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الجارالله :الزيارة سترسم خريطة طريق لمستقبل العالقة بين البلدين

«التقاعد المبكر» غير دستوري

«الفتوى» رفعت مذكرة بالمخالفات التي شابت القانون ودعت إلى رده
• يخل بمبدأ العدالة والمساواة ويغل يد الدولة عن اإلحالة للتقاعد
• مخالف للقواعد القانونية المستقرة ويثقل كاهل الميزانية العامة
خلصت مــذكــرة مــرســوم رد قانون
«التقاعد المبكر» التي أعدتها إدارة
الـفـتــوى والـتـشــريــع إل ــى وج ــود عــوار
دسـتــوري فــي الـقــانــون ،لتعارضه مع
عدة مواد في الدستور ،في مقدمتها
ال ـ ـمـ ــادة  ١١ال ـت ــي ت ـق ـضــي بـ ــأن تـكـفــل
الــدولــة المعونة للموظفين في حالة
الشيخوخة أو المرض أو العجز عن
العمل.
وقالت «الفتوى» ،في مذكرتها التي
تنشرها «الـجــريــدة» ،إن هــذا القانون
يـ ـخ ــل بـ ـمـ ـب ــدأ الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاواة بـ ـي ــن ذوي
ا لـمــرا كــز المتماثلة ،إذ قـضــى بإلغاء

الـســن الـمـقــررة لألحقية فــي المعاش
لبعض الفئات الخاضعة له دون سبب
يتعلق بقدرتها على اال سـتـمــرار في
العمل ،مما يتيح لها صرف المعاش
المبكر والتوقف عن سداد االلتزامات
المستحقة عـنـهــا ،فــي حـيــن لــم يقرر
لفئات أخ ــرى فــي ذات الـمــركــز بنفس
ُ
المكنة.
وأضافت أن القانون «يغل يد الدولة
والجهات الحكومية عن إحالة أي من
هؤالء العاملين إلى التقاعد ،في حين
لم ينص على الحكم نفسه بالنسبة
لـلـعــامـلـيــن بــالـجـهــات ال ـتــي ال يـســري

عليها قــا نــون الخدمة المدنية ،وهو
ً
ً
ما يمثل إخالال بمبدأ المساواة» فضال
عن مخالفته المادة  50من الدستور،
الـ ـت ــي ت ـن ــص ع ـل ــى أن «نـ ـظ ــام الـحـكــم
يقوم على أساس فصل السلطات مع
ً
تعاونها وفـقــا ألحـكــام الــدسـتــور ،وال
يجوز ألي سلطة منها النزول عن كل
أو بـعــض اخـتـصــاصـهــا المنصوص
عليه في الدستور».
وذكرت أن «التقاعد المبكر» يخالف
كــذلــك ال ـمــادة  ٥٢الـتــي تنص على أن
«الـسـلـطــة التنفيذية يـتــوالهــا األمـيــر
ومجلس الوزراء» ،والمادة  ٧٤المتعلقة

بتعيين األمير للموظفين المدنيين
والعسكريين والممثلين السياسيين
ً
ل ــدى ال ــدول األجـنـبـيــة ،وعــزلـهــم وفـقــا
للقانون ،إلى جانب مخالفته للقواعد
القانونية المستقرة وإضافته أعباء
مالية تثقل كــا هــل الميزانية العامة،
األم ــر ال ــذي يتطلب رده إل ــى مجلس
األمة إلعادة النظر فيه.

اليوسف :تفويض من الجبري لمواجهة الفساد بـ«الزراعة»
أكد حل االختالف في وجهات النظر خالل اجتماعهما
●

محمد الجاسم

قـ ــال رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية ،الشيخ محمد
ال ـيــوســف ،إن ــه اجـتـمــع مــع وزي ــر اإلعـ ــام وزيــر
الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري «إلزالة
كل نقاط اللبس التي كانت قائمة في الهيئة،
ً
وتبادل وجهات النظر حولها» ،الفتا إلــى أنه
حصل على «تفويض ودعــم مطلق وكامل من
الوزير للعمل على مواجهة كل مظاهر الفساد
في الزراعة».
وأض ـ ــاف ال ـي ــوس ــف ،ف ــي ت ـصــريــح أم ـ ــس ،أن
«االجتماع تضمن االتفاق على محاربة الفساد،

وتطوير العمل واالرتقاء به ،لتحقيق األهداف
ً
ال ـم ـن ـشــودة م ــن ال ـه ـي ـئــة» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن ــه «تــم
حل االخـتــاف في وجهات النظر حــول بعض
اإلجراء ات ،واالتفاق عليها».
وأوضح أن توجيهات الجبري كانت واضحة
بشأن تمكين الهيئة العامة لمكافحة الفساد
(نـ ــزاهـ ــة) م ــن ال ـق ـي ــام ب ــأع ـم ــال ـه ــا ،بــالـتـحـقـيــق،
وكشف أي مظهر للفساد بـ «الزراعة» ،الجتثاثه،
ومعاقبة المتسببين فيه.
َّ
وثمن اليوسف ما «أبــداه الجبري من تفهم
ودعم ،واتخاذه كل ما من شأنه النهوض بهيئة
ال ــزراع ــة ،ورف ــع كـفــاء تـهــا ،واع ـت ـمــاد الشفافية
الكاملة في أعمالها».

أميركا تطلق شرارة «الحرب
التجارية» ...والصين ترد

محمد الجبري

كشفت مصادر قانونية لـ «الجريدة»
أن االسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء مـ ــن قـ ــواعـ ــد «ال ـخ ــدم ــة
الـ ـم ــدنـ ـي ــة» بـ ـش ــأن «الـ ـتـ ـق ــاع ــد» يـشـمــل
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء والـ ـجـ ـي ــش
وال ـش ــرط ــة وج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت وهـيـئــة
التطبيقي وديوان المحاسبة واألطباء،
إلى جانب عدة هيئات أخرى.

عادل سامي

ع ـق ــب ت ـك ـل ـي ـف ـهــا مـ ــن مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ف ــي ج ـل ـس ـتــه االث ـن ـيــن
الماضي ،بتسلم مبنى مستشفى
جابر من وزارة األشغال العامة،
والـعـمــل على تشغيله وإدارت ــه،
عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» ،مــن مـصــادر
مطلعة ،أن وزارة الصحة وضعت
خ ـ ـطـ ــة ل ـت ـش ـغ ـي ــل ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى
ً
جزئيا.
وقــالــت ال ـم ـصــادر إن ال ــوزارة
ستبدأ تشغيل المستشفى خالل
سبتمبر ،على أن تـكــون طاقته
ف ــي ال ـبــدايــة  ،%10مـشـيــرة إلــى

أن العمل سيكون خالل األشهر
األولى لقسم الحوادث والعيادات
الخارجية فقط.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن «ال ـ ـص ـ ـحـ ــة»
شـ ـه ــدت خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة
ال ـم ــاض ـي ــة اجـ ـتـ ـم ــاع ــات مـكـثـفــة
لوضع خطة تشغيل للمستشفى،
وتـ ــم ال ـت ــواف ــق ع ـلــى االس ـت ـعــانــة
بعدد مــن األطـبــاء العاملين في
ً
الـمـسـتـشـفـيــات األخـ ـ ــرى ،فـضــا
عن العمالة الفنية والتمريضية
وف ـن ـيــي األش ـع ــة وال ـم ـخ ـت ـبــرات،
ل ـض ـمــان ســرعــة الـتـشـغـيــل ،إلــى
حين توفير درجات وظيفية من
ديوان الخدمة المدنية٠٣ .
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بدء أعمال سفلتة جسر
جابر « -وصلة الدوحة»

بيئة

١٥
عبداهلل النصراهلل :األشجار
والنباتات ّ
مصدات طبيعية
تواجه انجراف التربة والتلوث

رؤى عالمية

فـ ــرحـ ــة ب ـل ـج ـي ـك ـي ــة وخـ ـيـ ـب ــة أم ــل
برازيلية بعد المباراة (رويترز)

جابر الشريفي

تأهل المنتخبان الفرنسي والبلجيكي لنصف نهائي
مونديال روسيا  2018أمس ،بعد فوزهما على المنتخبين
األورغوياني والبرازيلي على التوالي ،ضمن مباريات اليوم
األول للدور ربع النهائي.
وفاز الفرنسيون بثنائية نظيفة ،بواسطة رافايل فاران
وأنـطــوان غــريــزمــان ،فــي حين حققت بلجيكا مفاجأة من
العيار الثقيل بإقصائها راقصي السامبا بنتيجة هدفين

ً
مقابل هدف .سجل لبلجيكا فيرناندينيو البرازيلي هدفا
في مرماه ،في حين جاء الهدف الثاني عن طريق دي
بروين ،وأحرز هدف التقليص للبرازيل البديل
ً
أ جــو سـتــو ،ليحقق المنتخب البلجيكي ف ــوزا
ً
تاريخيا بعد أداء رائع.
وسيلتقي الفائزان الثالثاء المقبل ،بعد اكتمال عقد
الـ ــدور نـصــف الـنـهــائــي بــالـمـتــأهـلـيــن م ــن مـبــاراتــي
الـيــوم ،حيث ستلتقي إنكلترا والـســويــد ،وروسيا
مع كرواتيا.
٢٦-٢٢

األسد يقبض على الحدود مع األردن

سيطرته على درعا وشيكة بعد نجاح موسكو في استمالة الفصائل

موكب للقوات الموالية للنظام على طريق حماة  -حمص (أ ف ب)

محليات

07+06

●

مكاسب متفاوتة لمعظم
المؤشرات بقيادة
08
«الكويتي»

محمد اليوسف

المستثنون من قواعد «الخدمة
المدنية» بشأن التقاعد

ً
تشغيل مستشفى جابر جزئيا
خالل سبتمبر المقبل
●

٠٤
الخالد :وقف مكاتب
«تسهيل المراجعات»
مع البعثات الدبلوماسية

فرنسا وبلجيكا إلى الدور نصف
النهائي بالمونديال

في شــرارة تنذر بانطالق حرب
ت ـج ــاري ــة ب ـي ــن أم ـي ــرك ــا وال ـص ـي ــن،
دخـ ـل ــت الـ ــرسـ ــوم الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
فرضتها الــواليــات المتحدة على
واردات مــن الصين حيز التنفيذ،
بعد فرضها تعرفة بنسبة %25
على ما قيمته  34مليار دوالر من
المعدات واإللكترونيات واألجهزة
ال ـم ـت ـطــورة ال ـص ـي ـن ـيــة ،م ــن بينها
سيارات.
وف ـ ــي رد ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة،
ً
ووفقا لوكالة «فرانس برس» ،أعلن
المتحدث باسم وزارة الخارجية
الصينية لو كانغ دخول اإلجراءات
الصينية ضــد الــواليــات المتحدة
ً
ً
حيز التنفيذ «ف ــورا» ،الفتا إلــى أن
ت ـل ــك اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات تـشـمــل 02

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

٠٤-٠٣

برلمانيات

ش ـ ـه ـ ــدت الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة
ف ــي ال ـس ــاع ــات األخـ ـي ــرة ت ـط ــورات
ّ
دراماتيكية ،تمثلت في تمكن قوات
الجيش ال ـســوري الموالية لنظام
الرئيس بشار األسد من السيطرة
عـلــى معبر نصيب ال ـح ــدودي مع
األردن ،وعشرات المعابر الصغيرة
ع ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي يـعــد
ً
ً
ً
ان ـت ـص ــارا م ـيــدان ـيــا اسـتــراتـيـجـيــا
ل ــدم ـش ــق ،ب ـع ــد اخـ ـت ــال ك ـب ـيــر فــي
موازين القوى اإلقليمية والدولية
لمصلحتها.
وبــاتــت طــريــق الـنـظــام الـســوري
ل ـل ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى م ـن ـط ـقــة ج ـنــوب
سورية بالكامل مفتوحة وسالكة،
بعد أن نجحت موسكو في انتزاع
اتـ ـ ـف ـ ــاق مـ ـص ــال ــح م ـ ــع ال ـف ـص ــائ ــل،
ّ
يـمــكـنـهــم م ــن تـســويــة أم ــوره ــم مع
الدولة ،بضمانتها ،على أن يخرج
إلى إدلب في الشمال من 02

مباراتا اليوم
 5.00م

السويد  xإنكلترا

 9.00م

روسيا  xكرواتيا

النووي يحتضر ...وطهران
االتفاق
ً
تضع خططا حربية

• روحاني سمع مطالب جديدة في أوروبا
• مسقط أبلغت ظريف َ
رفض واشنطن مفاوضات سرية
●

طهران  -فرزاد قاسمي

م ــع ع ـ ــودة ال ــرئ ـي ــس اإلي ــران ــي
حسن روحاني إلــى طهران ،بعد
زيـ ــارة للنمسا وســوي ـســرا ،بــات
السؤال المطروح على الحكومة
اإلي ــران ـي ــة ،ه ــو ه ــل لـفــظ االت ـفــاق
النووي أنفاسه األخيرة ،أم أنه ال
يزال في مرحلة احتضار؟
ووف ــق أح ــد مــرافـقــي روحــانــي
إل ــى أوروب ـ ــا ،ف ــإن زع ـم ــاء ال ـقــارة
خــاطـبــوا الــرئـيــس اإليــرانــي بلغة
ً
واح ـ ـ ـ ــدة تـ ـق ــريـ ـب ــا ،وإنـ ـ ــه ف ــوج ــئ

بـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة مـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز
مــوضــوع ال ـصــواريــخ البالستية
وأنشطة إيران في المنطقة ،وهما
ال ـع ـنــوانــان الـ ـب ــارزان اآلن ال ـلــذان
تطرحهما إدارة الرئيس األميركي
دونالد ترامب.
وق ـ ــال الـ ـمـ ـص ــدر ،ال ـ ــذي رافـ ــق
روحـ ـ ــانـ ـ ــي ،ل ـ ـ ـ «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» ،إن
المسؤولين في سويسرا والنمسا
طــرحــوا مــوضــوع اع ـتــراف إي ــران
بـ ـح ــق إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل فـ ــي الـ ــوجـ ــود،
وش ـ ــددوا عـلــى أن أوروب ـ ــا كــانــت
وستبقى ملتزمة بأمن 02

ما بعد قمة سنغافورة
بين ترامب وكيم

دوليات
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صاحب السمو يتوجه إلى الصين اليوم في زيارة الدولة
الجارالله :الزيارة سترسم خريطة طريق لمستقبل العالقة االستراتيجية بين البلدين
اعتبر الجارالله أن زيارة األمير
للصين ترسم خريطة طريق
الستراتيجية العالقات  ،كما
اعتبر السفير حيات أنها تدفع
باتجاه التعاون والتنسيق.

ي ـغ ــادر ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـم ــد
والوفد الرسمي المرافق لسموه
أرض الـ ــوطـ ــن ال ـ ـيـ ــوم م ـتــوج ـهــا
ا لــى جمهورية الصين الشعبية
الصديقة في زيارة الدولة.
م ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ــد ن ــائ ــب وزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة خ ــال ــد ال ـج ــارال ـل ــه أن
زيــارة الدولة لجمهورية الصين
الشعبية الصديقة ،التي سيقوم
ب ـهــا ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ،سـتــرســم
خريطة طــريــق واضـحــة المعالم
لمستقبل العالقات االستراتيجية
مع الصين.
وأضاف الجارالله ،في تصريح
صحافي ،أمس ،أن «الزيارة تأتي
ف ـ ــي ظـ ـ ـ ــروف إق ـل ـي ـم ـي ــة ودول ـ ـيـ ــة
بالغة الدقة والتعقيد ،وتطورات
مـتـســارعــة عـلــى كــل المستويات
تـسـتــوجــب ال ـت ـشــاور والتنسيق
ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن وقـ ـي ــادتـ ـيـ ـهـ ـم ــا
الحكيمتين» ،مضيفا ان مرافقة
الوفد الرفيع المستوى لصاحب
السمو ستسهم في إضفاء مزيد
من الدعم ألوجه التعاون الثنائي
فــي كــل ال ـم ـجــاالت الـحـيــويــة بين
الجانبين.
وأشار إلى أنه على المستوى
ال ـث ـن ــائ ــي ح ـق ـقــت رؤيـ ـ ــة صــاحــب
ال ـس ـم ــو ب ـع ـي ــدة الـ ـم ــدى لـلـصـيــن
ودوره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـح ـق ـيــق

ال ـش ــراك ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة معها
ش ـ ـ ــوط ـ ـ ــا ط ـ ـ ــوي ـ ـ ــا ي ـ ـب ـ ـعـ ــث ع ـل ــى
االرت ـي ــاح ،وحـقـقــت مـعــه تشابكا
وتفاعال بين المشاريع العمالقة،
فــي إط ــار ال ـت ـعــاون الـثـنــائــي بين
البلدين.
ول ـ ـف ـ ــت ال ـ ـج ـ ــارال ـ ـل ـ ــه إل ـ ـ ـ ــى أن
الـمـبــاحـثــات ال ـتــي سـتـجــري بين
سمو األمـيــر والــرئـيــس الصيني
ستستعرض العالقات الثنائية
المتميزة والتوجه لتعزيزها في
كل المجاالت ،كما سيتم التطرق
إلـ ــى ق ـض ــاي ــا ال ـم ـن ـط ـقــة والـ ـق ــارة
اآلس ـيــويــة وال ـج ـهــود المشتركة
ليسود األمن واالستقرار والسالم،
و بـحــث ومعالجة تلك القضايا،
خصوصا ان دولة الكويت تلعب
دورا متميزا فــي هــذا اإلط ــار من
خالل عضويتها غير الدائمة في
مجلس األمن الدولي.
وق ـ ــال إن «س ـم ــو أم ـي ــر ال ـبــاد
سيلبي د عــوة الرئيس الصيني
ب ــأن ي ـحــل س ـمــوه خ ــال ال ــزي ــارة
ضيف شرف على منتدى التعاون
الصيني -الـعــربــي ،الــذي يتزامن
انعقاده مع زيارة صاحب السمو
لـ ـلـ ـصـ ـي ــن ،حـ ـي ــث س ـ ـي ـ ـشـ ــارك فــي
الـمـنـتــدى وزراء خــارجـيــة ال ــدول
ال ـعــرب ـيــة وال ـص ـي ــن ،وسيتفضل
س ـم ــو األم ـ ـيـ ــر ب ــإلـ ـق ــاء ك ـل ـمــة فــي
افتتاح المنتدى ستكون شاملة،

يــؤكــد مــن خــالـهــا سـمــوه أهمية
التعاون بين المجموعة العربية
وجمهورية الصين والنظر لآلفاق
المستقبلية».
واع ـت ـب ــر س ـف ـيــر ال ـك ــوي ــت لــدى
ال ـص ـي ــن س ـم ـي ــح ج ــوه ــر ح ـيــات
أن ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة س ـت ـج ـس ــد م ــرح ـلــة
زاهـ ـ ـ ــرة جـ ــديـ ــدة ل ـل ـع ــاق ــات بـيــن
الـبـلــديــن تـتــرســخ فـيـهــا الـشــراكــة
االستراتيجية الشاملة بينهما.
وأكــد حيات لــ"كــونــا" أمــس ،أن
ال ـعــاقــات الـكــويـتـيــة  -الصينية
"مـتـيـنــة وق ــوي ــة" ،وه ـن ــاك حــرص
مشترك من جانب قيادتي البلدين
على تعزيزها واالرتقاء بها بما
يخدم مصالح شعبيهما في كافة
المجاالت والصعد.
وأضاف أن العالقات الكويتية
ً
 الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة ت ـ ـعـ ــد "نـ ـ ـم ـ ــوذج ـ ــاً
فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدا" ل ـ ـل ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة
المتميزة القائمة على الشراكة
االستراتيجية التي تتجه بقوة
وث ـق ــة ن ـح ــو مـسـتـقـبــل واع ـ ــد فــي
إطـ ــار م ــن الـتـفــاهــم ف ــي الـمــواقــف
والتوجهات.
وذكـ ــر أن زي ـ ــارة س ـمــو األم ـيــر
لبكين تستمر من  7إلى  10يوليو
ً
ال ـجــاري ،إذ يـتــرأس سـمــوه وفــدا
ً
يعتبر األر ف ــع مستوى تاريخيا
م ـنــذ أول زيـ ـ ــارة ألرف ـ ــع م ـســؤول
كويتي حينذاك للصين المغفور

ل ــه األم ـي ــر ال ــراح ــل الـشـيــخ جــابــر
األحمد في عام .1965

بينهما واالنطالق بها نحو آفاق
أرحب وأوسع.

توقيع اتفاقيات

منتدى التعاون

وأوضـ ـ ـ ــح ال ـس ـف ـي ــر حـ ـي ــات ان
زيـ ــارة سـمــو أمـيــر ال ـبــاد لبكين
س ـت ـش ـه ــد ت ــوقـ ـي ــع ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات ال ـ ـجـ ــوهـ ــريـ ــة ب ـيــن
الجانبين تضمن وتعزز اآلليات
المؤسسية على قاعدة اقتصادية
وس ـي ــاس ـي ــة ص ـل ـبــة وب ـم ــا يــدعــم
ج ـ ـهـ ــوده ـ ـمـ ــا ف ـ ـ ــي ح ـ ـفـ ــظ األم ـ ـ ــن
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــديــن
اإلقليمي والدولي.
وب ـ ـيـ ــن أن الـ ـ ــزيـ ـ ــارة س ـت ـتــوج
بتوقيع الـعــديــد مــن االتـفــاقـيــات
ومذكرات التفاهم في المجاالت
المختلفة ،والـتــي ستضاف إلى
رصيدهما الثري لما تم توقيعه
ً
بـيـنـهـمــا خ ــال الـخـمـسـيــن عــامــا
الماضية ليصبح العدد اإلجمالي
 50اتفاقية ومذكرة تفاهم.
وق ـ ـ ـ ــال إن تـ ـل ــك االتـ ـف ــاقـ ـي ــات
ومـ ــذكـ ــرات ال ـت ـفــاهــم ت ـه ــدف إلــى
تـ ـع ــزي ــز ال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة
وال ـت ـع ــاون ب ـيــن ال ـب ـلــديــن وفـتــح
آف ـ ــاق ج ــدي ــدة لـلـعـمــل الـمـشـتــرك
فــي مختلف القطاعات وتجسد
رغبة قيادتي الدولتين في تعزيز
مستوى الشراكة االستراتيجية

وذكـ ــر الـسـفـيــر ح ـيــات أن سمو
أم ـيــر ال ـبــاد سـيـحــل ضـيــف شــرف
في افتتاح منتدى التعاون العربي
 الصيني ليصبح أول رئيس عربييـشــارك فــي إلـقــاء كلمة مــع نظيره
الصيني شي جين بينغ وبحضور
وزراء الخارجية العرب منذ إنشاء
المنتدى.
وقال إن اختيار سمو أمير البالد
ضيف شرف المنتدى يحمل داللة
رمزية على قوة العالقات الكويتية
 ال ـص ـي ـن ـيــة إذ "إن ت ـم ـيــزهــا ومــاتشكله من نموذج ناجح للشراكات
الثنائية بين الدول لم يأت من فراغ،
وإنـمــا مــن اقتناع مشترك بأهمية
هذه العالقات وضــرورة تطويرها
ودفعها إلى األمام باستمرار".
وحول "مبادرة الحزام والطريق"
التي أطلقتها الصين عام  2013أكد
السفير حيات أهميتها في تعزيز
االق ـت ـص ــاد ب ـيــن ال ـب ـلــديــن وإح ـي ــاء
طريق الحرير القديم الذي سيساهم
ً
في ازدهار االقتصاد العالمي نظرا
إل ــى اف ـت ـقــاد دول آس ـي ــا الــوسـطــى
للموانئ البحرية بسبب طبيعتها
الجغرافية.

سموه يهنئ جمهورية القمر ومالوي وجزر سليمان بأعيادها
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس
جمهورية القمر المتحدة الشقيقة عثمان
غزاليّ ،
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه
ً
بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا
سموه له موفور الصحة والعافية ،وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
و بـعــث صــا حــب السمو ببرقية تهنئة

إل ــى رئـيــس جـمـهــوريــة م ــاوي الصديقة
ارث ــر بـيـتــر مــوثــاري ـكــا ،عـ ّـبــر فـيـهــا سموه
عـ ــن خ ــال ــص ت ـه ــان ـي ــه ب ـم ـنــاس ـبــة ال ـع ـيــد
ً
الوطني لبالده ،متمنيا له موفور الصحة
والـعــافـيــة ،وللبلد الصديق دوام التقدم
واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو ببرقية تهنئة
إل ــى حــاكــم ع ــام ج ــزر سـلـيـمــان الصديقة

فرانك كابويّ ،عبر فيها سموه عن خالص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده،
متمنيا له موفور الصحة والعافية ،وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولــي العهد الشيخ نواف
األح ـم ــد ،ورئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء سمو
الـشـيــخ جــابــر ال ـم ـبــارك بـبــرقـيــات تهنئة
مماثلة.

ً
«المحاسبة» 54 ...عاما من الرقابة الفاعلة على األموال العامة
خالد الجارالله

سميح حيات

التزام «شركاء ورقباء» ساهم في معاونة الجهات الحكومية على انتظام األعمال المالية فيها
ي ـصــادف ال ـيــوم الــذكــرى الـ ــ 54إلنـشــاء
دي ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة ،الـ ـ ــذي ي ـس ـعــى إل ــى
تحقيق رقابة فعالة على األموال العامة،
بما يكفل حمايتها ،وضمان استخدامها
األم ـ ـثـ ــل ،والـ ـت ــأك ــد م ــن ت ـح ـق ـيــق الـخـطــط
والـبــرامــج الموضوعة ألهــدافـهــا وبلوغ
غاياتها.
وأســس "المحاسبة" ،منذ إنشائه في
 7يوليو عام  ،1964عالقات قوية وبناءة
مع الجهات المشمولة برقابته من خالل
تبنيه شعار "شركاء ورقباء" ،وساهم في
معاونة تلك الجهات على انتظام األعمال
المالية والمحاسبية بها.
وساهم الديوان في إيجاد حلول لما
يــواجــه الـجـهــات المشمولة برقابته من
صعوبات خالل أدائها لمهامها ،وذلك من
خــال تعاون فعال مع مختلف الجهات
المسؤولة بالدولة.
وحرصت الكويت منذ فجر االستقالل
ع ـلــى أن ي ـكــون ل ـهــا ج ـهــاز رق ــاب ــي أعـلــى
مستقل يتابع الـمــال الـعــام أينما وجــد،
وي ـت ــأك ــد م ـم ــا ي ـت ــم ع ـل ـيــه م ــن ت ـصــرفــات
ً
لضمان حسن االستخدام ،وفقا لألنظمة
والقوانين واللوائح المعتمدة.
ونصت المادة ( )151من دستور البالد
عـلــى أن ينشأ بـقــانــون دي ــوان للمراقبة
المالية يكفل القانون استقالله ،ويكون
ملحقا بمجلس األمة ويعاون الحكومة
وم ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة ع ـل ــى رقـ ــابـ ــة تـحـصـيــل
إيــرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في
حــدود الميزانية ،وتقديم تقرير سنوي
عن أعماله ومالحظاته لكل من الحكومة
ومجلس األمة.
وي ـ ـقـ ــع تـ ـح ــت رق ـ ــاب ـ ــة "الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة"
جميع الــوزارات والمؤسسات واإلدارات

ال ـح ـكــوم ـيــة والـ ـش ــرك ــات وال ـم ــؤس ـس ــات
التي تملك الدولة فيها  50في المئة من
رأسمالها أو أكثر ،إضافة الى الشركات
الـمــرخــص لها باستغالل أو إدارة أحد
ال ـمــرافــق الـعــامــة ل ـلــدولــة ،أو الممنوحة
امتيازا الستغالل مورد من موارد الثروة
الطبيعية فيها.
وي ـق ــدم ال ــدي ــوان أن ــواع ــا مـخـتـلـفــة من
التقارير منها تقرير دوري يــر ســل إلى
ال ـج ـه ــات ال ـم ـش ـمــولــة بــرقــاب ـتــه بـنـتــائــج
الـ ـفـ ـح ــص وال ـ ـمـ ــراج ـ ـعـ ــة عـ ـل ــى األع ـ ـمـ ــال
وال ـت ـص ــرف ــات ال ـت ــي ت ـم ــت خـ ــال الـسـنــة
المالية ،وترسل كل جهة ردها على نتائج
الفحص خالل شهر من تاريخ ابالغها.
كما تتضمن تقارير "المحاسبة" تقريرا
سنويا عــن نتائج الفحص والمراجعة
على تنفيذ ميزانيات الوزارات واإلدارات

«البيئة» :فتح تحقيق لمعرفة
أسباب حريق الدائري السابع
●

عادل سامي

أك ــدت الهيئة الـعــامــة للبيئة
أن ان ـت ـش ــار ال ـ ــروائ ـ ــح ف ــي ع ــدد
مــن مـنــاطــق الـكــويــت ت ـعــود إلــى
الـحــرائــق المندلعة فــي عــدد من
ال ـم ــواق ــع داخ ـ ــل م ـ ــردم ال ــدائ ــري
السابع الجنوبي التابع لبلدية
الكويت والمخصص الستقبال
المخلفات المنزلية الصلبة.
وشددت على اتخاذ اإلجراءات
القانونية وبدء التحقيق للوقوف
على أسباب انــدالع الحريق في
المردم وكافة اإلجراءات المتبعة
من الجهات المعنية أو الشركات
العاملة في الموقع.
وقــالــت الهيئة ،فــي بـيــان لها
أمــس ،أنــه تمت السيطرة بشكل

كـبـيــر عـلــى ال ـمــواقــع المشتعلة
بـ ــال ـ ـمـ ــردم ،واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ج ـهــود
ال ـت ــاك ـي ــد ع ـل ــى ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ال ـمــواقــع ال ـم ـح ــدودة المتبقية،
في ظل االرتفاع الكبير لدرجات
الحرارة حاليا وتأثيراتها على
الموقع.
وثمنت "البيئة" جـهــود فرق
اإلط ـفــاء العاملة وتـحــديــدا فرق
بلدية الـكــويــت واإلدارة العامة
لإلطفاء  -قسم المواد الخطيرة،
ح ـيــث ي ـتــم ال ـع ـمــل ع ـلــى تغطية
المواقع المتأثرة بطبقة رملية
عازلة لضمان عدم تكرار اندالع
الحرائق.

الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة،
وحساباتها الختامية عن السنة المالية
المنقضية ،ويقدم التقرير إلى سمو أمير
البالد ،ورئيسي مجلس األمة والــوزراء،
ووزي ــر المالية فــي موعد أقـصــاه نهاية
أكتوبر من كل عام.
ً
ويـقــدم الــديــوان أيـضــا تقارير خاصة
يعدها بموجب تكليف رسمي من مجلس
ً
األمة أو مجلس الــوزراء وفقا للمادة 25
مــن قــانــون إن ـشــاء "الـمـحــاسـبــة" ،إضــافــة
إل ــى ت ـقــديــم ت ـقــاريــر ن ـصــف س ـنــويــة عن
ً
األموال المستثمرة طبقا للقانون رقم 1
لسنة  1993بشأن حماية األموال العامة،
فضال عن تقرير سنوي عن الحالة المالية
للدولة.
ويمارس الديوان نوعين من الرقابة:
األول رقـ ــابـ ــة م ـس ـب ـق ــة وتـ ـع ــد وق ــائـ ـي ــة،

واآلخر رقابة الحقة تجري بعد الصرف،
وتـ ــوصـ ــف ب ــأنـ ـه ــا ع ــاجـ ـي ــة ،ولـ ـك ــل مــن
النوعين مزايا وعيوب ،لذا وجب الجمع
بينهما ،وإضــافــة نــوع ثــالــث يتمثل في
الرقابة الفنية.
وت ـ ـخ ـ ـضـ ــع ل ـ ـلـ ــرقـ ــابـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـبـ ـق ــة كــل
الـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــات الـ ـخ ــاص ــة ب ــالـ ـت ــوري ــدات
واألشـغــال العامة ،وكــل مـشــروع ارتباط
أو اتـفــاق أو عقد يـكــون مــن شــأن إبــرامــه
ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو
عليها إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة
أو االرتباط أو االتفاق أو العقد  100ألف
دينار فأكثر.
وألــزم القانون في هذه الحالة جهات
التعاقد الحكومية بــأال تتعاقد إال بعد
الحصول على موافقة "المحاسبة" ،الذي
ال يصدر موافقته إال بعد بحث األوراق،

أميركا تطلق شرارة «الحرب...
فرض رسوم مماثلة على السلع األميركية.
ً
إلى ذلك ،قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ،نقال عن إدارة
ً
الجمارك في بالدها ،إن «رسوما جمركية صينية على واردات من الواليات
المتحدة بقيمة  34مليار دوالر دخلت أمس حيز التنفيذ» ،مبينة أن الرسوم
التي فرضتها نسبتها  ،%25وهي تعادل النسبة التي فرضتها واشنطن
على السلع الصينية.
وأعلنت بكين أمس أنها «مضطرة التخاذ إجراءات رد ضرورية» ،بعد
خطوة الواليات المتحدة ،متهمة واشنطن بإطالق أكبر حرب تجارية في
التاريخ االقتصادي ،معتبرة أن ما قامت به واشنطن «نموذج للتسلط
التجاري» الذي يمكن أن يؤدي إلى «بلبلة األسواق العالمية».
في السياق ،صرح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية بأن «الصين
تعهدت أال تكون المبادرة منها ،لكنها مضطرة إلى رد ضروري للدفاع
عن مصالحها األساسية»( .رويترز)
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األسد يقبض على الحدود مع...
يرفض ترك السالح ،ويلتحق من يريد بـ «الفيلق الخامس» التابع لقوات
ّ
النظام ،الــذي شكلته موسكو الستيعاب المسلحين المعارضين الذين
تخلوا عن قتال النظام.
من ناحيته ،أرسل األردن تعزيزات إلى الحدود ،وقال إن أولويته هي

وال ـت ـث ـبــت م ــن أن االعـ ـتـ ـم ــادات ال ـ ــواردة
بالميزانية تسمح باالرتباط أو التعاقد،
وأن كــل اإلج ــراء ات الــواجــب استيفاؤها
روعيت وفقا لألحكام والقواعد المالية
المقررة.
ُ
أمـ ــا ال ــرق ــاب ــة ال ــاح ـق ــة ف ــت ـج ــرى بـعــد
االرت ـب ــاط أو ال ـصــرف ،وتـشـمــل مراجعة
وتــدق ـيــق ك ــل ال ـت ـصــرفــات ال ـمــال ـيــة الـتــي
ت ـج ــري ـه ــا الـ ـجـ ـه ــات ال ـخ ــاض ـع ــة لــرقــابــة
الديوان.
وفـي ـمــا يـتـعـلــق بــالــرقــابــة الـفـنـيــة فــإن
الديوان يقوم من خالل جهازه الهندسي
بالرقابة الفنية على موضوعات العقود
واالرت ـبــاطــات واالت ـفــاقــات لــدى الجهات
ال ـخــاض ـعــة ل ــرق ــاب ـت ــه ،وذل ـ ــك ع ــن طــريــق
دعمها في مواجهة المقاولين والوصول
إلى تخفيض المالحظات التي تنشأ من
أخـطــاء التطبيق وتــافــي مــواجـهــة هذه
الـجـهــات لــأمــر ال ــواق ــع عـنــد إث ـبــات حق
الـمـقــاولـيــن ،والـتــأكــد مــن صحة الصرف
الذي يتم من المال العام لهم.
وال ت ـق ـت ـصــر ال ــرق ــاب ــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـتــي
يـ ـم ــارسـ ـه ــا "ال ـ ـم ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة" ب ـق ـط ــاع ــات ــه
المختلفة على إبالغ الجهات المشمولة
برقابته المالية بالمالحظات والمخالفات
المالية التي تكشف عنها هــذه الرقابة،
بل يسعى ألن تكون هذه الرقابة مجدية
ومثمرة وذات أثر فعال ،إذ يحق له وفقا
ل ـق ــان ــون إن ـش ــائ ــه "ت ــأدي ــب ال ـم ـســؤول ـيــن
ع ــن ارت ـك ــاب ـه ــا ،وذل ـ ــك ب ــإح ــال ــة مــرتـكـبــي
الـمـخــالـفــات الـمــالـيــة وإالجـ ـ ـ ــراءات الـتــي
تظهر نتيجة هذه الرقابة إلى المحكمة
التأديبية أمام الهيئة المختصة لتحقيق
العدالة والمساءلة ،بما يحقق المحافظة
على المال العام".

إعادة النازحين السوريين إلى درعا بعد هدوء األوضاع.
وغــداة تحذير إسرائيلي لدمشق من االقـتــراب من المنطقة المنزوعة
السالح ،تعرضت قرية في محافظة القنيطرة جنوب غرب سورية لضربة
ً
جوية إسرائيلية ،ردا على سقوط قذيفة قرب السياج الحدودي١٩ .

االتفاق النووي يحتضر ...وطهران...
تل أبيب ،إضافة إلى موضوع حقوق اإلنسان واألقليات وحقوق المرأة
ً
وتعامل الحكومة اإليرانية مع المحتجين ،وهي مواضيع لم تكن أصال
على جدول األعمال.
ووفق المصدر ،فإن السويسريين قالوا لروحاني ،إنهم يؤيدون استمرار
االتفاق النووي ،لكن ال يمكن لطهران أن تتوقع من الحكومة السويسرية أن
تضغط على المصارف لفتح التعامالت المصرفية بين إيران وسويسرا،
في حين أن طهران -على لسان مسؤولين كبار -تهدد بإزالة إسرائيل من
الوجود.
ً
ً
وكشف أن الرئيس اإليراني عاد من أوروبــا منزعجا جــدا من زيارته،
خاصة أن وزير خارجيته محمد جواد ظريف التحق به من سلطنة ُعمان،
ً
ً
ً
حامال رفضا أميركيا لمقترح إيراني بإجراء مباحثات سرية بين البلدين،
وأن األميركيين تمسكوا بقبول طهران المسبق للشروط الـ  12التي وضعها
وزير الخارجية مايك بومبيو قبل التفاوض.
وكــان روحاني قد صــرح ،أمس األول ،بأن المقترحات األوروبية التي
سمعها للحفاظ على االتفاق النووي «غير كافية وغير مرضية».

وشدد على أن مشاركة الكويت
في مشروع طريق الحرير تعكس
ال ــرؤي ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـســامـيــة
لسمو أمير البالد بتحويل الكويت
إلــى مــركــز مــالــي وتـجــاري وثقافي
إقليمي ودولي.

استعادة الريادة
وبـيــن أن مـشــروع إحـيــاء طريق
ال ـح ــري ــر سـيـعـمــل ع ـلــى اس ـت ـعــادة
الـ ـك ــوي ــت لـ ـ ــدورهـ ـ ــا ال ـ ــري ـ ــادي فــي
المجالين التجاري واالقتصادي في
المنطقة السيما أنها تتمتع بموقع
جغرافي متميز.
وأشــار حيات الى وجود توافق
بين رؤية (الكويت  )2035ومبادرة
الصين (الـحــزام والطريق) إلحياء
ط ــري ــق الـ ـح ــري ــر وإن ـ ـشـ ــاء مـنـطـقــة
حيوية تجارية تخدم دول العالم
ً
ً
بـ ــرا وبـ ـح ــرا وت ـســاهــم ف ــي ازدهـ ــار
االقتصاد العالمي مبينا أن كبار
ال ـم ـســؤول ـيــن الـصـيـنـيـيــن ي ـبــدون
ً
ً
ً
تعاونا كامال وواضحا حول البحث
ف ــي كـيـفـيــة االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـجــزر
الـكــويـتـيــة ل ـجــدواهــا االقـتـصــاديــة،
التي تعود على الكويت والمنطقة.
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـك ــوي ــت ه ــي أول
دولة خليجية عربية تبادر بتوقيع
مذكرة تفاهم للتعاون مع الصين
ف ــي م ـ ـبـ ــادرة (الـ ـ ـح ـ ــزام وال ـط ــري ــق)

بـعــد إعــان ـهــا ف ــي سبتمبر 2013
ً
مشيرا إلى ما عبرت به الكويت عن
دعمها وتأييدها لتالقي مـبــادرة
(الـ ـح ــزام وال ـط ــري ــق) م ــع تـصــورهــا
االس ـتــرات ـي ـجــي ف ــي جـعــل الـكــويــت
ً
ً
ملتقى تجاريا ضخما ونواة شبكة
خطوط حديد عنكبوتية تبدأ من
ً
ال ـص ـيــن م ـ ـ ــرورا بــآس ـيــا الــوس ـطــى
ودولنا االستراتيجية.
وقال السفير حيات "إننا نشاطر
ال ـج ــان ــب ال ـص ـي ـنــي ثـقـتــه الـكـبـيــرة
وت ـط ـل ـعــاتــه ال ـع ـم ـي ـقــة وال ــراس ـخ ــة
لنجاح المباحثات الرسمية التي
ستعقد خالل زيارة سمو األمير مع
نظيره الصيني في الدفع باتجاه
الـ ـتـ ـع ــاون وال ـت ـن ـس ـيــق ف ــي إح ـي ــاء
(طــريــق ال ـحــريــر) الـتــاريـخــي الــذي
تبرز عظمته في ربطه مجتمعات
مـخـتـلـفــة ف ــي أدي ــان ـه ــا وثـقــافـتـهــا
تقبلت بعضها وفتحت كــل منها
مساحات لألخرى ضمن منظومة
واض ـ ـحـ ــة تـ ـق ــوم ع ـل ــى الـ ـتـ ـب ــادالت
التجارية واالستثمارية.
وأض ـ ــاف أن ع ــاق ــات ال ـصــداقــة
الـتــاريـخـيــة الـقــائـمــة بـيــن البلدين
الصديقين تحظى برعاية وتأييد
وتــوج ـيــه س ــام م ـتــواصــل م ــن لــدن
قيادتي البلدين لتحقيق التعاون
العملي االستراتيجي بين الكويت
والصين في كل المجاالت في إطار
(الحزام والطريق).

النهام :موقفنا راسخ إلى جانب
السعودية ضد التحديات
«تطابق وجهات النظر باجتماع اللجنة األمنية»

النهام خالل اجتماع اللجنة المشتركة في جدة
عاد وكيل وزارة الداخلية ،الفريق عصام النهام ،والوفد األمني
المرافق له إلى البالد أمس ،قادما من المملكة العربية السعودية
الشقيقة ،بعد مشاركتهم في االجتماع التنسيقي للجنة األمنية
العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين ،الذي عقد في مدينة جدة.
وأعلن بيان لـ "الداخلية" ،أمــس ،انه تم خالل االجتماع بحث
تعزيز التعاون والتكامل بين األجهزة األمنية في البلدين في
مــواج ـهــة ال ـت ـحــديــات وال ـم ـخــاطــر األم ـن ـيــة ف ــي ض ــوء ال ـت ـطــورات
والمستجدات بالمنطقة التي تستهدف األمن واالستقرار ،وتبادل
الـخـبــرات وزي ــادة أوج ــه الـتـعــاون بينهما لمواجهة التحديات
والعقبات المستقبلية.
كـمــا اس ـت ـعــرض االج ـت ـمــاع آخ ــر الـمـسـتـجــدات وب ـحــث مجمل
األوضـ ـ ــاع األم ـن ـيــة وس ـب ــل تـفـعـيــل الـتـنـسـيــق ال ـث ـنــائــي وت ـب ــادل
المعلومات والخبرات وبرامج الدورات التدريبية.
وتــم التوصل إلــى عــدد من التوصيات خــال االجتماع األول
للجنة األمنية العليا المشتركة التي سيتم رفعها إلــى وزيــري
الداخلية في البلدين.
وأعرب الفريق النهام في ختام أعمال االجتماع عن ارتياحه لما
تضمن من نتائج وتوصيات مهمة في مجال التنسيق األمني بين
الكويت والمملكة ،مؤكدا وجود تطابق كامل في وجهات النظر
بين البلدين الشقيقين تجاه كافة القضايا التي تم استعراضها
على بساط البحث ،وأن موقف دولــة الكويت ثابت وراســخ إلى
جانب المملكة ضد التحديات المشتركة.

وينص المشروع األوروبي على تشجيع الشركات والمؤسسات المالية
للتعاون مع إيران دون تقديم أي ضمانات.
وأكد المصدر أن روحاني عرض المقترح األوروبي على المرشد األعلى
ً
الذي رفضه فورا ،مما دفع الرئيس إلى االتصال بنظيره الفرنسي إيمانويل
ماكرون ،والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل ،وأبلغهما الرفض.
في غضون ذلــك ،أكد مصدر مطلع في القوات المسلحة اإليرانية ،أنه
تم تأسيس غرفة عمليات خاصة تتولى وضع خطط لمواجهة الواليات
ً
المتحدة عسكريا في المنطقة ،والضغط على دول المنطقة التي تدعم
المشروع األميركي لمحاصرة النفط اإليراني.
وأضاف المصدر أنه تمت بالفعل دراسة مشاريع مختلفة لكيفية إقفال
مضيق هرمز ،وإمكان حصول تصادم أو حرب محتملة بين إيران والواليات
المتحدة ،أو طهران ودول إقليمية.
وأكد أنه تم تشكيل مجموعات صغيرة من الحرس الثوري والباسيج
في أنحاء إيران ،وتم توزيع األسلحة عليهم وتخبئتها في نقاط مختلفة
من البالد ،لمواجهة أي محاولة اجتياح أميركية ،بشكل منفصل عن بعضه
البعض وبشكل حرب عصابات.
وقال إنه تم تغيير مخابئ الصواريخ واألسلحة اإليرانية ،وتوزيعها
بشكل عشوائي في أنحاء البالد كي ال يتمكن األميركيون من تدميرها من
خالل القصف الجوي ،كما حصل مع العراق.
ً
ووفــق المصدر ،فــإن الحرس الـثــوري استقدم عــددا من كبار الضباط
السابقين فــي الجيش الـعــراقــي لــدراســة أخـطــائــه فــي مــواجـهــة الــواليــات
المتحدة ،وضمان أال تقع طهران في األخطاء ذاتها.
٢٠
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محليات

«الفتوى»« :التقاعد المبكر» يشوبه عوار دستوري يحتم إعادته لـ «األمة»
ةديرجلا• تنشر مذكرة رد مشروع القانون ومضمون المخالفات والتبعات السلبية التي قد تترتب عليه
يضيف أعباء مالية
تثقل كاهل الميزانية
العامة ...ويتعارض
مع ترشيد اإلنفاق

القانون يغل يد
الدولة والجهات
الحكومية عن إحالة
أي من العاملين إلى
التقاعد

يتعارض مع المادة
 11من الدستور
ويخالف القواعد
القانونية المستقرة

اعـتـبــرت إدارة الـفـتــوى والتشريع أن ثمة عــوارا
دستوريا في قانون التقاعد المبكر ،لتعارضه مع
المادة  ١١من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة
المعونة للموظفين في حالة الشيخوخة أو المرض
أو العجز عن العمل.
ورأت "الـفـتــوى" ،فــي مــذكــرة مــرســوم رد مشروع
القانون ،التي تنشرها "الجريدة" ،أن القانون ينطوي
على "إخــال بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز
المتماثلة" ،كما انه "يغل يد الدولة والجهات الحكومية
عن إحالة أي من هــؤالء العاملين الى التقاعد" ،في
حين لم ينص على ذات الحكم بالنسبة للعاملين في
الجهات التي ال يسري عليها قانون الخدمة المدنية،
وه ــو م ــا يـمـثــل إخـ ــاال بـمـبــدأ ال ـم ـس ــاواة ومخالفة
الدستور.
وأشارت المذكرة الى أن القانون مخالف للقواعد
القانونية المستقرة ،وأن من شأنه إضافة أعباء مالية
تثقل كاهل الميزانية العامة.
وف ــي مــا يلي نــص مــذكــرة "الـفـتــوى والـتـشــريــع"،
المتضمنة مشروع المرسوم برد مشروع القانون:
بعد االطالع على الدستور.
وعلى قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر
األم ـيــري بالقانون رقــم  61لسنة  1976والقوانين
المعدله له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم  15لسنة  1979في
شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر في  4أبريل  1979في شأن
الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
وبناء على عرض وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ومــن حيث إن مجلس األمــة قد قــرر في المداولة
الثانية بجلسته المنعقدة يوم الثالثاء الموافق /15
 2018 /5الموافقة على اقتراح بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر
األميري بالقانون رقم  61لسنة .1976
ومن حيث إن االقتراح بقانون المذكور قد اضاف
في المادة األولى منه ثالث فقرات جديدة بعد البند 7
من المادة  17من قانون التامينأت االجتماعية تجيز
بناء على طلب المؤمن عليه في حاالت انتهاء الخدمة
المنصوص عليها في البنود  5و 6و 7من ذات المادة،
وبما ال يجاوز خمس سنوات ،اختيار صرف المعاش
التقاعدي بدال من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل،
على أن يخفض المعاش بنسبة  5في المئة عن كل

سنة مــن الـمــدة بين تــاريــخ انتهاء الخدمة وتاريخ
بلوغ السن المقرر الستحقاق المعاش بالجدولين
رقمي  7أ و 7ب.
كما تضيف هذه المادة بندا برقم  10للمادة 17
تجيز للمؤمن عليه طلب انهاء خدمته مع احقيته في
معاش تقاعدي متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين
ثالثين سنة.
وتستبدل ال ـمــادة الثانية مــن االق ـت ــراح بقانون
المذكور بالبند  5من المادة  17من قانون التأمينات
االجتماعية بندا يقضي بانتهاء خدمة المؤمن عليها
لغير األسباب المنصوص عليها في البنود السابقة
متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين خمس عشرة
سنة ،وكانت قد بلغت السن المحددة بالجدول رقم / 7أ
المرافق للقانون ،وفي هذه الحالة ال يخضع معاشها
للتخفيض المقرر بالمادة  10من القانون.
كما تستبدل ذات المادة من االقتراح بقانون بالبند
 9من المادة  17من قانون التأمينات االجتماعية بندا
يقضي بانتهاء خدمة المؤمن عليها بناء على طلبها
متى بلغت مدة اشتراكها خمسا وعشرين سنة.
وتعيد المادة الثالثة من االقتراح بقانون تسوية
حاالت األحقية في المعاش التقاعدي وفقا ألحكامه،
حيث تضاف الى المعاش الزيادات التي تقررت منذ
انتهاء الخدمة حتى تاريخ العمل بالقانون ،ويخصم
مــا يكون قــد صــرف مــن مكافأة تقاعد مــن المعاش
التقاعدي بواقع  10في المئة شهريا.
وتستثني ال ـمــادة الــرابـعــة مــن االق ـتــراح بقانون
الحاالت المشار اليها فيه من تطبيق أحكام البند 3
من المادة  32من المرسوم بقانون رقم  15لسنة 1979
المشار اليه ،والمادة  76من نظام الخدمة المدنية
المشار اليه ،وبالتالي ال يجوز إحالتهم الى التقاعد.
وتـلـغــى ال ـم ــادة الـخــامـســة مــن االق ـت ــراح بقانون
الجدول رقم  9المرافق لقانون التأمينات االجتماعية
ّ
المؤمن
والــذي يحدد النسبة التي يتحملها كل من
عـلـيــه وال ـخ ــزان ــة ال ـعــامــة م ــن مـبـلــغ الـتـخـفـيــض في
المعاش التقاعدي عند تطبيق البند  5من المادة
 17من القانون.

تمييز غير مبرر

ومــن حيث إن ّ
البين من أحكام االقـتــراح بقانون
السالف ذكرها أنها جعلت التقاعد المبكر االختياري
هو األصــل ،إضافة الى حــاالت التقاعد المبكر التي
نص عليها قانون التأمينات االجتماعية ،وهي حاالت

العجز الكامل عن العمل واستنفاد اإلجازات المرضية
وعدم اللياقة للخدمة صحيا ،والحاالت التي يشكل
استمرار المؤمن عليه في العمل تهديدا لحياته ،كما
ّ
الغى االقتراح بقانون بلوغ سن معينة لألحقية في
المعاش بالنسبة لبعض الفئات ،مما يتيح لها صرف
معاش مبكر والتوقف عن سداد االلتزامات المستحقة
عنها ،في حين أن بقية الفئات التي تتمتع بذات المركز
لم يقرر لها ذات المكنة ،وفي ذلك تمييز غير مبرر.
واذا كان األصل في التشريع هو قرينة السالمة،
ف ــإن ه ــذه القرينة تنهدم إذا ثبت تـعــارضــه مــع اي
مــن نصوص الــدسـتــور ،وهــذا مــا يؤكد وجــود عدم
دستورية تصم االقتراح بقانون المشار اليه بالعوار،
حيث تتعارض مع نص المادة  11من الدستور التي
تقضي ب ــأن تكفل الــدولــة المعونة للموظفين في
حالة الشيخوخة او الـمــرض او العجز عــن العمل،
وهو ما عليه العمل وفقا ألحكام قانون التأمينات
االجتماعية المعمول بها ،والتي توفر معاشات في
حالة الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة ،فضال
عن إخالل االقتراح بمبدأ المساواة بين ذوي المراكز
المتماثلة ،مخالفا بذلك نص المادة  29من الدستور،
إذ إنه قضى بإلغاء السن المقررة لألحقية في المعاش
لبعض الفئات الخاضعة دون سبب يتعلق بقدرتها
على االستمرار بالعمل ،مما يتيح لها صرف المعاش
المبكر والتوقف عن سداد االلتزامات المستحقة عنها،
في حين أن فئات أخرى في ذات المركز لم تتقرر لها
ذات المكنة.

غل يد الدولة
من جهة أخرى ،فإن االقتراح بقانون الماثل يقضي
في الـمــادة الرابعة منه باستثناء الـحــاالت المشار
اليها فيه من تطبيق أحكام البند  3من المادة  32من
المرسوم بقانون رقم  15لسنة  1979في شأن الخدمة
المدنية والمادة  76من نظام الخدمة المدنية ،وهذا
يعني غل يد الدولة والجهات الحكومية عن إحالة أي
من هؤالء العاملين الى التقاعد ،في حين أنه لم ينص
على ذات الحكم بالنسبة إلى العاملين في الجهات
التي ال يسري عليها قانون الخدمة المدنية ،وهذا
إخــال آخــر بمبدأ الـمـســاواة ،فضال عن انــه يخالف
أحكام المواد  50و 52و 74من الدستور ،حيث تنص
الـمــادة  50على أن "يـقــوم نظام الحكم على اســاس
فصل السلطات مع تعاونها وفقا ألحكام الدستور،
وال يجوز ألي سلطة منها النزول عن كل أو بعض

مبنى «الفتوى والتشريع»
اختصاصها المنصوص عليه في هــذا الدستور"،
وتنص المادة  52على أن "السلطة التنفيذية يتوالها
األمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين
بالدستور" ،وتنص المادة  55على أن يتولى االمير
سلطاته وبواسطة وزارتــه" ،وتنص المادة  74على
أن "يعين األمير الموظفين المدنيين والعسكريين
والممثلين السياسيين لدى الدولة األجنبية ويعزلهم
وفقا للقانون ،"...وعلى ذلك فإن منع السلطة التنفيذية
من إحالة الموظفين الى التقاعد أمر يتعارض مع
أحكام الدستور والقوانين المنظمة لذلك.
ومــن حيث انــه ،إضافة الــى ما تقدم ،فــإن تطبيق
أحكام االقـتــراح بقانون المذكور فيما تضمنه من
شمول فئات جديدة من المؤمن عليهم بالتيسيرات
المنصوص عليها في التعديل الــوارد على البند 5
من المادة  17من قانون التأمينات االجتماعية وإلغاء
شرط السن لبعض الفئات من الذكور والفئات يترتب
عليه أعباء مالية ال قدرة لصناديق المؤسسة على
تحملها ،وبالتالي تثقل كاهل الميزانية العامة بحكم،
التزاما بسداد أي عجز في هــذه الصناديق إعماال
لحكم المادة  10من قانون التأمينات االجتماعية،
وذلك في ظل األوضاع المالية التي تمر بها البالد،

تشغيل مستشفى جابر خالل سبتمبر بطاقة %10
•

مستشفى جابر األحمد

علمت "الجريدة" أن وزارة الصحة وضعت خطة
لتشغيل مستشفى جابر األحمد جزئيا ،وذلك في
أعقاب تكليف مجلس الوزراء ،الوزارة قبل نحو 4
ّ
أيام بتسلم مبنى المستشفى من وزارة األشغال،
والعمل على تشغيله وإدارته.
وقالت مصادر صحية مطلعة إن الوزارة ستبدأ
خالل شهر سبتمبر المقبل تشغيل المستشفى،
على أن تكون الطاقة التشغيلية له  10في المئة،
مشيرة إلــى أن التشغيل سيكون خــال الشهور
األولى لقسم الحوادث والعيادات الخارجية فقط.
وأوض ـحــت الـمـصــادر أن الـمــرحـلــة األول ــى من
التشغيل ،أي خالل السنة األولى ،ستكون قاصرة
على سكان منطقة جنوب السرة فقط.
وأك ــدت أن الـ ــوزارة وضـعــت خـطــة لالستعانة
بـ ــاألط ـ ـبـ ــاء والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـت ـم ــري ـض ـي ــة م ـ ــن ب ـعــض
المستشفيات ،لحين توفير درجات وظيفية من
ديوان الخدمة المدنية ،خالل المرحلة المقبلة.
وأوضـ ـح ــت أن الـ ـ ـ ــوزارة ش ـه ــدت خـ ــال األيـ ــام

عوار دستوري
ومن حيث إن البين مما تقدم أن االقتراح بقانون
السالف ذك ــره قــد شابه ع ــوار دس ـتــوري ،فضال عن
مخالفته القواعد القانونية المستقرة وإضافته أعباء
مالية تثقل كاهل الميزانية العامة ،وهو االمر الذي
يتطلب إعادته الى مجلس األمة إلعادة النظر فيه.
فلهذه األسباب
رسمنا باآلتي:
(مادة أولى) يعاد الى مجلس األمة االقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات االجتماعية
الصادر باألمر األميري بالقانون رقم  61لسنة 1976
إلعادة النظر فيه.
(مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء إبالغ هذا
المرسوم الى مجلس األمة

بلدية العاصمة تحرر  61مخالفة

وزير الصحة إلى الواليات المتحدة لزيارة عدد من المستشفيات والمرضى الكويتيين
عادل سامي

األم ــر ال ــذي يتعارض مــع ق ــرار مجلس الـ ــوزراء رقم
 1410لسنة  2014الذي يقضي بتوجيه اوجه الصرف
وترشيد االنفاق في مواضعه المستحقة التي تؤدي
الى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية
العليا ،في حين أن الموافقة على هذا االقتراح تضيف
أعباء مالية ضخمة على الدولة.

القليلة الماضية اجتماعات مكثفة لوضع خطة
تشغيل المستشفى حسب قــرار مجلس الــوزراء
األخير ،حيث تم االتفاق على التشغيل الجزئي
في موعد أقصاه شهر سبتمبر المقبل ،بعدد من
األطـبــاء العاملين في المستشفيات ،إلــى جانب
ع ــدد م ــن الـعـمــالــة الـفـنـيــة والـتـمــريـضـيــة وفنيي
األشـعــة والمختبرات ،لضمان سرعة التشغيل،
ولحين توفير درجات وظيفية من ديوان الخدمة
المدنية ،وتشغيل المستشفى لمدة عام ،على أن
يعاد تقييم التجربة ،إمــا باستمرار ال ــوزارة في
تشغيل المستشفى ،أو بإسنادها إلى جهة أخرى
إلدارتها مثل الهيئة العامة لالستثمار.
إلى ذلك ،غادر وزير الصحة د .باسل الصباح
إلى الواليات المتحدة األميركية لمدة أسبوعين،
ع ـلــى رأس وف ــد ص ـحــي .وع ـل ـمــت "الـ ـج ــري ــدة" أن
الصباح سيقوم بــزيــارة عــدد مــن المستشفيات
التي يعالج فيها المرضى الكويتيون من األطفال
والـكـبــار ،إلــى جانب زي ــارة المكتب الصحي في
واشنطن ،واالطالع على سير العمل فيه.

أعلن قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة أنه ّ
حصل
ً
خالل يونيو الماضي  1910دنانير إيرادات ،تزامنا مع الحملة اإلعالمية
التي أطلقتها إدارة العالقات العامة تحت شعار "#تواصل-معنا" ،والتي
تهدف إلى إزالة كل التعديات على أمالك الدولة واإلعالنات بالشوارع
والميادين ،ومتابعة الباعة الجائلين وكل ما يشغل الطريق.
وفي هذا السياق ،أوضــح رئيس القسم عبدالله جابر ،أن مفتشي
ً
النوبات الـ 3حرروا  61مخالفة ،فضال عن توجيه  151إنذارا.
وعلى مستوى مخالفات اإلعالنات قال إنه تم تحرير  55مخالفة
ً
اعالن ،فضال عن توجيه  12إنذارا ،إلى جانب إزالة  16إعالنا مخالفا
من الشوارع والميادين ،أما لجهة مخالفات البناء فقد تم تحرير 6
ً
مخالفات بناء ،فضال عن توجيه  139إنذارا ،و 4تعهدات.

ً
«المرور» :حجز  12مخالفا و 11مركبة

ً
نفذت إدارة العمليات ب ــاإلدارة العامة للمرور ع ــددا مــن الحمالت
المرورية ،مساء أمس األول حتى فجر أمس ،استهدفت عددا من الطرق
الرئيسية ،أبــرزهــا شــارع الخليج العربي ،والــدائــري الثاني ،وشــارع
دمشق ،والمغرب السريع ،وطريق إبراهيم المزين ،وطريق الجهراء العام.
وأضافت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية
أنــه شــارك في الحمالت  23دوريــة مدنية ،و 11دوريــة عسكرية ،و94
من الضباط وضباط الصف ،وأسفرت الحملة عن تحرير  14مخالفة
مرورية ،وحجز  11مركبة مخالفة ،وإحالة  12مخالفا إلى النظارة.

بدء أعمال سفلتة جسر جابر « -وصلة الدوحة»

ً
عابدين لـ ةديرجلا• :إنجاز المشروع بالكامل مع نهاية العام الحالي وفقا لمواعيده التعاقدية

بدأت الهيئة العامة للطرق
والنقل البري في أعمال
«سفلتة» مشروع جسر
جابر ،وصلة الدوحة ،كإحدى
الخطوات النهائية في أعمال
المشروع الذي من شأنه أن
يربط الجنوب بالشمال ،ليكون
ركيزة أساسية لتنمية وتطوير
المنطقة الشمالية في البالد.

أعمال
التشطيبات
النهائية في
الجسر متقدمة
وتشمل مبانيه
الحكومية

•

سيد القصاص

كشف مدير مشروع جسر جابر "وصلة
الدوحة" ،المهندس محمد عابدين ،عن بدء
أعمال "سفلتة الجسر" وإنهاء التشطيبات
األخ ـيــرة فــي الـمـشــروع ال ــذي بلغت نسبة
اإلنـجــاز بــه  90فــي المئة ،بقيمة إجمالية
لـلـمـشــروع تبلغ  165مليونا و 708آالف
دينار.
وقال عابدين ،في تصريح لـ "الجريدة":
جسر الشيخ جابر األحمد وصلة الدوحة
من أهم مشاريع خطة التنمية التي توليها
الــدولــة أهمية خــاصــة ،لذلك هناك تعاون
وتـنـسـيــق بـيــن الـقــائـمـيــن عـلــى الـمـشــروع
والجهات األخ ــرى ذات العالقة بــه ،بهدف
إنجازه واالستفادة منه في مشاريع التنمية
المستقبلية التي ستقام في شمال البالد.
وأض ـ ــاف أن أعـ ـم ــال ال ـم ـش ــروع تشمل
"تصميم وإنجاز وصيانة الطريق والجسر
الذي يربط بين منطقة ميناء الشويخ وشبه
جــزيــرة الــدوحــة عبر جــون الصليبيخات،
إضــافــة إلــى الــربــط مــع الـطــرق القائمة في
الدوحة وتقاطع ميناء الشويخ" ،الفتا إلى
أن الطول الكلي لـ "وصلة الدوحة" يبلغ 12.4
كم بكل اتجاه ،ويبلغ عدد حارات الوصلة 3
حارات مع حارة طوارئ بكل اتجاه.

وأشار إلى أن الهدف من إقامة مشروع
ال ـج ـس ــر "ربـ ـ ــط ج ـن ــوب الـ ـب ــاد بـشـمــالـهــا
السـتـيـعــاب الـكـثــافــة ال ـمــروريــة الـمـتــزايــدة
والمتوقعة خــال الثالثين سنة المقبلة،
وضـمــان انسيابية كاملة لحركة الـمــرور
بــات ـجــاه ك ــل م ــن مــدي ـنــة ال ـكــويــت ومـيـنــاء
الـشــويــخ ،وميناء الــدوحــة ،ومدينة جابر
األحمد ،ومنطقة الدوحة".
ولفت عابدين إلى أن نطاق األعمال في
مشروع وصلة الدوحة يتضمن التصاميم
التفصيلية والتنفيذية لكامل وصلة الدوحة،
والذي يشمل األجزاء الرئيسة المتمثلة في
"طــريــق ب ــري ســريــع عـنــد منطقة الــدوحــة
ب ـطــول  4.7ك ــم ،وج ـســر ب ـحــري عـبــر جــون
الصليبيخات بطول  7.7كم يتكون من ثالثة
أج ــزاء" ،الجسر الغربي ،والجسر الرئيس
والجسر الشرقي".
وت ــاب ــع :إن الـتـقــاطـعــات ال ـمــوجــودة في
الجسر تشمل "تقاطع المدينة الترفيهية
وتقاطع الــدوحــة ،وربــط مع تقاطع ميناء
الشويخ" ،مبينا أن المشروع يشمل عدة
مبان حكومية منها "إنشاء مركز صيانة
وإدارة للجسر ،ومــركــز الــرقــابــة والتحكم
المروري ،ومحطة وزن الشاحنات".
وأشــار إلــى أن المشروع يتضمن كذلك
عدة أنظمة وخدمات إلدارة مشروع الجسر

منها "نظام مراقبة مرورية شامل ،ونظام
مراقبة وتحكم للجسر ،وخــدمــات خاصة
بالجسر البحري والطريق البري".
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم االنتهاء
من األعمال المتبقية في المشروع مع نهاية
العام الحالي لتعلن الهيئة العامة للطرق
إنجاز المشروع مع إنجاز أعمال مشروع
جسر جابر وصلة الصبية ،الــذي يعد من
أضخم الجسور البحرية في العالم.

أدوات بحرية
وأوضــح عابدين أن الهيئة استخدمت
خالل المراحل السابقة من عمر المشروع
ف ــي إنـ ـج ــاز األع ـ ـمـ ــال ال ـب ـح ــري ــة "ال ــراف ـع ــة
الجسرية األفقية" ،التي يبلغ طولها 134
مـتــرا وإجـمــالــي قــدرتـهــا على الــرفــع 1700
طن ،كما استخدمت "الرافعة ذات األرجل"
التي يبلغ إجمالي قدرتها على الرفع 1700
ط ــن ،كما استخدمت فــي أعمالها الناقل
الــذي يستطيع نقل  1700طن ،حيث يبلغ
وزن العارضة الصندوقية بطول  40مترا
 950طنا ،والعارضة الصندوقية بطول 60
مترا  1600طن ،مبينا العوارض الصندوقية
ه ــي الـقـطــع الـخــرســانـيــة ال ـتــي تـصــب في
موقع مخصص لها وتنقل كل عارضة إلى
موقعها المخصص له أعلى أعمدة الجسر.

بدء أعمال سفلتة جسر جابر وفي اإلطار المهندس محمد عابدين
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نواب :رد الحكومة لـ «التقاعد المبكر»
ُيظهر رغبتها في «عدم التعاون»
الفضل« :هارد لك» لمن صدق ...ولنا محاولة أكثر عقالنية
قابل رد الحكومة لقانون
"التقاعد المبكر" إعالن
عدد من النواب إصراره في
إعادة إقرار القانون في دور
االنعقاد المقبل ،المقرر في
نهاية أكتوبر القادم.

إعادة إقراره
ستكون من
أهم أولويات
دور االنعقاد
المقبل

الحجرف

أكــد عــدد من النواب أن إصــدار
الـحـكــومــة مــرســومــا ب ـ ّ
ـرد مـشــروع
قانون تعديل بعض أحكام قانون
التأمينات االجتماعية (التقاعد
المبكر) ،الــذي أقــره مجلس األمة
في مايو الماضي ،لن يثنيهم عن
اسـتـخــدام حقهم الــدس ـتــوري في
المادة  66من الدستور ،معتبرين
أن رد ال ـقــانــون يظهر ع ــدم رغبة
الحكومة في التعاون مع المجلس.
وق ـ ــال ال ـن ــائ ــب أح ـم ــد ال ـف ـضــل:
لــم نـفــاجــأ ب ــرد الـحـكــومــة لقانون
الـتــأمـيـنــات ،بــل ه ــذا مــا توقعناه
م ـنــذ ي ــوم إقـ ـ ـ ــراره ،ل ـيــس لـفــراســة
نمتلكها ،وال لحذاقة نتحلى بها،
إنما لعلمنا أن ّ
"لي الذراع" ال ينتج
عنه إال ضياع الوقت والجهد.
وأض ـ ــاف ال ـف ـض ــل" :ه ـ ــارد لــك"
لـجـمـيــع م ــن ص ــدق وأغ ـل ــق أذنـيــه
عن سماع المنطق ،مضيفا "ولنا
مـ ـح ــاول ــة أخ ـ ـ ــرى اكـ ـث ــر ع ـقــان ـيــة
نـ ـخـ ـف ــف م ـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا انـ ـتـ ـف ــاخ
الـجـســد الـحـكــومــي دون االض ــرار
بــال ـمــؤس ـســة ال ـت ــي تـعـيــل  88في
المئة من المتقاعدين.
من جانبه ،قــال النائب مبارك

الحجرف" :إعادة الحكومة قانون
التقاعد المبكر إلى مجلس األمة،
بالرغم من حصوله على األغلبية
النيابية المؤيدة للقانون ،بادرة
سيئة جــديــدة تـضــاف للحكومة،
وتظهر رغبتها في عدم التعاون
مع المجلس ،وإعادة إقرار القانون
ستكون أهم أولويات دور االنعقاد
القادم في أكتوبر".
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب ريـ ــاض
الـعــدســانــي إن "ال ـن ــواب لـهــم حق
إق ــرار القوانين وبـقــوة الدستور،
والـ ـحـ ـك ــوم ــة ردت ع ـ ــدة ق ــوان ـي ــن
خالل الحياة البرلمانية ،وللنواب
ال ـحــق ف ــي إق ـ ــرار ال ـقــوان ـيــن حتى
ل ــو ت ــم ردهـ ــا ،ل ــذا أع ـلــن أن ـنــي مع
إعـ ـ ـ ــادة إقـ ـ ـ ــرار ال ـت ـق ــاع ــد ال ـم ـب ـكــر،
وذل ــك بــاسـتـخــدام ال ـم ــادة  66من
الدستور".
مــن نــاحـيـتــه ،قــال الـنــائــب علي
الــدق ـبــاســي" :ل ــن أدخ ــر ج ـهــدا في
تـمــريــر الـقــانــون مــع كــل الــزمــاء"،
مـضـيـفــا "وم ــن ال ــاف ــت لـلـنـظــر أن
ال ـح ـكــومــة ل ــم ت ـب ــرر ه ــذا اإلجـ ــراء
بحجج منطقية".

majles@aljarida●com

الرشيدي :معالجة تربة «النفط» تشمل إزالة األلغام
«المعالجة تعتمد على توصيات األمم المتحدة للتعويضات البيئية»
●

علي الصنيدح

أكد وزيــر النفط وزيــر الكهرباء
والـمــاء بخيت الــرشـيــدي ان عقود
معالجة التربة جراء الغزو العراقي
لمشاريع نفط الكويت ال تقتصر
عـلــى مـعــالـجــة الـتــربــة انـمــا تشمل
ازالـ ــة االل ـغ ــام وان ـش ــاء مـ ــرادم دفــن
التربة الملوثة.
وأوض ـ ــح ال ــرش ـي ــدي ف ــي اجــابــة
عن سؤال للنائب فيصل الكندري
ان الـمـبـلــغ الـمـخـصــص لـبــرنــامــج
اعادة تأهيل البيئة الكويتية بناء
على المطالبات البيئية المعتمدة
مـ ــن قـ ـب ــل ل ـج ـن ــة االمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
للتعويضات البيئية  UNCCحوالي
( )3باليين دوالر امـيــركــي موزعا
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ن ـق ـطــة االرتـ ـب ــاط
الـكــويـتـيــة ل ـم ـشــاريــع الـبـيـئــة على
الجهات المختصة بما فيها شركة
نفط الكويت.
وافـ ـ ـ ــاد ب ـ ــأن ال ـم ـب ـل ــغ الـمـعـتـمــد
مـ ــن قـ ـب ــل ل ـج ـن ــة االمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
ل ـل ـت ـع ــوي ـض ــات ال ـب ـي ـئ ـي ــة UNCC
ل ـم ـش ــاري ــع ش ــرك ــة ن ـف ــط ال ـك ــوي ــت
ضمن برنامج اعادة تأهيل البيئة
الكويتية حوالي ( )2.1بليون دوالر
اميركي مقسما بحسب المطالبات
البيئية المعتمدة كالتالي:

 ا ل ـم ـط ــا ل ـب ــة ر ق ـ ــم ()5000259بـمـبـلــغ ق ـ ــدره  3.990.152دوالرا
امـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــا ،وال ـ ـم ـ ـط ـ ــال ـ ـب ـ ــة رق ـ ــم
(  )5000450 /2بـ ـمـ ـبـ ـل ــغ ق ـ ـ ــدره
 8.252.657دوالرا ،وا ل ـم ـطــا ل ـبــة
ر قـ ــم ( )5000450/3بـمـبـلــغ ق ــدره
 166.513.110دوالرات ،والمطالبة
ر قـ ــم ( )5000454/1بـمـبـلــغ ق ــدره
 1.975.985.580دوالرا.
وت ــاب ــع :وي ـلــزم الـتـنــويــه ال ــى ان
هـ ــذه ال ـم ـش ــاري ــع ال تـقـتـصــر عـلــى
عقود معالجة التربة فحسب وانما
تشمل عـقــودا استشارية وعـقــودا
الزالــة االلـغــام وتحديد خصائص
التربة وانشاء مــرادم ودفن التربة
الملوثة ،وحسبنا ان نشير في هذا
الصدد الى ان الشركة تحرص على
تأهيل الشركات المتخصصة في
مـجــال معالجة الـتــربــة خصوصا
وال ـب ـي ـئ ــة ب ــوج ــه ع ـ ــام ع ـل ــى ض ــوء
ســاب ـقــة اع ـمــال ـهــا ومـ ــدى مــاء تـهــا
الـمــالـيــة وقــدرت ـهــا الـفـنـيــة فــي هــذا
ال ـم ـج ــال م ــن واق ـ ــع م ـل ـمــوس ومــن
واقع المستندات الدالة وذلك وفقا
لـلـشــروط واالوض ــاع الـتــي شرعت
لهذا الغرض.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــدي :ن ـف ـي ــد ب ــأن
ع ــدد الـشــركــات الـتــي رس ــت عليها
ال ـم ـنــاق ـصــات وال ـم ـم ــارس ــات الـتــي

بخيت الرشيدي

طـ ــرحـ ــت لـ ـمـ ـش ــاري ــع شـ ــركـ ــة ن ـفــط
الكويت ضمن برنامج اعادة تأهيل
البيئة الكويتية يبلغ ( )7شركات.
وتابع :نود بيان ان شركة نفط
ال ـكــويــت ل ــم ت ـبــرم مـنــذ ع ــام 2014
ا يــة عقود استشارية لمشاريعها
ضمن برنامج اعادة تأهيل البيئة
الـكــويـتـيــة س ــوى ع ـقــد اس ـت ـشــاري
واح ـ ـ ــد اب ــرمـ ـت ــه مـ ــع ش ــرك ــة ورلـ ــي
بــارســونــز االس ـتــرال ـيــة ف ــي م ــارس
 2018بمبلغ قدره 97.897.523.15
دوالرا اميركيا.
و لـ ـ ـف ـ ــت ا لـ ـ ـ ـ ــى ان م ـ ـنـ ــا ق ـ ـصـ ــات
وم ـمــارســات مـشــاريــع شــركــة نفط

الكويت ضمن برنامج اعادة تأهيل
الـبـيـئــة الـكــويـتـيــة ان ـمــا ت ـطــرح عن
طريق الجهاز المركزي للمناقصات
العامة وفقا لالجراءات وبالشروط
واالوضـ ـ ـ ــاع ال ـت ــي رس ـم ـهــا قــانــون
المناقصات العامة رقم ( )49لسنة
 2016والئحته التنفيذية الصادرة
بالمرسوم رقــم ( )30لسنة ،2017
كـمــا ان الـعـقــود الـنــاجـمــة عــن هــذه
المناقصات والممارسات تخضع
لـلــرقــابــة الـمــالـيــة الــاحـقــة لــديــوان
المحاسبة بحسب اختصاصاته
فــي الــرقــابــة الـمــالـيــة عـلــى الشركة
وفقا لقانون انشائه رقم ( )30لسنة
 1964بينما ال تخضع هذه العقود
لرقابة جهاز المراقبين الماليين
وذلــك لكون الشركة غير خاضعة
اص ـ ــا ل ـل ــرق ــاب ــة ال ـم ــال ـي ــة ل ـج ـهــاز
المراقبين الماليين وفقا لقانون
انشائه رقم ( )23لسنة .2015
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ان ع ـ ـ ــدد الـ ـش ــرك ــات
المتقدمة للممارسة التي طرحت
لتنظيف التربة الملوثة يبلغ ()8
شركات.
واك ــد الــرشـيــدي ان شــركــة نفط
الكويت تعمل في ظل نظام صحي
وبيئي ثابت ومتكامل يعتمد على
معايير واجـ ــراء ات كافية وق ــادرة
ع ـل ــى ت ـح ــد ي ــد وادارة ا ل ـم ـخــا طــر

ا لـمــر تـبـطــة بتكنولوجيا معالجة
التربة وذلــك في حــدود المستوى
ا لـمـسـمــوح بــه للملوثات النفطية
( )TPHمـ ــن ق ـب ــل ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للبيئة والـ ــذي يـتــوافــق مــع معدل
ال ـم ــواص ـف ــات الـعــالـم ـيــة الـمـعـتـمــد
لمعالجة التربة الملوثة بالمركبات
الهيدروكربونية ،اما فيما يتعلق
ب ـك ـي ـف ـيــة اجـ ـ ــراء م ـع ــال ـج ــة ال ـتــربــة
علميا فنشير الى ان التربة الملوثة
بالمركبات الهيدروكربونية تعالج
بطرق عدة وفقا لما يستخدم في
ذل ــك مــن تـقـنـيــات عـلـمـيــة متنوعة
تـ ـعـ ـتـ ـم ــد ع ـ ـلـ ــى ظـ ـ ـ ـ ـ ــروف ال ـ ـتـ ــربـ ــة
ومستويات تـلــوث الـتــربــة وان ــواع
ال ـم ــواد الـكـيـمـيــائـيــة والـفـيــزيــائـيــة
مــن الـمـلــوثــات وجــديــر بــالــذكــر ان
المعالجة البيولوجية للتربة لدى
شــركــة نـفــط ال ـكــويــت تـعـتـمــد على
ت ــوص ـي ــات ل ـج ـنــة االم ـ ــم الـمـتـحــدة
للتعويضات البيئية وا لـتـجــارب
الناجحة مع كل من معهد الكويت
لالبحاث العلمية وشركة البترول
الوطنية الكويتية ،ويلزم التأكيد
ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ع ـل ــى ان جـمـيــع
الشركات المتقدمة لهذه المشاريع
مؤهلة النجازها بالكفاءة الواجبة
والمستوى المطلوب.

