
ال ـبــاغ تــم تـحــريــك مــراكــز إطـفــاء
السالمية والبدع ومركز اإلنقاذ
الفني ،بقيادة المقدمين خليفة
السويدي ومشاري الرشيد ،إلى
موقع البالغ.
وذك ـ ــر أنـ ــه ع ـن ــد وص ـ ــول ف ــرق
اإلط ـفــاء تبين أن الـحــريــق اندلع

جانب من إخماد الحريق
في شقة تقع بــالــدور الثاني من
ال ـب ـن ــاي ــة ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن ـ ــه وع ـلــى
الفور تم تشكيل فرقتين ،األولى
ل ـل ـم ـكــاف ـحــة واألخـ ـ ـ ــرى ل ــإن ـق ــاذ،
وت ــم إخ ــاء الـبـنــايــة مــن الـسـكــان
وال ـشــروع فــي مكافحة الحريق،
وتـمــت الـسـيـطــرة عليه فــي وقــت

قياسي ،والحيلولة دون وصوله
الى الشقق المجاورة.
وأف ــاد بــأن ال ـحــادث أسـفــر عن
إص ـ ــاب ـ ــة ش ـخ ـص ـي ــن م ـ ــن س ـك ــان
البناية ،وتم عالجهما في موقع
الـحــادث من قبل فنيي الطوارئ
الطبية ،وجــار التحقيق لمعرفة

محليات

أسـبــاب الحريق مــن قبل ضباط
وحدة تحقيق الحوادث باإلدارة
الـ ـع ــام ــة ل ــإطـ ـف ــاء ،م ــوض ـح ــا أن
رجال الداخلية والطوارئ الطبية
تواجدوا في موقع الحادث.

أهابت سفارة الكويت لدى
اليابان امس باملواطنني
الكويتيني من املقيمني
والزائرين والطلبة إلى أخذ
الحيطة والحذر من اإلعصار
الذي يجتاح مناطق شاسعة
في اليابان خصوصا مناطق
كيوشو وشيكوكو في
الجنوب الغربي.
وتوقعت السلطات اليابانية
ان يستمر هطول األمطار
الغزيرة في جميع املحافظات
اليابانية حتى اليوم محذرة
من مخاطر حدوث انزالقات
ترابية خطيرة وفيضانات
لألنهار.
ودعت السفارة الكويتية
املواطنني الى أهمية التقيد
بتعليمات األمن والسالمة
الصادرة عن السلطات
اليابانية املحلية والتواصل
مع السفارة في حال حدوث
اي طارئ.

تحويل طريق الملك فهد
إلى طريق فرعي
أعلنت اإلدارة العامة للمرور
أنه بالتعاون مع الهيئة
العامة للطرق والنقل البري
يبدأ فجر اليوم تحويل
طريق امللك فهد إلى الطريق
الفرعي مع تقاطع الدائري
السابع ملدة ثالثة أيام ،حيث
سيتم هدم الجسر القديم،
ويستمر التحويل حتى فجر
االثنني املقبل.
وأهابت اإلدارة العامة
للعالقات اإلعالم
األمني بقائدي املركبات
ومستخدمي الطريق الى
توخي الحيطة والحذر
واتباع العالمات املرورية
واللوحات االرشادية متمنية
لهم السالمة على الطريق.

الجامعة للخريجين :راجعوا
مكتب التوجيه بكلياتكم
دعت إدارة السجالت
بعمادة القبول والتسجيل،
في بيان صحافي ،أمس،
الطلبة املتوقع تخرجهم في
الفصل الدراسي األول /2018
 2019والذين لم يستكملوا
جداولهم والراغبني
بالتسجيل في الفصل
الدراسي األول إلى مراجعة
مكتب التوجيه واإلرشاد
بالكلية املعنية ،من األحد
املقبل حتى الثالثاء (10
الجاري).

وظائف شاغرة في الهيئة
التدريسية بـ «الصحة العامة»
أعلنت كلية الصحة العامة
بمركز العلوم الطبية
بجامعة الكويت ،في بيان
صحافي ،أمس ،حاجتها
لشغل وظيفة "مدرس،
أستاذ مساعد ،أستاذ" بقسم
اإلدارة والسياسة الصحية،
وعلم األوبئة واإلحصاءات
الحيوية ،والصحة البيئية
واملهنية لحاملي شهادات
املاجستير ،وحاجتها لشغل
وظيفة مدرس مساعد
لحاملي شهادات الدكتوراه.
ولفتت إلى أن التقديم على
الوظائف املطلوبة عبر املوقع
اإللكتروني ملكتب نائب مدير
الجامعة للشؤون األكاديمية
بموعد أقصاه يوم الخميس
 30أغسطس املقبل.

«قادة الغد» ينطلق بدورة
مكافحة جرائم المعلومات
انطلق املوسم الثامن
للبرنامج التدريبي قادة
الغد ،بالتعاون مع جمعية
املحامني الكويتية ،والذي
يستهدف طلبة القانون
في مختلف كليات القانون
الداخلية والخارجية ،من
أجل صنع جيل قانوني
يتميز باملهارة القانونية.
وقال عضو اللجنة املنظمة
املحامي هاني العنزي ،في
تصريح صحافي أمس ،إن
املوسم بدأ بدورة مكافحة
جرائم تقنية املعلومات ،التي
ألقاها أ .محمد الجاسم،
الخبير الدولي في مكافحة
الجرائم اإللكترونية.
وأكد العنزي ان املمارسات
املتعلقة بالجريمة
االلكترونية موضوع
مهم ،ألن الشريحة الكبرى
من املجتمع تتعامل مع
الوسائل االلكترونية
الحديثة والهواتف الذكية،
وتتطور بشكل مستمر
وبسرعة مع ما تشهده من
تطور في مجال تكنولوجيا
املعلومات.

إضافات

٦

معارضة جديدة بال حياء
سياسي!
د .حسن عبدالله جوهر
hasanjohar@hotmail.com
هــل تــاح ـظــون ه ــذه األيـ ــام مــوضــة جــديــدة مــن الـتـصــريـحــات
والمقاالت والتغريدات التي يحاول أصحابها ّ
تقمص شخصية
المعارضة السياسية والتعبير عن االستياء الشديد لدرجة تهديد
الحكومة وتحريض الناس عليها بسبب ما وصــل إليه الفساد
فــي ال ـبــاد ،وتحميل مسؤولية ذلــك للحكومة ورئـيــس وزرائـهــا
ً
تحديدا؟ لكن مثل هذه الشخصيات نخبوية كانت أم إعالمية أم
سياسية يفترض أن تلوم نفسها ،قبل الحكومة وربما أكثر ،على
الحالة المزرية التي وصلنا إليها من التدهور والحضيض في
عموم شــؤون الحياة اليومية ،ناهيك عن االستعداد للمستقبل
الــذي بــات وفــق قناعات الغالبية العظمى من الناس بأنه مبهم
وغارق في الظالم.
إن الكثير من مستعرضي عضالت المعارضة المزعومة الجديدة
ارت ـم ــوا فــي أح ـضــان الـحـكــومــة نفسها بــرمــوزهــا وشخصياتها
وفكرها ومنهجها منذ عام  ،2010وتصدوا قبل الحكومة ألصوات
ال ـم ـعــارضــة والـ ـح ــراك الـشـبــابــي الـ ــذي ك ــان ي ـحــذر م ــن ب ـلــوغ هــذا
المستوى من الفساد اإلداري والمالي والسياسي الــذي نشهده
اآلن ،واتـهـمــوهــم بالخيانة ،ول ـجــؤوا إلــى أســالـيــب غير أخالقية
لعزل مكونات المجتمع عن بعضه ،فدقوا إسفين الفرقة ورفعوا
شعارات عرقية وفئوية لضرب مشروع المعارضة ،وفي المقابل
راحوا ّ
يطبلون لجميع اإلجراءات الحكومية وتخبطاتها وتالعبها
فــي األدوات الــدسـتــوريــة وتبنيها قــوانـيــن قمع ال ــرأي وال ــزج في
السجون وسحب الجناسي والحرمان السياسي وتغيير النظام
االنتخابي ،فأغلقت كل ملفات الفساد التي أثيرت في ذلك الوقت،
وفي مقدمتها التحويالت واإليداعات ،ولم يرمش لهم جفن الغيرة
على البلد وثرواته وأبنائه المطاردين لتفتح أبواب أخرى كثيرة
للفساد وبشكل أكبر وجرأة أكثر!
ً
ب ـعــد ه ــذه ال ـس ـن ــوات يـسـتـيـقــظ أم ـث ــال هـ ــؤالء ل ـي ـكــونــوا رمـ ــوزا
للمعارضة ومحاربة الفساد ،واآلن دبت خصلة الغيرة الوطنية
في تصريحاتهم وتغريداتهم! وبعد خراب البصرة ووقوع الفأس
في الرأس نزل عليهم وحي اإلصالح!
ً
إنها فعال مشكلة وجدانية ،ولعل هذا النوع من البشر هو أحد
ّ
أسباب الفساد ألنهم تركوا الــواجــب في "حــزتــه" وخــذلــوا الديرة
عندما كانت بحاجة إلى تماسك أبنائها ،وأغمضوا عيونهم والمال
العام يبعثر يمنة ويسرة ،والعذر القبيح لهذا الخذالن كان الشك
في بعض األشخاص من المعارضة ،ممن نحملهم مسؤولية ال تقل
عن هؤالء األبطال الجدد ،فبعض النواب أو التيارات السياسية أو
ً
الشخصيات فعال ركبوا الموجه وخذلوا المطالب الشعبية الوطنية
وتركوا شباب الحراك ّوحيدين في الميدان.
كنا نقول وبكالم موثق في حينه إن حالة الفساد ال تتحمل أن
نقحم الخالفات والحسد وتباين األفكار الشخصية في الساحة،
وإن من رفع راية المعارضة في ذلك الوقت اغتنم فرصة ترك هذه
ً
ً
الــرايــة مــن قبل اآلخــريــن ،كما أن الـمـعــارضــة لــم تكن لــونــا واح ــدا
لتضرب ،فكانت تضم عناصر وطنية مشهودا لها بــاإل خــاص
من كل المشارب ،وأن الحكومة ال صاحب لها على الــدوام ،إال أن
المكاسب الوقتية والتزلف والنفاق السياسي كانت سيدة الموقف
ً
عند الكثير ممن صاروا معارضة اآلن ،فعليهم أوال قبل البدء بأي
مشروع جديد أن يعتذروا للكويت وأهــل الكويت لعل وعسى أن
يغسل ذلك بعض العار السياسي الذي لحق بهم!

ةديرجلا
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التدابير الوقائية للحد
من العواصف الترابية

د .مناور بيان الراجحي

أرجوحة« :ارحموها يا سادة»
ً
حتى أكون صادقا ،هذه هي المرة األولى
التي أتبين فيها مالمح ر قــص العفاريت
عجيبة "على الدرج" في
في وضعية غريبةٍ
ً
ً
ليلة فاقت الرقص غرابة وعجبا  ،فها هو
بردقوش العفريت ابن العفاريت يزعجني
من منامي كعادته السمجة ليحدثني عن
ترهاته عن السياسة وكواليسها ،غير أنه
جاء هذه المرة بأسلوب جديد ،وفي البداية
ولمن ال يعلم فــإن "بــردقــوش" هــو عفريت
م ـت ـمــرس ف ــي أم ـ ــور ال ـس ـي ــاس ــة ،دأب عـلــى
زيارتي للنقاش فيما يستجد من أوضاع،
وهـ ــو خ ـب ـيــر ف ــي ع ـل ــم الـ ـك ــام وال ـس ـيــاســة
ً
واالقتصاد واالجتماع أيضا.
ن ـعــود إل ــى الـلـيـلــة ق ـبــل ال ـمــاض ـيــة حين
أزع ـج ـن ــي الـ ـب ــردق ــوش ألج ـ ــده واقـ ـف ــا على
ً
مـنـتـصــف درج ال ـب ـيــت الــداخ ـلــي مــرتـعـشــا
ً
ومرتعدا بحركات ظننتها نتيجة التأثر
بحرارة الجو؛ لكني بعد قليل تبينت أنها
نــوع من الفلكلور الفني الجني ،فسقطت
ً
على األرض من شدة الضحك قائال "اشفيك
ً
يا ابن الجنية ،ملبوس إنت" ،متعجبا جاء
ً
رد بردقوش مكمال "اشفيك مقفل يا مناور،
ً
ً
م ــو فـ ــاهـ ــم؟!" فــأج ـب ـتــه م ـس ــرع ــا" :ال طـبـعــا
فهمني إ نــت ،بتعرفني في الفلكور الفني
ل ـل ـع ـفــاريــت؟" ،فـقــاطـعـنــي ب ــردق ــوش وعـلــى
وج ـهــه ع ــام ــات ال ـج ــدي ــة" :ال ي ــا صــاحـبــي
ه ــذا وض ــع ال ـكــويــت الـحـبـيـبــة ،ه ــذه دالل ــة
ع ـلــى أن ال ـف ـل ـكــور ال ـس ـيــاســي ال ـحــالــي في
الكويت فاشل فاشل ،فرقصهم على عتبات
ال ــدرج ،ال أحــد يــراهــم ،وال أحــد يسمعهم،

أ .د .فيصل الشريفي

وال أ حــد يفهمهم ،باختصار محلك ســر"،
لم أتمالك نفسي من الضحك وأ نــا أصيح
"يـ ــا ب ــن ال ـج ـنــي ي ــا بـ ــردوقـ ــوش ،ش ـنــو هــا
التوصيف ،صحيح شغل عفاريت"؛ فرد" :يا
صاحبي كل شيء على وضعه وال جديد،
فالحكومة كما هــي محلك ســر ،و لــم تقدم
ً
الـجــديــد ،والـمـعــارضــة كما هــي وأيـضــا لم
تقدم الجديد ،والدليل على ذلك أن الشارع
الكويتي المعروف بفكره ووعيه السياسي
هــو اآلخ ــر تـحــول ال ــى محلك س ــر ،فــا هو
ميال للحكومة ،وال هو ميال للمعارضة،
وأكبر خطر في السياسة هو الوصول إلى
هذه المرحلة ،ألن معناها أن هذا الوضع
المتجمد لن تحركه إال األزمات والكوارث
والعياذ بالله ،وساعتها ال ينفع ا لـنــدم".
ً
مقاطعا بــرد قــوش" :تكفى بــاش تـشــاؤم،
الكويت ما راح تتحمل مرة أخرى كوارث
وم ـص ــائ ــب ،ال ـل ــه وحـ ــده ه ــو ال ـع ــال ــم فيها
وفينا ،والله يستر علينا وعليها؛ لكن يا
بردقوش شنو الحل؟!".
الـحــل هــو الـحــركــة يــا م ـنــاور "الـتـجــديــد
ثــم الـتـجــديــد ثــم ال ـت ـجــديــد" عـلــى مستوى
ا لـحـكــو مــة وا لـمـعــار ضــة ،فالحكومة كانت
ً
حجتها من قبل أن المجلس كان معارضا
وك ــان يــوقــف مـشــاريـعـهــا الـتـنـمــويــة ،ومــن
يوم أصبح المجلس حليفها االستراتيجي
ً
ل ــم ت ـقــدم أي جــديــد أي ـض ــا ،وف ــي الـمـقــابــل
ال ـم ـع ــارض ــة ه ــي األخـ ـ ــرى ت ــوق ــف طــرحـهــا
ع ـلــى ال ــرف ــض وال ـن ـق ــد ،وم ــا زالـ ــت عــاجــزة
ع ــن تــوح ـيــد ال ـص ـف ــوف أو طـ ــرح ال ـبــرامــج

وا لـخـطــط التنموية البديلة أو التجديد،
ّ
ول ــذل ــك فــال ـشــارع الـكــويـتــي م ــل وان ـصــرف
عن الطرفين ،ووقــف محلك سر ،ألنه يرى
أن معظم األ ط ــراف تسعى إ لــى مصالحها
الـشـخـصـيــة ،وال أح ــد يـنـظــر إل ــى مصلحة
الكويت والمواطن الكويتي ومستقبلهما،
ولذلك فالمواطن في انتظار أي باقة أمل
أو أي رياح للتغيير تحرك الوضع الساكن
والمياه الراكدة".
قاطعته وأنا أحرك رأسي كحكيم هندي:
"كــام كبير يــا بــردقــوش؛ لكن الـلــي يفهم،
وا لـلــي يــر كــب الفلك و يـحــرك السفينة قبل
أن يــأتــي الـطــوفــان؟" .ممكن طلب أخـيــر يا
ب ــردق ــوش" :ت ـف ـضــل" ،مـمـكــن تـكـمــل وصـلــة
ال ــرق ــص ال ـع ـفــاري ـتــي ألن الـ ـم ــوض ــوع بــدأ
يعجبني" ،أنت بتتغشمر يا مناور" ،صاح
ً
ً
بــردقــوش غاضبا ومـكـمــا" :أنــا أتكلم عن
الوضع السياسي وأنت تكلمني عن الرقص
ً
الـعـفــاريـتــي؟!" ،مكمال وصـلــة الـضـحــك" :ال
تزعل يا عمي الجني ،كل األمر رقص على
الدرج ،وال أنت نسيت؟!".
غ ـ ـ ــادر الـ ـعـ ـف ــري ــت ،فـ ـت ــوض ــأت وص ـل ـيــت
ودعـ ــوت إل ــى سـمــو الـشـيــخ نــاصــر صـبــاح
ً
األحمد بالشفاء العاجل وا لـعــودة سالما
معافى إلى أرض الوطن ،لكي يحمل راية
اإلصالح ويكمل مشوار العود ،ربي يحفظه
ويـ ـب ــارك ف ــي ع ـم ــره ،ون ـك ــرر م ــا ق ــال ــه الـعــم
حسين ذياب:
ي ــا س ـي ــدي وضـ ــع ال ـك ــوي ــت الـحـبـيـبــة
ب ـق ـي ــادت ــك م ــان ــي ب ـخ ــاي ــف ع ـل ـي ـهــا.

آن أبلبوم*

ترامب يكره المنظمات الدولية
يحيط بقمة مجموعة ا ل ــدول السبع الكارثية الشهر الماضي،
منذ انتهائها ،فيض من األقاويل ،فكان سلوك ترامب في الكواليس
ً
أكثر سوءا مما شهدناه في العلن ،إذ أعرب عن فظاظة ال مبرر لها،
َ
ً
وخصوصا عندما رمى قطعتي حلوى "ستاربورست" على الطاولة،
ً
وقال مخاطبا المستشارة األلمانية" :خذي ميركل .ال تقولي إنني لم
ً
أعطك شيئا" .كذلك تصرف بعدائية وجهل" :حلف شمال األطلسي
ّ
ً
سيئ بقدر نافتا ،فهو يكلف الواليات المتحدة كثيرا".
ثم ذكــر ترامب حلف شمال األطلسي ،واتفاقية التجارة الحرة
ألمـيــركــا الشمالية (نــافـتــا) ،ومنظمة الـتـجــارة العالمية ،واالتـحــاد
ً
ً
معتبرا إيــاهــا منظمات يكرهها ،وأض ــافُ :
"صمم
األوروبـ ــي مـعــا،
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي الس ـت ـغــال ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة" ،فــدف ـعــت هــذه
التعليقات بالسفير األميركي إلى إستونيا ،وهو دبلوماسي مخضرم،
إلى االستقالة بعدما اعتبر هذه الكلمات "خطأ بكل معنى الكلمة"
ً
ودليال على أن "الوقت قد حان للمغادرة".
صحيح أن كــره تــرامــب لحلفاء الــواليــات الـمـتـحــدة واض ــح منذ
عقود ،غير أن هذا الكره يتحول اليوم إلى سياسة واضحة :يستعد
األوروبيون لدولة أميركية ما عادت تعتبر منظمات الدفاع واألمن
مميزة وضــروريــة .على العكس يــرى ترامب في التزامات الواليات
ً
المتحدة تجاه كل المؤسسات التي يكرهها أوراق مقايضة ،فضال عن
أنه مستعد الستعمال الجنود األميركيين في أوروبا للحصول على
ً
تنازالت في التجارة وغيرها من المجاالت ،وقد يستخدم لقاءه أيضا
مع بوتين للغرض عينه :ترهيب البريطانيين ،واأللمان ،وغيرهم ممن
يخشون سلوك روسيا العدائي وإرغامهم على القيام بما يريده في
ً
أي مجال يبدو مهتما به ،وهكذا يعتبر ترامب كل المسائل مباحة.
قد يطلب من األلمان تقويض قطاع السيارات األلماني مقابل إبقاء
الجنود األميركيين في هايدلبرغ ،وربما يفرض على البريطانيين
تـفـلـيــس مــزارع ـي ـهــم مـقــابــل وع ــود ب ـم ـن ــاورات مـشـتــركــة ،أم ــا ال ــدول
الصغيرة ،مثل إستونيا وليتوانيا ،فحظها بائس :ال تملك أوراق
ُ
مقايض كثيرة في لعبة المراهنة الجديدة هذه ،وقد تمنح لبوتين
بسعر بخس إذا أرادها.
لكن السؤال األكثر أهمية الــذي ينشأ هنا :ما الثمن الــذي يكون
الناخبون األميركيون مستعدين لدفعه لقاء القبول بهذه القواعد
الجديدة؟ إليكم إحــدى العواقب المحتملة :إذا اتضح أن الواليات
المتحدة ما عادت تدعم ضمانات حلف شمال األطلسي األمنية أو
تدعمها في بعض الدول دون سواها ،فهل يتبقى لهذا االئتالف أي
قيمة؟ قد ينهار هذا االئتالف بأكمله ويصبح حلف شمال األطلسي
ال قيمة له.
وه ـك ــذا ت ـجــد ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة نـفـسـهــا وح ـي ــدة ع ـلــى طــاولــة
المراهنات ،فمن دون قواعدها األوروبية ،ال تعود الواليات المتحدة
قــوة فــي أوراس ـيــا ،وال شــك أن الجيش األميركي سيواجه صعوبة
في نشر قوته العسكرية في الشرق األوسط أو إفريقيا ،وربما تحل
ً
روسيا أو الصين محل الواليات المتحدة كقوة مهيمنة ،وخصوصا
إذا انهار االتحاد األوروبــي ،ومن ثم تضع القواعد التجارية ،أهذا
ما نرغب فيه؟
مــن المخاطر األخ ــرى أن يكون للحروب التجارية المقبلة وقع
ُ
كبير ال على شركة هــارلــي ديفيدسون وحــدهــا ،فتعتبر الشركات
األمـيــركـيــة الـمـتـعــددة الجنسيات المستفيد األك ـبــر مــن االتـفــاقــات
التجارية حول العالم ،وإذا لم ُ
تعد األسواق األميركية مفتوحة أمام
ً
الشركات األوروبـيــةَ ،
فلم تظل ،إذا ،أوروبــا مفتوحة أمــام "أمــازون"،
و"فيسبوك" ،و"جنرال موتورز"؟ قد يقرر األوروبيون فرض ضرائب
ورسوم جمركية جديدة أو استخدام قوانين مكافحة االحتكار في
محاولة لكسر سيطرة الشركات األميركية الكبرى .لطالما حمل النظام
ً
العالمي ،الذي تقوده الواليات المتحدة ،أوجها سلبية للجميع ،وقد
ّ
شكل سلسلة من المقايضات التي يجري التفاوض بشأنها :تربح
ً
القليل وتخسر القليل .لكن الواليات المتحدة كانت الفائز عموما .ثمة
أسباب دفعت باإلدارات األميركية المتعاقبة إلى دعم منظمة ّ التجارة
العالمية ،حلف شمال األطلسي ،نافتا ،واالتحاد األوروبي :مثلت هذه
ً
المنظمات أساس القوة العسكرية األميركية ،فضال عن ثروة الواليات
المتحدة وازدهارها .وإذا ّ
قوض ترامب الثقة التي يقوم عليها هذا
ً
النظام ،فقد يستحيل إنعاشه وقــد تصبح أوروب ــا أكثر فقرا وأقل
ً
ً
استقرارا نتيجة لذلك ،لكن هذه ستكون حال الواليات المتحدة أيضا.
*«واشنطن بوست»

محمد العويصي

اختيار الزوجة
نصيحتي الغالية لشباب اليوم المقبلين على الزواج أن
يحسنوا اختيار الزوجة بالسؤال عن األم قبل السؤال عن
البنت ،وأن يترجموا المثل الكويتي" :اسأل عن أمها قبل
ال تضمها" إلى واقع حي ملموس قبل أن "تقع الفأس
بالرأس".
م ــن خ ــال خـبــرتــي ف ــي ال ـح ـيــاة الــزوج ـيــة ال ـتــي اس ـت ـمــرت نحو
 30عاما تقريبا ،تأكد لــي أن مــن أ هــم مقومات الحياة الزوجية
واستمرارها وعدم تفككها هو حسن اختيار الزوجة ،والمقصود
بحسن االختيار هو أن تكون الزوجة صالحة ذات دين وخلق ومن
أسرة صالحة ،وقد بين ذلك رسولنا الكريم في الحديث الشريف،
حيث قال" :ننكح المرأة لمالها ،ولحسبها ،ولجمالها ،ولدينها،
فاظفر بذات الدين تربت يداك".
ولدينا في الكويت مثل شعبي يقول" :ا ســأل عن أمها قبل ما
تضمها" .ومعنى المثل عندما يريد الشاب خطبة فعليه أن يسأل
عن األم أوال قبل البنت ،ألن البنت نسخة أصلية من أمها ،وكما
تـقــول الــداعـيــة هـيــام الـجــاســم إن ثــاثــة أرب ــاع التربية على األم،
والربع على األب والربع كثير.
يخبر الدكتور الشيخ أحمد حجي الكردي عن شاب جاء يسأله
عن رغبته في الزواج من فتاة شاهدها فأعجبته ،ويريد أن يتقدم

لخطبتها فقال له الشيخ :تأكد من صاحب الكلمة والسيطرة في
البيت ،وبـعــد التحري عــاد الـشــاب إلــى الشيخ وقــال لــه :األم هي
المسيطرة والمتسلطة في البيت ،وكلمتها تمشي على الجميع
األوالد والبنات واألب قبلهم!
فأجابه الشيخ :نصيحتي لك بعدم الــزواج من هذه البنت ألن
أمها متسلطة ،والبنت "تطلع على أمها" ،والتسلط ليس من صفات
المرأة ،فأخذ الشاب برأي الشيخ وشكره على نصيحته الغالية.
والشيء بالشيء يذكر يخبرني أحد األزواج عن قصة زواجه
فـيـقــول :بعد تحديد عقد قــرا نــي مــن فـتــاة شاهدتها فأعجبتني
جاء ني اتصال من أحد األصدقاء قبل عقد قراني بيومين حذرني
فيه من الزواج من هذه البنت ألن أمها "قشرة" وبناتها طالعات
عليها ،ومعنى "قشرة" باللهجة الكويتية :هي المرأة المتسلطة،
الـعـســرة ،الـشــديــدة العصبية ،الـعـنـيــدة ،رأس ـهــا يــابــس ،متكبرة،
صاحبة مزاج صعب ،الهاجرة لفراش الزوجية.
يكمل ا لــزوج حديثه فيقول :لألسف الشديد لم آخذ بنصيحة
صديقي ،فـ"وقعت الفاس بالراس" وعانيت معها معاناة شديدة
حـتــى وه ــن الـعـظــم مـنــي واش ـت ـعــل الـ ــرأس شـيـبــا ،وكـلـمــا تــذكــرت
ُ
عضضت أصابع الندم ،لكن إذا فات الفوت ما
نصيحة صديقي
ينفع الصوت.
لــذا نصيحتي الغالية لشباب اليوم المقبلين على ا لــزواج أن
يحسنوا اختيار الزوجة بالسؤال عن األم قبل السؤال عن البنت،
وأن يترجموا المثل الكويتي" :اسأل عن أمها قبل ال تضمها" إلى
واقع حي ملموس قبل أن "تقع الفأس بالرأس".
فهل وصلت نصيحتي الغالية لكم؟ آمل ذلك يا شباب الغد.

فواز يعقوب الكندري

رسالة إلى «الفضاء»
أي ـهــا ال ـشــامــخ ال ــذي ال تـتـحـكــم فـيــه أي
جاذبية:
تحية طيبة وبعد،،،
ت ــدور فــي فـلـكــك مـجـمــوعــة مــن الـنـجــوم
التي لم تجزع من ظالم السماء ووحشتها،
ً
فظلت تسهر الليل لتعطي األوطان جماال
ً
وض ـي ــاء ،وه ــي ال ـيــوم تــواجــه ات ـهــامــا من
بعض األ ج ــرام ا لـسـمــاو يــة بأنها تــر يــد أن
تكتف هذه
تحرق األرض وما عليها ،ولم
ِ
األجـ ـ ــرام ب ــات ـه ــام ال ـن ـج ــوم ال ـم ـض ـي ـئــة ،بــل
ا تـهـمــت ا لـكــوا كــب ا لـتــي ت ــدور فــي مملكتك
ً
بأنها تصدر ضجيجا في دورانها أزعج
البشر والحجر ،ولو سألت السيد "كبلر"
عــن قــانــون دوران ـه ــا اإلهـلـيـلـجــي ألخـبــرك
بصدق نوايا هذه الكواكب التي لم تكف
عــن ا ل ــدوران بـســر عــة معينة تحميها من
السقوط في الشمس الحارقة.

ُ
أ ن ــا ي ــا س ـي ــدي ال أر يـ ــد أن أ م ـل ــي عـلـيــك
ً
شيئا  ،فمن عجزت عنه قوانين "نيوتن"
ال تقدر عليه كلمات لــن يقرأها أ حــد ،أنا
ً
لـســت إال مـسـتـشـعــرا بــأن ه ــؤالء الـكــواكــب
والنجوم ما أرادوا لهذا الكون إال الخير،
ومـ ــا وق ـت ـهــم ال ـ ــذي ي ـس ـب ـحــون خ ــال ــه فــي
فضائك إال حماية للبشر من الغرق ،وأن
الحب الذي في صدورهم هو الدافع الذي
جاء بهم إليك.
بإمكانك يا سيدي أن تستدعي األفالك
التي تعيش يومها تشاهد تعب النجوم
و جـهــد ا لـكــوا كــب و تـســأ لـهــا عــن شهادتها
فـيـمــا ف ـعــل ه ــؤالء ال ـن ـجــوم وال ـك ــواك ــب إن
ً
كانوا قد أخلوا يوما أو قصروا ،اسألها
إن كان هناك كوكب أراد الشر فعاقبه ،وإن
كــان هـنــاك نـجــم أراد الـظــام لـنــا فــانـهــره،
وإن ك ــان ــوا ق ــد أن ـج ــزوا أع ـمــال ـهــم بـصــدق
فجازهم إحسانا.

سيدي الفضاء ،يا مالذ المظلوم الذي
يرسل د عــاء ه عبرك حتى يصل إلى ربنا
أجمعين :منظر السماء بال نجوم سيخلق
ً
ً
ً
عيوننا يتسلل يوما تلو
سوادا حالكا في
ّ
اآلخر إلى قلوبنا ،وتوقف دوران الكواكب
س ـي ـج ـع ـل ـنــا ن ـق ـت ــرب م ــن حـ ـ ــرارة ال ـش ـمــس
فـتـنـصـهــر األل ـفــة وال ـم ــودة قـبــل أن تــذوب
أجسادنا من كمد.
ٌ
ثابت بأن بقاء
إن اليقين في صدورنا
العدل ٌ
ٌ
سبب جعله
أمر إلهي ،وما أنت إال
ا لـلــه فــي هــذا ا لـكــون ليدحر بــه الظلم ،فال
تتأخر في أن تقيم عدله وتقسط الميزان.
هذا وتفضل كل ودي واحترامي لك.
ابنك :كوكب األرض

faisal.alsharifi@hotmail.com

أتمنى على المسؤولين في هيئة البيئة والهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية االطالع على تقرير مؤتمر "الغبار
والعواصف الغبارية" المنعقد في دولة الكويت في نوفمبر
 2012لما فيه من معلومات قيمة ،شملت الكثير من البيانات
الرصدية لظاهرة الغبار وأضرارها المادية على الدولة وعلى
صحة اإلنسان والحياة الفطرية.
بعد أن أعدت نشر توصيات مؤتمر "الغبار والعواصف الغبارية"
المنعقد في دولــة الكويت خــال الفترة من  22-20نوفمبر 2012
على حسابي في "تويتر" وردني أكثر من استفسار حول مصيرها،
خصوصا أن طلب تنظيم المؤتمر جــاء من األمــانــة العامة لدول
مجلس التعاون الخليجي ،وبالتنسيق مع دول اإلقليم وبرعاية
مــن وزارة الخارجية التي أوكـلــت بــدورهــا تنفيذه للهيئة العامة
للبيئة كجهة اختصاص.
وبما أن ظاهرة الغبار ظاهرة كونية تعانيها منطقتنا بسبب
طبيعتها الجغرافية وللتخفيف مــن أضــرارهــا جــاء ت توصيات
المؤتمر على النحو التالي:
ً
أوال :إنشاء مركز إقليمي يضطلع بالمهام اآلتية:
 -1إعــداد تقارير سنوية لــدول اإلقليم لتحديد مصادر الغبار
والتدابير المتخذة للحد من ظاهرة الغبار.
 -2دعم برامج الرصد والمراقبة وتطويرها في دول اإلقليم.
 -3تنفيذ الـبــرامــج والـمـشــاريــع المشتركة مثل إقــامــة األحــزمــة
الخضراء والمحافظة على النظم األيكولوجية.
 -4تنظيم ودعم برامج إعادة مناطق الرعي باإلقليم.
 -5وضع نظام التنبؤ واإلنذار المبكر بظاهرة الغبار والعواصف
الترابية.
 -6التوسع في دراسة تقييم األبعاد القصيرة والطويلة المدى
على المشاريع التنموية في دول اإلقليم.
ثانيا :إنشاء صندوق إقليمي لدعم وتمويل الدراسات واألبحاث
والدراسات العلمية والمشاريع الميدانية للتقليل من اآلثار السلبية
لظاهرة الغبار وتعميم التجارب الناجحة على دول المنطقة.
ثالثا :حث دول اإلقليم على التوسع في زراعــة النباتات التي
تتالءم مع البيئات المحلية والظروف المناخية.
ً
رابعا :التوسع في إقامة المحميات الطبيعية في دول اإلقليم
ً
بهدف صون التنوع اإلحيائي وتأهيل القطاع النباتي خصوصا
في مناطق نشوء العواصف.
ً
ً
خــام ـســا :مـعــالـجــة الـمـنــاطــق األك ـثــر ت ـض ــررا وال ـتــي تـعـتـبــر من
المصادر الرئيسة للغبار بدول اإلقليم.
ً
سادسا :تطوير وتفعيل القوانين البيئية الخاصة بحماية التربة
والحفاظ على الغطاء النباتي.
ً
سابعا :عقد مؤتمر دولي للغبار مرة كل سنتين في إحدى دول
اإلقليم.
إلى هنا انتهت توصيات المؤتمر والتي فعل القليل منها وغاب
عنها الكثير مما ترتب عليه زيــادة معدالت الغبار ،وقد تتجاوز
نسبتها لهذا العام عن األعوام السابقة مما يتطلب إحياء مشروع
التعاون اإلقليمي ببيان ما قامت به كل دولة من تدابير ومعالجات
للحد من نشاط بؤر الغبار.
النتائج التي أجراها الباحثون في دولة الكويت تؤكد أن مصادر
الغبار بعضها محلي (السبخات في الصبية والشريط الساحلي
ومنطقة وشـمــال الـمـطــاع والـمـنــاطــق الـصـحــراويــة الــواقـعــة غرب
الكويت والمساحات المكشوفة بين المناطق السكنية) والتي تشكل
نسبة ال يستهان بها من مجمل مصادر الغبار ،لكن أكبر نسبة
تأتينا من الـعــراق وســوريــة والـســودان وإيــران والجزيرة العربية
وشرق إفريقيا.
ً
الجهود المبذولة محليا بتوسيع المحميات الطبيعية ،وكذلك
األعمال التطوعية التي يقوم عليها الشباب الكويتيون تحتاج إلى
مزيد من الدعم والتنظيم كي تتسع الرقعة الخضراء ،وبما يتناسب
وطبيعة الحياة األيكولوجية ومن أجل ذلك أتمنى على المسؤولين
في هيئة البيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
االطالع على التقرير لما فيه من معلومات قيمة ،شملت الكثير من
البيانات الرصدية لظاهرة الغبار وأضرارها المادية على الدولة
وعلى صحة اإلنسان والحياة الفطرية.
ودمتم سالمين.

هل منتجاتنا خالية من
البارابين
د .روضة كريز*
ظهر في اآلونة األخيرة الكثير من المواد الكيميائية السامة في
منتجاتنا الغذائية والتجميلية واستعماالتنا اليومية ،وكأننا
أصبحنا مجبورين ال محالة على التكيف على وجــوده كأساس
تكميلي بين أيدينا ،وعلينا أن ّ
نمول الشركات المصدرة ألدوية
السرطان!
لقد الحظنا في اآلونــة األخيرة انتشار الكثير من المواد التي
ً
ً
تشكل خ ـطــرا كـبـيــرا عـلــى الـصـحــة بسبب ترسبها عـلــى الخاليا
الدهنية في الجسم ،والتي قد تبقى فترة طويلة ،مؤدية إلى موت
الخاليا أو األعضاء المترسبة عليه (مسرطنة) ،وقد عرف الفثاليت
بأنه أكثرها ُسمية ،وهو تلك المادة األولية لصناعة كل األغراض
ً
البالستيكية ،خصوصا تلك األدوات المستعملة يوميا لحفظ
الطعام وتغطيته أو توزيعه ،أو لحفظ طعام األطفال وأغراضهم منذ
الوالدة! وقد أثبتت األبحاث القديمة والحديثة أن لهذه المادة سببا
مباشرا في أمراض العقم والربو وسرطان الثدي والسمنة العنيدة!
ً
أمــا الـمــادة األخ ــرى فهي عائلة الـبــارابـيــن ،وهــي األس ــرع فتكا
وخطورة على الصحة عامة بسبب سرعة وصولها إلى الدم عن
طريق الجلد ،وهي مادة كيميائية تدخل كمادة حافظة في األدوية
والكريمات وم ــواد التجميل ومــزيــات الـعــرق والشامبو ،بما أن
ً
ً
لها مفعوال مضادا للفطريات والبكتريا والجراثيم ،وقد لوحظ
البارابين والميثيل بارابين بنسبة عالية في خاليا سرطان الثدي،
حسب الكثير من النتائج المدروسة حــول أسبابه ،وقــد أشــارت
دراسات كثيرة إلى أن مفعوله على المرأة خاصة له مضاعفات مثل
التي تظهر في حال ارتفاع هرمون اإلستروجين ،من تقلص في
حجم العضالت ،وزيادة ترسيب الدهون في الجسم ،ونمو الثدي
عند الرجال! ولحسن الحظ أنه بتفادي استعمال تلك المنتجات
التي تحتوي على البارابين وعائلته ،لوحظ انخفاض نسبته في
البول عند المصابين بسرطان الثدي في حال التوقف عن استعمال
تلك المنتجات ،وتحسن فاعلية عالجاته! كما تم تصنيف البارابين
وميثيل الـبــارابـيــن مــن مكتب حـمــايــة البيئة األمـيــركــي عـلــى أنــه
السبب الرئيس للسرطان واألمراض العصبية كالتصلب اللويحي،
وأمراض اضطرابات الهرمون عند الكثيرين!
لذلك فإنه من المهم دراسة كل ما هو جديد على رفوف األسواق
وس ّ
التجارية ،ومعرفة أهميته ُ
ميته قبل االستعمال ،من مواد غذائية
وتجميلية ،خصوصا المكمالت المتعددة والسكاكر ومنتجات
األطفال ،باعتبارهم أشد حساسية من الكبار ،واألفضل مراعاة
حاالت الحساسية الجلدية المزمنة للمواد الكيميائية بكل أنواعها،
وننصح بتغيير المنتج من فترة ألخرى حتى ال يكون تركيز المواد
ً
القاتلة عاليا مع االستعمال لفترة طويلة ،واألفضل االبتعاد عنه.
غير أن ارتفاع سعر المنتج ال يعني بالضرورة أنه جيد ،وربما
كان األكثر ُس ّ
مية بسبب كثرة المواد الداخلة في تركيبته وتكلفته
الصناعية على حساب صحة المستهلك.
* باحثة سموم ومعالجة بالتغذية
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.087

السوق األول السوق الرئيسي

5.180

4.919

2.493 2.819 3.300

مؤشرات البورصة تواصل االرتفاع ...والسيولة  34مليون دينار
● عمليات جني أرباح سريعة على بعض األسهم القيادية تقابلها عمليات شراء
● نمو واضح لتداوالت أسهم صغيرة في مقدمتها أسهم كتلة أعيان وبعض أسهم المدينة
علي العنزي

بعد أربع جلسات
سادها اللون األحمر
استطاعت مؤشرات
األسواق المالية في
دول مجلس التعاون
الخليجي أن تتحول
إلى اللون األخضر

واص ـ ـلـ ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسية نموها القوي
وللجلسة الخامسة على التوالي،
وانـتـهــت آخ ــر جـلـســات األسـبــوع
على مكاسب كـبـيــرة ،لكنها أقل
من مكاسب ،أمس األول ،وسجل
ً
مــؤشــر الـبــورصــة الـعــام ارتـفــاعــا
بنسبة  0.67في المئة تعادل 34
نـقـطــة ليبلغ مـسـتــوى 5087.64
نقطة وبسيولة أ قــل مــن سيولة
جلسة األربعاء ،لكنها تبقى من
األفضل هــذا العام وبقيمة 34.7
مليون دينار ،تداولت أكبر كمية
أسهم ،وواصــل النشاط االرتفاع
وبلغت  165.1مليون سهم نفذت
ع ــن ط ــري ــق  6597ص ـف ـقــة ،وك ــان
ال ــداع ــم األول ل ـهــذه االرت ـفــاعــات
ً
دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا مـ ــؤشـ ــر الـ ـ ـس ـ ــوق األول،
الــذي اقترب من تسجيل النقطة
المئوية الخامسة له هذا األسبوع
ً
وحقق نموا بنسبة  0.95في المئة
تعادل  48.8نقطة ليواصل القفز
فوق مستوى  5آالف نقطة ويبلغ
مستوى  5180.40نقطة وبسيولة
بلغت أم ــس  28.5مـلـيــون ديـنــار
ت ــداول ــت  68مـلـيــون سـهــم نفذت
من خــال  3641صفقة ،واستمر
م ــؤش ــر الـ ـس ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي عـلــى
ً
ن ـم ــوه الـ ـمـ ـح ــدود ق ـي ــاس ــا بـنـمــو

سابقيه وربــح أمــس ،فقط نسبة
 0.15في المئة تساوى  7.37نقاط
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 4919.16
نقطة وبسيولة هي األعلى له منذ
إدراجــه بلغت  6.2ماليين دينار
ً
ً
تــداولــت أيـضــا مستوى قياسيا
من كمية األسهم المتداولة البالغ
 97.1مليون سهم من خالل 2956
صفقة.

نشاط السوق الرئيسي
بـعــد ع ــدة جـلـســات متواصلة
كــانــت فيها الــريــادة واإليجابية
مــن نـصـيــب األس ـهــم التشغيلية
سواء في السوق األول أو بعض
أسهم منتقاة من السوق الرئيسي
تحركت أمس ،للمرة األولى منذ
تـقـسـيــم الـ ـس ــوق ب ـعــض األس ـهــم
الـصـغـيــرة الـتــي كــانــت متصدرة
ل ـل ـم ـش ـهــد ق ـب ــل ت ـق ـس ـيــم ال ـس ــوق
ً
خـ ـص ــوص ــا أسـ ـه ــم م ـ ـحـ ــددة مــن
كـتـلـتــي أعـ ـي ــان وال ـم ــدي ـن ــة وك ــان
أفضلها سهم أعيان ،الذي حقق
أعلى ت ــداوالت خــال فترة ثالثة
أش ـه ــر ب ـل ـغــت  16م ـل ـيــون سـهــم،
كذلك تحرك بشكل واضــح سهم
«مستثمرون» مــن كتلة المدينة
وبتداوالت كبيرة بلغت  12مليون

سهم ،لكن كان نشاط أعيان أكثر
ً
إيجابية إذ حقق السهم ارتفاعا
ً
م ـل ـحــوظــا بـنـسـبــة  7ف ــي ال ـم ـئــة،
واكـ ـتـ ـف ــى م ـس ـت ـث ـم ــرون بـنـسـبــة
 1.5في المئة ،ليدعما تعامالت
سوقهما بشكل عام ،وتنمو كمية
أس ـه ـمــه ال ـم ـت ــداول ــة مـقـتــربــة من
حاجز  100مليون سهم وللمرة
األولـ ــى ك ــان مـنـهــا  45فــي المئة
ً
مركزا على  5أسهم ،إضافة إلى
سهمي أعيان ومستثمرون كانت
ً
هناك أيضا أسهم أبيار وأجياد
وأصول ،الذي سجل خسارة بين
ً
الخمسة األفضل نشاطا ،ومالت
بـ ـع ــض األس ـ ـهـ ــم الـ ـقـ ـي ــادي ــة إل ــى
جني األربــاح منتصف الجلسة،
لكن رغبة الشراء الكبيرة أخرت
عمليات جني أرب ــاح وتصحيح
كبيرة إلى أجل آخر ،وعاد الشراء
على معظمها وكانت التراجعات
على سهمي الدولي وبنك الخليج
واس ـت ـق ــرت ب ـعــض األس ـه ــم دون
تـغـيــر لـيـسـتـمــر الـ ـل ــون األخ ـضــر
ً
مـ ـص ــاحـ ـب ــا ل ـج ـم ـي ــع مـ ــؤشـ ــرات
البورصة الكويتية.
ً
خليجيا ،وبعد أربــع جلسات
سادها اللون األحمر استطاعت
م ــؤش ــرات األسـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة في
دول مجلس التعاون الخليجي

أن تـتـحــول إل ــى ال ـل ــون األخـضــر
وبدعم من مكاسب أسعار النفط
الـ ـت ــي ارت ـف ـع ــت مـ ـس ــاء األربـ ـع ــاء
ب ـعــد ت ــراج ــع م ـخ ــزون ــات الـنـفــط
األ مـيــر كــي ليرتفع نايمكس إلى

عمومية «عقارات الكويت» تقر زيادة رأس المال
لالستحواذ على «منتجعات»

الذربان :العملية سترفع أصول الشركة  %4.5والعوائد التأجيرية %27
●

سند الشمري

وا فـقــت الجمعية العمومية غير العادية
المؤجلة لشركة عقارات الكويت التي عقدت
بنسبة حـضــور بلغت  69.3فــي ا لـمـئــة على
تـفــويــض مـجـلــس اإلدارة فــي تـحــديــد مـقــدار
زيـ ــادة رأس ال ـم ــال ف ــي ض ــوء م ــا تـسـفــر عنه
عملية االستحواذ االختياري غير النقدي على
أسهم شركة الدولية للمنتجعات.
وأقرت العمومية البندين المدرجين على
ً
جــدول األعـمــال ،وهما تعديل البند سادسا
مــن عـقــد الـتــأسـيــس وال ـم ــادة ( )5مــن النظام
األســاســي للشركة ،بــزيــادة رأسـمــال الشركة
عــن طريق إصــدار عــدد مــن األسـهــم الجديدة
ب ـح ــد أقـ ـص ــى  64.4م ـل ـي ــون سـ ـه ــم ،إلت ـم ــام
عملية االسـتـحــواذ االخـتـيــاري غير النقدي
عـلــى أس ـهــم ال ـشــركــة الــدول ـيــة للمنتجعات،
وت ـفــويــض مـجـلــس اإلدارة بـتـحــديــد م ـقــدار

زيـ ــادة رأس ال ـم ــال ف ــي ض ــوء م ــا تـسـفــر عنه
عملية االس ـت ـحــواذ والـتــأشـيــر بــالــزيــادة في
السجل التجاري.
م ــن جــان ـبــه ،ك ـشــف رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
الشركة إبراهيم الذربان ،أن مبلغ  6.4ماليين
دينار ،هو الحد األعلى لزيادة رأس المال في
حال اكتتب مساهمو المنتجعات في الزيادة
ً
كاملة ،مبينا أن كل  2.2سهم بـ «منتجعات»
سيتم استبدالها بسهم في عقارات الكويت.
ولـ ـف ــت ال ـ ــذرب ـ ــان إل ـ ــى أث ـ ــر ات ـ ـمـ ــام عـمـلـيــة
االستحواذ على أداء «عقارات الكويت» والتي
سترفع أصولها بنسبة  4.5في المئة ،في حين
ستزيد حقوق المساهمين بنسبة  11.35في
المئة ،بينما ترتفع االلتزامات بـ  3.2في المئة.
وأكد الذربان أن إتمام تلك العملية سيرفع
العوائد التأجيرية للشركة بما نسبته  27في
المئة ،في حين تزيد صافي إيرادات التأجير
بما نسبته  10في المئة.

جانب من عمومية «عقارات الكويت»

أخبار الشركات
«الوطنية د ق» ترفع
حصتها بشركة ألمانية ٪٢.٥
رف ـ ـ ـعـ ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة
الـقــابـضــة" ،د ق" حصتها فــي شــركــة فاينغ
إنترناشيونال أجــي األلمانية من  9.18في
المئة إلــى  11.66فــي المئة ،بــزيــادة  2.5في
ً
المئة تقريبا.
وق ــال ــت "الــوط ـن ـيــة ال ـق ــاب ـض ــة" ،إن زيـ ــادة
حصتها في الشركة األلمانية جاء من خالل
إحـ ــدى شــركــات ـهــا ال ـتــاب ـعــة ،ال ـتــي تمتلكها
بنسبة  100فــي الـمـئــة ،مــوضـحــة أن زي ــادة
الـحـصــة ج ــاء ت عــن طــريــق ش ــراء ع ــدد 1.24
ً
م ـل ـي ــون س ـه ــم ت ـق ــري ـب ــا م ــن أسـ ـه ــم ال ـشــركــة
األلمانيةُ ،
المتخصصة في تصنيع مكائن
تقطيع األخشاب ،وبقيمة  700ألف دينار.
وأضافت أن شــراء الحصة ُ
المشار إليها
يترتب عليه زيادة موجودات مالية بالقيمة
العادلة مــن خــال الــدخــل الشامل اآلخــر في
المركز المالي من  15.72مليون دينار إلى
ً
 16.42مليونا.

«أبناء مبارك الدبوس» تشتري  500ألف
سهم في «بوبيان للبتروكيماويات»
أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات
أن أح ــد أع ـض ــاء مـجـلــس إدارة الـشــركــة
ً
ممثال عــن شــركــة أبـنــاء مـبــارك الــدبــوس
بــالـمـجـلــس اش ـت ــرى  500أل ــف سـهــم من
أسهم «بوبيان» خالل تعامالت أمس.

وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة ،إن الـ ـش ــراء ت ــم على
ً
أ س ــاس سعر متوسط بلغ  894.6فلسا
ُ
لـلـسـهــم ال ــواح ــد ،بـقـيـمــة إجـمــالـيــة تـقــدر
بحوالي  447.3ألف دينار.

«رمال» :بيع عقار بـ  10ماليين دينار ...وإتمام تسويات
وافق مجلس إدارة شركة رمال الكويت
العقارية على بيع العقار المملوك للشركة
ال ـم ـب ـيــن بــالــوث ـي ـقــة رقـ ــم  15941ال ـكــائــن
بمنطقة السالمية قطعة  57قسيمة 153
مربعا،
ـرا
ً
والـبــالــغ مساحتها  3399.5مـتـ ً
ووصفها بناية استثمارية ،وذلــك مقابل
 10ماليين دينار.
وقالت الشركة ،إنها ســددت مبلغ 8.5

ماليين دينار إلى بنك برقان لسداد جزء
من المديونية الواقعة عليها بشأن عقد
الـتـسـهـيــات الـبـنـكـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى قـيــام
الشركة بسداد مبلغ المديونية للقضية
المرفوعة من ريم مرزوق الغانم واالتفاق
ب ـش ـطــب والـ ـتـ ـن ــازل ع ــن ج ـم ـيــع ال ــدع ــاوى
واألحكام لمصلحتها بشأن إلغاء صفقة
بيع عقار استثماري ضد الشركة.

«الرابطة» تتقدم بأقل األسعار لمناقصة بـ  6.7ماليين دينار
تقدمت شركة رابطة الكويت والخليج
للنقل (الرابطة) بأقل األسعار في مناقصة
خاصة بوزارة الداخلية ،بقيمة  6.7ماليين
ً
دينار تقريبا.
وقــالــت الـشــركــة ،إن المناقصة تتعلق
ب ـت ـقــديــم وإص ـ ـ ــاح وص ـي ــان ــة ال ـمــرك ـبــات
ال ـع ـس ـكــريــة وت ـج ـه ـيــز وت ـش ـغ ـيــل الـ ــورش
التابعة لإلدارة العامة لإلمداد والتمويل

(إدارة اآلليات) بوزارة الداخلية.
وأوضحت «الرابطة» ،أن المناقصة لمدة
ً
ً
 36شهرا ،علما أن الشركة لم تتسلم أي
إخطار رسمي بذلك ،وأن هذه المعلومات
بـنـ ً
ـاء على اإلع ــان الــداخـلــي للجنة فض
العطاءات بوزارة الداخلية.
وأفادت بأن العائد المتوقع من العقد
في حدود  5في المئة ،موضحة أن النسبة

ً
ً
قابلة للتغيير صـعــودا أو هبوطا أثناء
ف ـت ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ س ـ ــواء م ــن ح ـيــث ظ ــروف
التنفيذ أو التغييرات السعرية.

ً
مـسـتــو يــات  74دوالرا للبرميل
بينما بقي برنت يــدور حول 78
ً
دوالرا للبرميل ويـتـقــارب خاما
القياسي ليكون الـفــارق بينهما
أقل من  4دوالرات للبرميل ،وكان

مؤشر بــورصــة الكويت األفضل
ً
خليجيا وب ـعــده م ــؤش ــرات دبــي
والبحرين بنسبة  0.6في المئة
ثم البقية بنمو لم يزد على ربع
نقطة مئوية.