الخالد :وقف مكاتب «تسهيل المراجعات» مع البعثات الدبلوماسية
• لم يتم تكليف شركات تتولى أعمال القنصليات • المكاتب ليس لها عقود مع «الخارجية»
●

بعض المكاتب
تقدم تسهيالت
نيابة عن
المراجعين
ً
اختصارا
ً
للوقت وحفاظا
على سالمة
البعثات

علي الصنيدح

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد ،أن "الخارجية" لم تتعاقد أو
تكلف أي شركة لتولي مهام أعمال القنصليات بل
ً
هناك مكاتب تقوم بتسهيالت للمراجعين ،حفاظا
ً
على وقتهم ،وتم إيقاف مكاتب تتقاضى رسوما
ً
عالية ،األمر الذي شكل عبئا على المواطن.
جاء ذلك في رد الخالد على سؤال النائب نايف
الـمــرداس حــول إيـقــاف الشركات الوطنية إجــراء
فحوصات طبية للعمالة الوافدة.
وق ــال الـخــالــد إن "ال ـخــارج ـيــة ت ـمــارس دوره ــا
بمقتضى إنشائها وفــق الـمــرســوم األمـيــري رقم
 32لسنة  1962بتنظيم ال ــوزارة ،الــذي ينص في
المادة الثانية على (رعاية المصالح الكويتية في
الخارج ،واتخاذ اإلجــراءات لحمايتها في حدود
القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي)".
وأض ـ ـ ــاف أن "ال ـخ ــارج ـي ــة ت ـق ــوم ع ـل ــى تـنـفـيــذ
ً
السياسات الخارجية لــدولــة الـكــويــت ،وفـقــا لما
تقتضيه المصلحة العليا للبالد والتوجيهات
ال ـ ـصـ ــادرة إل ـي ـه ــا ب ـه ــذا الـ ـخـ ـص ــوص ،ح ـس ــب مــا
أم ــر فــي الـمــرســوم األم ـيــري رق ــم  32لسنة 1962
بتنظيم وزارة ال ـخــارج ـيــة ،وال ـم ــادة األولـ ــى ()1
من المرسوم ،التي تنص على أن "تتولى وزارة
الخارجية تنسيق السياسات الخارجية للدولة
وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها ،والسهر
عـلــى عــاقــات الـكــويــت مــع الـحـكــومــات األجنبية

والمنظمات الدولية ،ورعاية مصالح الكويتيين
وحمايتهم في الخارج".
وأك ـ ــد أن وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ت ـق ــوم بــاألع ـمــال
المنوطة بها وفق ما نص عليه المرسوم رقم 32
لسنة  1962في مادته الثانية ،على ان "تمارس
وزارة ال ـخــارج ـيــة جـمـيــع األعـ ـم ــال ال ـتــي تتصل
بعالقات الكويت بالدول" ،وعلى األخص "تنظيم
تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول
األجنبية" ،إضافة إلى "إعداد وتوجيه التعليمات
الــدب ـل ــومــاس ـي ــة وال ـق ـن ـص ـل ـيــة ل ـب ـع ـثــات الـتـمـثـيــل
الكويتية واإلشراف على مختلف عالقات الكويت
بالخارج".
كما نصت الفقرة ( )13من هذه المادة على قيام
وزارة الخارجية بـ"إصدار الجوازات الدبلوماسية
وال ـخــاصــة وال ـح ـصــول عـلــى تــأش ـيــرات الــدخــول
ً
والمرور ،طبقا للقواعد القانونية".
وتابع و"عليه فإن وزارة الخارجية وبعثاتها
التمثيلية فــي ال ـخ ــارج هــي مــن تـتــولــى األعـمــال
القنصلية ،ولم يتم تكليف شركات للقيام باألعمال
نيابة عنها ،بــل هنالك مكاتب تـقــدم تسهيالت
وخــدمــات نيابة عــن المراجعين فــي ال ــدول التي
توجد بها بعثات تمثيلية لدولة الكويت ،وذلك
مــن ب ــاب الـتـسـهـيــل واخ ـت ـصــار ال ــوق ــت ،وحـفــاظــا
على سالمة وأمن البعثات من خطورة التجمعات
أم ــام ـه ــا ،وه ــو أم ــر م ـع ـمــول ب ــه ل ــدى الـكـثـيــر من
سفارات دول العالم".
ً
وأض ـ ــاف "ن ـظ ــرا ل ـتــزايــد ع ــدد الـمـكــاتــب الـتــي

ً
تقدمت إلى الوزارة فقد اعتمدت عددا من الضوابط
لتلك المكاتب ،وتم التعامل على ضوء ذلك وفق
هــذه الـضــوابــط ،وقــد الحـظــت ال ــوزارة مــؤخــرا أن
هذه المكاتب تتقاضى رسوما عالية ،مما يشكل
عبئا عـلــى الـمــواطــن فــي الـنـهــايــة ،ل ــذا استوجب
األمر توقيف تلك المكاتب إلعادة الدراسة وتقنين
العملية ،وليس للمكاتب أي عقود مع الوزارة".
ولـفــت الـخــالــد إلــى أنــه تنفيذا لـلـقــرار الـصــادر
عــن المجلس األعـلــى ل ــدول مجلس الـتـعــاون في
دورته السابعة والثالثين ،التي عقدت في مملكة
البحرين خالل شهر ديسمبر  2016بشأن فحص
العمالة الوافدة ،فقد تم وقف التعامل مع مكتب
فحص العمالة المنزلية في الخارج ،حيث جاء هذا
القرار اتساقا مع مواقف دولة الكويت والتزامها
المطلق بكافة القرارات الصادرة عن اجتماعات
مجلس التعاون على مختلف المستويات وفي
جميع المجاالت ،وكونها كذلك عضوا مؤسسا
في مجلس التعاون ،وداعـمــا أساسيا لمسيرته
الـمـبــاركــة ،وذل ــك إيـمــانــا بــأهـمـيــة تـعــزيــز أواص ــر
األ خ ــوة الخليجية وتحقيق تطلعات الشعوب
الشقيقة ،وتكريسا للروابط التاريخية المتجذرة
والمصير المشترك.
وت ــاب ــع أن ــه اس ـت ـنــادا لـمــا نـصــت عـلـيــه ال ـمــادة
الثانية من المرسوم األميري رقم  32لسنة 1962
بشأن تنظيم عمل وزارة الخارجية التي أناطت
بـ ــوزارة الـخــارجـيــة ب ــأن تـتــولــى االت ـص ــاالت بين
وزارات ومصالح ودوائر الحكومة الكويتية وبين

الهيئات أو الحكومات األجنبية وبعثاتها ،فقد
قامت وزارة الخارجية بدورها وفق ما وردها من
الجهة المعنية ،وذلك بناء على العقد المبرم بين
الشركة وتلك الجهة.
وكشف الخالد أنه لم يتم إيقاف عمل الشركات
الوطنية في المملكة األردنية الهاشمية ،باعتبار
ان األردن ال يدخل ضمن منظومة مجلس التعاون،
ولكن مصر تدخل ضمن هذه المنظومة.
وأوض ـ ــح أن ــه ت ــم إي ـق ــاف ال ـت ـعــامــل م ــع جــامـكــا
(اتـحــاد الـمــراكــز الصحية المعتمدة) ،بـنــاء على
توصية الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة
لدول مجلس التعاون الصادرة بتاريخ  27أبريل
 ،2017والتي أوصت بالموافقة على إلغاء مكاتب
الجامكا ،واستخدام برنامج الربط االلكتروني
بــديــا عـنـهــا ،كـمــا أن ــه ال ـتــزامــا بــال ـقــرار ال ـصــادر
عــن المجلس األعـلــى ل ــدول مجلس الـتـعــاون في
دورته السابعة والثالثين التي عقدت في مملكة
البحرين الشقيقة خــال شهر ديسمبر مــن عام
 2016بشأن فحص العمالة الــوافــدة ،الــذي تمت
اإلشــارة اليه سلفا ،فقد تم إلغاء اآللية السابقة
التي كانت متبعة.
وأكد الخالد التزام دولة الكويت بالقرار الصادر
عن المجلس األعلى لمجلس التعاون في دورته
الـتــاسـعــة الـتــي عـقــدت فــي الـعــاصـمــة البحرينية
المنامة خالل ديسمبر  ،1988والذي نص على أن
يعامل مواطنو دول مجلس التعاون المقيمين
وال ــزائ ــري ــن ألي دول ـ ــة ع ـضــو م ـعــام ـلــة مــواط ـنــي

صباح الخالد
الدولة نفسها في االستفادة من المراكز الصحية
والـمـسـتـشـفـيــات ال ـعــامــة ،وذل ــك اع ـت ـبــارا مــن أول
مــارس  ،"1989والتزامها كذلك بالقرار الصادر
عن مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون
بتاريخ  23نوفمبر  ،2011الذي نص على أن "تقوم
الجهات المعنية بالدول األعضاء بالتأكيد على
المستوصفات والمستشفيات العامة بضرورة
االل ـت ــزام بتنفيذ ق ــرار الـمـجـلــس األع ـلــى الـمـشــار
اليه أعــاه ،وتكليف وزراء الصحة بدول مجلس
ال ـت ـعــاون ب ــدراس ــة مــوضــوع الـتــأمـيــن الـطـبــي في
المستوصفات والمستشفيات العامة ،ورفــع ما
يتم التوصل إليه الى المجلس الوزاري.

 5نواب لصرف السماعات
الطبية لذوي اإلعاقة البسيطة
تقدم  5نواب ،هم خليل عبدالله ،وخالد الشطي ،وصفاء الهاشم ،وعودة
الرويعي ،وعبدالله الرومي باقتراح بقانون بإضافة مادة برقم  44مكررا
الى القانون رقم  8لسنة  2010في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
ونص االقتراح على استثناء من حكم المادة  30من هذا القانون يتم
صرف السماعات الطبية مجانا ألصحاب اإلعاقة البسيطة ،على أن تتوافر
الشروط اآلتية:
أن يكون المستحق كويتيا أو يعامل معاملة الكويتي بموجب قرار
صــادر من وزارة الداخلية ،وأن يكون حاصال على شهادة إثبات إعاقة
مــن الهيئة العامة لـشــؤون ذوي اإلعــاقــة تفيد بــوجــود اإلعــاقــة السمعية
البسيطة ،وأن تكون اإلعاقة تستوجب الحصول على السماعات الطبية
بموجب تقرير طبي صادر من اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة.
وتصرف السماعات الطبية مرة واحدة كل سنتين لمن هم دون سن 16
سنة ،وكل ثالث سنوات لمن فوق سن  16سنة ولمدى الحياة.

عمر الطبطبائي لوضع «كوتا»
لجنسيات المعلمين
قدم النائب عمر الطبطبائي
اقـتــراحــا بــرغـبــة بــوضــع "كــوتــا"
لـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــات الـ ـمـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــن ف ــي
مــراحــل التعليم ال ـعــام لضمان
تنوع الخبرات العلمية والثراء
ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ،داعـ ـي ــا
الـ ـ ــى االسـ ـتـ ـع ــان ــة بــال ـم ـع ـل ـم ـيــن
مــن ال ــدول االعـلــى ترتيبا وفقا
ل ـ ـمـ ــؤشـ ــرات ج ـ ـ ـ ــودة ال ـت ـع ـل ـي ــم،
ووضع معايير تلتزم بها لجان
الـتـعــاقــدات الخارجية منها اال
تـقــل خ ـبــرة الـمـعـلــم التدريسية
عن  10سنوات ،واال يقل مؤهله
الدراسي عن الماجستير وذلك
فــي الـمـجــال ال ــذي ي ـمــارس فيه
المهنة ،واال يقل معدل المعلم
ف ـ ـ ــي درجـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـب ـ ـك ـ ــال ـ ــوري ـ ــوس
والماجستير عن جيد جدا.
وعـ ــزا الـطـبـطـبــائــي اق ـتــراحــه
الى ما يمثله التعليم من اهمية
ف ــي ارتـ ـق ــاء االمـ ــم وخ ـل ــق ث ــروة
تفوق في اهميتها جميع موارد
الدول االخرى ،وكون المعلم احد

عمر الطبطبائي

اهــم اعـمــدة العملية التعليمية
وال ـت ــي ت ـص ــرف عـلـيـهــا ال ــدول ــة
سـنــويــا نـسـبــة ال يـسـتـهــان بها
من الميزانية ،وتدني مخرجات
التعليم الحكومي وتأخر مركز
الـكــويــت فــي مــؤشــرات التعليم
ومـ ــن بـ ــاب االرت ـ ـقـ ــاء بـمـسـتــوى
التعليم العام.

ةديرجلا
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رسالة مواطن كويتي

مبارك العبد الهادي
عــادت الحياة إلــى الـهــدوء والــراحــة مــن صــداع وم ـ ّـوال الـصــراع بين
السلطتين التشريعية والتنفيذية خالل العطلة النيابية التي اختتم
المجلس قبلها أعماله بتقديم استجواب ضد رئيس مجلس الــوزراء،
الذي سيناقش في الجلسة االفتتاحية بدور االنعقاد المقبل.
والعودة إلى السكينة الجزئية هي فرصة للسلطتين لتأمل األوضاع
خالل المرحلة السابقة ،وتحديد مواطن الخلل والقصور والمشاكل التي
تنشب عــادة بينهما ،وكيفية الحد من هــذه األمــور إن لم يتم عالجها
ً
جــذريــا ،السيما أن العطلة النيابية تمتد إلــى شهر أكتوبر المقبل،
وبالتالي لدى النواب متسع لدراسة األمور على نار هادئة ،والتفكير
بصورة جدية في مرحلة مقبلة تحقق للبلد والمواطن االزدهار في كل
القضايا "وإن كان هذا حلم إبليس في الجنة" ،إال أن األمل المعقود على
بعض اإلصالحيين مازال قائما ،وبصيص األمل موجود ،وإن كان بيننا
وبينه آالف الكيلومترات.
وعودة إلى المتطلبات التي تحتاجها البالد والمواطنون ،فإنها في
غاية السهولة ،إذا كان بالفعل هناك من يريد اإلصالح ومحاربة الفساد
والقضاء على من يقفون خلفه وينهبون ثروات الشعب وأموال الدولة،
وإعادة هيكلة األجهزة الحكومية وتفعيل دورها في الرقابة والمحاسبة،
وتفعيل األدوات التشريعية النيابية بعيدا عن المحاصصة ،وإعطاء
الـمــواطــن الكويتي أبـســط حـقــوقــه ،ودع ــم ال ـكــوادر الوطنية الناجحة،
ووض ــع آل ـيــات ال يتم تـجــاوزهــا مــن قبل ال ـ ــوزراء ،بحيث يتم اختيار
الشخص المناسب في المكان المناسب ،واالبتعاد عن الطائفية والقبلية
والعنصرية ،ودراسة أوضاع الموظفين الذين هم اآلن في ِّ
أمس الحاجة
لمن يدعمهم ويساعدهم برفع رواتبهم بعد غالء أسعار كل المستلزمات
ً
اليومية ،والنهوض باالقتصاد الذي أصبح ال يحرك ساكنا ،والتصدي
لسارقي أحالم الشعب .قد يرى البعض أن الكالم سهل ،لكن تطبيقه على
أرض الواقع من المستحيل ،غير أننا إذا أردنا العودة إلى "درة الخليج"
وجعلها في الصفوف األولى فهذا يتطلب فعل هذا "المستحيل".
ّ
لقد مــل الشعب الصراع الدائم والمفاجآت اليومية من التجاوزات
والتنفيع ال ــذي ط ــال كــل ش ــيء ،وم ــن حــرامـيــة الـنـهــار الــذيــن أصبحوا
ً
معروفين أمام الكل ،وكأن القانون أصبح عاجزا من مواجهتهم ،السيما
أولئك األطفال المدللين لدى البعض الذين يحركون األمور وكأنها لعبة
بين أيديهم ،فاستمرار هؤالء سيجعلنا في مواجهة صعبة مع اإلصالح،
وسينقل الحال من سيئ إلى أسوأ ،وسنبقى نحلم بالنهضة والتطور.
آخر الكالم:
ً
العالج ليس صعبا مادام هناك جراحون متخصصون الجتثاث رموز
الفساد ومحاسبتهم.

الوالء للوطن!
بشاير يعقوب الحمادي
الحب واالحترام للجميع ،أما الوالء فللكويت فقط .أصبح تعزيز الوطنية
ً
ً
مطلبا مهما ،السيما لألجيال الجديدة ،فالوطنية ووالء اإلنسان لوطنه
وأرضه وحاكمه هي هويته.
ً ُ
ً
فهم أن
ت
قد
وأفعاال
ـواال
ـ
ق
أ
هناك
أن
األخيرة
غير أننا نالحظ باآلونة
ِ
ً
ٍّ
وطني مخلص يجب أال
لدى البعض والء إضافيا لدول أخرى ،مع أن كل
ً
يقارن بين وطنه وغيره مهما كانت األسباب ،ومهما أحس أن هنالك تقدما
ً
ً
وتطورا في غيره ،فالمجد للوطن أوال ،ووطني رائد منذ القدم ،ومازال ،ومن
ينكر هذا فهو جاحد ،فلوال خير الكويت ما تقدمت دول أخرى وتطورت.
ال مانع من حب بالد أخرى والحل والترحال وإبداء اآلراء بشأن روعتها
واالستمتاع بها ،لكن الخطر يكون في تفضيلها على وطنك ،مسقط رأس
آبائك وأجدادك ،الذين بنوه بسواعدهم ،وإذا كانت أوطان أخرى تتضمن
ً
تقدما ...فإن خير بالدنا الكويت هو الذي جعلنا نصل إلى هذا البلدان
بل إلى أجمل منها ،ونعيش بهذا المستوى العالي خارجها عيشة مليئة
بالسعادة والراحة ،فنحن في بالد الغير ضيوف ،أما في بالدنا فأسياد
منعمون ،ولله الحمد.
لم يعد الوالء باألمر المحسوس في األجيال الجديدة ،وأصبحنا نسمع
عمن يتمنى أن يعيش بالخارج ،لكنه كالم يقال ثرثرة في أكثر األوقات،
ألنه ال خير لك إال في بلدك.
ً
ً
ً
تعزيز الوطنية يجب أن يصبح مطلبا إعالميا وعائليا من الكبير
للصغير ،ويدرس ليعي المواطن مدى خطورة هذا األمر ،لكن المشكلة إذا
كان الكبير أو رب البيت ال يهتم بهذا األمر وال يعززه داخل بيته ونفوس
ً
أبنائه ،فمثال العلم والنشيد الوطني من أهم ما تعزز في قلوبنا منذ كنا
َ
ً
ً
ً
صغارا ،فتعلمنا كيف نحترم هذا العلم رمز الوطن ونجعله دائما مرفرفا
خفاقا ،وتعلمنا كيف يكون احترام النشيد الوطني بالوقوف عند سماعه
واحترامه .ومهما سافرنا وتجولنا ،فبريق الوطن يبقى في أعيننا ،وجماله
في قلوبنا ،وبأرواحنا نفديه من كل خطر.

أيها المسؤول ال تأمن
الدنيا!
خالد مقبل الماجدي
إذا كان المسؤول يتلقى المديح على كل إنجاز ،فعليه أن يتقبل
المسؤولية عند الخطأ ...المسؤول الذي ينسب إليه النجاح ،ثم يعلق
فشله على موظف مسكين ،لن يحظى بثقة العاملين معه.
على صانع القرار أال يتخذه القرار إال بعد توفر المعلومات الكاملة...
ً
ً
وهــي قــاعــدة لكل مـســؤول ،صغيرا كــان أو كـبـيــرا ،وتجاهلها وعــدم
اإلحساس بالمسؤولية الكاملة قد يؤديان إلى كارثة حتى عند رؤساء
الدول ،وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه «والله لو عثرت بغلة في
ً
العراق لخشيت أن يسألني الله عنها» .فمثال ضبط الدوام في العمل
ليس معضلة كبرى ...ووصول الرئيس بالموعد المحدد يضمن وصول
بقية الموظفين ،وبقاؤه إلى نهاية الدوام كفيل ببقاء جميع الموظفين.
ُ
ً
أيها المسؤول كن ُمحبا لعملك ومسؤوليتك ،واجتهد في أن تقبل
على ذلــك كله بنفس راضـيــةٍ وهـمــةٍ عــالـيــةٍ  ،لتجد فــي ذلــك السعادة.
ً
وعليك أن تهتم كثيرا بالعالقات اإلنسانية ،من خالل ُمراعاة مشاعر
الزمالء ،والتلطف مع العاملين ،وتقدير الظروف ،واحترام الصداقة،
وغرس الثقة ،واالتصاف بالمرونة الالزمة في التعامل .ال تنس أن أداء
المسؤولية بروح الجماعة ُيساعد في القيام بالمسؤوليات ،ويخفف
ثقلها ،ويؤدي إلى اإلبداع في إنجازها ،فاحرص على روح الجماعة في
أدائك لمسؤوليتك ،واجتهد في كسب احترام من معك ،ألنهم سيكونون
أول من سيتبنى رأيك ،وأكثر من يحرصون على نجاحه ألنهم يعدون
ً
القرار قرارهم جميعا ،ويرون أن المسؤولية ُمشتركة.
غير أن بعض الناس يهربون من مسؤولية أخذ القرارات وتحمل
األع ـب ــاء ،وق ــد ال يتحمل ذل ــك الـبـعــض ،ل ــذا نـجــد مــن يــرمــي بـهــا على
اآلخ ــري ــن ،واألس ـ ــوأ مــن كــل ه ــذا ،أوالئـ ــك الــذيــن يـتـهــاونــون فــي هــذه
المسؤولية.
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جب ِ
الَ ف ُأب ًين أن يح ِملنها وأشفقن ِمنها وحملها ِ
َظ ُل ِ ً
وما جــهــول»،ومن هذه اآليــة نستوعب أن المسؤولية أمانة ،وأن
األمانة ثقيلة ،وعليها تترتب التزامات وجهود.
ً
إذن ،علينا أن نقول للمسؤول المخلص الناصح :شكرا على الجهد
المبذول ،وعليه هو أن يقابل شكرنا بالشعور الحسن لالستمرار في
هذا األداء الطيب ،وأن يدرك أنه كما يتلقى الشكر على إحسانه فإن
عليه أن يتلقى اللوم إن زلت به قدم إلى الفساد واإلهمال ،فالوطن أوال
وثانيا وأخيرا ،وحق المواطن على المسؤول أمانة تعجز السماوات
واألرض عن حملها ،فليكن على قدر المسؤولية.

«:»High Light
« #فالنا البراءة»

علي دغيم الشمري

شوشرة :انتفاضة

لـ ــم ت ـب ـخ ــل الـ ــدولـ ــة ع ـل ــى مـ ــر ال ـس ـن ـي ــن عـلــى
مــواط ـن ـي ـهــا وع ـل ــى ك ــل م ــن ي ـع ـيــش ع ـلــى أرض
الـكــويــت الـطـيـبــة فــي كــل ال ـم ـجــاالت ،مــن تعليم
وإسكان وصحة ،وغيرها.
وبمناسبة قيام حضرة صاحب السمو أمير
البالد المفدى الشيخ صباح األحمد ،حفظه الله
ورعاه ،بافتتاح الصرح الطبي الرائع بمحافظة
ال ـج ـهــراء (مــديـنــة ال ـج ـهــراء الـطـبـيــة) وذل ــك يــوم
االثنين  2018/7/2وســط فرحة غــامــرة مــن أهل
ال ـج ـهــراء خ ــاص ــة ،وأهـ ــل ال ـكــويــت ع ــام ــة ،حيث
يعتبر هذا الصرح الطبي مصدر فخر واعتزاز
لـنــا جميعا ،وه ــذا يـبــرهــن أن الــدولــة لــم تدخر
ً
جـهــدا أو م ــاال إلس ـعــاد مواطنيها والمقيمين
ُ
على أرضها ،فقد جال في خاطري بعد آخر حتى
تكتمل فرحتنا ونستفيد استفادة مثلى من هذا
الصرح الرائع.
وي ـت ـم ـث ــل ه ـ ــذا ال ـب ـع ــد فـ ــي سـ ـ ـ ــؤال :هـ ــل فـكــر
السادة المسؤولون بوزارة الصحة ...ماذا بعد
االفتتاح؟ إنني أرى أن يقوم السادة المعنيون
في المجال الطبي بالتخطيط والتفكير السليم،
وعلى مستوى عالمي وخــارج النظام المعتاد
لـلــدولــة فــي إدارة المستشفيات ،حيث إنــه من
خ ــال تـجــربـتــي الـشـخـصـيــة ك ـم ـســؤول ســابــق

د .حمود حطاب العنزي

عــن مستشفى شركة نفط الكويت باألحمدي،
تم التفكير بشأن كيفية إدارة هــذا المستشفى
ً
العريق بإدارة عالمية مختلفة تماما عن طريق
ً
اإلدارة المتبعة سابقا ،وعليه فقد تم عام 2007
زي ــارة عــدة مستشفيات فــي اإلمـ ــارات العربية
المتحدة ،ومن ضمنها مستشفى (توام) بمدينة
العين ُ
والمدار من قبل مستشفى جون هوبغنز
األميركي ،وكان لي شرف رئاسة الفريق المكون
من د .غسان زين ،ود .عبدالهادي أحمد ،ولفت
انتباه الوفد طريقة إدارة مستشفى "توام" المدار
من قبل مستشفى جون هوبغنز األميركي ،حيث
كان العقد لمدة عشر سنوات -الخمس سنوات
األولى إدارة كاملة ( )Take Overشاملة الخدمات
الطبية المتكاملة ،تلبية الحتياجات المرضى،
ويشرف عليه مجلس إدارة من قبل مدينة العين،
ومستشفى جون هوبغنز األميركي ،وتكون اليد
الطولى فــي ال ـقــرارات لممثلي مستشفى جون
هوبغنز نظير أتعاب إدارة  50.000.000دوالر
ً
(خمسين مليون دوالر) سنويا ،شاملة جميع
مصاريف المستشسفى التشغيلية.
أما بالنسبة للخمس سنوات األخرى ،فيكون
دور ممثلي مستشفى جون هوبغنز هو مراقبة
الـ ـك ــوادر الــوطـنـيــة لـضـمــان أداء الـعـمــل حسب

الخطة والنظم الموضوعة ،ونتيجة لما لمسته
حكومة أبوظبي من حسن سير العمل والنتائج
ُ
المرضية ،قررت إسناد توسعة المستشفى من
 700سرير إلى  1200سرير إلى "جون هوبغنز"
األميركي لضمان استمرارية جودة العمل.
وب ـن ــاء عـلـيــه ت ــم ك ـتــابــة ت ـقــريــر إل ــى ال ـس ــادة
المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية ،إال
أنــه لم يؤخذ بالتوصيات التي وردت في ذلك
التقرير ،لذلك أرى أن يتم التفكير بطريقة مهنية
وعلمية تتطابق مع التجربة التي ذكرتها أعاله
بشأن إدارة مستشفياتنا ،السيما المستشفيات
الجديدة ،مثل مدينة الجهراء الطبية ،ومستشفى
ج ــاب ــر ،ومـسـتـشـفــى األحـ ـم ــدي ال ـج ــدي ــد ،حيث
إنــه يــوجــد اسـتـفــادة فــي حــال إسـنــاد إدارة تلك
الـمـسـتـشـفـيــات إل ــى ج ـهــة مـتـخـصـصــة عالميا
مشهود لها بالكفاءة تحت نظام (،)Take Over
ً
أي أن يدار المشفى كامال من قبل اإلدارة العالمية
المتخصصة ،مما يــؤدي إلــى تحسين الخدمة
ال ـط ـب ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى تــوف ـيــر أم ـ ــوال االب ـت ـعــاث
للخارج وتدريب الكوادر الطبية الوطنية.
ً
أتمنى مخلصا أن يأخذ المسؤولون بتلك
األفكار واآلراء ،لما فيها من خير لمصلحة هذا
البلد الطيب.

دانة الراشد

مصير التراث
ُ
شاركت مع الوفد الكويتي
في المؤتمر الثاني واألربعين
للجنة التراث العالمي التابع
لهيئة اليونسكو ،المنعقد في
مملكة البحرين الشقيقة ،وذلك
فــي الفترة بين  24يونيو و4
ْ
شاركت في
يوليو  .2018وقد
المؤتمر  21دو لــة مــن أعضاء
ال ـل ـج ـن ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أه ــم
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ف ـ ــي حـ ـف ــظ ال ـ ـتـ ــراث
العمراني كهيئتي إيكوموس
 ICOMOSوإيكروم ،ICCROM
ولجنة حفظ التراث الطبيعي
 IUCNو كـ ـ ــذ لـ ـ ــك ا لـ ـ ـعـ ــد ي ـ ــد مــن
الجهات غير الحكومية.
وكـ ـ ـ ــان م ـ ــن ضـ ـم ــن أعـ ـض ــاء
الـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــي خ ـ ـ ـبـ ـ ــراء
وم ـ ـع ـ ـمـ ــاريـ ــون م ـ ــن ال ـم ـج ـل ــس
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب ،والذين قاموا بتنظيم
مـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرتـ ـ ـي ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـيـ ـتـ ـي ــن
ت ـ ـ ـحـ ـ ــت عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوان ـ ـ ــي "الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراث
الـمـشـتــرك :الـبـيـئــة الـمـعـمــاريــة
لـلـقــرن ا لـعـشــر يــن فــي الخليج"
و"م ـ ـمـ ــارسـ ــات ح ــدي ـث ــة لـحـفــظ
ال ـت ــراث ف ــي ال ـخ ـل ـيــج" .وكــانــت

ً
هاتان المحاضرتان جزء ا من
س ـل ـس ـلــة م ـ ـبـ ــادرات وم ـشــاريــع
ثقافية تحت رعاية "المجلس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي" تـ ـتـ ـن ــاول الـ ـعـ ـم ــارة
والتخطيط الحضري الحداثي
فــي ا لـعــا لــم ا لـعــر بــي ،بالتركيز
على دول الخليج وصناعتها
لعمارة حداثية محلية.
و ت ـ ـ ـ ـ ـ ــم إ د ر ا ج م ـ ــو قـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــن
خليجيين ضمن قائمة التراث
ال ـع ــال ـم ــي فـ ــي ه ـ ــذه ال ـج ـل ـســة،
وهما موقع قلهات في سلطنة
عـ ـم ــان وواحـ ـ ـ ــة اإلحـ ـ ـس ـ ــاء فــي
الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى م ـنــاق ـشــة أهــم
ال ـ ـمـ ــواقـ ــع الـ ـع ــربـ ـي ــة وك ـي ـف ـي ــة
الحفاظ عليها كموقع البتراء
في األردن وقرطاج في تونس،
إل ــى جــانــب ال ـمــواقــع الـعــربـيــة
ا لـتــار يـخـيــة ا لـمـعــر ضــة للخطر
ب ـس ـب ــب الـ ـ ـح ـ ــروب والـ ـ ـث ـ ــوراث
ف ــي س ــوري ــة والـ ـع ــراق والـيـمــن
ً
وليبيا ومصر .وانطالقا مما
ق ــام ــت ب ــه ال ـكــويــت م ــن إط ــاق
مــؤتـمــر إع ــادة إع ـمــار ال ـعــراق،
ت ــم تـنـظـيــم ورشـ ــة ع ـمــل حــول

إ عــادة إحياء الجانب الثقافي
في مدينة الموصل.
وم ـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر أن
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي هـ ـ ــو األقـ ـ ــل
ً
حـ ـ ـض ـ ــورا فـ ــي ق ــائـ ـم ــة الـ ـت ــراث
العالمي ،وذلــك على الرغم من
كثرة مواقعه التاريخية وتراثه
الغني ،لذا نحتاج إلى التدخل
ال ـ ـسـ ــريـ ــع وت ـ ـضـ ــافـ ــر ال ـج ـه ــود
ال ـع ــرب ـي ــة وال ـع ــال ـم ـي ــة لـتــرمـيــم
هذه المعالم وتسجيلها ضمن
القائمة.
ت ـت ـســابــق الـ ـ ــدول إلـ ــى إدراج
م ــواق ـع ـه ــا فـ ــي ق ــائ ـم ــة الـ ـت ــراث
العالمي ،لما في ذلك من قيمة
ثقافية واقتصادية كبرى ،حيث
إن هـ ــذا ال ـ ـتـ ــراث ف ــرص ــة لخلق
اقـ ـتـ ـص ــاد إب ـ ــداع ـ ــي عـ ــن طــريــق
فتح أبــواب السياحة الثقافية،
وهو ما نحن بحاجة كبيرة له
لتنويع مـصــادر الــدخــل وخلق
فرص عمل.
ت ـم ـلــك ال ـك ــوي ــت ال ـع ــدي ــد مــن
الـ ـ ـم ـ ــواق ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـت ـح ــق أن
ُ
ت ـ ـ ـ ــدرج ضـ ـم ــن مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــراث
الـ ـع ــالـ ـم ــي وذل ـ ـ ـ ــك ضـ ـم ــن ع ــدة

ف ـ ـئـ ــات ،ف ـف ــي الـ ـج ــان ــب األث ـ ــري
ف ـ ــإن جـ ــزيـ ــرة ف ـي ـل ـكــا ل ـه ــا إرث
م ــدي ــد ي ـع ــود ل ـع ـصــور م ــا قبل
الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ ،وشـ ـ ـه ـ ــدت أرضـ ـه ــا
مرور حضارات عديدة عليها.
وفي فئة التراث الطبيعي فإن
جــزيــرة بــوبـيــان تـمـلــك طبيعة
ً
ً
خ ــاب ــة وت ـ ـنـ ــوعـ ــا ب ـي ــول ــوج ـي ــا
ً
م ــذه ــا ،وذلـ ــك بـفـضــل أرض ـهــا
ال ـ ــرطـ ـ ـب ـ ــة .وف ـ ـ ــي ف ـ ـئـ ــة الـ ـ ـت ـ ــراث
الحديث تميزت عمارة الكويت
في الخمسينيات والستينيات
بأسلوب حداثي فريد يؤهلها
بكل سهولة ألن ُت َّ
سجل ضمن
القائمة ،ومنها أ بــراج الكويت
والعديد من المباني في مدينة
الكويت ومنطقة األحمدي.
الب ــد م ــن إدراك أه ـم ـيــة دعــم
ظهور مواقع الكويت على هذه
الـخــريـطــة الـعــالـمـيــة ،وض ــرورة
تعاون عدة جهات من مؤرخين
وأك ــادي ـم ـي ـي ــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ال ـم ــؤس ـس ــات الـ ـخ ــاص ــة ،وذل ــك
تحت مظلة المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،وإال
فسيكون مصير تراثنا االندثار!

مصطفى فتوري* زعزوع العنزي

ً
ترامب التاجر ُيحرج حلفاءه اقتصاديا
ّ
مـنــذ تـســلــم الــرئ ـيــس األم ـيــركــي مـهــامــه
فاجأ ا لــرأي العام األميركي بعدة قــرارات
داخ ـل ـيــة ،مـنـهــا إق ــال ــة أغ ـلــب الـمـســؤولـيــن
الـ ـم ــؤث ــري ــن فـ ــي صـ ـن ــع الـ ـ ـق ـ ــرار ال ــداخـ ـل ــي
وال ـخــارجــي ألم ـيــركــا ،فـلــم يـسـلــم مــن تلك
المناصب إال وزير الدفاع ،وأ صــدر كذلك
ق ـ ـ ــرارات خـ ــرج ب ـمــوج ـب ـهــا م ــن ات ـفــاق ـيــات
والتزامات دولية ،فأحرج كثيرا من حلفاء
أميركا بقراراته تلك.
ول ـل ـت ـغ ـط ـيــة ع ـلــى أخ ـط ــائ ــه ت ـلــك ات ـخــذ
قراره بنقل السفارة األميركية إلى القدس
لكسب مراكز القوى اليهودية المؤثرة في
الرأي العام األميركي؛ لذلك أصبح الحلفاء
قبل األ ع ــداء ال يثقون بـهــذه اإلدارة التي
يــرأس ـهــا تــاجــر ات ـه ـمــه اإلعـ ــام األم ـيــركــي
ا لـمــر ئــي وا لـمـقــروء وا لـمـسـمــوع قبل غيره
بــال ـف ـســاد ب ــدء ا م ــن ص ـهــره ومـسـتـشــاريــه
ا لــذ يــن خـضــع أ غـلـبـهــم للتحقيق مــن قبل
المحقق مولر الذي ما زال سيفه ُمصلتا
على رقبة ترامب.
ومـ ـ ــن يـ ـ ـح ـ ــاول ال ـت ـش ـك ـي ــك ف ـ ــي ص ـحــة
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كالمي فليراجع قراره الظالم لكندا ،وهي
ح ـل ـيــف اس ـت ــرات ـي ـج ــي ألمـ ـي ــرك ــا ،وزيـ ـ ــادة
الرسوم على الصناعة الصينية بخسائر
ً
تـكـلــف أ م ـيــر كــا  57م ـل ـيــار دوالر س ـنــو يــا ،
ب ـس ـبــب أن ال ـص ـيــن أكـ ــدت أن ـه ــا سـتـعــامــل
ق ــراره بالمثل ،فالرئيس األ مـيــر كــي ّ
يقيم
األمور بمنظور تجاري بحت دون األخذ
باالعتبار لالرتدادات السياسية لقرار غير
مــدروس ،فأرعب مستشاريه عندما أقال
بعض المسؤولين الكبار والمستشارين
بقرارات ُمفاجئة ،مما أربكهم ،فألول مرة
ً
يقيل ر ئـيــس أ مـيــر كــي فــي  15شـهــرا كبار
الموظفين في إدارته.
وآخر تخبطاته السياسية التي فاجأت
المراقبين السياسيين تصريحه السمج
حول ما ينتظر محافظة درعا من هجوم
ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري ال ـج ــائ ــر وروسـ ـي ــا« :إن
أميركا تتمنى عدم قصف محافظة درعا
م ــن ق ـب ــل ال ـن ـظ ــام وروسـ ـ ـي ـ ــا» ،م ـم ــا ُي ـف ـهــم
سياسيا بالسماح بالقصف للمحافظة
وريفها ،وهي منطقة مشمولة بضمانات

رو س ـيــة بـعــدم قـصـفـهــا و تـخـضــع لخفض
ال ـت ـص ـع ـي ــد ،وبـ ـم ــا أنـ ـه ــا م ـح ــاذي ــة ل ــدول ــة
الصهاينة ،فتمني أميركا تصريح بإعطاء
ض ــوء أخـضــر بــالـسـمــاح بـقـصــف كــل مــدن
وقرى درعا.
ول ـهــذا ال ـقــرار هــدفــان :مـغــازلــة روسـيــا
ً
بعالقات اقتصادية نظرا للعالقات التي
تــربــط طــاقــم تــرامــب االن ـت ـخــابــي بــرئــاســة
صهره بهدف التنسيق األميركي الروسي
لحل خالفات سياسية عالقة مع روسيا
التي أصبحت فاعلة في الشرق األوسط،
وا س ـ ـت ـ ـعـ ــادة دور اال تـ ـ ـح ـ ــاد ا ل ـس ــو ف ـي ــا ت ــي
ال ـس ــاب ــق ،وهـ ـن ــاك هـ ــدف آخـ ــر ه ــو ضـغــط
أ مـيــر كــي على األردن لـيــوا فــق على صفقة
القرن التي يديرها صهره بالتنسيق مع
نتنياهو.
أخـتــم بــال ـقــول :الـلـهـ ــم اح ـفــظ إخ ــوة لنا
في سورية وفلسطين من بطش أعدائهم،
ال ـل ـه ــم انـ ـص ــره ــم ع ـل ــى أعـ ــدائ ـ ـهـ ــم ،ال ـل ـهــم
احفظهم بعينك التي ال تنام.
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أعوذ بالله من الشيطان والسياسة!
حشرت السياسة ،بجانبها
الـ ـمـ ـيـ ـك ــافـ ـيـ ـل ــي الـ ـب ــراغـ ـم ــات ــي
الــديـغــولــي نـسـبــة إل ــى الــزعـيــم
الـ ـف ــرنـ ـس ــي «شـ ـ ـ ـ ــارل دي ـ ـغـ ــول»
الـ ـ ــذي يـ ـق ــول ع ـن ـهــا إنـ ـه ــا «ف ــن
استغفال الناس!» أنفها في كل
شــيء مــن أدق تفاصيل حياة
اإلنسان الشخصية والنفسية
والـثـقــافـيــة والـفـنـيــة والــديـنـيــة
والـعـسـكــريــة إل ــى ال ــدخ ــول في
غرفة نومه وسريره من خالل
الـ ـفـ ـض ــائـ ـي ــات والـ ـم ــوب ــاي ــات
والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت ووس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام
الـمـتـعــددة األخ ــرى ،وشــاركـتــه
فــي األ مـ ــوال واألوالد ،وز يـنــت
ل ـ ــه الـ ــدن ـ ـيـ ــا ووع ـ ــدت ـ ــه ب ـح ـي ــاة
واعـ ــدة وم ــزده ــرة قــائـمــة على
الغش والكذب والخديعة« ،وما
ً
يعدهم الشيطان إال غرورا ».
وقد استشعر «بديع الزمان
النورسي» خطر هذه السياسة
عـ ـل ــى اإلسـ ـ ـ ـ ــام وال ـم ـس ـل ـم ـي ــن
ومستقبلهم واعتبرها صنو
الشيطان بل الشيطان نفسه،
عـنــدمــا قــال قــولـتــه الـمـشـهــورة
«أعـ ـ ـ ــوذ ب ــالـ ـل ــه مـ ــن ال ـش ـي ـط ــان

والـ ـسـ ـي ــاس ــة» ،وحـ ـ ــذر ال ــدع ــاة
م ــن خ ـلــط ال ــدع ــوة بــالـسـيــاســة
و» خـســارة ا لــو قــت ا لــذي يفنيه
العالم في ساحات السياسة».
و ق ـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ــدق ا ل ـ ـ ــر ج ـ ـ ــل ف ــي
حدسه واستشرافه للمستقبل
بـعـيــن ثــاقـبــة ،ورأي ـنــا كـيــف أن
ً
أ حــزا بــا كثيرة محسوبة على
اإلسالم خسرت الجلد والسقط
عندما قبلت التحدي ،ورضيت
بقواعد الليبراليين أصحاب
السلطة والخبرة الطويلة في
ال ـم ـعــرفــة بــدهــال ـيــز الـسـيــاســة
الـ ـمـ ـع ــاص ــرة ،ودخ ـ ـلـ ــت مـعـهــم
فــي «الـلـعـبــة» الـسـيــاسـيــة التي
يجيدونها تـمــا مــا ،والنتيجة
إحـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط وقـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوط وتـ ـقـ ـهـ ـق ــر
وس ـق ــوط ،فــا هــي اسـتـطــاعــت
أن تـ ـب ــرز فـ ــي مـ ـج ــال ا ل ــد ع ــوة
اإل ســا مـيــة و تــو صــل رسالتها
م ــن خـ ــال ال ـع ـم ــل ال ـس ـيــاســي،
وال ه ــي ا س ـت ـطــا عــت أن تـبــدع
في المجال السياسي وتتفوق
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـل ـ ـي ـ ـبـ ــرال ـ ـي ـ ـيـ ــن ،ي ـع ـن ــي
ضيعت المشيتين.
ورغم اإلخفاقات السياسية

٥

إضافات

المتتالية التي منيت بها تلك
األ ح ــزاب ،فــإن بعضها القليل
ن ـج ــح فـ ــي ت ـح ـق ـيــق إن ـ ـجـ ــازات
ك ـب ـي ــرة فـ ــي الـ ـمـ ـج ــال ال ـق ــوم ــي
والوطني لبلدانها مثل حركة
الـنـهـضــة الـتــونـسـيــة والـعــدالــة
وال ـت ـن ـم ـيــة ال ـت ــرك ـي ــة ،ولـكـنـهــا
ل ـ ـ ــم تـ ـ ـض ـ ــف ش ـ ـي ـ ـئـ ــا مـ ـ ــذكـ ـ ــورا
للمسيرة اإلسالمية ودعوتها
وال أ ق ـ ــا م ـ ــت م ـ ـشـ ــار يـ ــع م ـه ـمــة
ت ـســاعــد ال ـم ـس ـل ـم ـيــن وال ــدع ــاة
ف ــي ال ـع ــال ــم ف ــي ن ـشــر اإلسـ ــام
إال بعقد ا لـمــؤ تـمــرات و تــرد يــد
الشعارات السياسية المجردة،
وهـ ــي اك ـت ـس ـبــت دعـ ــم ال ـش ـعــب
وت ـ ــأيـ ـ ـي ـ ــده لـ ـه ــا عـ ـل ــى خ ـل ـف ـيــة
تـقــد يــم ا ل ـخــد مــات للمواطنين
ورفـ ـ ــع م ـس ـت ــواه ــم ال ـم ـع ـي ـشــي
وإقامة المشاريع االقتصادية
ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي ت ـســاعــد الـبـلــد
في النهوض والتنمية كحزب
التنمية والعدالة الذي يقوده
رج ــب طـيــب أردوغ ـ ــان ،ال على
خلفية توجهه اإلسالمي.
ورغـ ـ ــم أنـ ـن ــا ن ـف ـت ـقــد م ـعــرفــة
الخطط التي تتحرك األحزاب

اإل ســا مـيــة مــن خاللها إلقامة
مـ ـش ــروع إس ــام ــي مـسـتـقـبـلــي
مـتـكــامــل يـعـتـمــد ع ـلــى الـنـفــس
ال ـطــويــل ،ووف ــق اسـتــراتـيـجـيــة
تشبه استراتيجية «الخطوة
خـ ـ ـط ـ ــوة» ل ـ ــوزي ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة األس ـ ـ ـبـ ـ ــق هـ ـن ــري
كـ ـيـ ـسـ ـنـ ـج ــر ،ال ـ ـ ـ ــذي ن ـ ـجـ ــح مــن
خ ــال ـه ــا فـ ــي جـ ــر ال ـ ـعـ ــرب إل ــى
طـ ـ ـ ــاولـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــات م ــع
إ سـ ـ ــرا ئ ـ ـ ـيـ ـ ــل ،ل ـ ـكـ ــن إذا ك ــا ن ــت
األح ـ ـ ـ ــزاب اإلس ــامـ ـي ــة تـتـمـتــع
بهذا النضج السياسي والعقل
المتطور ،وتمتلك القدرة على
الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاورة ووضـ ـ ـ ــع ال ـخ ـط ــط
ل ـل ـع ـم ــل ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ــي ،فــإن ـهــا
جـ ــديـ ــرة ح ـق ــا بـ ـخ ــوض غ ـم ــار
ا لـسـيــا ســة ،وإال فــاأل جــدى لها
أن تـبـتـعــد ع ـن ـهــا وال تـتـحـمــل
ت ـب ـع ــات ـه ــا الـ ـت ــي تـ ـك ــون عـ ــادة
وخيمة وغير سليمة العواقب!
* كاتب عراقي

ً
غدا موعد النطق بالحكم في قضية دخول المجلس المتهم
فيها شباب كان شغلهم الشاغل مكافحة الفساد والحلم بكويت
متقدمة مزدهرة ،لترجع كما كانت رائدة ومنارة للعلم والثقافة
ً
العربية ،وب ــدال مــن محاكمة الفاسدين والمرتشين وجــدوا
أنفسهم تحت طائلة المحاسبة القانونية في أغرب حالة من
حاالت مخالفة المنطق والعقل حتى اللسان يعجز عن وصفها؛
تخيلوا من كان ضد الراشي والمرتشي منفي ومهدد بالسجن
واإلدانة ،والقبيضة يسرحون ويمرحون متمتعين بكل الميزات
محميين آلخر مدى!
نحن أمــام قضية مــن أغــرب القضايا؛ حيث كــان حكم أول
درجة البراء ة ،وحكم االستئناف جاء مغلظا وصل إلى  7و9
ً
سـنــوات سجنا  ،والمفارقة العجيبة أن نيابة التمييز التي
تعتبر خصما للمتهمين في العرف القانوني؛ انتقدت هذا
الحكم وأثبتت بتقريرها أن المتهمين لم يتمكنوا من الدفاع عن
أنفسهم ،وهذا خطأ جسيم يصل إلى بطالن حكم االستئناف،
ً
فضال عن شهادة الشهود التي منها شهادة القائد الميداني
ليلة حــادثــة دخــول المجلس الـلــواء محمود الــدوســري الــذي
شهد أمام المحكمة بأن جميع متهمي القضية لم يصدر منهم
أي اعتداء على أفراد "الداخلية" ،فضال عن شهادة اثنين من
حرس المجلس بأن أوامــر أتت إليهم بفتح البوابة وتحريك
اآللية العسكرية من أمامها؛ وشهد قائد حرس المجلس أن
بوابة المجلس لم تقتحم.
ومــن ضمن أهــم الـشــواهــد على ب ــراء ة الـشـبــاب الوطنيين
التهمة نفسها ،حيث ّ
كيفت دخــول منشأة بحرز .بحرز من؟
بحرز النواب؛ يدخلونها في أي وقت ومع من يشاؤون! حسب
شهادة رئيس مجلس األمة السابق السيد أحمد السعدون.
ً
ختاما:
نختم بتغريدة للنائب الحربش عبر حسابه في "تويتر":
"أثناء نظر ( #قضية_دخول_المجلس) قامت النيابة وبدون
تحقيق منها (كما جاء في حكم أول درجة) باالستجابة لطلب
المباحث باستبعاد أشخاص ثبتت بصماتهم داخل القاعة
من القضية.
أسئلة تاريخية:
لماذا تم استبعادهم؟ ومــاذا كانت أدوارهــم داخــل القاعة؟
وما عالقة هؤالء بادعاءات الضرب واإلتالف؟!
 #فالنا_البراءة ...بإذنه تعالى .ودمتم بخير.

في غيبة اليسار العربي
ّ
د .محمد بن عصام السبيعي
من يتأمل تاريخ العالم العربي على مر العقدين المنصرمين
فسيؤخذ بالعجب بعد العجب ،من ذلك التواري المطرد لليسار
العربي ،السيما في المشرق ،فبعد هيمنة واسعة على الساحة
ً
ً
ً
السياسية ،نـشــرت خـطــابــا أيــديــولــوجـيــا مجلجال وبلغت حد
ً
ً
القبض على مقاليد السلطة ،نجد ضمورا متسارعا حتى مرحلة
تالش شبه تام.
من
ٍ
ففي خضم ما مر على المنطقة من تحوالت كبرى ومظاهر
مفجعة الندالع موجات من عنف ،كان لمنظمات دينية متطرفة،
طالما مثلت غريما لليسار ،الــدور األبــرز فيها ،يحق للمراقب
التساؤل عن سر غياب اليسار العربي :أين انكفأت تلك التشكيالت
على تنوع مسمياتها وتشابه محتواها ،وتباين مظهرها وتماثل
مخبرها؟ أين ولت تلك التي كانت تصول وتجول في كل ساحة
ومـيــدان ،تتعاطى السياسة بكل أداة ،مــن ورقــة التصويت في
انتخابات طلبة كلية حتى االب ـتــزاز الفعال لــدول قائمة بغية
نيل مطالبها ،ال تتورع في ذلك عن الخطف أو القتل؟ من يشغل
الذهن بذلك فالبد أن يهتدي إلى ثمة فرضيات تنير شيئا مما
حل باليسار العربي.
م ــؤدى أواله ــا أن اليسار فــي دي ــار الـعــرب كما ب ــذرة فــي غير
موضعها ،فالفكر اليساري على اختالف تجلياته من اشتراكية
وليبرالية وغيرهما هو بحق نبت غربي استقى تقاليده األولى
مــن الـصــوت الـمـعــارض منذ اإلره ــاص ــات األول ــى للديمقراطية
الغربية ،وما فتئ يستمد قوته من موجة التصنيع التي عمت
تلك األنحاء ،وأتت على كل مثال للمؤسسات المحافظة ،إن لم
يكن تمزيقا فتطويعا ،ولينهض منذ ذ لــك الحين على أكتاف
بروليتاريا تركزت في المدن األوروبية ،قوى عاملة ال تحمل على
عاتقها إال القليل من ارتباطات دينية أو عرقية ،بل ما يكفل تأمين
مصالحها في أجر عادل وظروف عمل كريمة وشغف بالحرية
المطلقة .بيد أن كــل ذلــك لــم يـصــادف هنا وج ــودا مـمــاثــا ،فال
عبر المشرق العربي بتلك التحوالت الصناعية الكبرى ،كما لم
يكتب لمجاميع جماهيرية متجاوزة لوالءات العرق أو الدين أن
توجد .وهذه إن كتب لها بعض وجود فدون التزام يساري حق،
فالمجتمع العربي بخصلته المحافظة ،حتى في المدن ،ليس
بالحاضنة المثالية لمثل ذلك الفكر بقيمه التقدمية الخارجة
بجرأة عن المعتاد ،بل النافية جدال لكل تقليد حي.
ـس أن
كــل ذل ــك ،ومـنــه مــا رســم مصير الـيـســار ،يكشف بــا لـبـ ٍ
اليسار في أرض العرب كان نبتا سطحيا مسلوب القدرة على
ض ــرب جـ ــذوره عـمـيـقــا ،ل ــذا تـنـصــرف الـفــرضـيــة الـثــانـيــة إل ــى أن
الخطاب اليساري مكث في أرض العرب رهينة في يد أقلية ،لعلها
تلك النخبة المثقفة ،وربما الميسورة ،المفتونة بكل بضاعة
فكرية غريبة ،والتي لم تر من سبل تنمية مجتمعاتها سوى
أهونها ،ذلك رفض الموروث واستيراد الغريب .كما لم تقبل على
أي من قيم اليسار مثل ما فتنت بالحرية ،تلك القمينة بإعتاقها
من الضوابط المثبطة لمحيطها المحافظ ونواهيه الدينية.
مثل هذا االختالل بين رسالة شعبية لليسار والعدد النخبوي
المحدود لحملتها في المشرق العربي قاد بدوره إلى مزيد من
اختالالت وسمت صورة اليسار ونشاطه في عقود مضت ،ففضال
عن القطيعة بين الفكر اليساري وسواد الشعوب العربية نتيجة
زهــو المثقف بما لديه ،فقد اندفع هــذا في طريق من تبريرات
لمسالك انتهازية بل لتلفيق بلغ حد أن يظهر اليسار قصرا على
أحزاب أو حيازة ألفراد أو أسر ،ويجري توظيفه بحسب مجرى
المصالح والمطامع.
ولعل ذروة التلفيق تمظهرت ،وهي الثالثة ،في تأييد يصل
درجة تحالف أعمى مع نظم سياسية ،إقليمية وعالمية ،ترفع
لواء اليسار ،صدقا أو زورا ،حيث قايضت تلك النخب وظيفتها
في التبرير األيديولوجي والتسويغ ألفاعيل لتلك النظم منافية
قيم اليسار ،مقابل تأمين مصالحها واالستحواذ على ما تحت
أيــدي تلك النظم من مخزون قوة ومــوارد سياسية .فبمقتضى
ذلك انخرطت نخب اليسار في عالقات معقدة يصعب انحاللها
مــع نـظــم اس ـت ـبــداد مـتـبــدلــة إن لــم تـكــن هـشــة ،تقلب مصالحها
تقليبا يثير الدهشة .فالرهان على النظم الشيوعية في السابق
كــان رومانسيا إلــى حــد كبير ،ورغــم تساقط تلك النظم تباعا
إثر ثورات شعبية ،فال يبدو أن كان في األمر ما يكفي من العبر
لليسار العربي ،فلقد بقي هذا على إخالصه لنظم إقليمية ترفع
راية اليسار ،إال أنها في الحقيقة بعيدة عن اليسار وعن كل قيمه
المعلنة في العدالة والرفاهية والتغيير ،وذلك حتى حان ،بعد
نحو عشرين عاما من انهيار العالم الشيوعي ،مصير مماثل
لنظم إقليمية مماثلة .وما نجا من هذه فقد لقي من الزعزعة ما
يكفي ألن يبدل ارتباطاته ويوجه مصالحه وجهة أخــرى ،وال
يستبعد أن تكون هــذه الخطوة بمثابة رصاصة رحمة تطلق
على وجود يثير الجدل لليسار العربي.

ةديرجلا
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ما بعد قمة سنغافورة بين ترامب وكيم
رونالد تيرسكي –
ريال كلير

من الممكن قريبا إجراء
مفاوضات حول نزع السالح
النووي في مقابل ضمانات أمن
والحصول على مساعدات ،كما
أن الدبلوماسية في الشهور
القليلة المقبلة يمكن أن تفضي
إلى اتفاقية تشمل كل كوريا،
إضافة إلى معاهدة سالم
متعددة األطراف تنهي الحرب
الكورية بصورة رسمية.

الخطوة التالية
تتمثل بمعاهدة
جديدة متعددة
األطراف للصداقة
واألمن تشمل
واشنطن وبيونغ
يانغ وسيول وبكين
وطوكيو

إذا أردنـ ـ ــا رسـ ــم ص ـ ــورة للقمة
التي جمعت بين الرئيس األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب والــزع ـيــم ال ـكــوري
الشمالي كيم جــو نــغ أون يمكننا
ً
الـقــول إن بيان القمة كــان غامضا
ويقتصر على الوعود فقط ،ولعل
م ــا ه ــو أك ـثــر أه ـم ـيــة يـتـمـثــل فيما
تعلمناه عن كيم كشخصية وقائد
ومفاوض.
الزعيم الكوري الشمالي ال يزال
ً
شابا والسؤال هو هل حدد تفكيره
ب ـع ــد؟ أم أنـ ــه ال ي ـ ــزال يـتـعـلــم وقــد
ً
أص ـبــح منفتحا عـلــى ال ـن ـفــوذ؟ ثم
ماذا سيكون على أي حال؟
هـ ـن ــاك ث ــاث ــة أمـ ـ ــور مـحـتـمـلــة:
األولى هي أن يقتفي أثر والده كيم
جونغ الثاني القائد المطلق الذي
اتـبــع الـخــط الستاليني ال ـمــاوي،
وق ــد اتـسـمــت س ـنــوات كـيــم جونغ
أون األولـ ــى فــي الـحـكــم بالقسوة
والـ ـش ــدة وك ـ ــان أمـ ــر ب ــإع ــدام عمه
والعشرات غيره ،كما حافظ على
سجناء سياسيين في بالده وحكم
باألشغال الشاقة على الكثير من
خصومه وعزز صورته على شكل
«الخليفة العظيم».
ويتمثل األمر الثاني في اتخاذه
ص ــورة دنــغ زي ــاو بـنــغ فــي كــوريــا
الـشـمــالـيــة ،وك ــان دن ــغ مــن الجيل
األول مــن رج ــال مــاو تسي تونغ،
وبشكل غير متوقع عندما أصبح
«القائد الشامل» للصين في سنة
 1979بعد وف ــاة مــاو تسي تونغ
ف ــي  1976دشـ ــن دنـ ــغ ح ـق ـبــة مــن
اإلصــاحــات العميقة فــي الصين
ً
ً
ً
وتزعم نظاما اقتصاديا عقالنيا،
كما خفف من الحكم المطلق وفتح
الصين على العالم.
وي ـت ـم ـثــل األمـ ــر ال ـث ــال ــث ف ــي أن
يصبح كيم نسخة كوريا الشمالية
م ــن ال ــزع ـي ــم ال ــروس ــي مـيـخــائـيــل
ً
غــوربــاتـشــوف ال ــذي أطـلــق أف ـكــارا
إصالحية لم يتمكن من السيطرة
عـلـيـهــا ف ــي نـهــايــة ال ـم ـطــاف ،وقــد
ً
ظن غورباتشوف أنــه كــان زعيما
ً
ً
عمليا فائقا يعمل للتوجه نحو
الليبرالية ،ولكن في حقيقة األمر
أخفق وتعثر ،وإذا اختار كيم اتباع
م ـس ــاره ف ــإن ذل ــك ق ــد يـفـضــي إلــى
فــو ضــى يمكن أن يعقبها انهيار
النظام في البالد.
وت ـق ــول ع ــدة رواي ـ ــات أمـيــركـيــة
وكورية جنوبية إن كيم يمكن أن
يكون عرضة لنفوذ وتأثر ،وكما
ً
ك ــان مـتــوقـعــا أراد نـيــل االح ـت ــرام
لنفسه ولبالده وأن يعامل مثل ند
على الرغم من الفارق الكبير بينه
وبين ترامب والواليات المتحدة،
ويـ ـتـ ـعـ ـي ــن عـ ـل ــى كـ ـي ــم أن ي ـح ــدث
ً
ً
انطباعا مــؤثــرا لــدى األميركيين
ول ــدى الـشـعــب ال ـك ــوري الشمالي
ً
أيضا.

صور المساواة
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ص ـ ـ ــور ن ـ ـشـ ــرت فــي

دونالد ترامب وكيم جونغ أون خالل قمة سنغافورة
بـيــونــغ يــانــغ وق ــوف رجـلـيــن على
قــدم المساواة فــوق أرض واحــدة،
كـمــا أظ ـهــرت إش ــارة مـعـبــرة بقدر
أك ـب ــر ع ــن ن ـظ ــرة ال ـن ــاس إل ــى كيم
وهو يقوم بأعمال جيدة ،وتوضح
ص ـ ــورة أخ ـ ــرى وردت ف ــي مقطع
ً
فيديو مدته أربع دقائق مستقبال
ً
ً
جــريـئــا جــديــدا لـكــوريــا الشمالية
والسالم العالمي.
ويقال إن المقطع تم تصويره
م ــن ق ـب ــل م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ـقــومــي
األميركي ،وأنا لم أشهد أي تحليل
يشير إلى أن ذلك المقطع المصور
ال ينم عن غباء لكنه قد يثبت أنه
غير فعال إلى حد كبير.
وفي خطوة مماثلة قدم الرئيس
الـ ـ ـك ـ ــوري ال ـج ـن ــوب ــي م ـ ــون خ ــال
اجتماعه مع كيم في شهر أبريل
ً
ً
الماضي كتابا الكترونيا يطرح
«خريطة اقتصادية جديدة لشبه
الجزيرة الكورية» ،وكانت تشتمل
على مصانع للطاقة الكهربائية
وخ ـطــط لـسـكــك حــديــديــة عصرية
وشبكات طرقات عامة تربط بين
ش ـط ــري ك ــوري ــا ،ك ـمــا ت ــرب ــط بين
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة وال ـص ـي ــن ،مع
مجاالت لالستثمارات الخارجية،
إض ــاف ــة إلـ ــى ت ــوف ـي ــر فـ ــرص عـمــل

وم ـ ـسـ ــاعـ ــدات ال ـ ــى ش ـع ــب ك ــوري ــا
الشمالية الفقير.
وت ـش ـيــر ال ـت ـق ــاري ــر الـ ــى أن كيم
أوض ـ ـ ــح أن ـ ــه ي ــري ــد رف ـ ــع م ـس ـتــوى
الـمـعـيـشــة ،وك ــان الــزع ـيــم ال ـكــوري
ال ـش ـمــالــي ع ـبــر ف ــي خ ـطــاب ل ــه في
السنة الماضية عن اعترافه بالفشل
في جعل النمو االقتصادي يواكب
برنامج بالده النووي ،وقال في ذلك
الــوقــت «كــانــت كــل رغباتي تنتهي
ال ــى الـفـشــل ط ــوال الــوقــت ولكنني
أمضيت العام الماضي وأنا أشعر
بــالــرغـبــة وتــأن ـيــب الـضـمـيــر لـعــدم
قدرتي على تحقيق ما كنت أصبو
اليه» ،ويريد كيم في الوقت الراهن
دولة ال يضطر فيها كل مواطن الى
شد الحزام والتقشف.
م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى ي ـم ـكــن ال ـق ــول
إن الــرد القياسي الغربي هو عدم
الــوثــوق بــأي زعيم كــوري شمالي،
فـ ـق ــد عـ ـم ــد ق ـ ـ ــادة ذلـ ـ ــك الـ ـبـ ـل ــد ال ــى
الـكــذب فــي كــل مــرة مــن قـبــل ،ولكن
آخ ــري ــن ،ب ـم ــن ف ـي ـهــم ق ـ ــادة ك ــوريــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ال ــذي ــن يـ ـع ــرف ــون كـيــم
أك ـث ــر م ـمــا ن ـعــرفــه ن ـح ــن ،يـقــولــون
إنهم يعتقدون أنه جاد في سعيه
وأهــدافــه ،وبـعــد اجتماعه مــع كيم
وصــف الرئيس الكوري الجنوبي

مون نظيره الشمالي بأنه «منفتح
ً
الذهن وعملي» فيما رد كيم مازحا
خـ ــال ح ـف ــل عـ ـش ــاء بـ ــأن مـ ــون إذا
أراد الـقـيــام بــزيــارة الــى العاصمة
ال ـك ــوري ــة ال ـش ـمــال ـيــة ب ـيــونــغ يــانــغ
فيتعين عليه الحضور بطائرة «ألن
طرقات كوريا الشمالية وخطوطها
ً
الحديدية سيئة جدا وسيكون ذلك
ً
محرجا للغاية».

التغيرات التاريخية
مــن جهة أخ ــرى دعــونــا نتخيل
عـلــى األق ــل إمـكــانـيــة أال يـكــون كيم
نـفـســه الـعـقـبــة الــرئ ـي ـســة ف ــي وجــه
ال ـت ـغ ـيــرات ال ـتــاري ـخ ـيــة ف ــي كــوريــا
ال ـش ـمــال ـيــة ،ب ــل ال ــاع ــب المحتمل
بـقــدر أكـبــر وصــانــع التغيير ،وقد
ت ـك ــون اإلشـ ـ ــارة ال ـت ــي صـ ــدرت عن
ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة الـ ـم ــرة األولـ ــى
التي يتلقى كيم فيها خطة فعلية
وعملية لتحقيق إصالح اقتصادي.
وبكلمات أخــرى قــد ال يوجد لدى
كـيــم أي مـسـتـشــاريــن اقتصاديين
لديهم الجرأة واالستعداد من أجل
مناقشة مثل هــذه األم ــور معه أو
حتى لديهم الخبرة الالزمة للقيام
بهذا العمل.

في غضون ذلك لم ترد أي تقارير
تـشـيــر ال ــى أن كـيــم تـصــرف بشكل
عدائي لخطة كوريا الجنوبية ،وأنه
شعر بمهانة.
والسؤال الــذي يطرح نفسه في
ه ــذا ال ـس ـيــاق ه ــو مـ ــاذا ع ــن عــاقــة
بيونغ يــانــغ مــع بكين؟ مــن المهم
اإلشـ ـ ــارة ال ــى أن ك ـيــم ق ــام ب ــزي ــارة
الـ ـصـ ـي ــن ثـ ـ ــاث مـ ـ ـ ــرات مـ ـن ــذ ط ــرح
الرئيس األميركي ترامب مبادرته
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،وك ــان ــت ال ــزي ــارة
األخيرة بعد اجتماعه مع ترامب.
لماذا؟
تقول إحــدى الفرضيات إن كيم
في حاجة إلى دعم الصين من أجل
تحقيق إصالح اقتصادي في بالده،
وإن هــذا يعني وجــود تأثير قوي
لبكين عليه ،وهذه حقيقة من دون
أي شك ،ولكن بكين ليست متأكدة
م ــن الـسـيـطــرة عـلــى تـنـمـيــة كــوريــا
الـشـمــالـيــة وذل ــك ب ـخــاف الحكمة
التقليدية في هذا الصدد.
ومن جديد فإن السؤال هو :لماذا
يــر يــد كيم أن تهيمن الصين على
التنمية االقتصادية والسياسية
في كوريا الشمالية؟ المعروف أن
كوريا الجنوبية هي بالنسبة الى
كيم الشريك األول من حيث العرق

ً
والـتــاريــخ .والــوحــدة الـكــوريــة ،أيــا
ك ــان م ــا تـعـنـيــه ه ــذه ال ـف ـك ــرة ،هي
هدف بيونغ يانغ ال إقامة نوع من
التحالف مــع بكين ضــد كــل طرف
آخر على أي حال.

مصالح الصين
وي ـت ـع ـيــن ع ـلــى ك ـيــم اسـتـيـعــاب
م ـص ــال ــح ال ـص ـي ــن ل ـك ـنــه ي ــري ــد فــي
ً
الوقت نفسه أيضا تحقيق استقالل
ع ــن ب ـك ـي ــن ،ك ـم ــا أن ال ـك ــوري ـي ــن ال
يثقون بالصين– ليس بالقدر من
الـكــراهـيــة بــالـنـسـبــة ال ــى الـيــابــان–
ولـ ـك ــن ب ـم ــا ي ـك ـف ــي ل ـل ـتــأث ـيــر عـلــى
حساباتهم االستراتيجية.
ه ـنــا يـمـكــن ال ـق ــول إن ـه ــا لحظة
خ ـيــار ال ــوج ــود ،وإذا أراد كـيــم أن
يصبح المحرر الكبير لشعبه فإنه
لن يحصل على فرصة أفضل للقيام
ب ــذل ــك ،وهـ ــو ي ـت ـعــامــل م ــع ال ـق ــادة
األميركيين والكوريين الجنوبيين
الذين يفهمون محنته ،وفي حقيقة
األمــر ،قد يحسب كيم أن واشنطن
وس ـيــول هـمــا أفـضــل مــن يتحالف
معهم مــن أج ــل مــواجـهــة الهيمنة
الصينية وردة ا لـفـعــل المحتملة
في الداخل من جانب النخبة التي

تخشى على ما تتمتع به من مزايا.
واذا أدرك كيم ذلــك اآلن يصبح
بــاإلمـكــان إج ــراء مـفــاوضــات حــول
ن ــزع ال ـس ــاح الـ ـن ــووي ف ــي مـقــابــل
ض ـم ــان ــات أم ـ ــن والـ ـحـ ـص ــول عـلــى
م ـس ــاع ــدات ،ث ــم إن الــدبـلــومــاسـيــة
في الشهور القليلة المقبلة يمكن
أن تفضي ا لــى اتفاقية تشمل كل
كــوريــا ،إضافة إلــى معاهدة سالم
م ـت ـع ــددة األط ـ ـ ــراف تـنـهــي ال ـحــرب
ال ـكــوريــة ب ـصــورة رسـمـيــة ،وربـمــا
تتمثل الخطوة التالية في معاهدة
جديدة متعددة األطراف للصداقة
واألمـ ــن تـشـمــل واشـنـطــن وبـيــونــغ
ي ــان ــغ وس ـي ــول وب ـك ـيــن وطــوك ـيــو،
ويتعين لتحقيق ذلك قيام كوريا
الشمالية بتدمير ترسانتها من
الصواريخ الباليستية التي تهدد
الواليات المتحدة.
ويتعين على كيم العمل بسرعة
مــن أج ــل تحقيق ال ـن ـجــاح ،وعليه
السعي إلى صفقات مجزية ولكن
من دون خــداع ،وفي حقيقة األمر،
لــديــه مـصـلـحــة واض ـحــة فــي جعل
ت ــرام ــب يـ ـب ــدو ف ــي ص ـ ــورة ج ـيــدة
بغية ضمان الفوز وتحقيق الهدف
المنشود.

مستقبل قاتم يواجه اتفاقية الشنغن األوروبية
●

«اإليكونوميست»

انـطـلــق خـمـســة مــن رج ــال الـسـيــاســة
على متن قــارب سياحي وكــانــت هناك
صــورة واحــدة معروفة عن تلك الرحلة
فــي سـنــة  1985عـنــدمــا وافـقــت بلجيكا
ول ــوكـ ـسـ ـمـ ـب ــورغ وفـ ــرن ـ ـسـ ــا وأل ـم ــان ـي ــا
وه ــولـ ـن ــدا ع ـل ــى إن ـ ـهـ ــاء قـ ـي ــود م ــراق ـب ــة
ح ــدوده ــا .يــوم ـهــا كــانــت ب ــداي ــة عــاديــة
لما أصبحت تعرف بــواحــدة من أشهر
اتـفــاقـيــات االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي .اتفاقية
ً
شنغن التي سميت تيمنا باسم القرية
الــواقـعــة فــي لوكسمبورغ التي شهدت
حفل توقيع تلك االتفاقية التي تقضي
بإقامة منطقة واحــدة في العالم تخلو
من استخدام جوازات السفر في التنقل
واإلق ــام ــة .وتـغـطــي ه ــذه االتـفــاقـيــة اآلن
 26دولــة بما فــي ذلــك  4مــن خــارج دول
االتحاد األوروبي ،وقد احتاجت القرية
نفسها التي تقع على مقربة من الحدود
مــع فرنسا وألمانيا إلــى فترة للتكيف
مع اإلمكانات التي وفرها لها التاريخ،
ولكنها تقدم إلى السياح اليوم طائفة
من معالم الجذب تشمل وجود متحف
وتماثيل مصنوعة من الصلب المحلي
وأجزاء من جدار برلين ،بحسب مارتينا
كنيب وهــي مــديــرة ذلــك المتحف .وفي
حقبة الـ 2000قام سكان أوروبا الشرقية
بزيارات الى القرية التي أصبح اسمها
ً
مرادفا للحرية التي حرموا منها طوال
عقود من الزمن ،ويكتب السياح األتراك
ال ــذي ــن ل ــم يـتـخـلــوا ع ــن حـلـمـهــم البعيد
الـ ـمـ ـن ــال فـ ــي االنـ ـضـ ـم ــام ال ـ ــى االتـ ـح ــاد
األوروبي مالحظات عاطفية مؤثرة في
سجل الزوار.
وت ـ ـج ـ ـسـ ــد «ش ـ ـن ـ ـغ ـ ــن» ح ـ ـلـ ــم ح ــرك ــة
ال ـتــوافــق واالن ـس ـج ــام ف ــي شـتــى أنـحــاء
السوق الواحدة في االتحاد األوروبــي،
وهــي تسهم فــي تسهيل نقل البضائع

وتشجيع السياحة وتمكن انتقال عمال
م ــا يــدعــى «ح ـ ــدود» االت ـح ــاد األوروبـ ــي
الــ 1.7مليون شخص في معظم بلدانه،
ويستذكر رئيس بلدية «شنغن» ميشال
غ ــول ــدن مـتــاعــب الـتــدقـيــق ف ــي جـ ــوازات
ال ـس ـف ــر والـ ـجـ ـم ــارك ف ــي ف ـت ــرة ش ـبــابــه،
وي ـقــول إن ح ــرس ال ـح ــدود فــي ألمانيا
الغربية كانوا يشيرون للزوار بالتقدم
وال ــدخ ــول مــن دون عـقـبــات فيما كانت
ال ـق ــوات الـفــرنـسـيــة الـمـجـهــزة بأسلحة
أوتوماتيكية أشد قسوة وصرامة.
وت ــائ ــم ال ـتــرت ـي ـبــات ال ـحــال ـيــة هــويــة
ق ــري ـت ــه الـ ـمـ ـتـ ـع ــددة ال ـج ـن ـس ـي ــات ،وق ــد
وضـعـتـهــا ع ـلــى خــري ـطــة ال ـع ــال ــم ،وهــو
يقول «عندما تقول إنك من لوكسمبورغ
ال يعرف الناس مــاذا يعني ذلــك ،ولكن
عندما تقول إنك من شنغن يعرف الكل
ما يعني ذلك حتى في أستراليا».

متاعب «شنغن»
ولكن على الرغم من كل ذلك تتعرض
«شنغن» إلى متاعب ،ويرجع ذلك إلى أن
المسؤولين الذين أطلقوا تلك العملية
لـ ــم ت ـك ــن ل ــدي ـه ــم فـ ـك ــرة واض ـ ـحـ ــة ح ــول
ضــرورة تقوية الحدود الخارجية بعد
إزالـ ــة ال ـح ــدود الــداخ ـل ـيــة .ول ـكــن منطق
ال ـن ـظــام دف ــع إل ــى ال ـش ـعــور بــال ـنــدم مع
تـفــاقــم ض ـغــوط الـهـجــرة غـيــر الشرعية
ال ــى ال ـم ـنــاطــق الـجـنــوبـيــة ف ــي أوروب ـ ــا،
وحــدثــت ال ـهــزة األولـ ــى فــي سـنــة 2011
مــع ه ــروب الالجئين مــن بـلــدان الربيع
العربي ،وبعد عدة سنوات غدت «شنغن»
أقرب الى التفجر نتيجة استغالل أكثر
من مليون مهاجر غياب الحدود هناك
وسعيهم الــى الحصول على لجوء في
تلك المناطق .وكادت اليونان وهي نقطة
الدخول الى منطقة الشنغن بالنسبة الى
معظم الالجئين أن تتعرض الى الطرد،

ً
وبــدال من ذلــك عمدت بعض الــدول الى
فرض قيودها الخاصة على القدوم.
ً
وقد شهد األسبوع الماضي هبوطا
ً
حــادا في عدد طالبي اللجوء والهجرة
غير الشرعية ،ولكن األع ــداد التي كان
القادة يتحملونها في الماضي أصبحت
غـيــر مـقـبــولــة ،كـمــا قــامــت ســت دول في
الشنغن بفرض إجراءات تفتيش خاصة
بها على ال ـحــدود ،وك ــان البعض أكثر
ً
تـشــددا مــن البعض اآلخ ــر ،وكــان ركــاب
ال ـس ـي ــارات ب ـيــن بـلـجـيـكــا وفــرن ـســا أقــل
مضايقة من المسافرين العابرين لجسر
أوريـسـنــد بين كوبنهاغن ومــالـمــو في
السويد ،لكن التدقيق شمل الكل على
أي حال ،وعندما كانت الحكومات تشعر
أن عليها االخـتـيــار بين تطبيق األمــن
ال ـقــومــي وب ـيــن ات ـبــاع قــوان ـيــن االت ـحــاد
ً
األوروب ــي كــانــت تختار دائـمــا الحفاظ
على أمنها ،بحسب رافائيل بوسونغ من
مركز التفكير «إس دبليو بي» في برلين،
وتتوقع قلة فقط أن يتم رفع الرقابة في
الــدول الست عندما يفترض أن تنتهي
في شهر نوفمبر المقبل.

دول أوروبا الشرقية
ويـتـمـلــك الـغـضــب حـكــومــات أوروب ــا
ال ـش ــرق ـي ــة– م ـثــل ال ـم ـجــر وسـلــوفـيـنـيــا-
التي تخشى أن يفضي انهيار اتفاقية
الشنغن الى إعادتها إلى شريحة ثانية
جديدة في االتحاد األوروبي ،ولكن تلك
االتفاقية غــدت ضحية ألزمــة الثقة في
االتحاد األوروبي ،وال تعتقد دول أوروبا
الشمالية أن اليونان وإيطاليا تعمالن
على حراسة حدودهما بشكل مالئم ،كما
أن الثورات السياسية المضادة للهجرة
في الداخل تجعل التسوية أكثر صعوبة،
وهـ ــو م ــا تـعـلـمـتــه م ـس ـت ـشــارة ألـمــانـيــا
أنجيال ميركل.

ويتطلب إصالح هذا الوضع التغلب
على مأزق اللجوء في مناظرات االتحاد
األوروبــي في المقام األول ،وهو ضغط
من جانب طالبي اللجوء يمتد من دولة
إلــى أخــرى فــي الشنغن وقــد دفــع رجــال
السياسة الى هدم الجدران ،وأوشك وزير
الداخلية األلماني هورست سيهوفر أن
يفجر ائتالف بالده بسبب اقتراح يدعو
الــى إعــادة طالبي اللجوء عند الحدود
األلـمــانـيــة إذا تــم تسجيلهم فــي أمــاكــن
أخرى من االتحاد األوروبي.
وكانت خطته تتضمن إغالق الحدود
ب ـم ــا ف ـي ـهــا م ـم ــر ب ــري ـن ــر ب ـي ــن إي ـطــال ـيــا
وال ـن ـم ـســا ،ويـمـكــن لـلـضـغــط أن يـصــدر
ً
عــن االتـجــاه اآلخــر أيـضــا ،وعلى سبيل
ال ـم ـثــال تـشـيــر األرقـ ـ ــام ال ـم ـت ــواف ــرة الــى
وجــود نحو نصف مليون شخص من
المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا،
كما أن الحكومة الجديدة في ذلك البلد–
التي تعدت بتسفيرهم– قد تجد أن من
ً
األسـهــل ب ــدال مــن الـقـيــام بتلك الخطوة
توجيههم نحو الشمال.

أسوار ال جسور
إذا كانت عمليات التفتيش والتحقق
اليوم تثير مشاعر قلق ال مشاعر تدمير
فسيلوح في األفق مستقبل أكثر قتامة،
وت ــوج ــز ال ـي ــزاب ـي ــث كــول ـكــت م ــن معهد
سياسة الهجرة األوروبية في بروكسل
ثالث إمكانات في هذا الصدد ،وتتمثل
اإلم ـكــان ـيــة األولـ ــى بــاالن ـت ـشــار الـبـطــيء
إلجراءات الرقابة على الحدود عبر دول
الشنغن والتي تتقبلها بروكسل بهدوء،
وتـتـمـثــل اإلم ـكــان ـيــة ال ـثــان ـيــة بـتــوسـيــع
الــرقــابــة مــن خــال التقنية مثل تحديد
أرقام لوحات السيارات ونقاط التفتيش
(وكانت الشرطة الفرنسية طوال سنوات
تفتش القطارات العابرة من فنتيميغليا

وه ــي ب ـل ــدة ح ــدودي ــة إي ـطــال ـيــة وت ـقــوم
ب ــإع ــادة الـمـهــاجــريــن غـيــر الـشــرعـيـيــن)،
وتـتـمـثــل اإلمـكــانـيــة الـثــالـثــة بــالـتــراجــع
إلى أعداد أصغر إلى مناطق تخلو من
استخدام جوازات السفر مثل بينلوكس
ودول الشمال وآيبيريا.
وال ـم ـخــرج الــوحـيــد مــن ه ــذا الــوضــع
هـ ــو قـ ـي ــام ق ـ ـ ــادة أوروبـ ـ ـ ـ ــا ب ـط ــري ـق ــة مــا
ب ـحــل خــافــات ـهــم ح ــول ت ـســويــة قضية
الـمـهــاجــريــن غـيــر الـشــرعـيــن ،ويـتــم ذلــك

عــن طــريــق ف ــرض رقــابــة تــامــة عـلــى كل
الحدود الخارجية لالتحاد األوروبــي،
ويريد البعض تحقيق اتفاقات مع دول
في إفريقيا الشمالية تفضي الى خفض
عدد المغادرين فيما يريد البعض اآلخر
إقــامــة مـعـسـكــرات لـطــالـبــي الـلـجــوء في
دول البلقان ،وسيقوم القادة بمناقشة
هذه األفكار في قمة االتحاد األوروبــي
خالل أيام.
ويـتـعـيــن أن يــوفــر الـهـبــوط فــي عــدد

المهاجرين فرصة للتوصل الــى اتفاق
ول ـك ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي يـسـعــى الــى
ً
التخلص بدال من ذلك من متاعب وذيول
الهجرة ،وتشبه إليزابيث كولكت هذا
الــوضــع بـفـتــرة الـتـشــويــش قـبــل حــدوث
عاصفة رعدية تثير تداعيات ال حصر
لها.
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رؤى عالمية
الموافقة على وجود قوات
النظام بجنوب سورية تعزيز
ألهداف إيران

حنين غدار وفيليب سميث -
واشنطن إنستيتوت

سواء اختبأوا داخل
وحدات النظام أو
بشكل
انتشروا
ٍ
منفصل يبدو
أن وكالء إيران
ّ
وشركاءها متورطون
في الهجوم األخير
على درعا

وفق بعض المصادر الميدانية
تقوم إيران منذ ابريل بإعادة نشر
ميليشياتها الشيعية الوكيلة
فــي جـنــوب ســوريــة ،وخصوصا
في السويداء ودرعا والقنيطرة.
وكان األردن قد أصدر تحذيرات
مــن وجــود قــوات حليفة إيرانية
ً
بــالـقــرب مــن حـ ــدوده ،ولـكــن بــدال
مــن انـسـحــاب هــذه ال ـقــوات ،عمد
العديد من مقاتليها إلى االندماج
مع قوات ُ نظام األسد.
دم ـجــت وح ــدات «حــزب
هـكــذا أ ِ
الـ ـل ــه» م ــع «ال ـف ــرق ــة ال ــرابـ ـع ــة» من
الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري و«الـ ـ ـح ـ ــرس
الـجـمـهــوري» ،فــي حين تــم رصد
مقاتلين من ميليشيات مثل «لواء
الفاطميين» داخــل «قــوات النمر»
ت ـح ــت قـ ـي ــادة ال ـع ـم ـيــد الـ ـس ــوري
سهيل الحسن ،وهم يرتدون حتى
زيهم وشاراتهم.
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء اخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــأوا داخـ ـ ـ ــل
وح ـ ـ ـ ــدات الـ ـنـ ـظ ــام أو انـ ـتـ ـش ــروا
بـشـكـ ٍـل منفصل ،يـبــدو أن وكــاء
ّ
متورطون في
إيــران وشركاء ها
الهجوم األخير على درعــا .ومع
تطور المعركة ّ
ضد درعا ،ينبغي
ً
كثب .أوال،
ـن
ـ
ع
مراقبة قضيتين
ً
هل تستطيع روسيا فعأل ضمان
رحيل القوات اإليرانية ووكالئها
مــن جنوب ســوريــة ،وهــي إحــدى

أكثر المناطق أهمية من الناحية
االستراتيجية في سورية كلها؟
ً
ُّ
ثـ ــان ـ ـيـ ــا ،عـ ـل ــى اف ـ ـ ـتـ ـ ــراض ت ـم ــك ــن
بشار األســد من طرد المعارضة
السورية من درعا ،فهل تستطيع
قواته منع وكالء إيران من التسلل
والسيطرة على الحدود؟
منذ دخــل «حــزب الله» الحرب
ف ــي س ــوري ــة ف ــي عـ ــام  ،2012تم
تـصــويــر مـقــاتـلـيــه بـ ـ ّ
ـزي مختلط
بـ ـشـ ـك ــل م ـ ـت ـ ـكـ ــرر ،مـ ـم ــا ي ـص ـ ّـع ــب
تمييزهم عن الوحدات السورية.
ً
وبـ ـ ـ ــدء ا م ــن عـ ــام  ،2013شــوهــد
بـ ـع ــض م ـق ــات ـل ـي ــه بـ ـ ـ ـ ّ
ـزي ت ـم ــوي ــه
رق ـم ــي ح ــدي ــث ي ـصـلــح لـلـغــابــات
وال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــاري ،لـ ـك ــن م ـع ـظ ـم ـهــم
ً
اس ـت ـخ ــدم أن ـم ــاط ــا أخ ـ ــرى حـتــى
وقت قريب.
بـحـلــول منتصف ع ــام ،2013
ك ـ ــان ب ـع ــض ال ـ ـقـ ــوى ال ـم ـيــدان ـيــة
ً
يـ ــرتـ ــدي أي ـ ـضـ ــا شـ ــرائـ ــط م ـلــونــة
مختلفة للداللة على أصله ،وفقا
ألشرطة الفيديو المنشورة على
اإل نـتــر نــت وتعليقات المقاتلين
ال ـش ـي ـعــة ال ـعــراق ـي ـيــن الـســابـقـيــن
الذين انتشروا إلى جانب «حزب
ال ـ ـ ـلـ ـ ــه» .وم ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،ك ـ ـ ــان ب ـعــض
الـمـقــاتـلـيــن ال ـش ـي ـعــة الـعــراقـيـيــن
وأعـ ـض ــاء «ح ـ ــزب ال ـل ــه» ي ــرت ــدون
بــانـتـظــام أشــرطــة بــالـلــون نفسه

الذي يرتديه نظراؤهم في الجيش
السوري.
وف ـ ــي حـ ـ ــاالت أخ ـ ـ ــرى ،شــوهــد
ً
م ـق ــات ـل ــون ع ــراقـ ـي ــون ف ـض ــا عــن
ق ــوات «ح ــزب الـلــه» وهــم يــرتــدون
ً
زيا تمويهيا يشبه نمط الغابات
« »M81ا لـ ـ ـ ــذي كـ ــا نـ ــت ت ـع ـت ـمــده
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ف ــي حـقـبــة
الثمانينيات ،وهــو ط ــراز تبناه
ً
أي ـ ـضـ ــا «الـ ـ ـح ـ ــرس ال ـج ـم ـه ــوري»
وبعض وحدات الجيش السوري.
و ش ــو ه ــدت ميليشيا شيعية
أخرى ،على غرار لواء «أبوالفضل
ال ـ ـع ـ ـبـ ـ ًـاس» ومـ ــركـ ــزهـ ــا دمـ ـش ــق،
مرتدية الزي نفسه المعتمد من
«حـ ــزب الـ ـل ــه» ،ب ـمــا ف ـيــه الـتـمــويــه
الرقمي الحديث.

نكث الوعود
ب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى صـ ـع ــوب ــة
التمييز بين الــوكــاء اإليرانيين
وقوات النظام السوري ،فإن عدم
ً
ت ـم ـكــن روسـ ـي ــا ع ـم ــوم ــا أو ع ــدم
اس ـت ـع ــداده ــا ل ـل ــوف ــاء بــوعــودهــا
فــي ســوريــة يـبــرر الـشـكــوك التي
تـحــوم حــول ضماناتها األمنية
األخـ ـي ــرة ف ــي ال ـج ـن ــوب .فـعـنــدمــا
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم األس ـ ـ ـ ـ ـ ــد األس ـ ـل ـ ـحـ ــة
الكيميائية ضــد المدنيين عــام

 2013وكانت الواليات المتحدة
ّ
تستعد لـشــن ضــر بــات عسكرية
انـ ـتـ ـق ــامـ ـي ــة ،س ــاع ــد ب ــوتـ ـي ــن فــي
إق ـن ــاع واش ـن ـطــن بــاالم ـت ـنــاع عن
ال ـق ـي ــام ب ـخ ـطــوة م ــن هـ ــذا ال ـنــوع
عبر ضمانه قيام النظام بتسليم
ّ
ترسانته الكيماوية ،لكن األسد
اح ـت ـف ــظ ب ـب ـعــض م ــن ال ـتــرســانــة
ً
ً
تلك ،واستخدمها مــرارا وتكرارا
مختلفة.
ضد المدنيين في
ٍ
فترات ّ
واألكـ ـث ــر م ــن ذل ــك ه ــو أنـ ــه في
وق ـ ـ ــت سـ ــابـ ــق م ـ ــن ه ـ ـ ــذا ال ـش ـه ــر
جوبهت القوات الروسية بالرفض
عـنــدمــا راف ـقــت «ال ـفــرقــة الـحــاديــة
عشر» للجيش الـســوري إلخــراج
ق ــوات «ح ــزب ال ـلــه» مــن مواقعها
ف ــي بـ ـل ــدة ال ـق ـص ـيــر الـ ـح ــدودي ــة.
وكــانــت الخطة  -الـتــي لــم ُت ّ
نسق
مع إيران أو «حزب الله» -تقضي
باالستيالء على معبر جوسيه
الحدودي مع لبنان ،ثم االقتراب
من منطقة القلمون السورية .لكن
قـ ــوات «حـ ــزب ال ـل ــه» رف ـضــت تــرك
ً
مواقعها .وبدال من ذلك ،استدار
الـ ـجـ ـن ــود الـ ـ ـ ــروس والـ ـس ــوري ــون
وغادروا بعد حوالي أقل من أربع
وع ـشــريــن ســاعــة م ــن وصــولـهــم،
ّ
وس ــرع ــان م ــا ع ـ ــزز «ح ـ ــزب ال ـلــه»
ُ
وجوده في القصير .وتظهر هذه
الـحــادثــة الـصـغـيــرة  -الـتــي ربما

كــانــت مـحــاولــة روسـيــة الختبار
ّ
ّ
ردة فعل إيران  -أن موسكو قد ال
تكون قــادرة على زحزحة وكالء
إي ــران بعد ّ
ترسخهم فــي جنوب
سورية (أو على األقل ،غير راغبة
ف ــي م ـمــارســة ض ـغ ــوط عـسـكــريــة
كافية إلجبارهم على ذلك).

وجود النظام يعني سيطرة إيران
ّ
ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن ،ي ـبــدو أن
إسرائيل واألردن على استعداد
للسماح بوجود الجيش السوري
ف ــي ال ـج ـن ــوب .وع ـل ــى ال ــرغ ــم من
ً
أنـ ــه ل ـيــس س ـ ــرا أن وك ـ ــاء إيـ ــران
ّ
يندمجون مــع ق ــوات الـنـظــام ،إال
أنه ال يبدو أن ذلك يزعج البلدين
الـ ـمـ ـج ــاوري ــن ط ــال ـم ــا أن جـمـيــع
هؤالء الوكالء يفصلون أنفسهم
ع ــن ال ـج ـيــش وي ـن ـس ـح ـبــون بعد
هجوم درعا.
ّ
و مـ ـ ـ ـ ـ ــع ذ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ال ي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدو أن
ال ـضــام ـن ـيــن ال ـم ـف ـتــرض ـيــن ل ـهــذا
االنسحاب قــادرون على ضمانه
ً
ف ـعــا ،فـقــد أظ ـهــرت روس ـيــا أنها
ال تستطيع إب ـعــاد وك ــاء إي ــران
المتواجدين على ساحات القتال.
وحتى لو انسحب كل من «حزب
ال ـ ـلـ ــه» وال ـم ـي ـل ـي ـش ـي ــات األخـ ـ ــرى
ع ـل ــى ُب ـع ــد ب ـض ـعــة ك ـي ـلــوم ـتــرات

م ــن الـ ـح ــدود ،ف ــإن ذل ــك ل ــن يـبــدد
ال ـم ـخــاوف األوسـ ــع ب ـشــأن خطة
إيـ ـ ــران االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـبـعـيــدة
المدى في سورية ،فقد انسحبت
الـقــوات اإليــرانـيــة وأعـيــد نشرها
ّ
لعدة مــرات في أماكن كثيرة في
ّ
سورية ،كما أن أي تحرك تقوم به
إيران إلرضاء روسيا لن يكون إال
ً
مؤقتا من دون شك.
أما بالنسبة إلى الفكرة القائلة
ّ
ب ــأن األس ــد سيعمل على إخــراج
إيـ ـ ـ ـ ــران بـ ـع ــد ت ـح ـق ـي ـق ــه ال ـن ـص ــر،
ف ــإن عـ ــودة ق ــوات ــه إل ــى الـجـنــوب
ً
تـعـنــي ال ـع ـكــس م ــن ذل ــك ت ـمــامــا.
فـفــي خـطــوة هــامــة نـحــو تحقيق
أه ــداف ط ـهــران الـطــويـلــة الـمــدى،
سيكون وجــود القوات السورية
بمثابة نقطة وصل لقوات «حزب
الـلــه» وميليشيات أخــرى لتعيد
انتشارها بطمأنينة في الجنوب
فــي أي وقــت يحلو لها ،مــن دون
االضطرار الى التعامل مع جيوب
المعارضة.

درع ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وال يـ ـنـ ـبـ ـغ ــي الـ ـ ــوثـ ـ ــوق
بالقوات الروسية للعمل كضامن
لالنسحاب اإلي ــران ــي .والطريقة
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ال ـم ـض ـم ــون ــة إلبـ ـق ــاء
إيــران خــارج المناطق الجنوبية
وب ـع ـي ــدة ع ــن الـ ـج ــوالن واألردن
ستكون مــن خــال إقــامــة منطقة
لطرف ثالث على
فاصلة خاضعة
ٍ
طول الحدود الجنوبية لسورية.
ّ
وبالطبع سيشكل و ضــع معالم
ً
ً
ً
ه ــذه ال ـقــوة تـحــديــا كـبـيــرا ،نـظــرا
ألن إدارة ت ــرام ــب ت ـع ــارض بـقــاء
الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ف ــي ســوريــة،
وبسبب فشل بعثات حفظ السالم
ال ــدولـ ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة الـ ـت ــي كــانــت
تهدف إلى تقييد «حزب الله» في
أماكن أخرى (على سبيل المثال،
قــوة األمــم المتحدة المؤقتة في
لبنان) .ومع ذلك ،فإن الخط الذي
ّ
يميز القوات اإليرانية والسورية
ً ّ
بات أقل وضوحا كل يوم ،وباتت
هناك حاجة ملحة لمتابعة مثل
هذه البدائل.

الوثوق بالروس
وبــالـتــالــي ،لتجنب التصعيد
فــي جنوب ســوريــة ،ينبغي عدم
ال ـس ـم ــاح لـ ـق ــوات األس ـ ــد ب ــإع ــادة
احـ ـت ــال ال ـم ـن ـط ـقــة ب ـع ــد مـعــركــة

قمة ترامب وبوتين ....ما يخشاه األوروبيون
في القمة التاريخية مع الرئيس
الكوري الشمالي كيم يونغ
أون مطلع الشهر الماضي في
سنغافورة ،حصل ترامب من
بيونغ يانغ على التزام غامض
بهدف نزع السالح النووي من
شبه الجزيرة الكورية من دون
رسم أي جدول زمني يحدد متى
سيحدث ذلك ،وفي المقابل،
تعهد ترامب بتعليق التدريبات
العسكرية مع كوريا الجنوبية،
ّ
وقدم لكيم فرصة الظهور
بمظهر العضو الشرعي في
المجتمع الدولي.

●

ياسمين سرحان -أتالنتيك

الـ ـت ـق ــى م ـ ــاك ـ ــرون ب ــوت ـي ــن وك ــذل ــك
مـيــركــل ،ولـكــن عندما ص ــارت أخبار
لـقــاء تــرامــب بوتين مــؤكــدة ،كــان من
الـطـبـيـعــي أال يـتـعــاطــى األوروب ـي ــون
م ــع ه ــذا ال ـح ــدث ك ـمــا ل ــو أن ــه مـجــرد
لقاء عابر.
سيلتقي ترامب بوتين في مرحلةٍ
مـ ــا زال يـ ــواجـ ــه ف ـي ـه ــا خـ ــافـ ــات مــع
مجتمعه االستخباراتي بسبب تدخل
روسـ ـي ــا ل ـصــال ـحــه ف ــي االن ـت ـخــابــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .ولـ ـك ــن س ـب ــق أن ال ـت ـقــى
ً
ترامب بوتين وتحادثا مطوال خالل
قـمــة مـجـمــوعــة ال ـ ــدول الـعـشــريــن في
هامبورغ السنة الماضية .واجتمعا
ً
مجددا على هامش القمة االقتصادية
ل ـ ــدول آس ـي ــا وال ـم ـح ـيــط الـ ـه ــادئ في
فيتنام قبل أربعة أشهر ،مع أن هذه
ّ
ستشكل أول قمة لهما .من المفترض
أن يـلـتـقــي ه ـ ــذان الــرئ ـي ـســان ف ــي 16
يــو لـيــو فــي هلسنكي بغية مناقشة
الـ ـ ـح ـ ــرب ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــة ،وال ـ ـعـ ــاقـ ــات
الــروس ـيــة-األم ـيــرك ـيــة ،وغـيــرهـمــا من
م ـس ــائ ــل األم ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي .وف ـ ــي تـلــك
ال ـمــرح ـلــة ،سـيـكــون تــرامــب قــد أنهى
لـ ـت ــوه ق ـم ــة ح ـل ــف شـ ـم ــال األط ـل ـس ــي
ً
(الناتو) في بروكسل ،فضال عن زيارة
طال انتظارها إلى المملكة المتحدة.
ال يخشى القادة األوروبيون فكرة
لقاء بوتين بحد ذاتها ،بما أنهم هم
أنفسهم يجتمعون به بانتظام .كذلك
ً
ال يخافون التوقيت ،الذي كان متوقعا
ً
نظرا إلى التزامات الرئيس األميركي
السابقة فــي ا ل ـقــارة .تكمن المشكلة
فــي أنهم يعجزون عــن توقع َ
إالم قد
يـفـضــي ه ــذا ال ـل ـقــاء .ال يـنـفــك تــرامــب
يعرب عــن عشقه إلبـقــاء األوروبيين
ف ــي حــالــة م ــن انـ ـع ــدام ال ـ ـتـ ــوازن .فقد

ً
ً
فرض ،مثال ،رسوما جمركية كبيرة
على واردات الفوالذ واأللمنيوم من
االتحاد األوروبي وغيره من الحلفاء.
ك ــذل ــك هـ ــدد بــال ـت ـعــاطــي بــال ـم ـثــل مع
ً
السيارات األوروبية ،مفاقما بالتالي
خطر إشعال حرب تجارية ضروس.
ً
باإلضافة إلــى ذلــك ،غــادر بــاكــرا قمة
م ـج ـمــوعــة الـ ـ ــدول ال ـس ـبــع ق ـبــل أيـ ــام،
بعدما حرص على المطالبة بإعادة
ً
ضــم روس ـيــا إل ــى الـمـجـمــوعــة (عـلـمــا
ّ
أن عضويتها ُعــلـقــت بسبب غزوها
وضمها شبه جزيرة القرم األوكرانية
ف ــي عـ ــام  ،)2014وع ـم ــل ت ــرام ــب في
النهاية على سحب تصديقه لبيان
ً
المشاركين المشترك .وأعلن مازحا
أن عـلــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تحويل
تـحــالـفـهــا م ــع «ال ـن ــات ــو» إلـ ــى ت ـعــاون
ي ـس ـت ـن ــد إلـ ـ ــى ك ـ ــل حـ ــالـ ــة عـ ـل ــى ح ــدة
ً
ُ(يقال إنه ذكر أيضا أن هذا االئتالف
ال ـع ـس ـك ــري «سـ ـي ــئ ك ـم ــا ن ــافـ ـت ــا» ،أي
ات ـف ــاق ـي ــة الـ ـتـ ـج ــارة ال ـ ـحـ ــرة ألم ـيــركــا
الشمالية).
ي ـخ ـش ــى األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون أن يـحـمــل
تـ ـ ــرامـ ـ ــب مـ ـع ــه إل ـ ـ ــى ه ـل ـس ـن ـك ــي ه ــذا
الـ ـ ـنـ ـ ــوع مـ ـ ــن الـ ـتـ ـقـ ـل ــب ،مـ ـ ــا ي ـن ـع ـكــس
ً
عليهم سلبا .أخبرني دانـيــال فريد،
بــاحــث ب ــارز فــي الـمـجـلــس األطلسي
وسـفـيــر ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة السابق
ً
إلــى بــولـنــدا أن «األوروب ـي ـيــن عموما
يعبرون عن قلقهم ،ال ألنهم يخشون
فـكــرة تعاطي الرئيس األمـيــركــي مع
روس ـي ــا ب ــل ألن ـهــم ي ـخــافــون تعاطي
ه ــذا الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي بــالـتـحــديــد
مــع روس ـيــا فــي حـيــن أنـهــم يجلهون
إطار عمله االستراتيجي .من المقلق
ً
بــال ـتــأك ـيــد أن ت ــرى رئ ـي ـســا يـخــوض
خالفات مع إدارته ّ
لتقربه من بوتين
ً
ً
ويبدو منجذبا حقا إلى نظام الحكم
االستبدادي».

ميركل

ال شك في أن هذا القلق مبرر .في
القمة التاريخية مع الرئيس الكوري
الـشـمــالــي كـيــم يــونــغ أون فــي مطلع
ال ـش ـه ــر الـ ـم ــاض ــي فـ ــي س ـن ـغ ــاف ــورة،
حصل تــرامــب مــن بيونغ يــانــغ على
الـ ـت ــزام غــامــض ب ـهــدف ن ــزع ال ـســاح
ال ـنــووي مــن شـبــه ال ـجــزيــرة الـكــوريــة
من دون رسم أي جدول زمني يحدد
متى سيحدث ذلك .في المقابل ،تعهد
ترامب بتعليق التدريبات العسكرية
مــع كــوريــا الجنوبية وق ـ ّـدم لكيم ما
ُ
ً
ً
ً
اعتبر عموما انتصارا دعائيا :فرصة
الظهور بمظهر العضو الشرعي في
المجتمع الدولي ال الحاكم المستبد
في دولة معزولة.
ي ـت ـف ــاق ــم ال ـخ ـط ــر ب ــال ـت ــأك ـي ــد عـنــد
ال ـت ـعــاطــي م ــع ش ـخــص م ـثــل بــوتـيــن.
بخالف كيم ،ال يعاني بوتين العزلة
ً
الــدولـيــة ،ويــألــف جـيــدا التعاطي مع
الرؤساء األميركيين .وقد برهن هذا
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي بــال ـت ـحــديــد أنــه
سريع التأثر بالتملق والمديح .ومن
المؤكد أن الرئيس الروسي الحظ هذا
األمر وقد يحاول استغالله .وأضاف

بوتين

ً
ف ــري ــد« :ي ـب ــدو بــوت ـيــن س ــاح ــرا .فهو
ً
ذكــي ويـعــرف جـيــدا مــع َمــن يتعامل.
لذلك يخشى الناس أن يقنع ترامب
ً
بسهولة باإلقرار بأمر أو بمنحه أمرا
مقابل ال شيء .وال شك في أن هذا ال
ينم عن مهارة في عقد الصفقات بل
عن غباء».

وقف تدريبات «الناتو»
على سبيل المثال ،قد ّ
يقدم ترامب
فـ ــي ه ـل ـس ـن ـكــي ن ـس ـخــة ع ـم ــا ق ـ ــام بــه
ف ــي س ـن ـغــافــورة ،فـقــد يـتـعـهــد بــوقــف
ت ــدريـ ـب ــات ال ـن ــات ــو ال ـع ـس ـكــريــة ال ـتــي
تقودها الواليات المتحدة في بولندا
ودول ال ـب ـل ـط ـيــق والـ ـت ــي ت ـعــارض ـهــا
روسيا ،كذلك قد يقرر التخفيف من
العقوبات األميركية على روسيا من
دون الـتـطــرق إلــى ضــم هــذه األخـيــرة
منطقة الـقــرم األوكــرانـيــا ،مــع أن هذا
كان السبب وراء فرض العقوبات في
المقام األول .ولكن ال يبدو الجميع
متشائمين .على سبيل المثال ،وصف
األمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ

ماكرون

في خطابه في قمة االتحاد األوروبي
ف ــي ب ــروك ـس ــل هـ ــذا ال ـل ـق ــاء الـمــرتـقــب
ّ
بــ»إشــارة قــوة» ،وأكــد أن من مصلحة
«ال ـن ــات ــو» خ ــوض حـ ــوار م ـف ـتــوح مع
ً
روسيا .وأضاف« :ال نريد حربا باردة
جديدة».
على نحو مماثل ،أشــار فريد إلى
ً
أن ه ــذا الـلـقــاء يـخــدم أي ـضــا مصالح
الــواليــات المتحدة ،وقــد أخبرني أن
«تــرامــب و(مـسـتـشــار األم ــن الـقــومــي)
ج ــون بــول ـتــون مـحـقــان بـقــولـهـمــا إن
ثمة مجاالت ينبغي التعاون فيها مع
روسيا ،ولكن ال يعني هذا أن علينا
التخفيف مــن الـضـغــط عـلــى روسـيــا
ً
ردا عـلــى تـعــديــاتـهــا ض ــد أوكــران ـيــا،
وضد أوروبا ،وضد نشر المعلومات
الخاطئة في تدخلها في االنتخابات،
وضد الواليات المتحدة».
قد يعتمد المنحى الذي ستتخذه
القمة على أداء تــرامــب فــي اللقاء ات
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـب ـق ـه ــا .يـ ــوضـ ــح فـ ــريـ ــد أن
األوروبيين يخشون أن يكرر ترامب
ف ــي قـمــة ال ـنــاتــو ف ــي بــروك ـســل أداء ه
فـ ــي ق ـم ــة م ـج ـم ــوع ــة الـ ـ ـ ــدول ال ـس ـبــع،

ترامب

ً
ص ـ ــاب ـ ــا ج ـ ـ ــام غـ ـضـ ـب ــه عـ ـل ــى ح ـل ـف ــاء
المتحدة الستغاللهم بلده.
الواليات
ّ
ك ــذل ــك ال ت ـب ــش ــر زي ـ ـ ــارة ت ــرام ــب إل ــى
المملكة المتحدة بالخير مع تهديد
الـتـظــاهــرات الـحــاشــدة بـفــرض قيود
على لقاء من المفترض أن يعزز عالقة
مميزة متعثرة.
وأوض ــح فــريــد« :إذا التقى ترامب
بــوت ـيــن وه ــو يـحـظــى بــدعــم ائ ـتــاف
موحد ومــرتــاح ،فقد يحقق النجاح،
و ل ـك ــن إذا ا ج ـت ـمــع ب ــه ووراء ه يقف
ائـتــاف منقسم ،فسيكون فــي موقع
ض ـعــف ألن ــه ل ــن يــرغــب ف ــي ال ـخــروج
مــن اللعبة مــع ثالثة لـقــاء ات فاشلة.
إذن ،ي ـب ـقــى خ ـط ــر أن يـ ـق ـ ّـدم ت ــرام ــب
لبوتين الكثير عـلــى شـكــل تـنــازالت
غـ ـي ــر ض ـ ــروري ـ ــة كـ ــي ي ـح ـظ ــى ب ـل ـقــاء
ً
جيد ظاهريا ،وال أرى ما المصلحة
األميركية التي يخدمها هذا؟».

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.087

5.180

٤.919

2.497 2.818 3.302

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

مكاسب متفاوتة لمعظم المؤشرات بقيادة «الكويتي»
السوق األول ربح  %5.6في أكبر مكاسب له على اإلطالق والتراجعات في السعودية ومسقط فقط
علي العنزي

ربح مؤشر البورصة العام نسبة
 %4تعادل  197.2نقطة
ليقفل
على مستوى 5087.64
نقطة ،بينما سجل مؤشر
السوق األول أكبر نمو بين
المؤشرات ،وبلغ مستوى
ً
قياسيا له إذ بلغت مكاسبه
نسبة  5.6في المئة والتي
تعادل  275.58نقطة
ليقفل على مستوى 5180.4
نقطة ،بينما اكتفى مؤشر
السوق الرئيسي بارتفاع
محدود.

السوق السعودي
يخسر %1.6
ومسقط يستمر
التراجع ويفقد %1

س ـي ـط ــر ال ـ ـلـ ــون األخ ـ ـضـ ــر عـلــى
مجريات تعامالت مؤشرات أسواق
ال ـم ــال ف ــي دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي ك ـم ـح ـص ـلــة األسـ ـب ــوع
الـمــاضــي وه ــو األول مــن النصف
الثاني من هــذا الـعــام ،وسجلت 5
أسواق مكاسب متفاوتة معظمها
جيد بينما تراجع مؤشرا سوقين
هـمــا "تــاســي" الـسـعــودي ومسقط
وبنسب كانت على التوالي  1.6في
المئة و 1في المئة ،بينما استمرت
مؤشرات بورصة الكويت بتصدر
ال ـم ـش ـه ــد ورب ـ ـ ــح الـ ـم ــؤش ــر ال ـع ــام
الكويتي  4فــي المئة تــاه مؤشر
ســوق الــدوحــة بنمو جيد بنسبة
 2.6في المئة ،ثم مؤشر سوق دبي
ً
رابحا  2.1في المئة وحقق مؤشر
ً
سوق المنامة ارتفاعا بنسبة 1.5
فــي المئة وبـحــوالــي نقطة مئوية
واح ــدة هــي مكاسب مؤشر سوق
أبوظبي.

بورصة الكويت وصيف ساخن
كـ ــانـ ــت تـ ـق ــدي ــراتـ ـن ــا هـ ـن ــا فــي
"ت ـقــاريــر ال ـج ــري ــدة ال ـيــوم ـيــة" أن
ً
يكون الصيف ساخنا في بورصة
الكويت ،وهو ما ثبتته تداوالت
أس ـبــوع ـيــن ب ـعــد ش ـهــر رم ـضــان
وتعامالت شهر يونيو الماضي،
ً
ال ــذي حـقــق خــالــه ال ـســوق نـمــوا
بنسبة فاقت  4فــي المئة ،وكــان
ً
األكثر ارتفاعا وبزيادة ملحوظة
ف ـ ــي وتـ ـ ـي ـ ــرة ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع ال ـس ـي ــول ــة
والنشاط وأسعار األسهم جاءت
تعامالت األسبوع األول من شهر
يوليو وبداية النصف الثاني من
الـعــام والعطلة الصيفية ،وربــح
مــؤشــر الـبــورصــة الـعــام نسبة 4
ف ــي ال ـم ـئــة ت ـع ــادل  197.2نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 5087.64
نقطة ،بينما سجل مؤشر السوق
األول أكبر نمو بين المؤشرات
ً
وبلغ مستوى قياسيا بمكاسب
ب ـن ـس ـبــة  5.6فـ ــي ال ـم ـئ ــة ت ـع ــادل
 275.58نقطة ليقفل على مستوى

 5180.4ن ـق ـطــة ،م ـمــا يـشـيــر إلــى
الـمـكــاســب الـكـبـيــرة والـقـيــاسـيــة،
ال ـتــي حققتها مـكــونــات الـســوق
ً
األول خ ـصــوصــا أس ـهــم الـبـنــوك
القيادية وأسهم زين وأجيليتي
وبوبيان بتروكيماويات بينما
اكتفى مــؤشــر الـســوق الرئيسي
ً
ب ــارت ـف ــاع مـ ـح ــدود ق ـي ــاس ــا على
مكاسبه العام واألول وربــح 1.1
ف ــي ال ـم ـئــة ت ـع ــادل  55.65نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 4919.16
ً
نقطة ويبقى وحيدا دون مستوى
 5آالف نقطة وهو نقطة األساس
الـتــي انـطـلـقــت منها الـمــؤشــرات
ً
الثالثة بعد تقسيم السوق بدء ا
من األول من أبريل الماضي.
وراف ـ ـ ـ ـ ــق الـ ـنـ ـم ــو الـ ـكـ ـبـ ـي ــر فــي
الـ ـم ــؤش ــرات ارتـ ـف ــاع واض ـ ــح في
مـ ـتـ ـغـ ـي ــرات الـ ـ ـس ـ ــوق حـ ـي ــث ن ـمــا
ال ـن ـش ــاط م ـق ــارن ــة م ــع األس ـب ــوع
األخـيــر مــن شهر يونيو بنسبة
 21.7ف ــي ال ـم ـئــة وارتـ ـف ــع مـعــدل
السيولة بنسبة  12.7فــي المئة
وقـ ـ ـ ـ ــارب نـ ـم ــو ع ـ ـ ــدد ال ـص ـف ـق ــات
ن ـس ـب ــة  20فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وب ــدع ــم
مــن ع ــدة تـقــاريــر رج ـحــت دخــول
سـ ـي ــول ــة خ ـ ـ ــال ال ـ ــرب ـ ــع األخـ ـي ــر
مــن ال ـعــام بـحــوالــي  700مليون
دوالر تـتــركــز عـلــى األس ـهــم ذات
األوزان الــواضـحــة فــي مــؤشــرات
األسـ ـه ــم ال ـن ــاش ـئ ــة ف ــي فــوتـســي
راسل ومن أهمها أسهم الوطني
وبيتك وزي ــن ،كــذلــك قــرب إعــان
نتائج الربع الثاني التي يرجح
أن تـ ـك ــون بـ ـ ــذات ال ـ ـجـ ــودة ال ـتــي
أعلنتها بالربع األول أو أفضل
قبيل ترقية الـســوق فــي مصاف
األسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـن ــاشـ ـئ ــة ال ـم ـب ـتــدئــة
فوتسي را ســل بنهاية سبتمبر
ً
ال ـق ــادم ،ووف ـقــا لـهــذه المحفزات
واستقرار أسعار النفط بين 72
ً
و  80دوالرا لمزيج بــرنــت وهو
خـ ــام ال ـق ـي ــاس ال ــرئ ـي ـس ــي ،كــذلــك
افتتاح عدة مشاريع عمالقة في
الكويت وخالل فترة وجيزة يدعم
ال ـتــوج ـهــات لــاس ـت ـمــرار بــزيــادة

االستثمار المحلي ،مما يحسن
بـيـئــة األع ـم ــال ون ـمــو االقـتـصــاد
ال ـ ـك ـ ـلـ ــي ،وب ـ ـمـ ــا ي ـ ـعـ ــود ب ــال ـن ـف ــع
عـلــى نـتــائــج ال ـشــركــات المحلية
ً
مستقبال.

مكاسب متقاربة
سجلت ثالثة مؤشرات خليجية
أخ ــرى مـكــاســب ج ـيــدة ومـتـقــاربــة
ك ــان أف ـض ـل ـهــا م ــؤش ــر س ــوق قطر
الـ ــذي ن ـمــا بـنـسـبــة  2.6ف ــي الـمـئــة
وبدعم من عمليات شــراء وارتــداد
ل ــاس ـب ــوع ال ـث ــان ــي ع ـلــى ال ـتــوالــي
ليربح  235.92نقطة ليقفل على
مستوى  9259.95نقطة ،وليبقى
بانتظار نتائج الربع الثاني التي
س ـت ـن ـط ـلــق خـ ـ ــال هـ ـ ــذا األسـ ـب ــوع
ً
لتحدد المراكز االستثمارية مجددا
وبعد استقرار النتائج خالل الربع
األول وبعد نهاية عــام كامل على

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2018/07/05
مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

دبي

2018/06/28

4.890.44

8.314.19

9.024.03

4.571.75

1.310.99

4.560.03

2.821.00

2018/07/05

5.087.64

8.177.61

9.259.95

4.523.79

1.330.82

4.603.20

2.880.42

الفرق

197.2

136.58-

235.92

47.96-

19.83

43.17

59.42

التغير ()%

%4

%1.6-

%2.6

%1-

%1.5

%0.9

%2.1

«بيتك» %10 :تراجع التداوالت
العقارية في أبريل
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"،
إنه على الرغم من تراجع التداوالت في أبريل مقارنة
بها عن قيمتها في الشهر السابق له فإنها مازالت عند
مستويات مرتفعة كالتي بلغتها قبل  3سنوات مضت،
فــي حين وصــل عــددهــا فــي أبــريــل إلــى أعـلــى مستوى
شهري في تلك الفترة.
وي ـعــود ذل ــك ،حـســب الـتـقــريــر ،إل ــى تــراجــع شـهــري
م ـح ــدود لـقـيـمــة الـ ـت ــداوالت ف ــي ال ـق ـطــاع االسـتـثـمــاري
وانخفاض أكبر في التجاري مقارنة بها في مارس،
بــرغــم زي ـ ــادة تـ ـ ــداوالت ال ـس ـكــن ال ـخ ــاص ع ـلــى أس ــاس
شهري ،في حين زاد عددها في قطاع السكن الخاص،
بينما نشط بشكل الفت في القطاع االستثماري إلى
مـسـتــوى غـيــر مـسـبــوق خ ــال أكـثــر مــن  5س ـنــوات مع
اقترابه في أبريل من ضعف عدده في مارس ،وتراجع
عدد الصفقات في القطاع التجاري على أساس شهري.
في التفاصيل ،انخفضت قيمة التداوالت العقارية
فــي أبــريــل بنسبة  10فــي المئة عــن م ــارس ،فــي حين
ارتفع عددها بنسبة  17.5في المئة مع استمرار تذبذب
التغيرات الشهرية من حيث القيمة والعدد.
أما على أساس سنوي ،فقد نشطت قيمة التداوالت
في أبريل مسجلة زيادة سنوية غير مسبوقة نسبتها
 127في المئة ،مع زيادة كبيرة اقتربت من  92في المئة
لعددها ،نتيجة زيادة سنوية استثنائية لقيمة تداوالت
القطاع االستثماري وارتفاع قيمة تداوالت القطاعين
اآلخــريــن على أس ــاس سـنــوي ،مــع تحقيق القطاعات
ً
العقارية لنفس األداء من حيث العدد أيضا.
وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة اإلجمالية
بنسبة شهرية كبيرة وصلت  23في المئة ،رغــم ذلك
لكنه سجل زيــادة سنوية كبيرة قدرها  19في المئة،
في حين زاد هذا المؤشر في قطاعي السكن الخاص
وفي التجاري ،بينما تراجع متوسط قيمة الصفقة في
القطاع االستثماري على أساس سنوي.
ُ
وسـجــل ارتـفــاع شهري لقيمة ال ـتــداوالت فــي قطاع
السكن الـخــاص نسبته  7فــي الـمـئــة ،مــع ارت ـفــاع عدد
صـفـقــاتــه بـنـسـبــة  3ف ــي ال ـم ـئــة ،مـمــا أدى إل ــى ارت ـفــاع
متوسط قيمة الصفقة على أساس شهري بنسبة  4في
المئة ،وفي حين تراجعت قيمة التداوالت العقارية في
القطاع االستثماري بنسبة شهرية قدرها  8.7في المئة
رغم ارتفاع عددها بنسبة تقترب من  50في المئة فقد

تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة
 39في المئة عن مارس.
وتراجعت قيمة تــداوالت القطاع التجاري بنهاية
أبريل إلى ما يقترب من نصف قيمتها في مارس مع
تراجع عد صفقاته بنسبة قدرها  41في المئة ،مما أدى
إلى تراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنسبة
 13في المئة.
أمــا على أس ــاس سـنــوي فقد ارتـفــع متوسط قيمة
الصفقة فــي القطاع السكني بنسبة  9فــي المئة ،في
حين انخفض في االستثماري بما يفوق  28في المئة،
بينما زاد في القطاع التجاري بنسبة  2في المئة على
أساس سنوي.
وبلغت التداوالت العقارية حوالي  336مليون دينار
في أبريل ،مع تراجع شهري بنسبة  10في المئة عن
قيمتها االسـتـثـنــائـيــة خ ــال م ــارس حـيــن فــاقــت 373
مليون ديـنــار ،ومــازالــت عند مستويات كبيرة تفوق
حدود قيمتها في أغلب األشهر منذ بداية عام 2015
ً
ومازالت أيضا قيمة التداوالت في مسارها التصاعدي،
الذي بدأته مع بداية العام الماضي ،لكن يعود تراجعها
في أبريل إلى تراجع قيمة تداوالت القطاع االستثماري
بـشـكــل م ـحــدود عــن قيمته االسـتـثـنــائـيــة فــي م ــارس،
وت ــراج ــع كـبـيــر فــي قـيـمــة الـقـطــاع ال ـت ـجــاري فــي حين
ارتفعت ت ــداوالت السكن الـخــاص بشكل مـحــدود عن
مــارس ،وعلى أساس سنوي ارتفعت قيمة التداوالت
بنسبة غير مسبوقة سجلت  127في المئة ،وهــو ما
ً
يعزز االتجاه التصاعدي لتغيرها السنوي مصحوبا
باستمرار تحسن ت ــداوالت الـقـطــاع االسـتـثـمــاري في
الوقت الذي يسير في مسار تنازلي بالقطاع السكني
ً
ً
منذ بضعة أشهر ويأخذ شكال متذبذبا في التجاري.
بلغ مؤشر متوسط قيمة التداوالت العقارية اليومية
 15.3مليون دينار في أبريل مقابل ما اقترب من 18
مـلـيــون دي ـن ــار خ ــال أي ــام شـهــر مـ ــارس ،وس ـجــل هــذا
ً
ً
المؤشر انخفاضا شهريا نسبته  14فــي المئة رغم
ً
ارتفاع أيام التداول إلى  22يوما في أبريل مقابل 21
ً
يوما في مارس ،في حين ارتفع مؤشر متوسط التداول
اليومي بنسبة  107في المئة على أساس سنوي عن
أحد أدنى مستويات هذا المؤشر التي جاءت في أبريل
العام الماضي حين بلغ متوسط التداول اليومي 7.4
ماليين دينار.

ً
األزمـ ــة الـخـلـيـجـيــة ،مـمــا ت ــرك أث ــرا
على أداء الشركات ســواء بالسلب
أو باإليجاب حيث غياب منافسة
خ ـل ـي ـج ـيــة ف ــي ب ـع ــض ال ـق ـطــاعــات
يعطى فرص زيادة حصة سوقية
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ل ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـت ـج ــزئ ــة
المحلية.
وب ـ ـعـ ــد أسـ ـب ــوعـ ـي ــن م ـ ــن ت ـك ـبــد
الخسائر في مؤشر سوق دبي عاد
واستطاع أن يسجل مكاسب جيدة
بنسبة  2.1في المئة جميعها خالل
الـجـلـســات األخ ـي ــرة م ــن األس ـبــوع
وب ـعــد ب ــداي ــة ح ـم ــراء فـقــد خاللها
ن ـس ـبــة ك ـب ـي ــرة وبـ ـت ــذب ــذب واض ــح
ح ـت ــى آخ ـ ــر ج ـل ـس ـت ـيــن لـيـتـخـلــص
من الخسائر ويدخل في المنطقة
ال ـخ ـض ــراء ويـ ـع ــود إلـ ــى مـسـتــوى
ً
 2880.42نقطة مرتفعا ب 59.42
نقطة.
وك ـ ــان سـ ــوق ال ـم ـن ــام ــة ال ـس ــوق
الـ ـث ــال ــث ،ال ـ ـ ــذي ي ـس ـج ــل م ـكــاســب

وسـ ـ ــط وب ـن ـس ـب ــة  1.5فـ ــي ال ـم ـئــة
تـ ـع ــادل ح ــوال ــي  20ن ـق ـطــة ليقفل
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى  1330.82نـقـطــة
ً
م ـس ـت ـف ـيــدا م ــن إي ـج ــاب ـي ــة ال ـس ــوق
األول الكويتي ،الــذي تحرك بقوة
كما أسلفنا وهو يحوي شركتين
م ـش ـتــرك ـتــي اإلدراج ف ــي بــورصــة
الـكــويــت وب ــورص ــة الـبـحــريــن وأي
نشاط وح ــراك للسهمين فــي أحد
األسواق المدرج فيها يلحقه حراك
آخر بالسوق اآلخر.
وح ـقــق مــؤشــر س ــوق أبــوظـبــي
ً
ارتـفــاعــا أقــل مــن سابقيه وبنسبة
ً
قريبة من  1في المئة كانت تحديدا
 0.9في المئة تعادل  43.17نقطة
ليقفل على مستوى  4603.2نقطة
ً
مــدعــومــا بــاس ـت ـعــادة مــؤشــر دبــي
بـ ـع ــض نـ ـق ــاط ــه ال ـ ـخـ ــاسـ ــرة خ ــال
األس ــابـ ـي ــع ال ـم ــاض ـي ــة واس ـت ـق ــرار
أسعار النفط حول مستويات جيدة
لموازنة اإلم ــارة األغنى من حيث

احـتـيــاطــات الـنـفــط وإن ـتــاجــه بين
اإلمارات السبع.

خسائر متقاربة بين الرياض
ومسقط
بـ ـع ــد نـ ـم ــو ك ـب ـي ــر خ ـ ــال شـهــر
ي ــونـ ـي ــو فـ ـ ــي م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات الـ ـس ــوق
السعودي وارتفاع أسعار أسهمه
ب ـع ــد ارت ـ ـ ــداد أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط إل ــى
ً
مـسـتــويــات قــريـبــة م ــن  80دوالرا
لبرميل مزيج برنت والموافقة على
ترقية مؤشر "تاسي" إلى مصاف
مؤشرات األسواق الناشئة إم إس
ســي آي مــورغــان سـتــانـلــي ،وبعد
هـ ــذه ال ـت ـغ ـي ــرات اإلي ـج ــاب ـي ــة بـعــد
عطلة العيد كانت هناك عمليات
جني أرباح باعذار تذبذب ألسعار
الـنـفــط والـتـصــريـحــات السياسية
حـ ــول م ــوض ــوع ال ـن ـف ــط ومـضـيــق
هرمز لتتأثر الـتــداوالت ويتراجع

مــؤشــر "ت ــاس ــي" بـنـسـبــة واض ـحــة
بلغت  1.6في المئة تعادل 136.58
نقطة ليقفل على مستوى 8177.61
لـ ـيـ ـح ــاف ــظ عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى 8100
ن ـق ـط ــة وي ـن ـت ـظ ــر ت ــدف ــق إع ــان ــات
الــربــع الـثــانــي والـتــي مــن المرجح
أنها ستنطلق في بداية األسبوع
الحالي.
وازداد ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى مــؤشــر
س ـ ــوق س ـل ـط ـن ــة ع ـ ـمـ ــان ل ـي ـس ـتـمــر
ب ــالـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ــي ب ـ ــدأه ـ ــا م ـنــذ
منتصف ال ـعــام الـمــاضــي أي قبل
حوالى عــام ليفقد خــال األسبوع
الماضي نسبة  1في المئة تعادل
 47.96نـقـطــة و ي ـعــود ليقفل على
مستوى  4523.79نقطة بانتظار
كذلك لنتائج النصف األول والتي
ستحدد قوة مستوى  4500نقطة
وك ـ ــذل ـ ــك تـ ـغـ ـي ــرات وت ـص ــري ـح ــات
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ــالـ ـش ــق
االقتصادي.

ملخص تداوالت السوق العام خالل األسبوع المنتهي في 2018/07/05
األسبوع
2018/06/28
2018/07/05
الفرق
التغير ()%

الكمية المتداولة القيمة المتداولة
(دينار)
(سهم)
416.572.863
506.904.513
90.331.650
%21.7

الكويت تبيع «نفتا» أكبر من المعتادة
للتحميل في يوليو بالسوق الفورية
قال تجار أمس ،إن مؤسسة البترول الكويتية باعت أكثر من 150
ألف طن من النفتا للتحميل في يوليو ،مسجلة أكبر أحجام فورية على
أساس شهري هذا العام من خالل عطاءات.
وأضــاف التجار ،أن المؤسسة باعت إمــا  25أو  50ألــف طن مساء
الخميس للتحميل في نهاية يوليو ،لكنهم أضافوا أن التفاصيل لم
تتضح.
وشملت قائمة المشترين السابقين ا لــذي حصلوا على شحنات
للتحميل فــي يوليو مــن الكويت أرامـكــو للتجارة وفيتول وشركتي
ً
تجارة آسيويتين أخريين ،بعالوة تراوحت في الغالب بين  20دوالرا
للبرميل أو أقل دون خامات الشرق األوسط على أساس التسليم على
ظهر السفينة.
وتبيع مؤسسة البترول الكويتية معظم ما لديها من كميات عبر
ً
عقود أجلها  12شهرا تبدأ في أبريل وأغسطس وديسمبر ،وتعرض
بعض الكميات للبيع الفوري على أساس شهري.
ً
ً
وأت ـمــت الـشــركــة الـشـهــر الـمــاضــي ات ـفــاقــا أجـلــه  12ش ـهــرا يـبــدأ في
ً
أغسطس مع مشتريها اآلسيويين بعالوة  20دوالرا للطن فوق خامات
الشرق األوسط على أساس التسليم على ظهر السفينة وبعالوة 21.50
للنفتا الخفيفة.
ً
ولم تتبين أسباب بيع كميات فورية أكبر من المعتادة .لكن تجارا
ليسوا على صلة بالشركة قالوا ،إنها ربما كان لديها مشكلة في وحدة
ثانوية .ولم يتسن التأكد من هذا بشكل مستقل.
وعادة ال تعلق مؤسسة البترول الكويتية على صفقاتها.
وباعت المؤسسة أقل من  110آالف طن من النفتا الفورية للتحميل
في يونيو من خالل عطاءات.

ينخفض 24
البرميل الكويتي
ً
ً
سنتا ليبلغ  74.15دوالرا
انـخـفــض سـعــر بــرمـيــل النفط
ً
الـكــويـتــي  24سنتا فــي ت ــداوالت
ا لـخـمـيــس ،ليبلغ  74.15دوالرا
أ م ـيــر ك ـيــا م ـقــا بــل  74.39دوالرا
للبرميل في تداوالت أمس األول،
ً
وفـ ـق ــا ل ـل ـس ـعــر ال ـم ـع ـلــن مــن
م ــؤسـ ـس ــة الـ ـبـ ـت ــرول
الكويتية.

90.219.149
101.674.106
11.454.957
%12.7

عدد الصفقات

إقفال المؤشر
العام

إقفال المؤشر
األول

إقفال المؤشر
الرئيسي

عدد جلسات
التداول

17.467
20.876
3.409
%19.5

4.890.44
5.087.64
197.2
%4

4.904.82
5.180.4
275.58
%5.6

4.863.51
4.919.16
55.65
%1.1

5
5
-
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اقتصاد

ً
أسواق المال تغلق على ارتفاع تفاؤال بالمحادثات التجارية بين واشنطن وأوروبا

ارتفعت مؤشرات األسهم
األميركية خالل تداوالت
أمس األول للجلسة الرابعة
على التوالي عقب محضر
اجتماع االحتياطي الفدرالي
ووسط ترقب ما ينتج عن
النزاع التجاري ،قبيل صدور
تقرير الوظائف الشهري.

دخلت الرسوم األميركية الجديدة
على واردات من الصين حيز التنفيذ
أمـ ـ ــس مـ ـم ــا ي ـ ـنـ ــذر ب ــانـ ـط ــاق ح ــرب
تـ ـج ــاري ــة ب ـي ــن ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وال ـص ـي ــن رغ ـ ــم مـ ـخ ــاوف ال ـش ــرك ــات
والمستثمرين.
وت ـ ـ ـفـ ـ ــرض ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
بالتالي تعرفات بنسبة  25في المئة
على ما قيمته من  34مليار دوالر من
واإللكترونيات واألجـهــزة
المعدات
ّ
المتطورة المصنعة في الصين ،من
بينها سيارات.
من جانبها ،أعلنت الصين ،أمس،
أنـ ـه ــا «م ـض ـط ــرة التـ ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراءات
رد ضــروريــة» بعد خـطــوة الــواليــات
المتحدة ،متهمة واشنطن بإطالق
أكـ ـب ــر ح ـ ــرب تـ ـج ــاري ــة فـ ــي ال ـت ــاري ــخ
االقتصادي.
وصـ ـ ـ ــرح مـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم وزارة
التجارة الصينية في بيان« :تعهدت
ال ـص ـي ــن أال ت ـك ــون الـ ـمـ ـب ــادرة مـنـهــا
لكنها مضطرة إلى رد ضــروري من
أجل الدفاع عن المصالح األساسية
للبالد والشعب» .ومع أن المتحدث
لــم يحدد طبيعة تلك اإلج ــراء ات إال
ً
أن بكين كانت تعهدت قبال باتخاذ
إجـ ــراء ات مماثلة عبر فــرض رســوم
موازية على منتجات تستوردها من
الواليات المتحدة.
ك ـمــا اع ـت ـبــرت بـكـيــن أن م ــا قــامــت
بــه واشـنـطــن «ن ـمــوذج على التسلط
التجاري» الــذي يمكن أن يــؤدي إلى
«بلبلة في األسواق العالمية».
وذكر المتحدث أن وزارة التجارة
سترفع المسألة أمام منظمة التجارة
العالمية وستعمل مــع دول أ خــرى
«لحماية التبادل الحر».
وب ــال ـف ـع ــل ،بـ ـ ــدأت ال ـص ـي ــن ف ــرض

ر س ــوم جمركية على سلع أميركية
للرد بعد فــرض واشنطن تعريفات
إض ــاف ـي ــة ع ـل ــى ال ـع ـم ــاق ال ـص ـي ـنــي،
بحسب مــا أعلنت وزارة الخارجية
الصينية.
وق ــال ل ــو ك ــان ــغ ،الـمـتـحــدث بــاســم
وزارة الخارجية« :عقب قيام الواليات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ب ـت ـط ـب ـي ــق إج ـ ــراءاتـ ـ ـه ـ ــا
ال ـج ـم ــرك ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـصـ ـي ــن ،دخ ـل ــت
اإلج ـ ــراء ات الصينية ضــد الــواليــات
ً
ً
المتحدة حيز التنفيذ ف ــورا» ،وفقا
لوكالة «فرانس برس».
إلى ذلك ،قالت وكالة أنباء الصين
ً
الـجــديــدة (شينخوا) نـقــا عــن إدارة
ً
الجمارك ،إن رسوما جمركية صينية
على واردات من الــواليــات المتحدة
بقيمة  34مليار دوالر دخلت أمس.
وقالت شينخوا ،إن الرسوم التي
فــرض ـت ـهــا ن ـس ـب ـت ـهــا  25ف ــي ال ـم ـئــة،
وهــي تـعــادل النسبة التي فرضتها
واشنطن على سلع صينية لرسوم
ً
دخلت حيز التنفيذ أمس أيضا.
ف ــي األسـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة ،ارت ـف ـعــت
م ــؤش ــرات األس ـه ــم األم ـيــرك ـيــة خــال
ت ــداوالت الخميس للجلسة الرابعة
على التوالي عقب محضر اجتماع
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي ال ـ ـف ـ ـيـ ــدرالـ ــي ووس ـ ــط
ترقب ما ينتج عن النزاع التجاري،
وذلــك قبيل صــدور تقرير الوظائف
الشهري.
وارتـ ـف ــع «داو ج ــون ــز» الـصـنــاعــي
بنسبة  0.7في المئة أو  182نقطة إلى
 24356نقطة ،كما ارتـفــع «نــاســداك»
بنسبة  1.1في المئة أو  83نقطة إلى
 7586نقطة ،بينما ارتفع «»S&P 500
ً
األوســع نطاقا بنسبة  0.8في المئة
أو  23نقطة إلى  2736نقطة.
وف ــي األس ـ ــواق األوروبـ ـي ــة ،ارتـفــع

ّ
الذهب يقلص خسائره مع تراجع الدوالر

الدوالر يهبط مع دخول الرسوم
األميركية حيز التنفيذ
هبط ال ــدوالر أمــس مع دخــول رســوم أميركية
على واردات صينية حيز التنفيذ ،لكن االستجابة
الضعيفة من جانب أسواق العمالت لإلجراء ترجح
أن هذا التصعيد كان إلى حد كبير موضوعا في
حسابات المستثمرين ،الذين يركزون اآلن على
تـقــريــر الــوطــائــف األمـيــركـيــة ،ال ــذي مــن المنتظر
خروجه في وقت الحق .وفرضت الواليات المتحدة
رسوما جمركية على واردات سلع صينية بقيمة
 34مليار دوالر ،ودخـلــت الــرســوم حيز التنفيذ
اليوم ،لكن االستجابة بين العمالت الكبرى كانت
م ـحــدودة إلــى حــد مــا .وانـخـفــض مــؤشــر ال ــدوالر

مؤشر «ستوكس يوروب  »600بنحو
 0.41في المئة أو نقطة واحــدة إلى
 381نقطة .وارتفع مؤشر «فوتسي»
البريطاني ( )30 +نقطة إلــى 7603
ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط ،وصـ ـ ـع ـ ــد م ـ ــؤش ـ ــر «داك ـ ـ ـ ــس»
األلماني ( )146 +نقطة إلــى 12464
ن ـق ـطــة ،وارتـ ـف ــع ال ـم ــؤش ــر الـفــرنـســي
«كاك» ( )45 +نقطة إلى  5366نقطة.
وف ـ ـ ــي آس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت األسـ ـهـ ــم
اليابانية خالل تعامالت أمس ،بسبب
التفاؤل بشأن المحادثات التجارية
بين أميركا واالتحاد األوروبي ،ورغم
إطالق الواليات المتحدة الرصاصة
األول ـ ـ ــى ف ــي الـ ـح ــرب ال ـت ـج ــاري ــة مــع
الـ ـصـ ـي ــن ،ل ـك ـن ـه ــا س ـج ـل ــت خ ـســائــر
أسبوعية.
وأغ ـل ــق م ــؤش ــر «ن ـي ـك ــي» الـجـلـســة
ً
مرتفعا  1.12فــي المئة إلــى 21788
نقطة ،لكنه سجل خسائر أسبوعية
بـنـسـبــة  2.3ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ك ـمــا صعد
ً
المؤشر األوسع نطاقا «توبكس» 0.9
في المئة عند  1691نقطة.
واس ـت ـقــر الـ ـ ــدوالر م ـقــابــل الـعـمـلــة
اليابانية عند  110.64ين.
ً
أيـ ـض ــا ،أن ـه ــت األس ـه ــم الـصـيـنـيــة
تعامالت الجمعة على ار تـفــاع بعد
تراجعها إلى أدنــى مستوياتها في
أكثر من عامين ،مع تصاعد التوترات
الـتـجــاريــة بين أكـبــر اقـتـصــاديــن في
العالم.
وأغـلــق مــؤشــر شنغهاي المركب
ً
ال ـج ـل ـس ــة م ــرتـ ـفـ ـع ــا  0.5فـ ــي ال ـم ـئــة
عـنــد  2746نقطة ليقلص خسائره
األسبوعية السابعة على التوالي إلى
 3.5في المئة ،وهي سلسلة الخسائر
األكبر في ست سنوات.
وارت ـ ـفـ ــع الـ ـ ـ ــدوالر م ـق ــاب ــل الـعـمـلــة
الصينية  0.18في المئة إلى .6.6490

مقابل سلة تضم  6عمالت إلــى  ،94.317بعد أن
هبط إلى  94.177مسجال أدنى مستوياته منذ 26
يونيو في اليوم السابق .ساعد هذا اليورو على
االرتفاع إلى  1.1727دوالر ،وهو أعلى مستوياته
منذ  26يــونـيــو .وارت ـفــع ال ــدوالر األسـتــرالــي 0.1
فــي الـمـئــة إل ــى  0.7405دوالر أم ـيــركــي ،ومـقــابــل
الين الياباني ،انخفض الدوالر  0.1في المئة إلى
 110.56ين ،بينما ظل اليوان الصيني ضعيفا أمام
الدوالر ،إذ انخفض  0.2في المئة إلى  6.6506يوان
لـلــدوالر .ولــم يسجل الجنيه االسترليني تغيرا
يذكر عند  1.3224دوالر.

قلصت أسـعــار الــذهــب خسائرها أمس
مــع ضـغــط ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة األمـيــركـيــة
على بضائع صينية على الدوالر ،مما عزز
المخاوف من نشوب حــرب تجارية كاملة
بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقالت هيلين الو المحللة االقتصادية
لدى أرجوناوت سيكيوريتيز «إذا تصاعدت
ال ـح ــرب ال ـت ـجــاريــة ،ق ــد تـبـيــع الـصـيــن بعد
ذلك أوراقــا مالية أميركية وتشتري ذهبا.
سيكون هذا حدثا كبيرا» .وانخفض الذهب
 0.1فــي المئة فــي المعامالت الفورية إلى
 1256.54دوالرا لألوقية (األونصة) بحلول
ا لـســا عــة  0702بتوقيت غرينتش ،بعد أن
هبط إلى  1252.15دوالرا لألوقية في وقت
سابق من الجلسة.

لكن الـمـعــدن األصـفــر اتـجــه إلــى تحقيق
أول مكسب أسـبــوعــي فــي أرب ـعــة أســابـيــع.
وتراجعت عقود الــذهــب األميركية اآلجلة
للتسليم فــي أغـسـطــس  0.1فــي الـمـئــة إلــى
 1257.50دوالرا لألوقية .ومن بين المعادن
الـنـفـيـســة األخـ ـ ــرى ،ق ـف ــزت ال ـف ـضــة  0.5في
المئة إلى  16.06دوالرا لألوقية .وانخفض
البالديوم  0.2في المئة إلى  945.97دوالرا
لألوقية ،بينما زاد البالتين  0.3في المئة
إلى  842.70دوالرا لألوقية.
(رويترز)

النفط يتأرجح في تعامالت متوترة
ت ــأرجـ ـح ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط ام ـ ــس فــي
سوق اتسم بالتوتر مع تطبيق الواليات
المتحدة مجموعة من الرسوم الجمركية
على بضائع صينية ،في إجراء قد يدفع
بكين إلى الرد برسوم مماثلة قد تشمل
وارداتها من الخام األميركي.
وهبطت أسعار النفط في التعامالت
المبكرة مع تراجع أسواق األسهم.
لـكــن بـحـلــول ال ـســاعــة  0528بتوقيت
غرينتش ،ارتفعت العقود اآل جـلــة لخام
غرب تكساس الوسيط األميركي  13سنتا،
أو ما يعادل  0.2في المئة ،عن التسوية
السابقة إلى  73.07دوالرا للبرميل.

وانخفضت العقود اآلجلة لخام القياس
العالمي مزيج برنت ستة سنتات ،أو ما
يـعــادل  0.1فــي المئة ،إلــى  77.33دوالرا
للبرميل.
ويخيم النزاع التجاري بين الواليات
الـمـتـحــدة والـصـيــن بـظــالــه عـلــى أس ــواق
النفط.
ويبلغ حجم شحنات الخام األميركية
إلى الصين نحو  400ألف برميل يوميا
بـقـيـمــة ت ـصــل إل ــى م ـل ـيــار دوالر شـهــريــا
ب ــاألسـ ـع ــار ال ـح ــال ـي ــة .ومـ ــن شـ ــأن ف ــرض
الرسوم الجمركية عليها أن يفقد الخام
األميركي تنافسيته في الصين.

مع ترقب الحروب االقتصادية ...إلى أين تتجه األموال وتستقر؟
مع دق طبول الحروب التجارية،
الـتــي قــد تتحول القـتـصــاديــة ،بين
الــواليــات المتحدة وبـعــض الــدول
أب ـ ــرزه ـ ــا ال ـص ـي ــن ،يـ ـب ــدو ال ــوض ــعً
االق ـت ـصــادي غــائـمــا ،وتـ ــزداد حالة
عدم اليقين حول مستقبل األسواق،
وي ـث ــار ال ـق ـلــق ح ــول االس ـت ـث ـمــارات
ً
اآلمـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـق ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــديـ ـ ــا ،وي ـ ـص ـ ـبـ ــح
المستثمرون في حيرة من أمرهم
حول المالذات المناسبة ألموالهم
حال اقتراب العاصفة.
ومـ ـ ـ ــع ت ـ ـصـ ــاعـ ــد حـ ـ ـ ــدة الـ ـت ــوت ــر
ً
ال ـت ـج ــاري أخـ ـي ــرا م ــع قـ ــرار اإلدارة
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ـ ــرض ق ـ ـي ـ ــود ع ـلــى
االستثمارات الصينية في المجاالت
الـتـكـنــولــوجـيــة رغ ــم تخفيف حــدة
ً
اللهجة الح ـقــا ،وم ــع تـغــريــدة على
موقع التواصل االجتماعي «تويتر»
لــوزيــر الـخــزانــة األمـيــركــي «ستيفن
م ـنــوت ـش ـيــن» بـ ــأن اإلج ـ ـ ـ ــراءات ضد
الصين في هذا المجال ستتعداها
ً
مستقبال إلــى دول أخ ــرى إذا ثبت
«سرقتها» للتكنولوجيا األميركية،
ل ـي ـت ـضــح أن ال ـ ـحـ ــرب الـ ـت ــي بـ ــدأت
ً
تجارية مع الصين تتحول تدريجيا
إلى اقتصادية ،وقد تنتشر لتشمل
ً
أطرافا أخرى.