ً
«التجارة» تسجل أكثر من  50إشعارا
لمحالت بيع الذهب
تضمنت عدم وجود موازين والئحة أسعار والبيع بطرق مخالفة للقانون
أكد الوكيل المساعد للشؤون
الفنية وتنمية التجارة في وزارة
«ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة» وال ـص ـن ــاع ــة مـحـمــد
العنزي ،أن الــوزارة سجلت أكثر
من  50إشعار مراجعة لمحالت
ب ـيــع ال ــذه ــب ف ــي مـنـطـقــة جليب
الشيوخ.
وقـ ـ ــال الـ ـعـ ـن ــزي ،خ ـ ــال جــولــة
تفتيشية شـنـهــا مفتشو وزارة
التجارة على محالت بيع الذهب
ف ــي مـنـطـقــة جـلـيــب ال ـش ـيــوخ ،إن
اشعارات المراجعة تضمنت عدم
وج ــود مــوازيــن والئ ـحــة أسـعــار،
والبيع بطرق مخالفة للشروط
القانونية ،وكذلك بيع بعض قطع
ال ــذه ــب دون وج ــود خـتــم وزارة
التجارة عليها.
ونصح العنزي المستهلكين
بضرورة التأكد من وجود الختم
الـ ـ ـ ـ ــوزارة وص ـح ـت ــه ع ـل ــى قـطـعــة

فحص أحد المشغوالت الذهبية
الذهب قبل شرائها ،إضافة إلى
وجود فاتورة والئحة باألسعار.
وأ ك ـ ـ ــد أن وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة و
الـ ـصـ ـن ــاع ــة مـ ـ ــوجـ ـ ــودة وت ـت ـل ـقــى

الـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــاوى ،ول ـل ـم ـس ـت ـه ـل ــك حــق
الـمــراجـعــة وفـحــص قطع الذهب
التي لديه ،وذلك في إدارة المعادن
الثمينة بسوق المباركية.

النفط يتراجع بعد مطالبة ترامب لـ «أوبك»
بخفض األسعار والخالف بين واشنطن وبكين

ً
ترامب في «تغريدة» :أسعار البنزين مرتفعة وال يفعلون شيئا يذكر للمساعدة
تراجعت أسـعــار النفط أم ــس ،بعدما نشر
الرئيس األميركي دونالد ترامب تغريدة حادة
اللهجة على موقع «تويتر» يطالب فيها منظمة
ال ـب ـلــدان ال ـم ـصــدرة لـلـبـتــرول «أوب ـ ــك» بخفض
أسعار الخام.
ً
وت ــأث ــرت أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط أيـ ـض ــا بــال ـخــاف
التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين ،الذي
أثار موجة هبوط أخرى في األسهم اآلسيوية
اليوم ،إذ حذرت واشنطن من أنها قد تفرض
ً
رسوما على واردات الخام األميركية في موعد
لم تحدده بعد.
و بـلــغ سـعــر خ ــام الـقـيــاس الـعــالـمــي مزيج
ً
برنت في العقود اآلجلة  77.68دوالرا للبرميل،
ً
ً
منخفضا  56سنتا أو  0.7في المئة عن اإلغالق
السابق.
وت ـ ــراج ـ ــع خـ ـ ــام غـ ـ ــرب تـ ـكـ ـس ــاس ال ــوس ـي ــط
ً
األميركي في العقود اآلجلة  45سنتا أو 0.6
ً
في المئة إلى  73.69دوالرا للبرميل.
واتهم ترامب أوبك أمس األول بدفع أسعار
الوقود للصعود.
وقال ترامب على حسابه الشخصي بموقع
تويتر« :يجب على أوبك المحتكرة أن تتذكر أن
ً
أسعار البنزين مرتفعة وأنهم ال يفعلون شيئا
يذكر للمساعدة.
«هـ ــم ي ــدف ـع ــون األس ـ ـعـ ــار ل ــارتـ ـف ــاع بـيـنـمــا
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ت ــداف ــع ع ــن ال ـك ـث ـيــر مــن
ً
أع ـض ــائ ـه ــا (أوب ـ ـ ـ ــك) م ـق ــاب ــل ال ـق ـل ـيــل جـ ـ ــدا مــن
ً
ال ـ ـ ـ ــدوالرات ...ه ــذا يـجــب أن ي ـكــون طــري ـقــا في
اتجاهين .خفضوا األسعار اآلن!».
كانت أوبك بدأت مع بعض من المنتجين من
خارج المنظمة بقيادة روسيا تقييد اإلنتاج
في  2017لتعزيز األسعار.

وجاءت ارتفاعات األسعار في اآلونة األخيرة
مــدفــوعــة ب ــإع ــان ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عزمها
إعــادة فرض عقوبات على إيــران من نوفمبر،
مستهدفة صادرات النفط.
وفــي يــونـيــو ،أعلنت أوب ــك وروس ـيــا أنهما
على استعداد لزيادة اإلنتاج لتبديد المخاوف
من نقص المعروض بسبب التعطل المفاجئ
إلم ــدادات مــن فـنــزويــا وليبيا ،ومــن المرجح
ً
أي ـضــا أن يـعــوضــا االن ـخ ـفــاض الـمـحـتـمــل في
اإلمدادات اإليرانية بسبب العقوبات األميركية.
ورغم هذه اإلجــراءات الرامية إلى تعويض
اإلم ـ ــدادات المتعطلة ،ق ــال غــولــدمــان ساكس
فــي الــرابــع مــن يوليو فــي مــذكــرة للعمالء ،إن
ً
«ال ـس ــوق سـيـظــل يـشـهــد ن ـق ـصــا» ف ــي النصف
الثاني من العام.
من ناحيته ،نقل الموقع اإلخباري لوزارة
الـنـفــط اإلي ــران ـي ــة عـلــى اإلن ـتــرنــت (ش ــان ــا) عن
مـحــافــظ إيـ ــران ل ــدى أوب ــك حـسـيــن كــاظــم بــور
أردبـيـلــي قــولــه ،إن الرئيس األمـيــركــي دونــالــد
ترامب تسبب في رفع أسعار النفط بتغريداته
على موقع تويتر.
ونقل موقع وزارة النفط عن أردبيلي قوله:
«تغريداتك تسببت فــي زي ــادة األسـعــار بماال

يـقــل عــن عـشــرة دوالرات .مــن فـضـلــك كــف عن
هذا األسلوب».
وأضــاف أردبيلي أن ترامب يسعى لزيادة
حــدة الـتــوتــرات بين إي ــران والـسـعــوديــة ودعــا
الواليات المتحدة إلى مشاركة القوى العالمية
فــي اجتماعها مــع إي ــران الـمـقــرر انـعـقــاده في
فيينا اليوم الجمعة.
وسيجتمع وزراء خارجية الــدول الخمس
المتبقية الموقعة على االتـفــاق الـنــووي بين
طهران والقوي العالمية مع مسؤولين إيرانيين
فــي فيينا لبحث كيفية اإلب ـقــاء على االتـفــاق
ساريا بعد انسحاب الواليات المتحدة منه.
وأعلنت بورصة دبي للطاقة ترحيبها بقرار
شركة «أرامكو» السعودية األخير ،االعتماد على
عقد عمان اآلجل للنفط الخام من بورصة دبي
للطاقة ،لتسعير النفط الخام الــذي يتجه من
المملكة إلى األسواق اآلسيوية.
واع ـت ـبــرت أن ه ــذه الـخـطــوة تــأكـيــد واضــح
من أكبر مصدر للنفط الخام في العالم ،على
أه ـم ـيــة ال ـع ـقــد ف ــي اس ـت ـك ـشــاف أس ـع ــار الـنـفــط
بطريقة عادلة وشفافة ،تعكس حقيقة المناخ
االقتصادي في آسيا والشرق األوسط.
(رويترز)

ً
البرميل الكويتي يرتفع  25سنتا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  25سنتا في تداوالت أمس األول ،ليبلغ  74.39دوالرا،
مقابل  74.14دوالرا للبرميل في تداوالت الثالثاء الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
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ً
إدراج «المتكاملة» رسميا بالسوق األول  15الجاري

وجهة نظر

حصلت على موافقة هيئة أسواق المال والبورصة
أع ـل ـنــت ال ـش ــرك ــة ال ـم ـت ـكــام ـلــة ال ـقــاب ـضــة
«ش.م.ك» ،ا لـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة « مـ ـ ـ ــن خـ ــال
ش ــرك ــات ـه ــا ال ـت ــاب ـع ــة» ب ـتــأج ـيــر وت ـش ـغ ـيــل
الرافعات والمعدات الثقيلة ،بالتعاون مع
شركة الوطني لالستثمار «»NBK Capital
ً
إدراج «المتكاملة» رسميا في السوق األول
ً
من بورصة الكويت اعتبارا من  15يوليو
الجاري.
وأغـ ـلـ ـق ــت ع ـم ـل ـي ــة االك ـ ـت ـ ـتـ ــاب الـ ـخ ــاص
ب ــالـ ـط ــرح الـ ـث ــان ــوي ل ـل ـش ــرك ــة ال ـم ـت ـكــام ـلــة
ا لـقــا بـضــة بتغطية تـخـطــت أ كـثــر مــن 230
في المئة ،وما يعادل نسبة قدرها  35في
المئة من رأسمال الشركة ،إذ حقق الطرح
الخاص لعدد  76مليون سهم بسعر 730
ً
فلسا للسهم الواحد أكثر من  130مليون
دينار كويتي.
ون ـج ـحــت «ال ـم ـت ـكــام ـلــة» ف ــي ال ـح ـصــول
على موافقة هيئة أسواق المال وبورصة
ا ل ـكــو يــت إلدرا ج ـه ــا فــي ا ل ـســوق األول من
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ،ب ـعــد اس ـت ـي ـفــاء جـمـيــع

قواعد لعبة النفط الجديدة

الشروط ،من ضمنها زيادة عدد مساهمي
الشركة ،وتم ذلك من خالل الطرح الخاص
بــإدارة شركة الوطني لالستثمار ،إذ زاد
ع ــدد الـمـكـتـتـبـيــن م ــن األف ـ ــراد والـمـحــافــظ
وال ـص ـنــاديــق االسـتـثـمــاريــة إل ــى أك ـثــر من
 1000مساهم في أسهم الشركة.
ً
وحـقـقــت «ال ـم ـت ـكــام ـلــة» أربــاحــا صــافـيــة
بـلـغــت  13.3مـلـيــون د ي ـنــار ع ــام  2017أي
ً
بواقع  60.5فلسا للسهم الواحد ،محققة
بذلك نسبة نمو بلغت  36في المئة.
وعن مؤشرات عام  ،2018حققت الشركة
الـمـتـكــامـلــة خ ــال ال ــرب ــع األول م ــن ال ـعــام
ً
ال ـح ــال ــي أربـ ــاحـ ــا ص ــاف ـي ــة ب ـل ـغــت ن ـح ــو 5
ماليين دينار مقارنة
ب ـ  3.3ماليين د يـنــار للفترة ذا تـهــا من
ً
ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،لـتـحـقــق بــذلــك ن ـم ــوا في
األرباح يصل إلى أكثر من  50في المئة.
وأظـ ـه ــرت ال ـن ـتــائــج ال ـمــال ـيــة ف ــي الــربــع
األول من  2018زيادة إيرادات «المتكاملة»
بنسبة  28في المئة ،إذ ارتفعت إلى 11.5

مليون دينار وذلك مقارنة بإيرادات الربع
األول من عام  2017التي بلغت  9ماليين
دي ـن ــار ،كـمــا ارت ـف ـعــت ربـحـيــة الـسـهــم إلــى
ً
ً
 22.7فلسا مقارنة بـ  15.1فلسا عن الفترة
ذاتـهــا مــن الـعــام الـمــاضــي بــزيــادة قــدرهــا
 50في المئة.
يــذكــر أن الـشــركــة الـمـتـكــامـلــة الـقــابـضــة
أسـســت عــام  ،2005ويـبـلــغ رأسـمــالـهــا 22
مـلـيــون دي ـن ــار ،وه ــي شــركــة مـتــوافـقــة مع
أح ـك ــام ال ـشــري ـعــة اإلس ــام ـي ــة وت ـع ـمــل من
خالل شركاتها التابعة في مجال تأجير
وتشغيل الرافعات والمعدات الثقيلة ،في
قطاعات النفط وا لـغــاز وا لـطــا قــة والبنية
التحتية بشكل أساسي.
كما تعمل «المتكاملة» في المقام األول
مــن خــال شــر كــا تـهــا ا لـتــا بـعــة فــي الكويت
ً
وقطر ،وتخطط حاليا لمزيد من التوسع
في ُعمان في المستقبل القريب.

الدكتور عباس المجرن
الدكتور عباس المجرن

شهدت قواعد اللعبة في سوق النفط ،على مدى
جذريا غير مسبوق،
تحوال
السنوات األربع األخيرة،
ً
ً
ففي مواجهة االنخفاض الحاد في سعر النفط الذي
تسببت فيه إمــدادات النفط الصخري األميركي في
ع ــام  ،2014اخ ـتــارت "أوبـ ــك" أن تــدافــع عــن حصتها
السوقية ،وأن تقبل المزيد من الهبوط في السعر ،على
خالف نهجها السابق المتمثل في إعادة التوازن إلى
األسواق عبر التحكم في سقف إنتاجها من النفط.
ومع استمرار التراجع الحاد في السعر ،اضطرت
"أوبك" إلى العودة إلى نهجها السابق ،ولكن بالتوافق
مع مصدري النفط اآلخرين هذه المرة ،وقد نجحت
بدءا من يناير
في حشد موافقتهم على خفض االنتاج ً
 .2017بيد أنها -أي "أوبــك" وحلفاءها -سارعت في
 22من الشهر الماضي ،في ظل الوتيرة التصاعدية
مبكرا عن
المتسارعة ألسـعــار النفط ،إلــى التخلي
ً
ـررا لــه أن يمتد
اتـفــاق خفض اإلن ـتــاج ،الــذي كــان مـقـ ً
حتى نهاية عام .2018
ويـنـسـجــم االت ـف ــاق ال ـجــديــد ب ــزي ــادة اإلن ـت ــاج مع
الهدف المعلن لـ"أوبك" ،وهو المحافظة على استقرار
الـســوق ،كما يتوافق مــع التحول الـجــذري المتمثل
في انتقال المنظمة من الدفاع عن سعر النفط إلى
الدفاع عن حصتها السوقية .وال يمثل هذا االنتقال
–المفاجئ– مــن خفض اإلنـتــاج إلــى زيــادتــه ،والــذي
قادته السعودية ،أكبر منتجي األوبك ،بالتوافق مع
إذعانا للضغوط
روسيا أكبر المنتجين من خارجها،
ً
األميركية ،ذلك أن موقف واشنطن ،وإن تطابق في هذا
السياق مع موقف الرياض وموسكو ،بشأن ضرورة
اختالفا بين الغايات
زيــادة اإلم ــدادات ،إال أن هناك
ً
والمقاصد وبين األسباب والمعطيات ،التي أملت
على هذه القوى الثالث موقفها من اإلمدادات.

مصر :االحتياطي األجنبي يرتفع إلى  44مليار دوالر

ً
ً ً
حققت فائضا أوليا بميزانية  2018-2017ألول مرة منذ  15عاما
ق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي
المصري أمس ،إن احتياطي
ال ـ ـبـ ــاد مـ ــن الـ ـنـ ـق ــد األج ـن ـب ــي
ار ت ـ ـفـ ــع إ لـ ـ ــى  44.258م ـل ـيــار
دوالر ف ــي ن ـهــا يــة يــو ن ـيــو من
 44.139مليار دوالر في مايو.
وهـ ـ ــذا ه ــو أعـ ـل ــى م ـس ـتــوى
الحتياطيات البالد من العملة
ال ـص ـع ـب ــة م ـن ــذ بـ ــدء تـسـجـيــل
بـ ـي ــان ــات االح ـت ـي ــاط ــي مـطـلــع
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات .وب ـه ــذا يـكــون
االحتياطي قد ارتفع بمقدار
 119مليون دوالر في يونيو.
وكــانــت احـتـيــاطـيــات مصر
حــوا لــي  19مـلـيــار دوالر قبل
توقيعها اتفاق قرض قيمته
 12م ـل ـيــار دوالر ل ـمــدة ثــاث
سـ ـن ــوات م ــع صـ ـن ــدوق الـنـقــد
ا لـ ــدو لـ ــي ف ــي  2016و ت ـحــر يــر
سعر صــرف العملة المحلية
ورفع القيود الرأسمالية التي
كانت مفروضة إل عــادة جذب
المستثمرين.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة
المصري محمد معيط أمس،
ً
ً
إن بالده حققت فائضا أوليا
ف ــي م ـيــزان ـيــة ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
 2018-2017المنتهية في 30
يــونـيــو الـمــاضــي ،وذل ــك ألول
ً
مرة منذ  15عاما.
وذك ـ ــر ال ــوزي ــر ف ــي مــؤتـمــر
ً
صـ ـح ــا ف ــي ردا عـ ـل ــى أ س ـئ ـل ــة
لـ ــ»رو يـ ـت ــرز» أن بـ ــاده حققت
ً
ً
فائضا أو لـيــا نسبته  0.2في
ا لـمـئــة بقيمة أر بـعــة مـلـيــارات
جنيه ( 224.18مليون دوالر)

في ميزانية .2018-2017
والـ ـف ــائ ــض األولـ ـ ـ ــي يـعـنــي
أن إ يـ ـ ـ ـ ــرادات ا ل ـ ــدو ل ـ ــة تـغـطــي
م ـصــرو فــا ت ـهــا دون ا حـتـســاب
فوائد الدين.
و قـ ـ ــال ا ل ـ ــوز ي ـ ــر ،إن جـمـيــع
مؤشرات ميزانية 2018-2017
التي سيتم اإلعالن عنها هذا
الشهر تؤكد أن البالد «تسير
في الطريق الصحيح».
وكان وزير المالية السابق
عـ ـ ـم ـ ــرو الـ ـ ـج ـ ــارح ـ ــي ق ـ ـ ــال فــي
مـ ـ ــارس ،إن م ـص ــر تـسـتـهــدف
ً
عجزا في الميزانية بين 8.5
و 8.8ف ــي ا ل ـم ـئ ــة م ــن ا ل ـنــا تــج
المحلي اإلجمالي في السنة
المالية .2019-2018
وقال معيط في تصريحات
لـ ـ ـ ــ»رويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرز» ،ع ـ ـلـ ــى ه ــام ــش
المؤتمر ،إن مصر تستهدف
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ـ ــائ ـ ــض أول ـ ـ ـ ــي ف ــي
م ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة ال ـ ـس ـ ـنـ ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
الحالية  2019-2018بنسبة 2
في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي وبقيمة  100مليار
جنيه.
وذكــر الــوزيــر أن اإلي ــرادات
المتوقعة في ميزانية السنة
المالية الحالية 2019-2018
س ـت ـب ـلــغ  989م ـل ـي ــار ج ـن ـيــه،
سـ ـتـ ـس ــدد مـ ـنـ ـه ــا مـ ـص ــر 817
مـلـيــار جـنـيــه فــوائــد وأقـســاط
ديون.
وأ ض ـ ــاف أن بـ ــاده تـتــو قــع
وصـ ــول ال ـع ـجــز ف ــي مـيــزانـيــة
 2018-2017إلى  9.8في المئة

هموم «أوبك»
مطالبة الرئيس األميركي لـ"أوبك" بضخ المزيد من
اإلمدادات من أجل الحد من زيادة األسعار تهدف إلى
تعزيز حظوظ أنصاره من الجمهوريين في انتخابات
التجديد النصفي البرلمانية المقبلة في نوفمبر،
والحيلولة دون استعادة الديمقراطيين مقاعدهم

من الناتج المحلي اإلجمالي.
كانت مصر قالت في مارس
ً
الماضي إنها تستهدف عجزا
فـ ــي ال ـ ـمـ ــوازنـ ــة ي ـ ـتـ ــراوح بـيــن
 9.5و 9.7بــا لـمـئــة مــن ا لـنــا تــج
المحلي اإلجمالي في -2017
 2018م ـق ــار ن ــة م ــع  10.9فــي
المئة في السنة السابقة.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــج ق ـ ـ ــرض
صندوق النقد الدولي البالغة
قيمته  12مـلـيــار دوالر ،ذ كــر
معيط أن المراجعة الجديدة
ُ
لـ ـ ـلـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق سـ ـ ــت ـ ـ ـجـ ـ ــرى ف ــي
نوفمبر.
بدأت مصر برنامج القرض

أسعار صرف العمالت العالمية

ال ـبــال ـغــة مــدتــه ث ــاث س ـنــوات
أوا خ ــر ع ــام  ،2016إذ وا فـقــت
ع ـل ــى إص ــاح ــات ق ــاس ـي ــة مــن
بـيـنـهــا خـفــض كـبـيــر فــي دعــم
ال ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة وفـ ـ ـ ـ ـ ــرض ض ـ ــرائ ـ ــب
جديدة وتحرير سعر صرف
ال ـع ـم ـل ــة فـ ــي م ـس ـع ــى إلع ـ ــادة
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ال ــذي ــن عــزفــوا
عن البالد بعد انتفاضة عام
.2011
وان ـ ـت ـ ـهـ ــى الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق مــن
ال ـمــراج ـعــة ال ـثــال ـثــة لـبــرنــامــج
اإلصالح االقتصادي المصري
ف ــي ن ـهــايــة يــون ـيــو ال ـمــاضــي،
مما سمح لمصر بالحصول

عـلــى شــر يـحــة را ب ـعــة قيمتها
 2.02مليار دوالر.
وقـ ـ ــال الـ ــوزيـ ــر ،إنـ ــه سـيـتــم
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـطـ ـ ــة طـ ـ ــرح
ال ـس ـن ــدات ال ــدول ـي ــة ال ـجــديــدة
لـلـسـنــة ا ل ـمــا ل ـيــة 2019-2018
وح ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــا «خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة
قصيرة».
ك ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارحـ ـ ـ ــي وزي ـ ـ ـ ــر
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـسـ ــابـ ــق ق ـ ـ ــال فــي
أ بـ ــر يـ ــل ،إن م ـص ــر ت ـس ـت ـهــدف
إصدار سندات دولية مقومة
ب ــال ــدوالر قـيـمـتـهــا ب ـيــن سـتــة
مـ ـلـ ـي ــارات وس ـب ـع ــة م ـل ـي ــارات
دوالر في .2019-2018

تـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــع وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـب ـ ـ ـتـ ـ ــرول
الـمـصــري طــارق الـمــا ،ارتـفــاع
إنتاج بالده من الغاز الطبيعي
إلى  6.75مليارات قدم مكعبة
ً
يــو مـيــا بنهاية ا لـعــام ا لـحــا لــي،
ب ــدع ــم م ــن زي ـ ــادة إنـ ـت ــاج حـقــل
ً
ُ
ظ ـ ـهـ ــر .ويـ ـمـ ـث ــل ذل ـ ــك ارتـ ـف ــاع ــا
نسبته  12.5في المئة مقارنة
مع إنتاج قدره  6مليارات قدم
ً
ً
مـكـعـبــة يــو م ـيــا ح ــا ل ـي ــا  ،إذ من
الـمـنـتـظــر وص ــول إن ـتــاج حقل
ُ
ظ ـه ــر إلـ ــى ن ـح ــو م ـل ـي ــاري ق ــدم
ً
مكعبة يوميا بنهاية هذا العام
ً
من  1.2مليار حاليا .

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

المبادرة الصينية
سبب آخر ،قد يكون هو األخطر في هذا السياق،
يتمثل في إعادة إحياء الصين لمبادرتها التي كانت
طرحتها في عام  2012بإنشاء اتحاد لمشتري النفط
يفاوض ويناهض "أوبك" ،وهي مبادرة دعمتها الهند
آنذاك ،وتحفظ عليها االتحاد األوروبي واليابان.
ومـ ــن ال ـم ـع ــروف أن ال ـص ـيــن وال ـه ـن ــد ه ـمــا أكـبــر
اتحادا
مستوردين للنفط بعد الواليات المتحدة .إن
ً
يضم الصين والهند واليابان واالتحاد األوروبــي،
خصوصا
الذي قد يتخلى عن تحفظه على المبادرة،
ً
بعد أن قررت بريطانيا ،أهم دولة منتجة للنفط في
أوروبا ،االنسحاب من عضويته ،من شأنه أن يشكل
خطيرا للمنتجين.
تحديا
ً
ً
بيئيا في مقاله في
ووفـقـ ًـا لكارل بــوب ،الناشط
ً
بلومبيرغ فــي  3يــولـيــو ال ـج ــاري ،ف ــإن بــإمـكــان هــذا
االتـحــاد الضغط على "أوب ــك" عبر تهديدها بورقة
التحول المتسارع إلــى السيارة الكهربائية .وهــذا
لعمري هم ثقيل يضاف إلى هموم "أوبك".

«البترول» :نتوقع زيادة إنتاج الغاز
 %12.5بنهاية العام

«الوطني» يحتفل بشفاء مرضى
من مستشفاه التخصصي

فـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ب ـ ــرن ـ ــام ـ ـج ـ ــه ال ـ ـخ ـ ــاص
بــالـمـسـتـشـفــى ال ـت ـخ ـص ـصــي لــأط ـفــال
ووحـ ـ ــدة الـ ـع ــاج بــال ـخــايــا ال ـجــذع ـيــة،
ن ـظــم ب ـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي مجموعة
من النشاطات الترفيهية وورش العمل
الفنية في شهر يونيو ،شملت احتفاال
خــاصــا بــالـيــوم الـعــالـمــي للناجين من
مرض السرطان تخلله بث شهادات حية
للذين خضعوا للعالج فــي مستشفى
البنك وتشافوا ،وذلــك إللهام المرضى
قـيــد ال ـعــاج بــاألمــل وال ـق ــوة والـعــزيـمــة
لهزيمة المرض .كما تخلل شهر يونيو
فــي المستشفى ورش ــة أش ـغــال يــدويــة
وأخ ــرى لصناعة إط ــار لـعــرض الصور
الفوتوغرافية.
وقالت مساعدة المدير العام إلدارة
العالقات العامة في البنك ،منال المطر:
«إن ف ـعــال ـيــات األطـ ـف ــال ل ـش ـهــر يــونـيــو
كانت مختلفة ،ألنها شهدت احتفالنا
ب ــال ـن ــاج ـي ــن مـ ــن م ـ ــرض الـ ـس ــرط ــان فــي
م ـس ـت ـش ـفــى «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ،وق ـ ـ ــدم هـ ــؤالء
شهادات حية لتجربتهم مع العالج وما
ّ
تخللها مــن ألــم ومــا الــذي سهل عليهم
بالفعل طريق عالجهم الطويل ،وكيف
تغلبوا على المرض بفضل قوة إرادتهم
وحبهم للحياة ودعم ذويهم وجو األسرة
المترابط في مستشفى الوطني .لقد كان
لهذه التجارب وقع إيجابي على أطفالنا
قيد الـعــاج ،السيما منهم مــن يخضع
لعالج طويل.

المفقودة في مجلسي الشيوخ والنواب .وال شك أن
معيشيا
مطلبا
أسعار محروقات منخفضة تشكل
ً
ً
مهما للمستهلك األميركي.
ً
هموم دول األوبــك خارجة على هــذا اإلطــار ،فأي
زيادة سريعة وغير منضبطة في األسعار ،مثل التي
شهدها السوق في الفترة األخيرة ،تحمل في طياتها
مخاطر عودة االنتعاش إلى صناعة النفط الصخري
والـمـصــادر البديلة للطاقة عــامــة ،والـتــي قــد تــؤدي
إلى الضغط على آفــاق النمو المتوقع في المناطق
الرئيسية للطلب على النفط .وفي الحقيقة ،لم يعد
تــوافــق الـسـعــوديــة وروس ـيــا عـلــى مــواصـلــة التدخل
المشترك في األسواق عبر زيادة أو خفض اإلمدادات
مصيريا ال بديل له في الوقت الراهن.
قرارا
ً
خيارا ،بل ً
ً
إن التحول المتسارع في السوق من التخمة إلى نقص
المعروض بفعل النمو المتسارع في الطلب ،وتراجع
وتيرة اإلنتاج في ليبيا وفنزويال ،وعــزم الواليات
المتحدة على إع ــادة فــرض العقوبات االقتصادية
على إيران ،حتمت النكوص عن اتفاق خفض اإلنتاج.

وأضــافــت أن فـعــالـيــات شـهــر يونيو
تضمنت كــذلــك ورش ــة أش ـغ ــال يــدويــة،
حيث شارك األطفال معا بصناعة الحلي
واألشغال اليدوية األخــرى ،باستخدام
وسائل مسلية ومبتكرة تميزت بألوانها
الزاهية .كما أعددنا ورشة أخرى أتاحت
لــأطـفــال فــرصــة صـنــاعــة إط ــار للصور
الفوتوغرافية باستخدام مواد مبتكرة
ومتنوعة.
ولفتت المطر إلى أننا في «الوطني»
نحرص على توفير بيئة سليمة لألطفال
لـيـكــون بــإمـكــانـهــم تـحـمــل ع ــبء الـعــاج
بسعادة وفرح ،مبينة أن هذه النشاطات
مازالت تحقق أهدافها ،ونحن فخورون
بالنتائج التي نراها على وجوه أطفالنا
الذين يزدادون قوة وأمال يوما بعد يوم.
وتجدر اإلشارة إلى أن «الوطني» لديه
برنامج متكامل ألطفال المستشفى تم
تصميمه و ف ــق معايير تضمن توفير
أفضل رعاية لألطفال وذويهم ،كما أنها
تــركــز أي ـضـ ًـا عـلــى دم ــج الـفــريــق الطبي
والمعالج في هــذه النشاطات للتعبير
عن روح العائلة الواحدة ،وهذه المعايير
تعكس معايير البنك كــذلــك كمؤسسة
مالية رائدة.
ويقدم البنك ضمن برنامج الفعاليات
مجموعة نشاطات مختلفة على مــدار
العام تتضمن مشاهدة أفالمهم المفضلة
في صالة عرض مخصصة وركن قراءة
ومطالعة.

وق ــال ال ــوزي ــر ال ـم ـصــري في
م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي ،أم ـ ـ ــس ،إن
ً
مــن ا لـمـتــو قــع أ ي ـضــا أن يرتفع
ً
إنتاج الغاز تدريجيا إلى 6.5
م ـل ـيــارات ق ــدم مـكـعـبــة بـنـهــايــة
أغسطس.
وكانت وزارة البترول أفادت
في أكتوبر الماضي ،بأن مصر
تـ ـت ــوق ــع ت ـح ـق ـي ــق فـ ــائـ ــض فــي
إنتاج الغاز الطبيعي بالسنة
المالية  2019-2018وتستهدف
ز ي ـ ـ ــادة إ ن ـت ــا ج ـه ــا إ ل ـ ــى 5.342
ً
مليارات قدم مكعبة يوميا في
العام المالي .2018-2017

و تـ ـت ــو ق ــع مـ ـص ــر أن ت ـح ـقــق
االك ـ ـت ـ ـفـ ــاء الـ ـ ــذاتـ ـ ــي م ـ ــن الـ ـغ ــاز
الطبيعي بنهاية  .2018وذكر
ا لـمــا ،أن إ جـمــا لــي مستحقات
ش ــرك ــات ال ـن ـفــط األج ـن ـب ـيــة فــي
م ـص ــر ب ـل ــغ  1.2م ـل ـي ــار دوالر
بـنـهــايــة  30يــون ـيــو ال ـمــاضــي،
و هــو أ قــل مستوى منذ السنة
المالية .2010-2009
و كــا نــت ا لـمـسـتـحـقــات بلغت
 1.3م ـل ـي ــار دوالر ف ــي ا ل ـس ـنــة
المالية  ،2010-2009ووصلت
إلى  2.4مليار دوالر في نهاية
.2017-2016

«بيتك» :مجموعة متميزة من الخدمات
المصرفية للشركات
يقدم بيت التمويل الكويتي «بيتك» مجموعة
مـتـنــوعــة مــن ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة للشركات
تغطي متطلبات الشركات التمويلية بمنتجات
وص ـيــغ مـطــابـقــة لـلـشــريـعــة م ــع تـقــديــم بطاقة
مصرفية خاصة باسم «كومباني اكسبنس»
تـعــد األم ـث ــل وأف ـض ــل بـطــاقــة ل ــرح ــات الـعـمــل،
كما يخصص «بيتك»  10فروع محددة لخدمة
الشركات بطاقم من الموظفين المتخصصين
ذوي ال ـخ ـب ــرة ،وت ــم تـجـمـيــع ك ــل الـمـعـلــومــات
عــن الخدمات المصرفية للشركات فــي نافذة
م ـخ ـص ـصــة ل ــذل ــك ع ـل ــى م ــوق ــع «بـ ـيـ ـت ــك» عـلــى
اإلنترنت kfh.com/home/Corporate-Banking
وتستهدف الخدمات المصرفية للشركات
ً
عموما مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها
االستراتيجية من خالل مجموعة متنوعة من
الـحـلــول المتخصصة والـمـبـتـكــرة الـتــي تقدم
بمعايير عالمية لتحقيق التميز فــي خدمة
العمالء .وتعد «عقود المرابحة» التي تستخدم
لشراء السلع واآلالت من المنتجين المحليين
أو الدوليين أو المصدرين ويتم سدادها من
خالل اتفاق أقساط بين العميل و»بيتك» ،من
ً
أكثر الخدمات شيوعا ،كما أن «مرابحة» العقار
توفرالتسهيالت لـلـشــركــات لـشــراء الـعـقــارات،
بحيث يتم دفع قيمتها من خالل اتفاقيات الدفع
بنظام األقساط.
وت ــأت ــي «عـ ـق ــود اإلجـ ـ ـ ـ ــارة» ك ــأح ــد ال ـح ـلــول
لتخفيف ا لـتـكــا لـيــف التشغيلية مــن أ صـحــاب
الـشــركــات لـشــراء الـمـعــدات الــازمــة والـمـعــدات
الثقيلة للمشاريع الكبيرة ولتخفيف الضغط
على رأس المال ،ويتميز هذا النوع من العقود
بـخــاصـيــة تخفيض الـتـكــالـيــف الـمــدفــوعــة من
العميل لـشــراء األص ــول المطلوبة للمشاريع
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،سـ ـ ـ ــواء كـ ــانـ ــت ع ـ ـق ـ ــارات أومـ ـ ـع ـ ــدات
أوغيرها ،فيقوم «بيتك» بتأجير األصول بنظام
التقسيط الـشـهــري ،على أن يـقــوم العميل في
نهاية المشروع إما بإعادة المعدات المؤجرة
إل ــى «بـيـتــك» أو شــرائـهــا مـنــه ،وتـتــوفــر أنـمــاط
مختلفة من «اإلجارة» تشمل برنامج «اإلجارة
الـتـشـغـيـلـيــة» أو بــرنــامــج «اإلجـ ـ ــارة المنتهية
بالتملك».
أما «عقود االستصناع» فهي منتج يتناسب
مع المشاريع الصناعية والعقارية واإلنشائية
الكبرى وغيرها ،إذ يقوم «بيتك» بدور المالك من
حيث إدارة وتنفيذ المشروع إلى حين انتهائه،
من خالل اإلشــراف وتبني أفضل المواصفات
الفنية والتقنية.

وبناء عليه ،يمكن للعميل تنفيذ المشروع،
ً
ثم القيام بالدفع وفقا لوسائل الدفع المرنة،
ال ـت ــي تـتـضـمــن ف ـت ــرة س ـم ــاح تـعـفـيــه م ــن دفــع
األقساط بناء على التدفقات النقدية.
ً
ودعما لالقتصاد الوطني وأعمال الشركات
يقدم «بيتك» منتج «تمويل التسويق التعاوني
أو الطبي» لتمويل التجارة المحلية ،وتشجيع
المنتجات الــوطـنـيــة ،إذ يـقــوم «بـيـتــك» بـشــراء
ً
البضائع األكثر طلبا من المستهلك من المصدر
األصـلــي ُ
كالم ّصنع أو الـمــورد ،ثــم بيعها إلى
الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة واألس ـ ــواق الـمــركــزيــة،
بــاإلضــافــة إلــى وزارة الـصـحــة ،ويـقــوم «بيتك»
ً
ب ـســداد قيمة ه ــذه الـمـشـتــريــات ن ـقــدا وبشكل
فــوري إلى المورد ،فيختصر بذلك الكثير من
الوقت ويخفف األعباء على المورد والتاجر،
وي ـش ـت ــرط ان أن ي ـق ــوم ال ـ ـمـ ــورد ن ـف ـســه بـنـقــل
البضائع إلــى مـخــازن الجمعية التعاونية أو
وزارة الصحة العامة نيابة عن «بيتك».
وبالنسبة لـ»خطابات الضمان» فبغض النظر
ً
ً
عن أن العميل مستوردا أو مصدرا ،فإن شبكة
اتصاالت ومراسالت «بيتك»مع البنوك األجنبية
ستعمل على ضمان تلبية لجميع احتياجاته
الــدولـيــة ،ويعمل خطاب الضمان الـصــادر من
«بيتك» على تغطية موافقة البنك على الدفع
إلى الطرف اآلخر «المستفيد» إذا تأخر عميل
البنك «سواء الموكل أو مقدم الطلب» في سداد
مديونيته أو تنفيذ التزاماته إلى المستفيد.
ً
ووفقا لمنتج «ودائــع الوكالة باالستثمار»
يتم توقيع اتفاقية وكالة رئيسية بين الموكل
(المستثمر أو العميل) والوكيل «بيتك» الذي
يقوم بالنيابة عن الموكل باالستثمار في فرص
استثمارية متوافقة مع الشريعة مقابل نسبة
ربح معينة يتم دفعها مع المبلغ األصلي عند
االستحقاق.
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ً
الصين تفعل التعريفات الجمركية االنتقامية وواشنطن تهدد بتكثيف العقوبات تدريجيا
حذر خبراء اقتصاد على مدى
أشهر من الضرر المحتمل على
االقتصاد األميركي والعالمي
على حد سواء من تطبيق
سياسات تجارية عدائية
وحمائية ،الفتين إلى أن ذلك
قد يرفع األسعار ،ويحدث هزة
في سالسل اإلمداد العالمية.

تتزايد المؤشرات
إلى أن النزاع
التجاري المتصاعد
يؤثر على أكبر قوة
اقتصادية في العالم

أكدت وزارة التجارة الصينية أمس،
ً
أن ف ــرض ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة رســومــا
جمركية على ما يعادل قيمته  34مليار
دوالر من الـصــادرات الصينة لن يضر
فقط بالصين بــل بــالــواليــات المتحدة
وبقية العالم.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ،إن ال ـت ـع ــري ـف ــات
الـجـمــركـيــة االنـتـقــامـيــة عـلــى ال ــوالي ــات
ً
المتحدة ستصبح ّ
فعالة مباشرة بعد
تنفيذ الواليات المتحدة قرارات الرسوم
الجديدة.
وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن ت ــدخ ــل ال ــرس ــوم
الجمركية الجديدة ّ
حيز التنفيذ اليوم
ً
ً
ً
ليشهد نزاعا تجاريا حاسما بين أكبر
اقتصادين في العالم ،قد يلقي بظالله
على مستقبل النمو العالمي.
وأوضـ ــح مـكـتــب ال ـج ـمــارك الصيني
أم ــس ،أن ــه سينفذ ال ــرس ــوم الجمركية
الصينية على المنتجات األميركية على
الفور بعد دخول التعريفات األميركية
حيز التنفيذ.
وجـ ـ ــاء ه ـ ــذا ال ـت ـص ــري ــح ب ـع ــدم ــا ق ــال
مجلس الــدولــة الـصـيـنــي ،إن بكين لن
ت ـط ـلــق ال ــرص ــاص ــة األولـ ـ ــى ف ــي ال ـن ــزاع
التجاري مع الواليات المتحدة.
وتـنـفــي تـصــريـحــات مـجـلــس الــدولــة
تقارير إعالمية أشــارت إلى أن الصين
ستطبق الرسوم الجمعة في منتصف
الليل بتوقيتها ،وهو ما سيسبق موعد
تنفيذ الـتـعــريـفــات األمـيــركـيــة باثنتي
ً
عشرة ساعة نظرا إلى فروق التوقيت.
وفـ ــي ح ـي ــن ت ـع ـه ــدت ال ـص ـي ــن ب ــال ــرد
ً
"ف ـ ــورا" ،ح ــذر خ ـبــراء مــن أن اإلجـ ــراءات
االنتقامية بين البلدين ستشكل هزة
لــاقـتـصــاد الـعــالـمــي وت ـض ــرب الـنـظــام
التجاري العالمي في الصميم.
ً
وستفرض الواليات المتحدة رسوما
بنسبة  25في المئة على أكثر من 800
ص ـنــف م ــن ال ـب ـضــائــع الـصـيـنـيــة تبلغ
قيمتها نحو  34مليار دوالر في حين
ح ـ ــذرت م ــن أن ال ـم ــزي ــد ق ـ ــادم ف ــي حــال
تصاعدت الحرب التجارية.
وه ـ ــدد ت ــرام ــب بـتـكـثـيــف ال ـع ـقــوبــات
ً
األميركية تدريجيا على بضائع يبلغ
مجموع قيمتها  450مليار دوالر ،أي
م ــا يـ ـس ــاوي ح ـص ــة األسـ ـ ــد م ــن جـمـيــع
ال ـ ـص ـ ــادرات ال ـص ـي ـن ـيــة إل ـ ــى ال ــوالي ــات
المتحدة.
وتستهدف الرسوم شريحة واسعة
من البضائع الصينية على غرار عربات
ال ــرك ــاب وأج ـه ــزة ال ـبــث اإلذاعـ ــي وقطع
الطائرات وأقراص الحواسيب الصلبة،

وه ــي صـنــاعــات ت ـقــول واش ـن ـطــن ،إنها
اسـتـفــادت مــن مـمــارســات تـجــاريــة غير
مـنـصـفــة .وتـ ــدرس ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ً
حــالـيــا إضــافــة حــزمــة ثانية تضم 284
ً
منتجا بقيمة  16مليار دوالر.

إجراءات انتقامية
وم ــن الـمـتــوقــع أن ت ــرد الـصـيــن فــور
دخول الرسوم األميركية حيز التنفيذ
عبر فرض رسوم على منتجات بنفس
ً
القيمة تقريبا ،لكن مع تركيز أكبر على
المنتجات الزراعية التي لها حساسية
سياسية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة
الصينية غاو فنغ ،إن "الواليات المتحدة
هي التي تسببت بهذه الحرب التجارية،
ً
نحن ال نريد أن نخوضها ،ولكن حفاظا
ع ـل ــى م ـص ــال ــح الـ ـب ــاد وال ـ ـنـ ــاس ،لـيــس
أمامنا من خيار سوى أن نقاتل".
بدورها ،حذرت رئيسة صندوق النقد
الــدولــي كريستين الغ ــارد مــن الــدخــول
في دوامة اإلجراءات االنتقامية ،مشيرة
إلى أنها لن تخلق سوى "خاسرين من
الطرفين".
وأشـ ـ ــار غـ ــاو إلـ ــى أنـ ــه ض ـمــن قــائـمــة
المنتجات ا لـبــا لـغــة قيمتها  34مليار
دوالر والمدرجة على القائمة األميركية،
ه ـنــاك بـضــائــع بـقـيـمــة نـحــو  20مليار
دوالر ،أي مــا ي ـعــادل ثلثي المنتجات
المدرجة ،من صنع شركات استثمارية
ً
أجنبية تمثل الشركات األميركية "قسما
ً
مهما" منها.
وق ــال غ ــاو ،إن "ال ـتــداب ـيــر األمـيــركـيــة
تتعرض في األساس لإلمدادات العالمية
ولسلسلة القيمة .وببساطة ،الواليات
المتحدة تطلق ا لـنــار على كــل العالم،
وتطلق النار على نفسها كذلك".

في أفضل حاالته
وحذر خبراء اقتصاد على مدى أشهر
من الضرر المحتمل على االقتصاد
األميركي والعالمي على حــد ســواء
مــن تطبيق سـيــاســات تـجــاريــة عدائية
وح ـم ــائ ـي ــة ،م ـش ـيــريــن إلـ ــى أن ذلـ ــك قــد
يرفع األسعار ويحدث هزة في سالسل
اإلمداد العالمية.
ً
لكن فريق ترامب لم يأبه كثيرا لهذه
الـتـحــذيــرات إذ وصفها وزي ــر التجارة
األميركي ويلبور روس بأنها "سابقة
ألوانها وربما حتى غير دقيقة".

ً
منظمة التجارة :التوترات ستؤثر سلبا على االقتصاد

الذهب مستقر وسط تراجع الدوالر
قبل نشر محضر «المركزي» األميركي
تـ ـح ــرك ــت أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـ ــذه ـ ــب ف ـ ــي ن ـط ــاق
ضيق أمــس ،بعد أن بلغت أعلى مستوى
فــي أس ـبــوع فــي الجلسة الـســابـقــة ،وســط
انخفاض الدوالر وترقب األسواق محضر
اج ـت ـمــاع مـجـلــس االح ـت ـيــاطــي االت ـح ــادي
(البنك المركزي األميركي) لشهر يونيو
لالسترشاد به على آفاق السياسة النقدية.
واستقر الذهب في المعامالت الفورية
ً
عند  1254.85دوالرا لألوقية (األونصة).
والمس المعدن النفيس أعلى مستوى في
ً
أسبوع عند  1261.10دوالرا في الجلسة
ً
ال ـســا ب ـقــة ،وزاد أك ـث ــر م ــن  20دوالرا من
ال ـم ـس ـتــوى الـمـنـخـفــض ال ـبــالــغ 1237.32
ً
دوالرا لألوقية ،الذي سجله يوم الثالثاء
وهو األدنى منذ  12ديسمبر.
وارت ـفــع الــذهــب فــي الـعـقــود األميركية
اآلجلة تسليم أغسطس  0.2في المئة إلى
ً
 1255.70دوالرا لألوقية.
وت ــراج ــع مــؤشــر ال ـ ــدوالر ،ال ــذي يتتبع
أداء العملة األميركية مقابل سلة من ست

وقـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ــرامـ ـ ــب فـ ـ ــي تـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــدة هـ ــذا
األسبوع ،إن االقتصاد "لربما في أفضل
حاالته" حتى "قبل تعديل بعض أسوأ
ً
االتفاقيات التجارية وأكثرها إجحافا
التي تبرمها أي دولة على اإلطالق".
ً
وتحت شعار "أميركا أوال" ،استهدف
ترامب كذلك شركاء تجاريين تقليديين
آخــريــن ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة عـلــى غــرار
االتحاد األوروبــي واليابان والمكسيك
وحتى كندا.
وت ـتــزايــد ال ـمــؤشــرات إل ــى أن ال ـنــزاع
التجاري المتصاعد يؤثر على أكبر قوة
اقتصادية في العالم ،إذ تم فرض رسوم
عقابية على الحديد الصلب واأللمنيوم
فــي وقــت يـهــدد البيت األبـيــض بفرض
رسوم على واردات السيارات.
ً
وبدأت األسعار باالرتفاع خصوصا
بالنسبة للحديد الصلب واأللمنيوم
في وقت بدأت الشركات تتحفظ بشأن
االسـتـثـمــارات أو تخطط لنقل خطوط
االنتاج إلى الخارج لتجنب اإلجــراء ات
االنتقامية الـتــي تستهدف ال ـصــادرات
األميركية.
وأدى ارتـ ـف ــاع أسـ ـع ــار ال ـص ـلــب إلــى
خسارة وظائف في أكبر شركة مصنعة
ل ـل ـم ـس ــام ـي ــر فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
"مـيــد-كــونـتـيـنـيـنــت نـيــل كــوربــوريـشــن"
وسط تحذيرات بأن الشركة قد توقف
عملياتها بشكل كامل.
وأعلنت شركة "هارلي-ديفيدسون"
األميركية العريقة لصناعة الــدراجــات
النارية عن خطط لنقل خط إنتاجها إلى
الخارج لتجنب الرسوم االنتقامية التي
فــرضـهــا االت ـحــاد األوروب ـ ــي ،مــا كلفها
انتقادات شديدة من قبل ترامب.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ح ـثــت غ ــرف ــة ال ـت ـجــارة
األميركية النافذة ترامب هذا األسبوع
على إعــادة النظر في إجراء اته مشيرة
إلــى أن الــرســوم االنتقامية باتت تؤثر
على صادرات أميركية بقيمة  75مليار
دوالر وتهدد الوظائف.
وبينما يتباهى ترامب باإلعالن عن
ف ــرص الـعـمـلــن ال ـتــي بــاتــت مـتــاحــة في
مصانع الحديد الصلب جراء الرسوم،
تحذر الجهات المصنعة من أنه سيتم
فقدان الكثير من الوظائف في الشركات
المنتجة للسيارات وقطعها والمعدات
وغيرها من المنتجات التي تعتمد على
المكونات المستوردة.
ورج ـحــت دراس ــة خ ـســارة مــا يـقــارب
 400ألف وظيفة.

عمالت منافسة 0.4 ،في المئة إلى .94.325
وكـ ـ ــان ال ـم ــؤش ــر ت ــراج ــع ألدنـ ـ ــى مـسـتــوى
فــي أكـثــر مــن أس ـبــوع فــي وق ــت ســابــق من
الجلسة.
وال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي ،ق ــال ج ـي ــروم ب ــاول
رئيس مجلس االحتياطي ،إن البنك يجب
ً
أن يــواصــل رفــع أسـعــار الفائدة تدريجيا
في ظل اقتصاد قوي لتحقيق التوازن بين
أهدافه المتعلقة بالتوظيف والتضخم.
والــذهــب شــديــد الـتــأثــر بــزيــادة أسـعــار
الفائدة ألنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة
ً
لحيازة الذهب ،الــذي ال يدر عائدا بينما
تدعم الدوالر المقوم به المعدن األصفر.
وبالنسبة لـلـمـعــادن النفيسة األخ ــرى،
ً
استقرت الفضة دون تغير يذكر تقريبا في
ً
المعامالت الفورية عند  16.05دوالرا لألوقية.
وزاد البالديوم  0.3في المئة إلى 948.70
ً
دوالرا لــأوق ـيــة ف ــي ح ـي ــن ج ــرى ت ــداول
ً
البالتين مرتفعا  0.2في المئة عند 841.80
ً
دوالرا لألوقية.

قالت منظمة التجارة العالمية ،إن الحواجز
والـقـيــود وال ـنــزاعــات الـتـجــاريــة الـقــائـمــة بين
االقـ ـتـ ـص ــادات الــرئ ـي ـس ـيــة ،سـتـضــر الـتـعــافــي
االقتصادي العالمي.
وأوضــح مدير المنظمة روبرتو أزيفادو،
ً
أن تصاعد النزاعات التجارية يشكل تهديدا
ً
خطيرا للنمو والتعافي االقتصادي في جميع
ً
الدول ،مشيرا إلى أن هناك بوادر على ذلك.
ولم يكشف أزيفادو عن تفاصيل أو مالمح

لهذه التهديدات ،لكنه كان قد صرح في مايو
ب ــأن الـنـمــو االق ـت ـصــادي الـعــالـمــي سيتباطأ
فــي الــربــع الـسـنــوي الـثــانــي مـقــارنــة باألشهر
الثالثة األولى.
وأض ــاف أن انـسـحــاب ال ــوالي ــات المتحدة
األميركية من المنظمة سيؤدي إلــى سيادة
"قانون الغاب" باالقتصاد العالمي.
وب ـي ــن ف ــي ت ـصــري ـحــات خ ــاص ــة ألزي ـف ـيــدو
مــع  CNNمــن جنيف" ،أن انسحاب الــواليــات

الـمـتـحــدة سـيـكــون ضــربــة لــأنـظـمــة متعددة
ً
األطراف بالعالم "،الفتا إلى أنه سيكون "ضربة
ألميركا في الوقت ذاته".
ً
يذكر أن تصريحات أزيفيدو تأتي ردا على
ما أدلى به الرئيس األميركي ،دونالد ترامب،
ً
االثنين ،قائال ،إن "منظمة التجارة العالمية
ً
تعاملت مــع أمـيــركــا بشكل س ــيء ج ــدا ،وإذا
لم تتعامل بصورة جيدة فسنتخذ خطوات
تجاه ذلك".

شركات سيارات ألمانية تطالب بالتخلي عن التعريفات
التقى رؤس ــاء شــركــات صناعة الـسـيــارات
الثالث الكبرى في ألمانيا ،السفير األميركي،
أمــس ،لتأكيد رفضهم أي تعريفات مقترحة
على تجارة السيارات بين أميركا واالتحاد
األوروبي؛ لتجنب نشوب حرب تجارية.
وقال مصدران مطلعان لـ"فاينانشال تايمز"،
إن رؤس ــاء "ب ــي إم دبـلـيــو" و"فــولـكــس فــاغــن"

و"دايملر" التقوا ريتشارد غرينيل ،مطالبين
بالتخلي عن التهديد بالتعريفات الجمركية
األوروبـ ـي ــة عـلــى ال ـس ـي ــارات ال ـم ـس ـتــوردة من
الواليات المتحدة ،شريطة أن تفعل "واشنطن"
الشيء نفسه.
وأكد مسؤولو شركات السيارات األلمانية
ً
ً
أيضا أنهم قد يصدرون تعهدا بالحفاظ على

مستويات االستثمار في الواليات المتحدة،
بشرط تفادي دوامة الرسوم الجمركية.
ً
ً
وي ـح ـم ــل ه ـ ــذا ال ـت ـع ـه ــد تـ ـه ــدي ــدا ضـمـنـيــا
بتحويل اإلنتاج خارج الواليات المتحدة إذا
فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على
واردات السيارات من االتحاد األوروبي.

تراجع األسهم اليابانية والصينية
تراجعت األسهم اليابانية في تعامالت أمس،
قبل التطبيق المقرر للرسوم التجارية من كل من
أميركا والصين هذا األسبوع.
ً
وأغلق مؤشر "نيكي" منخفضا  0.8في المئة
إلــى  21547نقطة ،كما تــراجــع المؤشر األوســع
ً
نطاقا "توبكس"  1.01في المئة عند  1676نقطة.
ً
وارتفع الــدوالر هامشيا  0.1في المئة مقابل
الين الياباني.
ً
أيـ ـض ــا ،ان ـخ ـف ـضــت األسـ ـه ــم ال ـص ـي ـن ـيــة خــال
تداوالت أمس ،ليغلق مؤشر شنغهاي المركب إلى
أدنى مستوياتها منذ مارس عام  ،2016واستأنف
اليوان تراجعه مع ترقب المستثمرين لبدء تنفيذ
الواليات المتحدة للرسوم الجمركية ورد بكين
المنتظر بتعريفات انتقامية.
وأن ـهــى مــؤشــر "شـنـغـهــاي ال ـمــركــب" الجلسة
ً
منخفضا  0.9في المئة عند  2734نقطة ،ليعزز
خـســائــره خ ــال األرب ـع ــة أســابـيــع الـمــاضـيــة إلــى
 12فــي المئة ،كما تــراجــع شنتشن المركب 2.2
في المئة.
واستقر ال ــدوالر عند مستوى  6.6334يــوان،
بعدما المس اليوان في وقت سابق هذا األسبوع
ً
أدنى مستوياته في  11شهرا.

بعد  10سنوات من انهيار «ليمان» 4 ...مخاطر تواجه االقتصاد العالمي
مـ ــرت ع ـشــر سـ ـن ــوات ع ـلــى ان ـه ـيــار
مجموعة "ليمان بــرازرز" المصرفية،
وكـ ــانـ ــت األس ـ ـ ـ ــواق ح ـي ـن ـهــا فـ ــي هـلــع
شــديــد ،ورغ ــم أنــه ال تــوجــد صدمتان
مـ ـتـ ـط ــابـ ـقـ ـت ــان ،فـ ـ ــإن مـ ـع ــرف ــة م ـكــامــن
الـخـطــورة يمكن أن يحسن مــن إدارة
تلك المخاطر.
ً
ونـ ـش ــرت "ب ـل ــوم ـب ــرغ" تـ ـق ــري ــرا عــن
أربعة مخاطر رئيسية تشير إلــى أن
االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي رب ـمــا ي ـكــون في
وضعية أكثر هشاشة عما كان عليه
قبيل انهيار "ليمان براذرز".
وهذه المخاطر هي:

مستوى الدين
ً
• حذر بنك "التسويات" الدولية مرارا
م ــن ارت ـف ــاع ال ــدي ــن إل ــى مـسـتــويــات
قـ ـي ــاسـ ـي ــة ،مـ ـم ــا يـ ـشـ ـك ــل خـ ـط ــورة
شــديــدة عـلــى االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي،
وال يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ذلـ ـ ـ ــك ف ـ ـقـ ــط بـ ــديـ ــون
القطاعين الحكومي والخاص ،بل
ً
أيضا بتدهور متوسط جودة هذه
الديون.
• أوض ـ ــح ال ـب ـنــك أن إج ـم ــال ــي الــديــن
ً
ال ـع ــال ـم ــي يـ ـق ــدر ح ــالـ ـي ــا ب ـح ــوال ــي
 237ت ــر يـ ـلـ ـي ــون دوالر ،و ه ـ ـ ــو مــا
يزيد بسبعين تريليون دوالر عن
مـسـتــويــات مــا قـبــل انـهـيــار "ليمان
برازرز".
• هـنــاك  11جهة سـيــاديــة وشركتان

فـقــط فــي أمـيــركــا تـصــدر سـنــدات ال
تزال تتمتع بالتصنيف االئتماني
" ،"AAAوي ـتــزامــن ذل ــك مــع تــراجــع
م ـس ـت ـم ــر ف ـ ــي مـ ـت ــوس ــط الـ ـ ـج ـ ــدارة
االئتمانية للقروض والسندات.
• من المرجح أن تصبح خدمة الديون
أعلى تكلفة في ظل تشديد السياسة
ال ـن ـق ــدي ــة مـ ــن ج ــان ــب االح ـت ـي ــاط ــي
الفدرالي بعد سنوات من التيسير
الكمي.
• بلغ العجز في الموازنة األميركية
عام  2007حوالي  161مليار دوالر
أو ما يعادل  1.1في المئة من الناتج
الـمـحـلــي اإلج ـم ــال ــي ،بـيـنـمــا تشير
توقعاته هذا العام إلى مستوى 804
مليارات دوالر.
• أما الدين األميركي العام بالنسبة
ل ـل ـنــاتــج ال ـم ـح ـلــي اإلجـ ـم ــال ــي ،فـقــد
ت ـ ـجـ ــاوز  105فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة م ـق ــارن ــة
بنسبة  65في المئة عام  ،2008ومن
المتوقع استمرار ارتفاعه.
• في منطقة اليورو ،تعد مستويات
ال ــدي ــن أع ـلــى بـنـسـبــة  20ف ــي المئة
مقارنة بفترة ما قبل انهيار "ليمان
براذرز" إذ ارتفع الدين في إسبانيا
بنسبة  60في المئة وفي إيطاليا،
ت ـجــاوز  130فــي الـمـئــة مــن الـنــاتــج
المحلي اإلجمالي.
• أصبح من الصعب على الحكومات
استغالل الزيادة في اإلنفاق العام
والـسـيــاســات االقـتـصــاديــة األخــرى

ً
واق ـ ـعـ ــا ل ـ ــدى الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـب ـنــوك
ال ـمــركــزيــة حـتــى إن الـبـعــض منها
يتبنى فرض فائدة سالبة.
• ربما تصبح سياسة التيسير الكمي
ً
ذاتـهــا مـصــدرا لعدم االسـتـقــرار في
ظ ــل انـ ــدفـ ــاع بـ ـن ــوك م ــرك ــزي ــة نـحــو
زيادة الفائدة وإعادتها لمعدالتها
الطبيعية.

الموقف السياسي

لتجنب تكرار الركود المشابه لما
حدث بعد انهيار "ليمان برازرز".

السياسة النقدية
• تسببت أداة "التيسير الكمي" التي
أطلقتها بنوك مركزية كبرى حول
الـعــالــم فــي تـكــدس سـنــدات وأوراق

مالية بقيمة  15تريليون دوالر في
مــوازنــات ـهــا بــالـتــزامــن مــع مـعــدالت
ف ـ ــائ ـ ــدة ال تـ ـ ـ ــزال قـ ـ ــرب م ـس ـت ــوي ــات
منخفضة.
• على أثر ذلك ،بقي لدى تلك البنوك
الـ ـم ــرك ــزي ــة ال ـق ـل ـي ــل ف ـ ــي جـعـبـتـهــا
للرد بسياساتها النقدية على أي
صدمات مالية أخرى.

• ف ــي آخ ــر ث ــاث م ــراح ــل م ــن الــركــود
االقـ ـتـ ـص ــادي ف ــي أمـ ـي ــرك ــا ،خـفــض
الفدرالي معدل الفائدة بنسبة  5في
المئة ،بينما أبقى البنك المركزي
األوروب ـ ـ ــي وب ـن ــك إن ـك ـل ـتــرا ال ـفــائــدة
عند  4في المئة و 5في المئة على
الترتيب قبل أزمة "ليمان برازرز".
• ال تـ ــزال س ـيــاســة الـتـيـسـيــر الـكـمــي

• تــزعــزعــت األوض ــاع السياسية في
اقتصادات رئيسية مقارنة بما كانت
عليه من استقرار عام .2008
• زادت الشعبوية فــي عــدد مــن دول
الـعــالــم س ــواء مــن جـهــة اليمينيين
أو ال ـي ـســاري ـيــن ،وهـ ــو م ــا يضعف
من موقف الحكومات في مواجهة
األزمات االقتصادية.
• ت ـش ـهــد ال ـع ــدي ــد م ــن االقـ ـتـ ـص ــادات
الكبرى مشكالت في عدم المساواة
فــي الــدخــل وتــدنــي األج ــور وبعض
صور عدم االستقرار األخرى.
• أظـ ـه ــرت األن ـظ ـم ــة ال ـس ـيــاس ـيــة فــي
اق ـت ـص ــادات أوروبـ ـي ــة بـ ــوادر تفكك
وانقسام بين األحزاب والبرلمانات.

انهيار الثقة العالمية
• أما مكمن الخطورة الرئيسي الرابع،
فهو انهيار الثقة وضعف مستوى

ال ـت ـن ـظ ـيــم ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ــدول ــي،
ً
وبـ ـ ــرز ذلـ ــك ج ـل ـي ــا ف ــي االنـ ـتـ ـق ــادات
ال ـمــوج ـهــة إلدارة دونـ ــالـ ــد تــرامــب
خــاصــة عند األخ ــذ بعين االعتبار
وجــود واشنطن في تكتالت كبرى
مثل مجموعة "السبع" ومجموعة
"العشرين".
• كانت هذه التكتالت الكبرى مهمة
ً
وت ـش ـك ــل خ ــط م ــواج ـه ــة وت ـع ــاون ــا
ً
مثمرا للتعامل مع األزمات ،لكن مع
ضعف الثقة في إدارة "ترامب" ،ربما
يتراجع تأثيرها.
• تراجع التأثير السياسي لالتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ــع ص ـ ـعـ ــود األحـ ـ ـ ــزاب
ال ـش ـع ـبــويــة إض ــاف ــة إل ــى اس ـت ـعــداد
المملكة المتحدة للخروج من الكتلة
الموحدة.
• في ضوء ذلك ،هناك انقسام شديد
بين العديد من دول القارة العجوز
بخصوص الهجرة.
• ر غـ ـ ـ ــم أن و ض ـ ـع ـ ـيـ ــة ا لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك فــي
االقتصادات الكبرى أكثر قوة عما
كانت عليه عام  ،2008فإن قدرتها
على مواجهة األزمة قد تراجعت.
(أرقام)

ثقافات
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تلقت الفنانة هنادي
{بدون قيد} أول مسلسل
ألوان معبدي {أبوسمبل}
ً
ّ
رقمي عربي مرشح للمشاركة الكندري عرضا للمشاركة
مهددة بالزوال بفعل
في عمل درامي مصري،
االحتباس الحراري ...تفاصيل في مهرجانات عالمية...
عدة كشفها المعماري حمدي دراما سورية واقعية تالمس الفتة إلى أنها مازالت
تدرس الفكرة.
الوجع والتهجير.
السطوحي لـ{الجريدة}.
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حضر المنتج أحمد السبكي
والنجمان هشام ماجد وشيكو
العرض الرسمي لفيلم "قلب
أمه" في الكويت.

جوينيث بالترو تحضر العرض الخاص
لمسرحية «»Head Over Heels
حرصت النجمة العالمية جوينيث بالترو على
حضور أحد العروض الخاصة لمسرحية "Head
 ،"Over Heelsعـلــى م ـســرح ه ــادس ــون ،بمدينة
نيويورك األميركية.
والتقطت بالترو عددا من الصور التذكارية مع
فريق عمل المسرحية ،التي تدور أحداثها حول
الفريق الموسيقي الشهير " ."The Go-Go’sومن
المقرر بــدء أول الـعــروض الرسمية للمسرحية
للجمهور في  26الجاري.
ونـ ـش ــرت جــوي ـن ـيــث ص ـ ــورة م ــن الـ ـع ــرض عبر
حسابها بـ"إنستغرام" ،وعلقت عليها" :لقد رأيت
عرضا خاصا للمسرحية ،ومازلت منبهرة به"،
كما طالبت الجمهور بسرعة حضوره العرض
المسرحي فور عرضه.
وأضافت" :هذا العرض يحمل رسالة مهمة عن
الحب ،وعــدم الحكم على اآلخــريــن .ساعتان من
السعادة واألوقات الممتعة".
ُيــذكــر أن بالترو عــرض لها فيلم "Avengers:
 ،"Infinity Warكما ستشارك في الجزء األخير
من سلسلة " ،"Avengersالمقرر طرحه خالل مايو

مــن الـعــام المقبل ،كما تـقــوم ببطولة المسلسل
التلفزيوني " "The Politicianالمقرر عرضه خالل
العام الحالي.
وكــانــت جــويـنـيــث أعـلـنــت قـبــل فـتــرة خطبتها
للمنتج التلفزيوني براد فالتشوك عبر "تويتر".
وقال الخطيبان في بيان" :نشعر بوفرة ال تصدق
ً
م ــن ال ـح ــظ ،لـكــونـنــا م ـعــا ف ــي ه ــذه ال ـمــرح ـلــة من
حياتنا" .ولم يعلن الخطيبان موعد الزفاف.
ُيشار إلى أن بالترو لديها طفالن من زوجها
السابق المغني كريس مارتين ،نجم فريق "كولد
ب ــاي الـغـنــائــي" ،كـمــا أن فــالـتـشــوك يـعــول أيضا
طفلين من زواج سابق.
وكـ ـ ــان ال ـخ ـط ـي ـبــان قـ ـ ــررا إحـ ـي ــاء ح ـف ــل خـطـبــة
كبير ،ليشعال هوليوود ،بحضور عدد كبير من
النجوم والمشاهير ،حيث استأجرا مسرح لوس
أنـجـلــس الـتــاريـخــي ،إلقــامــة حـفــل خطبة بــاهــظ،
بحضور أكبر نجوم هوليوود ،من بينهم :كيت
هدسون ،كاميرون دياز ،جنيفر أنيستون ،جوليا
روبــرتــس ،ليف تايلر ،ريــس ويــذرسـبــون ،ديمي
مور ،والمخرج ستيفن سبيلبرج.

طرح تريللر فيلم الكوميديا
«»Blindspotting

جانينا جافانكار

ظهرت نجمة الحفل جوينيث بالترو بإطاللة
ساحرة خطفت األنظار ،حيث ارتدت فستانا بلون
المارون لمصمم األزياء اإليطالي جيامباتيستا
فالي.
وتعد جوينيث أول ممثلة تكشف بشكل علني
االعتداءات التي تعرضت لها الفتيات على أيدي
مشاهير هــولـيــوود ،عندما شــاركــت قصتها
العام الماضي مع صحيفة نيويورك تايمز
األميركية.
وك ـش ـف ــت ب ــال ـت ــرو ع ــن ت ـفــاص ـيــل الـلـيـلــة
ال ــدامـ ـي ــة لـلـمـمـثــل األمـ ـي ــرك ــي بـ ـ ــراد ب ـيــت،
والـمـنـتــج األم ـيــركــي هــارفــي وينشتاين.
وق ــال ــت إن ب ـيــت ضـ ــرب ه ــارف ــي وهـ ــدده
بالقتل ،بسبب اعتداء األخير عليه.
وذك ـ ـ ــرت أن ب ـي ــت دف ـ ــع ه ــارف ــي نـحــو
الـ ـح ــائ ــط وكـ ـ ــاد ي ـخ ـن ـقــه ،م ــوج ـه ــا إل ـيــه
تهديده" :سوف أقتلك" ،مضيفة أن ذلك
حدث ليلة عرض فني يدعى "هاملت".

سلمى حايك بطلة أحدث
مسلسالت شبكة نتفليكس

سلمى حايك

طرحت الشركة المنتجة التريللر الخاص بفيلم  ،Blindspottingالمقرر عرضه في  26الجاري
بالبرتغال ،وهو من بطولة :ديفيد ديجز ،رافاييل كاسال ،جانينا جافانكار ،ياسمين سيفاس
جونز ،إيثان أمبري ،وتيشا كامبل مارتن ،ومن إخراج كارلوس لوبيز استرادا ،وتأليف رافائيل
كاسال ،وديفيد ديجز.
الفيلم تدور قصته حول محاولة كولين الحصول على فرصة بداية جديدة ،هو وأقرب صديق
له في الطفولة مايلز ،الذي يعمل بمجال األثاث ،ويضطر إلى زيارة حيه القديم الذي أصبح
نقطة عصرية في منطقة الخليج السريعة.

جوينيث بالترو

«سوني» تحذف فيلم
«»Khali the Killer

ريتشارد كابرال

قررت شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية إعطاء الضوء األخضر لمسلسل درامــي جديد
تقوم ببطولته الفنانة العالمية سلمى حايك ،بصحبة إيرين أزويال وخوان مانويل برنال.
ومن المقرر أن ينتج المسلسل داخل استديوهات  ،lemonعلى أن يبدأ التصوير في خريف
العام المقبل ،ويعرض الموسم األول المتكون من  13حلقة ،عام .2020
وتدور أحداث المسلسل في المكسيك ،وسط العائالت المكسيكية الثرية التي تكتسي بالفساد
والفضائح والعنف ،وتمثل موناركا التي تجسد شخصيتها حايك ،رهبة كبيرة للعائالت
الكبرى ،حيث الحرب ضد فسادهم ،إلحباط نظامهم القامع.

أعلن القائمون على فيلم " ،"Khali the Killerأنه من المقرر عرضه رسميا بــدور العرض
األميركية في  31أغسطس المقبل ،عقب إقدام شركة سوني ،المنتجة للعمل ،على عرضه كامال،
بدال من التريللر على موقع يوتيوب ،قبل أن تتدارك األمر وتقوم بحذفه ،بعد أن وصلت نسبة
المشاهدة إلى أكثر من  11ألفا.
ُيذكر أن فيلم " "Khali the Killerمن تأليف وإخراج جون ماتوس ،وبطولة ريتشارد كابرال
ورايان دورسي وكاليتون كاريناس وغيرهم.

ذا روك ضيف شرف بشخصية البطل
الخارق في فيلم «»Suicide Squad 2
يعد النجم العالمي ذا روك ،من أبرز الرياضيين الذين
اتجهوا إلى التمثيل في هوليوود خالل السنوات الماضية،
ً
نظرا إلى بنيانه القوي ولكنته األميركية ،التي ساعدته
ً
كثيرا على التقرب من الجمهور األميركي والعالمي ،إذ
ً
ً
بدأ ذا روك مشواره مصارعا محترفا باتحاد الــ""WWE
العالمي لمصارعة المحترفين.
وكان له العديد من المشاركات في البداية بعدد
من األعمال التليفزيونية منها ""That ’70s Show
عام  ،1999ومسلسل " "The Netبنفس العام ،لكنه
ش ــارك لـلـمــرة األولـ ــى فــي الـسـيـنـمــا بــال ـجــزء الـثــانــي
لسلسلة " "The Mummy Returnsعام  ،2001ليلفت
ذا روك أنظار كبار المنتجين في هوليوود ،حتى
أنهم أسندوا دور بطولة له بفيلم ""Scorpion King
عام  .2002لينجح ذا روك في التوازن ما بين مهامه
ً
ً
ً
ً
ً
مصارعا محترفا عالميا وكونه نجما سينمائيا
ً
مرتقبا.
وأكد ذا روك أنه موهبة تمثيلية ستجتاح هوليوود،

وبــالـفـعــل تـمـكــن مــن بـطــولــة ع ــدد مــن أض ـخــم اإلنـتــاجــات
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ف ــي ه ــولـ ـي ــوود ،وك ــان ــت ب ــداي ـت ــه م ــع فيلم
الـكــومـيــديــا " "Get Smartوالـ ــذي عـلــى ال ــرغ ــم م ــن صغر
الدور فإنه أفلح في أداء الشخصية ،لتقوم بعدها شركة
" "Disneyبإسناد دور البطولة له بفيلم "Race to Witch
 "Mountainعام .2009
كـمــا ك ــان لــه نـصـيــب مــن الـمـشــاركــة فــي أف ــام الــرســوم
المتحركة والمسلسالت التلفزيونية ،منها فيلم الرسوم
المتحركة " "Planet 51بنفس العام ،ومسلسل "Family
 "Guyعام  .2010لتكون مشاركات ذا روك مميزة وتلقي
ً
ً
ً
نـجــاحــا جـمــاهـيــريــا ك ـب ـيــرا ،وإل ــى جــانــب بـطــولـتــه ألفــام
الـكــومـيــديــا ،ك ــان الب ــد مــن اسـتـغــال شعبيته العريضة
وبنيانه الجسماني في بطولة عدد من أفالم األكشن ومنها
فيلم " "Fasterعام  ،2010والجزء الخامس من سلسلة "Fast
ً
 "and Furiousعام  ،2011مرورا بفيلم " "Snitchعام .2013
ً
ومثلت نجاحات ذا روك في السينما دليال على شعبيته
والكاريزما العالمية التي يتمتع بها ،حيث تحقق أفالمه

ً
ً
نجاحا كبيرا بشباك التذاكر األميركي والعالمي ،وأصبح
ً
ً
مــن نـجــوم الـصــف األول فــي هــولـيــوود أخ ـيــرا ،نـظــرا إلى
تنوعه في طرح مواضيعه ما بين الكوميديا والتراجيدي
واألكشن وحتى أفالم الرسوم المتحركة.
ُ
وفي شهر أبريل الماضي طرح له فيلم األكشن والخيال
العلمي " "Rampageالذي حقق إيرادات بلغت  98مليون
ً
دوالر بشباك التذاكر األميركي ،وعالميا  424مليون دوالر،
كما ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية ""Skyscraper
والمقرر طرحه يوم  13يوليو الجاري.
وسـ ـيـ ـش ــارك ذا روك فـ ــي ب ـط ــول ــة ع ـ ــدد مـ ــن األعـ ـم ــال
السينمائية ذات اإلنتاج الضخم خالل الفترة المقبلة ،منها
الجزء الثاني لفيلم الكوميديا والمغامرات "،"Jumanji
المقرر طرحه خالل العام المقبل ،وألول مرة سينضم ذا
روك لعالم األبطال الخارقين بفيلم " ،"Black Adamإلى
جانب ظهوره ضيف شرف بشخصيةالبطل الخارق ضمن
أح ــداث فيلم " ،"Suicide Squad 2والمقرر عرضه خالل
موسم الصيف من العام المقبل.

ذا روك

ثقافات ١٢
ّ
ُ
االحتباس الحراري يهدد باختفاء ألوان معبدي «أبوسمبل»!
توابل ةديرجلا

•
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إصدارات

«ألغاز بوتين :قصة حياة
وسيرة مهنة»

• المعماري حمدي السطوحي يكشف لـ ةديرجلا مخاوف {الملك رمسيس وزوجته}
•

ً
رغم مرور نحو  50عاما على نقل معبدي أبوسمبل األثريين ،إلنقاذهما من الغرق بين  1964و ،1968فإن
المخاوف ال تزال موجودة لدى بعض اآلثاريين والمعماريين من كارثة قد تودي بأشهر معبدين فرعونيين في
مصر .ولعل المعماري حمدي السطوحي أبرز من يكابدون منذ سنوات إلنقاذ هذا اإلرث الحضاري من ّ
التشوه
والضياع .تفاصيل كارثية كشفها لـ{الجريدة» في السطور التالية.
القاهرة -أحمد الجمال

حمدي السطوحي

القبة الخرسانية
تعوق التهوية
وأجهزة المراقبة ال
تعمل

ً
ع ـل ــى ب ـع ــد  230ك ـي ـلــوم ـتــرا
جـنــوب مدينة أس ــوان بمصر،
يـ ـ ـق ـ ــع أ ح ـ ـ ـ ــد أروع ا ل ـ ـم ـ ـعـ ــا بـ ــد
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم
المعماري ونقوشه وزخارفه.
إن ــه مـعـبــد أبــوس ـم ـبــل الـكـبـيــر،
ال ـ ــذي ش ـي ــده ال ـم ـلــك رمـسـيــس
الـ ـث ــان ــي فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـن ــوب ــة،
وي ـ ـ ـجـ ـ ــاوره م ـع ـب ــد أبــوس ـم ـبــل
الصغير الــذي خصصه الملك
لـ ــزوج ـ ـتـ ــه الـ ـمـ ـلـ ـك ــة ن ـ ـفـ ــر ُتـ ــاري
والـ ـمـ ـعـ ـب ــودة حـ ـتـ ـح ــور .أنـ ـق ــذا
مـ ــن ال ـ ـغـ ــرق ع ـق ــب ب ـ ــدء ال ـع ـمــل
ف ـ ــي ت ـش ـي ـي ــد الـ ـ ـس ـ ــد ال ـ ـعـ ــالـ ــي،
وقـ ـ ـب ـ ــل اكـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال ب ـ ـنـ ــائـ ــه عـ ــام
 1964وت ـكــويــن ب ـح ـيــرة خلفه
(بحيرة ناصر) ،بعدما تعالت
النداء ات الدولية آنــذاك إلنقاذ
«أبوسمبل».
فــي  8م ــارس  ،1960أطلقت
منظمة اليونسكو حملة إلنقاذ
آثــار النوبة وكــان منها معبدا
أبوسمبل ،وتقرر نقلهما .بدأ
العمل فــي أبــريــل  ،1964وكــان
ً
الـتـحــدي ك ـب ـيــرا ،ف ـكــان اق ـتــراح
ف ـك ــرة تـقـطـيــع ال ـم ـع ـبــد ،ونـقــل
ال ـق ـطــع إلـ ــى م ـك ــان مـ ـج ــاور ثم
إعــادة تركيبها .كذلك تـ ّـم بناء
قبة صناعية خرسانية ليستقر
المعبد فــي داخـلـهــا كــي يأخذ
اآلن على
شكله األصلي ،ويقف ُ
ارتفاع نحو  200متر ،ونقل إلى
ً
الداخل مسافة  60مترا.
ألس ـب ــاب عـ ــدة ،ف ــإن معبدي
أبوسمبل مهددان بشكل كبير،
وألـ ـ ـ ــوان الـ ــرسـ ــوم الـ ـم ــوج ــودة
م ـعــرضــة ل ــاخ ـت ـف ــاء ،وهـ ــو ما

معبد «أبوسمبل» من الداخل

يـحــذر مـنــه الـمـعـمــاري حمدي
ال ـ ـس ـ ـطـ ــوحـ ــي م ـ ـنـ ــذ ن ـ ـحـ ــو 10
ً
سنوات ،إذ َّ
قدم مقترحا إلنقاذ
الـمـعـبــديــن إل ــى وزيـ ــر الـثـقــافــة
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري األس ـ ـ ـبـ ـ ــق فـ ـ ـ ــاروق
حسني ،عام  ،2009وتمت آنذاك
دراسته من متخصصين ،لكن
لم يسفر األمر عن شيء.
يقول السطوحي لـ{الجريدة}:
{لـ ـ ــن أن ـ ـسـ ــى كـ ـلـ ـم ــات األثـ ـ ـ ــاري
الــراحــل عطية رضــوان (رئيس
قـطــاع المتاحف األسـبــق) عام
 2009ونـ ـح ــن داخـ ـ ــل الـمـعـبــد
الـ ـ ـكـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر ،وه ـ ـ ـ ــو ي ـ ـش ـ ـيـ ــر إل ـ ــى
ً
الـ ــرسـ ــومـ ــات ال ـع ـل ــوي ــة ق ــائ ــا:
شــايــف األل ـ ــوان؟ إنـهــا تختفي
وك ــل ي ــوم يختفي ج ــزء منها!
حـ ــدث ذلـ ــك خـ ــال زيـ ـ ــارة قمت
بـهــا م ــع ق ـي ــادات وزارة اآلث ــار
ل ـم ـن ــاق ـش ــة ُم ـق ـت ــرح ــي ب ــإق ــام ــة
م ـت ـحــف تــوث ـي ـقــي داخ ـ ــل ف ــراغ
الـهـيـكــل ال ـخــرســانــي ،تتخطى
أه ـ ــداف ـ ــه األبـ ـ ـع ـ ــاد ال ـم ـع ـمــاريــة
والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة لـ ـيـ ـك ــون ب ـم ـنــزلــة
الرئة التي يتنفس من خاللها
المعبد}.
و يــو ضــح السطوحي :القبة
ً
ا لـخــر ســا نـيــة تسبب احتباسا
ً
ح ـ ــراري ـ ــا ،م ــا ي ــؤث ــر ف ــي ألـ ــوان
ال ـ ــرس ـ ــوم ـ ــات داخـ ـ ـ ــل ال ـم ـع ـب ــد،
وي ـ ــؤدي إل ــى خـفــوتـهــا ب ـمــرور
ً
ال ـ ــزم ـ ــن ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن ال ـق ـبــة

صورة غرافيتية للمتحف التوثيقي
الخرسانية كانت تفتح للزيارة،
لكن ُاتـخــذ ق ـ ٌ
ـرار بغلقها وعــدم
زي ــارتـ ـه ــا ،م ــا زاد م ــن مشكلة
االحـ ـتـ ـب ــاس ،ومـ ــن ه ـنــا ظللت
أبـ ـ ـح ـ ــث عـ ـ ــن حـ ـ ــل س ـ ــري ـ ــع إلـ ــى
أن واتـ ـتـ ـن ــي فـ ـك ــرة ف ـت ــح فـ ــراغ
ال ـق ـب ــة ال ـخ ــرس ــان ـي ــة لـلـتـهــويــة
فــي فترة المساء ،وبالفعل تم
ات ـخــاذ ق ــرار بـفـتــح ف ــراغ القبة
م ــن ال ـســاعــة ال ـس ــادس ــة م ـسـ ً
ـاء
وح ـت ــى ال ـس ــادس ــة م ــن صـبــاح
الـيــوم الـتــالــي ،مــع عمل أبــواب
من الشباك لضمان عدم دخول
حيوانات وطيور إلى الداخل.
يـ ـت ــاب ــع{ :فـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام 2013
أسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــت ح ـ ـم ـ ـلـ ــة لـ ــاح ـ ـت ـ ـفـ ــاء
ب ــال ـي ــوب ـي ــل ال ــذهـ ـب ــي لـعـمـلـيــة
إن ـق ــاذ الـمـعـبــديــن ،وتــواصـلـنــا
مع الشركات التي نفذت عملية
اإلن ـق ــاذ عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم،
والتقينا مهندسين مصريين
شاركوا في اإلنقاذ ،وحصلنا
على معلومات ودراسات نادرة،
واكتشفنا أننا إزاء أمور فنية
دق ـي ـقــة ال ت ـتــم مــراجـعـتـهــا وال
يوجد دليل استرشادي لكيفية
صياناتها}.

«معجم الكلمات السومرية»

المهندسون والعمال يجمعون خراطيم
الزيت في الدوالب المخصص لها

مكمن الخطر

ُ ِّ
يــواصــل السطوحي« :بعد نقل معبدي أبوسمبل ،نــفــذ هيكل
خرساني ضخم َّ
مكون من نصف قبة وقبو ،بهدف تشكيل جبل
َّ
اصـطـنــاعــي ،ومـنــذ ذلــك الحين تـحــول الجبل إلــى «مـنـشــأ» تجب
ً
صيانته» ،ومنذ  50عــامــا ،وخــال مراحل اإلنـقــاذ أدرك القيمون
ً
على التصميم والتنفيذ أبعاد المشكلة ووضعوا حلوال فنية لها،
وأجهزة للمراقبة والمتابعة».
أبـ ــرز ال ـم ـشــاكــل ،حـسـبـمــا يـشـيــر ال ـس ـطــوحــي ،طـبـيـعــة الحجر
والخرسانة ،فالحجر مسامي يسمح بمرور الهواء والحرارة من
خالله ،على عكس الخرسانة ذات المسام الضيقة ،ولحل المشكلة
ُوضع نظام لتهوية المعبدين من خالل الهيكل الخرساني ،بتنفيذ
فتحات في أسقف فراغات المعبد ّ
يمر من خاللها الهواء الساخن
عن طريق أجهزة تسحب الـهــواء إلــى داخــل الهيكل الخرساني،
حيث توجد ماكينة ضخمة عند بوابة الـخــروج تسحب الهواء
إلى خارج الفراغ.
ي ـتــابــع« :الـمـشـكـلــة أن الـمــاكـيـنــة ال ـم ــوج ــودة ع ـنــد ال ـم ـخــرج ال
تعمل! وأن فــراغ الهيكل الخرساني مغلق وال تتم تهويته ،من
ثم فيه احتباس حراري يضاعف حرارة المعبدين ،لذا فإن ألوان

ً
الرسومات الموجودة على الجدران مهددة باالختفاء! علما بأنني
أستطعت أن أقنع قيادات وزارة اآلثار عام  2009باتخاذ قرار بفتح
ً
الفراغ للتهوية لمدة  12ساعة يوميا ،لكن تم إلغاء هذا القرار».
ً
ثمة أيضا أجهزة مراقبة لقياس تمدد الخرسانة ،كخراطيم
الزيت الموجودة في فراغات بين حلقات الجسم الخرساني ،والتي
ُجمعت داخل خزانة فيها عدادات قياس .وفي حالة تمدد الخرسانة
تضغط على خراطيم الزيت الذي سيتحرك بدروه ليرفع القراء ة
داخــل الـعــدادات ،لكن المفارقة أال أحــد يتابعها ،وربما تعطلت،
ُ
فالعدادات ال تظهر أية قراءات!
السطوحي دأب على إنقاذ «أبوسمبل»« :عقدنا ندوة عام ،2017
بالتعاون مع نقابة المهندسين شارك فيها اثنان من المهندسين
ً
المشاركين في عملية اإلنقاذ قبل  50عاما ،هما عبدالمنعم بدران
ومدحت عبدالهادي ،وأوصت الندوة بضرورة مراجعة األعمال
الهندسية للهيكل الخرساني والمعبدين ،ومراجعة أجهزة الرقابة
الفنية وصيانتها مع إعــداد كتيب استرشادي لكيفية التعامل
ً
ً
معها مستقبال ،وخاطبنا وزارة اآلث ــار بــذلــك ،لكن لــم نتلق ردا
حتى اآلن}!

ً
لجنة التراث العالمي تدرج  19موقعا على الئحة التراث لـ «يونسكو»
أعلنت لجنة التراث
العالمي في منظمة
األمم المتحدة للتربية
والعلم والثقافة
(يونسكو) عقد
اجتماعها الـ 43في
مدينة باكو بآذربيجان
العام المقبل.

البحرين
تدعم تعزيز
التبادل
الثقافي
والحضاري
بين الشعوب
هيا بنت
راشد

ّ
السومرية} في
صــدر عــن مكتبة االسكندرية {معجم الكلمات
ّ
األكـ ّ
ـديــة والـعــربـ ّـيــة ،للدكتور علي الـجـبــوري ،عالم اآلثــار
اللغتين
واللغويات القديمة وأستاذ اللغة األكدية والدراسات المسمارية
ومـ�ديـ�ر وح ـ�دة ال ـ�دراس ـ�ات اآلش ـ�وري ـ�ة بجامعة الـمــ�وصـ�ل بـ�الـعــ�راق.
المعجم يحوي آالف المفردات ّ
السومرية واألكــديــة المستخدمة
ًّ
ّ
العربية ،ويكشف حجم التداخل اللغوي بين هذه
حاليا في اللغة
ًّ
اللغات الثالث؛ وذلــك لتعايشها واستعمالها سويا في المنطقة
ً
ّ
واألكـ ّ
ـديــة لفترة  500سنة
نفسها ،خصوصا اللغتين السومرية
ً
تقريبا؛ فالسومرية بــدأ استعمالها بشكل واســع بـحــدود 3000
قـبــل ال ـم ـيــاد ،واع ـت ـمــدت فــي ال ـبــدء عـلــى ال ـعــامــات ال ـصــوريــة ،ثــمّ
على المقاطع الــرمــزيــة فــي الـكـتــابــة .أمــا األكـ ّ
ـديــة فظهرت بحدود
ّ
واستمر استعمال هاتين اللغتين إلى نهاية
 2500قبل الميالد،
ّ
األل ــف الـثــالــث قـبــل ال ـم ـيــاد ،وخ ــال ه ــذه الـفـتــرة ت ـقــدم األكــديــون
خـطــ�وة أخ ـ�رى فـ�ي تطوير الكتابة بالخط الـمــســمــ�ارى الـســ�ومـ�ري.
والمعجم َّ
مقسم إلى أربعة أقسام :األول :الكلمات السومرية في اللغة
األكدية .والثاني :الكلمات السومرية في اللغة العربية .والثالث:
الكلمات األكدية في اللغة العربية .والرابع :الكلمات العربية ذات
الجذور السومرية واألكدية.
وأصدر المؤلف {قاموس اللغة السومرية  -األكدية – العربية}
ُ ُّ ُ ٌّ
عد كل من المعجم والقاموس من الكتب النادرة
(أبو ظبي ،)2016 ،وي
ًّ
ًّ
عربيا
وعالميا.

حصاد

شرم الشيخ تتأهب لمهرجان
«موسيقى الفرانكو»

خالل االجتماع السنوي الـ  ٤٢للمنظمة في مملكة البحرين
أدرجت لجنة التراث العالمي
ف ـ ــي م ـن ـظ ـم ــة األمـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
لـ ـلـ ـت ــربـ ـي ــة وال ـ ـع ـ ـلـ ــم والـ ـثـ ـق ــاف ــة
(ي ــونـ ـسـ ـك ــو) ،أم ـ ــس األول ،فــي
دورتها الـ ،42التي تستضيفها
البحرين 19 ،موقعا على الئحة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــراث اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ال ـع ــال ـم ــي
ل ــ"ي ــون ـس ـك ــو" ،ل ـي ـص ـبــح ال ـع ــدد
اإلجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي لـ ـ ـم ـ ــواق ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــراث
العالمي  1092موقعا موجودة
في  167دولة.
وأع ـل ـن ــت ال ـل ـج ـنــة ،ف ــي بـيــان
صحافي ،إدراج موقع تيمليش
أوينغا األثري في كينيا ومدينة
ق ـل ـهــات ال ـتــاري ـخ ـيــة ف ــي عـمــان
وواح ـ ــة األحـ ـس ــاء بــالـسـعــوديــة
عـلــى الئ ـحــة ال ـت ــراث اإلنـســانــي
العالمي لـ"يونسكو".
كـمــا أدرجـ ــت مـجــامــع مدينة
مــومـبــاي الـفـكـتــوريــة المشيدة
عـلــى ال ـطــراز الـقــوطــي الحديث
وأسـلــوب الزخرفة (آرت ديكو)
وال ـم ـن ـظــر ال ـس ــاس ــان ــي األثـ ــري
ب ـم ـن ـط ـق ــة ف ـ ـ ـ ــارس فـ ـ ــي إي ـ ـ ـ ــران،
والمواقع المسيحية المخفية
بمنطقة ناغاساكي في اليابان،
وسانسا أديرة بوذية جبلية في
كوريا الجنوبية.
وذكـ ـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـيـ ــان أن ال ـل ـج ـنــة
أدرج ــت أراض ــي "أيسيفيسوت
 نيبيسات" الواقعة بين البحروال ـج ـل ـيــد ،وال ـت ــي تستخدمها
قـ ـب ــائ ــل اإلن ـ ــوي ـ ــت ل ـل ـص ـي ــد فــي
ال ــدنـ ـم ــارك ،وم ـج ـمــع هـيــديـبــي

عن مؤسسة {اآلن ناشرون وموزعون} في ّ
عمان ،صدر كتاب
{ألـغــاز بوتين :قصة حياة وسيرة مهنة} للروائي والقاص
ّ
يتكون الكتاب من مقدمة
والكاتب الصحافي ياسر قبيالت.
تحتوي على موضوعين :مفاجأة رئاسية ،وتعيين وريث ،ثم
األلغاز وعددها  ،14وينقسم كل لغز إلى مجموعة عناوين:
{أس ــرار الساللة ،ســر األق ــارب الجورجيين ،أس ــرار الطفولة،
أســرار التخصص ،أســرار المهنة ،األســرار العائلية ،األسرار
األلمانية ،األســرار الغورباتشوفية ،األســرار اللينينغرادية،
األسرار المعتمة ،أسرار الخسارة ،األسرار المسكوبية ،أسرار
الجهاز ،أسرار االختيار.
ً
وأخيرا النهاية ويتركها مفتوحة تحت عنوان {كل ما يشاء
ّ
ّ
الــرئـيــس} ،وفــي الخاتمة يـتـحــدث الـكــاتــب عــمــا يسمى خطة
أندروبوف ،وخطة الطوارئ.
ُيذكر أن ياسر القبيالت حصل على شهادة الدبلوم في فنون
السينما والتلفزيون من المعهد الفيدرالي الروسي للسينما
في موسكو سنة .1995

●
من أجواء االجتماع في البحرين
ودان ـي ـف ـيــرك األثـ ــري ال ـحــدودي
ف ــي أل ـم ــان ـي ــا ،وم ــدي ـن ــة إي ـف ــري
الـصـنــاعـيــة ال ـتــي ت ـعــود للقرن
ال ـع ـش ــري ــن فـ ــي إي ـط ــال ـي ــا عـلــى
الئحة التراث اإلنساني.
كما تم إدراج مدينة الزهراء
فـ ـ ــي إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا ،ح ـ ـيـ ــث تـ ـع ــود
المدينة لعهد الدولة اإلسالمية
في األندلس ،كذلك أدرج موقع
غوبيكلي تيبي في تركيا ،حيث
يمثل هذا الموقع الموجود في
سلسلة جبال غيرموس جنوب
ش ـ ـ ــرق األن ـ ـ ــاض ـ ـ ــول إن ـ ـ ـشـ ـ ــاءات

مـ ـعـ ـم ــاري ــة م ـغ ـل ـي ـث ـيــة ضـخـمــة
دائـ ـ ــريـ ـ ــة وم ـس ـت ـط ـي ـل ــة ال ـش ـكــل
وكـ ــاتـ ــدرائ ـ ـيـ ــة نـ ــاوم ـ ـبـ ــورغ فــي
ألمانيا.
أم ـ ـ ــا الـ ـ ـم ـ ــواق ـ ــع ال ـم ـخ ـت ـل ـط ــة
(الثقافية  -الطبيعية) ،والتي
أضـ ـيـ ـف ــت إلـ ـ ــى ق ــائـ ـم ــة ال ـ ـتـ ــراث
العالمي ،فهي غابة "بيم ماتش
ش ــو ويـ ــن آك ـ ــي" (األرض الـتــي
تمنح الحياة) في كندا ،وحديقة
شيريبيكيت الوطنية (ال مالوكا
دو ك ـ ــاغ ـ ــوار) فـ ــي كــولــوم ـب ـيــا،
ووادي تـهــوكــان  -سويكاتالن

موطن أصلي في منطقة وسط
أميركا بالمكسيك.
وأدرج ــت على قائمة التراث
ال ـعــال ـمــي ال ـم ــواق ــع الـطـبـيـعـيــة
ال ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة :جـ ـب ــالـ ـب ــاربـ ـي ــرت ــون
مــاكــونـيــا فــي ج ـنــوب إفــريـقـيــا،
وج ـ ـبـ ــل فـ ـ ــان ج ـي ـن ــغ شـ ـ ــان فــي
ال ـص ـي ــن ،وال ـم ــوق ــع الـتـكـتــونــي
األعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى لـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة ال ـ ـج ـ ـبـ ــال
البركانية (شين دي بوي  -وادي
فاي دو ليماين) في فرنسا.
واخـ ـتـ ـتـ ـم ــت لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـتـ ــراث
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـه ــا الـ ـ ـ ــ42

بــاالتـفــاق على عقد اجتماعها
الـ 43في مدينة باكو بآذربيجان
العام المقبل.
وأكــدت رئيسة لجنة التراث
ال ـعــال ـمــي الـ ـ ـ ــ ،42ال ـش ـي ـخــة هيا
بنت راش ــد ،فــي كلمتها بحفل
الـ ـخـ ـت ــام ،الـ ــدعـ ــم ال ـ ـ ــذي تــول ـيــه
الـ ـبـ ـح ــري ــن ل ـل ـج ـه ــود ال ــدولـ ـي ــة
ف ــي ت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـب ــادل ال ـث ـقــافــي
والحضاري بين شعوب العالم
وتحقيق التنمية المستدامة
على المستوى العالمي.

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

يتأهب منتجع شرم الشيخ السياحي في مصر الستقبال فعاليات
الدورة الثانية لمهرجان مصر الدولي لموسيقى الفرانكو ،والتي تقام
من  17إلى  23الجاري ،على خشبة مسرح مدينة هوليوود الترفيهية
في المدينة الواقعة بمحافظة جنوب سيناء .ويهدف المهرجان ،الذي
يرأسه الفنان وليد الحسيني ،إلى دعم السياحة ،وتنشيط التبادل الثقافي
والموسيقى بين الدول من خالل الفنون.
يقام المهرجان تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية ،التي
تشارك بتقديم حفل االفتتاح ،بمصاحبة أوركسترا الوزارة الضخم ،الذي
فنانا ،ما بين أصوات غنائية وعازفي الفرقة ،التي تقدم باقة
يضم 70
ً
من أجمل ألحان الموسيقار الراحل محمد الموجي (شخصية الــدورة
الثانية) .كما تمتد رعاية المهرجان لوزارة السياحة ،متمثلة في هيئة
تنشيط السياحة ،ومحافظة جنوب سيناء ،والهيئة الوطنية لإلعالم.
غنائيا
صوتا
ينظم المهرجان مسابقتين في الغناء يتنافس فيهما 50
ً
ً
من ثماني دول عربية ،هي :مصر ولبنان وسورية وفلسطين والعراق
وتونس والجزائر والمغرب ،المسابقة األولــى بعنوان "أجمل صوت"،
وخاصة بألحان الموسيقار محمد الموجي ،التي قدمها لنجوم الطرب:
أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وشادية ونجاة ووردة ومحرم فؤاد وفايزة
أحمد ونجاح سالم وعزيزة جالل ،والمسابقة الثانية خاصة بموسيقى
الفرانكو ،حيث يشارك المتسابق بأغنية خاصة به لم تذع من قبل.

توابل ةديرجلا
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«بدون قيد» أول مسلسل رقمي عربي يشارك في مهرجانات عالمية
• دراما سورية واقعية وجريئة تالمس الوجع والتهجير واللجوء
لم تعد مواقع التواصل االجتماعي مساحة لتعزيز العالقات بين الناس
فحسب ،بل أضحت منصة للدراما في تجربة هي األولى من نوعها في
العالم العربي من خالل مسلسل «بدون ًقيد» الذي ًانطلق عرضه على
«يوتيوب» في أوائل ًهذا العام وحقق نجاحا جماهيريا.
رشح المسلسل أخيرا للمشاركة في مهرجانات عالمية ودولية ونيل
جائزة أفضل عمل ،في كل من فرنسا ،وألمانيا ،وكوريا ،وإيطاليا ،وكندا،
ضمن سلسلة مهرجانات Marseille Web fest، Berlin Web
fest،Seoul Web fest، Sicily Web fest، Toronto Web
.fest
بيروت  -ةديرجلا

يرافق {بدون
قيد} ثالث
شخصيات في
رحلة اكتشاف
الذات وتعاملها
مع مجهول ِّ
يغير
حياتها

مصادفة
ي ـ ـ ــراف ـ ـ ــق {ب ـ ـ ـ ــدون
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد} ،ثـ ـ ـ ـ ــاث
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات ف ــي
رحـ ـ ـل ـ ــة اكـ ـتـ ـش ــاف
ال ــذات ،وتعاملها
مع مجهول يغير
ح ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا ال ـ ـتـ ــي
كــانــت عــاديــة حتى
األمس القريب ،ويروي
قـصــة األم ــل الـمـتـجــدد،
وال ـ ـ ـبـ ـ ــدايـ ـ ــات .تـ ـح ــاول
شخصيات المسلسل
الـ ـ ـث ـ ــاث ،وفـ ـي ــق وريـ ــم
وكريم ،أن تنتصر على
صــراعـهــا الــداخ ـلــي من
جهة وعلى الحرب من
جـهــة أخ ــرى ،مــن خــال
مــواج ـهــة مـخــاوفـهــا
الـ ـ ـ ـ ـ ــداخ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة،
وت ـمــردهــا على
الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ـ ــز
االج ـت ـم ــاع ـي ــة،

ملصق المسلسل
وتـحــديـهــا الـقـيــم ال ـمــوروثــة ،فـتـخـتــار أن
تحرر مستقبلها من خيبات الماضي.
ي ـع ــرض ال ـم ـس ـل ـســل ف ـت ــرة زم ـن ـي ــة مــن
حـ ـي ــاة ك ــل ش ـخ ـص ـيــة ت ـس ـيــر ب ــالـ ـت ــوازي
فــي مــا بينها ،وتجمعها شعبة «األ م ــن
السياسي» بحكم المصادفة ،وتشكل في
ً
ما بينها رابطا غير مباشر .فشخصية
ُ
ريم تسرق هويتها وتكون أحد مراجعي
الـعـقـيــد وف ـيــق بشعبة األم ــن السياسي
التي كانت تعتقل الـمـ ّ
ـدرس كــريــم .كذلك
تجمعها المصادفة على الحدود السورية
اللبنانية ،بعدما أخذت كل واحدة منها
القرار بالرحيل والهجرة عن الوطن الذي
أنهكته الحرب والمستفيدون منها.
ً
من خالل السياق الدرامي يبدو جليا
ت ــداخ ــل ح ـك ــاي ــات ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـثــاث
العقيد وفيق (رافي وهبة) ،والسيدة ريم
(عبير حــريــري) الـتــي أضــاعــت هويتها،
وكريم (ينال منصور) ،الذي ّ
تحول بسبب
االعتقال من ُم ّ
درس لغة إلى عنصر دفاع
مدني تحت القصف.
جديدة،
بداية
ترسم
خاتمة المسلسل
ُ
فتلتقي ريــم شقيقها المفترض أنــه قتل
في الحرب ،ويلتقي كريم ريم التي تبادل
معها نظرات اإلعجاب داخل شعبة {األمن
ً
الـسـيــاســي} ،فـضــا عــن اجـتـمــاع العقيد
معهم على الـحــدود اللبنانية السورية،

ً
وت ــدع ــو ال ـش ـخ ـص ـيــات ب ـع ـض ـهــا بـعـضــا
ل ـل ـع ــودة إلـ ــى نـقـطــة ال ـب ــداي ــة ف ــي مــديـنــة
درعا السورية التي انطلقت منها الثورة
السورية مطلع .2011
ً
من هنا يبدو أن المصادفة تؤدي دورا
ً
رئـيـســا فــي المسلسل .فــي هــذا السياق،
يـ ــؤكـ ــد رافـ ـ ـ ــي وه ـ ـبـ ــي ارت ـ ـ ـبـ ـ ــاط م ـصــائــر
ال ـس ــوري ـي ــن الـحـقـيـقـيـيــن ع ـلــى اخ ـتــاف
ً
ان ـت ـمــاءات ـهــم ال ـس ـيــاس ـيــة ،راسـ ـم ــا بــدايــة
ونهاية سورية خالصة ُت ِّ
كرس لحالة أن
ً
أمر سورية للسوريين وحدهم ،بعيدا عن
التدخالت الغربية التي جعلت من سورية
نقطة صراع لجنسيات مختلفة.

دراما واقعية
ي ـ ــوض ـ ــح رافـ ـ ـ ـ ــي وهـ ـ ـب ـ ــي أن إصـ ـ ـ ــرار
ال ـف ـض ــائ ـي ــات ال ـت ـق ـل ـيــديــة ع ـل ــى ت ـجــاهــل
األع ـم ــال ال ـســوريــة ال ـتــي تـتـنــاول الــواقــع
ال ـس ــوري يــدفــع إل ــى الـبـحــث ع ــن أشـكــال
جـ ــديـ ــدة وم ـب ـت ـك ــرة ل ـل ـس ـل ـعــة ال ــدرامـ ـي ــة،
وبدائل ومنصات جديدة ،مع توافر مثل
ه ــذه ال ـم ـن ـصــات ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي وت ـفــوق ـهــا ع ـلــى الـتـقـلـيــديــة
وقدرتها على الوصول إلى شريحة أكبر
من المشاهدين والتفاعل معهم ،بشروط
ً
ً
أقل حدة رقابيا من تلك التي باتت تالحق

الــدرامــا الواقعية ،فتعوق وصولها إلى
ال ـم ـش ــاه ــدي ــن وت ـم ـن ــع إن ـت ــاج ـه ــا بـحـجــة
افتقادها جرعة الترفيه المطلوبة.
ويـشـيــر إل ــى أن {بـ ــدون قـيــد} محاولة
جـ ّ
ـادة لتقديم درام ــا تلفزيونية سورية
واقعية وجريئة وبطبيعة الحال ال تتنازل
عــن مهمتها األســاس ـيــة ،وه ــي التسلية
والترفيه.
ال يــركــز المسلسل عـلــى الـتـشــاؤم وال
يعطي نظرة سوداوية لألمور ،بل يدعو
إلــى بــدايــات جديدة يشع فيها بصيص
أم ــل لـلـخــروج مــن ال ـحــرب ال ـتــي تعصف
بسورية منذ سنوات وتحصد األخضر
والـ ـي ــاب ــس م ــن دون أن ي ـك ــون ث ـمــة أفــق
لنهايتها ،مع ذلك تبحث الشخصيات عن
آفاق تخولها الخروج من دوامة العنف،
والتفكير في عودة الالجئين إلى أرضهم
وبيوتهم.
حــول المسلسل كتب الناقد السوري
مـ ــاهـ ــر م ـ ـن ـ ـصـ ــور ،عـ ـب ــر ص ـف ـح ـت ــه ع ـلــى
{فيسبوك}{ :بطبيعة الحال فقدت الدراما
ال ـس ــوري ــة خـصــوصـيـتـهــا الـمـحـلـيــة منذ
زمن بعيد وها هي اليوم تفقد سوريتها
ً
أيضا ،هل انتهت المغامرة؟ (…) آمل أال
يكون ذلك}.

رافي وهبي
مـمـثــل وم ـخ ــرج وم ــؤل ــف س ـ ــوري ،ب ــدأ ح ـيــاتــه الـفـنـيــة من
خالل مسلسل {يوميات مدير عام} ( ،)1995شارك في أعمال
مسرحية ،من بينها{ :الغول ،والرقصة األخيرة ،وكاريكاتور}،
وم ــن أع ـمــالــه ف ــي الـسـيـنـمــا {زهـ ــر ال ــزم ــان} .خ ــاض تجربته
اإلخراجية األولــى في مسلسل {حــارة ع الهوا} ( .)2008وله
تجارب في التأليف من بينها مسلسال {سنعود بعد قليل}
و{حالوة الروح} .أهم أعماله كممثل {غزالن في غابة الذئاب،
وأهل الغرام ،ووصمة عار}.

رافي وهبي

أثارت مدة حلقات األعمال الدرامية الرمضانية المصرية األخيرة حالة من الجدل بعدما وصل
الحلقة إلى  30دقيقة ،وسجل بعض الحلقات من أعمال مهمة عدد دقائق أقل ،وهو
متوسط
ً
ما ظهر واضحا في النسخ المعروضة عبر «يوتيوب» ومواقع المشاهدة اإللكترونية.
القاهرة – هيثم عسران

حسن الرداد
أوضح أن
طبيعة
األعمال
الكوميدية
تفرض
اختصار
مدتها

أمير كرارة وسليمان عيد في مشهد من {كلبش }2

إليسا تكشف مطلع «حكايات»

كشفت إليسا النقاب عن مطلع أغنية {حكايات} من ألبومها
الجديد ،وهي من كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى.
ونشرت النجمة اللبنانية صورة عبر حسابها على {تويتر}
وكتبت{ :من األيام بخاف لتاخدك من عينيا ..وشوية السعادة
تستكترهم عليا}.
فــي المقابل ،أع ــادت إليسا نشر تغريدة صـ ّـرح فيها مدير
مهرجان بنزرت الدولي في تونس إلذاعة موزاييك أن {إليسا
ً
هي األعلى أجرا}.