وال شك أن «مواجهة اقتصادية»
ب ـيــن ال ــدول ـت ـي ــن األول ـ ـ ــى وال ـثــان ـيــة
ً
مــن حيث حجم االقـتـصــاد عالميا
م ــن شــأنـهــا أن تـغـيــر كـلــة الـقــواعــد
ً
ً
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـق ــرة ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ،ف ـ ـضـ ــا عــن
إره ـ ــاص ـ ــات ات ـ ـسـ ــاع ال ـم ــواج ـه ــات
االقتصادية مع أطــراف أخــرى ،بما
يفرض التساؤل حــول ما يجب أن
يفعله المستثمرون في المستقبل
ً
القريب حفاظا على أموالهم.
ولـعــل أول مــا يجب التنبه إليه
ً
يقينا ،هو ما أشارت إليه صحيفة
«وول س ـت ــري ــت ج ـ ــورن ـ ــال» ،ال ـتــي
كشفت عن اإلجراءات األميركية ضد
االستثمارات الصينية ،بأن الواليات
المتحدة لم تعد الملجأ اآلمن األول
ً
لــاسـتـثـمــارات وأن شـكــوكــا كبيرة
ستثار حول مدى «انفتاح» االقتصاد
األميركي أمام األجانب ،بما يفرض
البحث عن بدائل ،ال سيما في ظل
ت ـصــدر ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لـلــدول
المستقطبة لــاسـتـثـمــارات خــال
األعوام األخيرة.
وب ـ ـش ـ ـك ـ ــل م ـ ـب ـ ــاش ـ ــر سـ ـتـ ـت ــأث ــر
شــركــات الـتـكـنــولــوجـيــا األمـيــركـيــة
ال ـتــي ف ــرض تــرامــب عـقــوبــات على
االستثمارات فيها ،بما يخلق فرصة

لالستثمارات «غير الصينية» بأن
تعمل على إحالل نظيرتها الصينية
ً
تدريجيا ،غير أن هذا يبقى شريطة
أن يكون المستثمرون «مطمئنين»
ً
إلـ ـ ــى أن دول ـ ـهـ ــم لـ ــن ت ـت ـه ــم الح ـق ــا
بــ»ســرقــة» التكنولوجيا األميركية
ب ـم ــا ي ـج ـعــل أم ــوالـ ـه ــم مـسـتـهــدفــة
بدورها ،وأن الحروب التجارية لن
تتسع بحيث تقوض مبيعات تلك
الشركات.
ومـ ـ ـ ـ ــع االنـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاش الـ ـمـ ـت ــوق ــع
ل ـ ــاق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد ب ـ ـس ـ ـبـ ــب الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــروب
االقتصادية ،يمكن التأكيد على أن
ال ـعــودة لالستثمار التقليدي في
ش ــراء الــذهــب خـيــار جـيــد ،شريطة
ً
أن يتم االستثمار فيه مبكرا ،وقبل
ارتفاع سعره بعد اعتماد الكثيرين
عـلـيــه بــوصـفــه «الـمـلـجــأ أو الـمــاذ
األخير».

البترول والغذاء
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن الـ ـت ــراج ــع
المتوقع لالستثمار في الشركات
ً
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة وف ـ ـق ـ ــا ل ـش ـب ـكــة
«فـ ــوكـ ــس» ف ـ ــإن ه ـ ــذا ال ي ـع ـنــي أن
باقي مجاالت االستثمارات آمنة

واحتماالت دخولها ضمن السلع
التي تدخل في الحروب التجارية
ب ـم ــا ي ــرف ــع األسـ ـ ـع ـ ــار ،ويـجـعـلـهــا
ً
ً
ً
مـجــاال محتمال لالستثمار وفقا
لـ ــ»فـ ـي ــل م ــاكـ ـيـ ـن ــون» ال ـم ـح ـل ــل فــي
مجموعة «في.بي.تي» االستثمارية
اإلنكليزية ،الــذي قــال لـ»فوربس»
ً
إن رك ـ ــودا قــد ي ـضــرب االقـتـصــاد،
بالتالي فــإن السلع التي ال يمكن
مقاطعتها ،وفي مقدمتها األغذية،
تصبح المجال األنسب لالستثمار.

األموال الساخنة

ً
ب ــدوره ــا ،الس ـي ـمــا أن آث ـ ــارا غير
متوقعة قــد تستهدف القطاعات
الصناعية التقليدية ،السيما بعد
الجمارك األميركية على الصلب
واأللمنيوم.
أم ــا فــي م ـجــال االسـتـثـمــار في
الـسـلــع األول ـيــة فــإنــه مــع الـتــراجــع
الـ ـمـ ـت ــوق ــع ل ـل ـن ـم ــو الـ ـع ــالـ ـم ــي مــع

انخفاض حركة التجارة وتقييد
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ،والـ ـ ـ ــذي أش ـ ــارت
«فــوربــس» إلــى أن صـنــدوق النقد
الدولي بصدد إعادة تقدير النسبة
الـمـتــوقـعــة لـعــامــي  2018و2019
( 3.9في المئة) ،فإن أسعار البترول
والفحم والغاز الطبيعي ستشهد
ً
ً
تراجعا كبيرا ،الرتباطها الشرطي

ً
دائ ـمــا بـمـعــدالت النمو العالمي،
بما يؤشر الستثمارات غير آمنة
في هذا المجال.
أما فيما يتعلق بأسعار المواد
الغذائية فالمتوقع لها االرتفاع
خالل المرحلة المقبلة ،للعديد من
األسباب أهمها العوامل المناخية
ف ــي ال ـ ــدول الـمـنـتـجــة الــرئـيـسـيــة،

ويـ ـبـ ـق ــى األهـ ـ ـ ــم ف ـ ــي ال ـم ــرح ـل ــة
المقبلة اختيار الدولة التي تتوجه
إليها االسـتـثـمــارات ،فــإذا وصلت
الـ ـ ـح ـ ــرب االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ل ـم ــراح ــل
مـتـقــدمــة بـيــن ال ــوالي ــات المتحدة
وا لـصـيــن فمن المنتظر أن تكون
االس ـت ـث ـم ــارات ف ــي الــدول ـت ـيــن في
خ ـطــر ،السـيـمــا ف ــي الـصـيــن الـتــي
تعتبر الواليات المتحدة المشتري
األول لمنتجاتها (تستحوذ على
ق ــراب ــة رب ــع الـ ـص ــادرات الصينية
ً
تـقــريـبــا) ،أم ــا ال ــوالي ــات المتحدة
فاستهداف االستثمارات الصينية

تجعل باقي االستثمارات من بقية
ً
الدول في غير مأمن أيضا.
وتذكر مجلة «فــوريــن بوليسي»
أن مالذات االستثمارات اآلمنة ،مثل
سويسرا على سبيل المثال ،ظهرت
بسبب وج ــود ص ــراع ــات سياسية
واق ـت ـصــاديــة إبـ ــان مــرح ـلــة ال ـحــرب
الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة وال ـ ـبـ ــاردة ،ومــع
ات ـبــاع تـلــك ال ــدول لـسـيــاســات أقــرب
ً
لـلـحـيــاديــة فــإن ـهــا ك ـث ـيــرا م ــا تـكــون
ً
األكثر أمنا في وقت السيولة (غياب
اليقين) االقتصادية العالمية ،وهو
ً
م ــا يـنـتـظــر أن ي ـح ــدث أيـ ـض ــا حــال
ات ـس ــاع ن ـطــاق الـ ـح ــروب الـتـجــاريــة
واالقتصادية وزيادة حدتها .ويبقى
ً
األكثر تحقيقا للربح في تلك الفترات
ً
هم األكثر استعدادا للمغامرة بعدم
ت ــرك أمــوال ـهــم فــي ال ـم ــاذات اآلمـنــة
واستخدام التحركات الممكنة بين
مختلف الــدول والمجاالت من أجل
حـصــد مـكــاســب ســري ـعــة ،حـيــث إن
ظــاهــرة «األم ــوال الساخنة» تزدهر
فــي ظــل االض ـطــرابــات االقتصادية
ً
عموما ،غير أن األمر يبقى مغامرة
قــد يـكــون بـهــا غـنــم ،إال أن ال ـغــرم ال
يمكن تعويضه.
(أرقام )

ً
ً
«المتحد» 26 :فائزا جديدا بـ«الحصاد» هذا األسبوع «الوطني» :خصم لعمالء باقة الشباب في «طلبات»

أج ــرى البنك األهـلــي المتحد فــي الــرابــع
من يوليو الجاري السحب األسبوعي على
جــوائــز الـحـصــاد اإلس ــام ــي ،وه ــو برنامج
ال ـجــوائــز األول ف ــي ال ـكــويــت ال ـم ـتــوافــق مع
أحكام الشريعة اإلسالمية ،الذي يقدم أكبر
قيمة جوائز ألكبر عدد من الفائزين ،ويتيح
لعمالء حساب الحصاد اإلسالمي الدخول
في السحب على  26جائزة أسبوعية تتكون
من جائزة كبرى بقيمة  25000دينار كويتي،
إضافة إلى  25جائزة قيمة كل منها 1000
ً
دينار ،فضال عن  4جوائز ربع سنوية بقيمة
 250000دي ـنــار لـلــرابــح ،وال ــذي يمكنه من
تحقيق حلم العمر بالسفر أو الدراسة في
ال ـخــارج أو امـتــاك الـمـنــزل والـسـيــارة التي
طالما حلم بها.
وب ـهــذه المناسبة أوض ــح الـبـنــك األهـلــي
الـمـتـحــد" :ان ـنــا ب ـهــذا الـسـحــب نـضـيــف إلــى
قائمة الفائزين بجوائز الحصاد اإلسالمي
ً
ً
 26رابحا جديدا ليصل بذلك عدد العمالء
ً
الفائزين إلى أكثر من  1300فائز سنويا.

وأسفر السحب األسبوعي على حصول
طارق عبدالرحمن الشيراوي على الجائزة
األسـبــوعـيــة الـكـبــرى بقيمة  25000ديـنــار.
ً
باإلضافة إلى حصول  25فائزا على 1000
دي ـنــار لـكــل راب ــح وه ــم :فيصل زي ــد الــزيــد،
أحمد عباس عبدالله ،صباح محمد النجادة،
ع ـل ــي ن ـق ــي أنـ ـ ـب ـ ــاز ،س ـل ـم ــى ع ـل ــي ال ـن ــاج ــي،
عــوض سعيد حميد عــوض ،خضير أحمد
ال ـقــاضــي ،مــاجــد حــابــس الـمـطـيــري ،سهام
محمد العازمي ،ناصرعبدالعزيز الزيد ،لندا
خالد الديري ،انيتا بخاري أمجد ،إبراهيم
عبدالعزيز إبراهيم  ،منى عبدالرزاق يوسف،
ج ـس ـن ـتــا ل ـي ـن ـي ـتــي دي ـ ـسـ ــوزا ،ع ـب ــدال ــرس ــول
علي بــدر خــان ،عمار أبــو حجلة مصطفى،
جــورج مالك ع ــزام ،حسن صالح الصديق،
عبدالعزيز سليمان النفيسي ،سلمى عامر
حـســن ،ابـتـســام مـهــدي الـسـمــاك ،علي عــادل
جعفر ،عبدالمهدي حسين فضل الله وفاطمة
جعفر محمد.
وت ـ ـت ـ ـل ـ ـخـ ــص ش ـ ـ ـ ـ ــروط االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة م ــن

السحوبات على جــوا ئــز برنامج الحصاد
اإلس ــام ــي ف ــي ف ـتــح ال ـح ـســاب بـقـيـمــة 100
ً
دينار ،علما أن عمالء حساب الحصاد في
الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في
ً
س ـحــوبــات ال ـح ـصــاد ع ـلــى ال ـج ــوائ ــز طـبـقــا
لشروط وأحكام البرنامج.

ً
انطالقا من حرصه الدائم على توفير أفضل
الخدمات والحلول المصرفية المصممة لتتناسب
مع فئة الشباب ،أعلن بنك الكويت الوطني تقديم
خصم حتى  50في المئة لعمالء حساب الشباب
ً
عند الشراء عبر موقع «طلبات» .وتعقيبا على
هذا العرض المميز ،قالت بــدور العدساني من
الخدمات المصرفية الشخصية في البنك «نولي
ً
ً
عمالء باقة شباب الوطني اهتماما خاصا ،حيث
نضعهم في صدارة أولوياتنا ،ومن هذا المنطلق،
نركز جهودنا على تصميم عروض مميزة ،بما
يتناسب مع احتياجاتهم ويعود عليهم بالفائدة».
وأضــافــت «يسعى البنك لتوفير أفضل تجربة
مصرفية لعمالئه من الشباب تتميز بالسهولة
والراحة واألمــان ،كما نتطلع إلى تزويدهم بكل
الخدمات الجديدة المميزة واالستثنائية».
ولكي يحصل عمالء حساب شباب الوطني
على هذا الخصم المميز ،الذي يصل إلى ،%50
ما عليهم سوى إتمام عملية الشراء عبر موقع

طلبات باستخدام بطاقة الشباب  Visaالوطني
ً
مسبقة الدفع ،علما بأن الحد األقصى للخصم هو
 5د.ك .وتابعت العدساني قائلة «ندعو عمالءنا
إلى متابعة حسابات البنك عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،لالطالع على العروض الجديدة التي
سنقدمها بشكل مستمر ،ونحن نعدهم بالكثير
من المفاجآت السارة».
هــذا ،وتتضمن بطاقة الشباب فيزا الوطني
مسبقة الدفع الجديدة مزايا متعددة وحصرية،
ومنها إمكانية تحويل األموال من البطاقة مسبقة
ً
ال ــدف ــع إل ــى ح ـســاب الـعـمـيــل ،ف ـضــا ع ــن سحب
األموال من بطاقة الشباب فيزا مسبقة الدفع من
دون رســوم إضافية عبر أجـهــزة السحب اآللــي
الخاصة بالبنك.
وبإمكان عمالء الشباب االستفادة من الخدمات
ً
الجديدة التي أطلقها البنك مؤخرا ومنها خدمة
«الوطني للدفع السريع» ،خدمة «المحادثة عبر
ً
الفيديو» ،والتي تخولهم إجــراء مكالمة وجها

بدور العدساني
لوجه مــع موظفي الخدمة فــي البنك ،ويضاف
إل ـي ـهــا ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي يــوفــرهــا ال ـب ـنــك ومنها
التواصل من خالل  WhatsAppوخدمة الوطني
الهاتفية (.)1801801
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تداوالت األجل تقتل فرصة انتعاش سعر «البتكوين»
ً
ةديرجلا
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من يترقب صعودها مجددا سيطول انتظاره

كيفن كيلهر

فقدت بتكوين ثلثي قيمتها
منذ منتصف ديسمبر الماضي،
في أعقاب تحسن ضخم
أوصل سعرها إلى نحو 20
ألف دوالر ،وعلى الرغم من
الهبوط ال تزال بتكوين
تساوي أكثر من  10أمثال ما
كانت عليه قبل عامين فقط.
واألشخاص ،الذين حققوا
ثروات في وول ستريت
أو أمضوا عملهم المهني
في دراسة االستثمار بدأوا
بالتشكيك في بتكوين.

ث ـبــت أن الـتـنـبــؤ بـمـسـتـقـبــل بـتـكــويــن
والعمالت االفتراضية األخــرى في أغلب
األحيان ال يعدو أن يكون مجازفة خرقاء
وغـيــر مــربـحــة .ويـشـيــر أحــد التفسيرات
ال ـ ـتـ ــي ط ــرحـ ـه ــا بـ ـع ــض االقـ ـتـ ـص ــاديـ ـي ــن
لالنهيار في أسعار العمالت االفتراضية
فــي ه ــذه الـسـنــة ال ــى أن صـعــود بتكوين
الكبير السابق قد ال يتكرر فترة من الزمن.
وتــم ت ــداول مقالة كتبها االقتصادي
الـيــابــانــي الـمـشـهــور يــوكـيــو نوغوتشي
في األسبوع الماضي بين المتحمسين
لبتكوين .وج ــادل فــي ه ــذه الـمـقــالــة بــأن
نقطة التحول في تحسن سعر بتكوين
تصادفت مع طرح سوق األسعار اآلجلة
لبتكوين في الواليات المتحدة.
فـفــي ال ـعــاشــر مــن شـهــر ديـسـمـبــر بــدأ
سوق كبو  CPUتــداوالت بتكوين اآلجلة
وق ـ ــد ب ـل ـغ ــت أس ـ ـعـ ــار ب ـت ـك ــوي ــن ذروتـ ـه ــا
بعد خمسة أي ــام .وكـتــب نوغوتشي في
األسبوعية اليابانية دايــامــونــد ويكلي
ً
يقول " نظرا ألن باالمكان اآلن التداول في
ً
أسعار بتكوين اآلجلة فلن نشهد ارتفاعا
ً
سريعا من جديد".
وتــردد مجادلة نوغوتشي أصــداء ما
أورده اق ـت ـصــاديــون فــي شـهــر مــايــو في
م ـج ـلــس االح ـت ـي ــاط الـ ـف ــدرال ــي ف ــي ســان
فــرانـسـيـسـكــو ف ــي ورق ــة ب ـع ـنــوان " كيف

غيرت التداوالت اآلجلة أسعار بتكوين"،
إذ ذكرت الورقة أن "الصعود السريع ثم
ال ـه ـبــوط ال ــاح ــق ف ــي ال ـس ـعــر ب ـعــد طــرح
األسعار اآلجلة ال يبدو مجرد مصادفة
ً
بل تماشيا مع سلوك التداول الذي يواكب

بصورة نموذجية تطبيق األسواق اآلجلة
لألصول".
وف ـق ــدت بـتـكــويــن ثـلـثــي قـيـمـتـهــا منذ
منتصف شهر ديسمبر الماضي ،وذلك
في أعقاب تحسن ضخم أوصــل سعرها

آيسلندا تبحث عن بديل لصناعة تعدين
البتكوين اآلفلة
●

رانغهيلدر سيغورداردوتير ونيك ريغيلو

بعد تبديد ما يعادل كمية الطاقة التي تستهلكها عائالت آيسلندا
مجتمعة ،يوشك مصنعو عملة بتكوين االفتراضية على تعويض
مجتمع ذلك البلد الذي احتضنهم بشيء ما.
وتتطلع آيسلندا إلى ما وراء تالشي العمالت االفتراضية إذ تأمل
مشاريع أخرى بحاجة إلى النوع نفسه من البنية التحتية ،التي يعتمد
عليها مصنعو بتكوين ،والتي تشمل مناطق مثل تطبيقات التعليم
العميقة للسيارات ذاتية القيادة أو المترجمين اآلليين.
ويقول جوهان سنوري سيغوربغسون وهو مدير تنمية أعمال لدى
مصنع طاقة إتش إس أوركا في آيسلندا الذي يوفر الكهرباء إلى مراكز
المعلومات التي يستخدمها مصنعو العمالت االفتراضية ،إن "بتكوين
قد ال تكون موجودة هنا في المستقبل البعيد" ،لكن المراكز نفسها سوف
تصبح حاضنات للتقنية الجديدة "وهذا ما نراهن عليه".
ويتطلب تعدين بتكوين كميات كبيرة من الطاقة من أجــل عملية
التعدين ومن أجل تبريد الحواسيب الكثيرة التي تستخدم لفك الرموز
في سبيل إنتاج كمية محدودة من بتكوين.
وحسب تقديرات آيسلندا فإن هذه الصناعة سوف تستهلك أكثر من
مئة ميغاوات بحلول نهاية السنة.
وقد أصبحت هذه الجزيرة مثل مغنطيس جذب لهذه الممارسة بعد
أن أدرك مصنعو العمالت االفتراضية أنها منطقة شديدة البرودة وأن
ً
الكهرباء هناك – الحرارية والمائية – تكلف أقل كثيرا من معظم األماكن
األخرى .وكانت الطاقة الرخيصة في آيسلندا قد اجتذبت صناعات كثيفة
الطاقة مثل مصاهر األلمنيوم.

ذكريات مؤلمة
تعتبر آيسلندا أكثر حساسية من معظم الدول ازاء خطر دعم صناعة
قد تتجه نحو الفشل .وهي ال تزال تحتفظ بذكريات مؤلمة أعقبت انهيار
األعمال المصرفية عام  2008مما دفع بالجزيرة الى أحضان صندوق
ً
النقد الدولي وأفضى إلى رقابة على رأس المال تم رفعها أخيرا فقط.
ً ً
مستقبل بتكوين وغيرها من العمالت االفتراضية ليس واضحا أبدا.
فبعد أن ارتفعت إلى حوالي  19ألف دوالر في وقت متأخر من السنة
الماضية هوت إلى أقل من  6آالف دوالر األسبوع الماضي.
كما أن الكثير من أشكال العمالت االفتراضية األخــرى التي يصل
عددها الى نحو  800عملة أصبحت عديمة القيمة وانهارت بصورة تامة.
ً
لكن آيسلندا بحاجة ملحة أيـضــا إلــى تنويع اقتصادها مــن أجل

جهاز تعدين بيتكوين
االعتماد بدرجة أقل على صيد األسماك وصهر األلمنيوم .وهنا يمكن
ً
لمراكز المعلومات التي أنشئت لتمكين تعدين بتكوين أن تؤدي دورا
ً
رئيسيا.

بناء المعرفة
يقول غيسلي كاترينارسون وهو كبير المديرين التجاريين في أكبر
مركز معلومات في آيسلندا يدعى "أدفانيا" ،إن المركز طور معرفة هائلة
حول أفضل الطرق فعالية لتشغيل سالسل تلك األنظمة "وهو يستخدم
اآلن هذه المعرفة والخبرة من أجل زيادة جودة خدمات عمالئنا".
ً
ً
وبالنسبة الى آيسلندا فإن ذلك يعني طريقا أكثر وضوحا لجني
الفوائد من التقنيات الرقمية ،ويضيف أن أدفانيا تعمل في األساس مع
جامعة ستانفورد واتش بي انتربرايز لمحاكاة كيفية استجابة القلب
البشري الفعلية لألدوية التجريبية.
ويقول أسجير مارغيرسون وهو المدير التنفيذي لمصنع الطاقة
اتــش اس أوركــا " لقد بــدأت الـثــورة الرابعة وســوف يكون من المرعب
بالنسبة لنا في آيسلندا أال نتبع ذلك التطور وإذا لم نشارك في التطور
التالي نحو المستقبل فسوف نتراجع".
وتقول كريسستين آر ثوريسون وهي مديرة معهد آيسلندا آلالت
الذكاء ،إن مراكز المعلومات التي تستخدم في الوقت الراهن من قبل
مصنعي بتكوين "أساسية بالنسبة إلــى الثورة الصناعية الجارية،
ً
وإن الذكاء االصطناعي اليوم ال يزال يتطلب الكثير جدا من المعلومات
وبقدر يفوق قوة الحوسبة".
ً
وتضيف ثوريسون قائلة ،إن "الـعــرض أقــل كثيرا مــن الطلب اآلن"
وهي تتنبأ "باعتماد بارز على مراكز المعلومات خالل الخمسين سنة
المقبلة على األقل".
(بلومبيرغ)

زيادة اإلمدادات تخفض تكلفة فائض
الطاقة اإلنتاجية في «أرامكو»
●

تسفيتانا باراسكوفا

ق ــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
ل ـشــركــة ال ـن ـفــط ال ـس ـعــوديــة
الحكومية العمالقة (أرامكو)
فـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي
إن ل ــدى ال ـس ـعــوديــة طــاقــة
إنتاج احتياطية تصل الى
ً
مليوني برميل يوميا ،وهي قــادرة على
تلبية الطلب اإلضــافــي فــي حــال حــدوث
تعطل في إمدادات النفط.
وأشار رئيس الشركة مديرها التنفيذي
أمين ناصر ،في تصريح بنيودلهي يوم
ً
االثنين ،الى أن الشركة التي تضخ حاليا
 10ماليين برميل في اليوم تستطيع ضخ
نحو  12مليون برميل في اليوم.
وتمكنت السعودية ،وهــي أكبر دولــة
منتجة للنفط في منظمة أوبك ،من دفع كل
الدول األعضاء فيها الى اتفاقية تقضي
ب ــرف ــع م ـس ـتــوى اإلنـ ـت ــاج ال ـح ــال ــي ،ولـكــن
البيان الرسمي لم يحدد تفاصيل حصة
كل دولة في زيادة اإلمدادات.
وواف ـق ــت "أوب ـ ــك" عـلــى ال ـب ــدء بالتقيد
بزيادة المعروض بنسبة  100في المئة
اعتبارا من األول من شهر يوليو ،مقارنة
مع التزام بنسبة  152في المئة في شهر
مــايــو  2018بـخـفــض اإلن ـت ــاج .وبحسب
مسؤولين ،فإن االتفاقية ستشهد زيادة
فعلية في اإلنتاج تصل الى حوالي 600
ألف برميل في اليوم فقط .ومن المتوقع
أن يكون للسعودية ومعها روسيا التي
تتصدر الدول األطراف من خارج "أوبك"
الـنـصـيــب األك ـب ــر م ــن االلـ ـت ــزام بــالــزيــادة
بنسبة  100في المئة ،ألن لديهما السعة
االحتياطية الكافية لزيادة االنتاج.

المغرية ...صناعة النفط
الرواتب
رغم
ً ً
تعاني نقصا حادا في مهندسي البرمجة
●

ايرينا سالف

األتمتة ،والتحليل اإللكتروني للمعلومات
وإنـ ـت ــرن ــت األشـ ـ ـي ـ ــاء ،س ـم ـهــا م ــا تـ ـش ــاء ،هــي
الصناعة المدفوعة بالفعالية وتبني التقنية
الرقمية التي ازدهرت في فترة ما بعد األزمة
األخيرة ،وكما يحدث في أغلب األحيان يؤدي
الـتـبـنــي ال ـم ـت ـســارع ل ـهــذا الـنـســق إل ــى نقص
المهارات المالئمة.
وتعول شركات النفط بازدياد على جوانب
مثل حوسبة كالود وإنترنت األشياء للحفاظ
على التقدم في المنافسة .وهذا يعني أن هذه
الـشــركــات بحاجة إلــى الـمــزيــد مــن مهندسي
ال ـب ــرام ــج الس ـت ـم ــرار األع ـ ـمـ ــال ،ب ـح ـســب قــول
محلل صناعة الطاقة مارك فينابلز إلى مجلة
فوربس.
وبسبب طبيعة صناعة النفط والغاز كان
ً
مفهوما ذلك التوجه نحو تبني حلول كالود
وترابط إنترنت األشياء وإحالل اآلالت .وتشكل
إدارة المئات من اآلبار في مساحات شاسعة
ومــراقـبــة تدفقاتها والتنبؤ بــأدائـهــا بضعة
أمثلةفقط عن كيف أصبحت التقنية الرقمية
مؤثرة في صناعة الوقود الحفري ،فهي توفر
ال ـمــال وتـحـســن ال ـك ـفــاءة وتـجـعــل الـعـمــل في
ً
الحقول والمنصات أكثر أمنا وسالمة.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذل ــك ف ــإن ه ــذه الـمــراقـبــة

واإلدارة وال ـت ـن ـبــؤ تـتـطـلــب مـ ـه ــارات بـشــريــة
ومهارات برمجة هندسية على وجه التحديد.
وك ـل ـمــا ازداد ع ــدد أج ـه ــزة اإلحـ ـس ــاس لــديــك
وأج ـه ــزة الــربــط مــع شـبـكــة إنـتــرنــت األش ـيــاء
تزداد معلوماتك التي تحتاج الى تحليل من
ً
أجــل تحقيق أي فــائــدة منها .ونـظــرا إلــى أن
الذكاء االصطناعي القادر على القيام بذلك
لم يتحقق بعد فإن الموهبة البشرية تعتبر
أساسية لهذه الغاية.
ويـقـتـبــس فـيـنــابـلــز ع ــن هـيــو روث ــوي ــل من
شركة توظيف النفط والغاز بتروبالن قوله
بــوجــود طلب مـتــزايــد على أشـخــاص لديهم
الـمـعــرفــة وال ـخ ـبــرة فــي هـنــدســة ال ـبــرامــج في
صناعة الطاقة.
ومن المحتمل أن تشكل تلبية هذا الطلب
ً
تحديا نتيجة أن نقص المواهب في الطاقة
ً
يمثل جزءا فقط من النقص األوسع في عالم
يسعى الى أكبر قدر ممكن من الترابط.
ً
ويــذكــر أن النقص الهندسي ليس جديدا
فـقــد الحـظــت ال ــورق ــة الـبـيـضــاء الـتــي صــدرت
عن اكسبيرس انجنييرنغ في سنة  2017أن
الوظائف الهندسية كانت األصعب لشغلها
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة خ ــال تـســع سـنــوات
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي .وع ـلــى صـعـيــد عــال ـمــي كــانــت
الــوظــائــف الـهـنــدسـيــة فــي الـمــركــز الــرابــع في
صعوبة شغلها.

تحوط العمالت
يقصد به الحد من الخسارة في صفقات العمالت ،فعندما
تـعـقــد ص ـف ـقــة ،وي ـت ـحــرك ال ـس ـعــر ض ــدك أي أن ال ـص ـف ـقــة بــاتــت
خاسرة ،تقوم بفتح صفقة مضادة لها ،فاذا كانت صفقتك هي
بيع يورو -ين تكون صفقة التحوط (الهيدج) شراء يورو -ين،

وهكذا .فالهدف الرئيسي للتحوط هو وقف الخسارة مؤقتا
الى حين الغاء التحوط أي اغالق احدى الصفقتين او اغالقهما
معا .وتكمن فائدة الهيدج فى وقف الخسارة.

ارتفع السهم  %18بعد إنتاج «موديل »3

ً
مصنع تسال المشغل آليا يالكامل
شركته وأن أمامهم "حوالي ثالثة أسابيع قبل
أن تتفجر مراكزهم".
ً
وك ــان الـنـقــاد شـكـكــوا دائ ـمــا فــي ق ــدرة الشركة
عـلــى بـلــوغ أهــدافـهــا فــي اإلن ـت ــاج ،كـمــا ازداد قلق
المستثمرين في أعقاب اجتماع أرباح الربع األول
الغريب في شهر مايو ،والذي حمل ماسك فيه على
محللي وول ستريت الــذيــن طــرحــوا أسئلة حول
التبخر السريع لالحتياطي النقدي لدى الشركة
ً
واصفا تلك األسئلة بأنها "مملة وحمقاء".
وعـلــى الــرغــم مــن ذلــك يـبــدو أن المشككين في
ً
"تسال" لم يتأثروا كثيرا باألخبار األخيرة حول
تـحـقـيــق ال ـشــركــة ألهــداف ـهــا ف ــي اإلنـ ـت ــاج .إذ كتب
داسانوسكي في رسالة بالبريد اإللكتروني إلى
مجلة فورتشن يقول ،إن عدد أسهم البيع القاصر
في الشركة يشكل  27.5في المئة من عدد األسهم
المتوافرة للتداول.
ويــوجــد أس ــاس للشك .ألنــه على الــرغــم مــن أن

«لوفتهانزا» تقدم لركاب درجة
األعمال وجبات رواد الفضاء
●

بلوسيندا شن

مهما بلغت غرابتها ،فإن تحذيرات الرئيس
الـتـنـفـيــذي ل ـشــركــة "ت ـس ــا" اي ـل ــون م ــاس ــك إلــى
المستثمرين الذين راهنوا ضد شركته كانت
بعيدة النظر.
فقد خسر من أقدموا على البيع القاصر أي
البيع المكشوف ألسهم هذه الشركة ،أي الذين
راهنوا على تراجع سعر هذه األسهم ،نحو 2.5
مليار دوالر في شهر يونيو الماضي ،بحسب
معلومات صدرت عن آيهور داسانوسكي وهو
العضو المنتدب لــدى شــر كــة التقنية المالية
اس  3بارتنرز .وحدثت الخسارة بفعل ارتفاع
نسبته  18فــي الـمـئــة فــي أسـهــم "ت ـســا" خــال
شهر يونيو.
وحدثت خسائر هؤالء قبل إعالن األنباء عن
أن شركة "تسال" بلغت هدفها في إنتاج خمسة
آالف من سيارات موديل  3خالل أسبوع سبق
نهاية الربع الثاني .وراقب مستثمرون عن كثب
تطور الموديل  3معتبرين أن ذلك يمثل فرصة
مهمة بالنسبة إلى "تسال" لبلوغ سوق أوسع.
والالفت أن سعر األساس لهذه السيارة هو
 35ألف دوالر أي أقل من نصف سعر الموديل
اكس خالل طرحه ألول مرة.
وكانت أسهم "تسال" قد هبطت بنسبة  1في
المئة يــوم االثـنـيــن الـمــاضــي مما أعـطــى باعة
ً
األس ـهــم عـلــى الـمـكـشــوف بـعـضــا مــن االرت ـيــاح
ال ـم ـت ــواض ــع .ث ــم ك ـتــب م ــاس ــك ف ــي م ــذك ــرة الــى
الموظفين حول زيادة االنتاج يقول" :أظن أننا
أصبحنا اآلن شركة سيارات حقيقية".
ويبدو أن الخسائر التي لحقت بالمضاربين
عـلــى تــراجــع أسـهــم الـشــركــة قــد دعـمــت تهديد
ماسك فــي منتصف شهر يونيو على تويتر،
ال ــذي حــذر فيه المستثمرين مــن الــرهــان ضد

ً
وما يجعل مشكلة النقص هذه أكثر سوءا،
كما هو الحال في الكثير من المواهب ،هو
أن ـهــا لـيـســت مـتـعـلـقــة بــال ـعــدد ب ـقــدر م ــا هي
متعلقة بالنوعية .وتحتاج صناعة النفط
والـ ـغ ــاز إل ــى م ــواه ــب ف ــي ه ـنــدســة ال ـبــرامــج
وبسرعة تامة.
وي ـش ـيــر ب ـحــث ص ــدر ع ــن فــوري ـس ـتــر إلــى
أن الشركات التي كانت بطيئة في اجتذاب
الموهبة الهندسية المالئمة تجازف بدفع
ما يصل إلى  20في المئة زيادة في الرواتب
فــوق مستويات ال ـســوق .ويضيف ذلــك إلى
الفاتورة المتضخمة للقيمة السوقية للسهم
ً
مع قيام مــزودي خدمة حقول النفط أيضا
برفع معدالتهم وسط تحسن ظروف السوق.
و ح ــدد تقرير شــر كــة اكسبيريس خمسة
ت ـحــديــات رئـيـسـيــة ت ــواج ــه ال ـش ــرك ــات الـتــي
تحتاج الى توظيف مهندسين .وتشمل هذه
الـتـحــديــات نقص الـخـبــرة فــي الـمـقــام األول،
ون ـق ــص مـ ـه ــارة ال ـع ـمــل الـ ـج ــاد وال ـم ـه ــارات
ال ـف ـن ـيــة وط ـل ـب ــات الـ ــرواتـ ــب ال ـعــال ـيــة بـشــدة
ونقص المهارة السلسة والثقافة الهندسية
األساسية .وتتسم كل واحــدة بصعوبة في
حد ذاتها ،ويشير النظر إليها مجتمعة إلى
أن مشكلة نقص الموهبة سوف تكون أكثر
ً
سوءا في المستقبل.
(أويل برايس)

ثقافة اقتصادية

 2.5مليار دوالر خسائر المراهنين على تعثر «تسال»
●

وب ـح ـســب ت ـقــريــر سـ ــوق ال ـن ـفــط ال ــذي
ص ـ ــدر ع ــن وك ــال ــة ال ـط ــاق ــة ال ــدولـ ـي ــة فــي
الشهر الماضي ،فــإن سعة إنـتــاج النفط
االح ـت ـيــاط ـيــة داخـ ــل "أوبـ ـ ــك" ك ــان ــت 3.47
ماليين برميل يوميا ،اعتبارا من شهر
أبريل الماضي ،وهذه "السعة االحتياطية"
محددة بالمستوى الــذي يمكن تشغيله
ً
خالل  90يوما ويمتد لفترة مناسبة من
ال ــوق ــت .وتـمـلــك الـسـعــوديــة نـحــو  60في
المئة مــن أصــل هــذه السعة االحتياطية
في المنظمة ،بحسب بيانات وكالة الطاقة
الدولية.
وأبـلــغ وزي ــر الـطــاقــة الـسـعــودي ،خالد
ال ـف ــال ــح ،بــاتــس ف ــي األس ـب ــوع الـمــاضــي
أن "إب ـق ــاء سـعــة احـتـيــاطـيــة قــدرهــا نحو
مـلـيــونــي بــرمـيــل ف ــي ال ـي ــوم يـكـلـفـنــا بين
رسملة ونفقات تشغيل عشرات المليارات
من الدوالرات ،ونحن نوازن بحذر تام ما
اذا كان يتعين علينا القيام بهذه الزيادة
أم ال".
ونـ ـس ــب ال ـ ــى ال ـف ــال ــح ق ــول ــه "أنـ ـ ــا أظ ــن
أن تـكـلـفــة االح ـت ـف ــاظ بـمـلـيــونــي بــرمـيــل
ً
احتياطية عالية جدا بالنسبة الى دولة
واحـ ـ ــدة ،وال أرغـ ــب ف ــي أن ت ـصــل الـسـعــة
االحتياطية للسعودية الى ثالثة ماليين
أو أربعة ماليين برميل في اليوم".
(أويل برايس)

إلى نحو  20ألف دوالر ،وعلى الرغم من
الهبوط ال تزال بتكوين تساوي أكثر من
 10أمثال ما كانت عليه قبل عامين فقط.
واألشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن ح ـق ـقــوا ث ـ ــروات في
وول ستريت أو أمضوا عملهم المهني

فــي دراس ــة االستثمار ب ــدأوا بالتشكيك
في بتكوين.
وقــد استخف بها الملياردير وارن
ً
ب ــاف ــت م ـع ـت ـب ــرا اي ــاه ــا "سـ ــم ف ـ ــأر" كـمــا
أن الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـبـنــك ج ــي بي
مورغان جيمي ديمون نصح مستثمري
بتكوين الى توخي "الحذر" ووصفها
االقتصادي نوريل روبيني بأنها "أكبر
فقاعة في تاريخ البشرية".
وعلى الرغم من ذلك ،فإن الهبوط في
ً
أكثر العمالت االفتراضية تداوال خالل
األشهر الستة الماضية ،جعل البعض
يتساءل عما اذا كانت أسعارها سوف
تعود إلــى مستوياتها العالية في أي
وقت قريب.
واالقتصاديون الذين يشيرون إلى
األســواق اآلجلة على شكل سبب وراء
الهبوط األخير ،ال يجادلون في إمكانية
تحقيق سلسلة كتلة التقنية لفعالية
ف ــي ال ـص ـن ــاع ــة ال ـمــال ـي ــة وال ـص ـن ــاع ــات
األخ ـ ــرى ،لـكـنـهــم ي ـش ـيــرون إل ــى أدوات
مالية جديدة لديها سجالت قياسية
ف ــي تـفـجـيــر ف ـقــاعــات مــال ـيــة الف ـت ــة في
اآلونة األخيرة.
وي ـش ـي ــر اق ـت ـص ــادي ــون ف ــي مـجـلــس
االحتياط الفدرالي إلى فقاعة المنازل
قبل عقد مــن الــزمــن والـتــي دفـعــت إلى

ظهور ابتكارات مالية على غرار تأمين
ديون الرهن العقاري.
ً
"وكان الفشل الذي أعقب ذلك مدفوعا
ب ـخ ـل ــق أدوات ت ـس ـم ــح ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــر يــن
المتشائمين بالرهان ضد سوق السكن".
ك ـمــا أن ط ــرح م ــؤش ــرات األس ـه ــم اآلج ـلــة
في اليابان في مطلع تسعينيات القرن
الماضي ساعد على تسريع خفض قيمة
فقاعة أسهم طوكيو.
وبالمثل رفع المضاربون المتفائلون
أس ـ ـ ـعـ ـ ــار ب ـ ـت ـ ـكـ ــويـ ــن ،ل ـ ـكـ ــن ع ـ ـنـ ــدمـ ــا بـ ــدأ
تـ ــداول الـبـتـكــويــن اآلج ـلــة ك ــان فــي وســع
المتشائمين الــرهــان بسهولة أكبر ضد
الـعـمــات االف ـتــراض ـيــة .وأح ــدث ــت موجة
ً
بتكوين رواجا لعمالت افتراضية أخرى،
وعلى الرغم من ذلك تــردد الكثير من
الـمـسـتـثـمــريــن الـمـحـتـمـلـيــن إل ــى جــانــب
م ــؤسـ ـس ــات كـ ـب ــرى ت ـن ـشــط فـ ــي األس ـه ــم
الـتـقـلـيــديــة فــي وول سـتــريــت فــي دخــول
هذا المجال.
واليوم أصبحت العديد من العمالت
الــرمــزيــة األص ـغــر واألقـ ــل ش ـهــرة عديمة
الـقــديـمــة أو أنـهــا اقـتــربــت مــن بـلــوغ تلك
النقطة .وأفضى الهبوط إلى خلق حالة
مــوازيــة النـهـيــار فـقــاعــة دوت – ك ــوم في
مطلع الـ .2000
(مجلة فورتشن)

الشركة تمكنت من تلبية أهدافها في اإلنـتــاج ال
يزال المستثمرون يشعرون بقلق إزاء نفاد المبالغ
النقدية بسرعة فيها.
وكما أشار بروفسور األمور المالية في جامعة
نيويورك أس ــواث دامـ ــوداران ،فــإن الشركة وفيما
نـمــت عــوائــدهــا خ ــال األرب ـ ــاع ال ـثــاثــة الـمــاضـيــة
فــإن "الخسائر نمت بصورة تناسبية" ووضعت
هامش أرباحها عند حوالي –  23في المئة خالل
تلك الفترات .وشككت سي اف آر ايــه ريسيرتش
وهي شركة بحوث استثمارية في قدرة تسال على
الحفاظ على معدل إنتاجها من موديل  3وخفضت
مستوى سهمها من "المحافظة" إلى "البيع".
ول ـك ــن ي ـب ــدو أن م ــاس ــك يـ ـح ــاول ت ـحــويــل تـلــك
الصورة السلبية إلى إيجابية عن طريق خفض 9
في المئة من قوة العمل في شهر يونيو في محاولة
لخفض التكلفة.
(مجلة فورتشن)

ميليسا لوكر

تقدم شركة الطيران األلمانية (لوفتهانزا)
إلـ ــى رك ـ ــاب درج ـ ــة رج ـ ــال األعـ ـم ــال أطـعـمــة
رواد الفضاء ،ولكن ال تظن أن ذلــك يعني
ت ـقــديــم ف ـض ــات ب ـشــريــة ت ــم ت ــدوي ــره ــا ،أو
بيتزا ثالثية األبـعــاد ،أو طحالب ،أو آيس
ً
كريم مجمد ومجفف .ال ،بدال من ذلك تقدم
الشركة لعمالئها يخنة الدجاج مع الفطر،
وه ــي ع ـلــى وج ــه ال ـت ـحــديــد م ــا سـيـتـنــاولــه
رائــد الفضاء فــي وكــالــة الفضاء األلمانية
األوروبـ ـي ــة الـكـسـنــدر غـيــرســت ف ــي محطة
الفضاء الدولية.
وتم تطوير هذا الطعام من قبل مجموعة
"ال اس جـ ـ ــي" ،و ه ـ ــي ذراع ا ل ـض ـي ــا ف ــة فــي
لوفتهانزا ،وقدم الى وكالة الفضاء الدولية
على شكل مكافأة الــى غيرست ،الــذي بدأ
مهمة "هورايزون" في السادس من يونيو
ال ـمــاضــي .ويـشـيــر ه ــذا ال ـط ـعــام ال ــى م ــواد
محددة تم اختيارها من قبل طاقم الطائرة،
وهي منفصلة عن قائمة الطعام القياسية
الفضائية.
وعمل فريق مجموعة "ال اس جــي" مع
وكالة الفضاء األوروبية لتقديم تلك األطباق
خــال مهمة "هــورايــزون" – وفيما اعتادت
المجموعة على اعــداد أطعمة شهية على
ارتفاعات عالية ،فــإن صنع طعام لتناوله
ً
ً
عند درجة حرارة صفر يعتبر شيئا جديدا.
وفـ ــي ن ـهــايــة ال ـم ـط ــاف ط ـ ــورت  6وج ـبــات
ً
خاصة منخفضة الـصــوديــوم وفـقــا لطلبات
الفضاء .ويتوافر هذا الطعام خالل الرحالت
الطويلة فقط مــن ألمانيا فــي شهري يوليو
وأغـسـطــس ،وبـعــد ذلــك ستضطر الــى تناول
يخنة الــدجــاج على األرض مثل كــل شخص
آخر ،ما عدا غيرست.
(فاست كومباني)

حبر وورق
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حنان مطاوع تؤكد أنها ال تلقت الفنانة اللبنانية
ً
تستعجل أداء البطولة في دانييال رحمة عروضا
لقاء حول دوريها في {ضد تمثيلية كثيرة بعد
نجاح دورها في مسلسل
مجهول} و{الرحلة}.
«تانغو».

مسك وعنبر

١٨

وجه الفنان طارق العلي
الشكر لمهرجان سوق عكاظ
والجماهير السعودية على
دعمها لعروض «الشاعر
مصقول».

سكارليت جوهانسون تتعرض ًللنقد
بسبب قبولها دور رجل متحول جنسيا
ت ـ ـعـ ــرضـ ــت الـ ـمـ ـمـ ـثـ ـل ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة سـ ـك ــارلـ ـي ــت
جــوهــان ـســون لــان ـت ـقــاد لـقـبــولـهــا أداء دور رجــل
ً
متحول جنسيا في فيلم جديد.
وتؤدي نجمة فيلم " "Avengersأو "المنتقمون"
دور دانتي "تيكس" جيل ،زعيم جرائم المافيا في
بيتسبره في السبعينيات في الواليات المتحدة،
الــذي ولــد أنثى تحت اســم جين جيل ،فــي الفيلم
الجديد "."Rub & Tug
ً
وطبقا لنعي نشرته صحيفة أميركية محلية
لــدانـتــي ،ال ــذي تــوفــي فــي  ،2003فقد عــرف دانتي
كرجل ،وطلب هو نفسه أن يدعى "السيد جيل".
وكتب أحد مستخدمي "تويتر" "هناك ممثلون
ً
كثيرون متحولون جنسيا ،كان يمكن اختيارهم
ألداء هذا الدور".
وي ـ ـقـ ــول ن ـع ــي ص ـح ـي ـفــة ب ــوس ــت-غ ــازي ــت فــي
بيتسبره  -الذي يشير إلى دانتي باعتباره (هي):
"أدارت جيل لسنوات  -بحسب ما تقوله الشرطة
 سلسلة من صاالت التدليك كواجهة للدعارة،بينما كانت تدعي طوال الوقت أنها رجل ،وتقول

للجميع إنها تريد أن تعرف باسم "السيد جيل".
ويضيف النعي" :وربما تكون قد أنهت المراحل
األولية لتغيير جنسها ،مما جعلها تبدو كرجل".
وانتقد كثيرون سكارليت لموافقتها على أداء
دور يقولون ،إنه كان من األولى أن يسند إلى ممثل
ً
متحول جنسيا.
وك ــان ــت الـمـمـثـلــة جــوهــان ـســون ،ق ــد اتـهـمــت في
السابق "بتبييض وجهها" بسبب دورها في فيلم
" ،"Ghost in the Shellفي  ،2017الذي أدت فيه دور
ً
شخصية كتبت أصال كشخصية آسيوية.
ومن المتوقع أن يخرج روبــرت ساندرز الفيلم
ً
الجديد ،وهــو أيـضــا مخرج فيلم "Ghost in the
."Shell
ً
ويــرى بعض الناس في هــذا اسـتـمــرارا من قبل
سكارليت البالغة من العمر  33عاما في قبول أدوار
ما كان يجب أن توافق عليها.
بينما يـشـيــر عليها آخـ ــرون ســاخــريــن ب ــأدوار
مماثلة في المستقبل ،مثل دور باراك أوباما.
ولـكــن بعض الـنــاس يـقــولــون ،إنـهــم ال يفهمون

بريانكا تشوبرا تخطف مريم أوزرلي تنشر
األنظار في نيويورك صورتها دون ماكياج

خطفت الممثلة الهنديةبريانكا تشوبرا األنظار أثناء
تجولها في شوارعنيويورك ،بإطاللة مثيرة وأنيقة جذبت
إليها عدسات الكاميرا.
ورصدتعدسات الباباراتزي بريانكا أثناء خروجها من
الفندق الذي تنزل فيه ،وبدت أنيقة بفستان كاجوال باللون
األحـمـر ،مستخدمة ماكياجا هــادئــا ،واخـتــارت تسريحة
الشعر المالس المنسدل على جانب واحد من كتفيها.
يذكر أن تشوبرا أعلنت منذ ّ
مدة خطبتها من المغني
األميركي نيك جونز.

هجوم على هيرد
بسبب نقطة تفتيش

أمبر هيرد

مريم أوزرلي

بريانكا تشوبرا

الجدل المثار بشأن الخبر ،قائلين ،إن من وظيفة
الممثلين أن يقبلوا أدوارا مختلفة عما هم عليه
في الواقع.
من جانبها ،ردت سكارليت جوهانسون على
ً
منتقديها ،من خالل متحدث لها ،أرسل تعليقا على
لسانها لموقع "باستل" ،والذي طلبت فيه منهم "أن
يتوجهوا إلى مديري أعمال الممثلين جاريد ليتو
وفيليسيتي هوفمان وجيفري تامبور ،للحصول
على تعليق".
وتـقـصــد سـكــارلـيــت جــوهــانـســون بــردهــا ،أنها
ً
ليست األولى في تجسيد المتحول جنسيا ،وأن
الممثلين الذين ذكرتهم سبقوها في هذا.
وتعتبر جوهانسون من أشهر النجمات
وأكثرهن شعبية في عالم هوليوود ،كما
تصنف بين أعـلــى نـجــوم الـعــالــم في
الدخل السينمائي .وتألقت النجمة
بأدوار محورية عدة ،كبطولتها
فــي كــل م ــنJust Not Into" :
 "Youو"."Avengers

نشرت النجمة التركية مريم أوزرل ــي صــورة لها عبر
حسابها على "إنستغرام" تعود إلى عام  ،2002وظهرت
فيها بمالمح طبيعية بريئة وجميلة دون ماكياج.
ً
وكانت مريم تعرضت مؤخرا النتقادات بسبب التغيير
غير الموفق في وجهها ،بعد قيامها بحقنه بالبوتوكس.
ً
وفــي سياق متصل ،هناك مفاوضات تجري حاليا مع
مريم لالنضمام إلى أبطال مسلسل "الحفرة" بموسمه الثاني.
يذكر أن أوزرلي اشتهرت بشخصية السلطانة "هيام"
في مسلسل "حريم السلطان".

تعرضت الممثلة الحسناء أمبر هيرد النتقادات
عالية على موقع التواصل االجتماعي "تويتر" بعد
أن تم التأكيد على أنها تملك نقطة تفتيش في الحي
الذي تعيش فيه.
وهاجمها الجميع ووصفوا األمــر بغير المعقول،
وعلقت إحدى المتابعات لها على تويتر قائلة" :أهذه
هــي أميركا التي تمنيتها؟ أن يتم تفتيشي مــن قبل
بعض األشـخــاص فـقــط ،ألنــي كنت أمــر بـجــوار منزل
ممثلة ما؟"

توم هانكس يعود إلى الحرب العالمية
الثانية في فيلمه الجديد «غراي هاوند»
يـ ـ ـع ـ ــود ال ـ ـن ـ ـجـ ــم األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ص ــاح ــب
األو س ـكــار تــوم هــا نـكــس إ لــى أربعينيات
القرن الماضي لينبش في ملفات الحرب
الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة وي ـخــرج مـنـهــا بقصة
لفيلم من تأليفه وبطولته.
فـيـلــم "غ ــراي ه ــاون ــد" ال ــذي سـيـعــرض
فــي م ــارس  2019يـتـنــاول قـصــة الكابتن
إرن ـس ــت كـ ــراوس ضــابــط الـبـحــريــة ال ــذي
يجسد شخصيته هانكس ،و هــو مكلف
ق ـ ـيـ ــادة مـ ــدمـ ــرة بـ ـح ــري ــة خ ـ ــال الـ ـح ــرب،
ف ـي ـع ـيــش ال ـب ـط ــل ن ــوع ـي ــن م ــن الـ ـص ــراع،
األول خ ــارج ــي م ــع ال ـع ــدو واآلخـ ــر وهــو
األخطر صراع مع النفس وشكوكها حول
انتمائها ووساوسها الخاصة.
و قـصــة الفيلم مقتبسة عــن روا ي ــة "ذا
غود شيبر" للكاتب سيسل سكوت ،وهو
من إخراج أرون شنايدر ،ويتولى بطولته
ب ـجــانــب هــان ـكــس ك ــل م ــن إل ـيــزاب ـيــث شو
وسـتـيـفــن غــراهــام وروب م ــورغ ــان ،ولــي
نوريس وكارل غلوسمان.
وكان النجم األميركي قد دخل ساحة
ال ـح ــرب ال ـعــال ـم ـيــة ال ـثــان ـيــة م ــن ق ـبــل فــي
أفالم مثل "إنقاذ الجندي ريان" للمخرج
العالمي ستيفن سبيلبرغ الذي صدر في
نهاية التسعينيات ،وعاد مع سبيلبرغ
عــام  2015فــي فيلم "جسر الجواسيس"
لـ ـي ــؤدي دور ا لـ ـمـ ـف ــاوض ا ل ـج ـس ــور بـيــن
الحلفاء وألمانيا النازية.
وح ـق ــق آخـ ــر ظ ـه ــور س ـي ـن ـمــائــي ل ـتــوم
هــا نـكــس فــي ا لـفـيـلــم ا لـسـيــا ســي لستيفن
س ـب ـي ـل ـبــرغ "ذا ب ــوس ــت" الـ ــذي ص ــدر فــي
ً
ً
دي ـس ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي ،ن ـج ــاح ــا ج ـمــاه ـيــرا
ً
كـ ـبـ ـي ــرا ،والـ ـ ـ ــذي ت ـ ـنـ ــاول نـ ـش ــر ص ـح ـي ـفــة
واش ـن ـطــن ب ــوس ــت ع ــام  1971ل ـمــا عــرف
باسم "وثائق البنتاغون" بشأن الضلوع
ال ـس ـي ــاس ــي والـ ـعـ ـسـ ـك ــري األمـ ـي ــرك ــي فــي

مشهد من فيلم «إنقاذ الجندي رايان»
فيتنام وا لـتــي احتلت عناوين الصحف
فــي جـمـيــع أن ـحــاء الـعــالــم عـنــدمــا تـحــدى
رئ ـي ــس ت ـح ــري ــر ال ـص ـح ـي ـفــة ون ــاش ــروه ــا
ال ـح ـكــومــة االت ـح ــادي ــة األم ـيــرك ـيــة بـشــأن
حقهم في نشر الوثائق.
وت ـح ـت ــوي ال ــوث ــائ ــق ع ـل ــى م ـع ـلــومــات
خـطـيــرة وســريــة ح ــول ح ــرب فـيـتـنــام ،إذ
دخل رئيس تحرير الصحيفة والناشرة
ف ــي م ـعــركــة قــانــون ـيــة بـسـبـبـهــا ،وسـجــن
المحلل العسكري دانيال إلسبرغ بتهمة
التآمر والتجسس.
وا شـتـهــر تــوم هانكس خــال مسيرته
الفنية التي بدأت منذ عام  1978بتجسيد
أدوار م ـق ـت ـب ـســة مـ ــن ق ـص ــص ح ـق ـي ـق ـيــة،
وقــائ ـمــة أع ـمــالــه الـسـيـنـمــائـيــة ال ـتــي أدى
فـيـهــا شـخـصـيــات حـقـيـقـيــة طــويـلــة ،وقــد

استطاع إضفاء روحه اإلبداعية الخاصة
على شخصيات وأحداث تاريخية.
ففي فيلم "ذا بــو ســت" جسد
ش ـخ ـص ـيــة ال ـص ـح ــاف ــي بـيــن
بـ ـ ـ ـ ــرادلـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ــولـ ــى
منصب رئيس تحرير
ص ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــة
واشـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــن
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
األميركية وقت الكشف عن
فضيحة ووترغيت.
ومـ ـ ـ ـ ــن أش ـ ـ ـهـ ـ ــر أف ـ ـ ــام ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي ت ـق ـم ــص
ش ـخ ـص ـيــات واق ـع ـي ــة ف ـي ـلــم "ف ـيــادل ـف ـيــا"
المستلهمة قصته مــن قضية المحامي
جـيـفــري ب ــورز ال ــذي تــم ط ــرده مــن شركة
بعدما علم زمالؤه بإصابته باإليدز.

ً
وأدى دورا لشخصية رائد فضاء
فــي فـيـلـمــه الـشـهـيــر "أب ــول ــو  "13الــذي
يحكي قصة ر حـلــة نــا ســا للفضاء في
المركبة المعروفة باسم أبولو.

سكارليت جوهانسون
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ُ
ّ
لست ِقديسة
وس��ط الحشد واألض� ��واء ،وأص��وات
الميكروفونات التي تقفل ،والعاملين
الذين يتناولون الكراسي بعضهم من
ب�ع��ض ل�ي�ض�ع��وه��ا داخ ��ل ال�ش��اح�ن��ات،
ك��ان��ت ت�ن�ظ��ر ع�ب��ر ن�ظ��ارت�ه��ا الشمسية
ال �ق��ات �م��ة وش �ع��ره��ا األس � ��ود المصفف
برتابة طبيعية ،ينساب فوق قميصها
ال �ح ��ري ��ري األب� �ي ��ض ال �م �غ �ط��ى ب�س�ت��رة
ً
س � ��وداء ف ��وق ��ه ،ي �ت �ن��اس �ب��ان ت �م��ام��ا مع
م �ن��اس �ب��ة خ ��اص ��ة ك� �ه ��ذه ،ك ��ان ��ت ع�ي�ن��ا
وال��دت �ه��ا ت �ح��دق��ان ع�ب��ر م ��رآة ال�س�ي��ارة
ال �ص �غ �ي��رة ال� �م ��وج ��ودة داخ � ��ل ال�ج�ي��ب
األمامي ،والذي فتحته والدتها لتعدل
ً
من مظهرها قليال لتكون بكامل أناقتها
قبل ال��وص��ول إل��ى م�ن��زل السيد ع��ارف
التلواني.
قالت ماجدة بنبرة متهكمة{ :جوليا،
هل هناك من يضع النظارة الشمسية
ً
مساء؟!}
في الساعة التاسعة
أج��اب��ت ج��ول�ي��ا ب�لا اك �ت��راث وه��ي ال
تزال محدقة إلى النافذة المغلقة{ :نعم...
من يحاول أن يخفي أضواء الفالشات
والعدسات المحتشدة لخطف بصره
وإزعاج يومه}.
ه��زت م��اج��دة رأس�ه��ا بعد أن أغلقت
المرآة ورفعت يدها استعدادا للتلويح
للكاميرات المحيطة ب��ا ل�س�ي��ارة أثناء
انطالقهم ،والتي يحاول حاملوها بكل
جهدهم التقاط ول��و لقطة بسيطة من
بعيد علها تكون اللقطة المنشودة.
ً
ركب حاتم السيارة بسرعة؛ هربا من
ً
الحشد وجلس خلف المقود متنفسا
ً
الصعداء قليال وقال بنبرة مجيبة قبل
أن ت�ب��ادره زوج�ت��ه ب��ال�س��ؤال المباغت:
{ل� �ق ��د ط �ل �ب��ت م� ��ن ال� �س ��ائ ��ق أن ي �غ ��ادر
ال �س �ي��ارة وي �ن �ت �ق��ل إل ��ى س �ي ��ارة أخ ��رى
حتى تتاح لي الفرصة للحديث معكم
قبل ال��وص��ول إل��ى منزل السيد ع��ارف،
ك�م��ا أود م�ع��رف��ة رأي اب�ن�ت��ي الحبيبة
بخطابـي للحملة ،فهل ك��ان كما يجب
يا صغيرتي؟}.
ن �ظ��رت م��اج��دة ن�ح��وه�م��ا ث��م أدارت
وج �ه �ه��ا ن �ح��و ال �ن��اف��ذة وب �ن �ب��رة آم ��رة:
{ابتسموا فالصحافيون ينظرون إلينا}.
أدار األب مفتاح السيارة بعد أن ّلوح
ً
لجميع الصحافيين مودعا وانطلق.
ترجل الجميع من السيارة متوجهين
نحو البوابة الضخمة التي ك��ان يقف
على بابها كبير الخدم يحاول استقبال
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ً
ال �ض �ي��وف م �ت �ن��اوال م ��ا ي�ح�م�ل��ون��ه من
ح �ق��ائ��ب وس� �ت ��رات ل�ي�ع�ط�ي�ه��ا ل �ل �خ��ادم
بجانبه.
ق� ��ال ك �ب �ي��ر ال� �خ ��دم ب��اب �ت �س��ام��ة آل �ي��ة
{تفضل سيدي من هنا ،}...وأشار بيده
ن�ح��و ال� ��رواق ال�ط��وي��ل .وق�ب��ل أن يسير
أمامهم قال لجوليا بنبرة اعتيادية{ :ألن
تخلعي سترتك سيدتي؟}.
ً
أجابت جوليا بهدوء {ال شكرا لك...
أشعر باالرتياح هكذا}.
أومأ كبير الخدم برأسه وابتسامته
ما زالت على وجهه{ :تفضلوا}.
س � ��ار ال �ج �م �ي��ع خ �ل��ف ك �ب �ي��ر ال �خ��دم
م� �ت ��وج �ه� �ي ��ن ن� �ح ��و ال � �ق� ��اع� ��ة ال �ك �ب �ي ��رة
المخصصة للضيوف .فتح كبير الخدم
الباب وإذا بالسيد عارف وزوجته ثريا
يجلسان ف��ي القاعة الكبيرة المغطاة
بأوراق الجدران ذات الطابع الفيكتوري
ً
ال �ع �ت �ي��ق ،وال �ت ��ي ت�م�ن��ح ال �ق��اع��ة روح ��ا
تتناسب مع القصر القديم ال��ذي ورثه
السيد ع��ارف من أجيال كثيرة سبقته
ح �ت��ى أص �ب��ح م �ل �ك��ه .األث � ��اث الخشبـي
المعتق ذو ال�ن�ق��وش ال��دق�ي�ق��ة ي�ن��م عن
ذوق السيدة صاحبة المنزل والذي كان
ً
يحاكي تماما اللوحة القديمة المعلقة
خلفهما على الحائط والموقعة من أحد
الفنانين المشهورين بتوقيعه األصلي،
م ��ا ي�ج�ع�ل�ه��ا ق�ي�م��ة ف�ن�ي��ة واق �ت �ص��ادي��ة
ك�ب�ي��رة .أم��ا ال �م��دف��أة الخشبية فكانت
ً
ن �ظ �ي �ف��ة وخ ��ال� �ي ��ة ت �م ��ام ��ا م ��ن ال ��رم ��اد،
والستائر ذات القماش المخملي كانت
ثقيلة لدرجة كانت تشعر الزائر بحرارة
الصيف شتاء ،فلونها القرمزي المحاك
ب��أط��راف ذهبية ال�ل��ون يوحي بالدفء
رغم برودة الجو في الخارج.
ُ
ف �ت �ح ��ت ب� ��واب� ��ة ال� �ق ��اع ��ة ال �ض �خ �م��ة،
ً
ودخ ��ل ال �خ��ادم ح��ام�لا صينية عليها
ك ��ؤوس م��ذه�ب��ة م�ل�ئ��ت ب�ب�ع��ض عصير
ال �ل �ي �م��ون��اض��ة ال � �ب� ��اردة وق �ط��ع ال �ث �ل��ج،
ً
عندها نادى السيد عارف الخادم مشيرا
إليه بأن يفتح باب التراس الكبير المطل
على حديقة القصر.
قال السيد عارف:
«ال �ج��و لطيف ف��ي ال �خ��ارج ،لنتمتع
بقليل من الهواء النقي}.
ً
أش��ار حاتم بيده م��واف�ق��ا{ :بالطبع،
ً
وخصوصا ُبعد هذا المؤتمر الصحافي
الحافل ،لقد أرهقت من كثرة األسئلة}.
ال� � � �س� � � �ي � � ��د ع � � � � ��ارف ب ��اب � �ت � �س ��ام � �ت ��ه
ال � �م � �ع � �ت � ��ادة:
{ول� � �ك � ��ن ه ��ذا
أمر طبيعي}.
وض��ع ع��ارف
ي � � � � � � � � ��ده ف � � � ��وق
ك � �ت � �ف � ��ي ح� ��ات� ��م
وأك� � �م � ��ل ح��دي �ث��ه
ً
ق� � � � � ��ائ � � �ل � ��ا{ :ع � �ل � �ي� ��ك
االع �ت �ي��اد ع �ل��ى ه ��ذا ال �ن��وع
م��ن المؤتمرات إذا أردت الفوز
بحملتك االنتخابية ي��ا عزيزي
حاتم}.
س ��ار ال�ج�م�ي��ع ن �ح��و ال �ت��راس
ال�ك�ب�ي��ر وج�ل�س��وا ح��ول ال�ط��اول��ة
المستديرة القابعة هناك ،وأردف
ع��ارف ق��ول��ه{ :إن الحياة السياسية
ل�ي�س��ت م �ج��رد ص�ح��اف��ة وب�ض�ع��ة أق�لام
ص�ف��راء ب��ل ه��ي معترك كبير عليك أن
ً
تكون مستعدا له وبقوة}.
أجاب حاتم بهدوء وهو يتناول كأس
ال�ل�ي�م��ون��اض��ة ال� �ب ��اردة ل �ي��روي عطش

ي��وم ك��ام��ل{ :إن العمل السياسي ليس
ب�ج��دي��د ع �ل� ّ�ي ،ول �ك��ن ال �ت��رش��ح ل��رئ��اس��ة
الدولة هو الجديد؛ فإنه مرحلة تحتاج
إلى أقصى درج��ات العمل والتفرغ ألن
أح�ل�ام ال �ن��اس ه�ن��ا ه��ي أج �ن��دة عملي،
ً
وإن لم أكن قادرا على تحقيقها فأنا ال
أستحق الترشيح}.
ع �ن��ده��ا ق��اط�ع�ت�ه��م ال �س �ي��دة م��اج��دة
زوج��ة السيد حاتم بامتعاض واض��ح
في صوتها{ :لهذا السبب بات الحاضر
الغائب في المنزل ،وكأن أحالم الناس
بين ي��دي��ه وك��ل م��ا عليه فعله اآلن هو
تحقيقها}.
عندها ابتسم عارف للسيدة ماجدة
وقال بنبرة متهكمة{ :ال تقلقي فبدايات
ً
األمور دوما هكذا؛ يغويها بريق ساطع
يحمل كل مثالياتنا في جعبته ،لينطلق
ً
ح��ائ��را بين خطوات الحقيقة .وعندما
يتعثر يخبو فتعود الخطوات مترجلة
بالحقائق .وفي النهاية يحدق الجميع
ف�ل��ا ي � �ج� ��دون س � ��وى ن� �ه ��اي ��ات األم � ��ور
ً
وح�ق��ائ�ق�ه��ا ،وع �ن��ده��ا ن �ت �ن��ازل جميعا
ّ
عما يسمى بالمثاليات أ م��ام تصفيق
الجميع}.
قاطعت جوليا الحديث قائلة{ :وإن
أردنا للمثاليات أن تبقى حتى وإن خبا
البريق ،عندها من سيصفق؟}.
ح��دق��ت أم �ه��ا إل�ي�ه��ا ب �ن �ظ��رات ش��زرة
م�ح��اول��ة إس�ك��ات�ه��ا ،ول �ك��ن ع ��ارف أوم��أ
ً
برأسه أن ال بأس وأكمل قائال{ :عندها
ستصفقين وحدك للمشهد األفالطوني،
ً
ف�س�ق��راط م��ات م�س�م��وم��ا وه��و أول من
تعثرت خطواته بالحقيقة ،ورغم تأكده
ب��أن�ه��ا ال�ح�ق��ائ��ق س ��ار م�ع�ه��ا بطريقته
ال �خ��اص��ة وأع� �ل ��ن ف�ل�س�ف�ت��ه ال��وج��ودي��ة
ً
وكان بسياسته دوما يعلم أنه إذا أردت
الوصول عليك أن تحارب بالمثل ،فمدح
إس�ب��ارط��ة رغ��م أن�ه��ا ع��دو أث�ي�ن��ا األول.
ف��أي��ن مثالياته آن ��ذاك ي��ا خريجة كلية
الفلسفة؟!}
صمتت جوليا برهة ...ثم قالت{ :لكنه
ً
كان يعلم جيدا أن الحقائق مغيبة ،وكان
يعلم أن على الناس أن ي��روا إسبارطة
ليتعلموا الحقائق كما تسميها}...
عندها قاطعت السيدة ثريا الحوار
قبل أن يحتد{ :هل سنبقى في الجدال
األف�لاط��ون��ي ه��ذا؟ أليس ه��ذا م��ا ُيطلق
ع�ل��ى ال� �ح ��وارات ال �ت��ي ال ن�ه��اي��ة ل�ه��ا يا
ع��زي��زي ع ��ارف؟} ،واق�ت��رب��ت م��ن زوجها
ب� ��دالل وه ��ي ت�ب�ت�س��م .وع�ل�ا ص ��وت من
ج ��ان ��ب ج��ول �ي��ا وه� ��و ي �ح �م��ل ال �ن �ظ��ارة
ال �ش �م �س �ي ��ة ال �م �ع �ل �ق ��ة ب� �ي ��ن خ �ص�ل�ات
ش �ع��ره��ا األس � ��ود ال �ف��اح��م ،ف��اس �ت��دارت
نحوه ببطء وهو ال يزال يحمل النظارة
ً
بعبث ويقول باسما{ :على ما يبدو أن
أحدهم في خضم المؤتمرات السياسية
وال � �ح� ��وارات ال�ف�ل�س�ف�ي��ة ن �س��ي ن�ظ��ارت��ه
الشمسية حتى المساء}.
ً
فاقترب منها بخفة وصافحها قائال:
{كيف حالك يا عزيزتي؟}.
أج��اب��ت ج��ول�ي��ا ب�ع��د أن ن�ه�ض��ت من
كرسيها ممسكة ب��ا ل�ن�ظ��ارة الشمسية
ً
من يده لتضعها فوق شعرها مجددا:
{بخير}.
عندها أمسك بيدها وأدارها بحركة
مسرحية مستفزة { :ه��ل كنت ترتدين
هذه الثياب اليوم في المؤتمر؟}.
أجابت جوليا ببرود{ :نعم}.
كانت جوليا تقف ببذلتها الشبيهة
ببذالت الرجال الرسمية ،بنطال أسود
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ذي ق �م��اش ح ��ري ��ري م �ن �س��اب ،وف��وق��ه
قميص أبيض بسيط خال من كل شيء
ع ��دا ب�ض�ع��ة أزرار ك��ري�س�ت��ال�ي��ة الم�ع��ة،
ً
ً
ً
أضفت على البذلة طابعا أنثويا خاصا
وف��وق��ه س�ت��رة س ��وداء ق�ص�ي��رة ت�ت�لاءم
م��ع ل��ون عينيها ال �س��وداوي��ن الحالك
�ال خ��اص تحت
وال�ل�ت�ي��ن لمعتا ب�ج�م� ٍ
ضوء القمر .اقترب منها وهو يعيدها
ً
نحو كرسيها ودن��ا م��ن أذن�ه��ا قائال:
{رغم كل هذا تبدين جميلة}.
ً
أج ��اب� �ت ��ه ب �ن �ب��رة م� �ت ��وت ��رة ق �ل �ي�ل�ا:
ً
{شكرا}.
عندها توجه نحو السيدة ماجدة
والسيد حاتم ورحب بهما وجلس.
ف �ق��ال ال �س �ي��د ع � ��ارف{ :أي� ��ن ك �ن��ت يا
كريم؟ كان يجب أن تحضر المؤتمر
الصحافي}.
تناول كريم ك��أس الليموناضة
الخاصة به ونهض متوجها نحو
سور التراس الضخم ذي الحجر
ً
األب�ي��ض وات�ك��أ عليه ق��ائ�لا{ :أبـي،
أن��ا سئمت ه��ذا ال�ن��وع م��ن المؤتمرات
وال� � � �ن � � ��دوات ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ،أع� �ت� �ق ��د أن
حاجتكم إلى تعزيز موقفكم السياسي
الس �ت �ق �ط��اب ال�ج�م��اه�ي��ر وال�م�ص��وت�ي��ن
حولكم أهم من فكرة تواجدي ،فالحزب
ال �ح��اك��م ال ي � ��زال ي�س�ي�ط��ر م �ن��ذ أع� ��وام
على دفة الحكم .ألم يأن لحزب التآلف
ال��وط �ن��ي أن ي��دي��ر ه ��و س��اح��ة ال�ح�ك��م
برئاسة العم حاتم !..لذا ما هي الحاجة
التي تستدعي وجودي؟}.
أج � ��اب ع � ��ارف ب �ن �ب��رة ال ت �خ �ل��و م��ن
ال �ع �ص�ب �ي��ة{ :ه ��ي ن �ف��س ال �ح��اج��ة ال�ت��ي
ج� �ع� �ل ��ت ج� ��ول � �ي� ��ا ت� �ح� �ض ��ر ال� �م ��ؤت� �م ��ر
ال�ص�ح��اف��ي ،وإن اض�ط��رت إل��ى تغطية
ً
عينيها بالنظارة الشمسية ليال}.
عندها ضحك كريم مقتربا من جوليا
ً
ق��ائ�ل�ا{ :ه �ن��ا ي�ك�م��ن ال �ف��رق ب�ي��ن ال��رج��ل
وال �م��رأة} ،وأش ��ار نحو ص��دره ث��م عاد
ينظر إل��ى وال ��ده وال�ج�م�ي��ع {ال�ق�ل��ب يا
ً
أب �ـ��ي ...القلب دوم��ا ه��و المسيطر عند
جوليا ...لذا اسمحي لي يا عزيزتي أن
أتجرأ لدقيقة وأعلن أمام الجميع أنني
أرغ��ب في اختطاف ه��ذا القلب المفعم
ب��ال�ع��اط�ف��ة ..وم��ن ب�ع��د إذن ��ك ي��ا وال��دي
ال�ع��زي��ز ،أرج��و أن ت��واف��ق أن��ت والسيد
حاتم وفي هذا اليوم الحافل ،أن أختمه
ب�ل�ح�ظ��ة داف �ئ��ة ن�ع�ل��ن ف�ي�ه��ا خطوبتنا
ً
ال��رس �م �ي ��ة غ� � ��دا ف� ��ي ج �م �ي��ع ال �ص �ح��ف
الرسمية}.
ارت�س�م��ت اب�ت�س��ام�ت��ان عريضتان
على شفاه السيدة ماجدة والسيدة
ثريا ،أم��ا جوليا فبقيت صامتة بال
ُ
تعابير تذكر .عندها تقدم كريم منها
وف��ي ي��ده ع�ل�ب��ة مخملية ت�ح�م��ل في
ً
ً
ً
داخلها خاتما ماسيا ضخما وقدمه
ل �ه��ا ل �ت �ض �ع��ه ف ��ي إص �ب �ع �ه��ا ،ن �ظ��رت
جوليا إلى والدها ال��ذي قاطع كريم
ً
قائال{ :ولكنك على ما يبدو لم تخبر
جوليا بهذا األمر يا كريم!}.
ً
ً
ك ��ري ��م م �ب �ت �س �م��ا{ :ط� �ب� �ع ��ا ي� ��ا ع��م
ح��ات��م ،إن�ه��ا م�ف��اج��أة للجميع وأول
المتفاجئين جوليا}.
أجابت جوليا ببرود{ :وما الجديد
ً
يا كريم فنحن مخطوبان فعال}.
أج � � � ��اب ك� ��ري� ��م ب � �ن � �ب ��رة ض ��اح� �ك ��ة:
{ال�ج��دي��د أن��ك ستقرأين الخبر على
ً
ص �ف �ح��ات ال �ص �ح��ف ال��رس �م �ي��ة غ ��دا
تحت عنوان :خطبة ابن رئيس حزب
ال �ت��آل��ف ال��وط �ن��ي ال �م �خ �ض��رم ك��ري��م

عارف التلواني من ابنة المرشح األول
لرئاسة الدولة السيد حاتم الريزوني،
جوليا ،مبروك للعروسين .أال ترين
ك ��م ل� �ه ��ذا ال �خ �ب��ر م ��ن ص � ��دى س�ي�ه��ز
المجتمع السياسي بأسره؟}.
ح��دق��ت ج��ول �ي��ا إل� ��ى ع �ي �ن��ي ك��ري��م
مباشرة وهي تضع الخاتم الماسي
بنفسها وأج��اب��ت ب�ص��وت ق ��ادم من
بعيد{ :نعم سيهزه ...أنت محق}.
ن� �ه ��ض ال� �ج� �م� �ي ��ع واح� �ت� �ض� �ن ��وا
كريم وجوليا وباركوا لهما إعالن
ال�خ�ط��وب��ة إال ع�ي�ن��ي وال ��ده ��ا ،فقد
ع��ان�ق��ت ن�ظ��رات�ه��ا ب��رف��ق علها تسبر
أغ � � ��وار ج��ول �ي��ا ال �م �ن �س �ي��ة ،إال أن �ه��ا
اقتربت منه قائلة{ :أل��ن تحتضنني
يا أبـي؟!}.
ً
اقترب منها والدها وهمس قائال:
{كم أحبك يا ابنتي ،مبروك}.
***
اس �ت �ي �ق �ظ��ت ج��ول �ي��ا ع �ل��ى ص��وت
هاتفها ال�خ�ل��وي وه��و ي��رن بجانب
سريرها .تناولته وه��ي شبه نائمة
لتجد المتصل كريم ،فأغلقت الشاشة،
وعادت لتغط في النوم من جديد.
عاد الهاتف يرن ثانية فاستيقظت
منزعجة ،وتناولت الهاتف مجيبة:
ً
{م��اذا هناك يا كريم لتوقظني باكرا
هكذا بعد سهرة األمس الطويلة؟}.
أجاب كريم بصوت يملؤه النشاط:
{أيتها الكسولة انهضي ،هيا فلديك
يوم طويل وحافل}.
كانت جوليا تتثاء ب وه��ي تكمل
الحوار الصباحي الممل الذي لم تجد
ً
له هدفا حتى اللحظة سوى إيقاظها
من نوم عميق ورائع كانت تغط فيه.
قالت بصوت متثاقل يشوبه التثاؤب:
ً
{حسنا كريم سأنهض ،ولكن دعني
أكمل نومي اآلن}.
ق ��ال ك��ري��م ب�ل�ا م �ب ��االة ل�ن�ع��اس�ه��ا:
{أعتقد أن��ك نلت حاجتك م��ن ال�ن��وم،
انهضي اآلن لتنهي ترتيب يومك}.
ن� �ه� �ض ��ت ج� ��ول � �ي� ��ا وج � �ل � �س� ��ت ف��ي
سريرها وبنبرة عصبية{ :وم��ا هو
ي��وم��ي ال ��ذي ع �ل� ّ�ي أن أن �ه��ي ترتيبه،
ووق�ت��ه ي�ك��اد ينفد قبل ب��دئ��ه وال��ذي
جعلتني أصحو ألجله؟}.
أجاب كريم ببرود{ :عزيزتي ...حفل
خطوبتنا سيبدأ عند الساعة الثامنة،
عليك النهوض واالستعداد له}.