ّ
ّ
مدة حلقات المسلسالت الدرامية تتقلص وتثير الجدل
ً
كــان الفـتــا هــذا الـعــام التراجع
الواضح في مدة الحلقة الدرامية
في المسلسالت المصرية مقارنة
بالعام الماضي .حتى أن بعض
الحلقات ُعرض من دون شارتي
البداية والنهاية.
وزاد بـعــض الـمـخــرجـيــن مــدة
الـ ـح ـلـ ـق ــات بـ ـع ــرض لـ ـقـ ـط ــات مــن
الحلقات السابقة وهــو ما تكرر
بشكل ملحوظ في أعمال عدة في
مقدمها «عــوالــم خفية» للمخرج
رام ـ ــي إم ـ ــام و{طـ ــايـ ــع» لـلـمـخــرج
عمرو سالمة ،و{كلبش  »2لبيتر
م ـي ـم ــي ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى «ل ـي ــال ــي
أوجيني» للمخرج هاني خليفة.
ّ
وتعمد مخرجون عدم االكتفاء
باالستعانة بمشاهد من الحلقة
الـســابـقــة بــل مــن حـلـقــات سابقة
عــدة للتوسع فــي األح ــداث التي
ي ـس ـت ـع ــرض ــون ـه ــا ف ـ ــي ال ــدق ــائ ــق
األولى ،فيما عادلت حلقات عدد
دق ــائ ــق مـسـلـســات ال ـس ـيــت كــوم
رغــم عرضها على الشاشات في
مدة زمنية تفوق الساعة ،وكانت

أخبار النجوم

إليسا

•

{ب ـ ـ ــدون قـ ـي ــد} أول م ـس ـل ـســل تـفــاعـلــي
ي ـس ـمــح ل ـل ـم ـشــاهــد بـ ــأن ي ـخ ـت ــار بـنـفـســه
طــري ـقــة ال ـم ـشــاهــدة ال ـتــي ت ـنــاس ـبــه ،وقــد
ّ
روجت له مواقع إعالمية عربية وغربية،
كذلك الجمهور الذي اعتبره أحد أفضل
المسلسالت القصيرة التي تالمس الوجع
وت ـح ـكــي الـ ــواقـ ــع ،أمـ ــا ال ـن ـق ــاد فــوصـفــوه
بـ {السهل الممتنع} ،مشيدين بالطريقة
ً
ال ـجــديــدة لـمـشــاهــدة ال ــدرام ــا ب ـع ـيــدا عن
قيود التلفزيونُ .يذكر أن الحلقة ال تتعدى
األربع دقائق.
أ طـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة S p r i n g
Communicationsال ـم ـس ـل ـس ــل وه ــو من
اب ـت ـك ــار رب ـي ــع س ــوي ــدان وم ـ ـ ــروان ح ــرب،
وإخـ ـ ــراج أم ـي ــن درة .ق ـصــة رافـ ــي وهـبــي
وباسم بريش ،وسيناريو باسم بريش
وح ـ ـ ـ ــواره ،وإن ـ ـتـ ــاج راي ب ــرك ــات وإي ـل ــي
ص ـع ـي ـب ــي .م ــوس ـي ـق ــى كـ ــريـ ــم خ ـن ـي ـصــر،
ويشارك في البطولة :رافي وهبي،
وينال منصور ،وعبير
حريري.

١٣

مزاج

غالبيتها تعرض من دون شارتي
البداية والنهاية.
ّ
وتردد أن ضيق الوقت وضغط
التصوير كانا سببين رئيسين
في حذف مشاهد من أعمال عدة،
ً
خ ـص ــوص ــا أن بـعـضـهــا اسـتـمــر
تصويره الـخــارجــي حتى األيــام
األخيرة من الشهر الفضيل ،مثل
«طــايــع» الــذي تابع فريقه إنجاز
ال ـم ـش ــاه ــد ف ــي الـ ـصـ ـح ــراء حـتــى
األس ـ ـبـ ــوع األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن رم ـض ــان
و{بالحجم العائلي» الذي سافر
ف ــري ــق ع ـم ـل ــه إلـ ـ ــى ألـ ـم ــانـ ـي ــا فــي
النصف الثاني مــن رمـضــان .إال
أن الصانعين نفوا تأثرهم بضيق
الوقت.
ي ـق ــول ب ـطــل مـسـلـســل «عــزمــي
وأش ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــان» ح ـ ـسـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرداد إن
مـتــوســط حـلـقــة مسلسله وصــل
ً
إلى  25دقيقة وهو رقم جيد نظرا
إل ــى طـبـيـعــة ال ـع ـمــل الـكــومـيــديــة
ً
ً
الـ ـت ــي ت ـت ـط ـلــب إيـ ـق ــاع ــا س ــري ـع ــا
ً
وعدم المط والتطويل ،مؤكدا أن
التأخر في االنتهاء من التصوير
ح ـ ـتـ ــى األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر م ــن
رمـضــان لــم يكن سبب اختصار
عــدد من المشاهد ففريق العمل
وض ــع جـ ــدول ال ـت ـصــويــر لـتـكــون
المشاهد األخيرة التي ينجزها
مرتبطة بآخر الحلقات مع تسليم
الحلقات األولى لمحطات العرض
ً
مبكرا.
وأض ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ــرداد أنـ ــه رغـ ــم أن
الحلقة  25دقيقة فــي المتوسط
فــإنـهــا كــانــت تـعــرض خ ــال أكثر
مــن  80دقـيـقــة عـلــى الـشــاشــة ،ما
ً
ً
يعتبر نجاحا للعمل ،مشيرا إلى
أن طـبـيـعــة األعـ ـم ــال الـكــومـيــديــة
تفرض على صانعيها اختصار
مــدت ـهــا ك ــي ال يـشـعــر الـجـمـهــور
بالملل منها.

«منارات» يحتفي بهندِّ صبري
وفيلم «أخضر يابس» يمثل مصر

هند صبري
تـنـطـلــق ال ـ ـ ــدورة األولـ ـ ــى م ــن {م ـه ــرج ــان مـ ـن ــارات الـسـيـنـمــا
المتوسطية» في تونس بين  9و 15يوليو الـجــاري ،وستقام
ال ـع ــروض عـلــى شــواطــئ ال ـمــدن الـتــونـسـيــة المختلفة بهدف
التواصل مع قطاع عريض من الجمهور.
تنظم المهرجان جهات مختلفة من بينها المركز الوطني
للسينما والمعهد الفرنسي في تونس ،فيما تشهد الفعاليات
ً
عــرض  52فيلما من  12دولــة ،باإلضافة إلــى تكريم السينما
المغربية والفلسطينية بعرض ستة أفالم من أهم إنتاجاتها،
ّ
تضم المسابقة الرسمية  10أفالم من بلدان دول حوض
فيما
ً
ً
البحر المتوسط .وستشهد البانوراما عرض  16فيلما جديدا
ُ
ً
بــاإلضــافــة إلــى سبعة ع ــروض خــاصــة تـقــام تكريما لضيوف
الشرف من بينهم الفنانة التونسية هند صبري التي ُيعرض
فيلمها األول «صمت القصور» ضمن المهرجان.
أما الجوائز الرسمية للمهرجان فستكون لألفالم المشاركة
في المسابقة الرسمية والتي يتنافس صانعوها على جائزة
ّ
وتضم لجنة
المنارة الذهبية ألفضل فيلم وجائزة أفضل ممثل.
التحكيم التي تمنح الجوائز خمس ممثالت هــن :التونسية
سندس بلحسن ،واللبنانية منال عيسى ،والبليجكية ناتاشا
ري ـنــي ،والـفـلـسـطـيـنـيــة م ـنــال ع ــوض ،بــاإلضــافــة إل ــى الممثلة
المصرية بـشــرى .ويعتبر الفيلم الـمـصــري «أخـضــر يابس»
الوحيد المشارك في مسابقة المهرجان الرسمية.
ّ
وتتضمن لقاءات
وتشهد الفعاليات ندوات المنتدى المهني،
بين المهنيين وقصص نجاح المنتجين العرب ،ومن بينهم
محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ،ومن
المغرب لمياء شرابيي باإلضافة إلــى وسيم باجي ونسعيد
ً
حـمــروش مــن تــونــس والـمـغــرب ،فـضــا عــن لـقــاء مــع دومينيك
بيزتييار ،أحد أهم الوكالء الفنيين في فرنسا ،وستتحدث عن
هذه المهنة وتجربتها الشخصية فيها.
وقالت مديرة المعهد الفرنسي في تونس صوفي رينو إن
«مهرجان مـنــارات» فرصة لجعل تونس ملتقي االجتماعات
المهنية الجديدة للسينمائيين مشيرة إلى أن المعهد الفرنسي
يـنـســق م ــع ال ـمــركــز الــوط ـنــي للسينما الـفــرنـسـيــة ف ــي تنظيم
المهرجان.
من جهتها ،اعتبرت شيراز العتيري مديرة المركز الوطني
للسينما والصورة أن {مهرجان منارات} يهدف إلى استغالل
الموقع االستراتيجي لتونس في حوض المتوسط والحركة
الدينامكية للسينما التونسية في فترة ما بعد الثورة ،مشيرة
إل ــى أن الـمـهــرجــان سيشهد فـعــالـيــات ومـنـهــا تنظيم لـقــاء ات
مهنية للمرة األولــى مع صانعي السينما في البالد العربية
ً
ومراكز السينما األوروبـيــة ،فضال عن توقيع اتفاقية شراكة
بـيــن مــراكــز السينما الـعــربـيــة فــي لـبـنــان والـمـغــرب والـجــزائــر
وفلسطين ومصر واألردن ،بهدف إنشاء لجنة األفالم العربية
التي ستشكل مساحة لمناقشة االهتمامات الرئيسة لصانعي
السينما العربية.

دانييال رحمة
ً
تتلقى عروضا تمثيلية بالجملة
مشهد من {رحيم}

رأي النقد

ّ
أكد الناقد أحمد حسان أن اختصار المدة
ً
ً
الزمنية للحلقات بات أمــرا طبيعيا في ظل
ت ـع ـهــد الـمـنـتـجـيــن لـلـمـحـطــات بـتـسـلـيــم 30
حلقة مــن دون تحديد مــدة الــواحــدة منها،
باإلضافة إلى عدم رغبة القنوات في حلقات
طويلة بسبب الفواصل اإلعالنية .حتى أن
غالبية المحطات ،ورغم قصر مدة الحلقات
ً
دراميا ،تعجز عن بدء المسلسل في موعده
للسبب نفسه.
وأضـ ــاف ح ـســان أن ثـمــة حـلـقــات سجلت
ً
أرقاما قياسية هذا العام في اختزال مدتها،
ً
فلم تتجاوز الـواحدة  20دقيقة ،مشيرا إلى
أنــه فــي الـســابــق كــانــت ت ـتــرواح مــدة الحلقة
بين  40و 45دقيقة أما اآلن فلم تصل إلى 35
دقيقة ،ما يفسر بوضوح اختزال مدة تصوير
بعض األعمال إلى ثالثة أشهر وربما أقل ،ال
سيما المسلسالت التي ال تستلزم ديكورات
خارجية كثيرة.
وأوض ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ــه بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ــن ال ـم ــط
والتطويل الــذي شهده بعض األحــداث ،فإن
ً
غالبية المسلسالت كانت مدتها أقل دراميا

من الناحية اإلنتاجية فانخفضت لتصبح
في المتوسط أقل من  16ساعة بعدما كانت
تصل إلى  22و 23ساعة موزعة على حلقات
العمل.
أش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـنـ ــاقـ ــد مـ ـحـ ـم ــد ت ــوفـ ـي ــق إل ـ ـ ــى أن
مـســألــة تخفيض م ــدة الـحـلـقــات ب ــدأ بطلب
مــن الـمـحـطــات بسبب اإلع ــان ــات ،وه ــو أمــر
ً
استغلته شركات اإلنتاج الحقا وبدأ التوسع
ً
ف ـي ــه عـ ــامـ ــا ب ـع ــد اآلخـ ـ ــر ألس ـ ـبـ ــاب مـخـتـلـفــة،
ً
موضحا أن هذه الظاهرة برزت في الموسم
األخير وانخفض المعدل نحو خمس دقائق
لـكــل مسلسل عــن ال ـعــام ال ـمــاضــي ،فـصــارت
غالبية المسلسالت أشبه بالسيت كوم في
مدتها.
وأضاف توفيق أن المحطات لم تتعامل مع
هذا األمر بشكل جدي ولم نجد قناة واحدة
ً
ً
أبــدت اعـتــراضــا معلنا على مــدة حلقات أي
ً
مسلسل ،مشيرا إلى أن ثمة من أنكر وجود
األزمــة في ظل غياب االعتراضات ســواء من
المعلنين أو مالكي القنوات.

دانييال رحمة
بعد مسلسل «تانغو» ،كشفت دانييال رحمة أنها تلقت
ً
عروضا تمثيلية كثيرة باإلضافة إلــى مشروع برنامج
ً
جديد .وأوضـحــت الممثلة اللبنانية أنها حققت أخيرا
حلم الطفولة واحـتــرفــت التمثيل مــن الـبــاب الــواســع من
خالل دور البطولة لشخصية {فــرح} التي جسدتها في
المسلسل الرمضاني {تانغو} لكنها تعتبر أنها ما زالت
في أول الطريق وهذه أولى خطواتها.
واعتبرت رحمة نفسها {محظوظة} بالبداية التمثيلية
{القوية} ،التي كانت ناجحة من خالل هذه الفرصة المهمة
وا لـكـبـيــرة وا لـتــي لطالما انتظرتها ،لكنها فــي المقابل
ً
اجتهدت كثيرا لتكون عند مستوى التوقعات والناس
أحبوها وتفاعلوا مع المسلسل.
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البوتوكس ...هل يمكن استعماله تحت العين؟
تسمح حقن البوتوكس ًبالتخلص من الخطوط والتجاعيد حول العين والفم .لكن هل تستطيع أن تخفف الهاالت الداكنة
والجيوب تحت العين أيضا؟

مخاطر
عدة تبرز
عند حقن
البوتوكس
حول العين

ُي ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ف دواء تـ ــو ك ـ ـس ـ ـيـ ــن
البوتولينيوم على نـطــاق وا ســع
بالبوتوكس ُ
َ
ستعمل إلضعاف
وي
االنقباضات العضلية المسؤولة
عن ظهور التجاعيد.
يسهم البوتوكس فــي تخفيف
ً
أثر التجاعيد مؤقتا في المناطق
التالية:
• بين الحاجبين.
• على الجبين.
• على َ
جنبي العين.
• حول الفم.
لـكــن لــم ت ـصــادق {إدارة ال ـغــذاء
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــدواء} بـ ـع ــد عـ ـل ــى اس ـت ـع ـم ــال
البوتوكس تحت العين ألغــراض
تجميلية ،وال تــزال األبحاث التي
حللت فاعليته أو آثــاره الجانبية
محدودة.
ن ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــا يـ ـل ــي
ال ـم ـع ـلــومــات ال ـم ـتــاحــة ح ـتــى اآلن
ع ــن اس ـت ـع ـمــال ال ـبــوتــوكــس تحت
العين ،بما في ذلك اآلثار الجانبية
المحتملة والخيارات البديلة.

كيف يعطي البوتوكس
مفعوله؟
ت ـح ـت ــوي عـ ـب ــوات ال ـب ــوت ــوك ــس
عـ ـل ــى ثـ ــاثـ ــة عـ ـن ــاص ــر أس ــاسـ ـي ــة:
توكسين البوتولينيوم مــن نوع
{أ} واأللبومين البشري وكلوريد
ال ـ ـصـ ــوديـ ــوم .ي ـع ـطــي األول أك ـبــر
مفعول.
ي ـعــوق ال ـبــوتــوكــس عـنــد حقنه
في العضالت النبضات العصبية
ال ـت ــي ًتـجـعــل أي ع ـضــل يـنـقـبــض.
سيعجز العضل عن
نتيجة لذلكّ ،
التحرك ،ما ُيخفف أثر التجاعيد.
لكنه يكتفي بتخفيف التجاعيد في
مناطق الوجه المتحركة .يستعمله
ً
األطباء غالبا الستهداف خطوط
التجهم الــواقـعــة بين الحاجبين،

ً
ف ـ ـ ـضـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـطـ ـ ــوط الـ ـجـ ـبـ ـي ــن
والخطوط المتجعدة حول العين.
ً
ل ــذا ال ُيـعـتـبــر الـبــوتــوكــس حــا
ً
دائـ ـ ـم ـ ــا ل ـل ـت ـج ــاع ـي ــد .خ ـ ــال ف ـتــرة
تتراوح بين  3و 6أشهر ،سيتوقف
ع ــن إع ــاق ــة ال ـن ـب ـض ــات الـعـصـبـيــة
وتـ ـ ـب ـ ــدأ الـ ـعـ ـض ــات ب ــاالن ـق ـب ــاض
ً
مجددا .يحتاج الشخص إلى حقن
إض ــاف ـي ــة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى الـنـتــائــج
المحققة.
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ص ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــد آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ب ـ ـ ــرز
ال ـ ـبـ ــوتـ ــوكـ ــس ك ـ ـعـ ــاج ل ـ ـعـ ــدد مــن
ً
المشاكل الطبية ،بدءا من الصداع
ً
وصوال إلى فرط نشاط المثانة.

ما درجة فاعليته تحت العين؟
ال ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال اس ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــال حـ ـق ــن
البوتوكس لمعالجة الجيوب أو
الـهــاالت الداكنة تحت العين غير
رسـ ـم ــي ف ــي ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ول ــم ت ـصــادق عـلـيــه {إدارة ال ـغــذاء
والــدواء} بعد .لهذا السبب ،أجرى
الباحثون دراسات قليلة بشأن هذا
االستعمال ولم يتأكد األطباء من
مستوى فاعليته بعد.
ج ـ ــرت دراسـ ـ ـ ــة فـ ــي ع ـ ــام 2003
ل ـ ـت ـ ـح ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ــدى ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرة حـ ـق ــن
الـ ـب ــوت ــوك ــس تـ ـح ــت الـ ـعـ ـي ــن وف ــي
مـ ـحـ ـيـ ـطـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى تـ ـخـ ـفـ ـي ــف أثـ ــر
التجاعيد في هذه المناطق .تلقت
ـارك ــة ف ــي ال ــدراس ــة
 19امـ ـ ــرأة َم ـش ـ ِ
ـح ـ َـق ــن .ل ــوح ــظ أن ال ـن ـســاء
ت ـل ــك ال ـ
ِ َ
اللواتي تلق ْين الحقن في الجفنين
السفليين وفي الخطوط المتجعدة
ً
ّ
ـى
حـ ــول ال ـع ـيــن كـ ــن أك ـث ــر م ـي ــا إلـ ً
تحقيق نـتــائــج إيـجـ ّـابـيــة مـقــارنــة
بالمجموعة التي تلقت الحقن في
الجفنين السفليين وحدهما.
تـكـشــف ه ــذه الـنـتــائــج أن حقن
الـ ـب ــوت ــوك ــس قـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى ج ـعــل
الجفون السفلية ممتلئة بدرجة

إضــافـيــة ،مــا يساهم فــي تخفيف
التجاعيد والجيوب.
ً
قـ ـ ّـيـ ــم الـ ـب ــاحـ ـث ــون أي ـ ـضـ ــا آثـ ــار
كميات متنوعة من البوتوكس في
الجفنين السفليين .حققت النساء
أفضل النتائج عند ّ تلقي  8وحدات
من البوتوكس لكنهن واجهن في
الوقت نفسه أقوى اآلثار الجانبية.
ال ت ـ ـ ـ ـ ــزال األب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاث األخ ـ ـ ـ ــرى
ً
الـتــي تـتـمـحــور راه ـنــا ح ــول حقن
البوتوكس تحت العين محدودة.

آثار جانبية
لما كانت {إدارة الغذاء والدواء}
لــم ت ـصــادق عـلــى اسـتـعـمــال حقن
البوتوكس تحت العين ،فال وجود
ألي أبحاث كاملة عن سالمة هذا
ُ
االستعمال .تعتبر هــذه المنطقة
حساسة وتبرز مخاطر عدة عند
ح ـق ــن ال ـب ــوت ــوك ــس ح ـ ــول ال ـع ـيــن،
نذكر منها:
• صعوبة في إغماض العينين.
ّ
• تدلي العين.
• خدر في العين.
• تورم الجفن السلفي.
فـ ــي مـ ــا يـ ـل ــي جـ ـ ــزء مـ ــن اآلثـ ـ ــار
الجانبية األخ ــرى الـتــي يمكن أن
يسببها البوتوكس:
• نزف.
• كدمات.
• دوار.
• إغماء.
• ألم في موقع الحقنة.
• احمرار.
ُ
يـ ـ ـج ـ ــب أال ت ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ـ َـمـ ــل ح ـق ــن
البوتوكس لدى المصابين ببعض
المشاكل المزمنة ،منها التصلب
ال ـجــان ـبــي ال ـض ـم ــوري ال ـم ـعــروف
ً
بمرض {لو جيريج} ،فضال عن

الوهن العضلي الوبيل ومتالزمة
المبرت-إيتون المرتبطة به.

خيارات بديلة
ُ ّ
يمكن أن تشكل العالجات المنزلية
َ
وغيرها من أدوية قابلة للحقن بدائل
عن البوتوكس تحت العين.
لكن ال بد من أخذ األثر المنشود
ً
بـعـيــن االع ـت ـبــار دوم ـ ــا .ق ــد تختلف
ال ـت ـق ـن ـي ــات الـ ـت ــي ت ـخ ـفــف تـجــاعـيــد
ُ ّ
ً
تحت العين مثال عن تلك التي تفتح
الهاالت الداكنة.
في المقام األول ،يجب أن تراجع
المرأة عاداتها اليومية كي تعرف ما
إذا كانت تسهم فــي زيــادة الجيوب
والتجاعيد تحت عينيها .قد تكون
االستراتيجيات التالية مفيدة في
هذا المجال:

• نــامــي ل ـمــدة كــافـيــة (ب ـيــن  7و8
ً
ساعات في الليلة عموما).
• عالجي أية حساسية موسمية
مسؤولة عن انتفاخ عينيك بأدوية
ال تتطلب وصفة طبية مثل مضادات
الهيستامين.

امتنعي عن التدخين.
• ّ
• تجنبي فائض الصوديوم في
نظامك الغذائي ألنــه يجعل الجسم
يحبس ال ـمــاء ،مــا ي ــؤدي إل ــى تــراكــم
السوائل وانتفاخ البشرة.
ً
• ن ــام ــي ت ــزام ـن ــا م ــع رف ــع رأس ــك

كريمات
يساعدك بعض مستحضرات التجميل على تنعيم
البشرة تحت العين وتلطيفها .إذا كنت تنزعجين من
ً
ً
انتفاخ عينيك مثال ،يمكنك أن تستعملي كريما للعين
يحتوي على الكافيين .تضيف شركات التصنيع مادة
الكافيين ألنـهــا قــد تسهم فــي شـ ّـد الـبـشــرة وتخفيف
االن ـت ـفــاخ .إذا كـنــت تعانين مشكلة ال ـهــاالت الــداكـنــة،
ً
الم َّ
تستفيدين من استعمال الكريمات ُ
صممة خصيصا
لمنطقة تحت العين.

CatWalk

طوني ورد في مجموعة خريف وشتاء 2019 -2018
باريس -علي جفال

استوحى طوني ورد لتصميم مجموعته لكوتور خريف
وشـتــاء  2019-2018مــن فــن الــزجــاج المعشق أي الـمـلـ ّـون.
تـجـســدت طــريـقــة جـمــع الـقـطــع الــزجــاجـيــة الـمـلــونــة لتكتب
قـصــة تــروي ـهــا األح ـج ــام الـمـنـحــوتــة وال ـم ـط ــرزات األخ ــاذة
ِّ ً
مكررة األنماط الجميلة لنوافذ الزجاج الملون.
ً
الشفافية مفتاح المجموعة مرتكزة على مــواد شفافة

ممزوجة بأقمشة صلبة ترسم نوافذ جميلة على األجسام
الرشيقة .ومن خالل الطبقات الشفافة تنشأ فروقات دقيقة
ً
وأح ـجــام معينة ،مــع تفاصيل واضـحــة تضفي إحساسا
ً
ً
أنثويا الفتا على الفساتين.
اختبر المصمم طرائق جديدة في طي وحياكة األقمشة
مثل الدانتيل والكريب والتول المطرز .أما األلــوان فلوحة

ً
ق ـل ـيــا ل ـمـنــع ال ـس ــوائ ــل م ــن ال ـتــراكــم
تحت عينيك.
• ال تبالغي في التعرض للشمس
ً
ً
ً
واستعملي واقيا شمسيا دوما في
الطقس المشمس.

غنية ،إذ تطابق مجموعة األلــوان الزاهية لنوافذ الزجاج
الملون عندما تعكس الشمس أشعتها فتضيئها .وهي
تـتــراوح بين األزرق واألزرق الملكي ،واألحـمــر ،والذهبي،
األبيض واألسود .كذلك تعاون ورد مع يانا مركوفا إلضافة
أكسسوارات جميلة على المجموعة.

يستعمل البعض مواد نافخة لزيادة حجم ْ المنطقة
الواقعة تحت العين .يتطلب هــذا الخيار َحــقــن مــواد
ق ــادرة عـلــى تخفيف أث ــر التجاعيد وال ـظــال الــداكـنــة
على الوجه.
ُ ّ
ً
ً
ّ
ُي ـشــكــل ال ـل ـيــزر خـ ـي ــارا م ـح ـتـمــا آخـ ــر .ت ـحــفــز هــذه
العالجات نمو الكوالجين في البشرة ،ما يجعلها تبدو
مشدودة بدرجة إضافية .لكن قد تصل كلفة الجلسة
إلى آالف الدوالرات.

توابل ةديرجلا

•
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tawabil@aljarida●com

من  5أحرف وهي اسم منطقة جغرافية تقع في شرق آسيا.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء
املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
كوريا

كلمة السر

 - 4حرف عطف – لجأ.
 - 5ا ل ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــو ء ل
(مبعثرة).
 - 6أ ع ـط ــف (م) – (...
الدوس) فيلم لشيرلي
تمبل (م).

 - 7ثلثا (برأ) – مكوك هز.
أم ـي ــرك ــي ان ـف ـج ــر ع ــام  - 10جــوهــر – مدينة
تـ ــرك ـ ـيـ ــة ب ـ ـهـ ــا قـ ــاعـ ــدة
.6891
 - 8المفضل (مبعثرة) جوية.
– قنوط (م).
 - 9ممثلة لبنانية –

9

1

6

 - 1قـ ـ ـم ـ ــر صـ ـن ــا ع ــي
أط ـ ـل ـ ـق ـ ـتـ ــه ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
المتحدة عام .8591
2
 ( - 2ن ـس ــر )...مـنــاورة
يـ ـ ـق ـ ــوم بـ ـه ــا ال ـج ـي ــش
ً
3
التركي سنويا.
 - 3راتب – لمس (م) –
4
رطب بالماء (م).
 - 4خاطر – إبداء رأي
في مسائل شرعية (م)5 .
 - 5الجمع مــن «رحــم»
– كوكب ينير األرض6 .
 - 6حرف جر – العقال
(مبعثرة).
7
 - 7ضـ ـ ـ ــرب ب ـق ـب ـضــة
ال ـيــد – رج ــاء – حــرف
8
موسيقي.
 - 8متشابهان – أحد
ك ـ ــواك ـ ــب ال ـم ـج ـمــوعــة 9
الشمسية.
 - 9بلوف (مبعثرة) – 10
يساير.
 - 10يـ ـطـ ـي ــب (م) – سوفيتية.
مدينة فلسطينية.
 - 2مـمـثــل سينمائي
أم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي رحـ ـ ـ ــل عـ ــام
ً
عموديا:
.1691
 - 3الحرس (مبعثرة)
 - 1را قـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة ب ــا لـ ـي ــه – جوهر.
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كلمة السر:
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تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ّ
ً
ً
ً
مهنيا  :تــوا كــب حــد ثــا وتستفيد من مهنيا :تحضر أحد المشاريع للوصول
إلى نتائج مثمرة.
فرصة سانحة لتحسين وضعك.
ً
ً
ّ
تصحح ما هو عالق بينكما
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـ ّـم ــر ب ـمــرح ـلــة ب ــاه ـت ــة قــد عاطفيا:
ً
ّ
وتتابعان تعاونكما.
تستمر إذا لم تتحرك إيجابيا.
ً
ً
ّ
اجتماعيا :مشكلة تربك اآلخرين لكنك اجتماعيا  :تشعر بالشفاء ا لـتــام من
ً
ّ
صحية.
مشكلة
ال تأبه بها بتاتا.
رقم الحظ.10 :
رقم الحظ.5 :

الميزان

العقرب

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
ّ
تنكب على أعمالك وتستغل
مهنيا:
كل دقيقة لتحسين أوضاعك.
ً
عاطفيا :فرصة ّ
للتعرف إلى شخص
جميل من الطرف اآلخر.
ً
اجتماعيا :تجبرك مستجدات عائلية
على اعتماد المرونة.
رقم الحظ.9 :

ً
مهنيا :ال ّ
بد من معالجة التفاصيل
مع المسؤولين.
ً
عاطفيا :للحبيب تأثير في مستقبلك
إذا نظرتما في اتجاه واحد.
ً
اجتماعيا :حــان الــوقــت كــي تختار
ما يناسبك وتتخلى عن التفاصيل.
رقم الحظ.3 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تسيطر على قــدرك ولو كانت
مسيرة عملك بطيئة.
ً
عاطفيا :مررتما بمرحلة صعبة لكن
ً
ّ
الجو بات صافيا.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـسـيــر ح ـظــك تـصــاعــديــا
ً
وتلقى تضامنا من األقارب.
رقم الحظ.4 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
ً
مهنيا :تمضي وقتا طويال في عملك
وثمة من يحاول عرقلتك.
ً
ّ
وتخصصان
عاطفيا :تقوى عالقتكما
ً
وقتا لمناقشة المستقبل.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تــراجــع حـســابــات منزلية
ً
ّ
وتصوب شؤونا مالية.
رقم الحظ.1 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :مررت بفترة إرهاق ومشاكل
مادية وتحتاج إلى راحة.
ً
ً
عاطفيا :تتدلل على الحبيب بدال من
تعبر له عن ّ
أن ّ
حبك.
ً
اجتماعيا :اعتبارات عائلية تفقدك
ً
شيئا من حرية التصرف.
رقم الحظ.7 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تنجح في عملك وتشكر السماء
على نعمها.
ً
ً
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ك ـف ــاك ـم ــا نـ ـق ــاش ــا ع ـق ـي ـمــا
وانصرفا إلى ما يفيدكما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ظــروفــك الــراه ـنــة زاخ ــرة
بالحظوظ فاستفد منها.
رقم الحظ.17 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
ّ
وتضطر
مهنيا :تجيب عن تساؤالت
إلى توضيح بعض النقاط.
ً
ّ
ورديـ ـ ـ ــة
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـ ـ ـ ـ ــراودك أحـ ـ ـ ــام
ّ
وجاذبية.
ويغمرك الفلك بسحر
ً
اجـتـمــاعـيــا :راق ــب عــن كـثــب النفقات
المترتبة عليك.
رقم الحظ.12 :

ً
ّ
تتعرض لنقاش صريح ودقيق
مهنيا:
من إدارتك.
ً
عاطفيا :سوء تفاهم مع الشريك بسبب
أمور تافهة.
ّ
ً
اجتماعيا :تتمتع بمعنويات مرتفعة
وتسيطر على مشاعرك.
رقم الحظ.11 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ت ـس ـي ـط ــر عـ ـل ــى األوضـ ـ ـ ــاع
وتتجاوب مع ما يناسبك.
ً
عاطفيا :ال يقدر الشريك على بعدك
ً
فأنت دائما في خياله.
ً
اجـتـمــاعـيــا :الـتـفــاف الـجـمـيــع حولك
يثير حفيظة الحاسدين.
رقم الحظ.18 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :تـشـعــر بـ ـض ــرورة مـضــاعـفــة
جهودك إلنجاز أحد أعمالك.
ً
عاطفيا  :طبيعي أن تتفاوت وجهة
نظركما إلى بعض المواضيع.
ً
اجتماعيا :تعتمد الليونة في مواجهة
أحد األقرباء فيقتنع بتبريراتك.
رقم الحظ.15 :
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«أطباء األسنان» نظمت
حفل ّ
تخرج طلبتها
نظمت جمعية أطباء األسنان
بجامعة الكويت ،حفل تخرج
طلبتها من دفعة  ،2018وذلك
في فندق فور سيزونز ،وحضر
الحفل مسؤولو الجمعية
والطلبة الخريجون.

فاطمة مشعل الخلف

حليمة ناصر الهيد

صورة جماعية

مشاري بن حسن

بشاير سعود الجويسري

دانة الجويعد

سليمان فالح

ورود ناصر سليماني

أفراح ناصر العتيبي

«رواسي» تطلق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر اإلدمان
بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ،وتحت شعار "تكاتف" ،أطلقت الرابطة
الوطنية لألمن األسري (رواسي) الحملة الوطنية لتعزيز التماسك المجتمعي والتوعية
بمخاطر اإلدمان ،وسط دعوات رسمية وشعبية لمواجهة آفة المخدرات ،وحماية فئتي
الناشئة والشباب من خطر اإلدمان.
اللقاء شهد مشاركة عدد من ممثلي الوزارات ،وجمع من المختصين والناشطين في
مجال مكافحة المخدرات.
وأكدت رئيسة الرابطة سعاد معرفي ،أن "رواسي" منذ إشهارها تبذل ما استطاعت من
جهد في سبيل خدمة المجتمع الكويتي ،وتنمية إمكانيات أفراده ،وتعزيز قدراتهم،
امتثاال للواجب الوطني ،وإيمانا بقدرات المجتمع للوصول إلى مستقبل يتميز بالترابط
والتضامن في مواجهة التحديات الحاضرة والمحتملة مستقبال.
شارك في الحملة؛ رئيسة الحملة الوطنية لتعزيز التماسك االجتماعي والتوعية بمخاطر
المخدرات والمؤثرات العقلية (تكاتف) غنيمة حبيب ،وضابط التوعية باإلدارة العامة
لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية النقيب حمود الدواي ،ومدير إدارة العالقات العامة
واإلعالم بوزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر العرفج.
وشهد المؤتمر توقيع عريضة احتوت على عدة مطالب للحد من انتشار مشكلة إدمان
المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع الكويتي.

عدد من الحضور

جانب من المؤتمر الذي أقيم ضمن الحملة

المشاركون في الحملة

صورة جماعية

«األكوابارك» تقيم مهرجان
«فرحتنا جمعتنا»
أقامت مدينة األلعاب المائية األكوابارك مهرجان "فرحتنا
جمعتنا" ،الذي تضمن العديد من األنشطة المتنوعة
والفعاليات والعروض الحصرية الترفيهية.
وبهذه المناسبة ،قال المدير العام عضو مجلس اإلدارة،
محمد خورشيد ،إن "أكوابارك احتفلت بالعيد مع المواطنين
والمقيمين والعروض الترفيهية والفعاليات التي نقدمها
تناسب مختلف أفراد العائلة ،وشارك فيها عدد كبير من رواد
األكوابارك ،وخاصة من أبنائنا من ذوي االحتياجات الخاصة".
وأضاف" :استمتع الحضور بكل جديد تم استعراضه وتقديمه
لهم في األكوابارك ،وتستمر العروض كل فترة ،بهدف تشويق
الرواد للمشاركة في فعاليات وأنشطة جديدة تخدمهم من
الناحية الترفيهية والثقافية واالجتماعية".
يذكر ،أن يوم الثالثاء مخصص للنساء فقط.
محمد خورشيد

مقدم الحفل مصطفى النجار يشارك الجمهور فرحتهم

عبدالله جاسم تخرج وتلقى التهاني
قدم ناصر جاسم التهاني
لشقيقه عبدالله بمناسبة
التخرج والقبول
في الجامعة بالواليات
المتحدة.
ألف مبروك وإلى مزيد من
التقدم والنجاح.

لقطة جماعية

ناصر جاسم وأخوه عبدالله

ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

هنادي الكندري لـ ةديرجلا :.المسلسل المصري قيد الدراسة
ثمنت تفاعل الجمهور مع شخصيتها في «التاسع من فبراير» الذي قدمها بشكل جديد
محمد جمعة

تلقت الفنانة هنادي الكندري
ً
عرضا للمشاركة في عمل درامي
مصري ،الفتة إلى أنها مازالت
تدرس الفكرة.

رسـ ـ ـخ ـ ــت ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة ه ـ ـنـ ــادي
ال ـك ـنــدري أقــدام ـهــا فــي الـســاحــة
ال ـف ـن ـيــة ال ـم ـح ـل ـيــة والـخـلـيـجـيــة
خالل رمضان الماضي ،عندما
َّ
تصدت لبطولة مسلسل «التاسع
م ــن ف ـب ــراي ــر» ،لـلـكــاتـبــة س ـحــاب،
والمخرج سائد الهواري.
وقــدمــت الكندري نفسها من
خ ــال الـعـمــل ب ـصــورة مختلفة،
وا سـتـثـمــرت موهبتها لتكشف
عن جانب آخــر من شخصيتها
ال ـف ـن ـي ــة ،ولـ ـع ــل ه ـ ــذا ال ـح ـضــور
ال ــدرام ــي ،إل ــى جــانــب إطاللتها
في برنامج «رامز تحت الصفر»،
عـ ـ ــززا م ــن فـ ــرص وجـ ــودهـ ــا فــي
ال ـ ــدرام ـ ــا ال ـم ـص ــري ــة ،م ــن خ ــال
مشروع جديد كشفت الكندري
عـ ــن أبـ ـ ـع ـ ــاده فـ ــي ح ــدي ـث ـه ــا مــع
«الجريدة».
وق ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ َّـب ـ ـ ــرت هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ع ــن
سعادتها ب ــردود األف ـعــال التي

واكـ ـب ــت وت ـل ــت عـ ــرض مسلسل
«الـتــاســع مــن فـبــرايــر» ،وتقدمت
بالشكر للجمهور ،الذي دعمها
وأش ـ ـ ــاد بـ ــالـ ــدور الـ ـ ــذي قــدم ـتــه،
وقــالــت« :ال يختلف اثـنــان على
أن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ه ـ ــو ت ــرم ــوم ـت ــر
لـقـيــاس م ــدى نـجــاح أي تجربة
فنية جــديــدة ،وأنـتـهــز الفرصة
ألشكرهم على ثقتهم ودعمهم
الكبير».
وع ــن دوره ـ ــا ف ــي الـمـسـلـســل،
أوضـ ـح ــت ه ـ ـنـ ــادي« :م ـ ــن خ ــال
شخصية لين استعرضنا مالمح
ال ـع ــاق ــة ال ــوط ـي ــدة ب ـيــن ال ـف ـتــاة
ووالدها ،لنقدم نموذجا يوضح
كيف تكون تلك الصلة ،السيما
أن األب هو الحب األول في حياة
أي فـ ـت ــاة ،ل ــذل ــك ك ـنــت حــريـصــة
على دراسة مفردات الشخصية،
والتعمق فــي تفاصيلها ،حتى
أنقلها للمشاهدين كـمــا يجب

أن تكون ،وبمصداقية وتجرد،
خ ـص ــوص ــا أن ـن ــي قـ ـ ــرأت ال ـنــص
ك ـ ــام ـ ــا ق ـ ـبـ ــل أن أحـ ـ ـس ـ ــم قـ ـ ــرار
الموافقة على العمل».

الجمهور المصري
من جهة أخرى ،كشفت هنادي
عن تلقيها عرضا للمشاركة في
ع ـمــل درامـ ـ ــي م ـص ــري ف ــي طــور
اإلعـ ــداد ل ــه« :تـلـقـيــت عــرضــا من
المخرج حسين شوكت ،صاحب
األعمال المميزة ،مثل( :الحالة ج)
و(غرابيب ســود) ،وغيرهما من
األعمال الدرامية ،لكن المشروع
مازال قيد الدراسة».
وأوض ـ ـحـ ــت أنـ ـه ــا واثـ ـق ــة مــن
النجاح في مصر ومع الجمهور
المصري ،بعد ردود األفعال التي
تلقتها عقب ظهورها في إحدى
ح ـل ـق ــات ب ــرن ــام ــج «رام ـ ـ ــز تـحــت
الصفر» خالل رمضان الماضي،
نافية أن تكون على علم مسبق
بالمقلب.
وع ــرجـ ـن ــا ف ـ ــي الـ ـح ــدي ــث مــع
هنادي على األلقاب الفنية ،وما
تعنيه للفنان ،لتقول« :هي تقدير
من الجمهور ،ونابعة من حبهم،
وع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال منحني
جـمـهــوري لقب (نجمة الكويت
األولى) ،وأشكرهم على ذلك».

محمد الحداد
هنادي وإبراهيم الحربي في «التاسع من فبراير»

سوسن بدر 10 :جنيهات قيمة
أول أجر تقاضيته
قـ ــالـ ــت الـ ـفـ ـن ــان ــة س ــوس ــن
بدر ،إنها سعيدة بالتمثيل
مــع عبدالله غيث ومحمود
ال ـم ـل ـي ـجــي وت ــوف ـي ــق ال ــدق ــن
وم ـح ـم ــود ي ــاس ـي ــن ،عـنــدمــا
كــانــت ف ــي ب ــداي ــة مـشــوارهــا
الفني.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ــدر أن ـ ـهـ ــا
اشـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـهـ ـ ــرة
تـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة مـ ـ ــع الـ ـفـ ـن ــان
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه غـ ـ ـي ـ ــث ،تـ ـن ــاول ــت
م ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة ق ـ ـض ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـثـ ـ ــأر.
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت أن ـ ـهـ ــا كـ ــانـ ــت فــي
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـم ـع ـه ــد
السينما العالي واشتركت
ف ــي دور ص ــام ــت وحـصـلــت
ع ـلــى ح ــوال ــي  10جـنـيـهــات
نظير اشتراكها في السهرة.
وأردفـ ــت ب ــدر أنـهــا لعبت
دور زوج ــة الـفـنــان عبدالله
غـيــث ف ــي الـمـسـلـســل ،وك ــان
ً
مقتصرا على ا لـبـكــاء أثناء
مقتل زوجها.
وت ـح ــدث ــت ع ــن مـشـهــدهــا
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان م ـ ـح ـ ـمـ ــود
الـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــي ،الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان
لتعزيتها بعد مقتل زوجها:
«بصيت في األرض ،وقالي
بصيلي ،وفي المرة التانية
ب ـص ـي ــت فـ ــي األرض ،و ف ــي
ال ـم ــرة الـتــالـتــة مـسـكـنــي من

إي ــدي وزعـقـلــي ،وأن ــا قعدت
أع ـ ـيـ ــط ،واسـ ـتـ ـغ ــل ال ـف ــرص ــة
وصوروا المشهد ،وكان في
منتهى الجمال».
وأك ـ ـ ــدت بـ ـ ــدر ،أن ال ـف ـنــان
دون ثقافة وعقل لن يصبح
ً
ً
ع ـم ــا م ـك ـت ـمــا ي ـح ـكــي عنه
ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس ،وأضـ ـ ــافـ ـ ــت «ك ـن ــت
محظوظة بالعمل مع شادي
عبدالسالم وصالح جاهين
والفنان الراحل نور الشريف
منذ بداياتي».

أكدت هدى الناظر ،وكيلة
أعمال عمرو دياب ،أن
البوستر املتداول على
مواقع التواصل االجتماعي
أللبوم "الهضبة" الجديد
(عيني عليه) ال أساس له
من الصحة ،وهي صورة
بعيدة تماما عن بوستر
األلبوم الذي سيطرح
قريبا.
وقالت إنه لم يتحدد حتى
اآلن ميعاد طرح األلبوم،
مشيرة إلى أنه "حتى اآلن
لم يتم اإلعالن عن أي
حفالت لعمرو دياب في
الصيف ،وكل ما يتردد
عن حفلة له في الساحل
الشمالي أمر عار تماما من
الصحة".
ُيذكر أن رواد مواقع
التواصل االجتماعي
تداولوا صورة منسوبة
لبوستر ألبوم عمرو دياب
الجديد ،باسم "عيني
عليه".

هنادي

ألبوم شيرين في األسواق
الشهر المقبل

خالل افتتاح العرض الرسمي في صالة  14بـ«سينسكيب»
فادي عبدالله

افتتح المنتج المصري الكبير أحمد السبكي مع مواطنيه
الـنـجـمـيــن ه ـشــام مــاجــد وشـيـكــو ال ـع ــرض الــرس ـمــي للفيلم
الكوميدي «قلب أمــه» ،أمــس األول فــي الكويت  -صالة ()14
لشركة «سينسكيب» في مجمع  ،360التي اكتظت بالجماهير
ورجال الصحافة واإلعالم.
بدأ عرض الفيلم الكوميدي «قلب أمه» وهو من إخراج عمرو
صــاح ،الــذي تــدور أحداثه حول حكاية تعتمد على مفارقة
نقل أحد عتاة المجرمين يدعى «مجدي تختوخ» (شيكو) إلى
ً
المستشفى إلجراء عملية جراحية تزامنا مع نقل سيدة دخلت
في غيبوبة قاتلة ،ويتم نقل قلبها إلى جسد زعيم العصابة،
ومــع مــرور األحــداث يبدأ هــذا األخير بالتعامل مع ابــن تلك
السيدة «يونس» (هشام ماجد) بطريقة حنان األم وخوفها
عليه في أجواء كوميدية ،يتخللها العديد من المغامرات.
وبـعــد االنـتـهــاء مــن الفيلم ،أش ــار المنتج أحـمــد السبكي
فــي تصريح صحافي إلــى عمق الـعــاقــات الـتــي تجمع بين
الكويت ومصر ،على كل المستويات ،ومنها الجانب الفني
والسينمائي ،وتلمس من خالل زيارته الثانية وبالتعاون
ً
مع «سينسكيب» المستوى الرفيع للجمهور الكويتي قائال:
«الجمهور المتذوق والمتابع المتميز لجديد السينما العربية
والعالمية على حد سواء».
ونــوه السبكي بالتعاون البناء بين شركة السبكي فيلم
لإلنتاج السينمائي و»سينسكيب» التي تعود لمرحلة مبكرة
ً
من الشروع باإلنتاج الفني ،مشددا على أن السوق الكويتي
ً
والـخـلـيـجــي عـمــومــا يمثل الـجـنــاح الـثــانــي ،ال ــذي تحلق به
السينما العربية إلى آفاق أبعد وأرحب.

تعاون مصري  -كويتي
من جهته ،قال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

شيكو وهشام ماجد
للشركة العالمية لتوزيع األفالم ،وهي إحدى الشركات التابعة
لشركة السينما الكويتية الوطنية هشام الغانم ،إن «حضور
ً
نجوم الفيلم المصري ،يأتي ترسيخا لقيم التعاون الفني
ً
المصري – الكويتي» ،مضيفا أن «قلب أمه» ينطلق في صاالت
ً
ً
ً
ً
ً
العرض في الكويت محققا نجاحا وإقباال جماهيريا الفتا
ألسلوبه الكوميدي ومساحة المغامرات ومجموعة النجوم
الذين يزدحم بهم هذا العمل السينمائي ،الــذي يصلح لكل
أفراد العائلة.
ب ــدوره ،قــال الـفـنــان هـشــام مــاجــد« :تـعــد هــذه الــزيــارة هي
ً
األولــى لي للكويت الحبيبة ،وحتما لن تكون األخيرة ،بعد
االستقبال والحفاوة البالغين اللذين حظينا بهما على مدى
اليومين الماضيين ،التي تؤكد طبيعة العالقة التي تجمع
بين الشعبين الكويتي وا لـمـصــري الشقيقين ،كما سعدت
ً
بردود األفعال ،التي سمعتها من الجمهور الكويتي وأيضا

ً
مهرجان األطفال والناشئة الـ  20ينطلق غدا
ي ـح ـم ــل الـ ـمـ ـه ــرج ــان ال ـث ـق ــاف ــي ل ــأط ـف ــال
والناشئة فــي دور ت ــه العشرين الكثير من
األن ـش ـط ــة ،ال ـت ــي تـلـبــي اح ـت ـيــاجــات الـطـفــل
الثقافية واالجتماعية والتربوية ،وتفتتح
فعالياته في السابعة مساء غد ،في مسرح
عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية ،برعاية
وزيــر اإلعــام وزيــر الدولة لشؤون الشباب
م ـح ـمــد ال ـج ـب ــري ،وت ـن ـظ ـمــه م ــراق ـب ــة ثـقــافــة
الطفل في المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب.
وي ــأت ــي ال ـم ـه ــرج ــان ،ف ــي س ـيــاقــه ال ـع ــام،
ان ـس ـجــامــا م ــع أهـ ـ ــداف ال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي
ل ـل ـث ـقــافــة والـ ـفـ ـن ــون واآلداب ،وط ـب ـق ــا لـمــا
تـتـطـلـبــه ال ـخ ـطــة ال ـعــامــة ل ـل ــدول ــة ،والـخـطــة
الـثـقــافـيــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـلـمـجـلــس ،الـتــي
تركز في معطياتها على األطفال والناشئة
باعتبارهم األمــل ،والمستقبل مرتبط بهم
فــي كــل أحــوالــه ،وبــالـتــالــي حــرصــت مراقبة
ثقافة الطفل على انتقاء فعاليات لها عالقة
وثيقة باألصالة والمعاصرة معا ،من أجل
ربط هؤالء الواعدين -من األطفال والناشئة-
بحياتهم المعاصرة بكل مــا تتضمنه من
تطور تكنولوجي مــذهــل ،وقـفــزات سريعة
في مجال االتصاالت والمعرفة ،وفي الوقت
نفسه ربطهم بأصالتهم ،من أجل استقرار
الـهــويــة الــوطـنـيــة فــي نـفــوسـهــم ،واالنـتـمــاء
للوطن على أكمل وجه.
وي ـس ـت ـهــل ال ـم ـه ــرج ــان ف ـعــال ـيــاتــه بحفل
افتتاح يقام غــدا على مسرح عبدالحسين
عبدالرضا ،من خالل العرض األول لمسرحية
"الـ ـمـ ـل ــك" ،ب ـي ـن ـمــا ت ـس ـت ـمــر ال ـم ـســرح ـيــة فــي
عروضها ليومي األحد واالثنين المقبلين
على المسرح نفسه.
ويتضمن المهرجان في دورته الجديدة
كذلك ور شــة "الصحافي المبدع" للناشئة

وكيلة أعمال دياب توضح
حقيقة «عيني عليه»

السبكي وماجد وشيكو حضروا «قلب أمه» في الكويت
●

سوسن بدر

وعن عالقتها بزوجها الفنان
محمد ال ـح ــداد ،أك ــدت أن ــه رجــل
ع ـظ ـيــم يــدع ـم ـهــا ف ــي م ـشــوارهــا

الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي ،وال يـ ـن ــافـ ـسـ ـه ــا ع ـلــى
اإلطـ ـ ـ ــاق ،وي ـك ـم ــان بـعـضـهـمــا
بعضا ،وهو يقدم لها كل الدعم.
هـنــادي شــاركــت خــال عطلة
عيد الفطر بمسرحية «أحــام»،
التي حققت أصــداء طيبة ،وعن
تلك التجربة ،قالت« :عمل جمع
ك ــل أف ـ ــراد األس ـ ــرة م ــن الصغير
إل ــى الـكـبـيــر ،وقــدمــت شخصية
(أح ـ ـ ـ ـ ــام) ،الـ ـت ــي ت ـ ـ ــدور حــول ـهــا
المسرحية ،وهي بنت مشاكسة
ومشاغبة تجمعها عدة مواقف
وق ـصــص م ــع عـصــابــة ال ـش ــارع،
ف ــي ظ ــل وجـ ــود ج ــو جـمـيــل من
االسـتـعــراض واألغــانــي الرائعة
والكوميديا أيضا».
وأضــافــت الكندري« :تحملت
مسؤولية كبيرة ،السيما أنني
أم ولدي أطفال ،ومن خالل عملنا
ال ـم ـس ــرح ــي ال ن ــري ــد أن نـقــدمــا
شيئا ال يتقبله الطفل أو األسرة
ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام ،ل ــذل ــك أبـ ـح ــث عــن
الجودة وغرس القيم النبيلة في
نفوس الجمهور ،وكــانــت فكرة
الـعـمــل قــائـمــة عـلــى ال ـص ــراع ما
بين الشر والخير ،وهي الثيمة
المحببة لنفوس األبناء».
ُيـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ــر أن «ا لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــا س ـ ـ ــع م ــن
ف ـ ـبـ ــرايـ ــر» مـ ــن إن ـ ـتـ ــاج مــؤس ـســة
نبراس الخليج لإلنتاج الفني،
واإلشــراف العام عــادل اليحيى،
وم ــن تــأل ـيــف س ـح ــاب ،وإخـ ــراج
سائد بشير الـهــواري ،وبطولة:
إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم الـ ـ ـح ـ ــرب ـ ــي ،م ـح ـم ــود
ب ــوشـ ـه ــري ،هـ ـن ــادي ال ـك ـن ــدري،
سـلـمــي س ــال ــم ،شـهــد الـيــاسـيــن،
يـ ــوسـ ــف الـ ـبـ ـل ــوش ــي ،ع ـب ــدال ـل ــه
البلوشي ،شيالء سبت ،غــرور،

م ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــداد ،ع ـل ــي
الحسيني ،نــورا ،صباح،
عـمــاد ال ـع ـكــاري ويــوســف
محمد.
ف ـي ـمــا ال ـع ـم ــل لـلـمـخــرج
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـفـ ــذ مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـف ـ ــرج،
وم ـ ـسـ ــاعـ ــد ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ح ـمــد
الـ ـنـ ـبـ ـه ــان ،وك ــاكـ ـي ــت أح ـم ــد
ال ـب ـل ــوش ــي ،وم ــدي ــر الـتـصــويــر
واإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة م ـ ـح ـ ـمـ ــد
فـ ـ ـ ـ ـ ــوزي ،ومـ ـهـ ـن ــدس
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــوت م ـش ـع ــل
المغري ،وماكياج
ح ـن ــان ال ـش ـمــري،
ومـ ــديـ ــر اإلنـ ـت ــاج
عـ ـل ــي الـ ـغ ــري ــب،
و م ـ ــد ي ـ ــر إدارة
اإلنـتــاج ياسر
العماري.

خبريات

ا لـتــي ستقام فــي مــر كــز عبدالعزيز حسين
الـثـقــافــي فــي م ـشــرف ،وورشـ ــا للمبتدئين،
وأخ ـ ـ ــرى ل ـل ـم ـس ـتــوى ال ـم ـت ـق ــدم ف ــي ال ـف ـتــرة
الصباحية ،وتتضمن الفعاليات أيضا ورش
"الرسم على المعادن" (النحاس والقصدير)،
ولف الورق "الكويلنج" ،و"الخزف" و"العزف
على البيانون والكمان" ،والرسم بالجواش.
إل ــى جــانــب ورش الـفـتــرة الـمـســائـيــة في
"ال ـت ـم ـث ـيــل وت ـص ــوي ــر األفـ ـ ــام وال ـمــون ـتــاج"
و"الرسم باآليباد" ،و"العزف على آلة العود"،
و"الفنون التشكيلية ،وورشة المرسم الحر"،
إضافة إلى ورشة "كتابة القصة القصيرة،
في مركز عبدالعزيز حسين ،كما تحتوي
الفعاليات على "الـيــوم الترفيهي لألطفال
ذوي االحتياجات الخاصة" بالتعاون مع
مركز الخرافي.
وتتضمن الفعاليات أنشطة ثقافية أخرى،
منها النادي األدبي الذي سيقام في رابطة
األدبـ ــاء ،ومـحــاضــرة ح ــول "أدب الـطـفــل في

عرض «تراب الماس» خالل
عيد األضحى

« 3شهور» و«يونس» يواجهان
مشكلة عدم استكمال التصوير
●

ال ـتــراث" ،واألي ــام المفتوحة مــع األصــدقــاء،
واليوم اإلبداعي الفني التشكيلي لألطفال.
وتأخذ العروض المسرحية ،التي تخاطب
األطفال والناشئة ،حيزا مهما في برنامج
المهرجان ،حيث تقام على مسرح الدسمة
مسرحية "عيال النوخذة" ،والتي ستكون
مسك ختام فعاليات المهرجان ،من خالل ما
تقدمه من فرجة متميزة لجمهور الصغار،
بفضل ما تحمله من رؤى تراثية ،تعمق في
وجدان الواعدين مفهوم الوطن ،واالقتراب
من تراث األجداد.

من النقاد واإلعالميين الذين التقينا بهم خالل هذة الزيارة،
وقد تلمست عن قرب النهضة العمرانية الكبيرة التي الكويت.
وق ــال الـفـنــان شـيـكــو« :ل ـقــد س ـعــدت بــاالسـتـقـبــال ،وكــانــت
المفاجأة بمبادرة األخ هشام الغانم باالحتفال بعيد ميالدي
مــع الـجـمـهــور واإلعــامـيـيــن الــذيــن التقينا بـهــم خ ــال هــذة
الــزيــارة ،التي ستعمل على مد المزيد من جسور التواصل
ً
ً
والتعاون الفني المشترك» ،متمنيا أن ينال الفيلم مزيدا من
اإلقبال والنجاح في األســواق الكويتية والخليجية شأنها
شأن األسواق المصرية.
يــذكــر أن الفيلم تــألـيــف تــامــر إبــراهـيــم ومـحـمــد محمدي،
وسيناريو وح ــوار أحمد محيي ،وبطولة الفنانين :هشام
ماجد ،شيكو ،دالل عبدالعزيز ،أحمد سلطان ،محمد ثروت،
بيومي فؤاد ،وحسن الرداد (ضيف شرف).

كشفت الفنانة شيرين
عبدالوهاب عن طرح
ألبومها الجديد خالل شهر
من اآلن ،مؤكدة أنه أصبح
جاهزا ،وذكرت أنها بصدد
اإلعداد ملسلسل جديد
من املتوقع بدء تصويره،
ليصبح جاهزا للعرض عبر
املحطات العربية قريبا.
وثمنت شيرين مشاركة
الفنانة سوسن بدر معها
في مسلسل "طريقي" ،الذي
عرض في شهر رمضان عام
 ،2017مضيفة أن الفنانة
سوسن أعطتها مفتاحا
جيدا في التمثيل ،ولم تبخل
عليها في العطاء التمثيلي،
مؤكدة أن وجودها ساعد
في نجاح املسلسل.
ُيذكر أن شيرين أحيت
قبل أيام حفال جماهيريا
بالكويت حقق العالمة
الكاملة في الحضور
الجماهيري ،حيث قدمت
مجموعة مميزة من
أغنياتها على مدار ساعتني.

القاهرة – هيثم عسران

تـ ـض ــارب ــت األخـ ـ ـب ـ ــار ب ـش ــأن
مصير فيلم « 3ش ـهــور» ،الــذي
ي ـق ــوم بـبـطــولـتــه أح ـم ــد الـسـقــا
ومنى زكــي ،فيما تأكد خــروج
الـعـمــل م ــن س ـبــاق مــوســم عيد
األضحى المقبل ،وهو الموعد
الذي أعلن من الشركة المنتجة
خــال الفترة الماضية كموعد
نهائي لعرض الفيلم بالصاالت
التجارية ،بعدما بدأ تصويره
قبل عدة شهور وتوقف نتيجة
تأخر استخراج تأشيرات السفر
ل ـف ــري ــق ال ـع ـم ــل ب ــال ـك ــام ــل إل ــى
الواليات المتحدة ،التي تشهد
غــال ـب ـيــة ال ـم ـشــاهــد ال ـخــارج ـيــة
للفيلم الجديد.
وبعدما أمضى فريق العمل
أكثر من أسبوعين في الواليات
المتحدة دون إنجاز أي مشاهد،
ب ـس ـب ــب ت ـخ ـل ــف م ـن ـت ــج ال ـع ـمــل
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم اس ـ ـحـ ــق ع ـ ــن س ـ ــداد
المبالغ المالية المتفق عليها
م ــع ال ـش ــرك ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،الـتــي
يـفـتــرض أن تـنـفــذ اإلن ـت ــاج في
الواليات المتحدة ،بات مصير
العمل مهددا ،علما بأن المنتج
اتفق مع الشركة األميركية على
تنفيذ جميع المشاهد بتكلفة

منى زكي

مليون و 200ألــف دوالر ،لكنه
يقول إن الشركة َّ
غيرت اتفاقها،
وطـ ـلـ ـب ــت م ـب ـل ـغ ــا أعـ ـ ـل ـ ــى ،ب ـعــد
وصول فريق العمل إلى هناك،
ما جعله يوقف التصوير.
ون ـفــى مـنـتــج الـفـيـلــم تهربه
من الشركة األميركية ،مؤكدا أن
المغاالة في تكلفة اإلنتاج هي
سبب التوقف ،فيما أكد أبطال
الـفـيـلــم أن جـمـيــع مـحــاوالتـهــم
إلن ـ ـ ـقـ ـ ــاذ ال ـ ـع ـ ـمـ ــل خـ ـ ـ ــال فـ ـت ــرة
وجودهم في الواليات المتحدة
باءت بالفشل.
ويقوم منتج فيلم « 3شهور»
بــإن ـتــاج فـيـلــم «ي ــون ــس» ،ال ــذي

أحمد السقا

يقوم ببطولته أحمد عز ،وهو
ً
الفيلم الذي توقف أيضا ،بسبب
تأخر الحصول على الموافقات
األمـنـيــة الــازمــة للتصوير في
ال ـش ــارع ،وه ــي الـمـشــاهــد التي
تشكل عصب الفيلم الجديد.

نشرت الفنانة منة شلبي
البرومو التشويقي األول
لفيلم "تراب املاس" ،املنتظر
عرضه قريبا في السينمات
املصرية والعربية.
وعلقت شلبي على الفيديو
من خالل صفحتها
بـ"فيسبوك"" :اإلعالن
التشويقي األول لفيلم تراب
املاس ،قريبا بجميع دور
العرض".
وتدور أحداث الفيلم حول
شاب يدعى "طه" ،يعيش
حياة باهتة رتيبة ،ويعمل
مندوب دعاية طبية في
شركة لألدوية ،ويتمكن
بلباقته الكبيرة ومظهره
الجيد في أن يستميل أكبر
األطباء لألدوية التي يروج
لها ،عندما تحدث جريمة
قتل غامضة ،يتداعى عالم
طه بأكمله إلى األبد ،ويبدأ
هو في اكتشاف الكثير من
األسرار التي تدخل به إلى
عالم جديد قوامه الجريمة
والفساد .والفيلم من تأليف
أحمد مراد ،وإخراج مروان
حامد.

ةديرجلا
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دوليات

ً
«الحرس الثوري» يهدد مجددا بإغالق «هرمز» وعرقلة النفط

• مسؤول برلماني :ال ننوي خرق المعاهدات الدولية • نتنياهو يدعو أوروبا إلى التشدد عشية اجتماع فيينا
بعد تهديد ضمني للرئيس
اإليراني بإغالق مضيق هرمز،
أثارت عدة تأويالت ،خرج قائد
الحرس الثوري اإليراني ليحسم
التهديد بلغة
األمر ويكرر ً
واضحة ،متعهدا بعدم السماح
ألحد باستخدام المضيق في
حال منعت بالده من تصدير
نفطها.

يغتالون
مجهولون
ّ ً
رجل دين سنيا شرق
إيران

ف ــي تـصـعـيــد ك ـب ـيــر ،أع ـل ــن قــائــد
ال ـحــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي ،محمد
علي جعفري ،أمــس ،أن قواته على
اسـ ـتـ ـع ــداد إلغـ ـ ــاق م ـض ـيــق هــرمــز
االستراتيجي فــي الخليج ،مؤكدا
أنه إذا لم تستطع بالده بيع نفطها
بـسـبــب ال ـض ـغــوط األم ـيــرك ـيــة فلن
يسمح ألي دولة أخرى في المنطقة
بذلك.
وقـ ــال ج ـع ـفــري" :ن ــأم ــل أن تنفذ
ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــة الـ ـت ــي تـ ـح ــدث عـنـهــا
رئيسنا حسن روحاني إذا اقتضت
الضرورة .سنجعل العدو يدرك أنه
إم ــا أن يـسـتـخــدم الـجـمـيــع مضيق
هرمز أو ال أحد سيستخدمه".
وك ــان الــرئـيــس حـســن روحــانــي
قال إنه في حال لم تتمكن ايرن من
تصدير النفط فإن كل دول المنطقة
لــن يمكنها تـصــديــر الـنـفــط أيـضــا.
وفسر تصريح روحاني بأنه تهديد
ب ــإغ ــاق ه ــرم ــز .وم ــا لـبــث ان خــرج
قاسم سليماني قائد "فيلق القدس"
التابع للحرس الثوري ،ليثني على
ً
تصريح روحاني ،مؤكدا أن قواته
ً
مستعدة لتنفيذ أي امر .والحقا هدد
قيادي في الحرس الثوري مباشرة
بإغالق المضيق.
وق ـ ـبـ ــل س ـ ــاع ـ ــات م ـ ــن ت ـص ــري ــح
ج ـع ـفــري ،ق ــال رئ ـيــس لـجـنــة األم ــن
القومي والسياسة الخارجية في
ال ـبــرل ـمــان اإليـ ــرانـ ــي ،حـشـمــت الـلــه
فالحت بشه ،إن روحاني لم يقصد
بـكــامــه عــن ع ــدم إمـكــانـيــة تصدير
نفط المنطقة إغالق هرمز.
وق ــال فــاحــت بشه فــي تصريح
إلذاعة البرلمان ،إن بالده ال يمكنها
إغــاق المضيق الفاصل بين مياه
الـخـلـيــج وب ـح ــر الـ ـع ــرب .وأض ـ ــاف:
"إيـ ــران ال تـنــوي خ ــرق الـمـعــاهــدات
الدولية ،لكن اإلج ــراءات األميركية
ضــد إي ــران مـثــال على عــدم احـتــرام
ً
واشنطن للمعاهدات" ،داعيا العالم
أن "يدرك أن  46في المئة من مجمل
تصدير النفط يمر عبر الخليج ،وأن
ً
ً
هذه المنطقة تلعب دورا مهما في
تصدير النفط".
وت ــاب ــع ال ـم ـســؤول اإلي ــران ــي ،ان
"وضــع بــاده لن يعود إلــى ما قبل
توقيع االتفاق النووي  2015بشأن
ً
تصدير النفط" ،مضيفا" :وضعنا
ليس أس ــوأ مــن ذي قـبــل ،ويمكننا
اآلن ب ـيــع ال ـن ـف ــط ،ح ـتــى ل ــو كــانــت
السياسات والعقوبات األميركية
تمنع إي ــران ،لكننا اآلن لدينا آلية
لبيع النفط".

تنازل وإنعاش
وجاء تخفيف المسؤول اإليراني
ل ـل ـت ـهــديــد ع ـش ـيــة اج ـت ـم ــاع وزراء

تشييع أحد القتلى اإليرانيين في قم أمس (ارنا)
خارجية الدول األطراف في االتفاق
الـ ـن ــووي م ــع إيـ ـ ــران ف ــي الـعــاصـمــة
النمساوية فيينا لبحث إمكان إنقاذ
االتفاق الذي انسحبت منه واشنطن
ب ـش ـكــل أحـ ـ ـ ــادي ،وط ــال ـب ــت ط ـهــران
بتنفيذ  12مطلبا أو مواجهة إعادة
ف ــرض حــزمــة ع ـقــوبــات اقـتـصــاديــة
واسعة.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة الـ ـصـ ـح ــاف ــة
ال ـن ـم ـس ــاوي ــة ،أمـ ـ ــس ،ع ــن م ـص ــادر
دبلوماسية في فيينا أن االجتماع
سيركز على منع انـهـيــار االتـفــاق،
الذي يهدف لمنع طهران من امتالك
سالح نووي ،وإمكان حفظ االتحاد
األوروبي لمصالح إيران عبر حزمة
اقتصادية وضمانات مقابل ضمان
مصالح الشركات األوروبية العاملة
في إيــران ،السيما تلك التي أبرمت
ع ـقــودا مــع ال ـجــانــب اإلي ــران ــي بعد
تخفيف العقوبات.
وأضافت أن الوضع االقتصادي
الصعب في إيران في الوقت الحاضر
والمخاوف من استجابة دول العالم
لمطالب الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب بــالـتــوقــف عــن ش ــراء النفط
اإليراني دفعا طهران إلى الضغط
على أوروبا من أجل إيجاد تسوية
أو حل وسط يجنبها عواقب توقف
تصدير النفط.

وبحسب المصادر الدبلوماسية،
فإن إيران قد تكون مستعدة إلجراء
ب ـع ــض ال ـت ـع ــدي ــات ع ـل ــى االتـ ـف ــاق
النووي إلرضــاء الجانب األميركي
لـ ـلـ ـح ــؤول دون مـ ـض ــي واش ـن ـط ــن
ب ـت ـه ــدي ــدات ـه ــا والـ ـ ـش ـ ــروع بـتـنـفـيــذ
العقوبات الخانقة بــدايــة نوفمبر
المقبل.
واعتبرت المصادر أن التهديدات
الصادرة عن طهران بشأن "هرمز"
تعكس مدى القلق الــذي يساورها
مـ ــن ال ـع ـق ــوب ــات ال ـم ـق ـت ــرح ــة قـبـيــل
االجتماع ال ــوزاري األول من نوعه
م ـن ــذ االنـ ـسـ ـح ــاب األمـ ـي ــرك ــي قـبــل
شهرين.
في هــذه األثـنــاء ،أعطى مشرعو
االتحاد األوروب ــي موافقتهم لبنك
االس ـت ـث ـمــار األوروبـ ـ ـ ــي لـلـعـمــل في
إي ـ ـ ـ ــران ،وه ـ ــو م ــا ي ـب ـقــي ع ـل ــى قـيــد
الحياة خططا إلنقاذ االتفاق النووي
الموقع مع طهران في .2015
وب ـ ـنـ ــك االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ه ـ ــو ذراع
االستثمار الطويلة األجل لالتحاد
األوروبي ،وركيزة رئيسة لمحاوالت
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ل ـل ـح ـف ــاظ عـ ـل ــى رواب ـ ـ ــط
األعمال مع إيران في مواجهة قرار
واشنطن إعادة فرض عقوبات على
الجمهورية اإلسالمية.
لكن قرار مشرعي االتحاد ال يلزم

«مؤامرة باريس»
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،ت ــواص ـل ــت ت ــداع ـي ــات
التحقيق الـقـضــائــي ال ــذي فتحته
بلجيكا ب ـشــأن ات ـهــام  6أشـخــاص
بـ ـيـ ـنـ ـه ــم دب ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــاسـ ـ ــي إي ـ ــران ـ ــي
يـعـمــل ب ـس ـفــارة بـ ــاده ف ــي النمسا
بالتخطيط لشن اعتداء على اجتماع
للمعارضة اإليــران ـيــة عقد السبت
الماضي في باريس.
واسـ ـت ــدع ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
اإليرانية سفيري فرنسا وبلجيكا
والـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــم ب ـ ــاألعـ ـ ـم ـ ــال األل ـ ـمـ ــانـ ــي،
لالحتجاج على اعتقال الدبلوماسي
أثـنــاء وج ــوده فــي ألـمــانـيــا ،مؤكدة
حصانة الدبلوماسيين وفق اتفاقية
فيينا ،ومطالبة بإطالق سراحه فورا
دون قيد أو شرط.
ك ـمــا اح ـت ـجــت الـ ـ ـ ــوزارة ع ـلــى ما
وصـ ـفـ ـت ــه دعـ ـ ــم بـ ــاريـ ــس لـمـنـظـمــة
"م ـجــاهــدي خ ـل ــق" ،ال ـتــي تنصفها
طهران منظمة إرهابية.

تشدد إسرائيلي
في المقابل ،دعا رئيس الــوزراء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ـن ـيــام ـيــن نـتـنـيــاهــو
أوروب ـ ـ ـ ــا إل ـ ــى اتـ ـخ ــاذ م ــوق ــف أش ــد
صــرامــة تـجــاه إيـ ــران ،بـعــد القبض
عـلــى الــدب ـلــومــاســي لــاشـتـبــاه في
تآمره بشن الهجوم.
وقــال نتنياهو" :ليس مــن قبيل
الـمـصــادفــة إح ـبــاط ه ــذا الـهـجــوم"،

اغتيال رجل دين ّ
سني

إل ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،اغـ ـ ـت ـ ــال م ـج ـه ــول ــون
األس ـتــاذ ال ـبــارز بــالـحــوزة العلمية
وجامعة خــاش ،وأحــد أئمة صالة
ال ـج ـم ـع ــة أله ـ ـ ــل الـ ـسـ ـن ــة ،م ــول ــوي
عبدالشكور في مدينة خاش الواقعة
بمحافظة سيستان وبلوشستان
جنوب شرقي البالد.
(باريس ـ أ ف ب ،د ب أ ،رويترز)

ُ
التحالف يسقط «درون حوثية» في عدن

الصدر يدعو إلى تحالفات «عابرة للمحاصصة»
مع استمرار عملية العد والفرز اليدوي لصناديق االنتخابات في
كركوك ،دعا زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر ،أمس ،إلى
تحالفات "نزيهة عابرة ُ
للمحاصصة".
وكتب الـصــدر ،فــي تغريدة على حسابه بموقع "تــويـتــر"" ،لن
ً
ً
ْ
ً
نسمح بأن ُيدار العراق من خلف الحدود .شماال أم جنوبا .شرقا أم
ً
ُ
غربا" .وأضاف أن "العراق سيدار بسواعد عراقية ،وطنية خالصة،
ُ
وبتحالفات نزيهة ،عابرة للمحاصصة".
ً
في هذه األثناء ،واصــل قضاة المجلس األعلى المعينين بدال
من أعضاء مفوضية االنتخابات عملية العد والفرز اليدوي بشكل
ً
جزئي في كركوك قبل انتقالهم إلى محافظات أخرى الحقا ،وأظهرت
ً
النتائج األولية تغييرا لمصلحة التركمان والعرب.
إلى ذلك ،صدقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر قضايا
"اإلره ــاب" على اعترافات ثالثة متهمين تجمعهم مصالح مالية
مشتركة ،هم مقاول ورجلي أمن بقتل مدير مالية هيئة "الحشد
الشعبي" قاسم الزبيدي بسبب "تأخر صرف مستحقات مالية".
وأوضح المتحدث باسم مجلس القضاء األعلى القاضي
عبدالستار بـيــرقــدار أن المحكمة دون ــت اع ـتــراف المقاول
بحصوله على عقد مقاولة بترميم أحد مقرات الحشد في
منطقة التاجيات ،وقام بإشراك أصدقائه المتهمين اآلخرين،
وبـسـبــب تــأخــر ص ــرف الـمـسـتـحـقــات الـمــالـيــة ومــراجـعـتـهــم

البنك بالعمل مع إيران ،وهو تحرك
قد يهدد قدراته على جمع أموال في
األسواق األميركية ،وبالتالي يؤثر
بشكل واسع على عملياته.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية
أن موسكو تقوم بكل ما يمكن فعله
للحفاظ على االتفاق.

ووصـ ـف ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـق ـض ـيــة ب ـ
"ال ـ ـمـ ــؤامـ ــرة الـ ـت ــي تـ ـخ ــدم مـصــالــح
إسرائيل وواشنطن" .وتتهم إيران
"مجاهدي خلق" بافتعال مخطط
لشن اعـتــداء من أجــل اتهام طهران
بالتزامن مع جولة روحاني.
والحـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــا ،أف ـ ـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـص ـ ــدر ف ــي
"الـخــارجـيــة" الفرنسية ب ــأن سفير
بـ ـ ــاريـ ـ ــس ذكـ ـ ـ ــر فـ ـ ــي ط ـ ـ ـهـ ـ ــران لـ ــدى
استدعائه أن باريس "ال تدعم عقيدة
مجاهدي خلق أو أهدافها".
وتابع المصدر أن السفير شدد
على الحركة اإليرانية بعد إزالتها
مــن القائمة األوروب ـيــة للمنظمات
اإلرهــابـيــة بإمكانها على غ ــرار أي
تجمع أن يكون لها نشاطات ،طالما
أنها ال تتعرض للنظام العام ،ولم
يـ ـش ــارك أي م ـم ـثــل م ــن ال ـس ـل ـطــات
الفرنسية في التجمع.

مضيفا "أقول لزعماء أوروبا :أوقفوا
تمويل النظام اإلرهابي الذي يمول
اإلره ـ ــاب ضــدكــم وع ـلــى أراضـيـكــم.
كفى سياسة االسترضاء والضعف
تجاه إيران".
ورأى أن إ ح ـ ـب ـ ــاط ا ل ـ ـمـ ــؤا مـ ــرة
الـمــزعــومــة ،فــي الــوقــت ال ــذي يــزور
فيه روحاني أوروبا سعيا لحماية
االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،ه ــو "م ـث ــال على
النفاق والوقاحة اإليرانية منقطعة
النظير".
جاء ذلك في الوقت الذي تستعد
باريس وبرلين لتسليم الدبلوماسي
اإلي ــران ــي ورج ــل آخ ــر إل ــى بلجيكا
لـمــواجـهــة اتـهــامــات بــالـضـلــوع في
مخطط تفجير اجتماع المعارضة.

المجني عليه أكثر من مرة قرروا الحصول عليها بالقوة".
وأك ــد بـيــرقــدار أن "المتهمين أقــدمــوا على الهجوم على منزل
المجني عليه وقتله وســرقــة مبالغ مالية ومـشـغــوالت ذهبية"،
ً
مبينا أنهم "اعترفوا بجريمة القتل وضبطت القوات األمنية في
منزل أحــدهــم مبالغ مالية وذه ــب والـســاح الشخصي للمجني
عليه وكذلك المستخدم في الجريمة مع تطابق بصمات األصابع
وإجراء كشف الداللة".
ً
خارجيا ،ذكر رئيس الــوزراء التركي بن علي يلدريم ،أمــس ،أن
الجيش التركي موجود على مساحة  350كم داخل األراضي العراقية
ً
بغرض "مكافحة اإلرهاب" ،مشيرا إلى أن "هذه المساحة تمتد من
حدود إيران حتى منطقة خابور بما في ذلك جبال قنديل".
وقال يلدريم ،لوكالة "األناضول"" ،علينا تحييد اإلرهاب أينما
ك ــان ،وقــد طهرنا منطقة مساحتها  400كــم مــن البحر األبيض
ً
حتى غرب نهر الفرات (شمالي سورية)" ،مضيفا" :خالل العامين
الماضيين اتبعنا طريقة مفيدة لمكافحة اإلرهاب ،تستند إلى مبدأ
الهجوم بدل الدفاع".
وتجري القوات المسلحة التركية عمليات في شمال العراق ،منذ
مارس الماضي ،في إطار عملياتها العسكرية الرامية إلى مكافحة
حزب العمال الكردستاني ،الذي تصنفه أنقرة "منظمة إرهابية" في
جبل قنديل والمناطق المحيطة به.

تمكنت قوات التحالف العربي من إسقاط طائرة من دون
طيار (درون) تابعة للميليشيات الحوثية حاولت التسلل
فــوق مقره بمحافظة عــدن التي يوجد بها الرئيس عبدربه
منصور هادي.
وذكر المتمردون أن "سالح الجو المسير يستهدف بغارات
مقر قيادات تحالف في معسكر البريقة بعدن".
وك ــان الـمـتـمــردون قــد شـنــوا هجمات ضــد مــواقــع للقوات
الحكومية اليمنية ،وكذلك ضد أهداف في السعودية بينها
مطار أبها في جنوب المملكة ،لكن التحالف أعلن التصدي
لها.
وخــال األسبوعين الماضيين ،تم إسقاط  3طائرات من
دون طيار يعتقد أن الميليشيات الحوثية حصلت عليها
بدعم من إيران في أجواء الساحل الغربي لليمن الذي يشهد
مـعــارك محتدمة مــع تقدم الـقــوات الحكومية المدعومة من
التحالف باتجاه انتزاع السيطرة على مدينة وميناء الحديدة
االستراتيجي المطل على البحر األحمر.
في غضون ذلك ،شنت "ألوية العمالقة" بإسناد من قوات
الـتـحــالــف ،هجوما واسـعــا على مــركــز مــديــريــة التحيتا في
محافظة الحديدة لطرد الميليشيات الحوثية.
ووصلت تعزيزات عسكرية لقوات المقاومة إلى المنطقة

قبل بدء الهجوم ،الذي يهدف إلى تأمين الخط الساحلي.
وجاء ذلك ،قبيل ساعات من تقديم المبعوث الدولي لليمن
مارتن غريفيث إفادة أمام مجلس األمن الدولي بشأن نتائج
مباحثاته التي أجراها مع طرفي النزاع أخيرا ،بهدف إحياء
محادثات السالم في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
وأف ــادت منظمة "أوك ـس ـفــام" الــدولـيــة ،أم ــس ،بـنــزوح أكثر
مــن  80ألــف شخص مــن مـنــازلـهــم ،رغــم تــراجــع حــدة القتال
أخيرا في محافظة الحديدة مع تعليق التحالف والحكومة
العمليات العسكرية إلفـســاح المجال أمــام جهود غريفيث
إلقناع الحوثيين باالنسحاب دون شرط من المدينة والميناء.
وذكرت المنظمة ،في بيان ،أن الحديدة تشهد نشر قوات
مسلحة من قبل الميليشيات ،إضافة إلى حفر خنادق وإقامة
حواجز ،كما تتعرض ضواحي المدينة للقصف من الجو،
ويتم إسقاط منشورات تدعو إلى االنتفاضة على المتمردين.
ّ
وذكرت أن "مصير  600ألف شخص معلق في كفي الميزان،
وببطء ،ولكن بثبات تتعرض الحديدة للضغوط ،والخوف
الحقيقي هو أن هذا مجرد مقدمة للهجوم الذي سيؤدي إلى
خسائر واسعة النطاق في األرواح".
وأشارت المنظمة إلى ندرة الغذاء في المدينة ،مع احتمال
عودة تفشي وباء الكوليرا.

باسيل :يحق لـ«التيار» ضعف وزارات «القوات»
حاصباني :ال أدري في أي كوكب يعيش وزير الخارجية
•

ً
مستقبال السفيرة األميركية إليزابيت ريتشارد أمس (داالتي ونهرا)
عون

بيروت  -ةديرجلا

•

رغم تأكيد حزب "القوات اللبنانية" أن اتفاق معراب
الموقع مع "التيار الوطني الحر" يضمن أن يحصل
الطرفان على الـعــدد نفسه مــن الـ ــوزارات طــوال عهد
رئاسة العماد ميشال عون ،قال رئيس "التيار" وزير
الخارجية في حكومة تصريف االعمال جبران باسيل،
إن التيار يحق له ضعف عدد وزارات القوات في حال
تمسكت األخيرة بطلب  5وزارات.
وإذ أكد "أال عودة عن المصالحة المسيحية على
المستوى الشعبي" ،قال باسيل في حديث تلفزيوني
مساء أمس األول" :حسب التوزيع المعمول به ،ال يحق
للقوات إال بثالثة وزراء .نحن لم نقل إننا ال نقبل بأن
ينالوا أربـعــة ،أمــا إذا طالبوا بخمسة فيصبح حق
التكتل عشرة ،ألن حجمنا هو الضعف".
وأضاف" :أكرر أن التفاهم السياسي هو األهم وعلى
أساسه نعطي مما هو حق لنا ،كما فعلنا في السابق،

بارادتنا وليس بالفرض" .ورأى أن "اللقاء مع رئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ليس الهدف ،لكن
ً
ً
ال شيء يمنع حصوله تتويجا أو دفعا لمسار سياسي
واتفاق ال رجوع عنه حول الممارسة ،وأنا أتمنى إعالن
ً
اتفاق مـعــراب ،الــذي وقعته شخصيا وليس رئيس
ً
الجمهورية العماد ميشال عــون" ،متمنيا أن تشكل
الحكومة خالل الشهر الجاري.
وقال" :حتى في وزارة اإلعالم ،كان هناك خالف
مع الوزير ملحم الرياشي حول تلفزيون لبنان ،الذي
هناك عرف بأن يعين رئيس مجلس إدارته رئيس
الجمهورية ،لكن فضلنا أال نخرج األمر إلى اإلعالم".
وأشــار إلى أن "اتفاق معراب ليس الئحة طعام
نـخـتــار مـنـهــا م ــا ن ـش ــاء ،وأس ــاس ــه سـيــاســي يـقــوم
عـلــى دع ــم الـعـهــد لتحقيق م ـشــروع مـشـتــرك ومــن
ضمنه تفاهم ثنائي على الحكومة والتعيينات
واالنتخابات النيابية لكنه غير ملزم لآلخرين".
ً
ولفت باسيل إلى أنه "ال يمكنك أن تتهم فريقا كل

رصيده قائم على محاربة الفساد بأنه فاسد من دون
ً
دليل ثم توافق الحقا على ما كان غيرك ينادي به"،
ً
معتبرا "ربط تمسك رئيس الحزب التقدمي االشتراكي
وليد جنبالط بتوزير ثالثة دروز اشتراكيين (من
الحزب التقدمي االشتراكي) بالفيتو الميثاقي في
المستقبل يصعب األم ــور والـحـلــول فــي الموضوع
ً
الحكومي" .وردا على سؤال حول موقف باسيل من
طريقة عمل وزراء "الـقــوات اللبنانية" في وزاراتـهــم،
قال نائب رئيسمجلس الوزرا ء وزيرالصحة العامة
ي في
في حكومة تصريف األعمالغسان حاصبان 
مؤتمر صحافي أمس" :ال أدري في أي كوكب يعيش
وزيــر الخارجية وال يــرى العمل الــذي يــؤديــه وزراء
ً
القوات اللبنانية .نحن غير مضطرين أن نخبره يوميا
بما نقوم به .كما أسأله عن اإلنجاز ،الذي تحقق في
االقتصاد وم ــاذا فعلنا؟ فلنكن عمليين وواقعيين
ً
ولنقل إننا جميعا نقوم بواجباتنا في العمل الذي
ننجزه ،وأقله أن تقوم الوزارات بواجباتها".

سلة أخبار
بوتفليقة ينهي مهام
مسؤولين في «الدفاع»

أنهى الرئيس الجزائري،
عبدالعزيز بوتفليقة،
القائد األعلى للقوات
المسلحة وزير الدفاع
الوطني ،أمس األول ،مهام
مسؤولين بارزين بوزارة
الدفاع الوطني ،بعد
أسبوع من إقالته قائد
جهاز الشرطة ،عبدالغني
هامل.
وذكرت وزارة الدفاع
الوطني ،في بيان ،أن
الفريق نائب وزير الدفاع
رئيس أركان الجيش،
أحمد قايد صالح،
أشرف باسم الرئيس
بوتفليقة ،على مراسم
تسليم السلطة وتنصيب
العميد غالي بلقصير،
كقائد جديد لجهاز الدرك،
ً
خلفا للواء مناد نوبة.
وكشف تقرير منفصل ،أن
بوتفليقة أنهى مهام مدير
المالية بوزارة الدفاع،
اللواء بوجمعة بودواور،
ومدير الموارد البشرية
بذات الوزارة اللواء مقداد
بن زيان.

«األوروبي» يدين هدم
إسرائيل قرى فلسطينية

دان االتحاد األوروبي
أمس هدم إسرائيل القرى
الفلسطينية بالضفة
الغربية ،ومحاوالت إعادة
توطين الفلسطينيين
ضد إرادتهم .واعتبرت
المتحدثة باسم الممثلة
العليا لالتحاد ماجا
كوسيجانسيس أن قرارات
الهدم اإلسرائيلية تزيد
من خطورة التهديدات
في المنطقة .وقالت إن
خطة بناء مستوطنات
غير شرعية محل القرى
المهدمة يهدد حل
الدولتين ،ويزيد من
احتماالت تقويض السالم
الدائم.
وكانت جرافات االحتالل
هدمت قرية "أبونوار" ،مع
توقعات بأن تطول معاول
الهدم قرية "خان األحمر".

تعهد أميركي بإخراج
السودان من «اإلرهاب»

تعهد القائم باألعمال
األميركي في الخرطوم
ستيفن كوتسيس ،أمس
األول ،العمل مع السودان
من أجل إخراجه من
الالئحة األميركية لـ"لدول
ّ ً
مرحبا
الراعية لإلرهاب"،
بقرار الدولة اإلفريقية
قطع عالقاتها مع كوريا
الشمالية.
وخالل احتفال نظمته
سفارة واشنطن في
الخرطوم بمناسبة العيد
الوطني األميركي ،قال
كوتسيس إن ّ "كوريا
الشمالية تمثل أولوية
قصوى بالنسبة إلى
األمن القومي للواليات
المتحدة".
وكان السودان أعلن
في يونيو الماضي أن
شركاته الدفاعية ألغت
عقودها مع بيونغ يانغ،
ً
مقرا بذلك للمرة األولى
بوجود عقود مع كوريا
الشمالية التي تخضع
لعقوبات دولية شديدة.
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 600غارة في غضون ساعات تحول درعا إلى «جحيم»
ً
ً
ةديرجلا
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في هجوم غير مسبوق من
نوعهّ ،
حولت قوات الرئيس
السوري بشار األسد وحليفتها
روسيا محافظة درعا إلى
جحيم بتنفيذها مئات الضربات
الجوية ،في حين ظهرت
الميليشيات المدعومة من إيران
المنطقة
برفقة جنود روس في ً
الجنوبية ،التي تشمل أيضا
السويداء والقنيطرة.

النظام يستعيد
صيدا وكتيبة الدفاع
ويهاجم طفس من
أربعة محاور

ب ـع ــد ف ـش ــل الـ ـمـ ـف ــاوض ــات عـلــى
اقتراح وقف المعارك مقابل تسليم
ال ـســاح الـثـقـيــل ،اسـتـهــدفــت قــوات
النظام السوري وحليفتها روسيا
بمئات الضربات الجوية مناطق
سـيـطــرة الـفـصــائــل الـمـعــارضــة في
محافظة درع ــا ،فــي تصعيد «غير
مسبوق» منذ بدء الحملة العسكرية
الـمـسـتـمــرة بــالـمـنـطـقــة الـجـنــوبـيــة
ال ـح ــدودي ــة م ــع األردن وإســرائ ـيــل
منذ  19يونيو.
وأح ـ ـصـ ــى الـ ـم ــرص ــد الـ ـس ــوري
لحقوق اإلنسان تنفيذ «الطائرات
السورية والروسية أكثر من 600
ضــربــة جــويــة بين غ ــارات وقصف
ب ــال ـب ــرام ـي ــل ال ـم ـت ـف ـجــرة م ـن ــذ لـيــل
األرب ـعــاء  -الخميس ،واستهدفت
ً
خصوصا بلدات الطيبة والنعيمة
وص ـي ــدا وأم ال ـم ـيــاذن والـ ـي ــادودة
الواقعة في محيط مدينة درعا قرب
الحدود األردنية» .كما طالت بعض
الضربات مدينة درعا ،مهد الثورة
على الرئيس بشار األسد في .2011
وق ـ ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر ال ـ ـمـ ــرصـ ــد رام ـ ــي
عبدالرحمن ،إن التصعيد األخير
«غ ـيــر م ـس ـبــوق» مـنــذ ب ــدء الحملة
ً
العسكرية على درع ــا ،مشيرا إلى
ً
استمرار الغارات صباحا.
ّ
وأضـ ــاف عـبــدالــرحـمــن« :ي ـحــول
الـطـيــران ال ـســوري والــروســي هــذه
ً
المناطق إلى جحيم» ،متحدثا عن
«قصف هستيري على ريــف درعا
في محاولة إلخضاع الفصائل بعد
رفـضـهــا االق ـت ــراح الــروســي لوقف
ال ـم ـع ــارك خ ــال ج ــول ــة ال ـت ـفــاوض
األخيرة عصر األربعاء».
ووثـ ـ ـ ــق ال ـ ـمـ ــرصـ ــد م ـق ـت ــل س ـتــة
مــدنـيـيــن عـلــى األق ــل بـيـنـهــم ام ــرأة
وأربـعــة أطفال جــراء القصف على
بلدة صيدا ،التي تتعرض لغارات
مستمرة منذ أمس ،وتحاول قوات
الـنـظــام اقـتـحــامـهــا ،لـتــرتـفــع بذلك
حصيلة القتلى منذ بــدء الهجوم
ً
إلــى  149مدنيا على األقــل بينهم
ً
ثالثون طفال ،وفق المرصد.

 40طائرة
وقـ ــال مــديــر الـمـكـتــب اإلعــامــي
لفصائل الجنوب حسين أبــازيــد:
«مـ ـن ــذ مـ ـس ــاء أم ـ ــس ح ـت ــى الـ ـي ــوم،
يتبعون سياسة األرض المحروقة
إلج ـ ـبـ ــار ال ـ ـثـ ــوار ع ـل ــى ال ـت ـف ــاوض

دوليات
سلة أخبار
ليلة ثانية من العنف
في نانت الفرنسية

هزت أعمال شغب نانت (غرب
فرنسا) ليل األربعاء -الخميس،
لليوم الثاني على التوالي ،بعد
مقتل شاب برصاص شرطي
أثناء عملية تدقيق في الهويات.
وأوقف  11شخصا في حي
براي ،حيث قتل الشاب،
وشخص في المنطقة الباريسية
في غارج لي غونيس من حيث
كان يتحدر .وأحرقت عشرات
السيارات مجددا في  4أحياء
"حساسة" منها براي ،وألحقت
ً
أضرارا بمبان عامة منها دائرة
شرطة ونحو  10محاالت
تجارية .والتقى رئيس الوزراء
ادوار فيليب ،الذي توجه الى
نانت ،أمس ،رئيسة البلدية
االشتراكية جوهانا روالن،
للبحث في اعمال العنف.

دخان الغارات يغطي سماء درعا أمس (أ ف ب)
ً
ً
مجددا» ،موضحا أن أحد الضباط
ال ــروس هــدد وفــد الـمـعــارضــة قبل
ان ـس ـح ــاب ــه مـ ــن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،أم ــس
األول ،بــأنــه «ف ــي ح ــال لــم يــوافـقــوا
عـلــى االت ـف ــاق ،ف ــإن أربـعـيــن طــائــرة
سـ ـتـ ـغ ــادر مـ ــن (مـ ـ ـط ـ ــار) حـمـيـمـيــم
لقصف الجنوب».
وأوردت غـ ـ ــر فـ ـ ــة ا لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
المركزية التابعة لفصائل الجنوب،
في بيان على «تويتر»« ،التفاوض
بـلـغــة ال ـت ـهــديــد تـتــرجـمــه طــائــرات
ً
ً
االح ـتــال الــروســي قـصـفــا وحــرقــا
ً
وتــدم ـيــرا فــي الـجـنــوب ال ـس ــوري»،
مطالبة «برعاية أممية لمفاوضات
الجنوب».
وعـ ـل ــى أط ـ ـ ـ ــراف م ــدي ـن ــة درعـ ـ ــا،
ل ــم ي ـت ــوق ــف دوي ال ـق ـص ــف ط ــوال
الـ ـلـ ـي ــل ف ـ ــي ه ـ ـجـ ــوم ه ـ ــو األعـ ـن ــف
مـنــذ ب ــدء ق ــوات الـنـظــام هجومها.
وفــي تـغــريــدة عـلــى «تــويـتــر» ،كتب
الـنــاشــط اإلع ــام ــي فــي درع ــا عمر
الحريري «الليلة األصعب واألعنف
ً
قصفا على درعا منذ بدء الهجمة
البربرية لقوات االحتالل الروسي
ونظام األسد».

ً
وتزامنا مع الضربات الجوية،
تمكنت قوات النظام،أمس ،بحسب
المرصد من السيطرة للمرة األولى
منذ أكثر من ثالثة أعوام على نقطة
ع ـلــى ال ـح ــدود ال ـس ــوري ــة األردن ـي ــة
جنوب مدينة بصرى الشام.
وأكـ ـ ـ ــد قـ ــائـ ــد عـ ـسـ ـك ــري سـ ــوري
استعادة مدينة صيدا على بعد 2
كم عن الـحــدود السورية األردنية
وكتيبة الدفاع الجوي بريف درعا
الشرقي.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــن ن ـ ـ ـفـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر
بالمعارضة اقتحام صيدا ،شنت
ق ـ ــوات األس ـ ــد ب ـم ـســانــدة ال ـط ـيــران
ً
الــروســي لليوم الـخــامــس هجوما
على مدينة طفس من أربعة محاور
هي تل السمن وتل الخضر إضافة
إلى الطريق الرئيس من داعل ومن
جهة الـعـبــارة ،فــي محاولة لفصل
م ـنــاطــق س ـي ـطــرة ال ـم ـع ــارض ــة في
الريف الغربي لدرعا إلى قسمين.

مشاركة إيرانية
ورغم الحديث عن ابتعاد إيران

ع ــن م ـعــركــة ال ـج ـن ــوب ،ظ ـهــر قــائــد
ميليشيا «أبـ ــو الـفـضــل الـعـبــاس»
ال ـع ــراق ـي ــة ال ـم ــدع ــوم ــة م ــن ط ـهــران
أوس ال ـخ ـف ــاج ــي ب ــرف ـق ــة ضــابــط
روسي في مدرسة تتخذها قواته
ً
ً
م ـق ــرا ع ـس ـكــريــا ف ــي مـنـطـقــة داع ــل
غربي درعا ،بحسب صور تداولها
ناشطون ،أمس األول ،على «تويتر».
ونعت مــواقــع إيــرانـيــة الضابط
في الحرس الثوري اإليراني محمد
إبراهيم رشيدي ،الذي قتل االثنين،
في دير العدس شمال غربي درعا.

موجة جديدة
مع تفاقم المواجهات في منطقة
خفض التصعيدـ التي تشمل درعا
والـ ـس ــوي ــداء وال ـق ـن ـي ـطــرة ،تــدفـقــت
مـ ــوجـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن الـ ـن ــازحـ ـي ــن
عـلــى ح ــدود األردن ،قــدرهــا وزيــر
الـخــارجـيــة أي ـمــن الـصـفــدي بنحو
 200أل ـ ــف ش ـخ ــص ف ـي ـم ــا ت ـحــدث
ال ـم ــرص ــد ع ــن  300ألـ ــف فـ ــار منذ
ً
 25يوما.
ودعت المتحدثة باسم مفوض

ح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان الـ ـت ــاب ــع ل ــأم ــم
المتحدة ليز ثروسيل األردن ودول
ال ـم ـن ـط ـقــة إلـ ــى «ت ـك ـث ـيــف ال ـج ـهــود
واستقبال الفارين» .ورد أكثر من
مـ ـس ــؤول ف ــي ال ـم ـم ـل ـكــة بــالـتــأكـيــد
على «عــدم الـقــدرة على استضافة
ال ـم ــزي ــد م ــن الــاج ـئ ـيــن وض ـ ــرورة
اتـ ـخ ــاذ خـ ـط ــوات ف ــوري ــة ل ـل ـحــؤول
دون تهجير السوريين من بيوتهم
وبـ ـل ــداتـ ـه ــم ف ـ ــي ج ـ ـنـ ــوب س ــوري ــة
وإمدادهم بالمساعدات من الداخل».

«مناطق عازلة»
وب ـع ــد ن ـحــو عـ ــام م ــن تـطـبـيـقــه،
تـ ـن ــاول ــت وس ــائ ــل إعـ ـ ــام عــالـمـيــة
الـ ـم ــوق ــف األمـ ـي ــرك ــي مـ ــن مـنـطـقــة
خـفــض التصعيد جـنــوب ســوريــة
وسـلـطــت ال ـض ــوء عـلــى مـبــاحـثــات
الرئيس دونالد ترامب مع العاهل
األردنــي الملك عبدالله الثاني في
ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ق ـبــل أس ـبــوع ـيــن،
مؤكدة أنه عبر عن ثقته بإمكانية
ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق م ــع الــرئـيــس
الــروســي فالديمير بوتين فــي 16

البرلمان المقدوني ّ
يقر
تغيير اسم البالد

يوليو الـجــاري في هلسنكي على
«م ـن ــاط ــق ع ــازل ــة» ج ـن ــوب ســوريــة
إلتاحة الفرصة النسحاب أميركي
بأقرب فرصة.

مقتل أميركيين
وفــي ديــر ال ــزور ،أفــاد ناشطون
بمقتل عدد من الجنود األميركيين
في هجوم لتنظيم «داعش» بعبوات
ن ــاس ـف ــة اسـ ـتـ ـه ــدف ،أم ـ ــس األول،
دوريتهم قرب قرية النملية شمال
المحافظة.
ووف ـ ــق م ــوق ــع «دي ـ ــر الـ ـ ــزور »24
ومـ ـ ــوقـ ـ ــع «فـ ـ ـ ـ ـ ــرات ب ـ ـ ــوس ـ ـ ــت» ،فـ ــإن
عـ ـن ــاص ــر «داع ـ ـ ـ ـ ــش» قـ ــامـ ــوا بـ ــزرع
الـعـبــوات على الطريق الـعــام قرب
ال ـق ــري ــة ،وف ـج ــروه ــا ع ـن ــد وص ــول
دوريــة مشتركة للقوات األميركية
وقـ ـ ـ ـ ــوات س ـ ــوري ـ ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
(قسد) ،مشيرين إلى أن إطالق نار
كثيف أ عـقــب عملية التفجير قبل
فــرار عناصر التنظيم إلى مناطق
سيطرتهم في البادية الشمالية.
(عواصم -وكاالت)

تركيا تودع آخر رئيس وزراء في تاريخها الحديث

صوت أغلبية أعضاء البرلمان
المقدوني مرة أخرى بالموافقة
على االتفاق المبرم مع اليونان
بشأن تغير اسم جمهورية
يوغوسالفيا السابقة بإجمالي
 69صوتا من أصل .120
وأعلن ،أمس ،رئيس الجمعية
التشريعية طلعت جعفري:
"صوت  69من الـ 70بنعم،
وتم تمرير الوثيقة ،وانتهت
الجلسة على هذا" .ووقع وزيرا
خارجية اليونان ،نيكوس
كوتزياس ،وجمهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة ،نيكوال
ديميتروف ،اتفاقا في  17يونيو،
حول االسم الدستوري الجديد
للبالد ،جمهورية مقدونيا
الشمالية.

اعتقال امرأة تسلقت
تمثال الحرية بنيويورك

يلدريم :البرلمان سيكون له دور فاعل في التشريع والرقابة ...و«الطوارئ» تنتهي االثنين

ً
ً
متظاهرة رسمت على وجهها علم تركمانستان الشرقية وعلما صينيا في تجمع داعم ألقلية
اإليغور الصينية المسلمة التي تقول إنها تتعرض الضطهاد في إسطنبول أمس (أ ف ب)

م ــع بـ ــدء تـطـبـيــق ن ـظ ــام الـحـكــم
الرئاسي في البالد ،أصبح رئيس
ال ــوزراء الحالي بــن علي يلدريم،
ّ
الذي شكل الحكومة التركية الـ،65
آخ ــر م ــن ي ـتــولــى مـنـصــب رئــاســة
الوزراء في تاريخ تركيا الحديث.
ُ
وألـغــي منصب رئــاســة ال ــوزراء
ً
في تركيا ،تزامنا مع االنتقال من
الـنـظــام البرلماني إلــى الرئاسي
ب ـ ـعـ ــد االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة
والبرلمانية التي شهدتها البالد
يوم  24يونيو الماضي.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت
أمس األول ،مرسوما يتضمن نقل
ب ـعــض ال ـصــاح ـيــات إلـ ــى رئـيــس
الجمهورية في ضوء انتقال البالد
إلى نظام الرئاسة التنفيذية الذي
أقرته االنتخابات األخيرة.
ُ
ويدخل المرسوم تعديال على

ال ـقــوان ـيــن ال ـت ــي ي ـع ــود تــاريـخـهــا
مــن عــام  1924إلــى  2017سيغير
اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة مـ ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
وم ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء إلـ ــى الــرئ ـيــس
ومكتب الرئيس.
ّ
تـ ــولـ ــى يـ ـل ــدري ــم م ـن ـصــب وزيـ ــر
المواصالت واالتصاالت والمالحة
البحرية ،ألكثر من  11عاماُ ،
وعرف
بــ»مـهـنــدس الـمـشــاريــع العمالقة»
و»مـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدس الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرق» ب ـف ـض ــل
اإلنجازات الالفتة التي حققها.
واشتهر يلدريم بعبارات خاصة
أهمها «ال يوجد ملوك للطرق بل
ق ــواع ــد» ،و«ن ـحــن نقسم الـطــرقــات
ونوحد تركيا» ،كما ُعرف عنه روح
ّ
الودية ،إلى
الدعابة والشخصية
جانب الهدوء واالتزان والصرامة
فــي القضايا التي تمس مصالح
البالد.