فؤاد الياسمين
لم تعد تذكر عدد الشهور التي مرت منذ أن
اكتسبت هذه العادة .ربما خمسة أو ستة؟ العدد
لم يعد يهم ،ألن عالم األرقام عندما يدخل في
الحسابات الذاتية يتضخم أو يتقلص؛ فساعات
ً
الفرح ال تعادل إطالقا ساعات اليأس واالنتظار.
وك��م ه��و مقيت وق��ت االن�ت�ظ��ار بثقله ،بخبثه
ً
وبعذابه .هذه األشهر التي انقضت تركت ظالال
في حياتها ،فلم يعد يهمها من منزلها سوى
ن��ا ف��ذة غرفتها الخشبية ذات الحافة الضيقة
التي تتوسط عالمين :عالمها المنطبع بطفولة
جافة منكسرة والعالم اآلخر المجهول .شهور
ً
م �ض��ت وه ��ي ت�ج�ل��س ي��وم �ي��ا ل�ت�خ�ت�ل��س بضع
لحظات عابرة ال تستطيع إنكار تأثيرها فيها.
ً
ِل َم ال تستطيع البقاء بعيدا عن نافذتها عندما
يحين موعد مجيئه؟ ّ
أي هاتف يناديها؟
ّ
تهب نسمات أكتوبر المشاكسة ،الفوضوية،
ال�م�ت�ق�ل�ب��ة ال� �م ��زاج وت�ل�ت�ق��ط خ �ص�لات ش�ع��ره��ا
ّ
ال��ذه �ب �ي��ة ب�ت�ص�م�ي��م وك� � ��أن ل��دي �ه��ا ن� ّ�ي��ة خفية
لتشتيت تركيزها وانتشالها من بحر أفكارها.
وت�س�ت�غ��ل ال �خ �ص�لات ه ��ذه ال �ف��رص��ة لتتمايل
ولتنفك من عقال أسرها فتترك نفسها للنسمات
ت� ّ
�رج� �ح� �ه ��ا ،ت �ل �ع��ب ب� �ه ��ا ،ت �ح �م �ل �ه��ا وت �ن �ث��ره��ا
ً
ً
م ��رارا وت �ك��رارا على وج��ه الصبية التي تشعر
بقشعريرة خفيفة حين مالمسة الشعر ّ
خدها،
ف�ت��رف��ع ي��ده��ا ل�ت�ح��اول إب �ع��اده عنها بحركات
ح ��ازم ��ة غ�ي��ر م �ج��دي��ة .ت�س�ت�س�ل��م ف ��ي ن�ه��اي��ة
األمر وتترك شعرها
ل� �ي� �ت ��راق ��ص
ع� �ل ��ى

ه��واه ،وتعترف في ق��رارة نفسها بوجود شبه
كبير بينهما ،بما يعصف فيهما م��ن رغبات
ّ
والتمرد ....فكم من مر ٍة
المتناهية في التحرر
ً
ً
خنقت صوتا داخليا يدعوها للهرب وللفرار.
مشبع بذكريات ال ترحمها،
�اض
الهرب من م� ٍ
ٍ
حاضر ال مجال فيه لألحالم .ولكن
ّوالفرار من
ٍ
أنى لها هذا واألبواب أمامها موصدة وال تملك
ّ
من هذا البيت سوى هذه النافذة التي تطل من
ألغاز.
خاللها على الخارج بما يحتويه من
ٍ
سرحت بعينيها العسليتين وتأملت آخر
أسراب الطيور المهاجرة فحسدتها وتمنت لو
ً
أن طيرا يحملها على جناحيه ويطير بها في
لترخي جسدها وتطلق يديها
السماء الشاسعة ّ
في الهواء لتشعر بأنها خفيفة كالريشة التي ال
تخشى االرتفاع وال تهاب السقوط .كم تمنت لو
تتحول النسمات إلى مراكب شراعية مجنونة
تحملها إلى عوالم بعيدة ،عوالم لم تعرفها ال
ّ
الضيق وال في أحالمها الفسيحة
في محيطها
التي تمتد أمامها كحقل سنابل صفراء ممتلئة
وقد حان وقت حصادها.
ّ
نظرت إلى الساعة وتساء لت ما الذي أخره
ً
هذا اليوم ...هذا ليس من عاداته ...وأخذت نفسا
ً
ّ
ع�م�ي�ق��ا ...غ��ري��ب ك�ي��ف أن ع��ادات��ه أص�ب�ح��ت من
عاداتها من دون أن يدري ومن غير أن ترغب.
حتى اليوم هي ال تعلم ما ال��ذي دفعها إلى
إدمان ذلك الرجل الغريب .. .أدمنت حضوره دون
ً
أن يكون حاضرا معها ...أدمنت صوته دون أن
يكلمها ...دون أن يهمس لها أو يتغزل بها...
أخذت تلهي نفسها بمراقبة الناس كي تنشغل
ّ
ع��ن ا ل�ت�ف�ك�ي��ر ف�ي��ه و ل �ك��ن عينيها ال تلبيانها،
ً
حيث
تقفزان رغما عنها إلى مدخل الحي ...من ٌ
يظهر كعادته ف��ي ك��ل م��رة .يجتاحها نبض
مجنون ما إن يطل من بعيد بمالمحه غير
الواضحة وبخطواته المتسارعة.
وما إن تلتقط أذناها صوته المتناغم
م��ع صرير عربته حتى تترك زاويتها
ً
عجل خوفا من أن يلتقط
وتقفز على
ٍ
ّ
أنفاسها الالهثة إليه ...توصد شب ّاكها
ً
ت� ��ارك� ��ة ق �ل �ب �ه��ا ف ��ي ال � �خ� ��ارج ي� � ��دق ل��ه
وألجله .لقد قرأت الكثير من األقوال في
الحب ولكن تجاربها القليلة ال تساعدها
ع �ل��ى ت�س�م�ي��ة م��ا ت�ع�ي�ش��ه .ه��ل ه��و م �ج� ّ�رد
ان�ج��ذاب عابر أو ش�ع� ٌ
�ور غامر يضعها في
ً
مواجهة تجربة لم تتخيلها يوما؟
ي�ق�ت��رب ص��وت��ه ل�ي�ص�ب��ح ت�ح��ت شباكها
ً
ويعلو مناديا:
فستق بندق لوز قضامة عبيد جوز

لصوته جبروت يصعب عليها التفلت منه.
ن �ب��رات��ه ال �ق��وي��ة ال ت��رح �م �ه��ا ...ت�خ�ت��رق ج ��دران
غرفتها لتتوغل ف��ي مسامها ....وال تشعر إال
والدموع تجري على وجنتيها.
وك � ��ان � ��ت ت � �ل� ��وم ن �ف �س �ه ��ا ال� �ض� �ع� �ي� �ف ��ة ال �ت ��ي
المربكة حيث تجد
أوقعتها ف��ي ه��ذه الحالة
ً
�ات دف �ي �ن ��ة ت �ت ��وال ��د ف��ي
ن �ف �س �ه��ا ت �ج��اب��ه رغ � �ب� �
ًٍ
أعماقها وتتكاثف ر غ�م��ا عنها متجاوزة كل
وتفكير لديها حتى باتت تخاف من
منطق
ٍ
ٍ
ّ
االس �ت �س�لام ...وك��م ق��ال��ت لنفسها إن النفس
أمارة بالسوء ،ومن استطاع إلجامها يمكنه
إلجام شياطين العالم كافةّ ...
فإياك أن تكون
نفسك ربان السفينة وقائدها.
يستمر في ندائه ...فتزلزلها نبرات صوته
ّ
وتدك معاقل ذاتها األنثوية وتوقظ
الذكورية
ً
فيها شعورا بأنها أنثى تتنفس ...تحيا...
ً
وي�م�ك��ن ل�ه��ا أن ت�ع�ش��ق أي� �ض ��ا ...وت �م��ارس
العشق بجنون ...حتى مع من ال تعرف له
ً
ً
اسما أو عنوانا ...جهلها ّبه والتحذيرات
التي لم يتوقف عقلها عن بثها لم يمنعاها
من أن تغرق فيه أكثر.
رب�م��ا ذل��ك ال �ف��راغ ال ��ذي تعيشه ه��و السبب
األول لذلك اإلدم ��ان .هو من فتح الطريق أمام
ع ��واط ��ف م �ك �ت �ن��زة ت��ري��د أن ت �ت��أج��ج وت �ك �ت��وي
بنيران غريبة فتطورت مشاعرها رغم رفضها
واستنكارها ،وتفتحت كزهرة في غير أوانها
ٌ
فجوات
وفي غير بستانها ،وأصبح في داخلها
ً
ازدادت عمقا مع األيام ،وراودها شعور بالخوف
ّ
من أن تصبح ضعيفة إل��ى ح��د التهور فتفتح
عشق
عينيها لتجد نفسها مرمية في أحضان
ٍ
�لاق يسحقها ك�م��ا يسحق
غ��ر ي� ٍ�ب
الإرادي ع �م ٍ
ٍ
قطيع من الفيلة وكر نمل هزيل .لذلك حاولت
السيطرة على ذاتها الصارخة كي ال تنزل في
ضعف إلى الشارع لتشتري منه حبات
ساعة
ٍ
فستق ق��د ال تشبعها ...أو تتبع را ئ�ح��ة عبيد
ّ ٍ
ّ
محمص ستغويها ...وأدرك��ت أن حواسها قد
صفر ال تعلمها ...فتجد
تنقلب ضدها في ساعة
ٍ
نفسها واقعة في شباكه على غفلةٍ ال يحكمها
ٌ
منطق أو ق��ان��ون ...ه��ي التي تحترم القوانين
ّ
وتقدر المنطق.
ولطالما ح��اول��ت اخ�ت�لاس النظر إل�ي��ه عبر
ّ
الضيقة فيرن فحيح أفعى في
فتحات نافذتها
ً
أذنيها ينذرهاّ ...
يهددها ...ويضع لها خطوطا
ح �م��راء ت�ق�ي��ده��ا وت�ج�ب��ره��ا ع�ل��ى ال �ت��راج��ع فال
تظفر برؤيته ...ومع ذلك لم تمنع تلك المخاوف
ً
وال �ت �ه��دي��دات أح�ل�ام��ا م�ح� ّ�رم��ة م��ن أن تتنامى
ٌ
ف��ي داخ �ل �ه��ا ...ليسيطر عليها ح ��دس ينبئها

بأن عالقة ما ال تعرف ماهيتها بعد ستجمع
بينهما.
ف ��ان� �ت� �ظ ��رت ...وم � ��ا أط� � ��ول ل �ي��ال��ي االن �ت �ظ��ار
وأق� �س ��اه ��ا .أح� �ل� ٌ
�ام ت� � � ��روح ...وأخ� � ��رى ت �ج��يء ..
كوابيس تغفو وكوابيس تستيقظ وهي تنتظر
وتنتظر ...تنتظر المجهول مع جهلها التام بما
قد يحمله إليها من مفاجآت.
أم��ا ه��و ،فلقد ج��ذب�ت��ه خصلها م��ن ح�ي��ث ال
ي ��دري ،واس�ت��ول��ت عليه بطريقة استثنائية...
تلك الخصالت الذهبية المجنونة ...العابثة...
ّ
التي تهرب ما إن يلمحها ...وقد ولدت في داخله
ً
ً
ف �ض��وال ش�ه�ي��ا ل�م�ع��رف��ة ت�ل��ك ال�ص�ب�ي��ة بجميع
تفاصيلها ومالمحها األخرى .ومع مرور الوقت،
شعر بأن القدر يناديه ليلعب معه لعبة طفولية
ً
م�ث�ي��رة ل��ن ي��رف��ض أب ��دا ال�م�ش��ارك��ة فيها كطفل
ض�ج� ٍ�ر وج��د نفسه ع�ل��ى ح�ي��ن غ��رة ف��ي مدينة
ً
ماله كبيرة لم ير لها مثيال ،استهوته فيها لعبة
ٍ
ّ
أنسته جميع األلعاب .فأصبح يعتمد الوقوف
مواجهة لدارها ...يترصد المجهول
في زاوي��ةٍ
ٍ
ويترصدها ...علها تطل من إحدى الشرفات أو
ّ
ليتعرف إلى صاحبة الخصل
من إحدى النوافذ
التائهة بين أنامل الشمس والتي أوقعته على
ً
تنصب له فخا .ومع االنتظار
غفلةٍ من دون أن ٌ
كبر في داخله شغف بات من الصعب السيطرة
عليه.
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مزاج

أخبار النجوم

ما الجريمة التي ارتكبها
راغب عالمة؟

• ترى أن العمل الجيد يفرض نفسه على الجمهور

ّ
أطلت حنان في دردشتها مع «الجريدة» ّ
تتحدث حنان عن العملين
في مسلسلي «ضد مجهول» و{الرحلة»
مطاوع في السباق الرمضاني الفائت بدورين مختلفين وكواليسهما باإلضافة إلى ردود فعل الجمهور.
نجحت خاللهما في حصد إشادة الجمهور.
القاهرة – هيثم عسران

حدثينا عن تعاونك األول مع غادة
عبد الرازق.
غ� � � � � � ��ادة إن� � � �س � � ��ان � � ��ة ج � �م � �ي � �ل� ��ة ع� �ل ��ى
المستويين الشخصي والفني .إنها
ً
المرة األولى التي نجتمع فيها دراميا
وك �ن��ت س�ع�ي��دة ب��أن ج�م�ي��ع م�ش��اه��دي
ً
معها ،خصوصا أنها ممثلة محترفة.
ه ��ل ش �ع��رت ب �ق �ل��ق م ��ن أن ي�ك�ت�ش��ف
ا ل�ج�م�ه��ور أن شخصية د ن�ي��ا خيالية
في منتصف الحلقات؟

غادة عبد الرازق
لها قاعدة
جماهيرية
واسعة في الوطن
العربي كله

خ�ل��ال م �ق��اب�ل�ا ُت��ي ح� ��ول ال�م�س�ل�س��ل
وع � �ن� ��دم� ��ا ك � �ن� ��ت أس� � � � ��أل ع � ��ن ط �ب �ي �ع��ة
الشخصية كنت حريصة على إبقائها
مفاجأة حتى نهاية الحلقات ،وهو أمر
التزم به فريق العمل كله من البداية
فبقيت ف��ي إ ط��ار م��ن السرية الكاملة،
وأعتقد أنها حققت الهدف منها.
تعاملت
شخصية دنيا صعبة ،كيف
ِ
معها؟
دنيا شخصية معقدة ،و م��ن الظلم
وص�ف�ه��ا ب��أن�ه��ا ش��ري��رة ألن دواف�ع�ه��ا
إلى الشر مفهومة ،فهي أم تريد الثأر
البنها ا ل��ذي ق�ي��دت جريمة قتله ضد
مجهول .هذا األمر ّ
حركها في
ا ل�ب��دا ي��ة وجعلها تتفاعل
ف ��ي ال �م �س �ل �س��ل ،وف �ه�م��ه
ا ل�ج�م�ه��ور ب�ش�ك��ل كامل
م � ��ع ت � �ق� ��دم ال� �ح� �ل� �ق ��ات.
ً
شخصيا  ،عندما
ق � � � � � � � ��رأت ال� � � � � � ��دور
ت � �ع� ��اط � �ف� ��ت م ��ع
ال � � �ش � � �خ � � �ص � � �ي� � ��ة
وت � �ص� ��رف� ��ات � �ه� ��ا
ألن ش� �ع ��ور ه ��ا
بعدم الحصول
على حق ابنها
يجعلها ط ��وال ا ل��و ق��ت ت��ر غ��ب
ف� ��ي ال� �ق� �ص ��اص ل� ��ه م �م ��ن ت � ��رى أن ��ه
م� �س ��ؤول ،وت �س��اع��د غ �ي��ره��ا ك ��ي ال
ينتابه شعورها نفسه.
لكن العمل ناقش القضية
بطريقة ّ
عرضته لالنتقاد.
ي� �ع � ِ ��ب�ر ال �م �س �ل �س��ل
ع� � � � � � ��ن ال� � � � � � ��واق� � � � � � ��ع،
ويناقش قضية
غياب العدالة
وت� ��أث � �ي� ��ره� ��ا
ال �س �ل �ب��ي ف��ي

ح �ي��اة األش �خ ��اص ،وأت �م �ن��ى أن ي�ك��ون
أ ح��د األسباب في تعديل التشريعات
لتحقيق ا ل �ع��دا ل��ة ا ل �ن��ا ج��زة ،م��ا ي��ؤدي
إلى الحد من الجرائم وشعور الجميع
بالراحة.

راغب عالمة ونجله وزوجته
نشر الفنان راغب عالمة صورة عبر حسابه على {إنستغرام}
اع �ت��رف م��ن خ�لال�ه��ا ل�ج�م�ه��وره ب��ارت �ك��اب ج��ري�م��ة ،وه��ي كسر
نظامه الغذائي ،وقتله على حد وصفه .الصورة جمعته بنجله
ً
لؤي ممسكا بيده وزوجته جيهان عالمة ،وأمامهما طبق من
ّ
ً
{الناتشوز} .وعلق عليها قائال{ :باألمس ..أنا قتلت الحمية لليلة
واحدة ...حان وقت الناتشوز}.
ّ
ب��دوره��ا ،علقت الممثلة نادين نسيب نجيم على الصورة
وكتبت{ :ك��ل الجمال ف��ي ص��ورة واح ��دة ...األم ،واألب واالب��ن.
حمى الله هذه العائلة}.

ً
ألم تقلقي من عرضه حصريا على
شاشة {الحياة}؟
أ ع� �ت� �ق ��د أن ا ل� �ع� �م ��ل ا ل� �ج� �ي ��د ي �ف��رض
نفسه على الجمهور بغض النظر عن
القنوات التي يعرض على شاشتها،
و{ض� � ��د م� �ج� �ه ��ول» م� ��ن ب� �ط ��ول ��ة غ� ��ادة
ع �ب��د ال � ��رازق وه ��ي ف �ن��ان��ة ل �ه��ا ق��اع��دة
جماهيرية واسعة في الوطن العربي
كله وليس مصر فحسب والمتابعون
يبحثون عما تقدمه باستمرار.

ناجي أسطا
ومليون متابع على {أنغامي}

«الرحلة»
أديت في {الرحلة» شخصية كريمة
ً
ً
التي القت تفاعال كبيرا من الجمهور.
أخبرينا عنها.
ت �ح� ّ�م �س��ت ل � �ل� ��دور ألن ا ل �ش �خ �ص �ي��ة
ً
صعبة و ت�ح�م��ل ت�ح��د ي��ا بالنسبة إ ل� ّ�ي
ع�ل��ى ا ل�م�س�ت��وى ا ل�ف�ن��ي ،وردود الفعل
ً
عليها جاء ت إيجابية ،خصوصا مع
االهتمام بتفاصيلها بشدة ،فهي رغم
إصابتها ب��ا ل�س��ر ط��ان تهتم بجمالها
بحكم امتالكها مركز تجميل .ويتميز
المسلسل بأنه ال يشبه {حالوة الدنيا}
ال� ��ذي ع� ��رض ال� �ع ��ام ال �م��اض��ي وح �ق��ق
ً
ً
نجاحا كبيرا .
�ت م� ��ن ط ��ري� �ق ��ة ك �ت��اب��ة
ه� ��ل ان� ��زع � �ج� � ِ
األسماء على شارة المسلسل بترتيب
الظهور في نهاية كل حلقة؟
اتفقنا على ه��ذا األ م��ر م��ن البداية
م ��ع ال �م �خ��رج ح �س��ام ع �ل��ي وال �ش��رك��ة
ال �م �ن �ت �ج��ة وال �ف �ن��ان �ي��ن ال �م �ش��ارك �ي��ن،
ً
ً
و ه��و ال يزعجني إ ط�لا ق��ا  ،خصوصا
أ ن��ه ط�ب��ق ف��ي ا ل�ح�ل�ق��ات ك��ا ف��ة وأعتقد
ً
أن ه��ذا ا ل�ق��رار ج��اء ن�ظ��را إ ل��ى تقارب
ً
أس�م��ائ�ن��ا ج�م�ي�ع��ا ول�لا ب�ت�ع��اد ع��ن أي
حساسيات.

حنان مطاوع
َّ
تردد أن ثمة مشاهد محذوفة لك من
مسلسل {الرحلة}.
لم يحدث أي حذف بسبب مشهد أو
لفظ ما ،ولكن ثمة قنوات اضطرت الى
اقتطاع مشاهد بسبب ضيق الوقت.
صحيح أ ن�ن��ي ش�ع��رت بالضيق ج��راء
ذ ل ��ك ألن ب �ع��ض ا ل �ج �م �ه��ور ال ي�ش��ا ه��د
األع �م��ال إال ع�ب��ر ال�ت�ل�ف��زي��ون ،ل�ك��ن في
النهاية يرتبط ذلك بالعرض وال دخل
لنا فيه كفريق عمل.
ت� �ت ��أل� �ق� �ي ��ن ك � ��ل ع � � � ��ام ،م � �ت� ��ى م ��وع ��د
ً
بطولتك المطلقة دراميا ؟

ليخرج بشكل جيد وال يوجد فنان ال
ً
يتمنى أن يترك أ ع�م��اال باسمه س��واء
في الدراما أو السينما.
لكنك غائبة عن السينما.
المشكلة في نوعية األعمال .صحيح
أن ثمة تجارب سينمائية عدة جيدة
ً
لكن لم أتلق عرضا للمشاركة في أي
منها ،والتجارب التي عرضت علي لم
تكن جيدة بالنسبة إ ل��ي .لذا حرصت
ً
على أال أ ط��ل سينمائيا ف��ي عمل أقل
مما يتوقعه الجمهور.

ً
األ م��ر ليس س�ه�لا  ،وا ل�ف�ك��رة ف��ي حد
ذاتها تحتاج إلى عوامل عدة .ال أنكر
أنني أفكر فيها لكن في الوقت نفسه
ال أ ت �ع� ّ�ج �ل �ه��ا ك ��ي ال ت �ك��ون ن�ت�ي�ج�ت�ه��ا
ع �ك �س �ي��ة ،ف��ال �ب �ط��ول��ة م �ش��روع ي�ح�ت��اج
إلى إيمان من منتج ومؤلف ومخرج

شكر ناجي أسطا جمهوره الكبير بحصوله على مليون
متابع على {أنغامي} ،وعلى أكثر من ثمانية وثالثين مليون
مستمع لجميع أغانيه المتوافرة عبر التطبيق العالمي.
ونشر النجم اللبناني على حسابه على {إنستغرام} في
{إن�س�ت��اس�ت��وري} ص��ورة لحسابه ال�خ��اص ف��ي {أن�غ��ام��ي}،
ّ
ً
وعلق{ :مليون متابع و 38.5مليون مستمع… شكرا}.
وكان معجبو أسطا فوجئوا بإصداره كليب {ما في أمل}
ّ
رحلته األخيرة إلى أوروبا .األغنية
التي وثق فيها كواليس
ّ
م��ن كلمات ال�ش��اع��ر ت�م��ام ح��ن��ا ،وأل �ح��ان ط��ارق أب��و ج��ودة،
وتوزيع عمر صباغ.

اعتذارات كثيرة
كشفت حنان مطاوع أنها اعتذرت عن أعمال درامية عدة وليس
«منطقة محرمة» فحسب مع الفنان خالد النبوي ،مؤكدة أنها تحرص
على اختيار األدوار التي تناسبها في كل مرحلة.

ناجي أسطا

وأض��اف��ت أن اع �ت��ذاره��ا ع��ن ب�ع��ض األع �م��ال ال��درام �ي��ة ي��رج��ع إل��ى
حرصها على أال تحضر بكثافة ،مشيرة إلى أنها تحسب ظهورها
بدقة فال يتسبب في نتيجة سلبية عليها.

حنان الخضر
طرحت برومو {شناي}

تناسب الصيف
حديثة
بتقنيات
جديدة
كليبات
ً
• ألبومات متنوعة تصدر قريبا
ً
بدأت مالمح ألبومات الفنانين الجديدة تظهر تباعا ،وهي في معظمها تناسب أجواء الصيف ،لكن يغلب
عليها طابع الرومانسية .كذلك تشهد الساحة الفنية إطالق أغنيات وكليبات تتميز بالتجديد واإلتقان.
بيروت  -ةديرجلا

•

إليسا أعلنت
عبر مواقع
التواصل
قرب صدور
ألبومها
الجديد

من كليب {}All Mine

أطلق الفنان البريطاني اللبناني األص��ل
ّ
المصورة All
أنطوني معراوي أولى أغنياته
 Mineمن إخراج لمى شبيب ،وهي رومانسية
حالمة من كلماته وألحانه ،إنتاج شركة The
.Bridge Production
ح��ول الكليب ال��ذي ّأدى فيه ثنائي راقص
لوحة استثنائية يوضح أنطوني م�ع��راوي:
ّ
{الكليب واألغنية ال ينفصالن وإن ك��ان لكل
واح� ��د م�ن�ه�م��ا خ �ص��ائ �ص��ه .ال��رق �ص��ة م��ذه�ل��ة
ً
وشعرت بأنها قطعة مني ،وهي مطابقة تماما
لكلمات األغنية وقد ّ
جسدت هويتي الفنية}.
ّ
إش� � ��ارة إل� ��ى أن م� �ع ��راوي ت �ع��ل��م ف ��ي م� ��دارس
لندن وجامعاتها ون��ال دك �ت��وراه ف��ي العلوم
الموسيقية و{ماجيستير} ف��ي ا ل�ع��زف على
البيانوَ ،
يؤكد
ودرس الغناء والتلحين ،ل��ذا
ّ
أن خ �ط��وات��ه م�ح�س��وب��ة خ �ط��وة خ �ط��وة ل�ش��ق
ً ّ
م� �ش ��واره ال �ف �ن��ي ال� ��ذي ل��ن ي �ك��ون ن��اج �ح��ا إال
ّ
ّ
والتمرس
بالجد والمثابرة والبحث والدراسة
الطويل.
داخل
أحيا أنطوني معراوي حفالت
غنائية ّ
ً
بريطانيا وخارجها على مدى  20عاما ،فغنى
في فرنسا وإيطاليا وأستراليا ومعظم الدول
العربية ،ويسعى بالتعاون مع The Bridge

حنان الخضر

 Productionلالرتقاء إلى العالمية من خالل
أعماله الغنائية.
وتعتبر مخرجة العمل لمى شبيب ،أن ما
ِ
يفرض فكرة الكليب ،األغنية نفسها ،وترى أن
ّ
ْ
ابتكرت لها
مؤثرة تهز المشاعر ،لذا
All Mine
ِ ً
ً
عرضا تعبيريا يظهر الرقصة األخيرة التي
عرض
جمعت بين حبيبين قبل افتراقهما ،في
ٍ
يرضي الجمهور المتعطش إلى المتعة الفنية
التي تصقل ذوقه ،الفتة إلى أنه ُ
صعب عليها
ّ
إن�ه��اء التصوير م��ن ش��دة ت��أث��ره��ا بإحساس
أنطوني المرهف ورقص الثنائي.

طرحت الفنانة المغربية حنان الخضر برومو أغنيتها
الجديدة {شناي} التي انتهت من تصويرها ،وحقق على
قناتها الرسمية عبر {يويتوب} أكثر من  44ألف مشاهدة
بعد ساعات قليلة ،وعلى صفحتها على {إنستغرام} أكثر
من  170ألف مشاهدة.

صيف كارول سماحة بدأ

هيفاء وباسكال
ت �ض��ع ال �ف �ن��ان��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ه �ي �ف��اء وه�ب��ي
ال �ل �م �س��ات ال �ن �ه��ائ �ي��ة ع �ل��ى م��اس �ت��ر أل�ب��وم�ه��ا
ً
ال�غ�ن��ائ��ي ال�ج��دي��د ،ال�م�ق��رر ط��رح��ه ق��ري�ب��ا بعد
ت��أج�ي�ل��ه الن�ش�غ��ال�ه��ا بمسلسلها ال��رم�ض��ان��ي
{لعنة كارما}.
ّ
يضم األلبوم  15أغنية ،طرحت منها
أر ب��ع أغنيات بشكل منفرد ه��ي{ :قلها
ب �ح �ب��ك ،وم��ات �ي �ج��ي ن ��رق ��ص ،وأه �ض��م
خ �ب��ري��ة وت ��وت ��ة} .أم ��ا ب��اق��ي األغ �ن �ي��ات
ف�ه��ي{ :إج �م��دي ،وك��ان زم ��ان ،وف��ي ي��وم
من األيام ،وأضحك ،ووحشني ،ومزيكا
وغيرها}.
ت�ع��اون��ت ه�ي�ف��اء ف��ي األل �ب��وم م��ع ال�ش�ع��راء:
أمير طعيمة ،وتامر حسين ،وعزيز الشافعي،
وشادي نور ،وعمرو المصري ،وأحمد عادل
توفيق ،وهي للمرة األول��ى تشارك في كتابة
أغاني ألبومها .كذلك تعاونت مع الملحنين:
م �ح �م��د وزي� � � � ��ري ،وم� �ح� �م ��د ي� �ح� �ي ��ى ،وع ��زي ��ز
ال �ش��اف �ع��ي ،وأح �م��د ب��رازي �ل��ي ،وب �ل�ال س ��رور،
وخالد جنيدي ،ومع الموزعين :هادي شرارة،
وشريف مكاوي ،ورامي بالزن ،ويحيى يوسف.
بدورها أعلنت الفنانة اللبنانية باسكال
م �ش �ع�لان��ي ،ع �ب��ر ح �س��اب �ه��ا ال �ش �خ �ص��ي على
ت�ط�ب�ي��ق «إن� �س� �ت� �غ ��رام» ،اق� �ت ��راب م��وع��د ط��رح
أغ �ن �ي �ت �ه��ا ال �ج ��دي ��دة «ب� �خ ��اف أع �ش �ق��ك» ال �ت��ي
صورتها مع المخرج فادي حداد ،وكتبت أنها

هيفاء وهبي
ستطرح الكليب في األيام القليلة المقبلة بعد
االنتهاء من تصويره.

أماني وإليسا
ط��رح��ت ال�ف�ن��ان��ةأم��ان��ي ال �ن��وري أغنيتها
ال�ج��دي��دة «م�ل��ك» على طريقة الليريك فيديو
إه ��داء ل�م��ول��ودت�ه��ا «م �ل��ك» ال�ت��ي أت�م��ت عامها
األول.
{م �ل��ك} م��ن ك�ل�م��ات ال �ش��اع��ر ري ��اض العلي

وألحان أماني النوري وتوزيع كارنو ،وهي
تحمل الطابع الكالسيكي والمليء بالمشاعر.
أعلنت إليسا عبر حسابها على أحد مواقع
ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ق��رب ص ��دور ألبومها
ال �ج��دي��د وت��وج �ه��ت إل ��ى م�ت��اب�ع�ي�ه��ا ب��ال �ق��ول:
{أن�ت��م غير ص�ب��وري��ن .س��وف تحصلون على
ك��ل الفيديوهات ال�م� ّ
�روج��ة لأللبوم وال�ص��ور
الخاصة به في الوقت المناسب .كل ما عليكم
ً
أن تفعلوه ،هو أن تنتظروا قليال}.

نجوى

ً
رغم مرور  19عاما على صدورها ،تحتل أغنية {روح روحي} للفنانة اللبنانية
ً
ً
نجوى كرم المرتبة  29ضمن األغاني األكثر استماعا وتحميال في أيتونز أوكرانيا.
في سياق آخ��ر ،تحيي نجوى ك��رم مهرجان ضهور الشوير في لبنان للمرة
الثانية في  29يوليو الجاري ،ومهرجان مومنتس ّ
عمان في األردن في  2أغسطس
المقبل.

كارول سماحة
ً
أعلنت كارول سماحة بدء موسم الصيف لديها ،كاشفة
ً
أنها ق� ّ�ررت أن تأخذ قسطا من ال��راح��ة قبل أن تعود إلى
ّ
المتبقية.
إقامة حفالتها
ونشرت الفنانة اللبنانية عبر حسابها على {إنستغرام}
ً
ّ
االستجمامية على الشاطئ في
فيديو طريفا من رحلتها
مصر ،وأرفقتها بتعبير{ :إج��ازة عائلية ب��دأت للتو في
مصر}.
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السكري من النمط الثاني ...القهوة لضبط الغلوكوز
ّ
قد يتمكن مرضى الداء السكري من النمط الثاني ذات
يوم من ضبط معدل السكر في دمهم بشرب الشاي أو
القهوة ،وذلك بفضل علم األحياء التركيبي.

من ميزات
استخدام
الكافيين كمحفز
أنه غير سام
وغير مكلف
ويتوافر في
مشروبات
محددة

ص � � َّ�م � ��م ع � �ل � �م� ��اء م� � ��ن ال �م �ع �ه ��د
الفدرالي للتكنولوجيا في زيورخ
بسويسرا واختبروا دارة جينية
اص �ط �ن��اع �ي��ة ت �ت �ف��اع��ل م� ��ع ن�س��ب
ُ
الكافيين في المشروب .تحقق ذلك
ب��إط�لاق م��رك��ب لضبط الغلوكوز
ُيستخدم في ع�لاج ال��داء السكري
من النمط الثاني.
وض � ��ع ال� �ب ��اح� �ث ��ون ال � � � ��دارة ف��ي
خاليا ثم زرعوا األخيرة في فئران
ت �ع��ان��ي ال � ��داء ال �س �ك��ري .ت�ب�ي��ن أن
استهالك القهوة يخفض معدالت
ً
ال �غ �ل��وك��وز ف��ي ال� ��دم ت �م��اش �ي��ا مع
جرعات الكافيين المختلفة .عندما
دخل الكافيين مجرى دم الفئران،
ّ
نشط الدارة الجينية االصطناعية
ودف �ع �ه ��ا إل��ى

إط � �ل ��اق م� ��رك� ��ب خ� �ف ��ض م� �ع ��دالت
الغلوكوز.
ف� ّ�ص��ل ال�ب��اح�ث��ون اكتشافاتهم
ً
في تقرير دراسة نشروه أخيرا في
مجلة .Nature Communications
ّ
ي �ش��ك��ل ال � ��داء ال �س �ك��ري مشكلة
ص �ح �ي��ة ع ��ام ��ة م �ت �ف��اق �م��ة ت�ص�ي��ب
مئات الماليين حول العالم .يعود
ً
تفشيه خصوصا إلى ازدياد النمط
ال �ث ��ان ��ي م� �ن ��ه ،وه� ��و ح ��ال ��ة ت�ظ�ه��ر
عندما تفقد الخاليا قدرتها على
استخدام اإلنسولين بغية تحويل
الغلوكوز (أو سكر الدم) إلى طاقة.
لكن هذا العبء يتراجع إذا نجح
ع��دد أك�ب��ر م��ن ال�م��رض��ى ف��ي بلوغ
األه� ��داف ال�ع�لاج�ي��ة ال �ت��ي يوصي
بها أطباؤهم .لذلك يشير الخبراء
إلى أننا نحتاج إلى «نماذج رعاية»
أفضل بغية مواجهة هذه المشكلة.
ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ال� � ��راه� � ��نُ ،ي �ض �ط��ر
ال� �م ��رض ��ى إل � ��ى م ��راق� �ب ��ة م �ع��دالت
الغلوكوز في دمهم بعد كل وجبة
وال�ت�ف��اع��ل ب�س��رع��ة م��ع أي ارت�ف��اع
ف�ي�ه��ا ،مستخدمين األدوي ��ة التي
يصفها لهم أطباؤهم.

علم األحياء التركيبي
والدارات الجينية
يصف ال�ب��اح�ث��ون علم األح�ي��اء
ال �ت ��رك �ي �ب ��ي ب ��أن ��ه «ان � ��دم � ��اج ب�ي��ن
ال �ه �ن��دس��ة وع� �ل ��م األح � �ي� ��اء» أت ��اح
ل �ل �ع �ل �م��اء ف ��ي ال �س �ن ��وات األخ �ي��رة
ُ
تصميم دارات جينية تستخدم
ألغراض حيوية طبية.
ت � �ع � �ي� ��د ال � � � � � � � � � ��دارات ال� �ج� �ي� �ن� �ي ��ة
االصطناعية برمجة الخاليا بغية
استخدام آلياتها القائمة بطريقة

م �ح��ددة .تشمل األم�ث�ل��ة على ذلك
ّ
تطوير «مفاتيح جزيئية» تتحكم
ب ��دق ��ة ب ��ال� �خ�ل�اي ��ا ال �م �ن ��اع �ي ��ة ف��ي
محاولة لجعل عالج السرطان أكثر
ً
أمانا ودقة.
ً
ل�ك��ن ال�ع�ل�م��اء ي��واج �ه��ون ع ��ددا
م � ��ن ال � �ت � �ح� ��دي� ��ات أث� � �ن � ��اء ت �ط��وي��ر
دارات ج �ي �ن �ي��ة اص �ط �ن��اع �ي��ة .م ّ��ن
ه ��ذه ال�ت�ح��دي��ات اخ�ت�ي��ار المحفز
المناسب كي ال تنشط الدارة خطأ
وال�ت��أك��د م��ن أن رد الفعل يقتصر
ع �ل ��ى ال �م �ط �ل ��وب وال ي� � ��ؤدي إل ��ى
تأثيرات جانبية.

َّ
إنتاج البيبتيد المحفز بالكافيين

ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر ،ي �ص��ف ال �ع �ل �م��اء
ع �م �ل �ي��ة اب� �ت� �ك ��اره ��م «م �س �ت �ق �ب�لات
اص �ط �ن��اع �ي��ة ب��ال �ك��ام��ل تستشعر
ال �ك��اف �ي �ي��ن» ع �ن��د ب �ل��وغ��ه م �ع��دالت
ً
تعادل ما يحتوي عليه عادة كوب
قهوة.
المستقبالت ب��رو ت�ي�ن��ات تقبع
ع�ل��ى س�ط��ح ال �خ�لاي��ا وال تتفاعل
ً
ً
إال عندما تصادف جزيئا محددا،
ً
ً
تماما كما لو أنك أدخلت مفتاحا
ً
ف� ��ري� ��دا ف ��ي ق� �ف ��ل .ف� �ت ��ؤدي ع�م�ل�ي��ة
االت�ح��اد ه��ذه إل��ى تحفيز رد فعل
محدد داخل الخلية.
ّ
في هذه الحالة ،يشكل الكافيين
ال �م �ح �ف��ز .أم ��ا رد ال �ف �ع��ل ،فيشمل
إن� �ت ��اج «ب �ي �ب �ت �ي��د  1االص �ط �ن��اع��ي
الشبيه بالغلوكاغون ا ل�ب�ش��ري»،
وهو مركب ُيستخدم في عالج الداء
ال�س�ك��ري م��ن النمط ال�ث��ان��ي بغية
خفض معدالت الغلوكوز في الدم.
ّ
�دارة
س��م��ى م �ع��دو ا ًل� ��دراس� ��ة ً الُ � � َّ
الجينية « ض��ا ب�ط��ا متقدما يحفز

بالكافيين ( ،»)C-STARواختبروها
بإدخالها إلى «خاليا ُمصممة».
اختبروا (ف��ي المختبر) تفاعل
خاليا  C-STARمع مصادر كافيين
ّ
تضم جرعات متفاوتة ،من
مختلفة
بينها ماركات مشروبات تجارية.
كذلك زرعوا هذه الخاليا في فئران
ُع��دل��ت لتعاني ال ��داء ال�س�ك��ري من
النمط الثاني.

ّ
«تحسن ضبط الغلوكوز»

في اختبارات الخاليا وتجارب
ُ
ال�ف�ئ��ران ال�ت� ّ�ي زرع ��ت فيها خاليا
 ،C-STARح��ف��ز وج� ��ود ال�ك��اف�ي�ي��ن
ً
ً
ت�ب��دال ف��ي التعبير الجيني قابال
للعكس يعتمد على الجرعة.
اك� �ت� �ف ��ى ال � �ف ��ري ��ق ف � ��ي ال� �ب ��داي ��ة
ب��اخ �ت �ب��ار ت��أث �ي��ر ال�م�ح�ف��ز ب��رب�ط��ه
ب �ـ{ج �ي �ن��ة م��راس �ل��ة» ت�ح�م��ل ش�ف��رة
بروتين يمكنهم إجراء فحوص له.
عمل ال�ب��اح�ث��ون بعد ذل��ك على
اس � �ت � �ب� ��دال ب��ال �ج �ي �ن��ة ال �م ��راس �ل ��ة
جينة تحمل شفرة «بروتين معد
ً
ه �ن��دس �ي��ا وح��اص��ل ع �ل��ى م��واف�ق��ة
س��ري��ري��ة» الس �ت �خ��دام��ه ف��ي ع�لاج
ال ��داء ال�س�ك��ري م��ن النمط الثاني.
ُي��دع��ى ه ��ذا ال �ب��روت �ي��ن ب�ي�ب�ت�ي��د 1
االصطناعي الشبيه بالغلوكاغون
البشري.
الحظ الباحثون أن الدارات ،عند
تحفيزها ،تدفع الخاليا إلى إنتاج
بيبتيد  1الشبيه بالغلوكاغون.
وهكذا تمتعت الفئران المعالجة
«ب � �ت � �ح � � ّ�س � ��ن ك � �ب � �ي � � ً�ر» ف � � ��ي ض �ب��ط
ال �غ �ل��وك��وز ،م �ق��ارن��ة ب�م�ج�م��وع��ات
الضبط غير المعالجة.

تكامل العالج ونمط الحياة
من ميزات استخدام الكافيين كمحفز أنه «غير سام وغير مكلف وأنه يتوافر في مشروبات
ً ُ
محددة فحسب» .إذا ،تظهر الدراسة الجديدة أن من الممكن «ضبط» العالجات ،التي تقوم
على دارات جينية اصطناعية ،كي تتفاعل مع مشروبات يومية «مثل الشاي والقهوة من
دون إضافة مواد كيماوية أخرى» ،وفق معدي الدراسة.
ّ
عالوة على ذلك« ،يتكامل العالج مع نمط الحياة» ،يؤكد الباحثون أن هذه المقاربة تشكل
طريقة ممتازة لدفع المرضى إلى االلتزام بطوعية أكبر بالبرامج العالجية .يختمون« :لما
كانت العالجات التي تستند إلى أنظمة مماثلة تستغل عادات ثقافية روتينيةُ ،
فيفترض أن
ّ
تتحول إلى دعامة أساسية ُيبنى عليها
تندمج بسهولة في نمط حياة المريض .لذلك قد
الجيل الجديد من الطب المعدل ليتالء م مع حالة كل مريض».

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا
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ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻨﺼﺮاﻟﻠﻪ :اﻷﺷﺠﺎر واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
ّ
ﻣﺼﺪات ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻧﺠﺮاف اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﺘﻠﻮث
ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﻣﺤﻤﻴﺘﻪ
ﻋﻠﻰ أﻧﺪر أﻧﻮاع اﻟﻄﻴﻮر
إﻋﺪاد :ﺷﺒﻴﺐ اﻟﻌﺠﻤﻲ

ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻴﺎة ًاﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن إﻧﺸﺎء ﻻﺣﻈﺖ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
وﻧﺎﺷﻄﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ
اﻟﻤﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ أﺻﺒﺢ أﻣﺮا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ،ﻓﻬﻲ
ﻳﺴﺎرﻋﻮن إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻤﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺨﻄﻮة اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺒﻨﻲ اﻟﺒﺸﺮ ﻟﻴﺼﻠﺤﻮا ﻣﺎ أﻓﺴﺪوه
ﻳﻨﻘﺬوا ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ إﻧﻘﺎذه واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ.
ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ وﺗﺴﺒﺒﻮا ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻤﺤﻤﻴﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﻧﺒﺎﺗﺎت اﻧﻘﺮض ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ أو زارت »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻣﺤﻤﻴﺔ اﻟﻨﺼﺮاﻟﻠﻪ واﻟﺘﻘﺖ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ
ﻫﺬه ً ً
أﺻﺒﺢ ﻧﺎدرا ﺟﺪا ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻬﻞ اﻹﻧﺴﺎن وإﺻﺮاره ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺪﻫﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻨﺼﺮاﻟﻠﻪ.
واﺣﺘﻄﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ دون إدراك اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ.
اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺪارج »ﻓﻼن أدل ﻣﻦ ﻗﻄﺎة«،
أو »راس ﻓﻼن راس ﻗﻄﺎة«.

اﻟﻘﻄﺎ اﻟﻨﻐﺎق اﻟﻌﺮاﻗﻲ

ّ
وﻗﺎل اﻟﻨﺼﺮاﻟﻠﻪ إﻧﻪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج
أﺷـ ـﻬ ــﺮ أﻧ ـ ـ ـ ــﻮاع ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـﻄ ـﻴ ــﺮ وﻫـ ـ ــﻮ ﻗـﻄــﺎ
اﻟﻨﻐﺎق اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،اﻟــﺬي ﻛــﺎن ُﻳﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ
اﻟـﺜـﻤــﺎﻧـﻴـﻨـﻴــﺎت ،ﺑـﺤـﺴــﺐ ﻛـﺒــﺎر اﻟـﺴــﻦ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺮﺑﺔ واﻟـﺴــﺪﻳــﺮات واﻟﻌﺒﺪﻟﻲ
واﻟ ـﺼ ـﺒ ـﻴ ــﺔ ،ﺑـ ــﺄﻋـ ــﺪاد ﻫ ــﺎﺋ ـﻠ ــﺔ .ﺣ ـﺘ ــﻰ أﻧ ــﻪ
إذا ﻃـ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت ﻛـ ــﺎن ﻇ ـﻠــﻪ ﻋﻠﻰ
اﻷرض ﻳﺸﺒﻪ ﻃﺎﺋﺮة آﻳــﺮﺑــﺎص ﺿﺨﻤﺔ.
وﻟﻜﻦ ﻟــﻸﺳــﻒ ،ﺗـﻌـ ّـﺮض ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ
ﺟﺎﺋﺮ ﺣﺎﻟﻪ ﻛﺤﺎل اﻟﻄﻴﻮر واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
اﻟﺒﺮﻳﺔ اﻷﺧ ــﺮى .وﻟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ أﻳﻀﺎ أن
اﻟـﺼـﻴــﺎدﻳــﻦ ﻳﺘﺼﻴﺪون ﻟــﻪ وﻳﻨﺘﻈﺮوﻧﻪ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﺎء وﻗﺖ اﻷﻣﻄﺎر ،ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻜﺘﺸﻔﻬﺎ.

اﻟﻘﻄﺎ اﻟﺠﻮﻧﻲ اﻟﻜﺪري

زراﻋﺔ ﺷﺠﺮة اﻟﻌﺸﺮ )اﻷﺷﺨﺮ( اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم
اﻟﻨﺼﺮاﻟﻠﻪ أوراﻗﻬﺎ ﻟﻌﻼج ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي
أﺳـ ـ ـ ــﺲ ﻋ ـ ـﺒـ ــﺪاﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ اﻟـ ـﻨـ ـﺼ ــﺮاﻟـ ـﻠ ــﻪ
ً
ﻣ ـﺤ ـﻤ ـﻴ ـﺘــﻪ ﻣـ ـﻨ ــﺬ  51ﻋـ ــﺎﻣـ ــﺎ وﺟ ـﻤــﻊ
ً
ً
ﻓـﻴـﻬــﺎ ﺗ ـﻨ ــﻮﻋ ــﺎ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻼ ﻣ ــﻦ اﻟـﻄـﻴــﻮر
اﻟﺒﺮﻳﺔ ﺳﻮاء اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ا ﻟـﻜــﻮ ﻳـﺘـﻴــﺔ أو ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ
أوﻗﺎت ﻣﺤﺪدة ،أو ﺗﺘﺰاوج وﺗﺘﻜﺎﺛﺮ
ﻟﻔﺘﺮات ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺒﻪ
ً
ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ  ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ
أﺟﻮاﺋﻨﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺑ ــﺎﻹﻣ ـﻜ ــﺎن إﻛ ـﺜــﺎرﻫــﺎ وﻣ ــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ:
اﻟﻘﻄﺎ اﻟﻨﻐﺎق ،واﻟﻘﻄﺎ اﻟﻜﺪري ،وﻃﻴﺮ
اﻟ ـﻨ ـﺒ ــﺎر ،وﻃ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻘ ــﻮﺑ ــﻊ ،واﻟ ـﺤ ـﻤــﺎم
اﻟـﺒــﺮي ،واﻟ ــﺪﺣ ــﺮوج ،وﻃـﻴــﺮ اﻟـﺸــﻮل،
واﻟﺒﻠﻴﻄﻲ ،واﻟﺠﺮاﺑﻴﻊ.
وذﻛ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﺮاﻟ ـ ـﻠـ ــﻪ أن أﻧ ـ ـ ــﻮاع
ﻃ ــﺎﺋ ــﺮ اﻟ ـﻘ ـﻄ ــﺎ ﺗ ـﺼ ــﻞ إﻟ ـ ــﻰ أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣــﻦ
 10أﻧــﻮاع ،ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺎرة أو
اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ أو اﻟﺒﺎردة .واﻟﻘﻄﺎ ﻃﺎﺋﺮ
ﺟـﻤـﻴــﻞ ﻳـﺘـﻤـ ﱠـﻴــﺰ ﺑ ــﺄﻟ ــﻮان ﻋـ ــﺪة ،وﻫــﻮ
ً
ﺣ ــﺬر ﻋـﻤــﻮﻣــﺎ وﻳـﺒـﺘـﻌــﺪ ﻋــﻦ اﻟـﻤـﻜــﺎن
اﻟــﺬي ﻳﺘﻌﺮض ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻟﻔﺘﺮات
ﻃﻮﻳﻠﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺬﻛﺎﺋﻪ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻬﺒﻂ ﻓﻲ أرض ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎء وﻳﺠﺪ
ﻣ ــﺎ ﻳــﺮﻳــﺪ ﻣ ــﻦ اﻷﻛـ ــﻞ ﻣـﺜــﻞ اﻟـﻘـﻤــﺢ أو

اﻷﻋﺸﺎب اﻟﺒﺮﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ
وﻳﺴﺘﻮﻃﻨﻬﺎ وﻳﺘﻜﺎﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻳﻨﻘﻞ اﻟﻘﻄﺎ اﻟـﻤــﺎء إﻟــﻰ ﺻﻐﺎره
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﻳﺶ ﻓﻲ أﺳﻔﻞ رﻗﺒﺘﻪ
وأ ﺳـ ـﻔ ــﻞ ا ﻟ ـﺒ ـﻄــﻦ ﺑ ـﻌــﺪ أن ﻳﺒﻠﻠﻬﻤﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻋﻨﺪ ا ﻟـﺸــﺮب ،ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ،
وﻫ ــﻮ ﻳ ـﺸــﺮب ﻣــﺮﺗ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـﺼـﺒــﺎح
اﻟﺒﺎﻛﺮ وﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻨﻬﺎر وﻗﺪ ﻳﻄﻴﺮ
ﺑ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺳ ــﺎﻋـ ـﺘـ ـﻴ ــﻦ وﺛ ـ ـ ـ ــﻼث ﺳـ ــﺎﻋـ ــﺎت
ﻟﻴﺸﺮب ﻣــﺎ دام ﻻ ﻳﻘﻠﻘﻪ أي أﻣــﺮ أو
ﻳـﺜـﻴــﺮ ﺧــﻮﻓــﻪ ،وﻳ ـﺘــﻮاﻓــﺮ ﻟــﻪ ذﻟ ــﻚ ﻓﻲ
ُ
اﻟﻤﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺬا ﺗﻌﺪ أﻓﻀﻞ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ.
ﻳ ـﻌ ـﺒ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﻄ ــﺎﺋ ــﺮ ﻓـ ــﻲ ﺷ ـﻤــﺎل
ً
اﻟ ـﻜــﻮﻳــﺖ ﻗ ــﺎدﻣ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮاق .ﻳـﺒــﺪأ
ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻴﺾ واﻟﺘﻔﺮﻳﺦ
ﺑﻴﻦ آﺧــﺮ ﻣــﺎرس وﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
ﻳﻀﻊ ﺛــﻼث ﺑﻴﻀﺎت ﻟﻮﻧﻬﺎ أﺑﻴﺾ
ﻣــﺎﺋــﻞ إﻟ ــﻰ اﻟـﺼـﻔــﺮة وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﺘﺮة
ً
اﺣ ـﺘ ـﻀــﺎﻧ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻴــﻦ  21و 22ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ.
ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻘﻄﺎ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺎت
ّ
ً
ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﺑــﺮوا ﺑــﻂ
ّ
ﻗـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﺔ ،وﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺮب اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺜـ ــﻞ ﺑ ـ ــﻪ ﻓــﻲ
اﻻﺳﺘﺪﻻل إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎ واﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ
ﻣـﻌــﺮﻓــﺔ اﻷﻣ ــﺎﻛ ــﻦ ،ﻓـﻴـﻘــﺎل ﻓــﻲ اﻟﻤﺜﻞ

وأﺿ ــﺎف اﻟﻨﺼﺮاﻟﻠﻪ أﻧــﻪ أﻧـﺘــﺞ اﻟﻨﻮع
اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ وﻫ ــﻮ اﻟ ـﻘ ـﻄــﺎ اﻟ ـﺠــﻮﻧــﻲ اﻟ ـﻜ ــﺪري،
وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ و ﺑـﻠــﻮن أﺑﻴﺾ
ﺗﺤﺖ اﻟﺠﻨﺎﺣﻴﻦ ،ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ
اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﻌﻴﺪة وﺑﻮﺿﻮح.
واﻟ ـﻜ ــﺪري أﺿ ـﺨــﻢ ﻣــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻐــﺎق وﻳﻨﺘﺸﺮ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻴ ــﻊ ،وﻗـ ــﺪ ﺗ ـﻨــﺎﻗ ـﺼــﺖ أﻋ ـ ــﺪاده
ﺑـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺪر ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ %30ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ـﺸ ــﺮ
ً
ﺳـ ـﻨ ــﻮات اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ،ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋ ــﻦ أﻧـ ــﻪ ﻣــﻦ
اﻟـﻄـﻴــﻮر اﻟـﺸـﺘــﻮﻳــﺔ اﻟـﻤـﻬــﺎﺟــﺮة واﻟـﻘــﺎدﻣــﺔ
ﻣــﻦ إﻳ ــﺮان وﺑـﻌــﺾ دول آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺚ ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﺎﺛـ ــﺮ وﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺰ ﺑـ ـﻔـ ـﺘ ــﺮﺗ ــﻲ
ﺗـﻔــﺮﻳــﺦ ،ﻳـﻀــﻊ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﻀﺘﻴﻦ .
ﻛــﺬﻟــﻚ ﻳـﺘـﻤـ ّـﻴــﺰ اﻟ ـﻜ ــﺪري ﺑــﺄﻧــﻪ أﺣ ــﺪ أﻓﻀﻞ
ً
اﻟﻄﻴﻮر اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ وأﻣﺘﻌﻬﺎ ﺻﻴﺪا ،وﻳﻜﺜﺮ
ً
اﻧـﺘـﺸــﺎره ﻓــﻲ ﻓـﺼــﻞ اﻟـﺸـﺘــﺎء ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻋﻨﺪ دﺧ ــﻮل اﻟﻤﺮﺑﻌﺎﻧﻴﺔ وﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ اﻟـ ـﻤـ ـﻤـ ـﻄ ــﻮرة اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ـﺌــﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺸﺐ.

اﻟﻨﺒﺎر واﻟﻘﻮﺑﻌﺔ واﻟﻘﻤﺮي
ﻛ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﻒ اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺮاﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻪ أﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻳـ ـﻤـ ـﻠ ــﻚ
ً
ﺑ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ أﻳ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎ ﻃ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺮ اﻟ ـﺴ ـﻤ ـﻨ ــﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻐــﺮدة أو اﻟ ـﻨ ـﺒــﺎر ،وﻫ ــﻮ أﺣ ــﺪ اﻟﻄﻴﻮر
اﻟـ ـ ـﻤـ ـ ـﻬ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺮة اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻔـ ـﻀ ــﻞ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺰارع
واﻟـﺤــﺪاﺋــﻖ ،وﺗﺄﻛﻞ اﻟــﺪﻳــﺪان واﻟﺤﺸﺮات.

ﻧﺠﺎح زراﻋﺔ أﺷﺠﺎر اﻟﻘﺮض واﻟﻄﻠﺢ واﻟﺴﻤﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻟﻠﻄﻴﻮر اﻟﺒﺮﻳﺔ
ً
ﺗـ ــﺎﺑـ ــﻊ» :ﻟ ـ ـ ــﺪي أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ﻃ ــﺎﺋ ــﺮ اﻟ ـﻘــﻮﺑ ـﻌــﺔ
أو ﻛ ـﻤــﺎ ُﻳ ـﺴ ـﻤــﻰ ﻓ ــﻲ ﺑ ـﻌــﺾ اﻟـﻤـﻨــﺎﻃــﻖ
»اﻟﻘﺒﺮة« ،وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ
اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ ﺗـ ـﻜـ ـﺜ ــﺮ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﺰارع وﺗـ ـﺤ ــﺖ
اﻷﺷ ـﺠ ــﺎر ،وﻳـﺘـﻤـﻴــﺰ ﺑــﺎﻟــﺮﻳــﺶ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ
ﻓ ــﻮق رأﺳ ــﻪ ﻋـﻠــﻰ ﺷـﻜــﻞ ﺗ ــﺎج ،ﻟ ــﺬا ُﻳﺴﻤﻰ
ﻋـﻨــﺪ ﺑـﻌــﺾ اﻟ ـﻨ ــﺎس »اﻟ ـﻄــﺎﺋــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺘــﻮج«.
ً
ﺗﺸﺎﻫﺪه ﻓﻲ أﺷﻬﺮ اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،
وﻫﻮ ﻳﺒﻨﻲ أﻋﺸﺎﺷﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻳﻌﺘﺒﺮ
ﻣ ـﺼــﺪر إزﻋـ ــﺎج ﻟـﻠـﻤــﺰارﻋـﻴــﻦ ﻷﻧ ــﻪ ﻳـﺨــﺮج
اﻟﺤﺐ واﻟـﺒــﺬور ﻣــﻦ اﻷرض ﺑﻌﺪ زرﻋﻬﺎ،
ﻟ ــﺬﻟ ــﻚ ﻳ ـﺤ ــﺮﺻ ــﻮن ﻋ ـﻠــﻰ إﺧ ــﺎﻓ ـﺘ ــﻪ ﺑﺸﺘﻰ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،وﻗﺪ أﻧﺘﺠﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ{.
ّ
ﻛــﺬﻟــﻚ ﺑـ ّـﻴــﻦ أﻧــﻪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﻤﺎم
ً
اﻟﻘﻤﺮي وإﻧﺘﺎﺟﻪ ،ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ
اﻋـﺘـﻘــﺪوا ﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎﺑــﻖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻴﺶ
ً
ﻓﻲ اﻟﻘﻔﺺ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻃﻴﻮرا ﺑﺮﻳﺔ ﻣﻬﺎﺟﺮة
إﻻ أن ﻣﺮﺑﻴﻦ ﻛﻮﻳﺘﻴﻴﻦ أﺛﺒﺘﻮا اﻟﻌﻜﺲ،
ﺑﻞ أﻧﺘﺠﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻤﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﺑ ــﺄﻋ ــﺪاد ﻛـﺒـﻴــﺮة .وﺗـﻀــﻊ أﻧـﺜــﻰ اﻟﻘﻤﺮي
ً
ﺑﻴﻀﺘﻴﻦ ﺗﺤﻀﻨﻬﻤﺎ ﻧـﺤــﻮ  15ﻳــﻮ ﻣــﺎ
ً
وﺑ ـﻌ ــﺪ أن ﻳـﻔـﻘــﺲ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺾ ﺑـ ـ ــ 20ﻳــﻮﻣــﺎ
ﺗﺸﺎﻫﺪ ﻓﺮوﺧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺶ ﻟﺘﺄﻛﻞ
وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠــﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺗـﻄـﻴــﺮ .وﻟـﻬــﺬا
اﻟﻄﺎﺋﺮ ﺻﻮت ﺟﻤﻴﻞ ﻳﺰداد ﻣﻊ ﺷﺮوق
اﻟﺸﻤﺲ أو ﻏﺮوﺑﻬﺎ.
وﻛﺸﻒ اﻟﻨﺼﺮاﻟﻠﻪ أﻧﻪ أﻧﺘﺞ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ّ
اﻟﺠﺮﺑﻮع ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ووزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺪف
زﻳﺎدة أﻋﺪادﻫﺎ.

أﺷﺠﺎر اﻟﺮﻣﺚ واﻟﻌﺒﻞ ﺗﻤﺖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻨﻬﺎ ﻹﻧﺘﺎج ﻃﻴﺮ اﻟﺸﻮل

أﺷﺠﺎر وﻧﺒﺎﺗﺎت
ّ
ﺗﻄﺮق اﻟﻨﺼﺮ اﻟﻠﻪ إﻟﻰ ﺳﻌﻴﻪ إﻟﻰ اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻷﺷﺠﺎر واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﻌﺮﻓﺞ
واﻟـﻌـﺒــﻞ واﻷراك واﻟـﻌــﻮﺳــﺞ واﻟـﻘــﺮﺿــﻲ واﻟـﻐـﻀــﺎ واﻟـﻌـﺸــﺮ واﻟ ـﺴــﺪر اﻟـﺒــﺮي واﻟﻄﻠﺢ
واﻟﻘﺮض واﻟﺴﻴﺎل واﻟﺴﻤﺮ واﻟﺮﻣﺚ ،وﻫﻮ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﺬورﻫﺎ وﻳﻌﻴﺪ زراﻋﺘﻬﺎ ﻟﻨﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺰارع وﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺪة ،ﻣﺆﻛﺪا ﺿﺮورة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻬﺎ وﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ زراﻋﺔ اﻷﺷﺠﺎر اﻟﺒﺮﻳﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ واﺟﻬﻨﺎه ﻣﻦ زﺣﻒ اﻷﺗﺮﺑﺔ
وﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻜﺜﺒﺎن اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻛﺎﻟﺴﺎﻟﻤﻲ واﻟﻮﻓﺮة وﻛﺒﺪ وأم ﺻﻔﻖ
واﻟﻨﻮﻳﺼﻴﺐ ،ﻛﺬﻟﻚ زﺣﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ واﻟﺨﻴﺮان
ً
واﻟﻮﻓﺮة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ .ﺳﺘﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﻷﺷﺠﺎر ﻋﻨﺪ زراﻋﺘﻬﺎ ﻣﺼﺪات ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
وﺗﻤﻨﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻷﺷﺠﺎر اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻠﻮث وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻧﺠﺮاف اﻟﺘﺮﺑﺔ .وﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ،
وﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﺠﻮﻳﺔ ،ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻄﺎر ،وﻣﻦ دون ﺗﺪﺧﻞ اﻹﻧﺴﺎن،
وﺗﻨﻤﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﻨﻬﺎ ﺑﺄﻟﻮان ﺟﺬاﺑﺔ ،وﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻄﻴﻮر
واﻟﻨﺤﻞ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎخ وﺗﻠﻄﻴﻒ اﻟﺠﻮ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻬﻢ اﻷﺷـﺠــﺎر واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﺼﻮﺑﺔ اﻟـﺘــﺮﺑــﺔ ،وﺗﻘﻠﻴﻞ
ً
ً
ً
اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ،وﺗﺒﻘﻰ ﺧﻀﺮاء ﻃﻮال اﻟﺴﻨﺔ ،وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺼﺪرا ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻈﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻰ اﻷﻫﺎﻟﻲ واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻐﺬى ﻣﻨﻬﺎ ،واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ أﺧﺸﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ إﺷﻌﺎل
ً
اﻟﻨﺎر واﻟﺒﻨﺎء ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أﻳﻀﺎ.

إﻧﺘﺎج ﻓﺮاخ اﻟﻘﻄﺎ اﻟﻨﻐﺎق واﻟﺒﻴﺾ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ

اﻷﺷﺠﺎر
واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ
ﱢ
ﺗﻌﺰز ﺧﺼﻮﺑﺔ اﻟﺘﺮﺑﺔ
ّ
وﺗﻘﻠﻞ اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ

ُﻳﻀﺮب
اﻟﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎ ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ

إﻧﺘﺎج ﺣﻤﺎم اﻟﻘﻤﺮي اﻟﺒﺮي ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ

ﻃﺎﺋﺮ
اﻟﻘﻄﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻓﻲ
ً
ﺷﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺎدﻣﺎ ﻣﻦ
اﻟﻌﺮاق

إﻧﺘﺎج ﺑﻴﺾ ﺣﻤﺎم اﻟﻴﻤﺎم اﻟﻤﺎﺳﻲ

اﻧﺘﺎﺟﺔ ﻃﻴﻮر اﻟﻘﻮﺑﻌﺔ واﻟﻨﺒﺎر ﻣﻊ اﻟﺤﻤﺎم
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«طيران اإلمارات» تتيح حجز المقاعد بتقنية الواقع االفتراضي

شاشات  OLEDمن «إل جي» لهواتف «آبل»

أطلقت شركة طيران اإلمارات خدمة تتيح للراغبين في الحجز مشاهدة
داخل الطائرة باألبعاد الثالثة الختيار المقعد على الموقع اإللكتروني،
لتصبح بذلك األولى في العالم التي تستخدم تكنولوجيا الواقع االفتراضي
على موقعها.
وقالت المجموعة في بيان تلقت وكالة «فرانس بــرس» نسخة منه ،إن
ً
ً
نموذج المقاعد ثالثي األبعاد «أداة تخيلية تعرض مشهدا كامال من داخل
طائرات اإلمارات ،ما يتيح أمام العمالء فرصة الستكشاف مقاعدهم والقمرة
التي يسافرون فيها».
ونقلت عن أليكس نيغ نائب الرئيس في قسم التسويق والعالمة التجارية
قوله «نعمل على توفير تجربة رقمية ذات مستوى عالمي .يسعدنا أن نكون
ُ
أول ناقلة جوية في العالم تدخل تكنولوجيا الواقع االفتراضي الحديثة
على موقعها».

ذكرت تقارير مختلفة أن شركة «إل جي» الكورية ستزود
«آبل» بشاشات  OLEDلهواتفها القادمة ،في خطوة مغايرة
للمتوقع ،بسبب تزويد نظيرتها سامسونغ جميع الشاشات
ً
من هذا النوع سابقا.
وبحسب  ،Bloombergفــإن «إل جــي» سـتــزود نحو 4 -2
ماليين شاشة لهواتف آيفون ،التي ستحمل هذا النوع من
الشاشات خالل الفترة المقبلة ،كنوع من الشراكة التجريبية
ً
وفقا للتوقعات.
وكــانــت الـتـقــاريــر الـســابـقــة ذك ــرت أن ســامـســونــغ ستقدم
 100مليون شاشة  OLEDلهواتف آيفون بطلب من «آبــل»،
ً
وهو رقم كبير جدا مقارنة بالرقم الصغير الذي طلبته من
نظيرتها «إل جي».

تلفاز  Frameمن سامسونغ بتقنية HDR10+

أعلنت شــر كــة سامسونغ عن
الجيل ال ـقــادم مــن تلفاز Frame
الذي يركز على التصميم ،ويأتي
اآلن مع ميزات تخصيص إضافية
ومجموعة متنوعة من الرسومات
الفنية لالختيار من بينها.
يـحـتــوي الـتـلـفــاز عـلــى شاشة
ب ـ ــد ق ـ ــة  ،4K UHDم ـ ـ ــع ت ـق ـن ـي ــة
 HDR10+وي ـع ـت ـبــر ذلـ ــك ت ـطــورا
كبيرا عن تقنية  HDR Proالتي
جـ ـ ــاءت م ــع ال ـن ـس ـخ ــة األص ـل ـي ــة،
ويتميز التلفاز أيضا بإمكانات

ذك ـ ـ ـيـ ـ ــة جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ،ح ـ ـيـ ــث ي ـم ـك ــن
للمستخدمين نقل بيانات حساب
 Wi-Fiو Samsungمــن الـهــاتــف
إل ـي ــه ،دون إعـ ــادة كـتــابــة كلمات
ال ـمــرور ،ويــدعــم أيـضــا المساعد
الـصــوتــي  Bixbyال ــذي سيتمكن
من تلقي األوامر الصوتية لعرض
البرامج أو التحكم فــي األجهزة
المنزلية المتوافقة مثل األضواء
الذكية وأجهزة الصوت.
ومن أهم مزاياه أنه يختلف عن
التلفازات التقليدية ،حيث يمكن

 RAMpageثغرة خطيرة بجميع األجهزة
أعــادت شركة  IBMوبعض المتخصصين في
مجال البحث األمني اكتشاف ثغرة جديدة في نظام
اآلندرويد أطلق عليها اسم  ،RAMpageوهي من
الثغرات الخطيرة ،وسببها الرئيسي ليس نظام
التشغيل نفسه كما يظن بعض المستخدمين ،إنما
استغاللها يكمن في الــذاكــرة العشوائية ألجهزة
المستخدمين.
ثغرة  RAMpageبالفعل يمكن استغاللها على
األجهزة األخرى غير العاملة بنظام االندرويد مثل
أجهزة الكمبيوتر ،وأجهزة اآليفون حتى أجهزة
الماك ،لكن االستغالل األكبر المكتشف حتى اآلن
كان يتعلق باألجهزة العاملة بنظام اآلندرويد.
وتتيح الـثـغــرة األمـنـيــة المكتشفة فــي وحــدات
ذاكــرة الوصول العشوائي إلى قراصنة اإلنترنت
إم ـكــان ـيــة ال ــوص ــول إل ــى جـمـيــع ال ـه ــوات ــف الــذكـيــة
والحواسيب اللوحية ،والكثير من أجهزة االندرويد
القديمة ،التي مر على تصنيعها ما يقرب من 6
سنوات.
وما يميز الثغرة األمنية عن بقية الثغرات أنه
ال يمكن لبرامج مضادة للفيروسات اكتشافها.

ولـتـجـنــب ه ــذه الـثـغــرة أوص ــى فــريــق الحماية
األم ـ ـ ـنـ ـ ــي Vrije Universiteitب ـ ـضـ ــرورة تـثـبـيــت
التطبيقات المعروفة من متجر  ،Google Playمع
اإلشارة إلى عدم تثبيت أو الضغط على أي روابط
خارجية قد تضر المستخدم.

اسـتـخــدامــه كقطعة فـنـيــة رائـعــة
على الحائط.
كـ ـم ــا أعـ ـلـ ـن ــت س ــامـ ـس ــون ــغ أن
م ـت ـج ــر Samsung Art Store
أصـ ـ ـب ـ ــح أكـ ـ ـث ـ ــر اتـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــا ،ح ـيــث
ت ـقــدم ال ـشــركــة اآلن أك ـثــر م ــن 30
ق ـط ـع ــة ف ـن ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،وي ـم ـكــن
للمستخدمين شراء هذه األعمال
الفنية مــن المتجر أو االشـتــراك
مقابل  4.99دوالرات فــي الشهر
للحصول على حق الوصول إلى
هذه القطع.