وعمل يلدريم مستشارا لرئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ل ـف ـتــرة ق ـص ـيــرة من
الزمن ،كما شغل منصب الرئيس
الثالث لحزب «العدالة والتنمية»
الحاكم مدة عام واحد.
الى ذلك ،أعلن يلدريم ،امس ،ان
البرلمان سيزداد أهمية في النظام
الرئاسي خالل المرحلة الجديدة
وسيكون له دور فاعل في التشريع
والرقابة.
وأض ـ ــاف ،فــي حـ ــوار مــع وكــالــة
«األناضول» لألنباء ،أن «الحكومة
ل ـي ـســت ل ــدي ـه ــا ص ــاح ـي ــة ت ـقــديــم
مقترح قــانــون إلــى البرلمان عدا
قــانــون الـمــوازنــة ،وه ــذا يــدل على
الـ ـ ـق ـ ــوة ال ـم ـط ـل ـق ــة ل ـل ـب ــرل ـم ــان فــي
السلطة التشريعية».
وأش ــار إل ــى أن «تـحــالــف األم ــة»
(تـحــالــف الـمـعــارضــة) اتـفــق حــول

«نقطة واحدة» وهي الحيلولة دون
فوز الرئيس رجب طيب إردوغان
ً
في االنتخابات الرئاسية ،مبينا
ً
أن «هـ ـن ــاك ان ـخ ـف ــاض ــا ف ــي نسبة
أصوات العدالة والتنمية مقارنة
ب ــان ـت ـخ ــاب ــات االول م ــن نــوفـمـبــر
 2015وهذا االنخفاض يعد بمثابة
رسـ ــالـ ــة ل ـن ــا مـ ــن ال ـش ـع ــب ون ـحــن
تلقينا هذه الرسالة».
وأض ـ ـ ــاف أن «رئ ـ ـيـ ــس ال ـع ــدال ــة
والتنمية (رج ــب طيب إردوغ ــان)
ه ــو ال ـ ــذي ي ـح ــدد م ــرش ــح ال ـحــزب
لرئاسة البرلمان ،ونحن جاهزون
ً
ألي مهمة توكل إلينا» ،الفتا إلى
أن التشكيلة ال ــوزاري ــة الـجــديــدة
ُ
ســتـعـلــن االثـنـيــن الـمـقـبــل ،وبــذلــك
ستكون حالة الطوارئ قد انتهت.
(إسطنبول  -وكاالت)

ً
ّ
«نوفيتشوك» يسمم مجددا عالقات لندن وموسكو فنزويال تتأهب لـ«اجتياح ترامب»
ّ
ّ

تلويح بتدابير جديدة ضدروسي ا وزاخاروفا تدعو لعدم التورط في «أالعيب قذرة»
بعد خمسة أشهر من «تسميم»
العالقات البريطانية  -الروسية،
على خلفية تـعـ ّـرض الجاسوس
الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق سـ ـي ــرغ ــي
س ـكــري ـبــال واب ـن ـتــه جــول ـيــا لـغــاز
أعصاب «نوفيتشوك» الذي طوره
االتحاد السوفياتي خالل الحرب
الباردة ألغراض عسكرية ،عاودت
المملكة المتحدة توجيه أصابع
ً
االتـهــام مـجــددا إلــى موسكو في
ق ـض ـيــة ت ـس ـمــم جـ ــديـ ــدة ت ـعــرض
لها زوجــان بريطانيان في بلدة
امـيـس ـبــوري الـقــريـبــة مــن مدينة
ســالــزبــوري البريطانية ،إذ عثر
ع ـلــى س ـكــري ـبــال واب ـن ـت ــه فــاقــدي
الــوعــي فــي  4م ــارس فــي حــادثــة
أث ـ ـ ـ ــارت أزمـ ـ ـ ــة دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة مــع
روسيا والعالم أجمع.
وش ـ ـعـ ــر الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــان دون
ً
ستورغيس ( 44عاما) وتشارلي
رولــي ( 45عــامــا) ،بوعكة السبت
في اميسبوري ،أدخال على أثرها
المستشفى ،وو صـفــت حالتهما
بأنها حرجة.
وتبذل شرطة مكافحة اإلرهاب
ً
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة جـ ـ ـه ـ ــودا ل ـم ـعــرفــة
كـيـفـيــة ت ـع ــرض ال ــزوج ـي ــن لـغــاز
«نوفيتشوك».
ومـ ـ ــن ب ــرلـ ـي ــن ،أك ـ ـ ــدت رئ ـي ـســة

الشرطة تغلق أمس طريقا يؤدي الى موقع حادث امسبوري (أ ف ب)
ال ــوزراء البريطانيةتيريزا ما 
ي
أن «ال ـشــرط ـة سـتـبــذل ك ــل م ــا في
التسمم

وسعها لتوضيححاالت
ً
الجديدة« ،مشيرة إلى أن «تعرض
شخصين جديدين لنوفيتشوك
ً
ف ــي بــري ـطــان ـيــا أمـ ــر م ـق ـلــق ج ــدا
وأعـ ــرف أن ال ـشــرطــة سـتـبــذل كل
مــا فــي وسـعـهــا فــي تحقيقاتها
لتحديد ما حصل».
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،طـ ــالـ ــب وزي ـ ــر
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـب ــري ـط ــان ــي ســاجــد

ج ــاوي ــد روسـ ـي ــا أم ـ ــس ،بـتـقــديــم
تــوضـيـحــات .ول ــم يستبعد أمــام
ً
الـبــرلـمــان إث ــر تــرؤســه اجـتـمــاعــا
ً
طارئا «اتخاذ تدابير جديدة ّ 
ضد
روسيا بعد حادث أميسبوري»،
ً
ً
وتـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــع «ن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدا م ــن
الكرملين كما حصل إ ثــر عملية
سالزبوري».
ول ــم يـتــأخــر ال ــرد ال ــروس ــي ،إذ
دع ــت الـنــاطـقــة بــاســم الخارجية
الروسية ماريا زاخاروفا الشرطة

البريطانية إلى عدم التورط في
«أالع ـيــب سياسية ق ــذرة بدأتها
بـعــض ال ـج ـهــات ف ــي ل ـنــدن وإل ــى
ً
ال ـت ـعــاون أخ ـيــرا مــع ق ــوات األمــن
الروسية حول التحقيق» .وتابعت
أن «حكومة تيريزا ماي وممثليها
سـيـتـعـيــن ع ـل ـي ـهــم االع ـ ـتـ ــذار عــن
كــل مــا ص ــدر منهم أم ــام روسـيــا
ً
وأيضا أمام األسرة الدولية ،لكن
ً
ذلك سيحصل الحقا».
(عواصم  -وكاالت)

أمر الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو قوات
الجيش بالتأهب عقب ورود تقارير إعالمية أميركية
مفادها أن الرئيس األميركي دونالد ترامب أشار
«قبل عام» إلى احتمال اجتياح فنزويال.
وقال مادورو خالل مراسم عسكرية« :ال يمكنكم
التخفيف من درجة تأهبكم ولو ثانية ألننا سندافع
عن أعظم حق لبلدنا في تاريخها أال وهو العيش
بسالم».
وأشــار إلــى تقارير تناقلتها شبكة «ســي ان ان»
االخبارية األميركية وأف ــادت بــأن ترامب طــرح في
اغسطس  2017أمام مستشاريه للسياسة الخارجية
احتمال اجتياح فنزويال الغنية بالنفط ،والتي تتهم
إدارة ترامب نظامها اليساري باالستبداد والفساد.
ونقلت «سي ان ان» عن مسؤول رفيع المسنوى
في اإلدارة األميركية ،أن مستشاري ترامب رفضوا
الـفـكــرة كما رفضها ق ــادة أمـيــركــا الالتينية الذين
طرحها ترامب عليهم كذلك.
وأش ـ ــار مـ ـ ــادورو إلـ ــى أن هـ ــذه ال ـت ـق ــاري ــر تــدعــم
تأكيداته بأن الواليات المتحدة تخطط لشن هجوم
عـسـكــري عـلــى ف ـنــزويــا لـلـسـيـطــرة عـلــى م ــوارده ــا
النفطية الضخمة.
وفي أعقاب االجتماع في أغسطس الماضي في
المكتب البيضاوي لمناقشة فــرض عقوبات على
فنزويال ،توجه ترامب إلى كبار مساعديه ،وطرح
ً
س ــؤاال« :فــي ظــل التفكك السريع لفنزويال المهدد
لــأمــن اإلقـلـيـمــي ،لـمــاذا ال تـغــزو أمـيــركــا هــذا البلد
المضطرب؟».
وفاجأ االقـتــراح الحاضرين في االجتماع ،بمن
فيهم وزي ــر الـخــارجـيــة الـســابــق ريـكــس تيلرسون،
ومستشار األمن القومي السابق إتش آر ماكماستر،

وك ــاه ـم ــا تـ ــرك اإلدارة م ـن ــذ ذلـ ــك ال ـح ـي ــن ،حـســب
المسؤول الرفيع في اإلدارة األميركية.
وفي حديث متبادل استغرق نحو خمس دقائق،
ت ـن ــاوب مــاكـمــاسـتــر وآخ ـ ــرون الـتــوضـيــح للرئيس
األم ـيــركــي كـيــف يـمـكــن للعمل الـعـسـكــري أن يأتي
بنتائج عكسية ،وأن يخاطر بـفـقــدان الــدعــم الــذي
حصل عليه من حكومات أميركا الالتينية لمعاقبة
مادورو على نهجه الديكتاتوري.
ل ـك ــن تـ ــرامـ ــب أع ـ ــاد ال ـت ــذك ـي ــر ب ـ ـحـ ــاالت نــاج ـحــة
للدبلوماسية العسكرية األميركية في المنطقة مثل
غزو بنما وغرينادا في الثمانينيات.
وفي اليوم التالي ،أي في  11أغسطس الماضي،
أعــاد تــرامــب الحديث عالنية عــن «خـيــار عسكري»
إلزالــة مــادورو من السلطة ،وهو ما رفضته دوائر
السياسة األميركية.
وبعد فترة وجيزة ،أثار ترامب فكرة غزو فنزويال
عـسـكــريــا مــع الــرئـيــس الـكــولــومـبــي خ ــوان مــانــويــل
سانتوس ،وفقا للمسؤول األميركي ،وهو ما أكده
اثنان من كبار المسؤولين الكولومبيين.
وفــي سبتمبر الـمــاضــي ،على هــامــش الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،ناقش ترامب مرة أخرى غزو
فنزويال ،وهذه المرة بمزيد من التفصيل ،في عشاء
خاص مع قادة  4من دول أميركا الالتينية.
وأفاد المسؤول األميركي إن أول ما قاله الرئيس
في حفل العشاء هو «طلب مني الموظفون أال أتكلم
عن هذا» .ثم راح يسأل كل زعيم إذا كان متأكدا من
رغبته برفض العمل العسكري ضد فنزويال ،وأجاب
القادة األربعة ،ترامب برفض االقتراح قطعا.
(كراكاس ،واشنطن  -وكاالت)

اعتقلت الشرطة األميركية
امرأة تسلقت تمثال الحرية
في نيويورك مساء األربعاء،
بعد أن اضطرت الشرطة إلى
إخالء جزيرة ليبرتي آيالند
التي يوجد بها التمثال
بسبب تلك الواقعة.
وذكر مصدر في شرطة
نيويورك لشبكة "سي إن إن"
اإلخبارية ،أن المرأة التي
كانت تحتج على سياسة
فصل أطفال المهاجرين
عن ذويهم على الحدود
األميركية -المكسيكية ،ظلت
أعلى التمثال مدة ساعتين
قبل أن يتم اعتقالها.

«البافاري» األلماني ّ
يهدد
إيطاليا بإعادة الالجئين

هدد ماركوس بلومه ،األمين
العام لـ"الحزب المسيحي
االجتماعي البافاري"
األلماني ( ،)CSUإيطاليا في
حال رفضت التعهد واالتفاق
الرسمي على استعادة
الالجئين.
وقال" :على إيطاليا أن تعرف
أنه إذا لم يكن هناك اتفاقية
حول استعادة طالبي اللجوء
المسؤولة عنهم ،فإننا سنرد
الالجئين من عند الحدود
األلمانية -النمساوية".
إلى ذلك ،استقبلت أمس،
المستشارة األلمانية أنجيال
ميركل كال من رئيسة
الوزراء البريطانية تيريزا
ماي ،ورئيس الحكومة
المجرية فيكتور اوربان ،كل
على حدة ،في وقت يحقق
مؤيدو سياسات متشددة
إزاء المهاجرين مكاسب
في أوروبا ،بينما تجد
المستشارة األلمانية نفسها
ّ
التكيف مع هذا
مضطرة إلى
التيار.
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أخبار مصر

السيسي يقر العمل بأكبر موازنة عامة في تاريخ مصر
● ندب قضاة لجنة التحفظ على أموال اإلرهابيين ● المؤبد لمستشار مرسي
القاهرة  -حسن حافظ

وسـ ـ ـ ــط ت ـ ـحـ ــديـ ــات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واج ـت ـم ــاع ـي ــة ص ـع ـبــة ل ــدول ــة ذات
 100مـلـيــون نـسـمــة ،هيمن الملف
االقـتـصــادي على تـحــركــات الــدولــة
المصرية أمــس ،إذ صــدق الرئيس
عبدالفتاح السيسي ،على القانون
رقم  100لسنة  ،2018بربط الموازنة
الـ ـع ــام ــة لـ ـل ــدول ــة ل ـل ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة
 ،2019/2018التي أقــرهــا البرلمان
فـ ــي وق ـ ــت سـ ــابـ ــق ،وبـ ــذلـ ــك تــدخــل
أكبر موازنة في تاريخ مصر بـ 1.7
تريليون جنيه (نحو  90مليار دوالر
أميركي) ،وتواجه حكومة مصطفى

ترحيب بإلغاء أوروبا فحص الفراولة
أش ــاد وزي ــر ال ــزراع ــة ال ـم ـصــري ،عــزالــديــن أبــوسـتـيــت ،أم ــس ،بـقــرار
المفوضية األوروبية إلغاء الفحوص اإلضافية التي كانت تطبق على
الفراولة المصرية ،وذلــك بناء على التوصية الصادرة من مجموعة
العمل األوروبـيــة الخاصة بمراجعة قوائم الحاصالت التي تخضع
لفحوص إضافية .وقال أبوستيت ،في بيان رسمي ،إن أعضاء لجنة
النبات والحيوان والعلف بالمفوضية األوروبية صوتوا على توصية
مجموعة العمل ،لمصلحة رفع الفراولة المصرية من قائمة الحاصالت
الزراعية التي يطبق عليها الفحوص اإلضافية.،

ً
ً
مدبولي اختبارا صعبا باالستمرار
في اإلجراءات اإلصالحية مع تزايد
شكاوى المواطنين من موجة الغالء
التي ال تنتهي.
وقـ ــدرت اس ـت ـخــدامــات الـمــوازنــة
الـ ـع ــام ــة لـ ـل ــدول ــة ل ـل ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة
ال ـجــديــدة بـمـبـلــغ  1.724تــريـلـيــون
ج ـن ـي ــه ،ف ــي ح ـي ــن قـ ـ ــدرت إي ـ ـ ــرادات
الموازنة ومتحصالتها من اإلقراض
ومبيعات األص ــول المالية ،بنحو
تريليون جنيه ،بينما بلغ إجمالي
األجور وتعويضات العاملين 270
مليار جنيه ،وقيمة الدعم والمنح
ً
والـمــزايــا االجتماعية  328مليارا،
وب ـل ــغ إج ـمــالــي مـسـتـحـقــات س ــداد
الـقــروض المحلية واألجنبية 276
ً
مـلـيــارا ،بينما تــم تقدير اإلي ــرادات
الـمـتــوقـعــة م ــن إج ـمــالــي الـضــرائــب
ً
ب ـ  770م ـل ـيــارا .واسـتـبــق السيسي
اعتماد الموازنة بعقد اجتماع مع
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي،
ووزيــر المالية محمد معيط ،أمس
األول ،ل ـب ـحــث ب ــرن ــام ــج اإلص ـ ــاح
االقـ ـتـ ـص ــادي واالج ـت ـم ــاع ــي ال ــذي
ت ـت ـب ـنــاه الـ ــدولـ ــة ،ووج ـ ــه الـسـيـســي
بــاالسـتـمــرار فــي اتـخــاذ اإلج ــراءات
الــازمــة لتنفيذ بــرنــامــج اإلص ــاح

االقتصادي ،ومواصلة العمل على
ً
خفض الدين العام ،واالنتهاء سريعا
من مشروع التأمين الصحي.
وي ـ ـج ـ ـمـ ــع م ـ ــراق ـ ـب ـ ــون ع ـ ـلـ ــى أن
التحدي األكـبــر أم ــام الحكومة في
السنة المالية التي بدأت مع مطلع
يــول ـيــو ال ـ ـجـ ــاري ،ه ــو ال ـع ـمــل على
جذب استثمارات أجنبية إلنعاش
االقـتـصــاد المتعثر ،بــالـتــوازي مع
العمل على كبح موجة الغالء التي
ً
ضربت المصريين جميعا ،وولدت
حالة من الرفض الشعبي المكتوم
ل ـب ــرن ــام ــج اإلصـ ـ ـ ــاح االق ـت ـص ــادي
الذي تتبناه القاهرة ،وقال الخبير
االقتصادي رشاد عبده ،لـ"الجريدة"،
إن الحكومة عليها السيطرة على
المصروفات التي ال تــزال أكبر من
اإليـ ـ ـ ـ ــرادات أي إن ع ـجــز ال ـم ــوازن ــة
مستمر ،وأنها مجبرة على البحث
عن موارد جديدة.
وفي حين أعلن البنك المركزي،
أم ــس ،ارت ـفــاع االحـتـيــاطــي النقدي
في نهاية يونيو إلى  44.258مليار
دوالر أم ـي ــرك ــي (ال ـ ـ ـ ــدوالر ب ـ ـ 17.8
ً
جنيها) ،بزيادة  119مليون دوالر
عن الشهر السابق عليه ،صرح نائب
وزي ــر المالية للسياسات المالية

ً
مستقبال رئيس الحكومة ووزراء أمس األول
السيسي
أحمد كجوك ،بأن الشريحة الجديدة،
التي تسلمتها مصر من صندوق
النقد الدولي بقيمة ملياري دوالر،
يوم الجمعة الماضي ،ستستخدم
لسد عجز الموازنة العامة للدولة،
وحـصـلــت الـقــاهــرة عـلــى ق ــرض من
الصندوق في نوفمبر  ،2016بقيمة
 12مليار دوالر على ثالث سنوات.

تشكيل لجنة
في غضون ذلــك ،أصــدر الرئيس
ً
ً
الـسـيـســي ق ـ ــرارا ج ـم ـهــوريــا ،أمــس،
ب ـنــدب ال ـق ـضــاة ،الــذيــن سيعملون
فــي لجنة التحفظ والـتـصــرف في
أموال اإلرهابيين ،في ضوء القانون
الخاص بتنظيم إجــراءات التحفظ
وا لـ ـحـ ـص ــر واإلدارة وا لـ ـتـ ـص ــرف

ف ــي أمـ ـ ــوال ال ـج ـم ــاع ــات اإلره ــاب ـي ــة
واإلرهــاب ـي ـيــن ،ال ــذي سـبــق أن أقــره
ال ـب ــرل ـم ــان الـ ـمـ ـص ــري ،وي ـع ــد ق ــرار
ً
ً
أمس تفعيال رسميا لقرار السيسي
ال ـســابــق بـتـشـكـيــل الـلـجـنــة ف ــي 27
يونيو الماضي.
ون ــص ال ـق ــرار عـلــى ن ــدب رئيس
استئناف بمحكمة القاهرة محمد
ً
يــاســر أب ــو الـعـنـيــن رئ ـي ـســا للجنة
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة وع ـ ـضـ ــويـ ــة ال ـق ـض ــاء
بمحاكم االستئناف أيمن فرحات،
وباهر بهاء الدين ،ووليد محمود،
ون ـه ــاد صـ ــاح ،وأح ـم ــد مصطفى
البقلي ،وع ــاء محمد إبــراهـيــم ،إذ
تــم تشكيل الـلـجـنــة مــن رئ ـيــس و7
أع ـضــاء ،وستتولى اللجنة تنفيذ
األحـكــام القضائية الـصــادرة بحق
ق ـيــادات جـمــاعــة "اإلخ ـ ــوان" غيرها

م ــن الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة ،فيما
يتعلق بحصر وم ـصــادرة األمــوال
الخاصة بهم.

مستشار مرسي
ً
قضائيا ،قررت محكمة جنايات
ال ـقــاهــرة الـمـنـعـقــدة بـمـعـهــد أمـنــاء
الـشــرطــة بـطــرة (جـنــوبــي الـقــاهــرة)
أمـ ـ ـ ـ ــس ،ب ــالـ ـسـ ـج ــن ال ـ ـمـ ــؤبـ ــد ع ـلــى
الـمـسـتـشــار االق ـت ـص ــادي للرئيس
األسـ ـب ــق مـحـمــد م ــرس ــي ،عـبــدالـلــه
شـحــاتــة ،و 5متهمين آخ ــري ــن ،في
ً
القضية المعروفة إعالميا بـ "اللجان
الـ ـن ــوعـ ـي ــة" ،ك ـم ــا ق ـض ــت بــالـسـجــن
ً
الـمـشــدد  15عــامــا ضــد  6متهمين
آخرين ،ومتهم واحد بالسجن مدة
ً
 10سنوات ،فضال عن إصدار أحكام

غيابية لثمانية متهمين هاربين
بالسجن المؤبد.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة
ً
أن المتهمين ( 21شخصا) عملوا
على التخطيط السـتـهــداف بعض
األماكن الحيوية منها أبراج الضغط
العالي ومولدات الكهرباء بالمنيل
والـطــالـبـيــة ف ــي مـحــافـظــة الـجـيــزة،
بـجــانــب تـنـفـيــذ عـمـلـيــات إرهــابـيــة
ضد رجال الشرطة والقضاة ورجال
الـ ـق ــوات الـمـسـلـحــة ل ـبــث الـفــوضــى
داخــل البالد ،وتم توجيه اتهامات
عــدة للمتهمين ،منها تولي قيادة
ً
واالنضمام لجماعة أسست خالفا
ل ـل ـق ــان ــون واالش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي ات ـف ــاق
جنائي ،الغرض منه ارتكاب جريمة
ً
الـتـخــريــب الـعـمــدي ألم ــاك تنفيذا
لغرض إرهابي.

ةديرجلا
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ً
األزرق األولمبي استهل تدريباته بحضور  60العبا
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باختصار
ً
رودولفو أروابارينا مدربا
للريان القطري

فاضل طالبهم بااللتزام ...والهاجري متفائل

حازم ماهر

استهل المنتخب الوطني
األول،
األولمبي
تدريباته أمس ً
ً
بحضور  60العبا ،استعدادا
لتصفيات أولمبياد طوكيو
.2020

يــواصــل منتخبنا الوطني األولـمـبــي تدريباته
اليومية على الملعب الفرعي رقم  3بنادي النصر
ال ـي ــوم ،اس ـت ـعــدادا ل ـخــوض مـنــافـســات التصفيات
اآلسيوية المؤهلة ألولمبياد طوكيو .2020
ويتدرب الفريق على مجموعتين تحت إشراف
الـمــدرب بــداح الـهــاجــري ،حيث يـتــدرب المدافعون
ً
والعبو خط الوسط أصحاب النزعة الدفاعية معا،
فيما يـتــدرب العبو خــط الهجوم والــذيــن يميلون
ً
للنواحي الهجومية معا.
وكــان المنتخب األولمبي دشــن تدريباته أمس
األول على الملعب ذاته ،بحضور  60العبا وغياب 7
العبين ،ألسباب متفاوتة ،بين اإلصابات والتواجد
خارج البالد.
جدير بالذكر ،أن الهاجري سوف يستبعد عددا
كـبـيــرا مــن الــاعـبـيــن قـبــل ال ـم ـغــادرة إل ــى المعسكر
الخارجي ،الذي سيقام في إحدى الدول األوروبية
في  1أغسطس المقبل.
وي ـس ـت ـعــد ال ـم ـن ـت ـخــب لـلـتـصـفـيــات م ــن خـ ــال 6

مباريات ودية دولية ستقام خالل "فيفا داي" ،إضافة
إلى معسكر خارجي سيقام في يناير المقبل ،إلى
جانب إلى معسكر أغسطس ،الذي سيشهد إقامة
عدد كبير من المباريات ،سوف يتم تحديدها في
وقت الحق.

فاضل يتمنى التوفيق لالعبين
وعـقــد مــديــر المنتخب حسين فــاضــل اجتماعا
مع الالعبين قبل انطالق التدريب ،هنأهم خالله
على االنضمام للمنتخب ،ال سيما أن ارتداء شعار
المنتخبات الوطنية شرف كبير ألي العب.
وأكد فاضل أن المنتخب األولمبي خطوة مهمة
لـلـغــايــة نـحــو االن ـض ـمــام للمنتخب األول ،مـشــددا
لجميع الالعبين على أنهم قريبون للغاية من ارتداء
فانيلة المنتخب األول.
وشـ ــدد لــاعـبـيــن عـلــى أن ال ـب ـقــاء ف ــي المنتخب
األول ـم ـبــي واالن ـض ـمــام للمنتخب األول أم ــر ليس

سهال ،لكنه ليس مستحيال بكل التأكيد ،وطالبهم
بضرورة بــذل مجهودات مضاعفة في التدريبات
والمباريات الودية في المرحلة المقبلة ،مع ضرورة
االلتزام بالتعليمات ،سواء الفنية أو اإلدارية داخل
المستطيل األخضر وخارجه.
وأع ـ ــرب فــاضــل ع ــن أمـنـيـتــه بــالـتــوفـيــق لجميع
الالعبين ،من دون استثناء ،في تحقيق أحالمهم
مع الساحرة المستديرة والمنتخبات الوطنية ،وأن
يسيروا على طريق التألق بشكل دائم.

الهاجري :مباراتان وديتان مع األندية
أكــد مــدرب المنتخب األولمبي بــداح الهاجري،
أن الـتــركـيــز فــي الــوقــت ال ـحــالــي خ ــال الـتــدريـبــات
سيكون على االرتقاء بمعدل اللياقة البدنية لجميع
الالعبين ،خصوصا أن التدريبات في أنديتهم لم
تبدأ بعد ،مضيفا أن هناك يوم راحة بشكل أسبوعي
لجميع الالعبين.

وأفاد بأن الجهاز اإلداري سينسق خالل الفترة
المقبلة مع األندية التي ستدشن تدريباتها خالل
األي ـ ــام الـقـلـيـلــة الـمـقـبـلــة ،لــات ـفــاق عـلــى مـبــاراتـيــن
تجريبيتين قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي.
وتــابــع" :سيعمل الـجـهــاز على إع ــداد الالعبين
بشكل الئق ،فالهدف الذي ينتظرهم كبير ،خصوصا
أن التأهل ألولمبياد طوكيو أمر نسعى إلى تحقيقه
جميعا في الفترة المقبلة".
وأعرب الهاجري عن تفاؤله ،خصوصا أن هناك
دع ـمــا غ ـيــر م ـح ــدود ي ـقــدمــه مـجـلــس إدارة ات ـحــاد
الكرة واللجنة الفنية للمنتخب األولمبي وجميع
المنتخبات الوطنية ،إذ إن المرحلة الحالية ستشهد
ب ـن ــاء مـنـتـخـبــات ج ــدي ــدة ل ـل ـكــرة ال ـكــوي ـت ـيــة سيتم
االعتماد عليها في السنوات المقبلة كي تكون رافدا
للمنتخب الوطني األول.

الكندري يقدم الكأس لمدير عام الهيئة
اسـتـقـبــل د .ح ـمــود فليطح الـمــديــر الـعــام
للهيئة العامة للرياضة ،بطل لعبة الكارت
الكويتي سلمان الكندري ،بمناسبة حصوله
على المركز األول في بطولة البحرين الدولية
للكارت في أبريل الماضي.
وهنأ فليطح البطل الكندري على هذا
ً
ً
اإلنجاز ،مؤكدا أن الهيئة ال تدخر جهدا
ف ــي تـشـجـيــع ودعـ ــم ال ـم ــواه ــب الـكــويـتـيــة
لتحقيق المزيد من اإلنجازات التي ترفع

اسم الكويت في الملتقيات الرياضية.
ويـعــد الـكـنــدري أول كويتي يحصل على
ً
بطولة الكارت مما يعد إنجازا غير مسبوق
في تاريخ الرياضة الكويتية.
وتقدم محمد الكندري والد البطل سلمان
ب ــواف ــر ال ـش ـكــر والـ ـع ــرف ــان إلـ ــى الـمـســؤولـيــن
بالهيئة على الــدعــم والـمـســانــدة المستمرة
لمشوار ابنه ودفعه للحصول على المراكز
المتقدمة.

عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" أن ج ـهــاز الـكــرة
بنادي برقان ،برئاسة أمين الصندوق
فهد بوخرما ،يفاضل حاليا بين عدد
من السير الذاتية لمدربين وطنيين
وأجــانــب ،الختيار األفـضــل واألنسب
منهما خالل  3أيام على األكثر.
ي ــذك ــر أن مـ ـ ــدرب ال ـف ــري ــق ال ـســابــق
م ـح ـم ــد ده ـي ـل ـي ــس اعـ ـ ـت ـ ــذر ع ـ ــن ع ــدم
اسـتـكـمــال مهمته مــع ال ـنــادي بسبب
ظروف خاصة ،وهو األمر الذي وافق
عليه مجلس اإلدارة برئاسة همالن
الهمالن.
وأرجــأ جهاز الكرة ملف الالعبين
الــذيــن يـنــوي ال ـنــادي الـتـعــاقــد معهم،
إل ــى حـيــن الـتـعــاقــد مــع م ــدرب ،وال ــذي
سيقع عليه مهمة تحديد المراكز التي
تحتاج إلى تدعيم بالعبين محليين
ومحترفين.
يــذكــر أن بــرقــان ي ـشــارك فــي دوري

أسانتي ينضم للجزيرة
اإلماراتي

توجيه الالعبين قبل بدأ التدريب
(تصوير جورج رجي)

أم صالل يدعم صفوفه بالجماعي فليطح يستقبل بطل «الكارت» الكندري برقان يفاضل بين مدربين وطنيين
وأجانب لفريق كرة القدم
دعم مجلس إدارة نادي أم صالل القطري صفوفه بالتعاقد مع
الدولي اليمني عبدالعزيز الجماعي ،قادما من فريق شباب األردن،
الذي لعب له الموسم الماضي.
وأجـ ــرى ال ــاع ــب ،ال ــذي يلعب فــي مــركــز ال ــدف ــاع ،صـبــاح أمــس،
الكشف الطبي بمشفى سبيتار ،بعد أن تم االتفاق على كل شروط
التعاقد واالنضمام لفريق أم صالل ،ليرتدي شعاره في الموسم
الرياضي المقبل  2018-2019كالعب محترف مقيم ،وفقا لقرار
االتـ ـح ــاد ال ـق ـط ــري لـكــرة
ال ـقــدم ،بــاعـتـبــار الــاعــب
اليمني العبا مقيما.
وك ــان الجماعي
خ ـ ـ ـ ــاض أك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ــن
ت ـج ــرب ــة خ ــارج ـي ــة،
ح ـيــث ل ـعــب م ــع فــريــق
صاللة العماني وشباب
األردن ،و م ــن
ق ـب ـل ـه ـمــا لـعــب
أله ـل ــي صـنـعــاء
اليمني.

أعلن نادي الريان القطري
تعاقده مع المدرب األرجنتيني
رودولفو أروابارينا لقيادة
فريقه األول لكرة القدم خلفا
للمدرب السابق الدنماركي
مايكل الودروب الذي انتهت
فترة عمله ،وسيقود المدرب
األرجنتيني رودولفوز
تدريبات الفريق خالل فترة
اإلعداد األولى بالدوحة قبل
سفره الى معسكره الخارجي
الذي سيقام بالنمسا .وكان
الريان قد دخل في مفاوضات
مع بعض المدربين خالل
الفترة الماضية من أجل اختيار
مدرب فريقه الجديد ،لتنتهي
هذه المفاوضات بالتعاقد مع
المدرب األرجنتيني رودولفو،
الذي يتطلع إلعادة الريان الى
منصات التتويج الغائب عن
منصات التتويج في الموسم
الماضي .ووصل المدرب
الجديد الى الدوحة أمس األول
للتوقيع على العقد ،تمهيدا
لقيادة التدريبات.

الــدرجــة األول ــى ،حيث يسعى الفريق
إل ـ ــى ال ـم ـن ــاف ـس ــة بـ ـق ــوة ع ـل ــى ال ـتــأهــل
لـلــدوري الممتاز ،ابـتــداء مــن الموسم
المقبل ،خصوصا أن البطولة ستشهد
مـ ـش ــارك ــة  5ف ـ ــرق فـ ـق ــط ،ب ـع ــد الـ ـق ــرار
األخ ـي ــر الت ـح ــاد ال ـك ــرة ب ـم ـشــاركــة 10
فــرق فــي ال ــدوري الممتاز ،لينخفض
عدد المشاركين في األولــى من  7إلى
 5فرق فقط.
من جانب آخر ،يعمل مجلس اإلدارة
بقوة في الوقت الراهن على الحصول
على عضوية اتـحــاد ال ـكــرة ،حيث تم
إرسال كتاب مؤخرا إلى مجلس إدارة
االتـحــاد ،وال ــذي سيحيله ب ــدوره إلى
الجمعية العمومية إلبــداء موافقتها
أو رفضها على هذا األمر.

أعلن نادي الجزيرة اإلماراتي،
أمس األول ،التعاقد مع الغاني
إيرنست أسانتي العب فريق
نورشيالند الدنماركي لمدة
عامين .وسبق ألسانتي
المولود عام  1988أن لعب
في الدوري النرويجي لنادي
ستارتا وستايبك ،قبل أن ينضم
إلى النادي الدنماركي .ونجح
أسانتي ،الذي يلعب في خط
ً
الهجوم ،أن يسجل  22هدفا
خالل  66مباراة من عام 2016
حتى نهاية الموسم الماضي.
كما قاد الالعب الغاني فريق
نورشيالند إلى التأهل لمسابقة
الدوري األوروبي بعد أن حصل
فريقه على المركز الثالث في
الدوري الدنماركي.
(د ب أ)

الفيصلي السعودي يجدد
تعاقده مع عبدالعزيز

الزعابي :عوائد االستثمار مرهونة  3سنوات قادمة لتعويضات القضايا

ً
ما يحدث هذه األيام يعتبر دمارا لألخضر في جميع النواحي
•

محمد عبدالعزيز

أكد عضو مجلس إدارة النادي العربي
مــديــر لعبة ك ــرة الـيــد رائ ــد الــزعــابــي أن
"األجـ ـ ــواء أصـبـحــت غـيــر مــريـحــة داخ ــل
العربي ،مما دفعني إلى تقديم استقالتي
في هذا التوقيت ،ألن العربي ال يستحق
منا ذلك".
وق ــال الــزعــابــي إن "أعـضــاء الجمعية
العمومية منحونا ثقتهم ،وال يجوز أن
يتراجع النادي على جميع الصعد إلى
هذا الحد ،لذلك كان التوقف واتخاذ ما
يمليه علي ضميري".
وش ــدد على أن ال ـصــراع االنتخابي،
الذي القى بظالله على كل شيء ،واألمور
ال ـمــال ـيــة ال ـص ـع ـبــة ،وت ـغ ـلــب الـمـصــالــح
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،هـ ــي أب ـ ـ ــرز الـ ـنـ ـق ــاط ال ـتــي
دفعتني إلى تقديم استقالة مسببة أمس
األول لمجلس إدارة النادي".

الصراع االنتخابي
وذكـ ـ ــر ال ــزع ــاب ــي ،ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،أن

"الصراع االنتخابي في العربي طغى
عـلــى كــل ش ــيء ،وأصـبــح يـهــدد الكيان
الـ ـع ــرب ــاوي ،األم ـ ــور ت ـصــاعــدت بـشـكــل
ك ـب ـيــر ووص ـ ــل الـ ـص ــراع إلـ ــى األج ـه ــزة
االدار يــة والجماهير وجميع األلعاب،
وأصـبـحــت الـمـصــالــح الـشـخـصـيــة هي
ا لـهــدف األ ســا ســي بـعـيــدا عــن مصلحة
النادي".

عوائد االستثمار
واض ــاف" :األم ــور المالية في النادي
غير مستقرة ،عوائد االستثمار بالنادي
مرهونة لمدة ثالث سنوات قادمة ،لدفع
ت ـعــوي ـضــات ال ـق ـضــايــا ال ـمــرفــوعــة على
النادي من المحترفين األجانب ،إضافة
إلى مشكلة رواتب المدربين والالعبين
التي أصبحت تؤرق الجميع" ،مبينا أن
"المخصصات الـتــي تـصــرف مــن هيئة
الرياضة ال تكفي لمدة أربعة أو خمسة
أش ـهــر ،وعـلـيـنــا تــوفـيــر ال ــروات ــب لبقية
الموسم".
وتساء ل" :ما ذنب بقية األلعاب ،مثل

كرة اليد والطائرة والسلة ،في المشاكل
ا لـمــا لـيــة المتسبب فيها مـحـتــر فــو كــرة
القدم.

االشتراكات السنوية
وكشف الزعابي أن عوائد اشتراكات
الـعـضــويــة ف ــي الـسـنــة الـمــاضـيــة كــانــت
ك ـف ـي ـل ــة بـ ـح ــل الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن ال ـم ـش ــاك ــل
المالية ،لكن تحولت هي األخــرى لدفع
التعويضات ومشكلة القضايا المرفوعة
على النادي.

فوضى إدارية
وأكـ ــد ال ــزع ــاب ــي أن ال ـعــربــي يـعــانــي
ح ــالـ ـي ــا فـ ــوضـ ــى إداري ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي ج ـم ـيــع
الـمـجــاالت ،بسبب تــدخــات األعـضــاء،
وه ــذا نـتــج عـنــه الـكـثـيــر مــن الـمـشــاكــل،
وأدت إ لــى تــرا جــع ا لـنـتــا ئــج فــي جميع
األلعاب.
واس ـ ـت ـ ـطـ ــرد" :ال ـ ـم ـ ـفـ ــرح ال ـم ـب ـك ــي أن
البعض دا خــل ا لـنــادي يـفــرح لخسارة
زميله في لعبة أ خــرى طالما ا نــه غير

متوافق معه في االنتخابات أو اآلراء،
م ـم ــا ادخ ـ ــل الـ ـن ــادي ف ــي ن ـف ــق م ـظ ـلــم"،
متابعا " :عــا صــرت العربي أ يــام الزمن
الجميل ،لكن ما يحدث في هذه األيام
ي ـع ـت ـب ــر دمـ ـ ـ ــارا ل ــأخـ ـض ــر فـ ــي ج ـم ـيــع
النواحي ،نتعثر في كل خطوة من أجل
ال ـم ـصــالــح الـشـخـصـيــة والـمـكـتـسـبــات
االن ـت ـخــاب ـيــة ع ـلــى ح ـس ــاب الـمـصـلـحــة
العامة للنادي".
واردف" :أ ط ــا ل ــب ا لـجـمـيــع بــا لـتــر فــع
وال ـب ـحــث ع ــن مـصـلـحــة ال ـع ــرب ــي ،فـهــو
يـسـتـحــق م ـنــا ال ـك ـث ـيــر ،أن ــا أح ــد أب ـنــاء
هذا الكيان ،وأنتمي لقائمة ياسر ابل
(ديــوان الـمــا) ،وتحت أمــر الـنــادي في
أي و ق ــت وأي م ــو ق ــع ،طــا لـمــا سـيـخــدم
الـمـصـلـحــة ال ـع ــام لـلـقـلـعــة ال ـخ ـضــراء"،
مضيفا" :استقالتي جاء ت من منطلق
حرصي على هذا الكيان ،وحتى نقف
جـمـيـعــا م ــع أن ـف ـس ـنــا ل ـن ـبــذ ال ـخــافــات
والبحث عن رفعة هذا النادي وإعادته
إلى مكانه الطبيعي".

رائد الزعابي

أعلن مجلس إدارة نادي
الفيصلي السعودي ،برئاسة
فهد المدلج ،تجديد عقد عمر
عبدالعزيز ،العب الفريق األول
لكرة القدم بنادي ،مدة موسم
واحد فقط .ونشر الحساب
الرسمي للنادي عبر "تويتر"
تغريده جاء فيها" :عمر
ً
عبدالعزيز فيصالويا حتى
نهاية  ."2019من جانبه ،عبر
عبدالعزيز عن سعادته البالغة
باستمراره في صفوف الفريق
ً
للموسم المقبل ،مؤكدا أنه
ً
أصبح جزءا من النادي ،وال
يمكن أن يرى نفسه خارج
أسواره .وأشار الالعب إلى
أنه يرغب في تقديم مستوى
يرضي عشاق ومحبي الفيصلي
في الفترة المقبلة بالتعاون
مع زمالئه .يذكر أن الفيصلي
كان احتل المركز السادس في
ترتيب جدول دوري المحترفين،
الموسم الماضي برصيد 35
نقطة( .د ب أ)
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صالبة دفاع األوروغواي في مواجهة السرعة الفرنسية

غودين وسواريز نجما األوروغواي

بعد أن تمكن منتخب
األوروغواي من إخراج المنتخب
البرتغالي بقيادة كريستيانو
رونالدو من منافسات كأس
العالم لكرة القدم ،يتعين عليه
ً
حاليا التعامل مع المهاجم
الفرنسي الشاب كيليان مبابي
إذا أراد أن يتأهل للدور قبل
النهائي.

سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون دف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
األوروغـ ــواي لكرة الـقــدم فــي لقائه
الـيــوم أم ــام فرنسا فــي ال ــدور ربع
النهائي من مونديال روسيا 2018
أمام اختبار صعب ومهمة الحد من
خطورة وسرعة المهاجم الفرنسي
الشاب كيليان مبابي.
وب ـي ـن ـم ــا يـ ـت ــوق ــع أن ت ـخ ــوض
األوروغ ـ ـ ـ ــواي ال ـم ـب ــاراة ف ــي غـيــاب
مهاجمها البارز إدينسون كافاني
الـ ـ ــذي ت ـع ــرض إلص ــاب ــة ف ــي رب ـلــة
الساق اليسرى ،بعد تسجيله هدفي
الفوز على البرتغال ( )1-2في ثمن
النهائي السبت ،سيعول المنتخب
األم ـيــركــي الـجـنــوبــي عـلــى دفــاعــه
ال ـحــديــدي بـقــدر قــوتــه الهجومية
التي سيكون لويس سواريز حامل
همها األساسي في غياب كافاني.

جيرو وفاران نجما فرنسا
ورأى سواريز أن كافاني «مهم
جدا نظرا للمستوى الــذي يتمتع
به كالعب ،ونظرا الى كل ما يقدمه
فــي كــل م ــرة يلعب مــع المنتخب.
ما يقوم به بشكل عــام ،المجهود
الـ ـجـ ـس ــدي ،ك ــل الـ ـن ــاس يـ ـ ــرون ما
ي ـ ـق ــدم ــه ،»...م ـش ـيــرا الـ ــى صـعــوبــة
«التعرض لإلصابة قبل أيام قليلة
(من المباراة ضد فرنسا) .سيكون
األمــر صعبا مــن ناحية التعافي.
«أع ـلــم ب ــأن إدي (كــافــانــي) يتمتع
بالرغبة ،السلوك ،التفاني ،القوة.
سيبذل قصارى جهده ليكون هناك
(في المباراة) ،لكن األمر ال يعتمد
عليه فقط».
وغـ ــاب كــافــانــي ع ــن الحصص
ال ـتــدري ـب ـيــة لـمـنـتـخــب بـ ــاده منذ
خــروجــه االض ـط ــراري فــي الشوط

الثاني من المباراة ضد البرتغال،
وعلى األرجــح أن المدرب أوسكار
ت ــاب ــاري ــز س ـي ـع ــول ع ـل ــى مـهــاجــم
ج ـي ــرون ــا اإلسـ ـب ــان ــي كــريـسـتـيــان
ستواني للعب الى جانب سواريز
في خط الهجوم.
فـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ي ـع ـل ــق مـنـتـخــب
«ال ــدي ــوك» آمــالــه عـلــى مـبــابــي (19
ع ــام ــا) الـ ــذي سـجــل ثــاثــة أه ــداف
حتى اآلن في المونديال الروسي،
منها هدفان في مباراة الدور ثمن
النهائي ضد األرجنتين ( )3-4حيث
برز بشكل كبير ،السيما من خالل
سرعته الفائقة في اختراق الدفاع.
إال أن نجم نــادي بــاريــس سان
ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي ،ل ــم يـسـبــق له
على األرجح اختبار دفاع بصالبة
دفاع األوروغواي وركيزتيه القائد

دييغو غودين وزميله في أتلتيكو
مــدريــد اإلسـبــانــي خوسيه ماريا
خيمينيز.

رباعي دفاع األوروغواي
ت ـ ـتـ ــركـ ــز خ ـ ـطـ ــة األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي
خ ــال ال ـم ـبــاراة ال ـيــوم فــي نيجني
ن ــوفـ ـغ ــورود ع ـلــى إيـ ـق ــاف م ـبــابــي،
بـخــط دف ــاع ربــاعــي ي ـقــوده الـقــائــد
غودين وخيمينيز ،وإلى جانبهما
مارتن كاسيريس ودييغو الكسالت،
وخلفهم الحارس فرناندو موسليرا.
ويتميز ه ــذا الــربــاعــي بــأنــه من
األفضل دفاعيا في المونديال ،إذ لم
يتلق أي هدف في المباريات الثالث
ّ
للدور األول ،والوحيد الــذي تمكن
مــن اخـتــراقــه كــان البرتغالي بيبي

موسليرا وكاسيريس جاهزان للمواجهة
ليسوا مشهورين مثل المهاجم
لويس سواريز أو القائد دييغو
غودين ،لكن من حــارس المرمى
فرناندو موسليرا إلى المهاجم
كــريـسـتـيــان س ـت ــوان ــي ،الـمــرشــح
ً
للعب بدال من إدينسون كافاني
في حــال غيابه بسبب اإلصابة،
ت ـم ـل ــك األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي األس ـل ـح ــة
ال ـ ــازم ـ ــة لـ ـم ــواجـ ـه ــة ال ـم ـن ـت ـخــب
الـ ـف ــرنـ ـس ــي الـ ـ ـي ـ ــوم ف ـ ــي نـيـجـنــي
نوفغورود في الدور ربع النهائي
لمونديال روسيا.
ك ــان مــوسـلـيــرا ح ــارس مرمى
المنتخب فــي ال ـم ـبــاراة األخـيــرة
أمام فرنسا في افتتاح نهائيات
كــأس العالم فــي جـنــوب افريقيا
عام  .2010وقتها لم تهتز شباكه
(صفر-صفر) في أول مباراة له في
البطولة مع منتخب بالده والذي
ت ـخ ـط ــى م ـع ــه فـ ــي سـ ــن ال ـثــان ـيــة
وال ـثــاث ـيــن ،حــاجــز  100م ـبــاراة
دولـ ـي ــة ف ــي ال ـم ــون ــدي ــال ال ـحــالــي

موسليرا

(س ـي ـخ ــوض الـ ـمـ ـب ــاراة رقـ ــم 102
ضد فرنسا).
يساهم منذ  2011في بطوالت
غلطة سراي التركي ،التي بلغت
حتى اآلن لقب ال ــدوري المحلي
أربــع مــرات (،2015 ،2013 ،2012
 ،)2018والكأس المحلية  3مرات

(.)2016 ،2015 ،2014
أم ـ ـضـ ــى ق ـب ـل ـه ــا أربـ ـع ــة
مـ ـ ـ ــواسـ ـ ـ ــم فـ ـ ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف
التسيو وتوج معه بكأس
إيطاليا عام .2009
في صفوف المنتخب،
وجـ ـ ـ ـ ــوده م ـط ـم ـئ ــن خ ـلــف
ال ـق ــوة الــدفــاع ـيــة الـصـلـبــة
ال ـم ـكــونــة م ــن قـطـبــي دف ــاع
أتلتيكو مــدريــد اإلسـبــانــي
دي ـي ـغــو غ ــودي ــن وخــوس ـيــه
ماريا خيمينيز.
مـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،تـمـتـلــك
ً
األوروغ ـ ـ ـ ـ ــواي م ــدافـ ـع ــا لــديــه
خـ ـب ــرة ك ـب ـي ــرة ف ــي ال ـمــاعــب
األوروب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــو مـ ــارتـ ــن
ك ــاس ـي ــري ــس ،ال ــاع ــب ال ـبــالــغ
ً
ً
 31عـ ــامـ ــا ،ودائ ـ ـمـ ــا م ــا ي ـكــون
المدافع الشرس في الموعد خالل
الـمــواجـهــات الـكـبــرى ،وال يدخر
ً
ج ـه ــدا لـلـتــألــق وال ـم ـســاه ـمــة في
إبعاد جميع الهجمات.

في الدور ثمن النهائي خالل مباراة
الفريقين التي انتهت بفوز المنتخب
األميركي الجنوبي (.)1-2
وتتميز األوروغواي عن غريمتها
فرنسا بكونها تلقت  3أهــداف أقل
في شباكها ،بينما سجل المنتخبان
ال ـعــدد ذات ــه ( 7لكل منهما) .وبين
المنتخبين ،تظهر الخبرة الكبيرة
التي يتمتع بها المدافعون مع 350
مباراة دولية.

األنظار على مبابي
عـيــن األوروغ ـ ـ ـ ــواي بـطـلــة 1930
و 1950ستكون على مبابي الــذي
أصبح ضــد األرجنتين ،أول العب
شاب يسجل هدفين على األقل في
م ـبــاراة اقصائية ضمن منافسات

ك ـ ـ ــأس ال ـ ـع ـ ــالـ ــم ،مـ ـن ــذ األس ـ ـط ـ ــورة
البرازيلية بيليه عام .1958
وأشار مدرب األوروغواي تاباريز
ال ــى ه ــذه النقطة بـقــولــه« :ف ــي حال
تركت المساحات لفرنسا ،ستكون
المسألة صعبة جدا».
م ــن ج ـه ـتــه ،أعـ ــرب س ــواري ــز عن
ثقته في قــدرة دفــاع منتخب بالده
على إيقاف مبابي ،وقــال الجمعة:
«الجميع يعرف أنه العب جيد جدا،
لكنني أعتقد أننا نملك مدافعين
جيدين للحد من خطورته».
ورأى س ــواري ــز الـطــامــح لقيادة
منتخب ب ــاده ال ــى لقبه العالمي
األول منذ  1950والثالث في تاريخه،
أن الخطر الفرنسي ال يقتصر على
مبابي ،بل يشمل أنطوان غريزمان
صاحب «القدم اليسرى الرائعة».

في مقابل التركيز على مبابي،
يــأمــل المنتخب الـفــرنـســي بطل
 1998ف ــي أن ي ـع ــول ع ـلــى العــب
«خبير» بقلبي دفاع األوروغواي،
ه ـ ــو غـ ــريـ ــزمـ ــان زم ـ ـيـ ــل غ ــودي ــن
وخيمينيز في أتلتيكو مدريد.
وتــأهــل منتخب «الــديــوك» من
الـ ـ ــدور األول ب ـ ــدون ت ـقــديــم أداء
مقنع ،السيما من قبل غريزمان
الــذي اكتفى حتى اآلن بتسجيل
هــدفـيــن مــن ركـلـتــي جـ ــزاء .إال أن
المنتخب قــدم أداء مختلفا أمام
األرج ـن ـت ـي ــن ون ـج ـم ـهــا لـيــونـيــل
ميسي في ثمن النهائي ،السيما
بفضل مبابي الذي سجل هدفين
وحـ ـص ــل ع ـل ــى ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء أت ــى
منها الـهــدف األول ال ــذي سجله
غريزمان.
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مبابي المنطلق بسرعة نحو النجومية
في سعيه الــى لقبه الثاني في كــأس العالم ،يعول
المنتخب الفرنسي لكرة القدم ومديره الفني ديدييه
ديشان على مهاجمه الواعد كيليان مبابي الذي لم يكن
رأى النور عندما رفــع مدربه الحالي ،كالعب وحامل
شارة القائد ،كأس مونديال .1998
بدأ المهاجم الشاب ( 19عاما) مسيرته االحترافية
قبل عامين ونصف العام فقط ،إال أن ثاني أغلى العب
في تاريخ كرة القدم ،بات ركيزة ال غنى عنها في صفوف
المنتخب االزرق.
بعد فــوزه بلقبين متتاليين في ال ــدوري الفرنسي
مع موناكو (موسم  )2017-2016وباريس سان جرمان
( ،)2018-2017فرض نفسه على الساحة العالمية من
خالل مساهمته في إقصاء االرجنتين ونجمها ليونيل
ميسي مــن ال ــدور ثمن النهائي للمونديال الــروســي
السبت الماضي.
ومــع وداع البرتغالي كريستيانو رونــالــدو ،المثل

األعلى لمبابي في طفولته ،المونديال في اليوم نفسه،
بات األمر وكأن جيل ميسي ورونالدو ،أفضل العبين
في العالم خــال العقد الماضي ،قــام بتسليم الشعلة
الى جيل مبابي.
أب ـهــر األخ ـيــر الـعــالــم بـســرعـتــه ورب ــاط ــة جــأشــه في
المواجهة أمام االرجنتين .تسبب بركلة جزاء وسجل
ثنائية ،وبات أصغر العب شاب منذ البرازيلي بيليه
قبل  60عــامــا ،يسجل هدفين فــي األدوار االقصائية
لكأس العالم.
وأطـلــق عليه زميله فلوريان تــوفــان لقب « 37كلم/
ساعة» ،نظرا الى سرعته في المباراة ضد االرجنتين،
السـيـمــا فــي انـطــاقـتــه مــن منتصف الـمـلـعــب ،والـتــي
أفـضــت الــى حـصــول فرنسا على ركـلــة ج ــزاء افتتحت
منها التسجيل.
سرعة مجنونة تمت مقارنتها بسرعة أسطورة ألعاب
القوى الجامايكي أوساين بولت ،البطل األولمبي ثالث

مرات وحامل الرقم القياسي العالمي لسباق  100م .لدى
تحقيقه رقمه ( 9.58ثوان) في بطولة العالم في برلين
عام  ،2009بلغت السرعة القصوى لبولت على المضمار
 44.72كلم/ساعة.
فــي رب ــع الـنـهــائــي ال ـي ــوم ،سيجد مـبــابــي دفــاعــا
أوروغوايانيا قويا ،اال ان مواطنه المدافع الدولي
السابق ليليان تــورام ،يتوقع ان ينجح في تحدي
كسر صالبة المنتخب المنافس الذي لم تتلق شباكه
سوى هدف واحد في المباريات األربع التي خاضها
حتى اآلن في روسيا .وقال تورام ان مبابي «شاب،
والشباب يستمتعون حقا عندما يرتفع مستوى
المنافسين».
وبـحـســب ال ـهــداف الـتــاريـخــي للمنتخب الفرنسي
تييري هنري الذي تبع مسارا مشابها للمهاجم المتألق
مبابي ،فذكاء األخير هو القوة الدافعة خلف نجاحه.
وقال هنري الذي يعمل حاليا مساعدا ثانيا لمدرب

بلجيكا االسباني روبــرتــو مارتينيز ،فــي مقابلة مع
قناة «كانال بلوس» الفرنسية «عندما أشاهده يراوغ،
فإنه يفكر».
وأض ــاف «ثـمــة أمــر يسعدني ويحزنني فــي الوقت
نفسه :كثيرا ما نتحدث عن العب ونقول انه سريع ،قوي،
يقفز عاليا ...لكننا ال نتحدث أبــدا عن دمــاغ الالعب»،
معتبرا ان مبابي «يفكر عندما يلعب ،وهذا بالنسبة لي
هو أهم أمر لدى الالعب :يستخدم دماغه».
واعتبر ان هــذه السمة «اش ــارة إلــى العــب يمكن أن
يذهب بعيدا جدا».
وسجل مبابي  21هدفا في أول موسم له مع باريس
س ــان جــرمــان بـعــد انـضـمــامــه إل ــى صـفــوفــه قــادمــا من
موناكو في صفقة ضخمة قــدرت قيمتها بنحو 180
مليون يــورو ،جعلت منه ثاني أغلى العب في العالم
خلف زميله في نــادي العاصمة الفرنسية ،البرازيلي
نيمار.

sports@aljarida●com
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البرازيل وبلجيكا ...مباراة واحدة بمواهب كثيرة
في الدور ربع النهائي لمنافسات
منتخب
كأس العالم ،يسعى ً
بلجيكا إلى أن يكون ندا
للمنتخب البرازيلي الذي يطمح
إلى تعزيز رقمه القياسي بإحراز
لقب كأس العالم لكرة القدم
للمرة السادسة في تاريخه.

يصطدم منتخب بلجيكا بسعي البرازيل إلى
تعزيز رقمها القياسي بــإحــراز لقب كــأس العالم
لـكــرة الـقــدم لـلـمــرة الـســادســة فــي تــاريـخـهــا ،وذلــك
عـنــدمــا يلتقي الـمـنـتـخـبــان ال ـيــوم فــي الـ ــدور ربــع
النهائي لمنافسات كأس العالم ،في مباراة واحدة
بمواهب كثيرة ،وهو عنوان لقاء اليوم على ملعب
كازان أرينا.
الفريق البلجيكي الذي يبلغ الدور ربع النهائي
للمرة الثالثة في تاريخه والثانية تواليا ،يسعى
لتعويض خــروجــه فــي النسخة األخـيــرة مــن ربع
النهائي على يــد األرجنتين (ص ـفــر ،)1-والــذهــاب
نحو التفوق على أفضل نتيجة له في المونديال،
وهي الحلول رابعا في مونديال .1986
ع ـلــى ال ـ ــورق ،تـكـفــل ال ـم ــواه ــب ال ـم ــوج ــودة في
المنتخب البلجيكي له الـقــدرة على التغلب على
أي منتخب في كأس العالم ،إذ تصدر مجموعته
السابعة بالعالمة الكاملة بعد ثالثة انتصارات
على بنما (-3ص ـفــر) وتــونــس ( )2-5وانـكـلـتــرا (-1
صـفــر) فــي م ـبــاراة خاضها المنتخبان بتشكيلة
رديفة الى حد كبير.
اال ان مــرحـلــة م ــا بـعــد ثـمــن الـنـهــائــي سـتـكــون
أصعب من الفوز الشاق على اليابان ،والذي تحقق

بعد تقدم المنتخب اآل سـيــوي بهدفين نظيفين،
بعدما احتاجت بلجيكا ا لــى ثالثية متتالية من
األهداف ،سجل اثنين منها البديالن مروان فاليني
وناصر الشاذلي (األخير في الثواني األخيرة للوقت
بدل الضائع).
في حال عبر البلجيكيون المحطة البرازيلية،
ف ـس ـي ـكــونــون ف ــي ن ـصــف ال ـن ـهــائــي أمـ ــام مــواجـهــة
أخ ــرى صـعـبــة ،بـيــن أح ــد منتخبين هـمــا فرنسا
واألوروغواي.
أصبحت بلجيكا أول منتخب منذ  ،1970يقلب
تخلفه بـفــارق هدفين فــي األدوار االقصائية الى
فوز .وقد بلغت صاحبة المركز الثالث في تصنيف
االتـحــاد الــدولــي للعبة (الفيفا) ،ربــع النهائي في
البرازيل  ،2014اال ان المرة األخيرة التي تخطت
فيها هذا الــدور تعود الى المكسيك  1986عندما
قــادهــا "االم ـي ــر الـصـغـيــر" فــرانــك فـيــركــوتـيــرن الــى
نصف النهائي قبل ان ينهي االسطورة االرجنتينية
دييغو مارادونا مشوارها بهدفين في طريقه الى
اللقب.
وق ــال فـيــركــوتـيــرن قـبــل الـبـطــولــة ان مــونــديــال
روس ـيــا "يـمـثــل ربـمــا واح ــدة مــن ال ـفــرص االخـيــرة
لـهــذا الـجـيــل مــن الــاعـبـيــن لــارتـقــاء ال ــى مستوى

ريفالدو لنيمار :إذا كان عليك
أن تسقط ...فاسقط
دافع بطل العالم السابق البرازيلي ريفالدو عن مواطنه نيمار ،الذي
يتعرض النتقادات شديدة بسبب مبالغته في السقوط ،وادعاء األلم
في مباريات كأس العالم ،عشية المباراة بين منتخب بالده وبلجيكا
في الدور ربع النهائي لمونديال روسيا.
وقال ريفالدو ،الفائز مع بالده بمونديال  ،2002آخر
األل ـقــاب الـبــرازيـلـيــة الخمسة فــي كــأس الـعــالــم ،لنيمار
عبر حسابه على "انـسـتـغــرام"" :إذا كــان عليك القيام
ب ـمــراوغــات ،قــم بـهــا .إذا ك ــان عليك تسجيل هــدف،
سجله".
وأض ــاف" :إذا كــان عليك أيضا ان تسقط جــراء
األخطاء ،اسقط ،واذا كان عليك كسب وقت على
أرض الملعب ،قم بذلك أيضا" ،متابعا" :نيمار،
ا لـعــب كما لعبت دا ئ ـمــا ،وال تكترث لتعليقات
(منتخبات) البلدان األخــرى ،ألن العديد منها
عاد الى منزله!".
وسـبــق لريفالدو ( 46عــامــا) ان كــان محور
حادثة شهيرة لتصنع اإلصابة ،في مباراة ضد
تركيا ( )2-1في الــدور األول لمونديال ،2022
وسقط الالعب البرازيلي أرضا معطيا االنطباع
بــأنــه أص ـيــب ف ــي وج ـه ــه ،بـعــدمــا س ــدد الــاعــب
هاكان أونسال الكرة نحوه وهو يستعد لتنفيذ
ركلة ركنية ،في حين أظهرت اللقطات التلفزيونية
أن الكرة أصابت جسده.

التوقعات ،الن العديد منهم لن يكونوا مع المنتخب
في مونديال ."2022
األهم بالنسبة الى مارتينيز في مباراة اليابان،
كان ان المنتخب البلجيكي اظهر قوة "شخصيته"
وقدرته على العودة ذهنيا قبل العودة بالنتيجة،
وهو سالح يعول عليه بشكل كبير في المواجهة
ضد نيمار وزمالئه.

مستوى بلجيكا
اال ان العديد من المراقبين ال يزالون يعتقدون
ان المنتخب البلجيكي لــم يـقــدم بـعــد المستوى
الذي يمكن لتشكيلته ان توفره .مساره في الدور
األول كــان سهال نسبيا نـظــرا لــوجــود منتخبين
لم يرشحهما أحد لخلق مفاجأة (بنما وتونس)،
ومنتخب انكليزي خاض المباراة األخيرة  -مثله
مثل بلجيكا  -بتشكيلة رديفة بعدما ضمن كالهما
التأهل للدور ثمن النهائي.
ال ـبــرازيــل تتحسن ،وحـتــى نـيـمــار ال ــذي يالقي
خلفية سقوطه المتكرر
انتقادات متواصلة على ُّ
ع ـلــى أرض ال ـم ـل ـعــب وت ـص ــن ــع االصـ ــابـ ــة ،يحسن
مستواه مباراة بعد أخرى ،ويبدو انه وضع خلفه

كومباني :البرازيل األقوى
على الصعيد الفردي
اعتبر مدافع المنتخب البلجيكي
لـكــرة ال ـقــدم فـنـســان كــومـبــانــي امــس
االول أن المنتخب الـبــرازيـلــي الــذي
سيالقيه اليوم ،هو الفريق "األقوى"
على الصعيد الفردي في كأس العالم،
م ـض ـي ـفــا "انـ ـ ــه ي ـم ـلــك دائـ ـم ــا ال ـط ــرق
لتشكيل خطورة على أي فريق".
• ه ــل الـمـنـتـخــب ال ـبــرازي ـلــي هو
األفضل في كأس العالم؟
 ف ـ ــردي ـ ــا ،ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل هـ ــي أقـ ــوىمنتخب فــي كــأس العالم هــذه .إنها
مجاملة ولكنها ال تغير من حظوظنا
ضدهم ،ال أحد منا يذهب إلى النوم
وهو يفكر :لقد خسرنا مسبقا ضد
البرازيل .دفاعيا ،هم أقوياء ،يكسبون
المواجهات الثنائية ،ومن الناحية
الهجومية ،ال يخافون من مواجهة
الع ــب ض ــد العـ ــب ،وال ي ـخــافــون من
الجهد الـفــردي ،لديهم دائـمــا سالح
يـسـتـخــدمــونــه لـحــل ك ــل الـمـعــوقــات.
سنواجههم بأسلوب جماعي مباشر،
ولـ ـك ــن إذا خ ـض ـنــا م ـ ـبـ ــاراة ف ــردي ــة،
فسنخسر.

• خصم مثل البرازيل سيجبركم
على أن تكونوا أقل اندفاعا هجوميا؟
 ال ي ـن ـب ـغــي ع ـل ــى اي ف ــر ي ــق أني ـل ـعــب خ ــاف ــا ل ـط ـب ـي ـع ـتــه ،ي ـج ــب أن
تبقى فلسفتنا فــي اللعب كما هي.
ح ـتــى ال ـب ــرازي ــل ال ـت ــي تـعـتـبــر قــويــة
جـ ــدا ه ـج ــوم ـي ــا ،ال ت ـخ ـشــى ال ــدف ــاع
بكتلة من الالعبين ،يبقون هادئين،
هادئين ومتكاملين .لكنهم يملكون
دائما الطرق لتشكيل خطورة على
اي فريق.
• تعرض نيمار النتقادات كثيرة...
إذا تظاهر بالسقوط أمــامــك ،فماذا
تقول له؟
 وأنـ ـ ـ ـ ــت ،م ـ ـ ــاذا ت ـ ـقـ ــول ل ـ ـ ــه ،أن ــتصحافي برازيلي ،أخبرني ...آه أنت
خائف من اإلجابة (يضحك) .بالنسبة
لي ،ال يهمني ...إذا أصبحت مباراة
فردية ،فليس لدينا أي حظ .إذا لعبنا
بطريقة جماعية ،إذا قاتل بعضنا من
أجــل البعض االخــر ،يمكنك التأهل،
وهذا ما يهمني.

بشكل كامل آثار االصابة التي أبعدته لثالثة أشهر
قـبــل ال ـمــونــديــال ،فــي ثـمــن الـنـهــائــي ،سـجــل هدفه
الثاني في روسيا ،وصنع الهدف الثاني لروبرتو
فيرمينو.
فــي ال ـم ـبــاراة ال ـيــوم ،يـتــوقــع ان تـكــون الـبــرازيــل
أف ـض ــل ،وقـ ــال مــدافـعـهــا تـيــاغــو سـيـلـفــا بـعــد ثمن
النهائي" :نحن نتحسن ،وهذا واضح ،كانت مباراة
معقدة ضــد فــر يــق خطير ،لكننا كنا صلبين في
الدفاع".
لم يغب السيليساو ،بطل العالم خمس مرات،
عن ربــع النهائي منذ عــام  .1994في  ،2002أحرز
لقبه األخير بعد مسار شمل التخلص من المنتخب
البلجيكي في الدور ثمن النهائي بهدفين لريفالدو
ورونالدو.
تـشـكـيـلــة الـ ـم ــدرب ت ـي ـتــي ت ــوف ــر مــزي ـجــا نـ ــادرا
بالنسبة الى البرازيل في مختلف الخطوط :حارس

مرمى جيد هــو أليسون ،خــط دفــاع صلب يقوده
تياغو سيلفا وميراندا ،خط وسط متحكم بقيادة
كاسيميرو (الغائب غدا بسبب االيقاف) وباولينيو،
وخط مقدمة يضم نيمار وكوتينيو وويليان.
مباراة اليوم ستكون مرتقبة ليس فقط بسبب
الـمــواهــب الـتــي تــزخــر بها كــل تشكيلة ،بــل أيضا
الن المنتخبين قــد مــا أ س ـلــوب لـعــب مختلفا في
ال ـم ـبــاريــات ال ـخ ـمــس ال ـتــي خــاضــاهــا ح ـتــى اآلن:
بلجيكا تتمتع بأفضل هجوم في المونديال حتى
اآلن مــع  12هدفا (أربـعــة منها لرومليو لوكاكو)
ومرماها تلقى أربعة أهداف .البرازيل ،وباستثناء
ال ـه ــدف ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى ض ــد ســوي ـســرا (فــي
الدقيقة  ،)50حافظت على نظافة شباكها طــوال
 310دقائق.
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تألق نجوم باريس سان جرمان في المونديال يؤرق توخيل
يشعر نادي باريس سان جرمان
الفرنسي بالفخر الشديد ،نظرا
لتألق معظم العبيه المشاركين
مع منتخباتهم في مونديال
روسيا ،إال أن المدرب األلماني
توخيل سيواجه تحديا صعبا
مع بدء فترة اإلعداد للموسم
الجديد.

توخيل

إذا كـ ــان األلـ ـم ــان ــي ت ــوم ــاس
توخيل ،المدير الفني الجديد
ل ـن ــادي ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان،
يحتاج إلى تجربة تثبت له أنه
بـصــدد تــدريــب فــريــق مــن طــراز
رفـيــع ،فــإن بطولة كــأس العالم
هي أفضل التجارب التي تمنحه
يوميا إجابات عن كل األسئلة
الـ ـت ــي ت ـ ـ ــدور فـ ــي ذهـ ـن ــه ب ـشــأن
نجوم فريقه الجديد ،فها هي
أسـ ـم ــاء الع ـب ـي ــن ،م ـثــل كـيـلـيــان
مـ ـب ــاب ــي وادي ـ ـن ـ ـسـ ــون ك ــاف ــان ــي
ونيمار دا سيلفا ،تطغى بشكل
كبير على العناوين الرئيسية
للصحف ،كما أصبحت مرشحة
ب ـق ــوة ل ـت ـكــون م ــن أب ـ ــرز نـجــوم
العرس الكروي الكبير.
ولـ ـي ــس ال ــاعـ ـب ــون ال ـس ــاب ــق
ذكــرهــم هــم وحــدهــم مــن نجوم
بـ ــاريـ ــس س ـ ــان جـ ــرمـ ــان ال ــذي ــن
ي ـتــأل ـقــون ف ــي الـ ـم ــون ــدي ــال ،بل
هناك  8العبين آخرين يلعبون
ل ـم ـص ـل ـح ــة ب ـ ـطـ ــل فـ ــرن ـ ـسـ ــا ال
يـ ـ ــزالـ ـ ــون م ـ ــع م ـن ـت ـخ ـبــات
بــادهــم فــي الـمــونــديــال،
وسيكون لهم دور كبير
مـ ــع ه ـ ــذه ال ـ ـفـ ــرق ال ـي ــوم
وغـ ـ ـ ــدا ،ع ـن ــدم ــا تـنـطـلــق
منافسات دور الثمانية.
وإض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى نـ ـيـ ـم ــار
م ـ ــع الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل ه ـن ــاك
تـ ـ ـي ـ ــاغ ـ ــو س ـي ـل ـف ــا
ومــارك ـي ـن ـيــوس،
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ــرن ـ ـسـ ــا
هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـب ــاب ــي
وب ـ ــريـ ـ ـسـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــل
كـ ـيـ ـمـ ـبـ ـيـ ـمـ ـب ــي
وال ـ ـ ـفـ ـ ــونـ ـ ــس
اريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال،
ب ـجــانــب
توماس
منير مع
ب ـل ـج ـي ـك ــا،
وك ــاف ــان ــي
مـ ــع أوروغـ ـ ـ ـ ـ ــواي ،وه ــم
ثمانية العبين يلعبون
ل ـل ـن ــادي ال ـبــاري ـســي ال
يـ ـ ــزالـ ـ ــون ف ـ ــي روسـ ـي ــا

نيمار وسيلفا نجما باريس سان جرمان والمنتخب البرازيلي
ي ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ــون مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــافـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات
المونديال.
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وكـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ــدد الع ـ ـبـ ــي ال ـ ـنـ ــادي
ا ل ـ ـبـ ــار ي ـ ـسـ ــي  14ف ـ ــي أول أ ي ـ ــام
البطولة ،لكن الـعــدد تقلص إلى
ثمانية فـقــط ،إث ــر تــوديــع بعض
المنتخبات المنافسات.
وفي أول مران له أمس األول مع
ناديه الجديد ،تقابل توخيل مع
عــدد من الالعبين أقــل من هؤالء
ال ــذي ــن ش ــارك ــوا ف ــي ال ـمــونــديــال
الروسي ،والذين على األرجح لن
ي ـكــون بعضهم ضـمــن تشكيلته
األساسية في الموسم الجديد.

َ
«فيفا» يرفض انتقادات مارادونا للحكم
رفـ ـ ـ ـ ــض االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد الـ ـ ــدولـ ـ ــي
ل ـكــرة ال ـقــدم (فـيـفــا) االن ـت ـقــادات
القاسية التي وجهها أسطورة
كــرة الـقــدم األرجنتيني دييغو
مارادونا لحكم مباراة كولومبيا
وإنكلترا ،التي أقيمت الثالثاء
في دور الـ 16بمونديال روسيا
لكرة القدم.
ك ـ ــان ال ـم ـن ـت ـخــب اإلن ـك ـل ـيــزي
قــد تمكن مــن الـتــأهــل إل ــى دور
ربـ ـ ــع الـ ـنـ ـه ــائ ــي فـ ــي م ــون ــدي ــال
روسيا ،بعد الفوز على نظيره
الـكــولــومـبــي بــركــات الترجيح
 ،3-4وس ــط ان ـت ـق ــادات شــديــدة
لـلـحـكــم ،بـعــد احـتـســابــه ضربة
ج ــزاء تـقــدمــت بـهــا إنـكـلـتــرا في
ال ــوق ــت األصـ ـل ــي الـ ـ ــذي انـتـهــى
ب ـت ـعــادل الـفــريـقـيــن ب ـهــدف لكل
منهما.
وكـ ــان م ــارادون ــا ق ــد ق ــال في
ت ـص ــري ـح ــات ص ـح ــاف ـي ــة" :ل ـقــد
عانت كولومبيا سرقة ضخمة
في المباراة ،الحكم جيجر ،وهو
أم ـي ــرك ــي ،ي ـع ــرف ق ــواع ــد لعبة
البيسبول ،وليس تلك الخاصة
بكرة القدم ،إنه لص".

مارادونا
وأض ــاف" :هــاري كين ارتكب
خطأ كبيرا ،وبدال من محاسبته
ق ــام ال ـح ـكــم بـمـعــاقـبــة منتخب
ك ــول ــوم ـب ـي ــا الـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم يــرت ـكــب
الع ـ ـبـ ــوه أي خـ ـط ــأ ،واح ـت ـس ــب
ضربة جزاء لمصلحة إنكلترا،
ل ـ ـ ـمـ ـ ــاذا لـ ـ ــم يـ ـسـ ـتـ ـع ــن ب ـت ـق ـن ـيــة
الفيديو؟".
وقال "فيفا" مساء أمس األول
إن "الـتـعـلـيـقــات والـتـلـمـيـحــات"
الـتــي أدل ــى بها مــارادونــا "غير
مناسبة وال أساس لها تماما".
وأضاف "فيفا" أنه "يأسف أن

نقرأ مثل هذه التصريحات من
العب كتب تاريخ لعبتنا" ،ولفت
"فيفا" إلى أنه ّ
يقيم أداء الحكم
األميركي بشكل "إيجابي".
وإلى جانب ضربة الجزاء،
كـ ــان ج ـي ـجــر ق ــد أش ـه ــر 6
بـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــات ص ـ ـ ـفـ ـ ــراء فــي
و ج ــه ال ع ـبــي كولومبيا
من أصــل ثماني بطاقات
أشهرها في هذه المباراة.
(د ب أ)

وحـ ـ ـض ـ ــر م ـ ـ ـ ــران أمـ ـ ـ ــس األول
الالعبون السانا ديــارا واليفين
كــورزاوا وماركو فيراتي وريمي
ديكامب وسيباستيان سيبيوس
وجاريسون انوسينت وخيسي
رودريـ ـغـ ـي ــز ،وخ ـض ـع ــوا إلجـ ــراء
ف ـح ــوص ــات ط ـب ـيــة .وانـ ـض ــم إلــى
هذه المجموعة أيضا كريستوفر
ن ـي ـكــون ـكــو وس ـت ــان ـل ــي ن ـســوكــي
وادريان رابيو وتيموثي ويا.
وبــالـطـبــع ل ــم يـتـمـكــن ال ـمــدرب
السابق لبوروسيا دورتموند من
إقامة مباراة تدريبية ،حيث كان
من بين الالعبين الذين حضروا
م ــران أم ــس ،والـبــالــغ عــددهــم 11
العبا ،ثالثة حراس.
ورغـ ــم ال ـح ـيــرة ال ـك ـب ـيــرة الـتــي

يـعــانـيـهــا تــوخ ـيــل ،ع ـلــى خلفية
تألق العديد من نجوم فريقه في
المونديال ،تشعر إدارة باريس
سـ ــان ج ــرم ــان ب ـف ـخــر ك ـب ـيــر بـمــا
يصنعه الع ـبــوهــا ،خــاصــة أنها
تـ ــدرك أن ــه س ـيـكــون ه ـنــاك ممثل
واح ـ ـ ــد ع ـل ــى األق ـ ـ ــل لـ ـلـ ـن ــادي فــي
المباراة النهائية في  15الجاري،
ألن من المواجهتين المرتقبتين
في دور الثمانية بين أوروغواي
وفــرن ـســا م ــن ج ــان ــب ،وال ـبــرازيــل
وبلجيكا من جانب آخر ،سيخرج
أحد طرفي المباراة النهائية.

حصة األسد لمانشستر سيتي
ورغـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ــأل ـ ــق الع ـ ـب ـ ـيـ ــه ف ــي

ديلف يعود إلى معسكر
المنتخب اإلنكليزي
عاد فابيان ديلف ،العب المنتخب اإلنكليزي لكرة القدم ،إلى معسكر
منتخب بالده في روسيا بعد والدة ابنته.
وكان العب وسط مانشستر سيتي قد سافر إلى إنكلترا لحضور
والدة ابـنـتــه ال ـثــال ـثــة ،ال ـث ــاث ــاء ،وع ــاد أم ــس إل ــى مـعـسـكــر المنتخب
اإلنكليزي.
وك ـت ــب دي ـل ــف ع ـب ــر ح ـس ــاب ــه ال ــرس ـم ــي بـمــوقــع
"إنستغرام"" :اآلن عدت إلى روسيا".
فـ ــي كـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،شـ ـ ـ ــارك ديـ ـلـ ــف مــع
ال ـم ـن ـت ـخ ــب اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي كـ ـب ــدي ــل فــي
الدقيقة  63أمام بنما ،بينما لعب
المباراة التي خسرها المنتخب
اإلنكليزي أمام نظيره البلجيكي
صفر  1 -كاملة.
ويلتقي المنتخب اإلنكليزي،
ّ
الـ ــذي تـغــلــب عـلــى كــولــومـبـيــا في
دور الستة عشر بركالت الترجيح،
مــع المنتخب الـســويــدي غ ــدا فــي دور
الثمانية ،بحثا عن مقعد في الــدور
قبل النهائي بالبطولة.
(د ب أ)

ديلف

الـ ـم ــون ــدي ــال ،ال ي ـع ــد الـ ـن ــادي
الفرنسي صاحب العدد األكبر
من الالعبين في البطولة ،بل
مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي
الذي ال يزال هناك  11العب في
صفوفه يشاركون في العرس
الكروي الكبير.
و فــي ا لــو قــت ا ل ــذي يستمتع
ب ــالـ ـت ــأل ــق الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ل ــاع ـب ـي ــه،
ي ــواج ــه ب ــاري ــس س ــان جــرمــان
مأزقا فيما يخص عدم التزامه
بقاعدة اللعب المالي النظيف،
حيث أعلن االتحاد األورو بــي
لكرة القدم "يويفا" أنه سيتابع
تحقيقاته في هذا الخصوص.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـيـ ــوي ـ ـفـ ــا إل ـ ـ ــى أن
الـغــرفــة الـقـضــائـيــة الـتــابـعــة له

ستبدأ مراجعة هذه القضية.
وتـنــص قــاعــدة الـلـعــب المالي
الـنـظـيــف ع ـلــى أن األمـ ـ ــوال الـتــي
ينقفها أحد األندية ال يجب بأي
حال أن تكون أكثر من دخوله.
ورغم ذلك ،أحدث باريس سان
ج ــرم ــان زل ـ ـ ــزاال ق ــوي ــا ف ــي س ــوق
االنـ ـتـ ـق ــاالت ل ـل ـمــوســم ال ـمــاضــي،
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ح ـ ـصـ ــل ع ـ ـلـ ــى خـ ــدمـ ــات
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ن ـي ـم ــار م ـق ــاب ــل 222
مليون يــورو ،وتعاقد مع كليان
مبابي مقابل  180مليون يورو.
وط ـب ـقــا ل ـمــا ن ـشــرتــه صحيفة
"ل ـي ـك ـيــب" ال ـفــرن ـس ـيــة ،كـ ــان على
ب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان أن يبيع
بعض العبيه مقابل  40مليون
يورو على األقل حتى  30يونيو

ال ـم ــاض ــي ،ح ـتــى ي ـت ـف ــادى خــرق
قاعدة اللعب المالي النظيف.
وقال توخيل" :ال أخشى قيادة
عدد كبير من النجوم".
وس ـي ـكــون عـلــى تــوخـيــل عقب
انـتـهــاء ال ـمــونــديــال تـعـلــم كيفية
قـ ـي ــادة ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـن ـج ــوم إذا
كان يرغب بصدق في كسر لعنة
بطولة دوري أبطال أوروبا التي
تالزم النادي الباريسي.
(د ب أ)

ريبيتش :فخور بمقارنتي بأوليتش

أبـ ــدى أن ـتــي ريـبـيـتــش ،مـهــاجــم المنتخب
الكرواتي لكرة القدم ،فخره بمقارنة وسائل
اإلعالم الكرواتية بينه وبين إيفيكا أوليتش.
وق ـ ــال ري ـب ـي ـتــش" :أح ـ ــب ال ـم ـق ــارن ــة ،اعـتـقــد
انها تأتي ألنني دائما أبذل أقصى ما عندي
مــن جهد مــع المنتخب الوطني ،مثلما فعل
أوليتش".
ويــرتــدي ريبيتش القميص رقــم  ،18الذي
دائما ما كان يرتديه أوليتش ،العب بايرن
ميونيخ وهامبورغ السابق.

وأضاف" :ارتدائي لذات الرقم كان مصادفة،
كان قميصا ال يرتديه أي العب".
ي ــذك ــر أن أول ـي ـت ــش ،ي ـع ـمــل حــال ـيــا مــدربــا
م ـس ــاع ــدا ل ــزالت ـك ــو دال ـي ـت ــش ال ـم ــدي ــر الـفـنــي
للمنتخب الكرواتي.
ويـسـتـعــد الـمـنـتـخــب ال ـك ــروات ــي لـمــواجـهــة
ن ـظ ـي ــره الـ ــروسـ ــي ال ـس ـب ــت ال ـم ـق ـبــل ف ــي دور
ال ـث ـمــان ـيــة ب ـح ـثــا ع ــن م ـق ـعــد ف ــي ال ـ ـ ــدور قـبــل
النهائي من المسابقة.
(د ب أ)

إيجابيات آسيوية ...والعين على بطولة 2022

العبو المنتخب الياباني

لم تكن المنتخبات اآلسيوية لكرة القدم
مرشحة إلحداث مفاجآت في كأس العالم في
روسيا ،إال ان الصورة التي ظهرت بها واألداء
الــذي قدمته أمــام منتخبات كبيرة ،جعالها
تغادر إلى بالدها وهي تحمل في جعبتها
الكثير مــن اآلم ــال لـيــوم تـعــود الـبـطــولــة الــى
القارة :قطر .2022
حـقــق منتخب كــور يــا الجنوبية مفاجأة
ك ـبــرى ب ـف ــوزه عـلــى نـظـيــره االل ـمــانــي حــامــل
اللقب (-2صـفــر) في الجولة الثالثة األخيرة
من منافسات المجموعة السادسة ،ليخرج
"المانشافت" من الدور األول وهو يجر أذيال
الخيبة.
وف ـ ـ ــي حـ ـي ــن ل ـ ــم تـ ـسـ ـم ــح ه ـ ـ ــذه ال ـن ـت ـي ـجــة
للمنتخب الـكــوري بالعبور الــى ال ــدور ثمن
النهائي ،كان المنتخب الياباني على موعد
مع محاولة ثالثة فيه من أصل ست مشاركات
له في كأس العالم.
تـ ـج ــاوز م ـن ـت ـخــب "ال ـ ـسـ ــامـ ــوراي األزرق"
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــام ـن ــة بـ ـف ــارق نـ ـق ــاط الـلـعــب
النظيف عن السنغال ،وحل في ثمن النهائي
لمواجهة المنتخب البلجيكي القوي متصدر
المجموعة الـســابـعــة .كــان الـيــابــانـيــون على
وشك تحقيق مفاجأة ثانية لمنتخب آسيوي
ف ــي الـ ـم ــون ــدي ــال ،ب ـع ــدم ــا ت ـق ــدم ــوا بـهــدفـيــن
نظيفين ،إال ان المنتخب األوروبي الذي يعد
بمثابة الجيل الذهبي لكرة القدم البلجيكية،

قلب النتيجة رأسا على عقب ( ،)2-3وسجل
هدف الفوز في الثواني األخيرة.
وفي منافسات الدور األول ،ظهر المنتخب
االيراني بصورة جيدة في المجموعة الثانية
الـتــي ضمت اسبانيا والـبــرتـغــال والـمـغــرب.
وب ـعــد ف ــوز ع ـلــى ال ـم ـغــرب وخـ ـس ــارة صعبة
أم ــام اسـبــانـيــا بالنتيجة نفسها (-1ص ـفــر)،
كان قاب قوسين أو أدنى من إلحاق الهزيمة
بالبرتغال ونجمها كريستيانو رو نــا لــدو،
إال ان مباراتهما في الجولة الثالثة األخيرة
انتهت بالتعادل .1-1
ورغ ــم ان ه ــذه المنتخبات أظ ـهــرت قــدرة
عـلــى تقليص ال ـهــوة بينها وب ـيــن األقــويــاء
تقليديا ،غاب الحضور اآلسيوي عن الدور
ربع النهائي ،علما ان المشاركة األخيرة فيه
تعود لمونديال اليابان وكــوريــا الجنوبية
 ،2002إال ان المنتخبات اآلسـيــويــة ستركز
منذ اآلن على تحقيق نتائج أفضل مع عودة
كأس العالم الى القارة ،وذلك في قطر .2022

 15نقطة لمنتخبات آسيا
ونجحت المنتخبات اآلسيوية في حصد
 15نقطة في الدور األول للمونديال الروسي،
وهو أفضل حصاد لها في النهائيات ،وكان
أف ـض ــل م ــن ن ـت ــائ ــج ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات االفــري ـق ـيــة
الخمسة (مصر والمغرب وتونس ونيجيريا

والسنغال) التي خرجت جميعها من الدور
األول بعدما جمعت  11نقطة فقط.
في المقابل لم يتمكن المنتخب السعودي
م ــن ال ـع ـب ــور الـ ــى ال ـ ـ ــدور ث ـم ــن ال ـن ـه ــائ ــي عــن
ال ـم ـج ـمــوعــة األولـ ـ ـ ــى ،ب ـع ــد خـ ـس ــارة قــاسـيــة
افـ ـتـ ـت ــاح ــا ض ـ ــد روسـ ـ ـي ـ ــا (ص ـ ـ ـفـ ـ ــر )5-وأمـ ـ ــام
االوروغـ ـ ـ ـ ـ ــواي ص ـ ـفـ ــر ،1-واك ـت ـف ــى بـ ـف ــوز فــي
الجولة الثالثة على مصر  .1-2أما المنتخب
االسترالي بطل القارة عام  ،2015فمر مرور
الكرام في المونديال ،وفشل في تحقيق أي
فوز ،واكتفى بهدفين من ركلتي جزاء لقائده
ميلي يديناك.
وكان المنتخب الياباني أفضل ممثل لكرة
القدم اآلسيوية في روسيا.
ولم يكتف المنتخب الياباني بنجاحه على
أرض الملعب ،بل عكس مشجعوه الصورة
الحضارية لبالدهم مــن خــال قيامهم بعد
كل مباراة بتنظيف المدرجات والمقاعد من
مخلفاتهم .كما انتشرت على مواقع التواصل،
ص ـ ـ ــورة غ ــرف ــة تـ ـب ــدي ــل الـ ـم ــاب ــس الـ ـع ــائ ــدة
للمنتخب بعد الخسارة أمام بلجيكا ،بعدما
نظفها تماما الالعبون وأفراد الجهاز الفني،
وتركوا رسالة "شكرا" باللغة الروسية.
وي ــرى جــاك ـســون ان الـمـنـتـخــب الـيــابــانــي
ومشجعيه "غادروا برؤوس مرفوعة وعززوا
مـكــانـتـهــم واح ـتــرام ـهــم ف ــي عــالــم ك ــرة ال ـقــدم
بشكل كبير".

sports@aljarida●com

براغماتية السويد تنجز المهمة وال تكترث بالعروض
تحلى المنتخب السويدي
بالواقعية ،وفرض أسلوب
لعبه في غياب أبرز نجومه في
التاريخ زالتان إبراهيموفيتش،
وقد نجح بالفعل حتى اآلن في
تحقيق المطلوبٍ .

المنتخب
السويدي يقدم
أفضل مستوى
ونتائج منذ ١٩٥٨

من يكترث باالستعراض عندما
تكون النتيجة كافية؟ لعله الشعار
األمـثــل للمنتخب الـســويــدي لكرة
القدم في مونديال روسيا الحالي،
ف ـفــي غ ـي ــاب أب ـ ــرز ن ـجــومــه زالتـ ــان
ابراهيموفيتش ،حقق المنتخب
ً
االس ـك ـنــدي ـنــافــي ان ـ ـجـ ــازا بـبـلــوغــه
ال ــدور ربــع النهائي للمرة األولــى
منذ  24عاما.
حلت الواقعية والبراغماتية في
تشكيلة ال ـمــدرب يــانــه أنــدرســون،
ب ــدال م ــن االس ـت ـع ــراض الـ ــذي كــان
المهاجم العمالق والموهوب يتقنه
بشكل مثالي.
ف ــي إحـ ـ ــدى ح ــان ــات ال ـعــاص ـمــة
ستوكهولم ،وبعد بلوغ المنتخب
ال ــدور ربــع النهائي للمرة األولــى
م ـنــذ  1994بـ ـف ــوزه ال ـث ــاث ــاء على
سويسرا -1صفر ،لخص المشجع
بـ ـيـ ـت ــر انـ ـغـ ـنـ ـيـ ـف ــورس االنـ ـطـ ـب ــاع
السويدي" :اآلن ،نريد الذهاب الى
الـنـهــايــة ،نحن ضمن آخــر ثمانية
م ـن ـت ـخ ـب ــات (ف ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــونـ ــديـ ــال)"،
ً
مضيفا" :هذا أمر ال يصدق".
ف ــي بـ ــاد ت ــرك ــز ع ـلــى الـنـتـيـجــة
النهائية أكثر من المسار المفضي
ال ـي ـه ــا ،ت ـب ــدو ال ـف ـعــال ـيــة وتـحـقـيــق
الـمـطـلــوب ،سمة تنعكس فــي أداء
المنتخب.
رئيس الوزراء ستيفان لوففين
أعرب عن تأثره بما حققه الالعبون.
وف ــي خـضــم حـمـلـتــه لــانـتـخــابــات
الـتـشــريـعـيــة ال ـم ـقــررة ف ــي الـتــاســع
م ــن سـبـتـمـبــر الـمـقـبــل ،وج ــد وقـتــا
للحديث عــن كــرة الـقــدم" :هــذه هي
الـ ـس ــوي ــد! هـ ـك ــذا ي ـج ــب أن تـعـمــل
الـمــؤسـســة ،نـتـكــاتــف فيما بيننا،
وهكذا نستطيع الذهاب بعيدا".
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،لـ ــم ت ـخ ــف ال ـص ـحــف
المحلية الـشـعــور بــالـفــرح الـعــارم،
مقرة بأن السويد ال تقدم العروض
ال ـ ـخـ ــابـ ــة" ،ل ـك ـن ـه ــا ت ـ ـفـ ــوز ،وهـ ــذا
هـ ــو األهـ ـ ـ ــم ،الس ـي ـم ــا فـ ــي األدوار
االقصائية لبطولة بأهمية كأس
العالم في كرة القدم".
بــا لـنـسـبــة لصحيفة "سفنسكا

جانب من مباراة السويد وسويسرا
داغ ـب ــادت"" :ه ــذا منتخب ُيعشق
( )...يقومون دائما بإنجاز المهمة"،
مشيرة ا لــى ان التشكيلة الحالية
"ه ــي األك ـث ــر اع ـت ـمــادا عـلــى اللعب
ال ـج ـم ــاع ــي ب ـي ــن ك ــل الـمـنـتـخـبــات
المشاركة في المونديال".
وكـ ـ ـ ـ ــان لـ ـ ـس ـ ــان حـ ـ ـ ــال ص ـح ـي ـفــة
"إكسبرسن" مماثال بقولها" :عندما
نلعب كرة القدم ،ال توجد أي قاعدة
تشير الى ضرورة االمتاع ،وااللتزام
ب ــالـ ـقـ ـي ــام ب ــالـ ـح ــرك ــات الـ ـخ ــادع ــة
وال ـض ــرب ــات الـمـقـصـيــة الـخـلـفـيــة"،
م ـض ـي ـف ــة" :لـ ـق ــد ن ـج ــح ال ـم ـن ـت ـخــب
الوطني السويدي في بلوغ الدور
ربع النهائي من كأس العالم ،وهذا

ما لم يكن متوقعا ،لكنه قام به ،ألنه
يواصل السير على طريقه".

انتقادات مبطنة إلبراهيموفيتش
وربـمــا يكون استعمال تعابير
"الـحــركــات الـخــادعــة" و"الـضــربــات
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــة" انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادا م ـب ـط ـن ــا
إلب ــراه ـي ـم ــوف ـي ـت ــش ال ـ ـ ــذي اع ـت ــزل
ال ـل ـعــب دول ـي ــا ب ـعــد ك ــأس أوروبـ ــا
 .2016ف ـق ـبــل الـ ـم ــون ــدي ــال ،أل ـمــح
الـنـجــم الـســابــق ألنــديــة ع ــدة منها
ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي،
ومانشستر يــونــايـتــد االنـكـلـيــزي،
ومـ ـي ــان االيـ ـط ــال ــي ،الـ ــى اح ـت ـمــال

عــودتــه للمشاركة فــي المونديال،
ول ــم ت ـلــق تـلـمـيـحــاتــه تــرحـيـبــا من
المدرب أندرسون.
كـ ـم ــا أن بـ ـع ــض مـ ــا ق ــال ــه أثـ ــار
سخطا في السويد ،السيما عندما
اع ـت ـبــر أن "كـ ــأس ال ـعــالــم م ــن دون
زالتان ،ليست كأس عالم" .وخفتت
تصريحاته منذ ذلك الحين ،وبات
يقوم حاليا عبر مواقع التواصل
ب ـن ـش ــر صـ ـ ــور ب ــال ـل ــون ـي ــن األزرق
واالص ـفــر (عـلــم ب ــاده) مــع عـبــارة:
"نـ ـح ــن ج ـ ــاه ـ ــزون" م ــرف ـق ــة بــوســم
"ابطال العالم".
كانت أفضل نتيجة للسويد في
نهائيات كأس العالم  ،1958بلوغ

تشيرتشوف يتطلع إلى تعزيز مكانته األسطورية
يسعى ستانيسالف تشيرتشوف مدرب المنتخب الروسي إلى تحقيق مزيد من اإلنجازات والمفاجآت ،خالل قيادته للمنتخب
الوطني في مونديال .2018
مـ ـ ـ ـ ـ ــازال ب ـ ــإمـ ـ ـك ـ ــان سـ ـت ــانـ ـيـ ـس ــاف
تشيرتشوف مــدرب منتخب روسيا
لكرة القدم تعزيز مكانته األسطورية
ل ــدى جـمــاهـيــر بـ ــاده ،إذا تـمـكــن من
قيادة المنتخب الروسي الجتياز
عقبة منتخب كرواتيا في لقائهما
بـ ـ ــدور ال ـث ـم ــان ـي ــة ب ـب ـط ــول ــة ك ــأس
العالم بعد غد ،والتأهل للدور قبل
النهائي في المونديال.
واقترح بعض المولعين بكرة
الـ ـ ـق ـ ــدم ف ـ ــي روسـ ـ ـي ـ ــا عـ ـل ــى لـجـنــة
التراث في العاصمة موسكو بأن
تـشـيــرتـشــوف يـسـتـحــق تصميم
ت ـم ـثــال ل ــه ،ب ـعــدمــا ق ــاد منتخب
روسيا إلى التأهل لدور الثمانية
ف ــي ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم ،ع ـق ــب ال ـف ــوز
على المنتخب اإلسباني ،بطل
ال ـم ـســاب ـقــة عـ ــام  2010بــركــات
الـتــرجـيــح فــي دور الـسـتــة عشر
للبطولة.
لكن إيغور فوسكريسينسكي
رئيس اللجنة أكد أنه لم يتسلم
أي ــا م ــن ه ــذه ال ـم ـق ـتــرحــات بشكل
رسمي ،على األقل في الوقت الراهن.
و ص ــرح فوسكريسينسكي لوكالة
األنباء األلمانية (د.ب.أ) بأنه "من السابق
ألوانه كثيرا التحدث عن هذا األمر ،اليوم
يتم الترحيب بك من قبل الجماهير التي
ربما تصب غضبها عليك غدا .هذه هي
الرياضة".
ويـ ـ ـ ــدرك ت ـش ـي ــرت ـش ــوف والعـ ـ ـب ـ ــوه أن
المنتخب الروسي حقق في كأس العالم
نتائج لم يكن يتوقعها أكثر جماهيره
تفاؤال قبل انطالق المونديال.

ودخلت روسيا المسابقة دون أن تحقق
أي انتصار في مبارياتها السبع األخيرة،
حيث احتلت المركز السبعين في التصنيف
الـعــالـمــي ال ـش ـهــري ال ــذي ي ـصــدره االت ـحــاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) ،علما بأنه المركز
األ س ــوأ بين جميع المنتخبات المشاركة
في المونديال.
وسـيـطــر الـقـلــق ال ـبــالــغ عـلــى الجماهير
الــروس ـيــة ال ـتــي تشككت فــي ق ــدرة الـفــريــق
على اجتياز دور المجموعات ،رغم سهولة
ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـت ــي وق ـ ــع ف ـي ـه ــا الـمـنـت ـخــب
الروسي التي ضمت منتخبات أوروغــواي
ومصر.
والسعودية
ّ
وسرعان ما كشر المنتخب الروسي عن
أنيابه ،بعدما حقق فوزا كبيرا  /5صفر على
نظيره السعودي في المباراة االفتتاحية،
قبل أن يتغلب  1 /3على مصر في الجولة
ال ـثــان ـيــة بــال ـم ـج ـمــوعــة ،ث ــم ت ـع ــرض لـكـبــوة
مفاجئة بخسارته صفر 3 /أمام أوروغواي
ف ــي خ ـت ــام م ـبــاريــاتــه بـ ــدور الـم ـج ـمــوعــات،
ل ـي ـس ـت ـع ـيــد اتـ ــزانـ ــه م ـ ـجـ ــددا ب ـع ــدم ــا أطـ ــاح
بالمنتخب اإلسباني من دور الستة عشر
بركالت الترجيح.
وق ـ ـ ـ ــال تـ ـشـ ـي ــرتـ ـش ــوف ع ـ ـقـ ــب ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
االفـتـتــاحـيــة" :ل ــم نـكــن ن ـمــزح خ ــال الـفـتــرة
الماضية ،ولكننا كنا نقوم بعملنا فقط .لكي
نكون جيدين في الوقت المناسب".

دورا في هــذا التألق ،بعدما لعب كحارس
مرمى خالل مسيرته الرياضية.
ولــم ينجح ســوى عــدد قليل مــن حــراس
المرمى فــي المجال الـتــدريـبــي ،حيث يعد
أب ــرزه ــم اإلي ـطــالــي دي ـنــو زوف ،ال ــذي تــوج
بكأس العالم عام  1982مع منتخب بالده
حينما كــان العبا ،ثم أحــرز المركز الثاني
في بطولة كأس األمم األوروبية عام ،2000
عندما تولى تدريب المنتخب اإليطالي.

مواطن فخري
ول ــم ت ـكــن م ـس ـيــرة ت ـش ـيــرت ـشــوف مـثـيــرة
ل ــإع ـج ــاب ،ول ـك ــن ف ــي ب ـلــد ي ـق ــدس رمـ ــوزه
وأبطاله ،فإنه يسير على الطريق الصحيح.
وأص ـبــح تـشـيــرتـشــوف بــالـفـعــل مــواطـنــا
فـخــريــا فــي مسقط رأس ــه فــي بـلــدة أالجـيــر
الروسية ،وقام الرئيس الروسي فالديمير
بــوتـيــن بتهنئته عـبــر ال ـهــاتــف عـلــى ف ــوزه
ب ــالـ ـمـ ـب ــاراة االف ـت ـت ــاح ـي ــة ،خ ـ ــال ال ـمــؤت ـمــر
الصحافي عقب اللقاء.
ومن المقرر أن ينتهي عقد تشيرتشوف
الـحــالــي مــع منتخب روسـيــا بنهاية كأس
الـعــالــم ،ولـكــن مــن المرجح أن يـقــوم اتحاد
ال ـك ــرة ال ــروس ــي بـتـمــديــد ع ـقــده ف ــي الـفـتــرة
القادمة.
(د ب أ)

أكينفييف بطل مواجهة إسبانيا
وتقمص إيجور أكينفييف ،حارس مرمى
المنتخب الروسي ،دور البطولة في مواجهة
إسبانيا التي جرت على ملعب لوجنيكي
يوم األحد الماضي ،وربما لعب تشيرتشوف

ال ـم ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ع ـلــى أرض ـهــا
لتخسر أمام البرازيل وأسطورتها
بيليه  .5-2كما بلغت الدور نصف
ال ـن ـهــائــي ف ــي مــونــديــال  1994في
الــواليــات المتحدة وخـســرت أمــام
ال ـبــرازيــل م ـجــددا ص ـفــر ،1-وأنـهــت
ال ـمــونــديــال األم ـيــركــي فــي الـمــركــز
الثالث.
يحقق المنتخب حاليا أفضل
نـتــائـجــه مـنــذ تـلــك الـبـطــولــة ،وهــو
يحظى بمتابعة مــن السويديين
الـ ــذيـ ــن ب ـ ــدأ م ـع ـظ ـم ـهــم االجـ ـ ـ ــازات
ال ـص ـي ـف ـي ــة ،فـ ــي ت ــوق ـي ــت م ـنــاســب
ل ـح ـضــور م ـنــاف ـســات ال ـم ــون ــدي ــال.
الــدوام الصيفي الــذي بــدأ تطبيقه

فــي أمــاكــن الـعـمــل ،يـتـيــح لغالبية
الـمــوظـفـيــن ال ـع ــودة ال ــى مـنــازلـهــم
بحلول الساعة الرابعة عصرا.
وت ـش ـيــر دراسـ ـ ــة أع ــده ــا مكتب
االحصاءات الوطني الى ان التغيب
هو أعلى بنسبة  65في المئة خالل
ال ـمــونــدي ــال ،مـمــا ي ـكــون عـلـيــه في
يوليو عادة.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب األرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،شـ ــاهـ ــد
ســويــدي مــن أصــل ثــاثــة الـمـبــاراة
ضــد ســويـســرا الـثــاثــاء الـمــاضــي،
وتقوم بعض المؤسسات بوضع
جداول خاصة للتأقلم مع مواعيد
المباريات ،حتى إن البعض يضطر
أحيانا إلى "التضحية" ،فقد شغلت

مسؤولة أكبر متاجر شركة "ايكيا"
في البالد ،وظيفة عاملة الصندوق
خالل المباراة األولى للمنتخب.
ومـ ـ ــن أجـ ـ ــل الـ ـسـ ـم ــاح لـلـجـمـيــع
بمشاهدة المباراة ضد انكلترا في
ربــع النهائي السبت ،قــام االتحاد
الـ ـس ــوي ــدي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم بـتـغـيـيــر
جدولة مباريات ال ــدوري المحلي
ال ــذي ي ـقــام بـيــن أبــريــل ونــوفـمـبــر،
ول ــن ت ـقــام أي م ـب ــاراة ف ــي الـســاعــة
الرابعة بالتوقيت المحلي ،موعد
اللقاء المرتقب.

بوتين يغيب عن مباراة روسيا أمام كرواتيا
ً
ب ــات مـسـتـبـعــدا أن يحضر الــرئـيــس الــروســي
فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن مـ ـب ــاراة مـنـتـخــب بـ ــاده أم ــام
ً
كرواتيا غدا في دور الثمانية لكأس العالم.
وقـ ـ ــال دم ـي ـت ــري ب ـي ـس ـكــوف ال ـم ـت ـح ــدث بــاســم
ال ـكــرم ـل ـيــن أمـ ـ ــس" ،ح ـت ــى اآلن الـ ـمـ ـب ــاراة لـيـســت
مطروحة على جدول مواعيد بوتين".
وتقام المباراة مساء غد في منتجع سوتشي
على البحر األسود.
وأشار بيسكوف إلى أن بوتين سيتابع المباراة
من موسكو.
ولم يحضر بوتين سوى المباراة االفتتاحية
لمونديال روسيا ،التي جمعت بالده بالسعودية
في  14يونيو الماضي.
(د ب أ)

الرئيس الروسي بوتين

انتهاء كأس العالم للحكم األلماني بريش
بعد أن ودع المنتخب األلماني
م ـنــاف ـســات ب ـطــولــة ك ــأس الـعــالــم
لـكــرة ال ـقــدم ،يـعــود أيـضــا الحكم
األلـمــانــي الـمـشــارك فــي البطولة
مبكرا.
وأبـلــغ فيليكس بــريــش ،الــذي
انتقد من قبل صربيا بسبب أدائه
في إدارة المباراة التي خسرها
المنتخب الصربي أمام سويسرا
في دور المجموعات ،أنه لن يتم
استخدامه مــرة أخ ــرى فــي كأس
العالم.
وتقدمت صربيا بشكوى إلى
االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)،
بعد شـعــورهــا بــأنــه كــان ينبغي
أن تـحـصــل عـلــى رك ـلــة ج ــزاء في
الـمـبــاراة الـتــي خسرتها  2-1في
كالينينغراد.
وأشار بريش بمتابعة اللعب،

ب ـعــد أن ظ ـهــر الع ـب ــو الـمـنـتـخــب
يسقطون ألكسندر ميتروفيتش
على أرض الملعب ،وبشكل مثير
لـلـجــدل أي ـضــا لــم يـتــم اسـتـخــدام
نظام حكم الفيديو المساعد.
وك ـ ــان ـ ــت هـ ـ ــذه ه ـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة

الوحيدة التي أدارهــا بريش في
المونديال.
وقـ ــال ب ــري ــش" :بــال ـط ـبــع كــأس
الـعــالــم خيبة أم ــل لــي ولفريقي.
لكن الحياة تمضي ،وسنعود مرة
(د ب أ)
		
أخرى".

لوكاكو في مواجهة سيلفا وميراندا
في مباراة الدور ربع النهائي لكأس العالم،
ب ـيــن الـ ـب ــرازي ــل وب ـل ـج ـي ـكــا ،س ـي ـجــد رومـيـلــو
لوكاكو ،أفضل هداف للشياطين الحمر في
ال ـمــونــديــال ،نـفـســه ف ــي مــواج ـهــة "وحـشـيــن"
حافظا على نظافة شباكهما فــي ثــاث من
ال ـم ـب ــاري ــات األرب ـ ــع ال ـت ــي خــاض ـهــا منتخب
بلدهما حتى اآلن :قطبا الدفاع تياغو سيلفا
وجواو ميراندا.
"دقائقي األولــى في مباراة بكأس العالم!
لحظة ستبقى خالدة في ذاكرتي وفي قلبي"،
هذا ما نشره المدافع البرازيلي ماركينيوس
( 24عاما) ،في حسابه على مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي ،للتعبير عــن سعادته بخوض
مباراته االول ــى فــي المونديال ،بعد دخوله
في الوقت بدل الضائع من المباراة التي فازت
فيها البرازيل على المكسيك ( )0-2في الدور
ثمن النهائي.

مـ ـش ــاه ــدة العـ ـ ــب بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان ج ــرم ــان
الفرنسي راضيا عن تمضية دقائق معدودة
ع ـل ــى أرض ال ـم ـل ـع ــب ،ي ــؤش ــر الـ ــى مـسـتــوى
ال ــاع ـب ـي ــن االس ــاسـ ـيـ ـي ــن فـ ــي ق ـط ــب ال ــدف ــاع
البرازيلي!
األم ــر بـسـيــط ،إذا كــانــت شـبــاك المنتخب
البرازيلي استقبلت هدفا واحــدا حتى اآلن،
وك ــان ضــد ســويـســرا فــي الـجــولــة االول ــى من
الدور االول ( ،)1-1فإن ذلك ألن قطبي الدفاع
ال يتركان الفرصة للمهاجمين المنافسين.
الحلقة األولى في الدفاع البرازيلي كانت
مـتــوقـعــة أن تـظـهــر ب ـهــذا الـمـسـتــوى الــرفـيــع.
جواو ميراندا ( 33عاما) يؤكد موسمه الجيد
مع فريق إنتر ميالن وسمعته التي اكتسبها
منذ دفاعه عن ألوان اتلتيكو مدريد االسباني.
الحلقة الثانية ،مدافع باريس سان جرمان
الفرنسي تياغو سيلفا ( 33عاما) العائد الى

مستواه بعد نحو  4أع ــوام مــن الـعــذاب بين
استبعاد مــن ال ـمــدرب الـســابــق للسيليساو
كــارلــوس دونـغــا وجـلــوس على دكــة الـبــدالء،
حتى استعادة مكانته أساسيا في التشكيلة
وشـ ـ ـ ــارة الـ ـق ــائ ــد الـ ـت ــي ي ـع ـت ـم ــده ــا الـ ـم ــدرب
البرازيلي تيتي بالمداورة.
أمامهما ،سيكون لوكاكو .قبل الدور ثمن
النهائي ،أثار مهاجم "الشياطين الحمر" (25
عــامــا) إع ـجــاب الـمــراقـبـيــن بتسجيله أربـعــة
أه ـ ــداف ...مــن أول خـمــس تـســديــدات لــه على
المرمى.
لكن مهاجم مانشستر يونايتد اإلنكليزي
صام بعد ذلك عن التهديف ،ولم يسعفه الحظ
أمــام منتخب "الـســامــوراي األزرق" الياباني
فــي ثـمــن الـنـهــائــي ،واآلن ب ــات عـلــى لوكاكو
التألق أمام أحد اقوى المنتخبات الدفاعية
في بطولة كأس العالم.