يمكن تصفح األ ع ـمــال الفنية
واخ ـت ـي ــاره ــا اس ـت ـن ــادا إلـ ــى لــون
وديـ ـ ـك ـ ــور ال ـ ـغـ ــرفـ ــة ،وبـ ـع ــد ذلـ ــك،
ستتمكن من إنشاء قائمة صور
خــا صــة ب ــك ،ليتمكن مــن التنقل
بـيــن ال ـص ــور واخ ـت ـيــار ال ـصــورة
ال ـم ـنــاس ـبــة ،ك ـمــا سـتـعـمــل أيـضــا
المستشعرات الموجودة داخله
على ضبط سطوع الشاشة حسب
أوقات اليوم واألضواء المحيطة
ف ــي ال ـغ ــرف ــة ،ك ـمــا ي ــوف ــر الـتـلـفــاز
أربـ ـع ــة أل ـ ـ ــوان مـخـتـلـفــة ل ــإط ــار،

 Seagateتقدم أقراص
تخزين Barracuda SSD
أعلنت شركة  Seagateأحــدث إضافة
ل ـهــا إلـ ــى وحـ ـ ــدات ت ـخــزيــن Barracuda
الخاصة بها ،وهــي أقــراص Barracuda
 ،SSDالـ ـت ــي ق ــدم ـت ـه ــا الـ ـش ــرك ــة ل ـع ـشــاق
الحواسب الشخصية.
وقد صممت هذه األقراص بحجم 2.5
بوصة ،وتم تزويدها بسرعات متسلسلة
تـصــل إل ــى  560مـيـغــابــايــت فــي الثانية،
وسعة تتراوح بين  250جيجابايت و2
تيرابايت.
وأ ش ـ ـ ـ ــارت « »Seagateإ لـ ـ ــى أن ه ــذه
األقـ ـ ـ ـ ــراص ال ـ ـجـ ــديـ ــدة س ـت ـت ــواف ــر بـشـكــل
ح ـ ـصـ ــري ل ـ ـ ــدى أمـ ـ ـ ـ ـ ــازون ل ـم ـس ـت ـخــدمــي
 ،Amazon Primeابـتــداء من  16يوليو،
وب ـعــد ذل ــك ،سـتـتــوافــر بـشـكــل ع ــام خــال
شهر سبتمبر القادم.

بـ ـع ــد أن أطـ ـلـ ـق ــت «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» ب ـعــض
التطبيقات في الماضي ،وقــررت إغالقها
في وقــت الحــق مثل  GroupsوLifestage
يـبــدو أنـهــا لــم تنته مــن ذلــك ،ففي منشور
على مدونتها الرسمية ،أعلنت الشركة أنها
ً
ستغلق ثالثة تطبيقات أخرى قريبا هي في
الواقع  ،Helloو ،Movesو TBHوهذا األخير
تطبيق للتواصل االجتماعي مصمم لطلبة
المدارس الثانوية في الواليات المتحدة.
وسـيـتــم إغ ــاق التطبيقات الـثــاثــة في
أو ق ــات مختلفة ،إذ سيتم إ غ ــاق تطبيق
 Helloفــي األســابـيــع القليلة المقبلة ،في
حين سيتم إغــاق تطبيق  Movesفي 31
يــولـيــو ال ـج ــاري ،وطـمــأنــت المستخدمين
ً
أيضا بأن بياناتهم في جميع التطبيقات
ً
سيتم حذفها كذلك في غضون  90يوما.
وم ـ ــن وق ـ ــت آلخ ـ ـ ــر ،ت ـط ـل ــق «ف ـي ـس ـب ــوك»
تطبيقات جــد يــدة صممت لجعل حياتنا
أكثر سهولة ومــاء مــة ،على الــرغــم مــن أن
هذه التطبيقات ال تحقق بالضرورة نفس

منهم تخصيصها بطريقة تسمح لها
بحمل البسكويت على ظهرها.
ووفقا لكريس ،فإن استخدام الملحقات
يساعده على تغطية عــدد من المهارات
في وقت واحــد ،مثل التصميم واإلبــداع،
ك ـمــا يـسـمــح ل ـل ـطــاب بـتـحــديــد تـ ــرددات
االه ـ ـتـ ــزاز الـصـحـيـحــة لـجـعــل Joy-Con
تسمح بتحريك السيارةNintendo Labo .
هــي طــريـقــة ممتعة ومـبـتـكــرة لـلــوصــول
إل ــى الـمـنــاهــج ال ــدراس ـي ــة ،ويـكـمــن سحر
 Nintendo Laboفي مطابقة المنتج مع
فــرصــة االبـتـكــار والـلـعــب واالسـتـكـشــاف،
بطريقة مبتكرة ،علما بأن حماس األطفال
للمنتج هــو مجرد الخطوة األول ــى بعد
ذلك هي تشجع على التعاون ومشاركة
األفكار واختبارها في نهاية المطاف.

التطبيقات األكثر
ً
تحميال خالل  10سنوات
على متجر آبل ستور
املصدر :شركة التحليالت واإلحصائيات

appannie

1

FACEBOOK

6

Google Maps

2

Facebook
Messenger

7

Snapchat

3

YouTube

8

Skype

4

Instagram

9

WeChat

وهــي األس ــود واألبـيــض والبني
والبيج ،ويمكن توصيلهما عن
طريق المغناطيس لتتناسب مع
الديكور الموجود بالمكان.
يتوافر على موقع سامسونغ
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،وس ـي ـك ــون مـتــاحــا
فــي الـمـتــاجــر خ ــال ه ــذا الـشـهــر.
كما يوجد إصــداران من التلفاز،
اإلصــدار األول بحجم  55بوصة
وس ـعــر  605دنــان ـيــر ،واإلصـ ــدار
الثاني بحجم  65بوصة ،وسعر
 816دينارا.

ترسل بعض هواتف سامسونغ صــورا من قائمة الكاميرا إلى
جهات االتصال الخاصة بك عشوائيا وبدون إذن.
ويذكر أنه تم رصد هذا األمر أول مرة من خالل موقع ،Gizmodo
كما تم رصد شكوى من المستخدمين متعلقة بهذه المشكلة من
خالل موقع  Redditوالمنتديات الرسمية للشركة حيث يتم إرسال
الرسائل عبر تطبيق الرسائل النصية االفتراضي من «سامسونغ»،
ووفقا للتقارير ال يعرض تطبيق الرسائل الجهات التي تم إرسال
الملفات إليها ،بل يتم التعرف على ذلك من خالل رد من المتسلم
الذي يبلغ المستخدم أن هناك صورا عشوائية قد أرسلت إليه.
وقال المتحدث باسم «سامسونغ» إنهم على علم بهذا الخلل وإن
هناك فريقا فنيا يبحث في ذلك األمر .وتشير المنتديات إلى تأثر
أجهزة  Galaxy S9و S9+بهذه المشكلة ولكنها قد ال تكون الوحيدة
المصابة بهذا الخلل.
ويظن بعض المستخدمين أن هذه المشكلة لها عالقة بتحديثات
رسائل  RCSإذ أصــدرت T-Mobile
تحديث  RCSهــذا األسـبــوع بدء ا
إلصدارات  Galaxy S7و،S7 Edge
ومــن المفترض أن يعمل معيار
ال ـمــراس ـلــة ع ـلــى ج ـعــل الــرســائــل
النصية تبدو أشبه بالمحادثة
في تطبيقات المراسلة الحديثة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال مـتـحــدث
ـار
ب ــاس ــم  T-Mobileإن ــه ج ـ ٍ
التحقق مع «سامسونغ» من
أن ه ــذا الـخـلــل لـيــس بسبب
ت ـحــديــث  .RCSوف ــي الــوقــت
الحالي يمكن لمالكي هواتف
ســام ـســونــغ إلـ ـغ ــاء خــاصـيــة
رسائل سامسونغ للوصول
إل ــى تـخــزيــن ال ـهــاتــف لتجنب
خـطــأ إرسـ ــال مـلـفــاتـهــم بطريقة
عشوائية.

ً
«فيسبوك» تغلق  3تطبيقات رسميا

ّ
معلم يستخدم ملحقات  Nintendo Laboفي دروسه

قــد تـبــدو ملحقات Nintendo Labo
الكرتونية كأنها ألعاب للوهلة األولــى،
ولكن كما هي الحال مع معظم األجهزة
واألدوات ،ف ــإن كيفية اسـتـخــدامـهــا أمــر
متروك لك على سبيل المثال ،وفي حين
تــم تصميم ملحقات Nintendo Labo
ألغ ــراض الـلـعــب ،فـقــد رأي ـنــا أيـضــا كيف
ت ــم اسـتـخــدامـهــا ألغ ـ ــراض غـيــر متعلقة
ب ــاألل ـع ــاب ،وه ــذا بــالـضـبــط م ــا ي ـقــوم به
 ،Chris McGivernوهو معلم في السنة
السادسة بمدرسة  Southgateاالبتدائية
في كرولي بإنكلترا.
أحـ ــد ال ـ ـ ــدروس ال ـت ــي اس ـت ـخ ــدم فيها
ملحقات  Nintendo Laboتنطوي على
ج ـع ــل ال ـت ــام ـي ــذ ي ـب ـن ــون سـ ـي ــارة يـمـكــن
التحكم فيها عن بعد  Toy-Conباستخدام
أوراق الكرتون المسطحة ،وبعد ذلك طلب

هواتف سامسونغ ترسل
صور المستخدمين

5

WhatsApp
Messenger

10

QQ

المستوى من النجاح الــذي حققه تطبيق
.Facebook
وأفــادت الشركة ،بأنها تراجع بانتظام
ت ـط ـب ـي ـقــات ـهــا ل ـت ـق ـي ـيــم أيـ ـه ــا األكـ ـث ــر قـيـمــة
ً
للمستخدمين ،يعني هــذا أحـيــانــا إغــاق
أحد التطبيقات وواجهة برمجة التطبيقات
المصاحبة له .وقالت الشركة« ،نحن نعلم
أن بعض األشخاص ال يزالون يستخدمون

هذه التطبيقات وسيصابون بخيبة أمل،
ون ــود أن نغتنم ه ــذه الـفــرصــة لنشكرهم
عـلــى دع ـم ـهــم ،لكننا نـحـتــاج إل ــى تحديد
أول ـ ــوي ـ ــات ع ـم ـل ـنــا ح ـت ــى ال ن ـض ـغــط عـلــى
أنفسنا بشكل أكثر من الالزم ،ولن يحدث
ذلك إال عن طريق التجربة ،والخطأ أثناء
مـحــاولــة إنـشــاء تـجــارب اجتماعية رائعة
لألشخاص».

culture@aljarida●com

sudoku

ّ
ً
من  5أحرف و هي اسم أشهر الحلويات وأكثرها انتشارا في بالد الشام.

فساد
تهديد
فكر
كالم

هذا
معتقد
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تجربة
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بروكسل
كمال

8
6
5
7

عمل

7

3

9

9

8
5

6

5

4

4
2

3

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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كنافة

كلمة السر
كلمات متقاطعة

الـ ـط ــائ ــرات ال ـح ــرب ـي ــة –
لفظة تأفف.
 -6انـحـســار الشعر عن
مقدم الرأس أو وسطه.
 -7عشب (م) – قسمات

الوجه.
 ( -8ال  )....أبــو الفنون
– لزق.
 -9ي ــدور حــول – زيــادة
في الوزن.

 -10مــدي ـنــة م ـغــرب ـيــة –
طائر خرافي.
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 -1عاصمة البرازيل.
 -2ولد األسد – للتفسير
– عيون.
 -3آزرك – الفوز.
 -4نزيف األنــف – جمع
«أرمل» (م).
 -5ردم – مـ ـ ــن أ ن ـ ـ ــواع

6

sudoku

ً
عموديا:

3

3
5

الحلول

1

 -1بشرى سارة – البحر.
 -2شهر هجري – فرك.
 -3من حروف الهجاء –
من التوابل.
 -4امتنع – عال.
 -5للنداء – عبر.
 -6فـيـلــم لـعـبــد الـحـلـيــم
حافظ وآمال فريد.
 -7سفينة الصحراء (م)
– آللئ.
 -8وا ل ـ ــد تـ ـ ـن ـ ــا – إ ف ـ ـ ــراز
طبيعي من اآلذن.
 -9أق ــدم ب ـنــاء تــاريـخــي
في أبو ظبي.
 -10م ـ ــن أ سـ ـ ـم ـ ــاء ا ل ـل ــه
ا لـ ـ ـحـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــى – ت ـس ـل ــط
بالظلم.
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كلمات متقاطعة
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توابل ةديرجلا

•

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
م ـه ـن ـي ــا :تـ ـتـ ـف ــاوت وج ـ ـهـ ــات ال ـن ـظ ــر مــع
المسؤولين ما يزعجك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ح ـ ــاذر م ــن م ــواج ـه ــة ال ـشــريــك
ألسباب ال عالقة له بها.
ً
اجتماعيا :تشعر بعدم استقرار بسبب
الفراغ في حياتك.
رقم الحظ.5 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :تتجاوب معك األفــاك واألقدار
فتزدهر أعمالك.
ّ
ً
عاطفيا :تتفق مع الحبيب على تأجيل
قرار اتفقتما عليه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تنفتح عـلــى بـعــض اآلف ــاق
وتعرف مفاجأة ّ
سارة.
رقم الحظ.19 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مـهـنـيــا :يـحـمــل ه ــذا ال ـيــوم ح ــا لمشكلة
أهملتها منذ زمن بعيد.
ً
عــاط ـف ـيــا :أض ــف ال ـم ــرح إلـ ــى عــاقـتـكـمــا
ّ
فتتحسن معنوياتكما.
ً
ً
اجتماعيا :مزاجك في تراجع علما بأن
بداية نهارك جيدة.
رقم الحظ.6 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :فــرصــة للعمل فــي ال ـخ ــارج أو
االشتراك في استثمار.
ً
عاطفيا :قضية تتعلق بالشريك تريد
ً
أن تطويها نهائيا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـقـ ّـدم نصيحة لمن يرغب
أن يسمع.
رقم الحظ.18 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :يفتح أمامك أحد األبواب وتستفيد
من ظرف طارئ.
ً
عاطفيا :تسترجع تفاؤلك وتنظر بأمل إلى
عالقتك مع الشريك.
ً
اجتماعيا :تتبلبل األجواء العائلية بسبب
قصة تظهر فجأة.
رقم الحظ.16 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :يطلب إليك الفلك اعتماد الوقاية
والدبلوماسية مع الزبائن.
ً
ّ
تضطر إلــى اتـخــاذ قــرار حاسم
عاطفيا:
بعد النزاعات بينكما.
ً
اجتماعيا :حاذر من العدائية فقد تجلب
لك الضرر.
رقم الحظ.3 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :اقبل التغييرات في نطاق العمل
ولو لم تعجبك.
ً
ً
ً
عاطفيا ّ :
يقد م لك الحبيب عونا ماديا
إضافة إلى ّ
حبه.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـشـكــك ف ــي أح ــد األص ــدق ــاء
وتحذر من تصرفاته.
رقم الحظ.14 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تبدأ بتحقيق أحالمك وقد تحدث
تغييرات إيجابية.
ً
عاطفيا :وضعكما مميز بسبب التفاهم
والتعاون بينكما.
ً
اجتماعيا :تقوم بنشاطات مشتركة مع
أصدقاء تمتعك.
رقم الحظ.12 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تتواصل مع أحد معارفك بهدف
شراكة أو استثمار.
عــاط ـف ـيـ ًـا :ت ـبــدو أج ــواؤك ـم ــا أك ـثــر ص ـفــاءً
فاغتنما الفرصة للتفاهم.
ّ
ً
اجتماعيا :يزعجك تدخل أحد األقرباء في
شؤونك الشخصية.
رقم الحظ.7 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
مهنيا :تتلقى عرضا في القريب العاجل
ينقلك إلى ضفة النجاح.
ً
عاطفيا :يحلو لك النقاش مع الشريك ألنه
موضوعي في آرائه.
ً
اجتماعيا :تواجه أحد األقرباء لكن حاذر
النتائج الوخيمة.
رقم الحظ.1 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ّ
ّ
ـراع
مهنيا :كــل ش َــيء يتطور ويـتـبــدل فـ ِ
التطور وتماش معه.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :زواج ق ــري ــب ف ــي األف ـ ــق بـعــد
عزوبية دامت طويال.
ً
ّ
اجتماعيا :تثور من دون أسباب فتتلبد
الغيوم في المنزل.
رقم الحظ.17 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنياّ :
تنبه لما يجري حولك واعمل
على تحسين أوضاعك.
ً
عاطفيا :ينصحك الفلك بعدم اتخاذ أي
قرار يتعلق بوضعكما.
َ
ً
اجتماعيا :ابــق على الحياد في نزاع
قائم ال عالقة لك به.
رقم الحظ.10 :

مسك
وعنبر
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طارق العلي :عرضت «الشاعر مصقول» في «سوق عكاظ»
قدمها مركز «فروغي» بالتعاون مع  mbcفي المهرجان بالطائف

خبريات
«صفحة أولى» تحصد جائزتين
في «عشيات طقوس»

فادي عبدالله

وجه الفنان طارق العلي
الشكر إلدارة مهرجان سوق
عكاظ والجماهير السعودية
على دعمها لعروض «الشاعر
مصقول».

العلي والصيرفي في «واحد مهم»

المسرحية تدور
أحداثها حول
«مصقول» الذي كلفه
الوالي بمهمة رسمية

انتهى الفنان طــارق العلي من تقديم
ثالثة عروض خاصة لمسرحية "الشاعر
ً
م ـ ـص ـ ـقـ ــول" الـ ـ ـت ـ ــي أن ـ ـت ـ ـجـ ــت خـ ـص ــوص ــا
لمهرجان "سوق عكاظ" التاريخي بدورته
الـ ــدورة الـثــانـيــة عـشــرة فــي الـطــائــف ،من
مركز "فروغي" لإلنتاج الفني والمسرحي
ً
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع  mbcوحـ ـص ــدت إق ـب ــاال
ً
ً
جماهيريا كبيرا.
ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،قـ ــال ال ـف ـن ــان ط ــارق
الـعـلــي ل ــ"ال ـجــريــدة"" ،ف ــي الـبــدايــة أتــوجــه
بالشكر إلى إدارة مهرجان سوق عكاظ
وال ـج ـم ــاه ـي ــر ال ـس ـع ــودي ــة ال ــوف ـي ــة ال ـتــي
حضرت مسرحية "الشاعر مصقول" ،على
دعمهم الجميل لنا طوال فترة عروضنا
في محافظة الطائف بالمملكة العربية
ا لـسـعــود يــة ،بتنظيم مــن الهيئة العامة
ً
للترفيه" ،الفتا إلى أن أهمية سوق عكاظ
تأتي في الوقت الحالي في كونه ملتقى
ً
ً
ً
ً
شعريا وفنيا وتاريخيا فريدا من نوعه.
وعن فكرة العمل ،قال" :إنها مسرحية
خيالية بقالب كوميدي تتبلور فكرتها

زيد وكمر والعلي في «خميس وجمعة»
ف ــي ق ـ ــدوم ال ـش ــاع ــر "م ـص ـق ــول" م ــع ابـنــه
"ص ـقــان" إل ــى س ــوق ع ـكــاظ ،إذ يكتشف
مصقول أن أمين المكتبة "النحوي" ،ليس
ً
أهال لبيع الكتب ،وأن هناك من هو أجدر
منه لهذه المهمة ،فيبدأ بطريقة كوميدية
بفضح النحوي ويقترح وضــع "شاكر"
ً
المثقف بــدال عنه لالستفادة منه ،وذلك
خــال مناظرة شعرية كوميدية تنتهي
بـفــوز "مـصـقــول" واب ـنــه .ثــم يـقـتــرح على
تجار الـســوق محاربة الفساد التجاري
المتمثل فــي شهبندر الـتـجــار "تـيـمــور"
ووضــع أحــد التجار الذين يخافون الله
وي ــراع ــون مـصــالـحـهــم .وه ـنــا يـخـتــارون
أكبر وأنظف تاجر لديهم وهو "رضوان"
ً
لـيــرعــى مـصــالـحـهــم ال ـت ـجــاريــة ،وأخ ـي ــرا
ي ــوض ــح "مـ ـصـ ـق ــول" أن س ـبــب ح ـضــوره
مهمة رسمية مــن الــوالــي لوضع األمــور
في مسارها الصحيح ،ثم يشكرهم على
حسن استقبالهم وتجاوبهم معه ،وهم
في المقابل يشكرونه على ما قدمه لهم
من نصائح مفيدة".

وأضاف العلي" :المسرحية من تأليف
عـبــدالـلــه بــالـعـيــس وإخ ـ ــراج عـبــدالـعــزيــز
صفر ،ومن بطولتي إلى جانب الفنانين
خــالــد الـمـظـفــر وأح ـم ــد الـ ـب ــارود وأحـمــد
التمار وسامي العلي وعبدالله السمحان،
وصمم الديكور وتولى عنصري الصوت
واإلضاءة مهني فوزي".
وع ــن حــالــة ابـنــه سـلـطــان ،ق ــال العلي:
"لله الحمد والشكر ،لقد تجاوز العارض
الصحي ،وبودي بهذه المناسبة أن أوجه
ا ل ـش ـكــر ا ل ـجــز يــل إ ل ــى إدارة المستشفى
األميري والطاقمين الطبي والتمريضي
على اهتمامهم بابني ،والشكر موصول
إل ــى كــل مــن س ــأل عـنــه س ــواء بــاالتـصــال
أو ال ــرس ــائ ــل أو ع ـبــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
ً
االجتماعي ،وجزاكم الله خيرا".
وعــن مشاريعه الفنية الـجــديــدة ،أكد
العلي أنه يواصل عرض مسرحيته "هال
بــالـخـمـيــس" ،عـلــى مـســرح نـقــابــة العمال
ب ـم ـيــدان ح ــول ــي ،وه ــي م ــن تــألـيــف أيـمــن
الحبيل ،إخراج مشاري المجيبل ،ومعه

ألبوم هيثم شاكر الجديد يتضمن  12أغنية
الشاعر رمضان محمد كشف النقاب عن تفاصيل المتعاونين معه
يستعد المطرب هيثم شاكر
لطرح ألبومه الغنائي الجديد
أول أغ ـس ـط ــس ال ـم ـق ـب ــل ،وه ــو
األلـ ـ ـب ـ ــوم ال ـ ـ ــذي يـ ـع ــود بـ ــه إل ــى
جمهوره بعد غياب سنوات.
وأكد الشاعر رمضان محمد،
عبر حسابه على «فيس بــوك»
أن األلـبــوم يتضمن  12أغنية،
وهي" :ما توصونيش" كلمات
أي ـ ـمـ ــن بـ ـهـ ـج ــت قـ ـم ــر وأل ـ ـحـ ــان
عمرو مصطفى وتوزيع شريف
م ـك ــاوي ،و"لـحـقـتـيـنــي" كلمات
ن ـ ــادر ع ـب ــدال ـل ــه ،ول ـح ــن محمد
يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم،
"يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة
ولحن عمرو مصطفى وتوزيع
شريف مكاوي ،و«احنا افترقنا»
كـلـمــات رم ـضــان محمد ولحن

هيثم شاكر وياسر جالل
ش ـ ــادي ح ـســن وت ــوزي ــع أحـمــد
وجيه ،و"مــش مهم أنــا" كلمات
م ـح ـمــد رف ــاع ــي وألـ ـح ــان ولـيــد

سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.
كـمــا تضمن األل ـبــوم أغــانــي:
"بحبك لنفسي" لحن وليد سعد

وتوزيع أحمد إبراهيم ،و"بابي
م ـف ـتــوح" كـلـمــات أي ـمــن بهجت
ق ـمــر ،ول ـحــن ع ـمــرو مصطفى،
وتـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــع شـ ـ ــريـ ـ ــف م ـ ـ ـكـ ـ ــاوي،
و"ج ــاب الـكــام بعضه" كلمات
أمير طعيمة ولحن تامر علي
وتوزيع شريف مكاوي" ،راحتي
ويـ ـ ــاك" ك ـل ـمــات م ـح ـمــد عــاطــف
ولحن تامر علي وتوزيع شريف
مكاوي ،و"ما تغيبوش" كلمات
سالمة علي ولحن محمد يحيى
وتوزيع أحمد إبراهيم ،و"مهما
بـعــدنــا" كلمات محمد رفــاعــي،
ول ـ ـحـ ــن ول ـ ـيـ ــد سـ ـع ــد وتـ ــوزيـ ــع
أحمد إبراهيم" ،راحــوا" كلمات
بهاء الدين محمد ،ولحن أحمد
صــاح حسني وتــوزيــع أحمد
إبراهيم.

ف ــي ال ـب ـط ــول ــة ش ـه ــاب ح ــاج ـي ــة ،سـعــود
الشويعي ،خالد المظفر ،سلطان العلي،
مشاري المجيبل ،حميد البلوشي ،أحمد
ال ـ ـبـ ــارود ،أح ـم ــد ال ـت ـم ــار ،مـحـمــد خــالــد،
شمالن المجيبل ،شيماء قمبر ،عــذاري
الزامل ،عبدالرحمن الهزيم.
يذكر أن الفنان طارق العلي ،قد سجل
ً
ً
حـضــورا طيبا فــي الــدرامــا التلفزيونية
ً
"واحد مهم" ،التي عرضت حصريا على
ش ــاش ــة ت ـل ـفــزيــون ال ـك ــوي ــت ف ــي رم ـضــان
الفائت ،والعمل يسلط الضوء على بعض
القضايا االجتماعية المهمة في الوطن
ً
العربي ،وخصوصا المجتمع الخليجي،
ً
م ـحــاوال مناقشة أسـبــاب هــذه المشاكل
واقتراح حلول لها.
والمسلسل من تأليف ضيف الله زيد
وإخراج نعمان حسين ،ومن بطولة العلي
وفخرية خميس وانتصار الشراح وخالد
المظفر وعـبــدالـلــه الـخـضــر ،منى شــداد،
خالد العجيرب ،محمد الصيرفي ،شهاب
حاجيه ،نواف النجم ،مشاري المجيبل.

أمــا على صعيد األف ــام السينمائية،
فآخر أعماله ،هو فيلم "خميس وجمعة"،
الـ ـ ـ ـ ــذي عـ ـ ـ ــرض فـ ـ ــي صـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـس ـي ـن ـم ــا
ً
ً
الخليجية وحقق إقباال جماهيريا ،العمل
عــن فـكــرة وإش ــراف عــام عيسى العلوي،
سيناريو وحوار عاطف عبدالدايم ،إنتاج
مركز "فروغي" لإلنتاج الفني ،إخراج علي
رج ــب وبـطــولــة كــل مــن الـعـلــي وعـبــدالـلــه
زيد ،بمشاركة عبدالرحمن العقل ،فيصل
ال ـع ـم ـيــري ،م ـيــس ك ـمــر ،ه ـنــد الـبـلــوشــي،
محمد الصيرفي ،عماد العكاري ،خالد
المظفر ،شاهين الشاهين ،سلطان الفرج،
علي محسن.

المركز القومي المصري ّ
يكرم الراحل
حسين رياض وعبدالرحمن أبوزهرة
وسط كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع ،يكرم المركز القومي
للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ،برئاسة المخرج القدير محمد
الخولي ،اسم رائد المسرح المصري ،الفنان القدير حسين رياض ،والفنان
القدير عبدالرحمن أبو زهرة ،وذلك في الثامنة من مساء األربعاء المقبل
 11الجاري في المسرح القومي بالعتبة.
ويتضمن برنامج التكريم إهداء وزيرة الثقافة د .إيناس عبدالدايم،
ورئيس قطاع شؤون اإلنتاج الثقافي ،خالد جالل ،درع الــرواد شهادة
تقدير لفاطمة ابنة حسين رياض ،والفنان عبدالرحمن أبو زهرة ،وذلك
بعد عــرض فيلم تسجيلي يستعرض المسيرة الفنية لكل منهما ،مع
شهادات الفنانة القديرة رجاء حسين ،وإيزيس المسرح المصرى سهير
المرشدي ،وملكة الرومانسية لبنى عبدالعزيز ،كما يتم إهداء الحضور
كتيبا يتناول رحلة عطاء الراحل حسين رياض بعنوان "حسين رياض
واأللف وجه" ،إعداد عمرو دوارة ،وآخر بعنوان "الملهم عبدالرحمن أبو
زهرة" ،أعده الباحث المسرحي علي داوود ،ويختتم الحفل بفقرة غنائية
تقدمها الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى
والفنون الشعبية.

عبدالرحمن أبو زهرة

ً
دانييال رحمة تلقت عروضا
بعد «تانغو»
كـشـفــت الـمـمـثـلــة الـلـبـنــانـيــة ،دانـيـيــا رح ـمــة ،أن ـهــا تلقت
ً
عروضا تمثيلية كثيرة بعد مسلسل "تانغو" ،إضافة إلى
مشروع برنامج جديد.
ً
و قــا لــت الفنانة ،التي عرفت بتقديم بــرا مــج أ يـضــا  ،إنها
ً
حققت أ خـيــرا حلم الطفولة وا حـتــر فــت التمثيل مــن الباب
ا لــوا ســع مــن خــال دور ا لـبـطــو لــة لشخصية " ف ــرح" ،وا لــذي
جسدته في مسلسل "تانغو" ،لكنها تعتبر أنها ما زالت
في أول الطريق وهذه أولى خطواتها.
واعتبرت دانييال رحمة نفسها محظوظة بالبداية
الـتـمـثـيـلـيــة ال ـقــويــة ،ال ـتــي كــانــت نــاجـحــة مــن خــال
هــذه ا لـفــر صــة المهمة وا لـكـبـيــرة ،وا لـتــي لطالما
ً
انتظرتها ،لكنها في المقابل اجتهدت كثيرا
لتكون بمستوى التوقعات والناس أحبوها
ً
وتفاعلوا مع مسلسل "تانغو" ،وتحديدا
مع شخصية "فرح" التي أطلت بها.
وت ـط ــرق ــت إلـ ــى ث ـنــائ ـي ـت ـهــا م ــع الـمـمـثــل
ً
ً
باسل خياط الذي اعتبرته نجما مشهورا،
و لــد يــه جـمـهــور كبير و هــو ممثل مـحـتــرف ،و قــد
ً
ً
ســاعــدهــا ك ـث ـيــرا ،وك ــان مــؤم ـنــا ب ــأن ثـنــائـيـتــه معها
ستنجح و كــذ لــك الممثل باسم مغنية والممثلة السورية
دانا مارديني.
تابعت في السياق ذا تــه أن باسل خياط شخص قريب
ً
جدا ومحب ومخلص لمهنته ،ويساعد الممثلة التي تقف
أ مــا مــه وال يـمــارس عليها طـقــوس النجومية ،بــل يعطيها
من خبرته ،وهي تستشيره في أمور كثيرة ،وهو ال يتردد
في تقديم المساعدة.
ً
وأشارت دانييال رحمة أيضا إلى أن بين يديها الكثير
من العروض التمثيلية الدرامية والنصوص التي تلقتها
من أكثر من جهة بعد مسلسل "تانغو" ،ولديها مشاريع
ً
أع ـم ــال تـمـثـيـلـيــة مـسـتـقـبـلـيــة ،لـكـنـهــا حــال ـيــا ف ــي طــور
درا س ــة خطواتها قبل ا لــد خــول فــي أي عمل تمثيلي
جديد ،وستعلن عن ذلك في حينه.
ً
وكشفت أيضا عن عرض جديد لتقديم برنامج
تلفزيوني ،لكنها لم تحسم أمرها بعد ،ألن الصورة
ً
غير واضحة تماما بهذا الشأن.
واعتبرت الفنانة التي نشأت في أستراليا أن
ً
عالقتها حاليا باللغة العربية جـيــدة جــدا ،فهي
اجتهدت كثيرا واستعانت بــأ ســا تــذة واختصاصيين في
هذا المجال ،وقرأت الكثير من الكتب باللغة العربية قبل
مسلسل "تانغو".

حصدت مسرحية "صفحة أولى"
لفرقة خويد الفنية السعودية
بمنطقة جازان ،جائزة أفضل
نص مسرحي ،في فعاليات
مهرجان "عشيات طقوس"
املسرحي على خشبة املسرح
امللكي بالعاصمة األردنية َّ
عمان
في دورته الـ ،11وبمشاركة
دول اململكة العربية السعودية،
مصر ،تونس ،األردن ،فلسطني،
واملغرب.
قال بطل املسرحية أنس الحكمي
الحاصل على جائزة أفضل
ممثل واعد" :إنه على الرغم من
قوة املنافسة ،وتألق العروض
املقدمة من مختلف الدول ،فإننا
عملنا بروح الفريق الواحد،
وشاهدنا نتاج تقديمنا بعد
العرض من خالل ردة فعل النقاد
والجمهور والتي ّ أسعدتنا
كثيرًا" ،وتابع" :مثلنا اململكة خير
تمثيل وأضفنا إنجازًا جديدًا
إلنجازات املسرح السعودي".

ال خالف بين باريس جاكسون
وعمتها جانيت

لم تظهر الفنانة الشابة
باريس جاكسون وعمتها
النجمة الشهيرة جانيت
جاكسون "العداء" بينهما
فى جنازة جدها "جو
جاكسون" ،وذلك على
الرغم من تداول الكثير من
التقارير التى أكدت أن العداء
واضح بينهما والتجاهل
كان يسيطر على األجواء
لكن موقع جوسيب كوب،
نفى كل ما يتردد ووصفه
باالدعاءات الكاذبة ،وقامت
أيضا باريس بانتقادها كل
هذه التقارير الكاذبة.
بدأت الشائعة بعد نشر
موقع ""RADAR ONLINE
تقرير بعنوان "عداء عائلة
جاكسون ينفجر فى جنازة
البطريرك جو" ،وزعم املوقع
أنه في الوقت الذي أقيمت
فيه الجنازة ،لم تتمكن
العائلة املشهورة من التوقف
عن املشادات الكالمية
والشجار ،وقد زعم املوقع أن
باريس حفيدة جو وجانيت
ابنته رفضتا الكالم وفضلت
كل منهما أن تبقى بعيدة
تمامًا عن األخرى.

رانيا يوسف تصور «عش
الدبابير» و«دماغ شيطان»

دانييال رحمة

استأنفت النجمة رانيا
يوسف تصوير مشاهد
فيلميها الجديدين "عش
الدبابير" و"دماغ شيطان"
مع باسم سمرة ،وذلك بعد
اإلجازة القصيرة التي
حصلت عليها للسفر إلى
لبنان ،حيث عادت لتصوير
الفيلمني بنفس التوقيت،
وكانت قد بدأت في العملني
الشهر املاضي.
يشاركها بطولة فيلم
"دماغ شيطان" سلوى
خطاب وعمرو عابد وياسر
الزنكلونى وأسامة عبدالله
ونادية خيري ،وهو من
تأليف عمرو الدالي وإخراج
كريم إسماعيل ،ويسجل
الفيلم التعاون الثاني بني
رانيا يوسف وباسم سمرة
بعد مسلسل "الدولي" ،الذي
عرض أخيرا على شاشة
 ،ONEأما "عش الدبابير"
فيشاركها البطولة مجدي
كامل وسارة سالمة وتأليف
حمدي يوسف وإخراج عادل
األعصر.
وعرض لرانيا يوسف أخيرا
مسلسل "كأنه امبارح" على
شبكة قنوات  ،OSNويشارك
فى بطولته أحمد وفيق،
وأحمد خليل.

ةديرجلا
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سلة أخبار
واشنطن تعزي في سعوديين
ً
غرقا خالل إنقاذهما أطفاال

قالت الناطقة باسم وزارة
الخارجية األميركية هيذر ناويرت،
إن الواليات املتحدة تعرب عن
تعازيها القلبية ألسرتي واصدقاء
الطالبني السعوديني ذيب اليامي
( 27عاما) ،وجاسر الراكة (25
عاما) لوفاتهما املأساوية ،أثناء
محاولتهما يوم الجمعة املاضي
إنقاذ أطفال كانوا على وشك
الغرق في نهر شيكوبي بوالية
ماساتشوست".
وأوضحت أن "البطولة التي
أظهراها تعكس افضل ما
يقدمه الطلبة األجانب من اثراء
للمجتمعات في جميع أنحاء
الواليات املتحدة".

اليماني للحوثيين :أفيقوا...
إيران اليوم مختلفة

دبابة للجيش السوري على معبر نصيب أمس (رويترز)

سيطر الجيش السوري
الموالي لنظام الرئيس بشار
األسد ،أمس ،على معبر نصيب
االستراتيجي الحدودي مع
األردن ،في تطور ميداني كبير
يعزز االنتصارات التي حققتها
دمشق ،بعد اختالل كبير
في موازين القوى اإلقليمية
والدولية لمصلحتها.

ح ـقــق ن ـظ ــام الــرئ ـيــس ال ـس ــوري
ً
ً
بشار األسد أمس ،انتصارا كبيرا
ف ــي ج ـن ــوب سـ ــوريـ ــة ،وت ـم ـك ــن مــن
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى مـ ـعـ ـب ــر ن ـص ـيــب
ا ل ـ ـ ـحـ ـ ــدودي مـ ــع األردن ،بـ ـع ــد أن
توصلت الفصائل المعارضة الى
اتفاق مع موسكو ،يجنبها القتال
ب ـع ــد أن اخ ـت ـل ــت مـ ــوازيـ ــن ال ـق ــوى
ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر ل ـم ـص ـل ـحــة دم ـش ــق،
بعد أن نفضت واشنطن يدها من
الملف ،وأعلنت إسرائيل أنها تؤيد
تسلم األسد الحدود شرط إبعاده
اإليرانيين ،كما وافــق األردن على
ذلك ألسباب سياسية واقتصادية.
وكــانــت قــوات الجيش السوري
وصـ ـ ـل ـ ــت إلـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـشـ ـ ــارف ال ـم ـع ـب ــر
االستراتيجي مــع األردن ،بعد أن
سـيـطــرت عـلــى  8مـخــافــر حــدوديــة
كـ ــان ي ــدي ــره ــا ال ـم ـس ـل ـحــون ضـمــن
الـ ـح ــدود اإلداريـ ـ ـ ــة ل ـمــدي ـنــة درع ــا،
ابتداء من النقطة  70وإلى النقطة
 .63كـمــا سيطر الـجـيــش الـســوري
على قرية المتاعية وسد المتاعية
شرقي منفذ نصيب .ومنذ صباح
أم ــس ،شــوهــدت م ــدرع ــات ودبــابــة
ترفع العلم الروسي متجهة صوب
المعبر.

وأكد متحدثان باسم الفصائل
المعارضة فــي الجنوب السوري
االقتراب من التوصل الى اتفاق مع
الجانب الروسي لوقف المعارك،
يـتـضـمــن تـسـلـيــم ب ـعــض مـنــاطــق
سيطرتها الى قوات النظام وإجالء
الــراف ـض ـيــن لـلـتـســويــة إل ــى شـمــال
البالد.
وق ــال مــديــر الـمـكـتــب اإلعــامــي
ف ــي "غ ــرف ــة ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـمــركــزيــة
فــي ال ـج ـنــوب" الـتــابـعــة للفصائل
ال ـم ـع ــارض ــة ح ـس ـيــن أبـ ــازيـ ــد" :تــم
االتفاق على وقف إطالق النار في
محافظة درعا".
وت ـت ـض ـم ــن الـ ـبـ ـن ــود ال ـ ـتـ ــي تــم
االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ـي ـهــا ح ـت ــى اآلن وف ــق
أب ــازي ــد "ت ـس ـل ـيــم ال ـس ــاح الـثـقـيــل
ً
ت ــدري ـج ـي ــا ع ـل ــى مـ ــراحـ ــل ،مـقــابــل
ان ـ ـس ـ ـحـ ــاب ال ـ ـن ـ ـظـ ــام مـ ـ ــن ب ـ ـلـ ــدات
الـ ـمـ ـسـ ـيـ ـف ــرة وال ـ ـج ـ ـيـ ــزة وك ـح ـي ــل
والسهوة" على أن تنتشر الشرطة
الروسية في هذه القرى.
كـ ـم ــا يـ ـن ــص عـ ـل ــى أن تـنـتـشــر
قوات النظام على طريق محاذية
ً
ل ـل ـح ــدود األردن ـ ـيـ ــة ،وصـ ـ ــوال إلــى
معبر نصيب ،الذي "سيكون بإدارة
مــدنـيــة ســوريــة ب ــإش ــراف روس ــي"

روسيا تبدأ استكشاف موارد الطاقة بسورية
أعلنت وزارة الطاقة الــروسـيــة فــي بـيــان ،أمــس،
انـطــاق أعـمــال التنقيب واالسـتـكـشــاف عــن مــوارد
الطاقة في البر والبحر بسورية ،مضيفة أن شركات
روسية ،بالتعاون مع الشركاء السوريين ،تدرس
إمكانية إعــادة تأهيل حقول نفط وغــاز ،وصيانة

مصافي النفط الـتــي تـضــررت بشكل كبير بسبب
الحرب .وأشار البيان إلى أن شركات روسية وهي
«زاروبيج نفط» ،و»زاروبيج جيولوجيا» ،و»أس تي
غه انجينيرينغ» ،و»تيخنوبروم أكسبورت» أبدت
ً
ً
اهتماما كبيرا للعمل في سورية.

وف ــق أب ــازي ــد .وبـحـســب الـمـصــدر
ذاتـ ــه ،يتضمن االت ـف ــاق المبدئي
تــأمـيــن إج ــاء سـتــة آالف شخص
على األقــل من مقاتلين ومدنيين
إلى محافظة درعا شمال البالد.
وأكـ ــد ال ـنــاطــق الــرس ـمــي بــاســم
"غ ــرف ــة ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـم ــرك ــزي ــة في
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب" إبـ ــراه ـ ـيـ ــم الـ ـجـ ـب ــاوي
على وقــف إط ــاق ال ـنــار ،وتسليم
جــزء مــن الـســاح الثقيل وتسليم
الطريق الحربية المحاذية للحدود
األردنية.

الداخلية بين النظام والمتمردين".
وأشــار البيان إلــى أن "الجيش
اإلســرائ ـي ـلــي ال يـتــدخــل بــالـحــرب
الــداخ ـل ـيــة ف ــي س ــوري ــة ،لـكـنــه في
ذات الوقت سيواصل الوقوف على
تطبيق اتفاقات فك القوات من عام
 ،1974بما فــي ذلــك الحفاظ على
المنطقة العازلة في الجوالن".
وتتهم دمشق إسرائيل بتقديم
دع ـ ــم ل ـم ـس ـل ـحــي ال ـم ـع ــارض ــة فــي
عملياتهم ضد القوات الحكومية
السورية في منطقة الجوالن.

ضربة إسرائيلية

األردن

وت ـعــرضــت قــريــة ف ــي محافظة
ال ـق ـن ـي ـطــرة ج ـن ــوب غـ ــرب ســوريــة
لضربة جوية إسرائيلية ،حسبما
نقلت وكــالــة "روي ـت ــرز" أم ــس ،عن
قـيــادي مــوال للحكومة السورية.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي أن ال ـض ــرب ــة
ً
أصــابــت تــا فــي قرية خــان أرنبة،
م ــن دون أن تـتـسـبــب ف ــي سـقــوط
ضحايا.
م ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال الـ ـجـ ـي ــش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فـ ــي بـ ـي ــان لـ ـ ــه ،أن ــه
ً
استهدف موقعا للجيش السوري
"أطلقت منه قذيفة هــاون سقطت
داخ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـع ــازل ــة ش ــرق
ً
السياج وبالقرب منه" ،مضيفا أن
القذيفة "أطلقت فــي إطــار الحرب

وقـ ــال م ـس ــؤول ــون ،إن الـجـيــش
األردن ـ ـ ـ ـ ــي أرسـ ـ ـ ــل ت ـ ـعـ ــزيـ ــزات إل ــى
الـ ـح ــدود ال ـش ـمــال ـيــة م ــع س ــوري ــة.
وقــالــت م ـصــادر دبـلــومــاسـيــة ،إن
ً
ال ـج ـي ــش ،ال ـ ــذي ن ـش ــر مـ ــزيـ ــدا مــن
اآللـ ـي ــات ال ـم ــدرع ــة ف ــي الـمـنـطـقــة،
بـ ــدأ اتـ ـب ــاع خ ـط ــط ل ـم ــواج ـه ــة كــل
االحتماالت.
وإع ـ ـ ـ ـ ــادة فـ ـت ــح ال ـم ـع ـب ــر ه ــدف
رئيسي لحملة الحكومة السورية
الـتــي تـهــدف السـتـعــادة السيطرة
ع ـل ــى الـ ــركـ ــن ال ـج ـن ــوب ــي ال ـغ ــرب ــي
م ــن س ــوري ــة بــأكـمـلــه م ــن مـقــاتـلــي
ال ـم ـعــارضــة .وي ـعــد مـعـبــر نصيب
ً
ً
ً
ممرا تجاريا حيويا وتسيطر عليه
المعارضة منذ .2015

لكن مسؤولين في األردن قالوا
ً
إن المملكة ترغب أوال في التأكد
مـ ــن أن ي ـل ـع ــب ال ـح ـل ـف ــاء ال ـ ــروس
ً
للرئيس السوري بشار األسد دورا
ً
رئيسيا في إعــادة االستقرار إلى
جنوب سورية خشية أن يؤثر أي
اضطراب هناك على أمنها.
ً
ً
و لـ ـ ـع ـ ــب األردن دورا را ئ ـ ـ ـ ــدا
ف ــي إقـ ـن ــاع ال ـم ـع ــارض ــة ال ـســوريــة
بالموافقة على شروط لالستسالم
تضمنت تمركز الشرطة العسكرية
ال ــروسـ ـي ــة ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب .وي ــأم ــل
م ـق ــات ـل ــو ال ـم ـع ــارض ــة أن يـضـمــن
ال ــروس أم ــن المدنيين مــن عقاب
الحكومة.
وق ــال مـســؤول إن األردن يؤيد
وجود الشرطة العسكرية الروسية
على أجزاء من الحدود للمساعدة
ف ــي إبـ ـع ــاد م ـقــات ـل ـيــن مــدعــوم ـيــن
مــن إي ــران ومــوالـيــن لـقــوات األســد
وتعتبرهم عمان مصدر تهديد.
وتـ ـسـ ـبـ ـب ــت حـ ـمـ ـل ــة ال ـح ـك ــوم ــة
السورية في ظهور مشكلة جديدة
لـ ــأردن تـتـمـثــل ف ــي ف ــرار عـشــرات
اآلالف من المدنيين نحو الحدود.
وحـ ـ ــذر رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة األركـ ـ ــان
المشتركة األردنية الفريق الركن
محمود فــريـحــات مــن أن الجيش
سيتصدى ألي تهديد ألمن األردن.
ونقلت صحيفة رسمية عنه قوله
"ال يمكن توجيه سالحنا نحو أي

مدني أو نــازح ونتعامل مــع هذا
الوضع بحذر".

نفي
ون ـف ــى الـكــرمـلـيــن أمـ ــس ،أن ـبــاء
تـ ــزعـ ــم ال ـت ـح ـض ـي ــر التـ ـ ـف ـ ــاق ب ـيــن
ال ــرئ ـي ـس ـي ــن الـ ــروسـ ــي فــادي ـم ـيــر
بوتين واألميركي دونالد ترامب
حــول خــروج القوات اإليرانية من
سورية خــال قمتهم المقررة في
 16الجاري في مدينة هلسنكي.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق الـ ـصـ ـح ــاف ــي
باسم الرئاسة الروسية دميتري
ب ـي ـس ـكــوف" :ال ش ــك أن الـمـســائــل
المتعلقة بسورية سيجري تبادل
اآلراء فيها ،وهذا أمر سهل التنبؤ
ً
به" ،مشيرا إلى أن "بوتين مستعد
لبحث هذه المسائل".
وتابع" :لكن أن يتباحث طرفان
في شؤون طرف ثالث ،وأن يتخذا
ً
أي قرارات بدال منه ،فهذا ال يبدو
ً
ً
ً
أمرا واقعيا" ،مشددا على أن هذه
األنباء عارية عن الصحة.
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت سـ ـ ــابـ ـ ــق رجـ ـح ــت
صحيفة "كوميرسانت" الروسية
ً
نقال عن مصادر لها ،أن الرئيسين
فــي قمتهما فــي هلسنكي فــي 16
يــولـيــو ،س ـيــركــزان عـلــى مــوضــوع
انسحاب العناصر اإليــرانـيــة من
سورية.

مصر :أزمة غير مسبوقة بين الحكومة والصحافيين
● مصرع  13في حادث بالمنيا ● شكري :ال قوارب الجئين منذ 2016
●

القاهرة  -حسن حافظ

يبدو أن الصحافيين في مصر دخلوا في
أزمـ ــة غ ـيــر مـسـبــوقــة م ــع ال ـح ـكــومــة ،م ــع قــرب
إصــدار البرلمان قانونا مقدما من الحكومة
لتنظيم الصحافة واإلعالم ،والذي وافق عليه
ال ـنــواب مبدئيا األس ـبــوع الـمــاضــي ،مــن دون
األخــذ باعتراضات الصحافيين الذين يرون
في القانون إطاحة بالبقية الباقية من حرية
الصحافة ،عبر تقنين الحبس االحتياطي،
وع ـ ـ ــدم ضـ ـم ــان ح ــري ــة تـ ـ ـ ــداول ال ـم ـع ـل ــوم ــات،
وخـصـخـصــة الـصـحــف الـقــومـيــة ،فيما يقبع
ص ـح ــاف ـي ــون ف ــي ال ـس ـج ــون ب ـت ـهــم سـيــاسـيــة
تتعارض مــع نصوص الــدسـتــور التي تكفل
ح ــري ــة ال ـ ــرأي وال ـت ـع ـب ـيــر ،ب ــال ـت ــوازي م ــع شن
سلطات األمن حملة واسعة لقمع المعارضين.
وط ـ ــال ـ ــب  6م ـ ــن أعـ ـ ـض ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس ن ـق ــاب ــة
ال ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ،مـ ــن ال ـن ـق ـي ــب ع ـبــدال ـم ـح ـســن
ســامــة ،فــي بـيــان لـهــم ،بعقد اجـتـمــاع طــارئ
لمجلس النقابة ،لمناقشة الطلب المقدم من
 183صحافيا لعقد جمعية عمومية طارئة،
وإع ــان مــوقــف واض ــح ومـعـ ّـبــر عــن الجماعة
الصحافية ،لمناقشة مشروع قانون الصحافة
الجديد الذي «صدرت جميع التصريحات من
المسؤولين عن التعديالت المطلوبة لتؤكد

أن القانون المشبوه باق بنصوصه الكارثية،
وأن أي تعديالت ستحدث ،إن حدثت ،ستكون
شكلية وغير مؤثرة ،وهو ما يعني عمليا أننا
وصلنا إلى طريق مسدود بات معه استدعاء
الجمعية العمومية للنقابة سبيال ال مفر منه».
كما طــالــب أعـضــاء المجلس ،فــي بيانهم،
ب ـم ـنــاق ـشــة االس ـت ـق ــال ــة ال ـم ـس ـب ـبــة ال ـت ــي تـقــدم
بها أبــوالـسـعــود محمد مــن عضوية مجلس
النقابة ،والتي ارتبطت بشكل مباشر بمشروع
قــانــون الـصـحــافــة ال ـجــديــد ال ــذي يـنـهــي على
المهنة ومستقبلها ،و ل ـ ّـو ح أ ع ـضــاء مجلس
«الصحافيين» باالستقالة.
ّ
ووقع على البيان أعضاء المجلس :جمال
عبدالرحيم ،ومحمد خراجة ،وحسين الزناتي،
وعـمــرو ب ــدر ،ومـحـمــود كــامــل ،ومحمد سعد
عبدالحفيظ ،الذي قال لـ «الجريدة»« :سنقوم
ً
غدا (اليوم السبت) بتسليم مكتب النقيب نص
طلب بعقد ا جـتـمــاع ط ــارئ لمجلس النقابة
خالل  48ساعة بقوة القانون ،من أجل إنقاذ
المهنة من االنهيار».
مــن جـهـتــه ،وص ــف عـضــو مـجـلــس النقابة
ال ـس ــاب ــق ،خ ــال ــد ال ـب ـل ـشــي ،مـ ـش ــروع ال ـقــانــون
بـ ـ ـ «الـ ـخـ ـط ــوة األخ ـ ـيـ ــرة الس ـت ـك ـم ــال ال ـق ـضــاء
عـلــى حــريــة الـصـحــافــة ف ــي مـصــر وتأميمها
وتكميمها» ،مضيفا في اتصال مع «الجريدة»

حض وزير الخارجية اليمني خالد
اليماني ،الحوثيني على التعامل
الجدي مع مقترحات املبعوث
األممي لليمن مارتن غريفيث.
وقال" :رغم نقضهم لكل العهود
واالتفاقات ،فإننا النزال نمد أيدينا
بالسالم ونقول للحوثيني توقفوا
عن انتظار الدعم من الخارج ،ألنه
لن يأتي بعد اآلن ،ونقول لهم
قواتنا تتقدم ،وإذا كنتم التزالون
تعولون وتنتظرون الدعم من إيران
فهذا َوهم وحلم عليكم اإلفاقة منه".
واستطرد" :إيران اليوم غير إيران
األمس ،فلم يعد باستطاعتها
أن تتقدم خطوة واحدة ،فهي
تتقلب ما بني التصعيد األميركي
واإلقليمي ضدها ،وبني نار
االحتجاجات الداخلية املتصاعدة".

باكستان 10 :سنوات سجنًا
لنواز شريف بتهمة الفساد

أصدرت محكمة مكافحة الفساد
الباكستانية في اسالم اباد
حكما غيابيا بالسجن عشر
سنوات على رئيس الوزراء
السابق نواز شريف ،في ضربة
لحزبه الذي يخوض حملة
النتخابات  25يوليو .وصرح
محامي الدفاع محمد اورانغزيب
"تم الحكم على شريف بالسجن
 10سنوات ،ودفع غرامة  8ماليني
جنيه ( 10ماليني دوالر) لشرائه
عقارات فاخرة في لندن".
وذكر ممثل النيابة سردار مظفر
أن املحكمة امرت بأن تصادر
الحكومة الفدرالية املمتلكات في
منطقة مايفير الفاخرة في لندن.
ويعيش شريف حاليا في لندن،
حيث تتلقى زوجته العالج من
مرض السرطان.

إسرائيل توقف مؤقتًا هدم
«خان األحمر» في الضفة

أن «القانون كارثة على الصحافيين ،ألنه يقنن
الحبس االحتياطي ويفتح الباب واسعا أمام
خصخصة الصحف القومية ،وبالتالي تشريد
مئات الصحافيين».

تبرير برلماني
وقــد ح ــاول رئـيــس لجنة الثقافة واإلع ــام
واآلث ـ ــار فــي ال ـبــرل ـمــان ،أســامــة هـيـكــل ،تبرير
مشروع القانون المقدم من الحكومة ،بالقول
إنه «تحول رئيس وإنقاذ للمؤسسات القومية
الـصـحــافـيــة واإلع ــام ـي ــة م ــن أج ــل غ ــد أفـضــل
مشرق لها» ،وشدد على أن القانون سيصدر
خــال دور االنعقاد الحالي لمجلس النواب
بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعته.

شكري
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،أع ـلــن وزي ــر الـخــارجـيــة
ســامــح شـكــري ،أن مصر حــالــت دون انطالق
قارب واحد لالجئين من شواطئها إلى أوروبا
منذ سبتمبر .2016
وقال في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر
ألجماينه تسايتونغ» األلمانية ،إن بالده بذلت
جهودا كبيرة لمنع المهاجرين األفــارقــة من

بائع مصري يعرض أرجيلة على شكل كأس العالم لكرة القدم (رويترز)
التوجه عبر البحر المتوسط إلــى الشواطئ
األوروب ـيــة ،مضيفا أن الـقــوارب التي تنطلق
اآلن بالمهاجرين تأتي من الشواطئ الليبية.
على صعيد آخر ،أفادت «وكالة أنباء الشرق
األوســط» الرسمية (أ .ش .أ) ،بأن  13شخصا

من قرية واحدة لقوا مصرعهم أمس ،وأصيب
سـتــة آخ ــرون فــي ح ــادث ت ـصــادم بـيــن حافلة
وشــاحـنــة صغيرتين على طــريــق صـحــراوي
سريع في محافظة المنيا جنوب مصر.

قررت املحكمة اإلسرائيلية
العليا ان توقف مؤقتا هدم
السلطات لقرية خان األحمر
البدوية في الضفة الغربية
"حتى تعلن الدولة ردها بحلول
 11يوليو" .وتوجه دبلوماسيون
أوروبيون ،أمس األول ،الى
قرية خان األحمر تضامنًا
معها ،لكن الجيش اإلسرائيلي
منع وصولهم ،بينما وقف
مستوطنون متطرفون ،أمس،
قرب القرية يلوحون باألعالم
اإلسرائيلية ويطالبون الشرطة
بإخالئها.
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«اجتماع فيينا» ال يقدم ضمانات إليران ويدعم تصدير النفط
• طهران تطالب بتعويضات وبرلين تستبعد • بكين تندد بالتهديد بإغالق مضيق هرمز

هولندا تطرد اثنين
من موظفي السفارة
اإليرانية

ال ـت ـقــى أم ــس ف ــي فـيـيـنــا ،وزراء
خــارج ـيــة "مـجـمــوعــة  "1 + 4الـتــي
تضم األعضاء الدائمين في مجلس
األمن (بريطانيا وفرنسا وروسيا
وال ـص ـيــن) وألـمــانـيــا ،مــع نظيرهم
اإليراني بحضور االتحاد األوروبي،
لتقديم اقـتــراحــات ملموسة تتيح
الحفاظ على االتفاق النووي ،بعد
انـسـحــاب الــواليــات المتحدة منه،
وطرحت طهران شروطها لمواصلة
االلتزام به.
وف ـ ــي خ ـ ـتـ ــام االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ق ــال ــت
«مجموعة  ،»1+4في بيان مشترك،
انـ ـه ــا الت ـ ـ ـ ــزال م ـل ـت ــزم ــة ال ـع ــاق ــات
االق ـت ـصــاديــة م ــع ط ـه ــران ،بـمــا في
ذلــك «اسـتـمــرار ص ــادرات إي ــران من
النفط والغاز» وغيرها من منتجات
الطاقة.
وجـ ــاء ف ــي ب ـيــان م ـش ـتــرك صــدر
فــي ختام االجـتـمــاع ،أنــه بعد أكثر
مــن ساعتين مــن الـمـنــاقـشــات «فــي
أجــواء بناء ة وتتسم بالثقة» نشر
المشاركون في االجتماع الئحة من
 11هدفا ترمي إلــى «توفير حلول
عملية ،لإلبقاء على تطبيع العالقات
التجارية واالقتصادية مع إيران».
وب ـ ـيـ ــن ه ـ ـ ــذه األه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ،فـضــا
عــن دعــم ص ــادرات النفط اإليــرانــي
«الـ ـحـ ـف ــاظ واإلبـ ـ ـق ـ ــاء ع ـل ــى ق ـن ــوات
مالية فاعلة مــع اي ــران ،واستمرار
وجوا،
ـرا
عمليات التبادل
ً
بحرا وبـ ً
ً
وعـبــر السكك الـحــديــديــة ،وتطوير
تـغـطـيــة االئ ـت ـمــان عـنــد الـتـصــديــر،
ودعـ ــم واضـ ــح وف ــاع ــل للمشغلين
االقتصاديين الذين يتاجرون مع
اي ــران ( )...وتشجيع االستثمارات

الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي اي ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،وحـ ـم ــاي ــة
الـمـشـغـلـيــن االق ـت ـصــادي ـيــن لجهة
استثماراتهم وأنشطتهم المالية
في ايران».
ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـمـ ــوق ـ ـعـ ــة ع ـلــى
البيان لم تحدد الوسائل العملية
لــرفــع ه ــذا ال ـت ـحــدي ،ف ــي وق ــت بــدأ
شـبــح الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة يدفع
مـسـتـثـمــريــن اج ــان ــب ال ــى م ـغ ــادرة
ايران.
لـكــن الـبـيــان أك ــد أن ه ــذه ال ــدول
ستعمل إلعــداد «حلول عملية ()...
عبر جهود ثنائية».
ـددا
ـ
ج
ـ
م
ـدول
ـ
ل
ا
وستجتمع ه ــذه
ً
لمتابعة التقدم في هذا الملف.

عرض مثير
وكــان وزيــر الخارجية األلماني
هايكو ماس صــرح ،قبل االجتماع
الذي بدأ في العاصمة النمساوية:
ً
"ن ـ ـ ـقـ ـ ــدم عـ ـ ــرضـ ـ ــا نـ ـ ـ ــرى أنـ ـ ـ ــه م ـث ـيــر
لالهتمام" ،دون أن يشرح بالتفصيل
ً
الـ ـع ــرض األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،م ـش ـي ــرا إل ــى
ً
اقتراحات معروفة أصــا مثل آلية
قانونية تهدف إلى احتواء مفاعيل
العقوبات األميركية على الشركات
األوروبـ ـي ــة ال ـتــي تــريــد االسـتـثـمــار
ف ــي إي ـ ـ ـ ــران ،وت ــوس ـي ــع ال ـت ـفــويــض
ً
للبنك األوروب ــي لالستثمار دعما
لالستثمارات األوروبية في إيران.
وأضاف ماس" :نحاول اآلن رصد
إمكانات إبقاء قنوات الدفع مع إيران
مفتوحة .نريد أن نظهر إليــران أن
انسحابها مــن االت ـفــاق سينطوي
على سلبيات كثيرة".

وأق ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــوزيـ ـ ــر األل ـ ـمـ ــانـ ــي ب ــأن
األوروب ـي ـيــن "ال يمكنهم تعويض
كــل ش ــيء" .وكــانــت "روي ـتــرز" نقلت
أمـ ــس ،ع ــن م ـس ــؤول إي ــران ــي رفـيــع
فـ ــي ف ـي ـي ـن ــا ،تـ ـج ــدي ــده ال ـم ـطــال ـبــة
بالتعويض عن كافة خسائر إيران
مـ ــن انـ ـسـ ـح ــاب أمـ ـي ــرك ــا .وأوض ـ ــح
المسؤول" :نحن جاهزون لمواجهة
كل السيناريوهات .انهيار االتفاق
النووي سيزيد من حدة التوتر في
المنطقة .من أجل إنقاذه ،يجب على
بقية الدول الموقعة ،التعويض عن
تبعات العقوبات األميركية".

رد موحد
وتوقع وزير الخارجية الفرنسي
جان إيف لودريان ،أن يتم التوصل
إلـ ــى رد ج ـمــاعــي ع ـلــى ال ـع ـقــوبــات
األم ـيــرك ـيــة ض ــد إيـ ــران وال ـشــركــات
المتعاملة معها بـحـلــول نوفمبر
ال ـم ـق ـب ــل ،ل ـك ـن ــه ح ـ ــذر ط ـ ـهـ ــران مــن
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي ال ـت ـل ــوي ــح بـكـســر
ال ـتــزامــات ـهــا ب ــاالت ـف ــاق .وس ـب ــق أن
ً
هـ ــددت ط ـه ــران مـ ـ ــرارا بــاسـتـئـنــاف
تخصيب اليورانيوم.

موسكو وبكين
ونقلت وكــالــة اإلع ــام الروسية
عن وزير الخارجية سيرغي الفروف
قوله خــال لقائه وزيــر الخارجية
الصيني وعضو مجلس الدولة وانغ
يي في فيينا ،إن روسيا والصين
ترغبان في إنقاذ االتـفــاق النووي
اإليراني.

شغب في نانت لليلة الثالثة :حرائق ونهب
وضرب زوجين شرطيين
ف ــي آخـ ــر ف ـص ــول ال ـت ــوت ــر ب ـيــن ال ـشــرطــة
الـفــرنـسـيــة وال ـش ـبــان ف ــي األح ـي ــاء الـفـقـيــرة
ا لـتــي يسكنها عــدد كبير مــن المهاجرين،
أح ــرق ــت عـ ـش ــرات الـ ـسـ ـي ــارات وال ـع ــدي ــد من
المباني ليل الخميس  -الجمعة في أعمال
شغب تواصلت لليلة الثالثة على التوالي
ف ــي مــدي ـنــة ن ــان ــت ،ب ـعــد مـقـتــل ال ـش ــاب أبــو
ً
بكر ف 22(.عــامــا) بنيران شرطي الثالثاء
الماضي.
وت ــم تــوقـيــف شــرطــي لــاسـتـجــواب على
خلفية مقتل أبــو بكر ف .الــذي أدى مقتله
إلى تصاعد التوتر في االحياء الفقيرة حيث
ً
كثيرا ما يشكو األهالي من وحشية الشرطة.
ً
وأح ـ ــرق ـ ــت  52س ـ ـيـ ــارة لـ ـي ــا فـ ــي ن ــان ــت،
بينها السيارة الشخصية لرئيس البلدية،
وتعرضت ثمانية مبان ألضرار ناجمة عن
الـحــرائــق أو الـنـهــب ،منها حــانــة فــي مركز
ً
تسوق أضرمت فيها النيران عمدا ،بحسب
مسؤولين.

ً
وجــرت أيـضــا مـحــاوالت إلح ــراق ثانوية
ومـحـطــة وق ــود مــن دون ورود تـقــاريــر عن
إص ـ ــاب ـ ــات ،وه ـ ـ ــدأت اعـ ـم ــال ال ـع ـن ــف ق ــراب ــة
ً
السادسة صباحا.
وأعادت أعمال العنف إلى الواجهة التوتر
في أحياء محرومة في مدن فرنسية ،حيث
ً
كثيرا ما يشكو الشبان من وحشية الشرطة
ً
ً
لكن قوات األمن كثيرا ما تعتبر هدفا.
وف ــي حــادثــة مـنـفـصـلــة ،ت ـعــرض زوج ــان
ش ــرطـ ـي ــان خ ـ ـ ــارج ال ـ ـ ـ ـ ــدوام ،ل ـي ــل األرب ـ ـعـ ــاء
 ال ـخ ـم ـي ــس ،إل ـ ــى هـ ـج ــوم ع ـل ــى مـ ـ ــرأى مــنطفلتهما البالغة من العمر ثالث سنوات في
أحد األحياء شمال شرقي باريس ،بعد وقت
قصير على مغادرتهم حفل عشاء.
وأفاد مصدر في الشرطة بأن المهاجمين تعرفا
على الشرطية ألنها استوقفتهما أخيرا لطلب
بطاقة الهوية ،في منطقة اولني سو بــوا ،التي
تسجل نسبة عالية من الجرائم.
واستنكر الرئيس إيمانويل ماكرون الهجوم

وه ـنــاك ات ـهــامــات غـيــر مباشرة
لموسكو و بـكـيــن بأنهما ترغبان
بسقوط االت ـفــاق ال ـنــووي وخــروج
الشركات األوروبية من طهران األمر
ال ــذي يـسـمــح لـشــركــاتـهــم النفطية
وغير النفطية بالحلول مكانها.

غير كاف
وقبل ساعات من االجتماع ،أعلن
الــرئـيــس اإلي ــران ــي حـســن روحــانــي
أن ع ــرض األوروب ـي ـي ــن لتعويض
م ـفــاع ـيــل ان ـس ـح ــاب واش ـن ـط ــن من
االتفاق غير مرض في هذه المرحلة.
وخالل اتصال هاتفي مع الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون ،أشار
روحاني إلى أن "رزمــة االقتراحات
األوروب ـي ــة ح ــول اسـتـمــرار مسيرة
ال ـت ـع ــاون ف ــي االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ال
تتضمن جمع مطالبنا".
ومن شروطه التي عرضها نهاية
مايو ،طالب المرشد اإليراني األعلى
ً
عـلــي خامنئي خـصــوصــا موقعي
االت ـفــاق بضمان بيع إي ــران النفط
وقيامها بالتبادل التجاري .وحتى
اآلن ،أحجمت أغلبية المؤسسات
المالية األوروبية الكبرى عن ضمان
التبادل التجاري مع طهران خشية
أن تتعرض للعقوبات األميركية.
وبـ ــذلـ ــك ،ت ـج ــد أوروب ـ ـ ــا نـفـسـهــا
بين مطرقة إيران التي تحتاج إلى
االس ـت ـث ـمــارات األجـنـبـيــة النـهــاض
اقتصادها وسندان واشنطن التي
تستطيع إلحاق ضرر بشركاتها.
وفيما تستعد واشنطن إلعادة
ال ـع ـم ــل ب ــأول ــى ع ـقــوبــات ـهــا ب ــداي ــة

ً
ً
ً
بوصفه "عمال مروعا وجبانا" وتعهد "العثور
على المشتبه فيهما ومعاقبتهما".
ً
وتم اعتقال أحدهما فيما الثاني ال يزال فارا.
ً
من ناحية أخــرى ،اظهر استطالعان ،تراجعا
ً
واضحا في شعبية الرئيس الفرنسي في يونيو
بسبب مــا اعـتـبــره المستطلعون سياسة "غير
عادلة وغير ناجعة".
فحسب اسـتـطــاع "اي ــاب ــي" ،فــإن مــاكــرون ال
يحظى بثقة ســوى  34في المئة كما أن رئيس
الوزراء ادوار فيليب ال يحظى بثقة سوى  31في
ً
المئة ،ما يمثل تراجعا بست نقاط خالل شهر.
من جهتها أظهرت دراسة لصحيفة "ليزيكو"
و"رادي ـ ــو كــاس ـيــك" أن نـحــو  60ف ــي الـمـئــة من
الفرنسيين ال يثقون بتحرك رئيس الدولة "في
ال ـت ـصــدي بـشـكــل نــاجــع لـلـمـشـكــات الــرئـيـسـيــة
المطروحة في البالد" (زيادة بخمس نقاط) و57
بالمئة (زي ــادة بـثــاث نـقــاط) بالنسبة لرئيس
الوزراء.
(باريس -أ ف ب)

وفي موقف الفت ،قال دبلوماسي
صيني كبير أم ــس ،إن على إيــران
أن تبذل المزيد من الجهد لضمان
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
واالن ـس ـجــام مــع جـيــرانـهــا بـعــد أن
حــذر الحرس الـثــوري اإليــرانــي من
احتمال أن يمنع تصدير النفط عبر
مضيق هرمز.
والـسـعــوديــة وال ـعــراق والكويت
ب ـيــن أهـ ــم مـ ـ ــوردي ال ـن ـفــط للصين
بينما تمدها قطر بالغاز الطبيعي
ال ـم ـس ــال ،بــال ـتــالــي ف ــإن أي إغ ــاق
للمضيق ستكون له عواقب وخيمة
على اقتصادها .ولــدى سؤاله عن
التهديد اإليــرانــي بغلق المضيق،
ق ـ ـ ــال مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الـصـيـنــي تـشـيــن ش ـيــاو دون ـ ــغ ،إن
بالده أجرت اتصاالت وثيقة بالدول

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،
في مؤتمر صحافي ،في باريس ،عقب محادثات
مع الرئيس ايمانويل ماكرون ،أمس ،انه ناقش
مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين شراء نظام

عنصرا أمن كوريان شماليان يؤديان التحية لدى مرور موكب بومبيو
في بيونغ يانغ أمس (أ ف ب)
وك ـ ـتـ ــب ب ــوم ـب ـي ــو فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة "أت ـط ـل ــع
لمواصلة عملنا نحو نــزع السالح النووي
لـجـمـهــوريــة كــوريــا الـشـعـبـيــة الــديـمـقــراطـيــة
بشكل تام ونهائي ويمكن التأكد منه ،كم تم
االتفاق عليه مع الزعيم كيم".
وبعد وقت قصير على وصوله الى بيونغ
يانغ ،استخف بومبيو بتقارير في صحيفة
"شــوســون ايلبو" الكورية الجنوبية ذكــرت
ان ــه يـحـمــل مـعــه ق ــرص "س ــي دي" للمطرب
البريطاني المشهور التون جون.
ونقلت "شــوســون ايلبو" عن مصادر في
واشنطن ان القرص المدمج بعنوان "روكيت

الصين وهرمز

ً
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبال أمس أمير قطر الشيخ تميم ونجله حمد على
أدراج األليزيه (أ ف ب)

بومبيو في بيونغ يانغ للحصول على التزام نووي أكبر
مــاي ،التي كانت أول زعيمة أجنبية تــزوره
بعد تنصيبه العام الماضي.
وفــي مكسيكو ،أعـلــن الــرئـيــس المنتخب
أندريس مانويل لوبيز أوبــرادور ،أنه ينوي
دع ــوة تــرامــب إل ــى حـفــل تنصيبه فــي األول
من ديسمبر.
وقــال أوب ــرادور" :سندعوه ،نحن جيران،
ولدينا عالقات اقتصادية وتجارة وصداقة
وتـعــاون .ولدينا حــدود (طولها)  3180كم.
ً
لذلك فإن الرئيس ترامب سيكون مدعوا".
والى بيونغ يانغ ،وصل وزير الخارجية
األمـيــركــي مــايــك بومبيو ال ــى بـيــونــغ يــانــغ،
أمس ،حيث يأمل الحصول على التزام أكثر
وضوحا حول نزع السالح النووي ،وذلك بعد
القمة التاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ اون والرئيس األميركي دونالد
ترامب في  12يونيو الماضي ،في سنغافورة.
وكان في استقبال بومبيو في العاصمة
ال ـك ــوري ــة ال ـش ـمــال ـيــة ال ـم ـس ــؤول ال ـثــان ــي في
الـنـظــام كيم يــونــغ ش ــول ،ووزي ــر الخارجية
ري يونغ هو.
وأمـضــى الــدبـلــومــاســي األمـيــركــي الكبير
الـ ـ ــذي ي ــراف ـق ــه ك ـب ــار م ـس ــاع ــدي ــه ،ال ـل ـي ــل فــي
العاصمة الكورية الشمالية للمرة االولى.

أغ ـس ـطــس ،زار الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي
ً
جنيف وفيينا هذا األسبوع مدافعا
عن الحفاظ على االتفاق لكنه أنهى
ال ـج ــول ــة ب ــإع ــان عـ ــدم رض ـ ــاه عما
سمعه في أوروبا.
وه ـي ـمــن الـتـحـقـيــق ف ــي مخطط
لتفجير مؤتمر المعارضة اإليرانية
في باريس على زيارة روحاني الذي
أط ـل ــق م ــن ق ـلــب أوروب ـ ــا ت ـهــديــدات
وتصريحات عالية السقف ،بينها
تلميح ال ــى إغ ــاق مـضـيــق هــرمــز،
ورف ــض االع ـت ــراف بـحــق إســرائـيــل
ً
بــالــوجــود ،مـمــا الق ــى اسـتـحـســانــا
من المتشددين في إيران والحرس
الثوري.

العربية بـشــأن ال ـســام فــي الشرق
األوسط بما في ذلك قضية إيران.
وأضـ ـ ــاف ف ــي إفـ ـ ــادة صـحــافـيــة
قبل قمة كبرى بين الصين والدول
العربية تعقد فــي بكين األسـبــوع
القادم" :تعتقد الصين أن على الدولة
الـمـعـنـيــة ب ــذل ال ـمــزيــد م ــن الـجـهــد
لــإس ـهــام ف ــي ال ـس ــام واالس ـت ـقــرار
بالمنطقة والـمـشــاركــة فــي حماية
ً
السالم واالستقرار هناك .خصوصا
أن ـهــا دول ــة تـطــل عـلــى الـخـلـيــج لــذا
عـلـيـهــا أن ت ـك ــرس نـفـسـهــا لـتـكــون
ً
جارة صالحة وأن تتعايش سلميا...
سـ ـت ــواص ــل ال ـص ـي ــن ل ـع ــب دوره ـ ــا
اإليجابي والبناء".
وتشارك في القمة  21دولة عربية
وأمير الكويت الشيخ صباح األحمد
الـجــابــر الـصـبــاح .ويـلـقــي الرئيس
الـصـيـنــي ش ــي جـيــن بـيـنــغ الكلمة
االفتتاحية يوم الثالثاء.
وكـ ـش ــف جـ ـه ــاز االس ـت ـخ ـب ــارات
الهولندية ،أمس ،أن هولندا طردت
اثنين من موظفي السفارة اإليرانية.
الـخـطــوة الـهــولـنــديــة تــأتــي بعد
أيـ ــام م ــن إعـ ــان وزارة الـخــارجـيــة
النمساوية الثالثاء الماضي ،انها
ستنزع الصفة الدبلوماسية عن
الــدب ـلــومــاســي اإلي ــران ــي أس ــد الـلــه
أسدي ( 46عاما) ،بعد القبض عليه
في ألمانيا ،لصلته بما يشتبه أنها
مــؤامــرة لتفجير اجتماع لجماعة
إيرانية معارضة في فرنسا.
ك ـمــا أل ـق ــي ال ـق ـبــض ع ـلــى ثــاثــة
أشخاص آخرين في فرنسا لصلتهم
بالقضية ،لكن ُأفرج عن اثنين منهم.