ميراندا

لوكاكو

٢٦

رياضة

ةديرجلا
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بوغبا المهرج وصاحب النفوذ القوي
ال يخضع أي شيء للحسابات
الــدق ـي ـقــة ف ــي ع ــال ــم كـ ــرة ال ـق ــدم،
خصوصا عندما يرتبط األ مــر
بـ ـبـ ـط ــول ــة ك ـ ـ ــأس الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،ل ـكــن
صاحب تصفيفة الشعر األكثر
غـ ــرابـ ــة ،ال ـم ـح ـت ـمــل ظـ ـه ــوره فــي
ن ـه ــائ ــي ال ـن ـس ـخــة ال ـح ــال ـي ــة مــن
ً
ال ـم ــون ــدي ــال ،ب ــات مـ ـح ــددا ،هــذا
هو الفرنسي باول بوغبا ،الذي
سيعد غيابه عــن هــذا النهائي
مفاجأة كبيرة.
وال يـ ـع ــان ــي الع ـ ـ ــب ال ــوس ــط
الـفــرنـســي ،صــاحــب الشخصية
ال ـم ـم ـيــزة ،أي م ـش ـكــات بــدنـيــة،
وسـيـخــوض مــع منتخب بــاده
مـ ـ ـب ـ ــارات ـ ــه ف ـ ــي دور ال ـث ـم ــان ـي ــة
ل ـل ـم ــون ــدي ــال أم ـ ـ ــام أوروغ ـ ـ ـ ــواي
الـيــوم ،لكن رغــم ذلــك ورغــم عدم
وجـ ــود م ــا يـثـيــر االن ـت ـبــاه فـهــو،
بسبب غــرابــة أط ـ ــواره ،يجتذب
أن ـ ـظـ ــار ال ـم ـت ــاب ـع ـي ــن ووسـ ــائـ ــل
اإلعـ ـ ــام ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ،ك ـمــا هو
الحال مع ايدنسون كافاني نجم
أوروغــواي المصاب والمحتمل
غيابه عن موقعة الغد.
وعندما تلقى ديدييه ديشان،
المدير الفني الوطني للمنتخب
ال ـفــرن ـســي ،قـمـيـصــا يـحـمــل رقــم
 ،80وهــو يمثل عــدد المباريات
الـتــي ق ــاد خــالـهــا بـ ــاده ،خــال
ع ـشــاء الـمـنـتـخــب الـفــرنـســي في
معسكره بــروس ـيــا ،ك ــان جميع
العبي الفريق ينظرون إلى هذا
ال ـحــدث فــي صـمــت وبابتسامة
تعلو وجوههم ،عدا بوغبا الذي
أط ـلــق صــافــرة بـفـمــه مــن مكانه
بأحد أركــان القاعة كما لو كان
طفال صغيرا في المدرسة.
ودأب الــاعــب الـفــرنـســي (25
ع ــام ــا) ع ـلــى م ــداع ـب ــة مـتــابـعـيــه
بـمــا يـسـمــى "يــوم ـيــات بــوغـبــا"،
والتي يسرد من خاللها مواقف
مجنونة في حياته.
وانتقل بوغبا قبل عامين من
صفوف يوفنتوس اإليطالي إلى
مانشستر يونايتد اإلنكليزي

جدول مباريات كأس العالم
a

مجموعة
الفريق
األوروغواي
روسيا
السعودية
مصر

لعب فوز
3
3
٢
3
1
3
0
3

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

عليه
0
4
7
6

الفريق
فرنسا
الدنمارك
بيرو
أستراليا

لعب فوز
2
٣
١
٣
١
٣
0
٣

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

عليه
1
1
٢
٥

الفريق
البرازيل
سويسرا
صربيا
كوستاريكا

لعب فوز
2
3
1
3
١
3
٠
3

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

عليه
1
4
4
5

الفريق
بلجيكا
إنكلترا
تونس
بنما

لعب فوز
٣
٣
٢
٣
١
٣
٠
٣

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

عليه
2
٣
٨
١٣

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

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

مجموعة
الفريق
إسبانيا
البرتغال
ايران
المغرب

لعب فوز
1
3
1
3
1
3
0
3

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

عليه
5
4
2
4

الفريق
كرواتيا
االرجنتين
نيجيريا
ايسلندا

لعب فوز
٣
٣
١
٣
١
٣
0
٣

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

عليه
١
٥
٤
٥

الفريق
السويد
المكسيك
كوريا الجنوبية
ألمانيا

لعب فوز
٢
٣
2
3
١
٣
1
٣

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

عليه
2
4
3
٤

الفريق
كولومبيا
اليابان
السنغال
بولندا

لعب فوز
٢
٣
١
٣
١
٣
١
٣

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

عليه
٢
٤
٤
5

النقاط
9
٦
3
0

c
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مجموعة

مجموعة

d

النقاط
٩
٤
٣
1

f

مجموعة

النقاط
7
5
٣
1

g

النقاط
5
5
4
1

مجموعة

النقاط
٧
٥
٣
1

e

b

النقاط
٦
6
٣
3

مجموعة

النقاط
٩
٦
٣
٠

h

النقاط
٦
4
٤
٣

الدور األول

بوغبا خالل تدريبات المنتخب الفرنسي
مقابل  105ماليين يــورو (122
مليون دوالر).
ورغم كل هذه األمور الغريبة
الـتــي يـقــوم بـهــا ،يحظى بوغبا
في فرنسا بقيمة أكبر مما هو
ظاهر للعيان.
وق ــال الــاعــب الفرنسي بليز
م ــات ــوي ــدي ،ال ـ ــذي سـيـغـيــب عن
دور الثمانية للمونديال بسبب
ً
اإليقاف ،متحدثا عن بوغبا" :لقد
ً
أثبت أنه يمكنه أيضا أن يكون
القائد األكبر لفريقنا".
وبالفعل يتمتع بوغبا ،الذي

ً
ي ـل ـع ــب غ ـ ـ ــدا مـ ـب ــارات ــه ال ــدول ـي ــة
رقـ ــم  ،58ب ـن ـف ــوذ خـ ــاص داخ ــل
المنتخب الفرنسي.
ً
وهــذا يتضمن أيضا سلطته
الـمـطـلـقــة ف ــي م ـمــارســة هــوايـتــه
ف ــي إطـ ــاق الـ ـن ــوادر وال ـمــواقــف
المازحة ،حتى إن ديشان المولع
بــاالنـضـبــاط وال ـن ـظــام ي ـتــرك له
مساحة ليست قليلة للقيام بما
يــروق له في هــذا الـصــدد ،ولكن
ضمن ح ــدود مـعــروفــة بالطبع،
فـ ـف ــي ف ــرنـ ـس ــا ال يـ ــوجـ ــد م ـك ــان
للفضائح والتفكك.

مارتينيز مرشح لتدريب إسبانيا
ذكرت تقارير صحافية أمس أن االتحاد اإلسباني لكرة
القدم يضع روبرتو مارتينيز على رأس قائمة المرشحين
لتدريب المنتخب الوطني.
ً
ووفقا لبرنامج "الرجويرو" في محطة "كادينا" ،فإن
مارتينيز المرشح األبرز لتدريب الماتادور.
وسبق لمارتينيز تدريب ويغان وإيفرتون اإلنكليزيين
قبل أن يتولى تدريب منتخب بلجيكا.
وتولى فرناندو هييرو منصب المدير الفني لمنتخب
إسبانيا بعد اإلطاحة بجوليان لوبتيغي قبل أيام من
انطالق المونديال ،بعد إعــان توليه منصب المدير
الفني في ريال مدريد.
ولكن مسيرة منتخب إسبانيا في مونديال روسيا
لم تدم طويال تحت قيادة هييرو ،حيث خرج الفريق
من دور الستة عشر على يد الدولة المضيفة روسيا.
(د ب أ)

ورغــم موهبته التي ال يرقى
إل ـي ـه ــا أي شـ ـ ــك ،ت ـل ـق ــى بــوغ ـبــا
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــادات مــن
وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ــام م ـخ ـت ـل ـف ــة ،كـمــا
واجـ ـ ـ ـ ــه ص ـ ـ ــاف ـ ـ ــرات اسـ ـتـ ـهـ ـج ــان
ال ـج ـمــاه ـيــر خـ ــال اس ـت ـع ــدادات
فــرنـســا لـلـمــونــديــال ،مـمــا دفعه
ليقول" :تحولت من أغلى العب
ً
ف ــي ال ـع ــال ــم إل ـ ــى األكـ ـث ــر تـلـقـيــا
لالنتقادات".
وبحق لم يظهر بوغبا خالل
المباريات الثالث التي خاضها
في المونديال حتى اآلن كل ما

يتمتع به من مهارة وقوة ،ولكن
إذا سـ ـ ــارت األم ـ ـ ــور ك ـم ــا تـحـلــم
فــرن ـســا م ــع دي ـ ـشـ ــان ،فـسـيـكــون
أم ــام صــاحــب الـبـشــرة الـسـمــراء
ثـ ـ ـ ــاث فـ ـ ـ ــرص أخـ ـ ـ ـ ــرى إلظ ـ ـهـ ــار
ق ـي ـم ـتــه ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ،وذل ـ ـ ــك فــي
مشوار المونديال الذي ينتهي
بالمشهد األكثر جماال ،أال وهو
المباراة النهائية في موسكو في
 15يوليو الـجــاري التي تنتظر
صاحب تصفيفة الشعر األكثر
غرابة.

جرانكفيست سيغيب
عن حضور مولد طفله
قال أندرياس جرانكفيست قائد المنتخب السويدي لكرة القدم ،إنه
مستعد للغياب عن مولد طفله من أجل اللعب أمام إنكلترا غدا في دور
الثمانية بكأس العالم.
وأف ــادت األنـبــاء بــأن زوجــة المدافع بصدد إنجاب طفلهما الثاني
يوم الثالثاء ،بعد يوم واحد من فوز المنتخب السويدي على نظيره
السويسري -1صفر في دور الستة عشر.
ول ـكــن ،ق ــال جرانكفيست ( 33عــامــا) أن ــه وزوج ـتــه مـسـتـعــدان لهذا
الموقف.
وق ــال الــاعــب عبر فيديو نشر على مــوقــع صحيفة "ذا غــارديــان"
البريطانية" :أخطط للبقاء".
وأض ــاف" :زوجـتــي قوية وكنا نعلم هــذا الــوضــع قبل أن أصــل إلى
هنا .ولم يحدث شيء حتى اآلن .إذا كان أمامي وقت كاف للسفر إلى
السويد والعودة سريعا فربما أقوم بهذا ،ولكن مهما حدث فلن أفوت
مباراة دور الثمانية".
(د ب أ)

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

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

املباراة

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

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

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

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

الدور 16
مشجعو منتخب أنكلترا في
أحد المقاهي بروسيا

جــانــب مــن الـجـمـهــور الـبــرازيـلــي
الموجود في روسيا

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
جماهير المنتخب البرازيلي تستقبل العبي
الفريق لدى وصولهم إلى الفندق

بطل كأس العالم

W62

 6.00م

 15يوليو

ةديرجلا

•
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رياضة

يوفنتوس يعرض  100مليون
يورو على الريال لضم رونالدو
تقدم نادي يوفنتوس اإليطالي
بشكل رسمي بعرض قيمته
 100مليون يورو لضم البرتغالي
كريستيانو رونالدو من نادي
ريال مدريد اإلسباني ،حسبما
أفادت تقارير صحافية عدة
أمس.

أفـ ــادت ت ـقــاريــر صـحــافـيــة عــدة
ام ــس ب ــأن ن ــادي يــوفـنـتــوس بطل
دوري كـ ــرة الـ ـق ــدم ف ــي ال ـم ــواس ــم
الـسـبـعــة األخـ ـي ــرة ،ت ـق ــدم بـعــرض
قـيـمـتــه  100م ـل ـيــون ي ـ ــورو لضم
البرتغالي كريستيانو رو نــا لــدو
من نادي ريال مدريد االسباني.
وتشهد التقارير الصحافية في
االيام الماضية زيادة في منسوب
الحديث عن امكان انتقال الالعب
البالغ من العمر  33عاما ،والحائز
جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب
في العالم خمس مرات ،الى النادي
االيطالي الموسم المقبل.
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "م ـ ـ ــارك ـ ـ ــا"
الــريــاضـيــة االس ـبــان ـيــة ،ان النجم
الــذي خــرج مع منتخب بــاده من
الــدور ثمن النهائي لكأس العالم
في روسيا على يد األوروغواي (1-
 ،)2بدأ عمليا بالبحث عن منزل له
في مدينة تورينو ،مقر يوفنتوس.
ك ـم ــا أوردت ش ـب ـك ـتــا " س ـك ــاي
سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــورت ـ ـ ــس" و"بـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ــي س ـ ــي"
االنكليزيتان ،تقارير مماثلة عن

ع ــرض بقيمة  100مـلـيــون يــورو
( 116.6مليون دوالر) لرونالدو.
وكـ ــانـ ــت ال ـص ـح ــف االي ـط ــال ـي ــة
ا لـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة ا م ـ ـ ــس األول ،ح ـف ـلــت
بالتقارير عن رونالدو ،مستخدمة
عبارات شتى للحديث عن احتمال
انتقاله ،مثل "الحمى"" ،الحلم و...
ربما الحقيقة".
وعـ ـن ــون ــت ص ـح ـي ـفــة "غ ــازي ـت ــا
ديللو سبورت" الرياضية الواسعة
االنـتـشــار "يــوفــي -ســي آر ( "7فــي
اشارة الى رونالدو ورقم قميصه)،
مقدرة الصفقة بـ  350مليون يورو
ب ـمــا يـشـمــل بـ ــدل االن ـت ـق ــال وأج ــر
الالعب على مدى اربع سنوات.
وأضافت" :انطلقت الوشوشات
بين ايطاليا والبرتغال واسبانيا"،
وت ـح ــدث ــت ع ــن ق ـصــة "بـ ـ ــدأت مثل
الحلم ،اقـتــراح ،تحولت الــى فكرة
وربما تصبح حقيقة".
ويـ ـض ــع ه ـ ــذا ال ـس ـي ـن ــاري ــو فــي
الواجهة "أحــد اهــم العبين اثنين
فــي العالم :رونــالــدو الــذي يبحث
بعمر ال ـ  33عــن عقد اخير لــه في

بايرن يبيع تذاكر جميع مبارياته
أعلن فريق بايرن ميونيخ بيعه جميع تذاكر
مبارياته الـ 17التي سيخوضها في الموسم القادم
ببطولة الدوري األلماني لكرة القدم (بوندسليغا)،
وذل ــك قبل سبعة أســابـيــع على انـطــاق النسخة
الجديدة للمسابقة.
وذكــر بايرن أن كل المباريات التي ستقام في
معقله (أليانز أرينا) ،الذي يتسع لـ 75ألف متفرج،
تــم بيع تــذاكــرهــا جميعا فــي البطولة الـتــي توج
بها الفريق البافاري في المواسم الستة األخيرة.
وي ـس ـت ـهــل ال ـف ــري ــق ح ـم ـلــة الـ ــدفـ ــاع ع ــن الـل ـقــب
بمواجهة ضيفه هوفنهايم في  24أغسطس المقبل.

وأوض ــح أيـضــا أن ــه تــم بـيــع حصته مــن تــذاكــر
مـ ـب ــاري ــات ــه ال ـ ـ ـ ــ 17األخـ ـ ـ ــرى فـ ــي ال ـم ـس ــاب ـق ــة ال ـتــي
سيخوضها خــارج ملعبه ،وكذلك في لقاء كأس
السوبر األلماني ،الذي يلتقي خاللها مع آينتراخت
فرانكفورت ،حامل لقب بطولة كأس ألمانيا ،في 18
أغسطس المقبل.
ويتطلع بــا يــرن لالحتفاظ بلقب بوندسليغا
للموسم السابع على التوالي تحت قيادة مدربه
الجديد نيكو كوفاتش ،الذي تولى تدريب الفريق
خلفا للمدرب المخضرم يوب هاينكس.
(د ب أ)

مسيرته ورب ـمــا عــن تـحــد جــديــد،
ومــديــر اعـمــالــه جــورجــي منديش
ال ــذي ال يضاهيه أحــد فــي مجال
االع ـمــال واالتـ ـص ــاالت ،فـضــا عن
اكبر ناد في العالم".
أمــا صحيفة "كــوري ـيــري ديلال
سبورت" فعنونت "حمى الحمار
ال ــوح ـش ــي" ف ــي اش ـ ــارة ال ــى لــونــي
قـ ـمـ ـي ــص ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس (االب ـ ـيـ ــض
واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود) الـ ـ ـ ـ ــذي هـ ـيـ ـم ــن ع ـلــى
منافسات كــرة القدم المحلية في
األع ــوام الـمــاضـيــة ،اال انــه ال يــزال
يـبـحــث ع ــن الـ ـع ــودة ال ــى األل ـق ــاب
ال ـقــاريــة والـتـتــويــج م ـجــددا بلقب
مسابقة دوري األبطال الغائب عن
خزائنه منذ عام .1996
واضافت الصحيفة ان "الشائعة
بلغت انـحــاء الـعــالــم" مــن تورينو
الـ ــى ل ـش ـبــونــة ،م ــن اس ـبــان ـيــا الــى
روسيا حيث تقام كأس العالم.
وترى الصحيفة ان بصمة مدير
اعمال رونــالــدو واضحة في هذه
العملية الن ــه يــريــد إب ـعــاد موكله
عــن ري ــال مــدريــد "حـيــث ال يتمتع

رونالدو أثناء مغادرته روسيا عقب المشاركة في المونديال
بـعــاقــة جـيــدة مــع رئـيــس الـنــادي
فلورنتينو بيريز".
واعـتـبــر "مــوقــع تــوتــوسـبــورت.
ك ـ ـ ــوم" ان االم ـ ـ ــر ي ـت ـع ـلــق "ب ـق ـصــة
طـ ـ ـم ـ ــوح ـ ــات ومـ ـ ـش ـ ــاع ـ ــر وأرق ـ ـ ـ ـ ــام
ق ـيــاس ـيــة" ،كـمــا ان مــواج ـهــة تحد
جــديــد بـعـمــر ال ـثــال ـثــة والـثــاثـيــن
ومنح يوفنتوس لقب دوري أبطال

اوروب ـ ـ ــا ق ــد ي ـك ــون "ت ـح ــدي ــا يثير
رونالدو".
وأضـ ــاف" :ق ــد يـكــون ه ــذا االمــر
وس ـ ـي ـ ـلـ ــة لـ ـ ــه ل ـ ـكـ ــي ي ـ ــدخ ـ ــل اكـ ـث ــر
فأكثر فــي الـتــاريــخ وإح ــراز نقاط
جديدة في المواجهة الدائمة مع
(األرجنتيني) ليونيل ميسي الذي،
على غ ــراره ،فــاز بجميع االلـقــاب،

لكن مع ناد واحد هو برشلونة".
ً
وتــابــع الـمــوقــع بــأن ثمة سببا
"أك ـث ــر رومــان ـس ـيــة" يـتـلـخــص في
األحاسيس التي عاشها رونالدو
في ابريل الماضي ضد يوفنتوس
بالذات في دوري األبطال عندما
سجل على ملعب النادي االيطالي،
ه ــدف ــا مـقـصـيــا رائـ ـع ــا ف ــي مــرمــى

االتحاد األوروبي يسمح بتغيير رابع في دوري األبطال
قــال االتـحــاد األوروب ــي لـكــرة الـقــدم امــس إنــه سيسمح
لألندية المشاركة في بطوالته ،ومن بينها دوري أبطال
اوروبا والدوري األوروبي ،بإجراء تغيير رابع إذا ذهبت
المباراة إلى وقت إضافي اعتبارا من الموسم المقبل.
وفي وقت سابق هذا العام ،أقر االتحاد الدولي (الفيفا)
اجــراء تغيير رابــع في الوقت اإلضــافــي ،وأثبتت القاعدة
الجديدة نجاحها في كأس العالم الحالية في روسيا.
ووف ــق لــوائــح االت ـحــاد األوروبـ ــي لـكــرة الـقــدم المعدلة،
ُ
سيسمح لـلـفــرق فــي دوري األب ـطــال والـ ــدوري األوروب ــي
بــاجــراء ثالثة تغييرات في الوقت األصـلــي ،لكن يمكنها
اجراء تغيير رابع إذا ذهبت المباراة إلى وقت إضافي.

والفرق التي تجري أقــل من ثالثة تغييرات على مدار
الدقائق  90األصلية سيكون بوسعها اجراء أربعة تغييرات
في المجمل خالل الوقت اإلضافي.
وقال االتحاد األوروبــي لكرة القدم في بيان" :ستدخل
سلسلة من التعديالت على لوائح اللعبة حيز التنفيذ على
الفور في بطوالت االتحاد األوروبي المختلفة".
كـمــا ق ــال االت ـحــاد األوروبـ ــي إن األنــديــة الـمـشــاركــة في
دوري األبطال والــدوري األوروبــي تستطيع وضع سبعة
العبين بحد أقصى كبدالء في قائمة المباراة باستثناء
المباراة النهائية ،حيث سيكون بوسع كل فريق وضع
 12العبا بديال.

فيدرر وسيرينا إلى الدور الثالث في «ويمبلدون»
صعد السويسري روجيه
فيدرر ،حامل اللقب ،واألميركية
المخضرمة سيرينا وليامس
وشقيقتها فينوس إلى الدور
الثالث من بطولة ويمبلدون
اإلنكليزية ،في حين ودعت
الدنماركية كارولين فوزنياكي
البطولة.

تأهل السويسري روجيه فيدرر ،المصنف
الثاني وحامل اللقب ،إلى الــدور الثالث من
بطولة ويمبلدون اإلنكليزية ،ثالث البطوالت
األربع الكبرى في كرة المضرب ،بفوزه السهل
أمس األول على السلوفاكي لوكاس الكو ،4-6
 1-6 ،4-6في  90دقيقة.
ولـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدات ،ت ــأهـ ـل ــت األم ـي ــرك ـي ــة
الـمـخـضــرمــة سيرينا ولـيــامــس وشقيقتها
ف ــي حين
ف ـي ـن ــوس ل ـ ـلـ ــدور ن ـف ـســه،
خ ـ ــرج ـ ــت الـ ــدن ـ ـمـ ــارك ـ ـيـ ــة
ك ـ ــارول ـ ـي ـ ــن ف ــوزنـ ـي ــاك ــي
الـ ـمـ ـصـ ـنـ ـف ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة أمـ ـ ــام
الروسية إيكاترينا ماكاروفا
ف ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة شـ ـك ــت فـ ـيـ ـه ــا مــن
الحشرات.
ويـلـتـقــي ف ـي ــدرر ف ــي ال ــدور
المقبل األلـمــانــي يــان لينارد
ً
شتروف ،المصنف  64عالميا،
وال ـفــائــز عـلــى ال ـك ــروات ــي ايـفــو
ً
ك ــارل ــوف ـي ـت ــش ( 39ع ـ ــام ـ ــا) ،بـعــد
مجموعة خامسة فاصلة .11-13
وحـقــق ف ـي ــدرر ،حــامــل الــرقــم القياسي

الحارس جانلويجي بوفون ،ونال
تصفيق الجمهور االيطالي.
وجاء هدف رونالدو في ذهاب
ربع النهائي ( 3-صفر) ،في مباراة
أقــر بعدها رونــالــدو بأنه كــان من
مشجعي فريق "السيدة العجوز"
عندما كان طفال.

في عدد ألقاب بطوالت "الغراند ســام" (20
لقبا) والرقم القياسي في ألقاب ويمبلدون
(ثمانية ألقاب) ،فوزه التاسع تواليا من دون
خسارة أي مجموعة في البطولة المقامة على
مالعب عشبية.
وهــو يتطلع فــي مشاركته العشرين في
البطولة ،إلى معادلة رقم األميركية التشيكية
األصل مارتينا نافراتيلوفا بلقب تاسع.

نتائج الرجال
وف ــي أبـ ــرز نـتــائــج فـ ــردي ال ــرج ــال،
خـ ـ ــرج الـ ـف ــرنـ ـس ــي ل ـ ــوك ـ ــاس ب ــوي
ال ـم ـص ـنــف  17ب ـخ ـس ــارت ــه أم ــام
الـ ـ ـنـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــوي دن ـ ـ ـيـ ـ ــس ن ـ ــوف ـ ــاك
المصنف  171عالميا ،6-2 ،6-4
 .6-2 ،3-6 ،)8-10( 6-8ويلتقي
ن ــوف ــاك ال ـ ــذي ي ـخ ــوض بـطــولـتــه
الكبيرة الثانية فقط،
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدور

الثالث ،الكندي ميلوس راونيتش المصنف
الـ ـ ـ ـ  13ووص ـ ـيـ ــف  ،2016الـ ـ ـ ــذي فـ ـ ــاز عـلــى
األسترالي جون ميلمان ،)4-7( 6-7 ،)4-7( 6-7
 ،)4-7( 6-7في مباراة سدد فيها الكندي 34
ضربة إرسال ساحقة.
وت ــأه ــل ال ـفــرن ـســي غ ــاي ــل مــون ـف ـيــس (31
عاما) بفوزه على اإليطالي باولو لورينزي
المصنف  306بنتيجة 6-7 ،)5-7( 6-7 ،3-6
( ،)3-7ليلتقي في الدور الثالث األميركي سام
كويري المصنف  11الفائز على األوكراني
سـيــرغــي سـتــاخــوفـسـكــي ،)4-7( 6-7
.3-6 ،3-6

نتائج السيدات
وعند السيدات ،احتاجت
سـ ـ ـي ـ ــريـ ـ ـن ـ ــا ح ـ ــام ـ ـل ـ ــة ال ـ ــرق ـ ــم
ال ـ ـق ـ ـيـ ــاسـ ــي فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدد أل ـ ـقـ ــاب
ال ـب ـط ــوالت ال ـك ـبــرى ف ــي عصر
االحتراف ( ،)23إلى  66دقيقة
ف ـ ـقـ ــط ل ـل ـت ـغ ـل ــب ع ـلــى
منافستها البلغارية
فـيـكـتــوريــا تــومــوفــا
 ،4-6 ،1-6وتحقيق
فـ ـ ـ ـ ــوزهـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـثـ ـ ــامـ ـ ــن
تواليا على المالعب
العشبية لنادي عموم
إنكلترا.
وقـ ــالـ ــت ول ـي ــام ــس
إن م ـب ــارات ـه ــا" :كــانــت
أفضل من الدور األول.
أنا سعيدة انني أسير في
االتـجــاه الصحيح .أتــوقــع أن

المطر يؤجل بعض المباريات
عطل المطر ،أمس األول ،عددا من مباريات اليوم الثالث لبطولة ويمبلدون اإلنكليزية.
وأدى سقوط المطر ثالث مرات في أوقــات مختلفة ،إلى تعليق قسم من المباريات ،خصوصا على
المالعب الفرعية.
وبلغ عدد المباريات المؤجلة عند الفردي للرجال ست ،مقابل انتهاء كل مباريات الفردي للسيدات
التي كانت مقررة أمس األول.

أصل (إلى استعادة مستواها) ،ليس فقط في
ويمبلدون ،لكن أيضا في الدورات المقبلة".
وت ـل ـت ـق ــي س ـي ــري ـن ــا فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدور ال ـث ــال ــث
الفرنسية كريستينا ميالدينوفيتش ،الفائزة
على األلـمــانـيــة تاتيانا مــاريــا  2-6 ،2-6في
مباراة عطلها المطر لبعض الوقت.
فــي حـيــن خــرجــت الــدنـمــاركـيــة كــارواليــن
فوزنياكي المصنفة ثانية من الدور الثاني
لويمبلدون اإلنكليزية ،بخسارتها األربعاء
أمام ماكاروفا المصنفة  35عالميا بنتيجة
.7-5 ،1-6 ،6-4
وهي تمكنت من إنقاذ خمس كرات لحسم
المباراة ،قبل أن تخسر أمام منافستها .لكن
الدنماركية شكت م ــرارا خــال الـمـبــاراة من
النمل الطائر الذي أزعجها بشكل متكرر.
وت ــوج ـه ــت ال ــاع ـب ــة إلـ ــى ح ـكــم ال ـم ـب ــاراة
بالسؤال عن إمكانية رش مبيدات للتخلص
مــن تـلــك ال ـح ـشــرات ،قــائـلــة" :أن ــا هـنــا أللعب
ّ
وأركز ،وليس ألتناول الحشرات ،هي في فمي
وشعري وكل مكان .علينا القيام بأمر ما".
وهـ ــو الـ ـف ــوز ال ـث ــان ــي لـ ـم ــارك ــاروف ــا عـلــى
فوزنياكي في تسع مباريات ،علما أنه سبق
لـهــا ب ـلــوغ نـصــف نـهــائــي بـطــولــة ال ــوالي ــات
المتحدة مرتين.
كــذلــك ،جهدت فينوس ( 38عــامــا) لبلوغ
الـ ــدور ال ـثــالــث ،وتـحـقـيــق ف ــوزه ــا ال ـ ـ  89في
البطولة ،بتغلبها على الرومانية الصاعدة
مــن الـتـصـفـيــات ألـكـسـنــدرا دولـغـيــرو ،6-4
-6صفر.1-6 ،

وأجرى االتحاد األوروبي لكرة القدم أيضا تعديالت على
اللوائح المتعلقة باستخدام وسائل االتصال االلكترونية
في المنطقة الفنية.
وقال إن "القانون ...تم تعديله لينص على أن أي صورة
من صور االتصال االلكتروني ستكون مسموحة إذا كانت
تتعلق مـبــاشــرة بصحة الــاعــب أو ســامـتــه أو ألسـبــاب
خططية ،على أن تكون تلك االتـصــاالت فقط باستخدام
أجهزة محمولة صغيرة في حجم راحة اليد".
وقـ ــال االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي إن م ـســؤولــي ال ـف ــرق الــذيــن
يستخدمون أجـهــزة غير مـصــرح بها سيتم طــردهــم من
المنطقة الفنية.

الفيلني يحقق
5.91م في القفز
بالزانة في لقاء
«لوزان»

تجاوز الفرنسي رينو الفيلني خسارتيه األخيرتين ،وفاز بمسابقة
الـقـفــز بــالــزانــة فــي لـقــاء ل ــوزان الـســويـســري الــدولــي ألل ـعــاب الـقــوى،
المرحلة الثامنة من الــدوري الماسي ،مسجال 5.91م في محاولته
الثانية أمس األول.
واقيمت المسابقة ،وهي الوحيدة التي أجريت ،أمس األول ،خارج
المضمار في المنطقة الخاصة بمشجعي المنتخب السويسري،
في البوابة المؤدية الى بحيرة لوزان ،بينما تقام بقية المسابقات
الخميس في ملعب "ال بونتايز" المطل على المدينة.
وتمكن الفيلني حامل الرقم القياسي العالمي  6.16م منذ ،2014
من تفادي الخروج عند ارتفاع  5.77م من محاولته الثالثة األخيرة.
وحل ثانيا البولندي بافل فوتشيكوفسكي (5.84م) ،أمام األميركي
سام كندريكس واألسترالي كورتيس مارشال (5.77م) .واجتاز حامل
ذهبية أولمبياد لندن  2012ارتفاع 5.91م في محاولته الثانية ،ليحقق
الفوز في لوزان للمرة الخامسة في عشر مشاركات .وكاد ينجح في
محاولته األولى لتخطي ارتفاع ستة أمتار ،علما بأنه قام بذلك مرة
ً
واحدة قبل ثالث سنوات في لقاء يوجين ،متخطيا ارتفاع 6.05م.

هاميلتون «مستعد للقتال» على أرضه في جائزة بريطانيا
يأمل بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون وفريقه
مرسيدس أن يضعا خلفهما "أسوأ عطلة نهاية أسبوع
منذ فترة طويلة" ،عندما يخوضان جائزة بريطانيا
الكبرى ،المرحلة العاشرة من بطولة العالم للفورموال
واحد ،التي تقام على حلبة سيلفرستون بعد غد.
ويسعى فريق "األسهم الفضية" إلى تعويض خيبة
األمل بعد الصفعة التي تلقاها مع انسحابه المزدوج
ألس ـب ــاب مـيـكــانـيـكـيــة ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ـنــذ ع ــودت ــه إلــى
الفورموال واحد عام  ،2010خالل جائزة النمسا الكبرى
األحد الماضي.

مصممون على القتال
وقــال رئيس الفريق النمساوي توتو وولــف:
"نحن مصممون

على القتال بقوة على أرضنا ،من أجل أن نحقق نتيجة
جيدة ،جديرة بمستوى أداء سائقينا ،بشغف جماهيرنا
وبالعالمة التجارية مرسيدس".
وتوقفت سلسلة دخول هاميلتون ( 33عاما) ترتيب
الـنـقــاط عـنــد  33سـبــاقــا عـلــى ال ـتــوالــي ،وتـحــديــدا منذ
جائزة ماليزيا الكبرى  ،2016وكتب البريطاني على
"إنـسـتـغــرام"" :عندما تقع ،بإمكانك إمــا أن تبقى على
األرض أو النهوض مجددا والصراع بقوة .أنا مستعد
للقتال".
وبدأت مصائب فريق "األسهم الفضية" في اللفة ،14
مع انسحاب سائقه الفنلندي فالتيري بوتاس ،الذي
وقع ضحية مشكلة هبوط الضغط الهيدروليكي،
ما أدى إلى توقف عمل علبة التروس ،لتقدم
إدارة السباق على اعتماد نظام سيارة
األمان البصرية.
ولم تتوقف مآسي
مـ ــرس ـ ـيـ ــدس

عـنــد ه ــذا ال ـحــد ،إذ راف ــق ه ــذا الـخـطــأ االسـتــراتـيـجــي،
الثاني هــذا الموسم بعد خطأ في الحسابات ارتكبه
الفريق في جائزة أستراليا الكبرى ،باكورة جوالت هذا
العام ،ودائما وفق نظام سيارة األمان البصرية وكلف
هاميلتون الفوز ،انسحاب البريطاني بسبب مشكلة
هبوط ضغط الوقود في اللفة .63
هاميلتون ،الذي كان يتقدم منافسه المباشر على
اللقب األلماني سيباستيان فيتل بفارق  14نقطة قبل
سباق النمسا ،خسر أفضليته أمام سائق فيراري الذي
حل ثالثا خلف زميله الفنلندي كيمي رايكونن ،والفائز
الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) ،واستعاد صدارة
ترتيب السائقين بفارق نقطة يتيمة ( 146مقابل ،)145
كما تراجع بوتاس من المركز الرابع للمرتبة السادسة،
أمــا عند الـفــرق فانتزعت سـكــوديــريــا ف ـيــراري صــدارة
ترتيب الصانعين من مرسيدس بفارق  10نقاط (247
مقابل .)237

المرحلة الثالثة
ويميل الخط التصاعدي حاليا نحو فيراري،
عندما تستعد الفرق لخوض ثالث مرحلة على
ال ـتــوالــي فــي غ ـضــون ثــاثــة أســابـيــع متتالية،
وهــو أمــر لــم تشهده الـفــورمــوال واح ــد منذ أن
أبـصــرت الـنــور قبل  69عــامــا ،كما تميل الكفة
نـحــو فـيــرشـتــابــن (ري ــد بـ ــول) ،ال ــذي حـقــق فــوزه

األول هذا العام في النمسا ،وصعد إلى منصة التتويج
للمرة الثالثة على التوالي في إنجاز غير مسبوق في
مسيرته (بعد سباقي كندا وفرنسا) ،لكن الحظ جانب
زمـيـلــه االس ـتــرالــي دان ـيــال ري ـك ـيــاردو ،الـفــائــز بسباقي
الـصـيــن ومــونــاكــو ،بـعــدمــا اضـطــر لــانـسـحــاب بسبب
مشكلة ميكانيكية.
أما بالنسبة لفريق ماكالرين فقد دقت ساعة التغيير
واع ـ ــادة تنظيم ال ـص ـفــوف ،إذ أعـلـنــت ه ــذه الـحـظـيــرة،
التي يقع مقرها في ووكنغ ،أمــس ،عن استقالة مدير
السباقات الفرنسي اريك بولييه ،ليحل بدال منه الثالثي
البريطاني سايمون روبرتس ،مدير التطوير في
ماكالرين ريسينغ ،والمهندس االيطالي أندريا
ستيال والـســائــق الـســابــق واالداري الحالي
الفرنسي جيل دو فيرون.
وشرح الفريق أسباب هذه التغييرات
قـ ــائـ ــا" :ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـع ــدي ــات هـ ــي ب ــداي ــة
برنامج متكامل إلعادة الهيكلة داخل
اإلدارة التقنية لـمــاكــاريــن" ،مشيرا
ال ــى أن ال ـفــريــق يــريــد أن "يستثمر
لإلبقاء ،وجذب أفضل المواهب،
داخ ـل ـي ــا وخ ــارجـ ـي ــا ،م ــن أجــل
إعادة ماكالرين ريسينغ الى
مصاف المراكز األولى على
الحلبة".
(أ ف ب)

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ً
حر كيبيك يقتل  ١٩كنديا
أعلنت السلطات الصحية
أ مـ ــس األول أن  19شـخـصــا
على األق ــل تــوفــوا فــي كيبيك
ب ـس ـب ــب مـ ــوجـ ــة ال ـ ـحـ ــر ال ـت ــي
تضرب شرق كندا منذ نهاية
األسبوع.
وقالت المسؤولة اإلقليمية
ع ـ ـ ــن الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ف ــي
مــو نـتــر يــال ميلين دروان إن
ع ــدد الــوف ـيــات بسبب موجة
الـ ـح ــر ف ــي م ــون ـت ــري ــال وص ــل
حاليا إلى .12
ونقلت صحيفة "ال تريبون"
ع ـ ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة
المحلية ان  5وفيات سجلت
أي ـ ـضـ ــا مـ ـن ــذ  48سـ ــاعـ ــة فــي
مناطق شرق عاصمة كيبيك.
وعصر أمس األول سجلت
حالتا وفاة جديدتان بسبب
الـحــر ،إحــداهـمــا فــي ضاحية
م ــون ـت ــري ــال ،حـسـبـمــا أفـ ــادت
إذاعة "راديو كندا".

لماذا تفعل إيران...
هذا؟!

وق ــال ــت الـطـبـيـبــة ف ـ ــدروان،
فــي حديث لتلفزيون "راديــو
كـ ـن ــدا" ال ـ ـعـ ــام ،إن ال ـض ـحــايــا
ف ــي م ــون ـت ــري ــال "مـ ــن ال ـف ـئــات
الـ ـضـ ـعـ ـيـ ـف ــة ك ــال ـم ـس ـن ـي ــن أو
األش ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــاص ال ـ ـم ـ ـصـ ــاب ـ ـيـ ــن
بأمراض مزمنة أو عقلية" أو
ممن ال يملكون مكيفات.
وس ـج ـل ــت ال ـ ـح ـ ــرارة أم ــس
األول  34در ج ـ ــة م ـئــو يــة في
مونتريال ،مع نسبة رطوبة
تخطت  40في المئة بحسب
ت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــات م ـ ــرك ـ ــز األرصـ ـ ـ ـ ــاد
الجوية.
(أ ف ب)

ثغرة أمنية تكشفها «متسولة» تحمل  ٣جنسيات
● أوراقها اإلماراتية غير صحيحة وجاءت إلى أبوظبي بجواز كويتي مادة  ...17مزور
● حاولت االنتحار مرتين ودخلت البالد بإثبات إيراني عام  199٧وطهران تنفي صحته
محمد الشرهان
ه ــل ه ــي إم ــارات ـي ــة أم إيــران ـيــة أم من
غير محددي الجنسية؟ ،وما مدى حجم
اإلح ـ ــراج ال ــذي تسببت فـيــه للسلطات
األم ـن ـيــة ،وكـشـفــت مـعــه ع ــن خـلــل أمـنــي
أخذت األجهزة األمنية تتفاذفه بعضها
ً
مــع بـعــض ،ولــم يجد أي منها مخرجا
ل ـم ـش ـك ـلــة ه ـ ــذه ال ـم ـت ـه ـمــة الـ ـت ــي ح ـيــرت
الجميع؟!
بــدأت القضية قبل عــدة أي ــام ،عندما
ان ـت ـش ــر م ـق ـطــع ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي لسيدة تتسول من المنازل
والــدواويــن في مختلف مناطق البالد،
وتــدعــي أنـهــا خليجية ومـحـتــاجــة إلــى
إج ـ ــراء عـمـلـيــة جــراح ـيــة إلن ـق ــاذ قــدمـهــا
من البتر ،بعدما تم بتر القدم األخــرى،
ّ
وتمكن رجــال األمــن من القبض عليها،
وت ـب ـيــن أن ـه ــا تـسـتـخــدم حـيـلــة بـصــريــة
بواسطة ألوان ثالثية األبعاد ،وأحيلت
إلـ ــى ال ـت ـح ـق ـيــق ،ب ـعــد أن ت ـق ــدم مــواطــن
و سـجــل قضية بحقها بتهمة النصب
واالحتيال.
وحسب مصدر أمني فــإن المتسولة
ً
التي ادعت أنها خليجية ،قدمت أوراقا
ثـبــوتـيــة ل ــرج ــال األم ــن تـفـيــد بــأنـهــا من
مواطني دولة اإلمارات ،فتمت مخاطبة
األجهزة األمنية اإلماراتية لالستفسار

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

ع ــن الـمـتـســولــة وم ــا تـحـمـلــه م ــن أوراق
مصدرها الحكومية اإلمــاراتـيــة ،ليأتي
الــرد الصاعق من أبوظبي ،الــذي أكــدوا
فيه أن هذه المتسولة ليست إماراتية،
وم ــا بـحــوزتـهــا مــن أوراق م ــزور ،وكــان
ً
ي ـم ـنــح ل ـعــدي ـمــي الـجـنـسـيــة ق ــدي ـم ــا في
اإلمارات.
وك ـش ــف ال ـم ـصــدر أن الـ ــرد الـصــاعــق
اآلخر هو أن وزارة الداخلية اإلماراتية
أبلغت نظيرتها بالكويت أن المتسولة
دخلت اإلمارات ثالث مرات بجواز سفر
مادة  17صادر عن الكويت.
وأض ـ ــاف أن األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة الـتــي
ك ــان ــت تـحـقــق م ــع الـمـتـســولــة اكـتـشـفــت
أن ـهــا دخ ـلــت ال ـب ــاد ع ــام  1997ب ـجــواز
سفر إيراني ،فتمت مخاطبة السلطات
اإلي ــران ـي ــة ع ــن ب ـيــانــات جـ ــواز سـفــرهــا،
ً
ً
وكان الرد صاعقا أيضا ،إذ أفــادت بأن
الجواز مزور ،وأن المتسولة ليست من
ً
رع ــاي ــا إي ـ ــران ،م ـش ـيــرا إل ــى أن األج ـهــزة
األمنية ذهبت للبحث عن الجواز مادة
 17الذي زودتها به السلطات اإلماراتية
ً
للمتسولة ،وكانت المفاجأة أيضا أنه
ليست له أي بيانات بالحاسب اآللي.
وأشـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـص ــدر إل ـ ــى أن األجـ ـه ــزة
األم ـن ـيــة وجـ ــدت نـفـسـهــا ف ــي ح ـيــرة من
أمـ ــرهـ ــا ،واض ـ ـطـ ــرت إلـ ــى إخـ ـ ــاء سـبـيــل
المتسولة بكفيل كويتي ،وإحضارها
لـلـجـهــات الــرسـمـيــة عـنــد ال ـط ـلــب ،وكــان

ً
ذل ــك ص ـبــاح أم ــس األول ،الف ـت ــا إل ــى أن
قضية المتسولة لم تنته عند هذا الحد،
ً
إذ تلقت األجـهــزة األمـنـيــة بــاغــا مساء
أم ــس األول يفيد بــوجــود سـيــدة تهدد
ب ــاالن ـت ـح ــار ب ــإل ـق ــاء نـفـسـهــا م ــن إح ــدى
ً
الـبـنــايــات فــي خـيـطــان ،وتــوجـهــوا فــورا
إلى الموقع ،ليفاجأوا بأنها هي نفس
ً
الـمـتـســولــة ال ـتــي أفـ ــرج عـنـهــا صـبــاحــا،
ً
مشيرا إلى أنها كانت تطالب بمقابلة
وزير الداخلية وإال فسوف تنتحر،
قبل أن يتمكن رج ــال األم ــن من
السيطرة عليها وتحويلها إلى
المستشفى.
وأضاف أن المتسولة التي
تـتـحــدث بــالـلـهـجــة الكويتية
ح ـ ـ ــاول ـ ـ ــت االن ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــار داخ ـ ـ ــل
الـمـسـتـشـفــى ع ــن ط ــري ــق قطع
ش ــرايـ ـي ــن يـ ــدهـ ــا ،ق ـب ــل أن تـتــم
السيطرة عليها ،وتحويلها إلى
مستشفى الطب النفسي ،وتسجيل
قضية ضدها من قبل رجال األمن حملت
مسمى الشروع في االنتحار.
ً
أخيرا ،أال يستحق هذا الخرق األمني
مـهـمــا كـ ــان ت ــاري ـخ ــه أن يـفـتــح تحقيق
موسع فيه ،وكشف كل تفاصيله وكيفية
حصول هذه المتسولة على جواز سفر
مـ ــادة  17م ــن دون ق ــاع ــدة ب ـيــانــات لها
بالحاسب اآللي لوزارة الداخلية؟!

ثالث زوجات ،وله أبناء من كل زوجة ،وهم كما ورد في
الوثيقة كما يلي" :فشهد كل منهما عن علم بما شهدا
ب ــأن الــرجــل الـمــدعــو ال ـحــاج حـمــد بــن عـبــدالـلــه الصقر
توفي وانحصرت وراثته في أمه عائشة بنت يوسف
البدر وفي زوجاته الثالث سبيكة بنت محمد السميط
والسيدة شيخة بنت السيد فايز وفاطمة بنت الحاج
سليمان بن عبدالله البسام."...

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 :

كاتب وسياسي أردني

ً
خالفا لما يمكن أن تفعله دولة في مثل أوضاعها فإن
ً
إيران بدال من أن تسترضي أوروبا ،التي تساندها وتقف
معها في مشكلة االتفاق النووي ،التي فجرتها الواليات
المتحدة ،ب ــادرت إلــى التصعيد والـتـحــدي لألوروبيين،
بمحاولة تفجير تجمع "مؤتمر" المقاومة اإليرانية األخير،
الذي عقد في باريس ،وشارك فيه نحو ربع مليون إيراني
وممثلون على مستويات رسمية وشبه رسمية من أميركا،
ومعظم الــدول األوروبية وبعض الــدول العربية ،وناقش
قضايا إيرانية في منتهى األهمية.
ولعل ما يدل على أن إيران تمر بحالة ارتباك وبوضعية
غـيــر مـتــز نــة أ نـهــا كلفت أ ح ــد دبلوماسييها فــي "فيينا"،
واسمه أسد الله أسدي ،قيادة شبكة االغتياالت والتفجير
التي كلفتها باستهداف "تجمع بــار يــس" ،وحيث أعلنت
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـن ـم ـســاويــة أمـ ــس األول أن ـه ــا ق ــررت
ً
رف ــع الـحـصــانــة الــدبـلــومــاسـيــة ع ـنــه ،تـمـهـيــدا لمحاكمته
وال ـم ـت ــورط ـي ــن م ـعــه ف ــي هـ ــذه ال ـج ــري ـم ــة ،وج ـم ـي ـع ـهــم مــن
الجنسية اإليرانية.
ً
ثم وبدال من أن تلوذ إيران بالصمت على األقل استرضاء
لـلــدول األوروب ـي ــة ،الـتــي شملها الــرئـيــس حسن روحــانــي
ً
بزيارته األخيرة ،ذهبت بعيدا في التحدي ،وهددت بأنها
ستغلق مضيق هرمز ،وتمنع تصدير النفط إلى الغرب،
وهذا إن حصل بالفعل فسيكون خطوة جنونية ال يمكن أن
ً
يفعلها إال الفاقد لعقله ،الذي بدال من أن يسترضي الدول
المعنية بهذا األمر يقوم باستفزاز صارخ لها ،ويضعها
إلى جانب من يستهدفون طهران في هذه الفترة الخطيرة
والشديدة التعقيد!
وهــذا يعني إما أن أصحاب القرار في هذا البلد ،الذي
دأب ع ـلــى اس ـت ـف ــزاز "أش ـق ــائ ــه" ال ـع ــرب ف ــي ه ــذه المنطقة
وخارجها ،فقدوا عقولهم ،كما يقول البعض ،أو أن هناك
ً
ً
ً
صراعا داخليا إيرانيا دفــع الطرف المتمرد ،الــذي يملك
القوة الفعلية ،إلى القيام بكل هذه المغامرات االستفزازية
لمضاعفة أعــداء إيــران ،ودفع من يقفون على الحياد إلى
االصطفاف إلى جانب الواليات المتحدة ،وتبني توجهات
بل ومغامرات رئيسها دونالد ترامب.
وعليه فإن من المعروف أن دولة تمر بكل هذه األزمات
الطاحنة من المفترض أن تنتهج سياسات عقالنية ،وأن
ً
تتنازل كثيرا حتى في القضايا التي تعتبرها أساسية
ورئيسية ،من أجل توسيع دائــرة أصدقائها ،و"تضييق"
دائــرة مناهضيها وأعدائها ،لكن من الواضح أن طهران
مصرة على فعل ما هو معاكس لهذه القاعدة السياسية،
مما يجعل كثيرين يتساء لون :من الذي يحكم هذا البلد
العريق الذي من المفترض أن يبتعد عما يسمى شيطنات
الولد المشاغب التي ال تليق بدولة رئيسية ذات تاريخ
عريق وحضارة عظيمة بالفعل؟!

زنزانة مانديال تساعد السجناء

مرزوق البدر ومشاري الحسن البدر شهدا
على حصر ورثة حمد الصقر عام 1930م
اليوم نتناول وثيقة أخــرى تخص التاجر حمد
عـبــدالـلــه الـصـقــر ،رحـمــه ال ـلــه ،ال ــذي تحدثنا بشيء
بسيط عن تاريخه ،ووثــائــق السفن التي يمتلكها.
وثيقتنا اليوم تتناول وفــاة حمد الصقر وتحديد
ورثته ،فهي بتعبير اليوم حصر ورثــة لهذا الرجل
ال ـم ـهــم ف ــي ت ــاري ــخ ال ـك ــوي ــت ال ـس ـيــاســي وال ـت ـج ــاري
واالجتماعي.
الوثيقة ،ا لـتــي كتبها الشيخ الجليل عبدالله بن
خلف الدحيان ،وصادقت عليها المعتمدية البريطانية
في الكويت بتاريخ  1أبريل 1930م ،تفيد في بدايتها
بــأن هــدف هــذه الوثيقة هو حصر ورثــة الحاج حمد
الصقر ،وقد تم ذلك من خالل شهادة اثنين من رجال
ً
الكويت المعروفين والقريبين منه جدا .تقول الوثيقة:
"ال يخفى أن وجه تحرير هذه االحرف المعتبرة شرعا
هو اثبات الوراثة الشرعية لورثة معينين وذلك انه لما
توفي المرحوم الحاج حمد بن عبدالله الصقر طلب من
محكمة مدينة الكويت الشرعية بيان ورثته وانحصار
الوراثة فيهم فثبت لديها بطريق االستفاضة من اهل
محلته وبشهادة كل من الرجلين المقبولة شهادتهما
شــرعــا وهـمــا الـحــاج م ــرزوق بــن داود الـبــدر ومـشــاري
الـحـســن ال ـبــدر ال ـل ــذان هـمــا مــن اق ــرب ال ـنــاس الـيــه دارا
وجوارا ورحما."...
إذن الحاج مرزوق البدر والحاج مشاري البدر هما
الشاهدان على تأكيد ورثــة حمد الصقر ألنهما أقرب
الناس إليه من جميع الجوانب ،سواء كان ذلك بسبب
الجوار ،أو القرابة ،أو العالقة .وتمضي الوثيقة تشرح
على أساس ما أفاد به الشاهدان المذكوران بأن حمد
الصقر توفي قبل أمه عائشة بنت يوسف البدر ،وأن له

صالح القالب

وتستمر الوثيقة في تحديد الورثة اسما بعد
اسم إلى أن تشير إلى وجود "جنين" في بطن أمه،
وجنسه لن يعرف إلــى حين والدت ــه ،فتشير إليه
(إلـيـهــا) وإل ــى استحقاقه (اسـتـحـقــاقـهــا) ب ــاإلرث.
ً
ً
والجميل فــي الوثيقة أنها تؤكد حكما شرعيا
بخصوص الوريث الذي في بطن األم قبل والدته،
فـيـحـســب ل ــه س ـهــم ك ــام ــل ،فـ ــإذا ول ــد وكـ ــان أنـثــى
فـتـكــون حصتها نـصــف سـهــم ،وت ـقــول الوثيقة:
"وق ــد اعتبر الحمل ابـنــا إلــى حين الـ ــوالدة ،فإن
ظهر أنــه ذكــر ف ــذاك ،وإال فتقسم زي ــادة حصته
على سائر الورثة".
كـمــا تـشـيــر الــوثـيـقــة إل ــى أن "إج ـمــالــي أسهم
ال ــورث ــة ه ــي  432س ـه ـمــا ،م ــوزع ــة ع ـلــى جميع
الورثة حسب الحكم الشرعي .وقد صحت مسألة
ميراثهم بالفريضة الشرعية في أربعمئة واثنين
وثالثين سهما ،لكل واحدة من الزوجات ثمانية
ً
ً
عـشــر س ـه ـمــا ،ولـ ــأم اث ـن ــان وس ـب ـعــون سـهـمــا،
والـبــاقــي لـلــذكــر مـثــل حــظ االنـثـيـيــن ،فلكل ابــن
ً
أربعة وثالثون سهما ،ولكل واحدة من البنات
ً
سبعة عشر سهما .وألجل البيان حررت هذه
الوثيقة بتاريخ  25شــوال  ،1348الثامنة واألربـعــون
بعد الثالثمئة وألــف مــن هجرة مــن خلقه الله تعالى
على أكمل وصف.
ثبت ما ذكر لدي وكيل القضاء الشرعي في مدينة
الكويت افقر الورى عبدالله بن خلف".

اإلعالنات:

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

أطلقت مؤسسة "سي إي أو
ً
سليباوت" الخيرية مزادا على
تمضية ليلة بــا لــز نــزا نــة التي
كان يقبع فيها الزعيم الجنوب
إفـ ــري ـ ـقـ ــي ال ـ ـ ــراح ـ ـ ــل ن ـي ـل ـس ــون
م ــان ــدي ــا ،ب ـط ــل ال ـك ـف ــاح ضــد
نظام الفصل العنصري ،وذلك
ل ـت ـمــويــل ب ــرن ــام ــج ل ـم ـســاعــدة
المعتقلين.
وقالت المؤسسة ،في بيان،
أمـ ـ ـ ــس ،إن "ال ـ ـفـ ــائـ ــز ب ــالـ ـم ــزاد
س ـي ـنــال شـ ــرف تـمـضـيــة ليلة
داخل الزنزانة التاريخية رقم
 ،7حـيــث أم ـضــى مــانــديــا 18
ً
عاما".

وتعد هــذه الزنزانة ،بطول
 2.4متر وع ــرض  2.1متر في
ج ــزي ــرة روبـ ـ ــن إي ــان ــد قـبــالــة
سواحل مدينة كيب تاون ،من
أش ـهــر ال ــزن ــزان ــات فــي الـعــالــم،
بعدما أ مـضــى فيها مانديال،
أول رئ ـيــس أس ــود فــي تــاريــخ
جنوب إفريقيا (،)1999-1994
حوالي عقدين من الزمن.
وهذا السجن المتحف مدرج
على قائمة "يونسكو" للتراث
العالمي.
(أ ف ب)

وفيات
عبدالكريم عبداللطيف السيد خالد الغربللي

 64عاما ،شيع ،رجال :الشامية ،ق ،1ش ،10م ،3ديوان الغربللي،
ن ـســاء :م ـشــرف ،ق ،5ش ،8ج ،1م ،5ت،99070828 ،99006057 :
99389991

منوخ متعب عقاب القريفة

 78عاما ،شيع ،رجال :العارضية ،ق ،1ش ،4م ،32نساء :العارضية،
ق ،10ش ،5ج ،5م ،26ت99952988 ،99446649 :

سارة فيصل عبدالكريم الفرحان

 33عاما ،شيعت ،رجال :القرين ،ق ،1ش ،17م ،8نساء :القرين ،ق،1
ش ،2م ،3ت66294724 ،97570030 :

حمده خلف سيف الطويل

زوجة جاسم محمد صالح السعيد
 91عاما ،تشيع اليوم بعد صالة العصر ،رجــال :القادسية ،ق،4
ش ،42م ،13ن ـســاء :الـقــادسـيــة ،ق ،8ش ،81م ،7ت،99006630 :
99811224

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

03:19

العظمى

45

الشروق

04:54

الصغرى

29

الظهر

11:53

العصر

03:27

المغرب

06:51

العشاء

08:22

التوزيع:

ً
أعلى مد  05:23صب ــاحـ ـ ــا
 04:35م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  11:07ظ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا
 11:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