أمير قطر :ناقشت مع بوتين شراء «اس»400 -

سلسلة فضائح تطيح بوزير البيئة األميركي
في أعقاب وابل من الفضائح التي تالحق
الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب وفريقه،
والتي يبدو أنها بال نهاية أبدا ،استقال وزير
البيئة سكوت بــروت ،بعد سلسلة فضائح
مــرتـبـطــة بـسـلــوكــه الـشـخـصــي واسـتـخــدامــه
أمواال عامة.
وكتب ترامب على "تويتر"" :قبلت استقالة
سكوت برويت من منصبه كرئيس لوكالة
حماية البيئة" ،وذلك بعد اشهر من التكهنات
حـ ــول م ـص ـيــر ال ـم ــدع ــي الـ ـع ــام ال ـس ــاب ــق فــي
اوكالهوما.
ويواجه بروت قائمة طويلة من القضايا
األخالقية.
فــي المقابل ،أعلن تــرامــب تعيين المدير
التنفيذي السابق في محطة "فوكس نيوز"
بيل شاين ( 55عاما) نائبا لمدير االتصاالت
في البيت االبيض.
في غضون ذلك ،أفاد مكتب رئيس بلدية
لندن ،صــادق خــان ،انه سيسمح لمحتجين
بإطالق منطاد فوق البرلمان يصور الرئيس
دونالد ترامب على أنه رضيع برتقالي اللون
خالل زيارته المقبلة لبريطانيا.
وسيلتقي ترامب ،الذي يصل خالل أسبوع
بالملكة إليزابيث ورئيسة ال ــوزراء تيريزا

اليابان تعدم منفذي هجوم
مترو طوكيو في 1995

نفذت السلطات اليابانية،
أمس ،حكما بإعدام شوكو
اساهارا ،زعيم طائفة «اوم
شنريكيو» ،التي شنت
هجوما داميا بغاز السارين
في محطة قطارات في
طوكيو عام  1995مع ستة
من اتباعه ،ما أدى الى مقتل
 13شخصا وإصابة آالف
آخرين.
وهذه أول أحكام باإلعدام
ونفذت شنقا ،واليزال ستة
اعضاء في الطائفة ينتظرون
تنفيذ حكم اإلعدام بحقهم.

جانب من اجتماع فيينا أمس (رويترز)

فشل «اجتماع فيينا» في تقديم
مقترحات ملموسة وضمانات
إليران ،للحفاظ على االتفاق
النووي الذي يحتضر منذ
انسحاب واشنطن منه ،لكن
تعهدت الدول المشاركة في
دعم إيران بمواصلة تصدير
نفطها.

سلة أخبار

مان" (رجل الصواريخ) هو هدية لكيم جونغ
اون ،في اشارة الى الوصف الذي اطلقه ترامب
على الزعيم الكوري الشمالي العام الماضي.
وب ـعــد ال ـم ـحــادثــات م ـســاء أم ــس وصـبــاح
ال ـيــوم ،فــي الـعــاصـمــة ،يـتــوجــه بومبيو الــى
طوكيو الطــاع نظيريه الياباني والكوري
الجنوبي على نتائج الزيارة.
وت ـش ـم ــل ج ــول ـت ــه ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة زي ـ ــارة
لفيتنام وابوظبي قبل التوجه الى بروكسل
لالنضمام إلــى تــرامــب ،لحضور قمة حلف
شمال االطلسي األسبوع المقبل.
(عواصم  -وكاالت)

"اس "-400الجوي المتقدم من روسيا.
وأض ـ ــاف" :ل ــم يـتــم ال ـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق بعد.
صحيح اننا ناقشنا المسألة وتحدثنا عنها".

ً
 24قتيال بانفجار ألعاب
نارية خارج مكسيكو سيتي

قتل  24شخصا على األقل
بينهم عمال إنقاذ ،وأصيب
العشرات في انفجارين
بمصانع لأللعاب النارية
خارج مكسيكو سيتي ،في
أحدث واقعة ضمن سلسلة
من االنفجارات املميتة التي
تضرب املنطقة املعروفة
بإنتاج األلعاب النارية.
وأكدت الحكومة في بيان
أنه بعد االنفجار األول في
منطقة تولتيبك ،وصل
رجال اإلطفاء والشرطة
وغيرهم من رجال اإلنقاذ
إلى املوقع ،ثم وقع االنفجار
الثاني.

قتلى في نيكاراغوا
وواشنطن تشدد العقوبات

شنت الشرطة عملية دامية
في شمال غربي نيكاراغوا،
كما ذكرت مصادر متطابقة،
في وقت فرضت الواليات
املتحدة عقوبات على ثالثة
من كبار املسؤولني في هذا
البلد ،الذي يشهد حركة
احتجاج قوية.
وأعلنت الواليات املتحدة
فرض عقوبات على ثالثة
من كبار املسؤولني ،هم:
فرانشيسكو خافييه دياز
مادريز ،املسؤول الثاني في
الشرطة التي تقوم بعمليات
حفظ النظام ،وفيدل انطونيو
مورينو بريونيس ،الذي
أشرف على اعمال العنف
التي قامت بها الشبيبة
الساندينية ،ورجل األعمال
خوسيه فرنشيسكو لوبيز
سنتينو ،وهم متهمون
بالفساد وانتهاكات خطيرة
لحقوق اإلنسان.

إردوغان يتعهد بتعزيز كفاءة الحكومة

وعد بتوزير شخصيات من خارج «العدالة والتنمية»
قـبــل أي ــام مــن تــأديـتــه اليمين لــواليــة رئاسية
جديدة بسلطات معززة في شكل كبير ،مدشنا
مرحلة جديدة في التاريخ المعاصر لتركيا مع
االنتقال الــى نظام رئــاســي يندد بــه معارضوه،
أعلن الرئيس التركي رجــب طيب إردوغ ــان ،أنه
ً
سيبدأ بمهامه رسميا رئيسا للبالد وفقا للنظام
الرئاسي الجديد ،بعد أداء اليمين الدستورية
بعد غد االثنين.
وفي أول خطاب رئيسي يلقيه منذ االنتخابات،
تعهد إردوغان في مقر حزبه "العدالة والتنمية"
في العاصمة أنقرة ،أمس ،بتعزيز كفاءة الحكومة
الجديدة ،التي قال انها ستضم وزراء من خارج
الحزب الحاكم ،ليتاح لهم "فرصة النظر لألمور
بموضوعية أكبر".
وقــال مصطفى إليتاش المسؤول الكبير في
"العدالة والتنمية" إنه يعتقد أن وزيرا أو وزيرين
قد يتم اختيارهما من بين نــواب البرلمان لكن
الحكومة ستتألف بــاألســاس مــن أشـخــاص من
خارج المجلس وقد تشمل وزراء سابقين.
وأكد اردوغان أنه سيواصل العمل على "تسريع
وتـيــرة عمل الــدولــة مــن خــال دمــج المؤسسات
التي تقوم بأعمال متشابهة وإلغاء المؤسسات
غير الفعالة" ،وأشار إلى عزمه مواصلة "تحالف
الشعب" بين حزبي "العدالة والتنمية" اإلسالمي

المحافظ الحاكم و"الـحــركــة القومية" اليمينية
ّ
المتشددة في البرلمان" ،نظرا لتوزيع عدد النواب
واألوضاع التي تمر بها البالد".
وإذ توجه إردوغــان بالشكر للناخبين الذين
شاركوا في االنتخابات وبلغ عددهم  50مليونا
و 68ألفا ،حسب النتائج الرسمية ،دعا القاعدة
الشعبية لحزب "الشعب الجمهوري" العلماني
االتاتوركي المعارض إلى مساء لة قادة الحزب،
متهما إياهم بتوجيه قسم من أصوات ناخبيهم
للتصويت لمصلحة حزب "الشعوب الديمقراطي"
من أجل أن يتجاوز األخير العتبة البرلمانية (10
في المئة).
ولفت الرئيس التركي إلى أن البالد على موعد
مع االنتخابات المحلية قريبا ،وأضاف" :لكن قبل
ذلــك علينا إتـمــام تحليل انتخابات  24يونيو،
والقيام بالخطوات الالزمة في هذا الصدد".
وشدد على أنه ينبغي تقييم نتائج االنتخابات
األخيرة جيدا" ،فنحن لسنا حزبا يكتفي بحصوله
على المركز األول في االنتخابات ،وال نعد ذلك
نجاحا".
وأع ـيــد ان ـتـخــاب إردوغ ـ ــان ( 64عــامــا) فــي 24
يونيو لوالية جديدة تستمر خمس سنوات وذلك
من ال ــدورة االولــى بعدما حصد  52.6في المئة
من االصوات.
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رياضة
النصر يحدد موعد معسكر مصر
ويقترب من حسم صفقته الخامسة

باختصار
الوحدة السعودي يتعاقد
مع الظهير األيمن لنجران
أعلن نادي الوحدة ،العائد
مجددًا إلى دوري املحترفني
السعودي ،التعاقد مع فواز
الصقور قادمًا من نجران،
لتدعيم صفوف الفريق
خالل املوسم الجديد.
وأصدر الوحدة بيانا
عبر حسابه على "تويتر"،
قال فيه" :استمرارًا للدعم
الالمحدود من املستشار
تركي آل الشيخ ،رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة
للرياضة ،أنهت إدارة
النادي رسميًا إجراءات
انتقال الالعب فواز الصقور
(ظهير أيمن) قادمًا من نادي
نجران".
وفي سياق متصل ،أنهت
إدارة نادي الوحدة التعاقد
مع املهاجم الشاب أحمد
عبده ،كالعب من مواليد
السعودية.
(د ب أ)

ً
ً
يباشر التدريبات غدا استعدادا للموسم المقبل
حازم ماهر

تقرر أن يباشر الفريق األول
النصر
لكرة القدم ًبنادي ً
تدريباته غدا استعدادا
للموسم المقبل ،في حين
تحددت الفترة ًمن  5إلى 20
أغسطس موعدا لمعسكر
العنابي في مدينة  6أكتوبر.

استقر جهاز الكرة بنادي النصر بعد التنسيق
مع الجهاز الفني للفريق األول ،على إقامة المعسكر
الخارجي للفريق الذي تستضيفه مدينة  6أكتوبر
المصرية خالل الفترة من  5إلى  20أغسطس المقبل.
ً
ومــن المقرر ،أن يعقد جهاز الـكــرة اجتماعا مع
الـمــدرب ظــاهــر الـعــدوانــي لالستقرار على الـجــدول
الزمني ا لـخــاص بالمعسكر ،فيما يخص مواعيد
التدريبات والمباريات التجريبية التي سيخوضها
هناك البالغ عددها من  3إلى  4مباريات.
من جانب آخر ،اقترب جهاز الكرة من التعاقد مع
مهاجم الساحل الدولي أحمد عتيق ،بعد أن فضل
الالعب عرض النصر على عرض كاظمة ،إذ انه يرغب
ً
وجار االتفاق مع إدارة الساحل
في اللعب أساسيا،
ٍ
على القيمة المالية التي سيحصل عليها لقاء إتمام
الصفقة ،إلى جانب تحديد مدة فترة اإلعارة.
إلى ذلك ،يضع جهاز الكرة رتوشه األخيرة على
الصفقة الخامسة التي سيبرمها خالل األيام القليلة
المقبلة ،وذلك لتدعيم هجوم الفريق بمهاجم سوبر،
بناء على رؤية الجهاز الفني.

من جهة أخــرى ،تقرر تقديم انطالق التدريبات
ً
استعدادا للموسم المقبل لمدة  24ساعة ،لتقام غدا
ً
بدال عن بعد غد.

الشريدة :فرض السرية على المفاوضات
أك ــد عـضــو مجلس إدارة ن ــادي الـنـصــر  -رئيس
جـ ـه ــاز الـ ـك ــرة بـ ـن ــادي ال ـن ـص ــر خ ــال ــد الـ ـش ــري ــدة أن
ال ـم ـفــاوضــات م ــع الـمـهــاجــم اإلفــري ـقــي ق ــارب ــت على
االنتهاء ،إذ سيتم اإلعــان عن الصفقة في غضون
ً
األ ي ــام القليلة المقبلة ،مضيفا أن السياسة التي
يتم اتباعها فــي إج ــراء الـمـفــاوضــات مــع الالعبين
الـمـحـتــرفـيــن تـتـمـثــل ف ــي ف ــرض س ـيــاج م ــن الـســريــة
والكتمان عليها ،لضمان عدم دخول أطراف أخرى
سواء من داخل أو خارج الكويت.
وأعلن الشريدة غياب المحترفين البحرينيين
سيد ضياء وسيد مهدي عن تدريبات الفريق التي
ستنطلق فــي الـســابـعــة مــن مـســاء غــد عـلــى مالعب
ً
ً
الـ ـن ــادي ،بـسـبــب دخــولـهـمــا مـعـسـكــرا خــارج ـيــا مع

منتخب بــاد هـمــا عـلــى أن يلتحقا
ً
بالتدريبات في وقــت الحــق ،الفتا
إلى وجــود المحترفين الغانيين
بوكو وأرنولد ابتداء من التدريب
األول.
وش ـ ـ ــدد الـ ـش ــري ــدة ع ـل ــى أن
فترة اإلعداد التي سيخوضها
ال ـ ـف ـ ــري ـ ــق عـ ـ ـل ـ ــى م ــرح ـل ـت ـي ــن
بــالـكــويــت ثــم مـصــر فــي غاية
ً
األهمية ،خصوصا أن تجهيز
ً
ً
الالعبين بدنيا وفنيا بشكل
جيد سيكون له مردود إيجابي
ً
على ما يقدمونه في الموسم المقبل ،مؤكدا أن ثقته
في المدرب الكفوء ظاهر العدواني تبقى بال حدود.
واختتم الشريدة تصريحه موجها الشكر إلى
ً
مجلس إدارة النادي الذي لم يدخر جهدا في تدعيم
الفريق بصفقات مهمة ،إلــى جانب إقــامــة معسكر
خارجي ،األمر الذي يؤكد اهتمامه بجميع اللعبات
ومن بينها كرة القدم.

الجبري وةديرجلا .ينعيان العتيبي

مارين يقود مران القادسية
يدشن الفريق األول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته في السابعة
من مساء غد على أحد المالعب الفرعية بالنادي ،وذلك ضمن االستعدادات
للموسم المقبل.
ومن المقرر أن يقود تدريب األصفر المدرب
الروماني مارين الــذي يتولى المهمة خلفا
للكرواتي داليبور ،بعد أن استقر األمر داخل
مجلس إدارة النادي على عدم تجديد عقده
نهاية الموسم الماضي ،كونه حقق بطولتين
فقط في السنوات الثالث التي قاد فيها الفريق،
من أصل  12بطولة.
وكان نادي القادسية قد أعلن وصول مارين في
ساعة متأخرة من مساء أمس.
مــن جانب آخــر ،اقـتــرب القادسية مــن التعاقد مع
محترف إفــريـقــي ،بعد الموافقة على إع ــارة الـمــدافــع الغاني رشيد
صوماليا إلى نادي رد ستار الغاني ،على أن يتم اإلعالن عن الصفقة
خالل أيام.

نعى وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري العب
منتخب الكويت الوطني ونــادي العربي لكرة القدم سابقا صباح
العتيبي الذي وافته المنية عن عمر يناهز  61عاما.
وقال الجبري إن الكويت واألوساط الرياضية فقدت برحيل العتيبي
أحد أعمدة رياضة كرة القدم بعد مسيرة حافلة بالبذل والعطاء.
وتقدم الجبري بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد ،وإلى
األســرة الرياضية والجماهير الكروية الكويتية ،داعيا المولي عز
وجل أن يسكنه فسيح جناته ،وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل
الصبر والسلوان.
ويتقدم القسم الرياضي في "الجريدة" بخالص العزاء إلى االسرة
الرياضية كافة وأســرة الفقيد خاصة ،في مصابهم الجلل سائلين
المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته" ...إنا لله وإنا إليه
راجعون".

ظاهر العدواني

«الشباب» يستأنف تدريباته اليوم
يـسـتــأنــف مـنـتـخـبـنــا الــوطـنــي
لـلـشـبــاب ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ت ـحــت 19
سنة ،تدريباته في الساعة 6.30
م ــن م ـس ــاء الـ ـي ــوم ع ـلــى الـمـلـعــب
الرفعي رقــم  3بنادي القادسية،
استعدادا لالستحقاقات المقبلة.
وت ــم االس ـت ـقــرار عـلــى القائمة
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائ ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي سـ ـتـ ـخ ــوض
المعسكر الذي سينطلق في أول
أغسطس المقبل بــإحــدى الــدول
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،لـتـجـهـيــز الــاعـبـيــن
ً
ً
فنيا وبدنيا.
ومــن الـمـقــرر أن يـقــدم الجهاز
اإلداري للمنتخب قائمة الالعبين
ال ـم ـس ـت ـب ـعــديــن خـ ــال ال ـس ــاع ــات
القليلة المقبلة إلى اللجنة الفنية

صباح العتيبي

باتحاد الكرة ،من أجل اعتمادها،
خصوصا أن الجهاز الفني يبحث
التركيز مع القائمة النهائية التي
ستدخل المعسكر.
إلى ذلــك ،مــازال الجهاز الفني
يعول على التقسيمة التي تجري
بين العبي الفريق بمشاركة عدد
كبير مــن ا لــا عـبـيــن ،لتجهيزهم
فنيا إلى جانب تجهيزهم بدنيا،
السيما أنه من الصعوبة بمكان
إق ــام ــة مـ ـب ــاري ــات ت ـجــري ـب ـيــة فــي
ً
الوقت الراهن ،نظرا لعدم انطالق
ت ــدري ـب ــات أي م ــن الـ ـف ــرق ،س ــواء
لنفس المرحلة السنية ،أو الفرق
األولى في األندية.

ً
ً
يوسف كرم يسجل رقما شخصيا في «مدريد الدولي» العماني ودشتي يشاركان في ثاني

جوالت «العالم» للزوارق السريعة

ي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل الع ـ ـ ـ ــب ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة
والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ــوطـ ـن ــي أللـ ـع ــاب
القوى يوسف كرم تحطيم األرقام
القياسية الشخصية بتسجيله
ً
ً
ً
رقما قياسيا جديدا بلغ  45.63ث،
ضمن مسابقة 400م فــي ملتقى
م ــدري ــد ال ــدول ــي ألل ـع ــاب -ال ـقــوى
ال ـمــرح ـلــة ال ـتــاس ـعــة م ــن مــراحــل
التحدي العالمي ،التي شهدتها
مدينة مــدريــد اإلسـبــانـيــة ،وذلــك
في ختام المسابقات التي يشارك
فيها الالعب هذا الموسم.

يـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــوض ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــان
عبداللطيف العماني ومصطفى
دشتي منافسات الجولة الثانية
م ـ ــن بـ ـط ــول ــة ال ـ ـعـ ــالـ ــم ل ـ ـل ـ ــزوارق
السريعة  -إكس كات تحت غمرة
ال ـ ـ ــزورق ال ـكــوي ـتــي (رهـ ـي ــب ،)17
وت ـح ــت م ـظ ـلــة الـ ـن ــادي ال ـب ـحــري
الرياضي الكويتي.
نظم البطولة السنوية االتحاد
الـ ـع ــالـ ـم ــي ل ـ ـ ـلـ ـ ــزوارق ال ـس ــري ـع ــة،
وت ـح ـت ـض ـن ـهــا م ــدي ـن ــة سـتــريـســا
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة  ،ب ـم ـش ــارك ــة دول ـي ــة
لـمـتـســابـقـيــن ي ـم ـث ـلــون إيـطــالـيــا
وال ـ ـسـ ــويـ ــد وفـ ــرن ـ ـسـ ــا وروس ـ ـيـ ــا
واستراليا واإلمــارات إلى جانب
الكويت.
وقــد أكــد المتسابق مصطفى

إيقاف  3رياضيين سعوديين
لتناولهم المنشطات
أوقـ ـف ــت ال ـل ـج ـنــة ال ـس ـعــوديــة
للرقابة على المنشطات أمس
األول ،ثالثة العبين النتهاكهم
أنظمة الرقابة على المنشطات
خالل مشاركتهم في المنافسات
الرياضية السعودية.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ف ـ ــي ب ـي ــان
صـ ــدر أول أم ـ ــس ،إن ـه ــا أوق ـفــت
العــب ن ــادي الـتـقــدم لـكــرة الـقــدم
عـبــدالـلـطـيــف ال ـح ــرب ــي ،والع ــب
رف ــع األث ـق ــال بــأكــاديـمـيــة تـبــوك
ع ـبــدال ـعــزيــز م ـس ــرح ــي ،والع ــب
ك ــرة ال ـق ــدم ب ـن ــادي الـمــزاحـمـيــة
مبارك القرني عن المشاركة في
المنافسات الرياضية الداخلية
والخارجية لمدة سنتين لالعب
الحربي ،و 4سنوات لمسرحي
والقرني.
وك ـش ـف ــت ال ـل ـج ـن ــة أن ـ ــه ثـبــت
ت ـنــاول الــاعـبـيــن الـثــاثــة مــواد
مـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــورة ،بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا جـ ـ ـ ــاءت
االخـتـبــارات الـتــي خضعوا لها
إيـجــابـيــة ،وذل ــك عـقــب فحصها
في مختبر سويسرا للكشف عن
المنشطات المعتمد من الوكالة
الــدول ـيــة لـمـكــافـحــة المنشطات
(وادا).

وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة إل ـ ـ ــى أن
الــاعـبـيــن ال ـثــاثــة ت ـنــازلــوا عن
حقهم فــي فتح العينة الثانية،
وت ـ ـمـ ــت إت ـ ــاح ـ ــة ال ـ ـفـ ــرصـ ــة ل ـهــم
ل ـ ـح ـ ـضـ ــور جـ ـلـ ـس ــة االس ـ ـت ـ ـمـ ــاع
وتــم خاللها اسـتـعــراض جميع
المستندات الثبوتية واإلجراءات
وأخذ أقوالهم مع إتاحة الفرصة
لـ ـه ــم ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع واإلي ـ ـ ـضـ ـ ــاح ،إذ
تـ ــم ات ـ ـخـ ــاذ ج ـم ـي ــع اإلج ـ ـ ـ ــراءات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة حـ ـس ــب األنـ ـظـ ـم ــة
ال ــدولـ ـي ــة ،وب ــال ـت ــال ــي أص ـ ــدرت
العقوبة عليهم.
وأكـ ـ ــدت ال ـل ـج ـنــة ال ـس ـعــوديــة
ل ـ ـلـ ــرقـ ــابـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـنـ ـشـ ـط ــات،
أن قـ ــرارات ـ ـهـ ــا ل ــاع ـب ـي ــن قــاب ـلــة
ً
لالستئناف خــال  21يوما من
تــاريــخ ال ـق ــرار ،وأن ــه تــم إشـعــار
الالعبين واالتحادين السعودي
والدولي لكرة القدم ورفع األثقال
بهذا اإلجراء والعقوبة الصادرة
بحق الالعبين العتماد تنفيذها.
(د ب أ)

دشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ج ـ ــاه ـ ــزيـ ـ ـت ـ ــه وزم ـ ـي ـ ـلـ ــه
عبداللطيف العماني في خوض
السباق  ،مشيرا إلــى أن الجولة
التي ستقام في بحيرة ماجيوري،
ستشتمل فــي يومها األول على
سباق التجارب مــع أفضل وقت
للسباق  ،وفي اليومين التاليين
على تجارب حرة ستقام صباحا،
ومـ ــن ث ــم ال ـس ـب ــاق ال ـ ــذي سـيـقــام
ع ـصــرا  ،فـيـمــا ستشهد تنافسا
قويا في ظل وجود فرق عالمية
ولكون البطولة التي تقام تحت
مظلة االتحاد الدولي -يو آي إم،
 قد القت نجاحا كبيرا منذ بدايةانطالقها عام  ، 2013فيما تحظى
بــاهـتـمــام عــالـمــي كـبـيــر م ــن قبل
محبي رياضة الزوارق السريعة .

مصطفى دشتي

صفقة بيع أزارو األكبر في تاريخ الكرة المصرية
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

رفـ ــع ال ـ ـنـ ــادي األهـ ـل ــي ال ـم ـص ــري عــرضــه
للتعاقد مع محمود متولي مدافع النادي
اإلسماعيلي خالل فترة االنتقاالت الصيفية
الـجــاريــة إلــى  20مليون جنيه ،إلــى جانب
ً
إعارة باسم علي ظهير أيسر الفريق موسما.
تأتي رغبة التعاقد مع متولي قبل انطالق
الموسم الجديد ً
بناء على طلب الجهاز الفني
لألهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون،
فــي ظــل م ـعــانــاة ال ــدف ــاع األح ـمــر السـتـمــرار
غياب رامي ربيعة بسبب اإلصابة بتمزق في
العضلة الضامة ،إضافة إلى تراجع مستوى
الثنائي محمد نجيب ،وسعد سمير.
ً
وتبذل لجنة الكرة باألهلي جهودا كبيرة
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي م ــن أجـ ــل إقـ ـن ــاع إدارة
ال ــدراوي ــش بــالـتـخـلــي ع ــن ال ــاع ــب ،وإت ـمــام
التعاقد معه قبل انطالق الموسم الجديد،
وطـ ـل ــب أح ـ ــد أعـ ـض ــاء ال ـل ـج ـنــة م ــن ال ــاع ــب
الضغط على مسؤولي اإلسماعيلي للسماح
بانتقاله إلى القلعة الحمراء ،وأكدوا تمسكهم
بضمه.
وأســدل الستار على أكبر صفقة بيع في
تاريخ الكرة المصرية ،بإتمام النادي األهلي
اتفاقه مــع نظيره الصيني هبي فورتشن،

 30مـلـيــون جـنـيــه م ـصــري لـنــادي
الــدفــاع الـجــديــدي المغربي -نــادي
أزارو ا لـ ـس ــا ب ــق ،ق ـب ــل أن يـنـتـقــل
إل ــى األه ـل ــي ،وبــإت ـمــام صفقة
بـيــع أزارو لـلـنــادي الصيني
أصـ ـب ــح الـ ــدولـ ــي ال ـم ـغــربــي
أغ ـلــى صـفـقــة ان ـت ـقــال في
تاريخ الكرة المصرية،
متفوقا على صفقة
ان ـت ـق ــال ال ـغــابــونــي
إيـفــونــا مــن األهـلــي
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـيـ ــان ـ ـغ ـ ـيـ ــن
الصيني ،والتي كانت
مقابل  8ماليين دوالر.
عـلــى جــانــب آخ ــر ،تلقى ال ـنــادي األهـلــي
خطابا رسميا من وكالة األهرام المصرية
لإلعالن ،تؤكد فيه حقها في رعاية القلعة
الحمراء خــال السنوات المقبلة ،السيما
بعد انسحاب شركة "صلة" السعودية من
الرعاية.
وح ـص ـلــت وك ــال ــة األهـ ـ ــرام ل ــإع ــان على
ال ـتــرت ـيــب ال ـث ــان ــي ب ـعــد ش ــرك ــة "صـ ـل ــة" فــي
ال ـمــزايــدة األخ ـي ــرة الـتــي أقــامـهــا مسؤولو
األهـلــي ببيع حـقــوق ال ـنــادي مقابل 458
مليون جنيه في السنوات الثالث المقبلة.

أعلن مجلس إدارة نادي
القادسية السعودي إلغاء
التعاقد مع الحارس
السوري إبراهيم عاملة.
وأصدر النادي بيانا
مقتضبا عبر حسابه
الرسمي على موقع "تويتر"،
قال فيه" :تعلن إدارة نادي
القادسية أنه تم بشكل ودي
إلغاء االتفاق مع الحارس
السوري إبراهيم عاملة".
ولم يكشف بيان القادسية
أي تفاصيل ،بخصوص
السبب وراء إلغاء التعاقد
مع الالعب ،الذي خاض
تجربة مع نادي سبهان
اإليراني.
وسبق للحارس السوري
 26عاما تمثيل كل من أندية
الوثبة والشرطة والوحدة
واالتحاد في سورية،
وانضم إلى صفوف املنتخب
السوري األول في عام .2013
(د ب أ)

«األولمبي» البحريني يشارك
بأعمار أقل في «اآلسيوية»

األهلي يقدم  20مليون جنيه لضم مدافع اإلسماعيلي
بخصوص بيع مهاجمه المغربي وليد أزارو
بداية من الموسم المقبل ،بعد أيام من الشد
والجذب بين الطرفين ،في ظل تردد اإلدارة
الحمراء في الموافقة على العرض الضخم
في بداية األمر ،قبل أن يتغير الموقف لتلبية
رغبة الالعب من ناحية ،ولموافقة الجهاز
الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيورن
من ناحية أخرى ،وهو األمر الذي اشترطت
لجنة الكرة قبل إتمام الصفقة.
أب ـ ــرز ب ـن ــود ال ـت ـعــاقــد م ــن ق ـبــل الـطــرفـيــن
حصول األهلي على مبلغ  8ماليين و600
الف يورو ،أي ما يعادل  10ماليين دوالر أي
 180مليون جنيه مصري ،نظير االستغناء
عن الالعب للنادي الصيني ،يحصل األهلي
على  15في المئة من عائد بيع وليد أزارو
ً
مستقبال ،وهو األمر الذي اثار خالفا كبيرا
ب ـيــن ال ـطــرف ـيــن ،إلص ـ ــرار األه ـل ــي ع ـلــى رفــع
الـنـسـبــة إل ــى  20فــي ال ـم ـئــة ،بينما اشـتــرط
الـ ـن ــادي الـصـيـنــي أن ت ـكــون  10ف ــي الـمـئــة،
قبل أن يتفق الطرفان على أن تكون  15في
الـمـئــة ،ويــوقــع أزارو لـنــادي هبي فورتشن
م ــدة مــوسـمـيــن ون ـصــف ال ـم ــوس ــم ،ع ـلــى أن
يحصل في الموسم الواحد على مليونين
و 250ألــف دوالر ،فــي الــوقــت ال ــذي سيدفع
األهلي مليون و 700ألف دوالر ،أي ما يعادل

 ...و«القادسية» يفسخ
التعاقد مع السوري عالمة

وليد أزارو

أكد نائب رئيس اتحاد
البحريني لكرة القدم
للشؤون الفنية رئيس لجنة
املنتخبات ،الشيخ خالد آل
خليفة ،أن املنتخب األوملبي
البحريني سيشارك في
دورة األلعاب اآلسيوية
بإندونيسيا خالل شهري
أغسطس وسبتمبر املقبلني
بأعمار أقل من األعمار
املعتمدة للدورة؛ تمهيدا
للتحضير واالستعداد
لالستحقاقات املقبلة.
ولفت آل خليفة إلى التوجه
إلشراك املنتخب األوملبي
ملواليد ( 1997وحتى ،)2000
وهي األعمار األقل من
املعتمدة للدوري والتي
حددت كحد أقصى ملواليد
.1995
وبني أن مشاركة املنتخب
األوملبي بأعمار أقل تأتي
بهدف االحتكاك والوصول
إلى أعلى جاهزية فنية
تمهيدا الستحقاق أهم يتمثل
في التصفيات املؤهلة لكأس
آسيا تحت  23عاما سنة
 ،2020والتي ستقام خالل
شهر مارس من العام املقبل
.2019
وأشار إلى أن املشاركة بدورة
األلعاب اآلسيوية تأتي
باعتبارها محطة من محطات
اإلعداد للتصفيات املؤهلة
للنهائيات اآلسيوية ،والتي
تؤهل ألوملبياد طوكيو .2020
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فرنسا تخطت العقبة األوروغويانية بهدفين نظيفين
تأهلت إلى الدور نصف النهائي
تغلب المنتخب الفرنسي على
نظيره األورغوياني بنتيجة
المباراة التي
-2صفر خالل
ُ
جمعتهما في الدور ثمن
النهائي لبطولة كأس العالم.

ت ـم ـك ــن ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـفــرن ـســي
لكرة القدم من اختراق الصالبة
الدفاعية لمنتخب األوروغ ــواي،
وتغلب عليه بهدفين نظيفين،
أم ـ ــس ،ف ــي الـ ـ ــدور ربـ ــع الـنـهــائــي
لكأس العالم فــي روسـيــا ،ليبلغ
الـ ـ ـ ــدور ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي ل ـل ـمــرة
السادسة في تاريخه.
ع ـل ــى م ـل ـعــب م ــدي ـن ــة نـيـجـنــي
نـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــورود ،ك ـ ـ َّـب ـ ــد
أب ـطــال الـعــالــم 1998
منافسهم ،الذي كان
ي ـب ـح ــث عـ ــن ال ـل ـقــب
الـثــالــث فــي تاريخه
ب ـع ــد  1930و ،1950
خـ ـ ـس ـ ــارت ـ ــه األول ـ ـ ـ ــى
ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــال
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
وس ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــل فـ ــي
م ــرم ــاه هــدفـيــن
عـ ـ ـب ـ ــر راف ـ ـ ــاي ـ ـ ــل
ف ــاران وأنـطــوان
غ ـ ـ ــري ـ ـ ــزم ـ ـ ــان ،أي
ض ـعــف م ــا تـلـقــاه
م ـ ــرم ـ ــى الـ ـ ـح ـ ــارس
فرناندو موسليرا
ف ـ ــي الـ ـمـ ـب ــاري ــات
األربـ ـ ــع الـســابـقــة
بمونديال .2018
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـي ــن
ا ف ـت ـقــد منتخب
األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي
هدافه إدينسون
كــافــانــي ،بسبب
اإلص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي

ُ
تـ ـع ـ َّـرض ل ـهــا ف ــي ث ـم ــن الـنـهــائــي
ضـ ــد ا لـ ـب ــر تـ ـغ ــال ( )1-2ا ل ـس ـبــت
الماضي ،واصل منتخب "الديوك"
م ـس ـيــرتــه ال ـث ــاب ـت ــة ف ــي الـنـسـخــة
ال ـحــال ـيــة ل ـكــأس ال ـع ــال ــم ،محققا
فوزه الثاني تواليا على منتخب
من أميركا الجنوبية ،بعد الفوز
األرجنتين ونجمها ليونيل
على
ُ
م ـي ـســي ف ــي ث ـم ــن ال ـن ـهــائــي ،3-4
والثالث في البطولة ،بعد بيرو
في الدور األول.
وفــي حين كانت األوروغ ــواي
تسعى إلى بلوغ نصف النهائي
للمرة األولى منذ مونديال جنوب
َّ
إفريقيا  2010عندما حلت رابعة،
وق ـ ــف ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـف ــرن ـس ــي فــي
وجـهـهــا ،م ـعـ ِّـوال عـلــى مهاجمها
أن ـط ــوان غــريــزمــان ،أفـضــل العــب
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،والـ ـ ـ ــذي تـجـمـعــه
عــاقــة ص ــداق ــة ب ـعــدد م ــن العـبــي
األوروغــواي ،السيما زميليه في
أتلتيكو مدريد اإلسباني دييغو
غودين وخوسيه ماريا خيمينيز.
وأتـ ــى ال ـه ــدف األول م ــن ركـلــة
حـ ـ ــرة رفـ ـعـ ـه ــا غـ ــريـ ــزمـ ــان داخـ ــل
منطقة ال ـج ــزاء ،وتــابـعـهــا ف ــاران
برأسه قوية في مرمى موسليرا
( .)40أم ــا ال ـهــدف ال ـثــانــي ،فجاء
من تسديدة قوية لغريزمان من
خـ ــارج مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء ،غــالـطــت
حــارس األوروغ ــواي وارتــدت من
يديه إلى الشباك (.)61
وب ـ ـ ــدأ ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــان الـ ـمـ ـب ــاراة
بشكل ح ــذر نسبيا .وأج ــرى كل
من المدربين تغييرا واحدا على
التشكيلة التي خاض بها مباراة

فاران نجم منتخب فرنسا يحرز هدفه في مرمى أوروغواي
ُ
الدور ثمن النهائي (فازت فرنسا
على األرجنتين  3-4واألوروغواي
ع ـلــى ال ـب ــرت ـغ ــال) ،ف ــدف ــع دي ـشــان
بكورونتان توليسو بدال من بليز
ماتويدي الموقوف ،بسبب تراكم
اإلنــذارات ،بينما َّ
عوض أوسكار
تاباريز غياب كافاني بكريستيان
ستواني.
وغابت بشكل كبير في الشوط

األول ال ـف ــرص ال ـخ ـطــرة ،وكــانــت
الـ ـمـ ـح ــاول ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ال ـج ــدي ــة
األولى عبر الشاب كيليان مبابي
( 19عــامــا) ،الــذي بــرز فــي مباراة
األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـيـ ــن وس ـ ـجـ ــل ه ــدفـ ـي ــن.
فإثر تمريرة عرضية من الجهة
اليمنى من بنجامان بافارَّ ،
حول
أول ـي ـف ـي ـيــه ج ـي ــرو الـ ـك ــرة بــرأســه
إل ــى مـبــابــي غـيــر ال ـمــراقــب داخــل

المنطقة ،لكن مهاجم باريس سان
جرمان قفز بشكل مبكر للتعامل
مع الكرة ،وسقطت رأسيته على
سقف الشباك (.)15
وبقي مبابي جزءا أساسيا من
الهجوم الفرنسي طــوال الشوط
األول .وفــي الــدقـيـقــة  ،35اخـتــرق
سريعا عبر الجهة اليمنى َّ
وحول
الكرة لداخل المنطقة ،تجاوزت

سواريز :غياب كافاني أحد مفاتيح فوز الديوك

ك ــاف ــان ــي ي ــواس ــي
سواريز (رويترز)

أعرب لويس سواريز مهاجم منتخب أوروغواي
لكرة القدم عن اقتناعه التام باإلخالص والكبرياء
الـلــذيــن أظـهــرهـمــا منتخب ب ــاده خ ــال البطولة،
رغم خروج الفريق أمس بعد هزيمته صفر 2 -أمام
نظيره الفرنسي ،في دور الثمانية للبطولة.
وق ــال س ــواري ــز" :إن ـنــي مقتنع تـمــامــا بـمــا قدمه
ال ـفــريــق مــن أداء وج ـهــد ،وكــذلــك بــالـكـبــريــاء الــذي
أ ظـهــره ليكون بين أفضل ثمانية منتخبات في
كأس العالم".
وشــدد على أهمية اإلنـجــاز قــائــا" :هــذا ليس

سـهــا .هـنــاك فــرق كبيرة خــرجــت مبكرا ،فــي حين
تــأهــل فريقنا لــدور الثمانية" ،فــي إش ــارة لسقوط
منتخبات ألمانيا واألرجنتين والبرتغال وإسبانيا
في الدورين األول والثاني للبطولة.
وأشــار إلى "تفاصيل" الهزيمة في مباراة امس
أمام المنتخب الفرنسي ،وقــال" :الهدف األول جاء
من خطأ بعدما فقدنا الكرة ...قبل أن يأتي الهدف،
كانت المباراة متكافئة بيننا".
ولفت إلى أن أحد مفاتيح فوز المنتخب الفرنسي
في مباراة أمس هو غياب زميله المهاجم إدينسون

كــافــانــي ،رغــم ال ــدور الـبــارز ال ــذي لعبه كريستيان
ستواني وماكسيميليانو جوميز في المباراة.
وق ــال ســواريــز" :عـمــل وأداء إديـنـســون جوهري
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـن ــا ،ألن ـ ــه مـ ــن ن ــوع ـي ــة خـ ــاصـ ــة .ول ـكــن
كريستيان وماكسي قدما عمال رائعا مع الفريق
اليوم (أمس)".
وك ـ ــان ك ــاف ــان ــي س ـجــل ه ــدف ــي الـ ـف ــوز  1 -2على
البرتغال في الدور الثاني ،ولكنه تعرض لإلصابة
في المباراة نفسها ليغيب عن لقاء أمس.
(د ب أ)

موسليرا ،دون أن تجد أي العب
لمتابعتها.

خطأ كبير
وقبل خمس دقائق على نهاية
ال ـش ــوط ،ارت ـك ــب األوروغ ــوي ــان ــي
رودري ـغ ــو بـنـتــانـكــور خـطــأ على
تــولـيـســو كـلـفــه غــال ـيــا ،فـهــو أوال
تـلـقــى ب ـطــاقــة ص ـف ــراء سـتـحــرمــه
الـمـشــاركــة مــن ال ـم ـبــاراة المقبلة
لـلـمـنـتـخــب ،ومـنـهــا ج ــاء الـهــدف
برأسية ف ــاران .وفــي حين تمكن
م ــداف ــع ريـ ـ ــال م ــدري ــد م ــن وض ــع
ال ـك ــرة بـشـكــل ُمـحـكــم عـلــى يمين
موسليرا ،ساهم غريزمان بأكثر
فـ ــي ال ـت ـن ـف ـي ــذ ،إذ خ ـ ــدع ال ــدف ــاع
األوروغـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ،بـ ـع ــدم ــا ب ــدأ
بالركض تجاه الكرة الثابتة ،قبل
أن يتوقف للحظات ،بينما كان
الـمــدافـعــون قــد ب ــدأوا بالتحرك،
اعتقادا أنه في طريقه لرفع الكرة،
مــا أكـســب ف ــاران لـحـظــات ثمينة
لتفادي الرقابة.
وكـ ـ ــادت األوروغـ ـ ـ ـ ــواي ت ـعــادل
م ـ ــن رك ـ ـلـ ــة ح ـ ـ ــرة أي ـ ـضـ ــا ن ـف ــذه ــا

َّ
وحولها مارتن
لوكاس تــوريــرا،
كــاسـيــريــس رأس ـي ــة خ ـطــرة على
ي ـم ـي ــن لـ ـ ــوريـ ـ ــس ،الـ ـ ـ ــذي ارتـ ـم ــى
نحوها ،وأبعدها بأعجوبة بيده
اليمنى ،تابعها غودين عالية عن
المرمى (.)43
ومــع انـطــاق الـشــوط الثاني،
ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ع ـ ـقـ ــم ه ـ ـجـ ــومـ ــي لـ ــدى
األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي ،ح ـ ـ ــاول ت ــاب ــاري ــز
ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــر ت ـ ـك ـ ـت ـ ـي ـ ـك ـ ـيـ ــا ،فـ ــدفـ ــع
بماكسيميليانو غوميز بدال من
ستواني ،وكريستيان رودريغيز
بدال من رودريغو بنتانكور (.)59
ل ـك ــن ال ـ ـمـ ــدرب ال ـم ـخ ـض ــرم لــم
يـكــن يـتــوقــع أن يتسبب حــارس
مــرمــاه بالهدف الـثــانــي .فبعدما
كــاد موسليرا يتسبب فــي هدف
عندما ح ــاول مــراوغــة غريزمان
على مقربة من مرماه ( ،)48وقع
حــارس غلطة ســراي التركي في
المحظور ،بعد أقل من ربع ساعة،
إذ أخطأ في التعامل مع تسديدة
قوية لمهاجم أتلتيكو مدريد من
خارج المنطقة ،فارتدت من يديه
إلى الشباك.
(أ ف ب)

الشياطين الحمر تطيح براقصي السامبا
أوروبا تحتكر المربع الذهبي للمونديال الروسي
نجح المنتخب البلجيكي في
تخطي المنتخب البرازيلي ،بعد
تغلبه عليه بهدفين مقابل
هدف ضمن مباريات الدور ثمن
النهائي بالمونديال.

أطـ ـ ـ ــاح ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـب ـل ـج ـي ـكــي
بنظيره البرازيلي ،المرشح األقوى
إلحـ ـ ـ ــراز ال ـل ـق ــب خ ـ ــارج ال ـب ـط ــول ــة،
بــال ـفــوز عـلـيــه  -1 2أم ــس ف ــي دور
الثمانية للبطولة ،ليصبح المربع
ً
ً
الذهبي للبطولة أوروبيا خالصا
ب ـعــد خـ ــروج آخ ــر مـمـثـلــي أمـيــركــا
الجنوبية من هذه النسخة.
وبذلك يكون قد واصلت بطولة
ك ـ ــأس ال ـع ــال ــم  2018لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
بــرو سـيــا مسلسل مفاجآتها بعد
أن لحق المنتخب البرازيلي بقافلة
المنتخبات الـكـبـيــرة الـتــي ودعــت
ً
البطولة مبكرا.
وت ــأه ــل ال ـم ـن ـت ـخــب الـبـلـجـيـكــي
للمربع الذهبي عــن ج ــدارة ،حيث
يلتقي على بطاقة التأهل لنهائي
البطولة مع نظيره الفرنسي.
وأنـ ـه ــى ال ـم ـن ـت ـخــب الـبـلـجـيـكــي
الـشــوط األول لمصلحته بهدفين
ن ـ ـظ ـ ـي ـ ـف ـ ـيـ ــن ،سـ ـجـ ـلـ ـهـ ـم ــا ال ـ ــاع ـ ــب
البرازيلي فيرناندينيو عن طريق
الخطأ فــي مــرمــاه فــي الدقيقة ،13

وكيفن دي بروين في الدقيقة .31
وفـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــوط الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،رد
المنتخب البرازيلي بهدف أحرزه
الـ ـب ــدي ــل ريـ ـن ــات ــو أوج ــوسـ ـت ــو فــي
الدقيقة  76بعد ثــاث دقائق فقط
من نزوله.

مفاجآت كبيرة
وك ـ ــان ـ ــت فـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـ ــدوري ـ ــن
األول وال ـ ـثـ ــانـ ــي ش ـ ـهـ ــدت خـ ــروج
جميع منتخبات إفــريـقـيــا وآسـيــا
وك ــون ـك ــاك ــاف (أم ـي ــرك ــا الـشـمــالـيــة
وال ــوسـ ـط ــى وال ـ ـكـ ــاري ـ ـبـ ــي) ،لـيـظــل
منتخبا البرازيل وأوروغ ــواي من
قارة أميركا الجنوبية في المنافسة
مع ستة منتخبات أوروبية.
ومــع خــروج منتخبي البرازيل
(راقـ ـص ــو ال ـس ــام ـب ــا) وأوروغـ ـ ـ ــواي
(السماوي) أمس ،ضمنت النسخة
ً
ً
ال ـحــال ـيــة مــرب ـعــا ذه ـب ـيــا أوروبـ ـي ــا
ً
خالصا.
وفـ ـشـ ـل ــت مـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـس ــام ـب ــا

فرحة بلجيكية وخيبة أمل برازيلية بعد المباراة (رويترز)
البرازيلية فــي محو آثــار الخروج
الـ ـمـ ـهـ ـي ــن م ـ ــن م ـ ــون ـ ــدي ـ ــال 2014
بــال ـبــرازيــل بـعــد الـهــزيـمــة الثقيلة
 7 - 1أمــام المنتخب األلماني في
المربع الذهبي للبطولة.
وتلقى راقصو السامبا صدمة

ج ــدي ــدة ،حـيــث ب ــاءت مـحــاوالتـهــم
في إحراز اللقب العالمي السادس
ب ــال ـف ـش ــل ،وأه ـ ــدر ال ـف ــري ــق فــرصــة
ذهبية الستعادة العرش العالمي.
ومع خروج راقصي السامبا ،لم
يعد في النسخة الحالية من بطولة

ك ــأس ال ـعــالــم س ــوى فــريـقـيــن فقط
سـبــق لـهـمــا ال ـفــوز بــالـلـقــب ،وهما
المنتخب الفرنسي المتوج باللقب
على أرضه في  ،1998والذي تأهل
بالفعل للمربع الذهبي ،والمنتخب
اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـم ـتــوج بــالـلـقــب على

أرضـ ـ ــه أيـ ـض ــا ف ــي  ،1966وال ـ ــذي
ينتظر مصيره في البطولة اليوم
أمام السويد.
وه ـ ــذه ه ــي الـ ـم ــرة ال ـثــان ـيــة فــي
التاريخ التي يتأهل فيها المنتخب
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ل ـل ـمــربــع ال ــذه ـب ــي فــي

البطولة ،حيث كانت المرة الوحيدة
السابقة عندما أحرز المركز الرابع
في نسخة  1986بالمكسيك.
(د ب أ)

sports@aljarida●com

توقيت المباراة
5:00

التشكيلة

التشكيلة

حراسة المرمى ١ :بيكفورد

حراسة المرمى 1 :اولسن

الدفاع ٢ :والكر 5 -ستونز  6 -ماغواير

الدفاع 16 :كرافت 3 -لينديلوف-
 4غرانكفيست 6 -اوغستينسون

إنكلترا

خط الوسط 12 :تريبير  20 -ديلي الي
  8هندرسون  7 -لينغارد  3 -روزالهجوم 9 :هاري كين  10 -ستيرلنغ

السويد

الوسط 17 :كاليسون  7 -الرسون -
 8ايكدال  10 -فورسبيرغ
الهجوم 9 :بيرغ  20 -تويفونين
المدرب  :أندرسون

المدرب  :ساوثغيت
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حلم المونديال اإلنكليزي أمام الكفاح السويدي
يتطلع المنتخب اإلنكليزي إلى
مواصلة االستفادة من القوة
الهجومية الضاربة التي ظهر
عليها في المباريات الماضية،
وذلك عندما يلتقي نظيره
السويدي اليوم في دور الثمانية
من بطولة كأس العالم ً2018
لكرة القدم المقامة حاليا
بروسيا.

ت ـح ـل ــم إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ب ـل ـق ــب كـبـيــر
مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام  ،1966ي ـ ـ ــوم ت ــو ج ــت
ع ـلــى أرض ـه ــا ب ـك ــأس ال ـعــالــم في
ً
ك ــرة ال ـق ــدم .بـعــد  52ع ــام ــا ،يجد
"األس ـ ــود ال ـثــاثــة" أنـفـسـهــم أم ــام
ً
فرصة مثالية للمضي قدما نحو
لقب مونديال  ،2018لكن يتوجب
ً
عليهم أوال تخطي العقبة الجدية
المتمثلة بالسويد في لقاء الدور
ربع النهائي السبت في سامارا.
ستحتاج إنكلترا إ لــى الكثير
ل ـت ـت ـم ـكــن مـ ــن ت ـخ ـط ــي ال ـس ــوي ــد،
الـمـنـتـخــب ال ــذي وص ــل إل ــى هــذه
المرحلة بعدما أزال مــن طريقه
أسماء من العيار الثقيل :هولندا
ف ـ ــي ال ـ ـت ـ ـص ـ ـف ـ ـيـ ــات األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة،
إيطاليا أبطال العالم أربع مرات

ف ـ ــي الـ ـمـ ـلـ ـح ــق ،وبـ ـط ــريـ ـق ــة غ ـيــر
مباشرة ،ألمانيا حاملة اللقب في
المجموعة الـســادســة لمونديال
.2018

الهداف هاري كين
ً
س ـي ـح ـتــاج اإلن ـك ـل ـيــز أوال إلــى
نجاعة هجومية متمثلة بمواصلة
ال ـ ـقـ ــائـ ــد ه ـ ـ ـ ــاري ك ـ ــاي ـ ــن ش ـه ـي ـتــه
ال ـت ـهــدي ـف ـيــة ،ال ـت ــي جـعـلـتــه حتى
اآلن ي ـت ـصــدر تــرت ـيــب ال ـهــداف ـيــن
ً
مع ستة أهــداف .ستحتاج أيضا
الخ ـ ـ ـتـ ـ ــراق ال ـ ـصـ ــابـ ــة ال ــدف ــاع ـي ــة
وت ـجــانــس الـمـنـتـخــب ال ــذي حــرم
ثــاث منتخبات مــن أصــل أربعة
واج ـه ـتــه ف ــي م ــون ــدي ــال روس ـي ــا،

ً
مــن التسجيل .ذهنيا  ،سيحتاج
الــاعـبــون الـشـبــان فــي التشكيلة
اإلنكليزية إلــى أن يكونوا أقــوى
من صدى التاريخ الذي سيتردد
في أذهانهم :في ثماني مباريات
رسـ ـمـ ـي ــة ،لـ ــم ت ـف ــز إن ـك ـل ـت ــرا عـلــى
السويد سوى مرة واحــدة ،وذلك
ب ـن ـت ـي ـجــة  2-3فـ ــي الـ ـ ـ ــدور األول
لكأس أوروبا ( 2012مقابل فوزين
للسويد وخمس تعادالت).
األكيد أن المنتخب اإلنكليزي
يـ ــزداد ثـقــة م ــع مـ ــرور ال ــوق ــت في
روسـ ـ ـي ـ ــا .راه ـ ـ ــن مـ ــدربـ ــه غ ــاري ــث
س ــاوثـ ـغـ ـي ــت عـ ـل ــى العـ ـبـ ـي ــن مــن
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،ول ـ ـ ــم يـ ـخـ ـس ــر ره ــان ــه
حتى اآلن .معاكسة التاريخ؟ تم
ذلــك في الــدور ثمن النهائي ،مع

أندرسون يحذر من االستخفاف بفريقه
حذر يانه اندرسون مدرب المنتخب السويدي لكرة القدم
من االستهانة بفريقه المدعو الــى مواجهة انكلترا اليوم
في سامارا بالدور ربع النهائي لكأس العالم في روسيا،
معتبرا انه "من السهل تحليل المنتخب السويدي ،لكن من
الصعب الفوز عليه".
وأوضح أندرسون في المؤتمر الصحافي عشية مواجهة
منتخب "األســود الثالثة" :يقال عن فريقنا انــه من السهل
تحليل أسلوب لعبه لكن من الصعب الفوز عليه .أعتقد أن
هذا وصف جيد ،مضيفا ردا على سؤال عن أسلوبه الدفاعي:
االن يتم أخذنا على محمل الجد والالعبون أوفـيــاء لهذا
االسلوب وذلك يسعدني.
وقال اندرسون :لقد لعبنا الكثير من المباريات للوصول
إلى هنا ،واجهنا دائما الضغط ،ونتبع دائما االجراء نفسه.

لم نخصص استعدادات أكثر أو اقل لهذه المباراة.
وف ــي م ـعــرض رده عــن س ــؤال ح ــول مــا اذا ك ــان يتخيل
نفسه بطال للعالم ،ق ــال :أنــا ال أضـيــع وقـتــي بــذلــك ،لدينا
مباراة صعبة غدا (اليوم) ،وبعد ذلك ،بالنظر الى النتيجة،
سنواصل أم ال ،مضيفا :على أي حال ،كرة القدم ليست بهذه
البساطة ،ال يمكنك تحديد عامل واحد ،يجب أن تكون لدينا
نظرة عامة للتغلب على فريق مثل انكلترا.
وأضاف :علينا أن ندافع جيدا ،نكون شجعانا ،لدينا فكرة
واضحة عما نريد القيام به في الهجوم ...الركالت الثابتة
هي أحد المفاتيح ،ولكنها المرة األولى التي نلتقي فيها
مع فريق قوي مثلنا في هذا المجال.
وتــابــع :يجب ان تكون المقاربة شاملة .عليك ان تقوم
بكل شيء بشكل صحيح ،وليس فقط التفاصيل الفردية.

النجاح في ركالت الترجيح للمرة
األولى في كأس العالم بعد ثالث
محاوالت فاشلة.
أم ــام كولومبيا ،بــدت إنكلترا
ً
على وشك الوقوع مجددا في الفخ
نـفـســه ،تـقــدمــت -1ص ـف ــر ،وع ــادل
المنتخب األميركي الجنوبي في
الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع،
ام ـت ــدت ال ـم ـب ــاراة إل ــى ال ـكــابــوس
الذي لطالما ّأرق االنكليز :ركالت
الترجيح .ابتسم الحظ على غير
عادة ،لكن التوجس هو من تكرار
ت ـجــربــة م ــري ــرة :ي ــوم فـ ــازت على
إس ـبــان ـيــا ف ــي رب ــع ن ـهــائــي كــأس
أوروب ــا  1996بــركــات الترجيح،
عادت وخسرت في نصف النهائي
أمام ألمانيا بالسالح نفسه.

في البطولتين األخيرتين ،كان
ً
األداء اإلنكليزي محرجا :خروج
من الدور األول في مونديال ،2014
وثمن نهائي كأس أوروبا .2016
ه ــذه ال ـم ــرة ،الـتـحــدي اإلنـكـلـيــزي
ً
أك ـبــر ،ويـ ــزداد حمله ثـقــا إذا ما
أدرك الالعبون أن ركالت الترجيح
ضد كولومبيا تابعها أكثر من 23
مليون إنكليزي عبر الشاشات.

السويد والنظام الصارم
ال ي ـم ـكــن أن تـ ـق ــارب ال ـســويــد
من منظار المحطة السهلة نحو
ال ــدور المقبل .تـصــدر المنتخب
االسكندينافي مجموعة ضمت
الـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـش ـ ــاف ـ ــت حـ ـ ــامـ ـ ــل ال ـ ـل ـ ـقـ ــب،

والـمـكـسـيــك وك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة،
وه ـ ـ ـ ــو ي ـ ـ ـخـ ـ ــوض ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة ف ــي
غـ ـ ـي ـ ــاب أب ـ ـ ـ ــرز ن ـ ـجـ ــومـ ــه ،زالتـ ـ ـ ــان
إب ــراه ـي ـم ــوف ـي ـت ــش ال ـ ـ ــذي اع ـت ــزل
ً
دوليا عام  ،2016ولم يبد المدرب
الـحــالــي يــانــه أنــدرســون ترحيبه
بـعــودتــه إل ــى ص ـفــوف المنتخب
لخوض المونديال.
وص ــل ال ـس ــوي ــدي ــون إل ــى هــذه
الـ ـم ــرحـ ـل ــة لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى م ـنــذ
م ــون ــدي ــال  1994ح ـي ـن ـمــا أن ـه ــوا
مــونــديــال الــواليــات المتحدة في
المركز الـثــالــث ،فــرض أنــدرســون
ً
ً
نظاما صارما في مجموعة تفتقد
للنجوم واألس ـم ــاء ال ـب ــارزة على
الساحة العالمية.
تلقوا هدفين وخسارة وحيدة

فــي الـمــونــديــال حتى اآلن ،وأتــت
أمام ألمانيا في مباراة لم تحسم
ن ـت ـي ـج ـت ـهــا سـ ـ ــوى فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة
الخامسة األخيرة من الوقت بدل
الضائع.
ال ي ـ ـ ــرك ـ ـ ــز ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب ع ـل ــى
اال س ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــواذ أو ا ل ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة،
أو ا ل ـ ـ ـض ـ ـ ـغـ ـ ــط ا ل ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــو مـ ـ ــي أو
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراض .ي ـ ـ ـ ـ ــدرك مـ ــدربـ ــه
والالعبون حدود المهارة الفردية
في مواجهة المنتخبات األخرى
ً
التي تضم نجوما من أندية كرة
ال ـقــدم األوروبـ ـي ــة .فلسفة اللعب
الـســويــدي مماثلة لما هــي عليه
البالد :باردة ،صبورة ،وفعالة.

ماغواير :ستكون مباراة صعبة

ماغواير

قبل عامين فقط ،سافر الالعب اإلنكليزي هــاري ماغواير برفقة
مجموعة من أصدقائه إلى فرنسا ،لمشاهدة منتخب بالده في بطولة
كأس األمم األوروبية لكرة القدم (يورو .)2016
وواج ــه مــاغــوايــر اخـتـبــارا صعبا يــوم الـثــاثــاء الـمــاضــي ،عندما
اجتاز المنتخب اإلنكليزي عقبة نظيره الكولومبي عقب فوزه عليه
 3-4بركالت الترجيح ،وذلك بعد معاناة استمرت  120دقيقة ،بعدما
تعادل المنتخبان  1-1في الوقتين األصلي واإلضــافــي بالعاصمة
الروسية موسكو.
وتحدث ماغواير عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب السويد التي
ستجرى في مدينة سامارا الروسية ،حيث صرح لصحيفة (إيفينينغ
ستاندارد) البريطانية قائال "منتخب السويد يتميز بالتنظيم الجيد.

إنه منافس قوي بالفعل" .وأضاف "ستكون مباراة صعبة .ينبغي علينا
أن نكون مستعدين لذلك حقا" .وبدأت نجومية ماغواير ( 25عاما) في
الصعود خالل المواسم الثالثة األخيرة.
خــاض ماغواير مباراته الدولية األولــى ضد منتخب سلوفاكيا
في ختام التصفيات األوروبية المؤهلة للمونديال في شهر أكتوبر
الماضي ،وبعد عدة مباريات ودية خاضها قبل كأس العالم ،أصبح
أحد األعمدة الرئيسية في فريق المدرب غاريث ساوثجيت بروسيا.
ويتميز ماغواير بالطول الفارع ( 194سم) ،وهو ما يجعله يجيد
ألعاب الهواء ومتابعة الركالت الركنية من أجل إيــداع الكرات داخل
شـبــاك المنافسين ،وإبـعــادهــا عــن المنطقة الخطيرة أم ــام المرمى
اإلنكليزي.

فورسبرغ نقيض إبراهيموفيتش يحمل طموحات منتخب بالده
بــرز المهاجم إمـيــل فــورسـبــرغ فــي صفوف
منتخب السويد لكرة القدم الذي يواجه إنكلترا
ال ـيــوم فــي س ــام ــارا فــي رب ــع نـهــائــي مــونــديــال
روسيا  .2018إال أن المهاجم الذي عوض غياب
النجم زالتان إبراهيموفيتش ،ال يريد التطرق
لهذه المقارنة.
سجل فورسبرغ الـهــدف الوحيد لمنتخب
ب ــاده فــي مــرمــى ســويـســرا ،وق ــاده إل ــى ال ــدور
ربـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي .ب ـعــد هـ ــذا الـ ـف ــوز ،رد مـهــاجــم
ً
الي ـبــزيــغ األل ـم ــان ــي ال ـبــالــغ  26ع ــام ــا ع ـلــى كل
األسـئـلــة بــرحــابــة ص ــدر ،إلــى أن سئل عما إذا

كانت نجاحات السويد تحققت بسبب غياب
ً
إبراهيموفيتش الذي اعتزل دوليا عام .2016
ً
رد قائال" :تستطيعون الحديث عن هذا األمر.
أنا لن أقوم بذلك".
يمكن لــأرقــام ان تغني عــن ه ــذا الـحــديــث.
ً
بوجود إبراهيموفيتش ( 36عاما) في صفوف
الـ ـف ــري ــق ،خ ــرج ــت ال ـس ــوي ــد م ــن كـ ــأس ال ـعــالــم
مــرتـيــن فــي ثـمــن الـنـهــائــي ضــد الـسـنـغــال عــام
 2002وضد ألمانيا عام  .2006تلت ذلك حقبة
مـظـلـمــة لـلـســويــد و"إي ـ ـبـ ــرا" ،ف ـغــاب المنتخب
االسكندينافي عن نسختي  2010في جنوب

إفريقيا ثم خسر الملحق المؤهل الى مونديال
البرازيل .2014
اع ـتــزل ابراهيموفيتش الـلـعــب دول ـيــا بعد
كأس أوروبا  2016عندما حلت السويد أخيرة
في مجموعتها في الدور األول.
وف ــي حـيــن ك ــان إبــراهـيـمــوفـيـتــش "الـنـجــم"
عـنــدمــا ك ــان يــدافــع عــن ألـ ــوان منتخب ب ــاده،
ف ــورس ـب ــرغ ه ــو نـقـيــض ل ــه ،ع ـلــى رغ ــم تمتعه
باألهمية نفسها.
ق ــال فــورس ـبــرغ ف ــي مـقــابـلــة قـبــل نـهــائـيــات
كـ ــأس ال ـع ــال ــم "ل ـ ــدي ش ـع ــور انـ ــه ب ـعــد اع ـت ــزال

إب ــراهـ ـيـ ـم ــوفـ ـيـ ـت ــش ،زادت الـ ـضـ ـغ ــوط ــات أو
ً
التطلعات" ،مشيرا إلى أن دوره الجديد يعني
ً
أنه يتعين عليه أن يكون صارما مع زمالئه في
بعض األحيان "ال سيما اذا كنت تبغي النجاح".
فــي عـهــد إبــراهـيـمــوفـيـتــش ،ك ــان المنتخب
الـســويــدي يتشكل مــن  10العـبـيــن وف ـنــان .إال
أن ف ــورس ـب ــرغ ي ـصــف دوره بـشـكــل مـخـتـلــف.
يلهث وراء تسجيل األهداف بتصميم مماثل،
لكنه يقوم بدور دفاعي والضغط على الفريق
ً
المنافس والتصدي للكرات ،خالفا لسلفه.
ودائما ما يكون فورسبرغ الورقة الرابحة

ف ــي ال ـخ ــط االمـ ــامـ ــي ل ـل ـســويــد ألن زم ـ ـ ــاءه ال
يملكون المهارات العالية التي يتمتع بها ،وقد
نال اإلشادة من مدربه يانه اندرسون بقوله "إنه
ضابط اإليقاع".
لكن طموحات فورسبرغ كــادت أن تتبخر
ع ـن ــدم ــا ُرفـ ـ ــض ف ــي أحـ ــد م ـع ـس ـك ــرات الـنـخـبــة
ً
ف ــي ش ـب ــاب ــه نـ ـظ ــرا إلـ ــى ق ـص ــر ق ــام ـت ــه .يـتــذكــر
ذل ــك بــال ـقــول" ،ل ـقــد ص ــدم ــت .قـلــت ف ــي نفسي،
م ــاذا يتعين عـلــي أن أف ـعــل .هــل أصـبــح أطــول
بسحر ساحر؟ اذا كنت ال أستطيع دخول هذا
المعسكر ،كيف لي ان ألعب للسويد؟".

فورسبرغ
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الجيل الذهبي الجديد لكرواتيا أمام تحدي روسيا المضيفة

العبو المنتخب الروسي خالل مواجهة إسبانيا في دور الـ 16

يسعى منتخب كرواتيا إلى تأكيد
قوته التي ظهر عليها في دور
المجموعات ،كذلك دور الستة
عشر من مونديال ،2018
عندما يصطدم بمنتخب روسيا
المضيف اليوم في دور الثمانية.

ت ـت ـط ـلــع ك ــرواتـ ـي ــا إل ـ ــى ب ـلــوغ
الــدور نصف النهائي لنهائيات
ك ــأس ال ـعــالــم ل ـكــرة ال ـق ــدم للمرة
األولــى منذ  ،1998يــوم استهلت
مـسـيــرتـهــا لـلـمــرة األولـ ــى كــدولــة
مستقلة في مناسبة كروية كبرى،
لكنها ستكون في مهمة صعبة
أمــام روسيا المضيفة في الدور
ربع النهائي في سوتشي اليوم.
في بطولة طبعتها المفاجآت،
تفادت كرواتيا غير المتوقع.
"جـ ـ ـي ـ ــل ل ـ ــوك ـ ــا مـ ـ ــودري ـ ـ ـتـ ـ ــش"،
سـ ـيـ ـك ــون أمـ ـ ـ ــام فـ ــرصـ ــة م ـثــال ـيــة
لـيـعــادل على األق ــل إنـجــاز "جيل
دافور شوكر" في مونديال فرنسا
ق ـب ــل ع ـق ــدي ــن ،رغـ ــم أن مــواج ـهــة
ال ـم ـض ـيــف ،أحـ ــد أب ـ ــرز م ـفــاجــآت
مـ ــونـ ــديـ ــال روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ق ـ ــد ت ـك ــون
مغامرة غير محسومة النتائج.

العبو المنتخب الكرواتي خالل مواجهة الدنمارك في دور الـ 16
أظ ـهــر الع ـبــو ال ـم ــدرب زالتـكــو
داليتش بعد سحقهم األرجنتين
ف ــي دور ال ـم ـج ـمــوعــات بـثــاثـيــة
نظيفة ،انهم ال يخشون األسماء
ال ـك ـب ـيــرة .وبــاس ـت ـث ـنــاء عـبــورهــم
الـصـعــب ال ــى رب ــع الـنـهــائــي على
ح ـســاب الــدن ـمــارك ( 3-2بــركــات
ال ـت ــرج ـي ــح ب ـع ــد الـ ـتـ ـع ــادل ،)1-1
ل ــم يـثــر الـمـنـتـخــب الـقـلــق ف ــي أي
مرحلة في الــدور األول ،وتصدر
م ـج ـمــوع ـتــه ال ــرابـ ـع ــة بــال ـعــامــة
الكاملة.
ً
أث ـبــت م ــودري ـت ــش ( 32عــامــا)
الع ـ ــب ري ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد اإلس ـب ــان ــي
وأحــد أفضل العبي خط الوسط
فــي الـعــالــم ،قــوة شخصيته ضد
الدنمارك ،عندما تقدم في ركالت
ال ـت ــرج ـي ــح ل ـم ــواج ـه ــة الـ ـح ــارس
كــاس ـبــر شـمــايـكــل الـ ــذي تـصــدى

قبل دقــائــق لضربة الـجــزاء التي
سددها.
نـجــح مــودري ـتــش ه ــذه الـمــرة،
ً
ومعه أيضا نجح حارس المرمى
الكرواتي دانيال سوباشيتش في
التصدي لثالث ركالت دنماركية.
أكــد زميله المدافع دوماغوي
فيدا "نحن نلعب في شكل جيد
ولدينا العبون نستطيع عبرهم
الذهاب إلى النهاية السعيدة".

المدرب زالتكو داليتش
مودريتش ،إيفان راكيتيتش،
مـ ــاريـ ــو م ــان ــدزوكـ ـيـ ـت ــش ،إي ـف ــان
بيريشيتش ...أسماء يحلم بها أي
مدرب ،ويبدو أن زالتكو داليتش
يخرج أفضل ما لديهم.
ً
تولى داليتش ( 51عاما) تولى

مهمة اإلشراف على المنتخب في
أكتوبر  2017بعد سقوطه على
أرضه في فخ التعادل مع فنلندا
الـ ـمـ ـغـ ـم ــورة  1-1فـ ــي ت ـص ـف ـيــات
المونديال .قــاده إلــى النهائيات
من بوابة الملحق األوروبي أمام
اليونان ،كما أشرف على التقدم
الـمـسـتـمــر لـلـمـنـتـخــب ع ـلــى رغــم
أمـ ــور غ ـيــر ج ـيــدة حــدثــت خ ــارج
المستطيل األخضر.
تــراف ـقــت تـحـضـيــرات كــرواتـيــا
م ــع م ـحــاك ـمــة ال ــرئ ـي ــس ال ـســابــق
ل ـنــادي دي ـنــامــو زغ ــرب زدراف ـكــو
مــام ـي ـتــش ب ـت ـه ـمــة ال ـك ـس ــب غـيــر
ال ـم ـشــروع ،وتــوج ـيــه االت ـهــامــات
إل ــى مــودريـتــش بــإعـطــاء شـهــادة
ك ــاذب ــة ف ــي الـقـضـيــة .كــذلــك أبـعــد
مهاجم مـيــان اإليـطــالــي نيكوال
كالينيتش من صفوف المنتخب

تشيرتشيسوف :دعم بوتين «دفعة» للمنتخب
أك ـ ــد مـ ـ ــدرب ال ـم ـن ـت ـخــب الـ ــروسـ ــي،
ستانيسالس تشيرتشيسوف ،أمس،
أن الكلمات التشجيعية لرئيس البالد
فالديمير بوتين تعطي "دفعة إضافية
لــي وفــري ـقــي" ،وذل ــك عـشـيــة مــواجـهــة
ك ــرواتـ ـي ــا فـ ــي الـ ـ ـ ــدور رب ـ ــع ال ـن ـهــائــي
لمونديال .2018
وقال تشيريتشيسوف ،في مؤتمر
صـ ـح ــاف ــي بـ ـس ــوتـ ـش ــي ،حـ ـي ــث ت ـق ــام
ال ـم ـبــاراة ال ـيــوم" :ات ـصــل بــي الرئيس
بــوتـيــن قـبــل ال ـم ـب ــاراة ض ــد إسـبــانـيــا
وبـ ـع ــده ــا .ب ــال ـط ـب ــع ع ـن ــدم ــا يــدع ـمــك
الــرئ ـيــس ،ف ـهــذا يجعلنا مــرتــاحـيــن"،
مضيفا" :الالعبون يعرفون ذلك ،وهذه
دفعة إضافية لنا من حيث التحفيز".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع بـ ــوت ـ ـيـ ــن ع ـ ـلـ ــى شـ ــاشـ ــات
التلفزيون مباراة روسيا ضد إسبانيا
بـطـلــة الـعــالــم  ،2010وال ـتــي حسمها
أصـ ـح ــاب األرض لـمـصـلـحـتـهــم 3-4
بــركــات الترجيح (الــوقـتــان األصلي
واإلضــافــي  ،)1-1فـحـجــزوا بطاقتهم
إلى الــدور ربع النهائي للمرة األولى
منذ عهد االتحاد السوفياتي.
وع ـ َّـم ــت ال ـف ــرح ــة ف ــي الـ ـب ــاد عـقــب
ال ـ ـفـ ــوز ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـم ـن ـت ـخــب واج ــه
انتقادات كثيرة قبل انطالق البطولة،

تشيرتشيسوف

ولم يكن يتوقع تخطيه الــدور األول،
بعدما فشل في تحقيق الفوز في سبع
مباريات دولية ودية.
ورغم قيادته المنتخب الروسي إلى
مخالفة التوقعات ،بدا تشيرتشيسوف
( 54عاما) متواضعا عشية مواجهة
كــروات ـيــا ،وقـ ــال" :أن ــا ك ـم ــدرب ،بشكل
علني ،أح ــاول أال أشــاهــد التلفزيون
أو أقرأ الصحف .أنا أركز على عملي،
وه ــذا كــل ش ــيء" ،مضيفا" :أعـتـقــد أن
ال ــاع ـب ـي ــن م ـت ـش ــاب ـه ــون .م ــن ال ـج ـيــد

لوفرين :نحترم جيل 1998

توقيت المباراة

تذكير أنفسنا بالمباراة
ضد إسبانيا ،لكن دعونا
نـتـطـلــع اآلن إل ــى األمـ ــام.
سنخوض مباراة مختلفة
اآلن بمستوى مختلف في
ربع النهائي".
وتلقى تشيرتشيسوف
دفعة معنوية جيدة عشية
م ــواج ـه ــة ك ــرواتـ ـي ــا ب ـع ــودة
مـهــاجـمــه وس ـس ـكــا مــوسـكــو
آالن دزاغــوي ـيــف ،ال ــذي غــاب
منذ تعرضه لإلصابة بتمزق
فـ ــي الـ ـفـ ـخ ــذ ب ــالـ ـش ــوط األول
مــن الـمـبــاراة االفتتاحية ضد
السعودية (-5صفر).
وقــال تشيرتشيسوف" :كان
من المؤسف أن نخسر خدمات
م ـثــل ه ــذا ال ــاع ــب ف ــي ال ـم ـبــاراة
األولـ ـ ـ ـ ــى .هـ ــو ي ـ ـتـ ــدرب ب ــال ـف ـع ــل.
وس ـ ـنـ ــرى إن ك ـ ــان ب ــإم ـك ــان ــي أن
أشركه من الدقيقة األولى".
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لوفرين

اعتبر العــب المنتخب الـكــرواتــي لكرة الـقــدم ديــان لوفرين،
أمس األول ،أن الجيل الحالي ،بقيادة لوكا مودريتش ،قادر
في مونديال روسيا  2018على تحقيق إنجاز أفضل من الذي
حققه جيل عام  1998بقيادة دافور سوكر.
وقال لوفرين قبل يومين من مواجهة روسيا" :نحترم جيل
 ،1998هو المنتخب الكرواتي الذي حقق أكبر نجاح حتى
اآلن (في كأس العالم) ،ورفعوا سقف التحدي عاليا جدا،
لدرجة أن أحدا لم يماثله منذ  20عاما".
وأض ــاف" :لكن تشكيلتنا الحالية قوية جــدا ،ولدينا
فرصة تخطي ذاك الجيل".
وق ـ ـ ـ َّـدم ال ـم ـن ـت ـخــب الـ ـك ــروات ــي أداء م ــن األفـ ـض ــل بـيــن
َّ
وتصدر مجموعته
المنتخبات المشاركة في الدور األول،
بالعالمة الكاملة ،بعدما فاز على نيجيريا 2-صفر ،وعلى
األرجنتين 3-صفر ،وعلى ايسلندا .2-1
واعتبر لوفرين ،العب ليفربول اإلنكليزي ،أن الفوز بركالت
الترجيح على الدنمارك شمل "الكثير من الصعود والهبوط".

الـمـشــارك فــي النهائيات ،لسبب
معلن هو اإلصابة ،وسبب مضمر
هو رفضه المشاركة كاحتياطي.
فـ ـ ــرض دالـ ـيـ ـت ــش شـخـصـيـتــه
ف ــي الـمـنـتـخــب ،وقـ ــوة شخصية
التشكيلة سـتـكــون عـلــى المحك
لدى مواجهة روسيا على أرضها.
لم يحظ الكرواتيون بتجارب
سعيدة مع المنتخبات المضيفة
في البطوالت الكبرى :في نصف
نـهــائــي  ،1998فــرطــوا بتقدمهم
أمام فرنسا ليسقطوا  1-2بهدفين
للمدافع ليليان تورام.
وفــي مونديال  ،2014سقطت
ً
كــرواتـيــا م ـجــددا أم ــام المنتخب
ال ـم ـض ـيــف الـ ـب ــرازي ــل ،وذل ـ ــك في
ال ــدور األول ال ــذي لــم تتمكن من
تخطيه.
بالنسبة لبلد ال يتجاوز عدد

سكانه  4.3ماليين نسمة ،سيكون
ً
إنجازا التفوق على بلد يتخطى
عدد سكانه  142مليون نسمة.
إال أن روس ـيــا فــي الـمــونــديــال
الحالي ال تقتصر على المالعب
الجميلة والتنظيم الجيد .البلد
ً
األسوأ تصنيفا بين المنتخبات
المشاركة ،تمكن من الوصول إلى
الدور ثمن النهائي للمرة األولى
منذ انهيار االتحاد السوفياتي،
وأطـ ـ ـ ــاح ب ــأبـ ـط ــال الـ ـع ــال ــم 2010
إسـبــانـيــا بــركــات الـتــرجـيــح 4-3
(تعادل .)1-1
اعتمد المنتخب بشكل كبير
على مدربه القدير ستانيسالف
تـ ـشـ ـي ــرشـ ـيـ ـس ــوف الـ ـ ـ ـ ــذي ص ـنــع
مفاجأة ويكتسب شعبية متزايدة
في بالده.
في تصريحات لموقع الفيفا،

قـ ـ ـ ــال الـ ـ ــاعـ ـ ــب ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي إي ـل ـي ــا
كوتيبوف ،إن "سر نجاحنا ليس
ف ـقــط الـتـشـكـيـلــة األس ــاس ـي ــة ()...
لـكــن كــل مــن فــي ال ـفــريــق ،إضــافــة
إلــى الـفــريــق الـتــدريـبــي والجهاز
ال ـف ـن ــي ،ال ـك ــل ي ـج ـمــع ف ــي ات ـجــاه
الهدف نفسه".
ً
وأضـ ــاف "ك ـنــا كــا م ــوح ــدا ،ال
يهم ما اذا كنا نلعب أم ال ،يمكن
أن تشعر بالدعم من كل األطراف
في التشكيلة".

مودريتش

ي ـضــم الـمـنـتـخــب الـ ـك ــروات ــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
أحــد أفضل خطوط الوسط في المونديال
الروسي ،إن لم يكن في العالم ،يدين إليه
بشكل كبير فــي تألقه ا لــا فــت ونتائجه
الكبيرة في النسخة الحادية والعشرين
من العرس العالمي.
كان إشراك نجمي خط وسط قطبي
إسبانيا صانع األلعاب "القصير" لوكا
مــودريـتــش (ري ــال مــدريــد) و"الـمـبــدع"
ً
إي ـ ـفـ ــان راك ـي ـت ـي ـت ــش (ب ــرشـ ـل ــون ــة) م ـعــا
فــي التشكيلة ا لـكــروا تـيــة يشكل معضلة
للمدربين السابقين لـ"برازيليي أوروب ــا"،
لكن الـمــدرب الحالي زالتـكــو داليتش عـ َّـول
عليهما ،فباتا نقطة القوة األولى في
التشكيلة.
مـ ـن ــذ ت ـع ـي ـي ـنــه فـ ــي أك ـت ــوب ــر
الماضي َّ
غير داليتش كل شيء.
َّ
وع ــل ــق م ـه ــاج ــم يــوف ـن ـتــوس
اإليطالي مــاريــو ماندزوكيتش
ع ـلــى ذلـ ــك ،ق ــائ ــا" :ش ــاه ــدن ــا في
الملحق أنه أصبح مهما بعد بضع
مباريات".
في منتخب تعج صفوفه بالكثير
مــن الـمــواهــب فــي خــط الــوســط ،كان
يتعين إيجاد حل للدفع بأكبر عدد
منها على أرضية الملعب.
يـ ـق ــول حـ ـ ــارس م ــرم ــى مــونــاكــو
دانيال سوباشيتش" :من الرائع
مـشــاهــدة ه ــذا الـعــدد
ال ـك ـب ـيــر م ــن الع ـبــي
خ ــط الـ ــوسـ ــط ،لـكــن
ال يمكن أن يلعبوا

جميعهم في الوقت نفسه .إنهم يلعبون في
أكبر األندية .لكن يجب أن نلعب كفريق ،حتى
يتمكن الجميع من تقديم أفضل ما لديه".
ويبدو أن داليتش وجد الوصفة السحرية
التي غابت عن سلفه أنتي كاسيتش بنجاحه
بين الصفات اإلبداعية للنجمين راكيتيتش
ومودريتش.
كانت النتائج مبهرة ،تغلبت كرواتيا على
أوكرانيا ( )0-2في عقر دار األخيرة ،وضمنت
تأهلها للملحق األوروبي ،حيث أكرمت وفادة
اليونان  1-4ذهابا في زغرب ،وتعادلت معها
سلبا في أثينا ،وحجزت بطاقتها للنهائيات.
كيف؟ أعاد مودريتش للعب كصانع ألعاب
المعروف برقم  ،10وهو مركز كان يشغله على
الـخـصــوص فــي بــدايــة مـسـيــرتــه االحـتــرافـيــة،
بعيدا أمام إيفان راكيتيتش ،الذي بات يشغل
منصب العــب الــوســط الـمــدافــع بجانب العب
وسط فيورنتينا اإليطالي ميالن باديلي.
فــي عهد كاسيتش ،كــان مــودريـتــش يلعب
بعيدا عن المهاجمين ،ويقوم بواجبات دفاعية
أكثر منها هجومية ،فلم يكن يصنع الفارق،
وحتى راكيتيتش ،مارسيلو بروزوفيتش (إنتر
ميالن) وماتيو كوفاتشيتش (ريــال مدريد)،
كانوا يعانون في تمرير كرات جيدة وحاسمة
إلى ماندزوكيتش.
لكن مع داليتش ،أصبح مودريتش يلعب
دور العـ ــب ال ــوس ــط ال ـم ـه ــاج ــم والـ ـق ــري ــب مــن
المهاجمين ،حيث يبلي البالء الحسن برؤيته
الثاقبة وطلبه لـلـكــرات ،حتى لــو كــان القائد
يتعرض لضغط كبير من العبي المنتخبات
ال ـم ـن ــاف ـس ــة .أع ـ ــاد الـ ـك ــرواتـ ـي ــون ت ــرت ـي ــب خــط
وس ـط ـهــم ،ول ــم ي ـع ــودوا يـعـتـمــدون فـقــط على

الجناحين إيفان بيريشيتش (إنتر
مـ ـي ــان) وأن ـ ـ ــدري كــرامــاري ـتــش
(هـ ــوف ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــم األل ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــي)،
لتشكيل خطر على دفاعات
الخصوم.
ك ـ ـمـ ــا أن را ك ـي ـت ـي ـت ــش
الــذي يلعب دورا دفاعيا
أ كـثــر منه هجوميا ،بات
في إمكانه صناعة اللعب
مـ ــن بـ ـعـ ـي ــد ،فـ ــي حـ ـي ــن أن
باديلي يتكفل بإغالق خط
الوسط فقط ،وبالتالي بات
خط وســط كرواتيا أكثر توازنا
ومنظما بشكل جيد.
وشـ ــدد ك ــرام ــاري ـت ــش ع ـلــى أنــه
"لشرف كبير أن ألعب مع هؤالء
الالعبين ،من بين أفضل العبي
خط الوسط في أوروبا والعالم.
جميعهم يلعبون ألندية كبيرة.
خط الوسط يبدو أنه أقوى نقاط
القوة مع مودريتش وراكيتيتش".
مـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــداف ـ ـ ــع
ل ــوك ــوم ــوتـ ـي ــف م ــوسـ ـك ــو ف ـ ـ ــدران
تـ ـش ــورل ــوك ــا" :ق ـ ــد أك ـ ــون مـتـحـيــزا
بعض الشيء ،لكن بالنسبة لي ،هما
أفضل العبي خط وسط في البطولة،
وأتمنى أن يقودانا إلى أبعد دور في
المونديال" ،مضيفا" :يلعبان في أكبر
األن ــدي ــة ،وي ـقــدمــان أفـضــل أداء لهما مع
كرواتيا في بطولة كبيرة".

راكيتيتش

sports@aljarida●com

فرنانديش استغنى عن البرازيل للدفاع عن ألوان روسيا
سيحاول ماريو فرنانديش
(البرازيلي األصل) ونجم
المنتخب الروسي تقديم كل
ما لديه لمساندة فريقه عندما
يواجه كرواتيا في ربع نهائي
مونديال .2018

وجهت الدعوة إلى ماريو فرنانديش للدفاع
عن ألوان المنتخب البرازيلي عام  ،2014إال أنه
سيخوض اليوم الــدور ربــع النهائي لنهائيات
كأس العالم لكرة القدم مع ...روسيا ،البالد التي
أصـبــح فيها "شـخـصــا آخ ــر" بـعــدمــا مكنته من
تخطي اكتئاب عاناه في بلده األم.
المباراة الوحيدة التي لم يبدأها فرنانديش
فــي الـمــونــديــال الـحــالــي خـســرتـهــا روس ـيــا أمــام
األوروغواي ( )3-0في الجولة الثالثة األخيرة من
الــدور االول ،وبديله ايغور سمولنيكوف عانى
ّ
األمرين قبل أن يطرد لحصوله على إنذارين .في
تسع مباريات دولية فقط ،أصبح فرنانديش (27
عاما) ،الــذي يتمتع بفنيات نــادرة في فريقه ،ال
غنى عنه في التشكيلة الروسية.
في ثمن النهائي ضد إسبانيا ( 3-4بركالت
الترجيح ،بعد التعادل  ،)1-1قدم الظهير األيمن
"واحـ ـ ـ ــدة م ــن أف ـض ــل ال ـم ـب ــاري ــات ف ــي مـسـيــرتــه
االحترافية" وفقا لصحيفة "سبورت إكسبرس"
اليومية الروسية.
ي ــداف ــع فــرنــانــديــش ع ــن أل ـ ــوان ف ــري ــق سسكا
موسكو منذ  ،2012وكــان من الممكن أن يقترن
مصيره بالمنتخب البرازيلي .بدأ الالعب المولود
في ساو كايتانو بضواحي ساو باولو ،مسيرته
الدولية مع البرازيل بخوضه مـبــاراة وديــة مع
اليابان ( )0-4في أكتوبر  ،2014علما بأنه رفض
دعوة أولى عام  2011من المدرب مانو مينيزيس
بداعي معاناته من مشاكل شخصية.
كــانــت تـلــك ال ـم ـبــاراة الــوح ـيــدة مــع المنتخب
البرازيلي لفرنانديش الذي كان قد أوحى برغبته

باللعب مع روسيا ،على الرغم من أنه كان يحتاج
الى عام ونصف العام للحصول على الجنسية
الــروسـيــة (يــولـيــو  .)2016انتظر  18شـهــرا بعد
ذلــك ،ليستدعيه المدرب الروسي ستانيسالف
تشيرتشيسوف.
وقال شقيقه جوناثان األسبوع الماضي ،في
تصريحات نشرتها وســائــل إع ــام روسـيــة ،إن
روسيا "غيرت حياته .يقول إن قراره بالقدوم الى
روسيا كان أفضل ما في حياته ( ،)...وأنه وجد
مكانه في العالم".
ولـفـهـمــه ،يـجــب ال ـع ــودة إل ــى ب ــداي ــة مسيرته
البرازيلية .في مارس  ،2009بعد بضعة أسابيع
من انتقاله الى نــادي غريميو (بورتو أليغري)
مـقــابــل مـلـيــون دوالر" ،اخ ـت ـفــى" الــاعــب الـبــالــغ
حينها  18عاما .وسيستغرق األمــر أربعة أيام
من البحث قبل أن يعثر عليه في منزل عمه ،على
بعد  1000كيلومتر من بورتو أليغري .ولم ينجح
الالعب الشاب في مقاومة الضغوط المحيطة
بصفقة انتقاله ،حتى أنه أدخل المستشفى لمدة
شهر للعالج من االكتئاب.
وقال الالعب الروسي المقل في الحديث الى
وسائل اإلعالم" :أردت فقط أن أعود إلى المنزل،
وأن ــا بـصــراحــة ال أح ــب ال ـكــام كـثـيــرا ح ــول هــذا
ال ـمــوضــوع ،لكنني ســأقــول شـيـئــا واح ـ ــدا :هــذا
ليس مضحكا".

السيليساو استدعى فرنانديش
في سبتمبر  2011عندما تم اختياره لخوض

بيرهوف :كان يجب االستغناء عن أوزيل

أوزيل

َّ
صرح مدير المنتخب األلماني لكرة القدم ،أوليفر
بـيــرهــوف ،أم ــس ،بــأنــه ك ــان يـتــوجــب االسـتـغـنــاء عن
خــدمــات الــاعــب مـسـعــود أوزيـ ــل ،بسبب مــوقـفــه من
مسألة اتخاذه صورة مع الرئيس التركي رجب طيب
إردوغان.
وقــال بيرهوف في مقابلة مع صحيفة دي فيلت
األل ـم ــان ـي ــة" :ح ـت ــى اآلن ،ل ــم ن ـج ـبــر أبـ ـ ــدا الع ـبــي
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ــوطـ ـن ــي ع ـل ــى ف ـع ــل أي شـ ــيء،
ل ـكــن سـعـيـنــا دائ ـم ــا إل ــى إق ـنــاع ـهــم .لكن
م ــع مـسـعــود (أوزيـ ـ ــل) ل ــم نـتـمـكــن من
فعل ذلــك ،لــذا كــان علينا أن نفكر
باالستغناء عن خدماته".
وك ـ ـ ـ ـ ــان أوزي ـ ـ ـ ـ ـ ــل ومـ ــواط ـ ـنـ ــه
إلـ ـك ــاي غ ــون ــدوغ ــان ،وكــاه ـمــا
من أصــل تركي ،التقيا الرئيس
التركي إردوغان بلندن في مايو
ال ـمــاضــي ،والـتـقـطــا مـعــه ص ــورة،
و سـلـمــاه قميصين موقعين ،كتب
األول على قميصه "إلى رئيسي".
وفي حين شرح غوندوغان أسباب

اتخاذ الصورة قبل بداية مونديال روسيا  ،2018من
دون أن يعرب عن أسفه لذلك ،فإن أوزيل أعلن أنه لن
يتحدث إلى الصحف األلمانية ،حتى إن الجهاز الفني
للمنتخب األلماني سمح له بمقاطعة "يوم الصحافة"،
حيث سمح لجميع الالعبين بمقابلة الصحافيين.
وأكد بيرهوف أن التقاط غوندوغان وأوزيل للصور
م ــع الــرئ ـيــس ال ـتــركــي إردوغـ ـ ــان ل ــم يــزعــج المعسكر
األلماني كثيرا" ،لكن الجدل لم يتوقف .مع التفكير
قليال ،كــان يتوجب حــل هــذه المشكلة بطريقة أكثر
وضوحا".
وأخ ـ ــذت ال ـم ـســألــة ُب ـع ــدا آخ ــر وأع ـم ــق ب ـعــد األداء
الـمـخـيــب ل ــآم ــال ألوزي ـ ــل ف ــي ال ـم ـب ــاراة االفـتـتــاحـيــة
لـ"المانشافات" التي خسرتها أمام المكسيك (صفر-
 )1في مونديال روسيا  ،2018ما دفع المدرب يواكيم
لــوف الستبعاده عــن الـمـبــاراة الثانية أمــام السويد
( ،)1-2لـيـعــود إل ــى ص ـفــوف الـتـشـكـيـلــة أســاس ـيــا في
المباراة الثالثة أمــام كوريا الجنوبية ،والتي خرج
على أثرها حامل اللقب وهو يجر خلفه أذيال الخيبة
بعد الخسارة (صفر.)2-

ً
إنفانتينو :وقعنا جميعا في حب روسيا
أكـ ــد رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ــدول ــي
ل ـكــرة الـ ـق ــدم ،ال ـســوي ـســري جــانــي
إن ـف ــان ـت ـي ـن ــو ،أمـ ـ ـ ــس ،أنـ ـ ــه يـشـعــر
وكأنه "طفل في متجر لأللعاب"،
مشيدا بالتنظيم الجيد لروسيا
ل ـن ـهــائ ـيــات كـ ــأس ال ـع ــال ــم ،2018
وبــالـشــرطــة الــروسـيــة المبتسمة
بالساحة الحمراء في موسكو.
وقال إنفانتينو خالل اجتماع
في الكرملين مع الرئيس الروسي
فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن وال ـع ــدي ــد من
نجوم كرة القدم السابقين" :وقعنا
جميعا في حب روسيا .نحن هنا
منذ فـتــرة ،وقــد اكتشفنا بـلــدا لم
نكن نعرفه".
وأضـ ـ ـ ــاف" :ن ـل ـت ـقــي أن ــاس ــا فــي
الشارع ،ونرى موسكو بجمالها
ال ـ ـ ـمـ ـ ــذهـ ـ ــل .ه ـ ـ ـ ــذا يـ ـظـ ـه ــر أن ك ــل
ال ـم ـخ ــاوف ال ـت ــي حـ ــاول الـبـعــض
إث ــارت ـه ــا م ــع كـ ــأس ال ـع ــال ــم ه ــذه،

ليس فقط أنها لم تتحقق ،لكننا
اكتشفنا عكسها تماما".
وتــابــع إنفانتينو أم ــام نجوم
ســاب ـق ـيــن ،م ـث ــل :األل ـم ــان ــي لــوثــار
م ــاتـ ـي ــوس ،والـ ـه ــولـ ـن ــدي م ــارك ــو
ف ـ ــان ب ــاسـ ـت ــن ،واألوروغـ ــويـ ــانـ ــي
دييغو فورالن" :هذه هي الصورة
الجديدة لدينا عن روسيا .أشعر
كأنني طفل في متجر لأللعاب".
وتـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ــأس ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم ف ــي
ظ ــل ت ــوت ــر ب ـي ــن روسـ ـي ــا وال ـ ــدول
الغربية ،على خلفية ملفات عدة،
كــال ـنــزاع فــي أوكــران ـيــا وســوريــة.
كما دعت منظمات غير حكومية
إلــى مــونــديــال  2018عـلــى خلفية
ان ـت ـهــاكــات ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان في
روسيا.
م ــن ج ـه ـتــه ،اع ـت ـبــر بــوت ـيــن أن
"الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـصـ ــور الـنـمـطـيــة
حول روسيا قد تحطمت" ،بفضل

مباراة دولية ودية مع البرازيل ضد األرجنتين،
لم يحضر الى المطار لمرافقة الفريق .قال وكيل
أعماله جورج ماشادو حينها" :ال يشعر بالراحة
في الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني" ،مشيرا
الى أنه يعاني "مشاكل شخصية".
في سسكا موسكو ،فرض نفسه كأفضل ظهير
أي ـمــن فــي ال ـ ــدوري ال ــروس ــي ،لـكـنــه أص ـبــح على
الخصوص "شخصا آخــر" ،كما أوضــح في
أكتوبر  2015للموقع الرسمي للدوري
على شبكة اإلنترنت.
وأوضـ ـ ــح "فـ ــي الـ ـب ــرازي ــل ،كنت
أش ــرب كـثـيــرا ،وأقـضــي الليل في
المالهي ،وأتغيب عن التدريبات.
ول ـكــن بــوصــولــي إل ــى مــوسـكــو،
عرفت أن ثمة كنيسة برازيلية.
الناس هناك ساعدوني كثيرا،
وتغيرت بسرعة".
فــي ع ــدد قـلـيــل مــن مـبــاريــات
المونديال ،تغيرت أيضا نظرة
ال ـ ــروس ل ـم ــاري ــو فــرنــانــديــش.
وكـ ـتـ ـب ــت ص ـح ـي ـف ــة "س ـ ـبـ ــورت
إكسبريس" الخميس "تساء ل
كثيرون قبل البطولة :لماذا ثمة
حاجة إلى تجنيسه؟ هو حتى
ال يتقن اللغة الروسية! من غير
الـمــرجــح أن يـكــون محقا طرح
هذا السؤال اليوم".

مونديال  ،2018مضيفا" :لقد رأى
ال ـن ــاس أن روس ـي ــا بـلــد مضياف
وودود لزواره".
وحظي التنظيم واألمن بإجماع
المتابعين لكأس العالم .وأضيف
لـ ـلـ ـنـ ـج ــاح ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي فـ ـ ــي ه ــذي ــن
المجالين ،نجاح على المستوى
ال ــري ــاض ــي ،م ــع ب ـل ــوغ الـمـنـتـخــب
بفوزه
الوطني الدور ربع النهائيُ ،
على إسبانيا ،بطلة  ،2010في ثمن
النهائي ( 3-4بــركــات الترجيح،
الوقتان االصلي واالضافي .)1-1
وتـلـتـقــي روس ـي ــا كــروات ـيــا في
ال ـ ـ ــدور ربـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي الـ ـي ــوم فــي
سوتشي.
وا عـتـبــر إنفانتينو أن روسيا
"أصبحت دولة كرة قدم حقيقية.
عدوى فيروس كرة القدم انتقلت
إلــى جسد كــل مــواطــن روســي في
جميع أنحاء البالد".

فيرنانديش نجم المنتخب الروسي

استقبال األبطال للمنتخب الكولومبي
ع ــاد مـنـتـخــب كــولــومـبـيــا إلــى
العاصمة ُ(بوغوتا) ،بعد خروجه
من الدور ثمن النهائي لمونديال
روسيا  2018أمام إنكلترا ،حيث
لـقــي اسـتـقـبــال األب ـطــال مــن آالف
المشجعين.
وعلق قائد المنتخب راداميل
فالكاو على نزول آالف الجماهير
إلـ ــى الـ ـش ــارع لـلـتــرحـيــب ب ـعــودة
"الـ ـك ــافـ ـيـ ـتـ ـي ــروس" ،أمـ ــس األول،
ق ــائ ــا" :هـ ـ ــذا االس ـت ـق ـب ــال ي ـفــوق
توقعاتنا ،حتى وإن لم نتمكن من
التقدم أكثر في المونديال .نحن
متحمسون ،وهذه المجموعة من
الالعبين بذلت جهدها حتى آخر
نقطة عرق".
وأضـ ـ ـ ــاف "الـ ـنـ ـم ــر" ع ـل ــى وق ــع
التصفيق والـهـتــافــات" :سنعود
أقوى".

العبو المنتخب الكولومبي يرددون النشيد الوطني لدى وصولهم إلى العاصمة بوغوتا

دانيلو يتعرض إلصابة في الكاحل
قال االتحاد البرازيلي لكرة
القدم ،إن الظهير األيمن دانيلو
ت ـع ــرض إلص ــاب ــة ف ــي ال ـكــاحــل
بالتدريب قبل مباراة بلجيكا،
أمس.
وع ــان ــى دان ـي ـل ــو ( 26عــامــا)
إص ــاب ــة ف ــي ال ـف ـخــذ بــال ـم ـبــاراة
األول ـ ــى ف ــي دور الـمـجـمــوعــات
ضــد ســويـســرا ،وش ــارك فاغنر
بدال منه منذ ذلك الحين.
وش ـ ــق دان ـي ـل ــو ط ــري ـق ــه إل ــى
ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،بـعــد
إصابة داني الفيس قبل انطالق
كأس العالم.
وق ـ ـ ــال االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـب ــرازي ـل ــي
بـ ـم ــوقـ ـع ــه ف ـ ــي اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت ،إن
األشـ ـع ــة أث ـب ـتــت إص ــاب ــة العــب
مانشستر سيتي فــي الكاحل،
وسيغيب حتى نهاية البطولة
في روسيا.

إنفانتينو والرئيس الروسي بوتين والبرازيلي رونالدو

وأش ـ ــار االتـ ـح ــاد ال ـبــرازي ـلــي
إلــى أن دانيلو طلب البقاء مع
المنتخب وخضع للعالج.

كيمبس يعرض تولي تدريب المنتخب األرجنتيني
قال ماريو كيمبس نجم منتخب
األرجنتين السابق إنه مستعد
لتولي مهام تدريب "التانغو"،
وذلك بعد اإلقصاء من مونديال
روسيا .2018

ماريو كيمبس

كشف النجم السابق ماريو كيمبس أمس
األول عن رغبته في تولي تدريب المنتخب
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ال ـ ــذي تـ ــوج مـعــه
بلقب كأس العالم  ،1978ليسير على خطى
األسطورة دييغو مارادونا الذي قاد المنتخب
للقبه الثاني في .1986
وبعد المشاركة المخيبة للمنتخب ونجمه
ليونيل ميسي فــي مــونــديــال روسـيــا 2018
وال ـخ ــروج مــن ال ــدور ثـمــن الـنـهــائــي عـلــى يد
فرنسا  ،3-4يبدو من غير المرجح أن يستمر
ال ـم ــدرب خــورخــي ســامـبــاولــي فــي منصبه،
م ـمــا ف ـتــح بـ ــاب "ال ـ ـعـ ــروض" ل ـتــولــي تــدريــب
"البيسيليستي".
وقال كيمبس ( 63عاما)" :ليس من السهل
إدارة تشكيلة (منتخب) ،ألنها تحمل معها
كل الـبــاد ،إال أنني سأكون متوافرا لقيادة
المنتخب األرجنتيني".
ومـ ــن أجـ ــل إعـ ـ ــادة ال ـمـنـت ـخــب الـ ــى الـسـكــة
الـصـحـيـحــة ،أش ــار كيمبس لــوكــالــة فــرانــس
برس الى وجود "عمل كبير يجب القيام به،
لكن ثمة وقتا كافيا إلعداد برنامج جيد .هذا

تحد مثير جدا لالهتمام ،وأنــا واثــق بأنني
سأنجح فيه".
وك ــان كيمبس أب ــرز العـبــي المنتخب في
مــونــديــال  1978ال ــذي تــوجــت بــه األرجنتين
على أرضها ،وأنهاه متصدرا ترتيب الهدافين
م ــع  6أهـ ـ ـ ــداف؛ م ـن ـهــا ه ــدف ــان ف ــي ال ـم ـب ــاراة
النهائية ضد هولندا ( 3-1بعد التمديد).

تجارب غير ناجحة
إال أن ن ـج ــاح ــه ك ــاع ــب لـ ــم ي ـن ـع ـكــس فــي
مسيرته كمدرب ،إذ اكتفى بتجارب متواضعة
في ألبانيا وفنزويال وإندونيسيا وبوليفيا.
ويعمل كيمبس حاليا معلقا لشبكة "اي إس
بي إن" الرياضية األميركية.
وكان مارادونا قد عرض تدريب المنتخب،
بقوله هذا األسبوع خالل برنامج تلفزيوني
يقدمه عبر قناة "تيليسور" الفنزويلية" :أرغب
في تولي اإلشــراف على المنتخب ،وسأفعل
ذلك مجانا ...ال أطلب أي شيء في المقابل".
وأض ــاف" :آمــل في أن يمنحني الله القوة

للعودة الــى مقعد (الـتــدريــب) .أبلغ السابعة
والخمسين عاما ،ورأيــت بلدي يخسر أمام
منتخب ال يعتبر من بين األفضل في العالم"،
في إشارة الى اإلقصاء أمام فرنسا.
وسـ ـب ــق ل ـ ـمـ ــارادونـ ــا ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان ح ــاض ــرا
لـمـتــابـعــة ك ــل م ـبــاريــات ب ــاده م ــن مــدرجــات
المالعب الروسية ،أن أشرف على المنتخب
بين  2008و 2010وخرج معه من ربع نهائي
لمونديال  2010بخسارة مذلة أمام ألمانيا
صفر.4 -
وتــولــى سامباولي تــدريــب المنتخب في
يونيو  ،2017ويمتد عقده حتى عام .2022
إال أن اس ـت ـطــاعــا لـ ـل ــرأي ن ـشــرتــه صحيفة
"ناسيون" المحلية بعد الخروج من مونديال
 ،2018أظهر ان  86بالمئة من األرجنتينيين
يــرغـبــون فــي أن يـقــدم اسـتـقــالـتــه بـعــد األداء
المخيب للمنتخب في كأس العالم ،والتقارير
الصحافية المتكررة عــن وجــود شــرخ بينه
وبين الالعبين.
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جدول مباريات كأس العالم

العـ ـب ــو ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـفــرن ـســي
يحيون الجماهير بعد الفوز
على األوروغواي

a

مجموعة
الفريق
األوروغواي
روسيا
السعودية
مصر

لعب فوز
3
3
٢
3
1
3
0
3

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

عليه
0
4
7
6

الفريق
فرنسا
الدنمارك
بيرو
أستراليا

لعب فوز
2
٣
١
٣
١
٣
0
٣

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

عليه
1
1
٢
٥

الفريق
البرازيل
سويسرا
صربيا
كوستاريكا

لعب فوز
2
3
1
3
١
3
٠
3

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

عليه
1
4
4
5

الفريق
بلجيكا
إنكلترا
تونس
بنما

لعب فوز
٣
٣
٢
٣
١
٣
٠
٣

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

عليه
2
٣
٨
١٣

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

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

مجموعة
الفريق
إسبانيا
البرتغال
ايران
المغرب

لعب فوز
1
3
1
3
1
3
0
3

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

عليه
5
4
2
4

الفريق
كرواتيا
االرجنتين
نيجيريا
ايسلندا

لعب فوز
٣
٣
١
٣
١
٣
0
٣

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

عليه
١
٥
٤
٥

الفريق
السويد
المكسيك
كوريا الجنوبية
ألمانيا

لعب فوز
٢
٣
2
3
١
٣
1
٣

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

عليه
2
4
3
٤

الفريق
كولومبيا
اليابان
السنغال
بولندا

لعب فوز
٢
٣
١
٣
١
٣
١
٣

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

عليه
٢
٤
٤
5

النقاط
9
٦
3
0

c

مجموعة

مجموعة

مجموعة

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

الــدب القطبي الروسي يتوقع
فوز الروس على كرواتيا

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

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

املباراة

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

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

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

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

الدور 16
مباراة

الفريق املتأهل

٤٩

فرنسا

C1

نتيجة املباراة
A1

٥٠

األوروغواي

51

إسبانيا

ركالت ترجيح B1 3

52

كرواتيا

ركالت ترجيح D1 3

53

البرازيل

E1

54

بلجيكا

G1
F1

55

السويد

56

كولومبيا

57

فرنسا

W49

ركالت ترجيح H1 3

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
2
١

0
٢

W50

األوروغواي

 5.00م

 ٦يوليو

58

البرازيل

W53

W54

بلجيكا

 9.00م

 ٦يوليو

59

السويد

W55

W56

انكلترا

 5.00م

 ٧يوليو

60

روسيا

W51

W52

كرواتيا

 9.00م

 ٧يوليو

61

فرنسا

W57

W58

62

W59

W60

63

L61

64

W61

الدور نصف النهائي
بلجيكا

 9.00م

 10يوليو

 9.00م

 11يوليو

مباراة المركز الثالث
L62

 5.00م

 14يوليو

النهائي

بطل كأس العالم

W62

 6.00م

 15يوليو

٢٧
انتقال رونالدو المرجح إلى يوفنتوس ...بين الوداع والترحيب
ةديرجلا

•
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sports@aljarida●com

اختلفت ردود أفعال وسائل
اإلعالم حول االنتقال المحتمل
لكريستيانو رونالدو من ريال
مدريد إلى يوفنتوس ،حيث
أبدت الصحف اإليطالية
ترحيبها بالنجم البرتغالي،
بينما اكتفت اإلسبانية بعبارات
الوداع.

رونالدو

ودعت الصحف اإلسبانية ،أمس ،نجم نادي ريال
مدريد اإلسباني المهاجم البرتغالي كريستيانو
رون ــال ــدو ،بـعــد أن أجـمـعــت الـصـحــف اإلسـبــانـيــة
واإليـطــالـيــة على حــد س ــواء عــن قــرب انتقاله إلى
صفوف يوفنتوس اإليطالي.
"وداع ـ ــا س ــي آر  ،"7عـنــونــت صـحـيـفــة "مــونــدو
ديبورتيفو" الرياضية اإلسبانية فــي صفحتها
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى" .ري ـ ـ ـ ـ ــال ي ـ ــواف ـ ــق عـ ـل ــى رح ـي ـل ــه
ال ـم ـف ـتــرض ،ويــوف ـن ـتــوس يــريــد
اتمام العملية لكي يتمكن من
تقديمه".
أ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ص ـ ـح ـ ـي ـ ـف ـ ــة "آس"
الرياضية اإلسبانية ،فحددت
ً
يوم السابع من يوليو موعدا
ً
لتقديم رونــالــدو رسميا في
يــوف ـن ـتــوس ،لـمــا يـحـمـلــه هــذا
الـيــوم مــن دالالت لحامل الرقم
 7اب ــن ال ـ ــ 33ع ــام ــا .واش ـ ــارت الــى
رغبة الـنــادي اإليطالي "تقديم
الــاعــب ال ـيــوم فــي ملعبه
امام مشجعيه" ،وكتب
في صدر صفحتها،
"كـ ــري ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــانـ ــو،
خروج وشيك".
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
رون ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ــدو ف ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــب
الخاص بنادي
ي ـ ــوفـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــوس،
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي شـ ـه ــد
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر
اإليطالية مصفقة
لـ ــه ب ـع ــد تـسـجـيـلــه
اصابة بكرة مقصية
في مباراة ريال مدريد
وي ــوفـ ـنـ ـت ــوس فـ ــي ذهـ ــاب
الدور ربع النهائي من دوري
أبطال أوروبا في  4أبريل الماضي.
وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة ان "ســي

غالف

...

 ...ومو

ندو ديبورتيفو

صحيفة ماركا

آر  7أعطى كلمته لـ (اندريا) أنيللي" رئيس نادي
يوفنتوس.
وأكـ ــدت مــاركــا ان "رغ ـب ـتــه (رون ــال ــدو) باللعب
ليوفنتوس ثابتة" .لكنها سلطت الضوء على ان
ريال مدريد "لم يحصل بعد على عرض قوي من
يوفنتوس".
وتناولت الصحيفة أيضا تمسك النادي الملكي
بشرط بيع الالعب البالغ مليار يورو بحسب البند
الجزائي ،األمر الذي ال يعطي النادي االيطالي او
اي ناد اخر فرصة التعاقد معه ،في وقت يتحدث
فيه الالعب وممثلوه عن وجود بند في عقده يتيح
انتقاله مقابل  100مليون يورو.
وبـحـســب وســائــل إع ــام ع ــدة ،ف ــإن يوفنتوس
عرض على رونالدو عقدا مدته اربعة أعوام براتب
سنوي صــاف تصل قيمته الــى  30مليون يــورو،

رياضة

في وقت شكا فيه النجم البرتغالي من راتبه الذي
وص ـفــه بــالــزهـيــد فــي ري ــال مــدريــد وال ـبــالــغ 23.6
مليونا سنويا.
وكان رونالدو الذي يلعب لريال مدريد منذ ،2009
وتوج بخمس كرات ذهبية بينها مرة واحدة مع فريقه
السابق مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،اثــار بلبلة
واسعة في عالم كرة القدم في  26مايو الماضي ،بعد
دقائق من احراز فريقه مسابقة دوري ابطال اوروبا
للسنة الثالثة تواليا ،بإعالنه في صيغة الماضي "انه
كان جميال اللعب لريال مدريد".

الصحف اإليطالية ترحب
بدورها ،تحدثت الصحف اإليطالية أمس عن
قدوم كريستيانو رونالدو الى يوفنتوس ،ووصفت
انتقاله بـ"الوشيك".

"سي آر  7يوليو" ،كان عنوان صحيفة "كورييري
ديللو سبورت ،التي توقعت وصول رونالدو الى
مدينة تورينو السبت.
وأكدت الصحيفة "كريستيانو ،كلمة واحدة منك
تكفي ،لم تعد ايطاليا إال على بعد خطوة ،فيما
يبحث مدريد عن نجم جديد كبير".
كما أوردت الصحيفة لتسارع األمور المتعلقة
بوصول النجم البرتغالي الى تورنيو :سيتم اللقاء
مع اندريا أنيللي وماسيميليانو اليغري (رئيس
نادي يوفنتوس ومدربه على التوالي) ،مشيرة الى
ان العائلة المالكة للنادي "على استعداد التمام
الخطوات النهائية ،في وقت ينشط فيه يوفنتوس
في سوق االنتقاالت".
"سي آر  7في يوفنتوس ،يمكننا القيام بذلك"
هو عنوان صحيفة "ال غازيتا ديللو سبورت" ،التي

وتوتو سبورت

رأت ان النادي االيطالي "أقرب من اي وقت مضى
إلتمام صفقة القرن".
أضافت الصحيفة "خطوة إلى الوراء (حاسمة)
مع ريال مدريد ،واثنتان الى األمام مع يوفنتوس:
س ــي آر  7أن ـجــز الـمـهـمــة م ــن جــان ـبــه ،االن دخـلــت
القضية في صلب الموضوع".
ً
وردا عـلــى س ــؤال لصحيفة "كــوري ـيــري ديللو
س ـبــورت" ،وصــف النجم المونتينيغري السابق
لرريال مرديد بريدراغ مياتوفيتش رحيل رونالدو
بـ"الخسارة الفادحة للريال".
خسارة بحسب الفائز بدوري األبطال االوروبي
فــي  1998مــع ال ـفــريــق الـمـلـكــي (س ـجــل لــه اصــابــة
ال ـفــوز) ...امــام يوفنتوس ،تشبه المعادلة اآلتية:
"معه على ارض الملعب ،كأنك امام فريق يستهل
المباراة وهو متقدم بهدف".

سان جرمان يقدم بوفون االثنين ريال مدريد يتعاقد مع ألفارو أودريوزوال
كشفت وســائــل إع ــام محلية امــس
االول أن نـ ــادي ب ــاري ــس س ــان جــرمــان
الفرنسي يعتزم تقديم الحارس اإليطالي
الـمـخـضــرم جــانـلــويـجــي بــوفــون كالعب
جديد بالفريق الباريسي.
وربطت العديد من وسائل اإلعالم الدولية
خالل اآلونة األخيرة بين الحارس المخضرم (40
عاما) والـ "بي إس جي" ،بعد علمها برحيله عن
يوفنتوس اإليطالي بعد  17موسما.
وكشفت جــريــدة "لــو بــاريــزيــان" اليومية أن
بــوفــون ،ال ــذي سينضم فــي صفقة انـتـقــال حر،
يستعد للتوقيع موسما لـلـنــادي مــع إمكانية
التمديد لموسم آخر ،في حالة اجتياز الكشف
الطبي.
ويـعــد ال ـحــارس الــدولــي السابق
أح ـ ـ ــد أسـ ــاط ـ ـيـ ــر م ـ ــرك ـ ــزه فــي
إي ـ ـ ـطـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــا والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــال ـ ـ ــم،
حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع أن
يـ ـ ـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــرتـ ـ ــه
ال ـم ـب ـه ــرة ب ــال ـع ــدي ــد مــن

األل ـق ــاب أب ــرزه ــا مــونــديــال  2006ف ــي ألـمــانـيــا مع
"اآلتــزوري" ،باإلضافة لـ 11لقبا في "السيري آ" مع
"البيانكونيري" ،و 4ألقاب في كــأس إيطاليا ،و5
ألقاب في كأس السوبر اإليطالي.
وبقدوم بوفون ،الدولي مع منتخب إيطاليا في
 176مباراة ،سيفتح المجال أمــام رحيل الحارس
األساسي للفريق في الموسم المنقضي ،ألفونس
أريوال ،والذي شارك حاليا مع منتخب فرنسا في
مــونــديــال روسـيــا  2018كبديل لـحــارس توتنهام
هوتسبر اإلنكليزي ،هوغو لوريس.
إال أن الـ ـح ــارس اإلي ـط ــال ــي س ـي ـغ ـيــب ،ف ــي حــال
انضمامه ،عــن المواجهات الـثــاث األول ــى لفريقه
الجديد في دوري أبطال الموسم المقبل ()2018-19
بعدما طــرد في مـبــاراة إيــاب ربــع نهائي البطولة
في الموسم المنقضي أمام ريال مدريد اإلسباني
بسبب اعتراضه على حكم اللقاء وطــرده ببطاقة
حمراء مباشرة.
(إفي)

إشبيلية يرفض خوض السوبر بمباراة واحدة
أك ــد خــوسـيــه كــاس ـتــرو ،رئ ـيــس ن ــادي إشبيلية
اإلسباني ،أمس األول ،أن النادي األندلسي سيرفض
إقامة مباراة كأس السوبر اإلسباني أمام برشلونة
من مواجهة واحدة مثلما اقترح االتحاد اإلسباني
لكرة القدم ،متمسكا بإقامتها على مباراتين ،كما
جرت العادة ،وذلك من أجل "الوفاء بالتزاماته مع
أع ـضــاء ال ـن ــادي ،وخ ــوض إح ــدى الـمـبــاراتـيــن على
ملعب رامون سانشيز بيثخوان بعد إدراج ـ ـ ـهـ ـ ــا
ض ـ ـ ـمـ ـ ــن االشـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــراك ال ـ ـمـ ــوس ـ ـمـ ــي
للمباريات".
وط ــال ــب ك ــاس ـت ــرو خـ ــال مــؤتـمــر
صحافي بأن تقام البطولة األولى في
موسم (" )19-2018على مباراتين5 ،
و 12أغسطس المقبل ،وهي المواعيد
ال ـم ـحــددة مـسـبـقــا" ،وأكـ ــد أن "الـكـلـمــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة سـ ـتـ ـك ــون ل ـل ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى
للرياضة".
وكــان االتـحــاد اإلسـبــانــي ،بقيادة لويس

روبياليس ،قد عرض نقل مقر نسخة العام الجاري
لمدينة طنجة المغربية لتقام ،بشكل استثنائي،
من مـبــاراة واح ــدة ،إال أن رئيس الـنــادي األندلسي
أوضــح أنه "رفــض هذا األمــر ،ألن المواعيد محددة
سلفا والمباراة مدرجة ضمن االشتراك الموسمي
لألعضاء".
يــذكــر أن بــرشـلــونــة سـيـخــوض بـطــولــة الـســوبــر
هذا العام ،للمرة الرابعة على التوالي ،كبطل
لليغا ( ،)2017-18بينما سيلعب
إشبيلية بصفته و صـيــف ا لـكــأس
الذي خسره أمام البالوغرانا أيضا
بخماسية نظيفة.
ومن المنتظر أن يحتضن ملعب
(رام ــون سانشيز بـيـثـخــوان) مـبــاراة
الذهاب يوم  5أغسطس المقبل ،بينما
ستقام مباراة اإلياب في األسبوع التالي
مباشرة على ملعب (الكامب نو).
(إفي)

ريال بيتيس يتعاقد
مع جويل روبليس
وقــع حــارس المرمى جويل روبليس ،الــذي انتقل من فريق
ً
إيفرتون اإلنكليزي في صفقة انتقال حر ،عقدا مع فريق ريال
ً
بيتيس اإلسباني مدة أربعة مواسم حتى يونيو  ،2022وفقا
لما أعلنه النادي في بيان له.
وش ــارك روبليس ،صاحب ال ــ 28عاما والــدولــي مــع منتخب
إسبانيا في الفئات العمرية المختلفة ،مع أتليتيكو مدريد -وهو
أول فريق يلعب لصفوفه -عام  2010قبل أن تتم إعارته لفريق
رايو فايكانو ،ومن ثم ذهب لخوض تجربة االحتراف في الدوري
اإلنكليزي مدة  6سنوات 5 ،منها في فريق إيفرتون.
وفي تصريحات لوسائل اإلعالم الرسمية للنادي أوضح
الحارس أنه "سعيد جدا بوصوله إلى ناد كبير لديه مشروع
جـمـيــل ج ــدا" ،وب ــه سـيـتـمـكــن مــن أن ي ـكــون "ب ـيــن األف ـضــل في
أوروبا".
(إفي)

نادال وديوكوفيتش يتابعان
مشوارهما في «ويمبلدون»
تابع النجمان اإلسباني رافــايــل نــادال والصربي
نوفاك ديوكوفيتش مشوارهما في بطولة ويمبلدون
اإلنـكـلـيــزيــة ،ثــالــث الـبـطــوالت األرب ــع الـكـبــرى فــي كرة
المضرب ،ببلوغهما الدور الثالث أمس األول.
وتـ ـغـ ـل ــب ن ـ ـ ـ ـ ــادال الـ ـمـ ـصـ ـن ــف اول ع ــالـ ـمـ ـي ــا ع ـلــى
الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين بثالث مجموعات
 6-4و 6-3و.6-4
وعـلــى الــرغــم مــن عــدم خسارته اي مجموعة ،فإن
فــوز ن ــادال لــم يكن سـهــا ،علما بــأنــه تخلف  1-3في
المجموعة الثالثة امام كوكوشكين الذي تشرف على
تدريبه زوجته.
وبـ ــات ديــوكــوف ـي ـتــش خــامــس الع ــب يـحـقــق ف ــوزه
الستين في بطولة ويمبلدون بتغلبه بسهولة تامة
على االرجنتيني هوراسيو زيبالوس  6-1و 6-2و.6-3
وتعرض الكرواتي مارين سيليتش وصيف العام
الماضي واحد المرشحين للتتويج باللقب ،لخسارة
مفاجئة امام االرجنتيني المغمور غيدو بيال  6-3و6-1
و 4-6و )3-7( 6-7و.5-7
وكانت المباراة توقفت امس االول بسبب األمطار،

أعلن فريق ريــال مدريد اإلسباني لكرة
القدم ،أمس األول ،تعاقده رسميا مع ألفارو
أودريــوزوال مدافع فريق ريال سوسييداد،
مقابل  40مليون يــورو ( 47مليون دوالر)،
وفقا لتقارير صحفية إسبانية ،حيث تبلغ
مدة التعاقد ستة أعوام.
وكان تم اختيار أودريوزوال ،الذي يلعب
فــي مــركــز الـظـهـيــر األي ـم ــن ،لــانـضـمــام إلــى
قائمة المنتخب اإلسباني التي شاركت في
مونديال روسيا  ،2018التي اعدها جولين
لــوبـيـتـيـجــي م ـ ــدرب ال ـم ـن ـت ـخــب اإلس ـبــانــي
الـســابــق ،ال ــذي تــم إقــالـتــه مــن منصبه قبل
يومين على انطالق كأس العالم ،بعد إعالن
توليه تدريب الريال.
وق ــال الــريــال فــي بـيــان امــس "اتـفــق ريــال
مدريد وريال سوسييداد على انتقال ألفارو
أودريـ ــوزوال بعد اجـتـيــازه الكشف الطبي.
ووقع الالعب على عقود انتقاله للريال مدة
ستة مواسم".
وظهر أودريوزوال بشكل الفت مع الفريق
ال ـب ــاس ـك ــي ف ــي ال ـم ــوس ــم ال ـم ـن ـق ـضــي ،رغ ــم

ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان س ـي ـل ـي ـتــش م ـت ـق ــدم ــا بـمـجـمــوعـتـيــن
نظيفتين امام منافس لم يكن قد حقق اي فوز في
ويمبلدون قبل مشاركته فيها هذا العام.
لكن سيليتش انهار تماما لــدى اكمال المباراة
امس ليستغل بيال المصنف  82عالميا األمر ،ويضرب
موعدا مع ماكينزي ماكدونالدز في الدور الثالث.
ولـ ـح ــق ب ـس ـي ـل ـي ـتــش ال ـس ــوي ـس ــري س ـتــان ـي ـســاف
فافرينكا بخسارته أمام اإليطالي توماس فابيانو،
المصنف  133عالميا بثالث مجموعات 6-7
( )9/7و 3-6و.)8/6( 6-7
وتغلب األرجنتيني خــوان مارتن دل
بوترو الصمنف خامسا على اإلسباني
فيليسيانو لوبيز  6-4و 6-1و.6-2
وخـ ــرجـ ــت اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة غ ــارب ـي ـن ــي م ــوغ ــوروت ـس ــا
بخسارتها امــام البلجيكية اليسون فــان اويتفانك
 7-5و 2-6و 1-6في مفاجأة مدية.
ول ــم ت ـجــد ال ــروم ــان ـي ــة سـيـمــونــا هــال ـيــب اي
صعوبة في تخطي منافستها الصينية زهينغ
ساي ساي بفوزها عليها  7-5و-6صفر.
نادال نجم كرة المضرب االسباني

النتائج
ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــرة
لسوسييداد الذي احتل المركز الثاني
عشر في ترتيب الدوري اإلسباني.
وس ـي ـكــافــح أودريـ ـ ـ ــوزوال ( 22عــامــا)
للحصول على مـكــان ثــابــت فــي القائمة
األســاس ـيــة ل ـلــريــال ،حـيــث يتطلع
ل ـم ـن ــاف ـس ــة دانـ ـ ـ ــي ك ــارفـ ـخ ــال
الـظـهـيــر األي ـمــن األســاســي
للفريق الملكي ،في حين
أصبحت فرصة المغربي
أشـ ـ ـ ـ ـ ــرف حـ ـكـ ـيـ ـم ــي (19
ع ــام ــا) ،ال ــذي يـلـعــب في
نفس المركز ،ضئيلة في
البقاء مع الفريق المتوج
بـ ـ ــدوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ــا
ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــواسـ ــم الـ ـث ــاث ــة
الماضية.
(د ب أ)

ألفارو أودريوزوال

فالنسيا يؤكد اتصاله بغاميرو
أكــد نــادي فالنسيا أنــه أجــرى اتصاالت مع اتلتيكو
مدريد للتفاوض بشأن ضم المهاجم كيفن غاميرو ،نظرا
ألنه سيكون من الصعب جدا استمرار غونزالو جيديش.
وكشف ماتيو أليماني المدير العام للنادي عن ذلك
خالل مؤتمر صحافي أوضح فيه أيضا أن دانييل واس
وتوماس هازارد هما المفضالن للفريق لكن لم تحدث
مفاوضات معهما.
وأقــر أليماني بــأن "غاميرو العــب مثير لالهتمام،
العب جيد جدا ،وأجرينا اتصاالت مع أتلتيكو مدريد".
بالمثل ،قال المدير العام لفالنسيا إنه ال يزال هناك
مــوســم متبق فــي عقد واس مــع سلتا فيغو ،واصفا
الالعب بأنه "جيد ويجذب االنتباه ويستوفي المعايير
التي نبحث عنها".
ويـنـطـبــق ن ـفــس األمـ ــر ع ـلــى ه ـ ـ ــازارد ،ح ـيــث اعـتـبــر
ألـيـمــانــي أن ــه "خ ـيــار إضــافــي" رغ ــم أن وال ــده سـبــق له
الـتــواجــد فــي ال ـنــادي "لكننا ال نتحدث إلـيــه وال إلى
ناديه".
(إفي)

غاميرو

مصادرة سيارتين فارهتين ويخت من روماريو
أمـ ـ ــرت ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة فـ ــي ري ـ ــو دي جــان ـيــرو
بـمـصــادرة سيارتين فارهتين ويـخــت مــن الالعب
الـســابــق والـسـنــاتــور الـحــالــي روم ــاري ــو دي س ــوزا،
نجم منتخب الـبــاد السابق وفــرق مثل برشلونة
اإلسباني ،لضمان ســداده ديونا قديمة مستحقة،
وفقا لما أكدته مصادر رسمية اليوم.
وكانت هذه الممتلكات مسجلة باسماء أشخاص
آخــريــن لكن النيابة الـعــامــة تــدعــي أن لديها أدلــة
تثبت أنها تخص روماريو وأن الالعب المتوج
ب ـمــونــديــال  1994ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة مع

السيليساو امتنع عن تسجيلها باسمه خصوصا
كي ال تتم المطالبة بها كضمانات من قبل الدائنين.
ويشمل القرار سيارتين فارهتين تقدر قيمتهما
بـ  128ألفا و 205دوالرات لكن لم يتسن بعد تحديد
مكانهما ،وفقا للصحف المحلية.
وي ــواج ــه روم ــاري ــو ع ــدة م ـع ــارك قـضــائـيــة على
خلفية عدم سداد ديونه منذ إفالس مطعم في 2001
كان يديره في ريو دي جانيرو ،وأديــن بالفعل في
عدة قضايا وألزمته العدالة بالدفع لدائنيه إال أن
السيناتور يؤكد عدم امتالكه موارد.

روماريو

تقنية الفيديو في مباريات «ليبرتادوريس»
أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم
(كونميبول) أمس األول استخدام تقنية حكم
ً
الفيديو الـمـســاعــد ،ب ــدء ا مــن مــواجـهــات دور
الثمانية ببطولتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا
سود أمريكانا ،باإلضافة إلى نهائي بطولة
ري ـكــوبــا س ــود أمــري ـكــانــا ،ال ـتــي ت ـع ــادل كــأس
السوبر األوروبي لهذا العام.
وسيبلغ عــدد المواجهات ،التي ستطبق
ً
فيها ه ــذه التقنية  28م ـبــاراة ب ــدء ا مــن ربــع

نهائي البطولتين حتى مـبــارا تــي النهائي،
فضال عــن مـبــاراتــي ريـكــوبــا ســود أمريكانا،
ً
وف ـق ــا لـتـصــريـحــات أل ـي ـخــانــدرو دومـيـنـغـيــز،
رئيس الكونميبول.
وقال دومينغيز "تقرر تطبيق تقنية حكم
ً
الـفـيــديــو الـمـســاعــد ب ــدءا مــن مــواجـهــات دور
الثمانية في بطولتينا القاريتين".
وأض ـ ــاف "ل ـق ــد شــاهــدنــا أن ه ــذه الـتـقـنـيــة
ساعدت حكامنا كثيرا ،ألنهم باتوا يعرفون

كيفية التعامل معها ،وهذا ما ساعدهم على
الوجود في المونديال".
وذكر "أحب هذه التقنية ،وأنا مقتنع أنها
باتت ضرورية دون شك".
وستكون هذه هي المرة الثانية التي يطبق
فيها االتحاد الالتيني تقنية حكم الفيديو في
بطوالته الدولية ،بعدما شهدت كل من مباراة
نصف نهائي العام الماضي في بطولة كوبا
ليبرتادوريس ،ونهائي كوبا سودأمريكانا.

ةديرجلا

•
العدد  / 3829السبت  7يوليو 2018م  23 /شوال 1439هـ

www●aljarida●com

آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

نقطة

حوار عابر مع زوجتي!
 أم أميرة ممكن سؤال؟ اتفضل... بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــارك مـ ـسـ ـلـ ـم ــة ت ـص ـل ـيــنوت ـص ــوم ـي ــن ،وذهـ ـب ــت إل ـ ــى ال ـع ـم ــرة،
وتقومين بكل ما أمر الله به.
 يا ساتر ...الظاهر وراء هذا السؤالما وراءه!
ً
 أبدا ...هو مجرد حوار حول قضية. ما هي؟ أنت تؤمنين بال شك أن الله خلقً
الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا...
 مؤكد... وإن أكرمهم عند الله أتقاهم... ح ـب ـي ـبــي ...ادخـ ــل ف ــي ال ـمــوضــوعالله يخليك...
 طيب ...سؤالي :هل لو تقدم للزواجم ــن اب ـن ـتــك أم ـي ــرة إن ـس ــان م ــن أص ــول
إفريقية ببشرة سمراء هل ستوافقين؟
 ال خويا! ...عالش؟!! ب ـم ــوج ــب وص ـي ــة ن ـب ــي ال ــرح ـم ــة-صـلــى ال ـلــه عـلـيــه وس ـل ــم -م ــن تقبلون
دينه وخلقه.
 ال خــويــا ...يــروح يـتــزوج إفريقيةمن جماعته.
 أليست هذه تفرقة عنصرية؟ وه ـ ــل ت ــري ــد أن ـ ــت ه ـ ــذه ال ـت ـفــرقــةال ـع ـن ـص ــري ــة أن ت ـص ــل إل ـ ــى أحـ ـف ــادك
وأحفادي لكي يعانوا منها ببشرتهم
التي اكتسبوها؟ فما ذنبهم؟!
 سبب غير مقنع. ال ي ـ ــا حـ ـبـ ـيـ ـب ــي ح ـ ـتـ ــى أ س ـ ـمـ ــاءأوصافهم عند الناس ستختلف ...هل
تعرف ماذا سيطلقون عليهم؟
 ولكن هذا تخلف. الله غالب ...أنا ال أستطيع تغييرمفاهيم المجتمع.
ً
 طـيــب هــل تقبلين زو جـ ــا البنتكغير مسلم؟
 ح ـش ــوم ــة ...ع ــاش خــويــا تـخـتــارلبنتك هكا أزواج؟
ً
 طيب وإذا كان مسلما من مذهبآخر غير مذهبك؟
 شـ ــوف -يـ ــا أب ــوأمـ ـج ــد -إح ـن ــا فيال ـم ـغــرب ال ن ـعــرف ال ـف ــروق الـطــائـفـيــة
ف ــي الـ ـم ــذاه ــب ،وأن ـ ــا م ـس ـل ـمــة مــؤمـنــة
بالله وبرسوله وبكتابه ،وهذا يكفي،

إذا لم يكن
من االستعمار ُبد

د .نجم عبدالكريم

وحكامنا في المغرب لقبهم "العلويين"
نسبة إلى اإلمام علي ،ومعظم أسمائهم
تتشرف بمحمد ،والحسن ،وآل البيت،
ومعظم نساء المغرب يسمون بفاطمة
الزهراء وخديجة...
 ما عالقة كل هذا بسؤالي؟ أنا أجيبك :أوافق على زواج ابنتيبـمـسـلــم ال يـلـعــن أح ـب ــاب رسـ ــول الـلــه
وأص ــدق ــاءه وزوج ــات ــه ...أزوج ابنتي
لمن ال يؤمن أن آل بيت رسول الله من
ممتلكاته الـخــاصــة ،ولـيـســوا لجميع
المسلمين ا لــذ يــن يصلون عليهم كل
يوم في صالتهم.
 من أين لك كل هذه األفكار؟ ألست تلميذتك ومنذ أن تزوجناوأنت تحارب الطائفية؟
 ولكن أنا أحارب الطائفية عند كلالطائفيين!
 وأنا كذلك أدخل كل يوم في معاركمع من يعتقدون أنك من دين مختلف.
 دين مختلف؟ ه ـكــذا رس ـخــت الـكـتــب ف ــي أذه ــانبعض الناس.
 وكيف تقنعينهم؟ أقــول لـهــم :ال خــاف فــي العقيدة،فــالـلــه واحـ ــد ،وال ــدي ــن واحـ ــد ،والـنـبــي
واحــد ،والـقــرآن واحــد ،والـعـبــادات هي
نفس العبادات ،لكن الخالفات سياسية
تاريخية ،وليست دينية.
 وهل يقتنعون بما تقولين؟ ل ــأس ــف ي ـف ـت ـحــون ال ــ"ي ــوت ـي ــوب"ً
ويـسـتـخــرجــون كــامــا لـنــاس يدحض
كل محاوالتي.
 وماذا تفعلين؟ أفتح لهم الـ"يوتيوب" ليشاهدوانفس الكالم من الجانب اآلخر.
***
• وهكذا تالحظون كيف بدأ الحوار
لدحض فكرة العرقية لينتهي -لألسف-
بهيمنة الطائفية ،ألن هناك من ُيشعل
نيرانها!
فلعنة الله على العرقية والعرقيين
والطائفية والطائفيين.

ذكـ ــرت دراس ـ ــة أم ـيــرك ـيــة ج ــدي ــدة أن ضعف
الـبـصــر قــد يـســرع وت ـيــرة تــدهــور اإلدراك لــدى
كبار السن.
وق ــال ــت ديـ ــان تـشـيـنــغ ق ــائ ــدة فــريــق الـبـحــث
من كلية الطب بجامعة ميامي ميلر ،إن "هذه
النتائج تظهر أن إج ــراء ات تصحيح اإلبصار

وكـ ـت ــب ف ــري ــق ال ـ ــدراس ـ ــة ف ــي دوري ـ ـ ــة (ط ــب
الـعـيــون) أن ضـعــف الـبـصــر وتــراجــع اإلدراك
شائعان لدى كبار السن ،ويرتبطان ببعضهما
البعض ،لكن مسألة تأثير البصر على اإلدراك
والعكس لم تكن واضحة.
ولدراسة األمر ،فحص فريق تشينغ 2520
ً
بالغا على مدى ثمانية أعوام ،وفحصوا حالة
ً
البصر واإلدراك لديهم سنويا.
وط ــوال فترة الــدراســة كــان تــدهــور البصر
فــي المتوسط يعني عــدم الـقــدرة على قــراء ة
الـ ـع ــام ــات ع ـل ــى أح ـ ــد سـ ـط ــور م ـق ـي ــاس ق ــوة
اإلبصار.
وك ــان األش ـخ ــاص األك ـثــر إصــابــة بضعف
البصر هم األسوأ أداء في اختبارات اإلدراك.
ورب ـ ـطـ ــت ص ـل ــة ب ـي ــن م ـ ــدى ق ـ ــوة ال ـب ـص ــر فــي
الفحوصات السابقة واإلدراك في الفحوصات
التالية.
وب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت ه ـن ــاك ص ـلــة ب ـيــن اإلدراك
الذهني في أحــد الفحوصات وقــوة اإلبصار
في االختبار التالي ،إال أن تأثير قوة اإلبصار
على ال ـقــدرات الذهنية فــي وقــت الحــق كانت
ً
أكثر وضوحا.

عاصمة اليابان القديمة ...مبللة وبال سكان! اكتشف مزرعة قنب من الجو مصادفة
أجـ ـل ــت ال ـس ـل ـط ــات ال ـيــابــان ـيــة
م ـئ ــات اآلالف م ــن م ـنــازل ـهــم فــي
م ـ ـسـ ــاحـ ــات ش ــاسـ ـع ــة م ـ ــن غ ــرب
ووس ـ ــط الـ ـب ــاد أم ـ ــس ،ف ــي وقــت
ً
تشهد فيه هذه المناطق هطوال
ً
غزيرا لألمطار وفيضانات ،مما
ت ـس ـبــب ف ــي انـ ـهـ ـي ــارات أرضـ ـي ــة،
وأسفر عن وفاة شخصين.
وقالت هيئة األرصاد الجوية
ال ـيــابــان ـيــة ،إن "س ـق ــوط األم ـطــار
ت ــاريـ ـخ ــي" ،وحـ ـ ــذرت م ــن هـطــول
المزيد حتى يوم غد على أجزاء
من البالد تغمرها المياه بالفعل.

وقالت وكالة مكافحة الحرائق
والـ ـك ــوارث إن ــه تــم إصـ ــدار أوام ــر
لنحو  168ألف شخص بمغادرة
ً
مـ ـن ــازلـ ـه ــم ،ت ـح ـس ـب ــا ل ـم ــزي ــد مــن
االنهيارات األرضية ،كما نصحت
ال ـس ـل ـط ــات  1.2م ـل ـي ــون آخ ــري ــن
ب ــال ـم ـغ ــادرة .وش ـم ــل ذل ــك أج ــزاء
من المدينة السياحية وعاصمة
الـ ـب ــاد ال ـق ــدي ـم ــة ك ـي ــوت ــو ،حـيــث
أغلقت السلطات بعض الجسور
والمتنزهات القريبة من المياه،
مع ارتفاع منسوب األنهار.
(رويترز)

اكتشف قائد منطاد مزرعة
قـ ـن ــب م ـ ـصـ ــادفـ ــة ف ـ ــي م ـح ـم ـيــة
ط ـب ـي ـع ـيــة ب ـم ــدي ـن ــة روس ـ ـتـ ــوك
شمالي ألمانيا.
وذكر متحدث باسم الشرطة
أم ــس ،أن الــرجــل أبـلــغ الشرطة
ب ـش ــأن الـ ـم ــزرع ــة ،أمـ ــس األول،
ً
مضيفا أن الشرطة تعاونت مع
قــوات الــدفــاع المدني للتحفظ
عـلــى  123وع ــاء لـنـبــات القنب
المخدر.
وبـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ،ف ــإن
الـمــزرعــة مــوجــودة فــي منطقة

وعـ ـ ــرة ،وي ـص ـعــب ع ـلــى ال ـم ــارة
الوصول إليها.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ــاس ــم
ال ـ ـشـ ــرطـ ــة أن اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف ق ــائ ــد
ال ـم ـن ـط ــاد ل ـل ـم ــزرع ــة م ــن ال ـجــو
ً
يـعـتـبــر ضــربــة ح ــظ ،مــوضـحــا
ً
أن ال ـس ـل ـط ــات تـ ـج ــري ح ــال ـي ــا
تحرياتها لمعرفة صاحبها.
(د ب أ)

أزمة «األشبال» مستمرة ...واألكسجين ينقص بالكهف

وفاة أحد المسعفين التايلنديين ...وخطة اإلنقاذ تتأرجح بين «نفق» و«غوص»
ُ
توفي غواص سابق في البحرية التايلندية ،بعد أن
فقد الوعي خالل محاولة إنقاذ  12من أشبال فريق لكرة
القدم ومدربهم ،بعد أن حوصروا داخل كهف أغرقته مياه
ً
األمطار منذ  13يوما.
وزادت الضغوط التي تواجه السلطات لوضع خطة
إنـ ـق ــاذ م ــع ن ـق ــص م ـس ـت ــوي ــات األك ـس ـج ـيــن ف ــي ال ـك ـهــف،
وتوقعات األرصــاد الجوية بهطول المزيد من األمطار
الغزيرة.
وقال قائد وحدة القوات البحرية الخاصة إن أحد أفراد
ً
الوحدة ،ويدعى سامارن بونان ،وعمره  38عاما ،توفي
الليلة الماضية أثناء عمله تحت الماء المتجمع داخل
الكهف على وضع اسطوانات أكسجين على طريق ربما
يمكن إخراج المجموعة المحاصرة منه.
وحــذر مسؤولون أمــس من أن مستويات األكسجين
داخل الكهف تتناقص ،وأن رجال اإلنقاذ يسابقون الزمن
لوضع مزيد من اسطوانات األكسجين داخله.
وتعمل فرق اإلنقاذ على مد "خط اسطوانات أكسجين"
ً
بطول خمسة كيلومترات داخل الكهف ،استعدادا النتشال
المجموعة المحاصرة.
ً
وت ــدرس فــرق اإلنـقــاذ ،وبعضها دولـيــة ،سبال أخــرى
إلخراج المجموعة من الكهف قبل هطول أمطار غزيرة
أخرى على شمال البالد في األسبوع المقبل ،وهو ما قد
يزيد من تعقيد عملية اإلنقاذ.
وتشمل بــدائــل اإلن ـقــاذ األخ ــرى تعليم الفتية كيفية
الغوص ثم السباحة للخروج من الكهف ،لكنها مغامرة
ً
محفوفة بمخاطر بالغة ،أو البقاء في الكهف شهورا ،حتى
ينقضي موسم األمطار ،وتنحسر مياه السيول ،أو حفر
ممر إلى داخل الكهف من الغابة الواقعة فوقه( .رويترز)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

نحتاج إ لــى طبيب عبقري متمكن يجمع مــا بين علم
ً
الدكتورة فوزية الدريع ،الخاص جدا ،و"نظريات" الدكتور
زغلول النجار العامة لفهم وتحليل العقد الداخلية العميقة
والتناقضات الصريحة الواضحة التي ال يراها أصحابها
بأنفسهم حين يمارسون هوايتهم أو إدمانهم بتمجيد
تــاريــخ الـخــافــة العثمانية ،وإع ــان رغـبــاتـهــم وأحــامـهــم
بإرجاع عجلة التاريخ للوراء من جديد بواسطة خليفتهم
ً
المنتظر المعاد انتخابه حديثا في إسطنبول.
فبعد أن فاز الرجل باالنتخابات األخيرة ليحكم بالده
الواسعة فقط ،عمت الفرحة في بالدنا العربية بين أتباعه
من اإلخوان وتوابعهم وبعض المأخوذين بنتائج تجربته
والرافضين ألدواتها في الوقت نفسه ،وهذا التناقض بحد
ذاته بحاجة إلى "كونسولتو" يحاول فهمه فقط ال عالجه،
فالرجل يقول لهم إنه علماني ويدعوهم إلى تقليده واتباعه
إذا أرادوا تحقيق مــا حققه لشعبه وب ــاده ،وهــم يــردون
ويخادعون أنفسهم قبل أن يخادعونا أنه خليفة المسلمين،
وما ادعاءاته العلمانية إال تقية أو خدعة لمسايرة الغرب،
ً
تـمـهـيــدا لــأسـلـمــة الـســريــة للمجتمع وال ــدول ــة ،يــا عيني،
ً
أمــا أرجحهم عـقــا فهو بعد عـقــود مــن تكفيره وتفسيقه
لخصومه ورميهم باإللحاد والـخــروج عن أصــول الدين،
ً
ً
عاد ولوى عنق المفاهيم والشرع وتفلسف مبررا ومفتيا
بأن العلمانية التركية هي علمانية ناعمة ومسالمة ال بأس
ّ
بها ،يا سيديّ ،
وسمعني.
قسم
ً
عموما ،وطالما إنكم شغوفون بعودة الخالفة العثمانية
بواسطة الخليفة الجديد بعلمانيته المسالمة الناعمة
التي تبيح الخمور وزواج المثليين والعالقة مع إسرائيل
وغيرها مما ترفضونه وتكفرون من يريده هنا ويعجبكم
من يفعله هناك ،وبما إن االستعمار ملة واحــدة ،والقتيل
ال يـتـهــم بـجـنـسـيــة وديـ ــن قــات ـلــه ،وح ـيــث إن ــه ال اع ـتــراض
لديكم على العلمانية من حيث المبدأ ،فدعونا على األقل
نتفق لنطالب بعودة االستعمار العلماني من بلد المنبع
ال المصب ،األ صـلــي ال التقليد ،فجميع العلمانيات اآلن
أصبحت مسالمة وناعمة ،وكثافة المساجد في لندن أكثر
منها في خيطان وضواحيها ،وعدد الجزائريين والعرب
ّ
فــي بــاريــس بـعــد االح ـتــال الـفــرنـســي ،ال ــذي خــلــف مليون
شهيد ،أكثر من عددهم في تركيا بعد قرون من "الخالفة
العثمانية" الطيبة الكريمة ،ثم إن االستعمار اإلنكليزي كان
ً
ً
رحيما معنا نسبيا ،وترك لنا بعض المدارس واإلرساليات،
وأرس ـ ــى بـعــض األن ـظ ـمــة اإلداريـ ـ ــة وأخ ـ ــرج لـنــا الـنـفــط من
حيث ال نحتسب ،وكذلك االستعمار الفرنسي الذي أدخل
المطبعة وحرص على نشر ثقافته ولغته من خالل المدارس
والجامعات التي أنشأها ومازالت قائمة ،بينما بعد قرون
من الخالفة العثمانية ال أحد يتكلم التركية لدينا سوى
لميس ويـحـيــى ،وال نـتــذكــر مــن إنـجــازاتـهــم إال سفربرلك
ومذابح السفاح ،والخوازيق التي يبدو أنه ما زال بيننا
هنا من يشتاق إليها.

ً
ضعف البصر ينعكس سلبا على سالمة الذهن
مثل اقتناء نظارة جديدة ،أو الخضوع لجراحة
لعالج إعتام عدسة العين ،قد يكون لها أثر في
الحفاظ على الوظائف اإلدراكية لدى كبار السن".
وذكـ ـ ـ ــرت فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة ص ـح ــاف ـي ــة أم ـ ـ ــس ،أن
"االهتمام بالبصر مهم من أجــل الحفاظ على
سالمة الذهن".
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شكاوى التوزيع واالشتراكات :خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

وفيات
حصة محمد شريف أحمد

أرملة حسن أحمد الخياط

صباح عبدالله العتيبي

أحمد إبراهيم صالح الرخيص

موزة فيصل العلي

أرملة عثمان فرج النوبي

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

 76عـ ــامـ ــا ،ش ـي ـع ــت ،رج ـ ــال:
ال ـش ـع ــب ،ديـ ـ ــوان ال ـك ـن ــادرة،
ن ـســاء :صـبــاح ال ـســالــم ،ق،6
شــارع األول ،ج ،25م ،26ت:
99788711 ،66868684
 61عــامــا ،شـيــع ،الفنطاس،
ق  ،4ش  ،1م  ،2 3ت :
50007400 ،50051500
ً
 51عـ ـ ــامـ ـ ــا ،شـ ـ ـي ـ ــع ،رج ـ ـ ــال:
الــروضــة ،دي ــوان الرخيص،
ق  ،4ش  ،4 0م  ،1نـ ـ ـس ـ ــا ء :
ا ل ـ ــرو ض ـ ــة ،ق ،4ش ،40م،3
ت،99088079 ،99682202 :
99604115
 79عــامــا ،شيعت ،العمرية،
ق ،2ش ،6م ،3ت،90087733 :
24749557

محمد فهاد مفرج المتلقم
العجمي

 79ع ــام ــا ،ش ـيــع ،إشـبـيـلـيــة،
ق  ،1ش  ،1 0 3م  ،5 3ت :
99778747

فاطمة ثنيان راشد البدي

 100عــام ،تشيع الـيــوم بعد
صالة العصر ،الفيحاء ،ق،2
ش ،26م ،6ت،99495962 :
66160201

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

فهد البسام

الطقس والبحر

الفجر

03:19

العظمى

44

الشروق

04:54

الصغرى

29

الظهر

11:53

أعلى مد

ً
 06:03صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:27

 05:50م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:51

ً
أدنى جزر  12:10ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العشاء

08:22

التوزيع:

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

