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سينييه ترفض دخول أكاديمية
األوسكار بسبب استبعاد زوجها
ص 13

األمير :عالقاتنا مع الصين
االستراتيجية
الشراكة
بلغت
ً

اقتصاد

٠٨

ً
«ثقل بكين يساعدنا على مواجهة التحديات خليجيا وعربيا»
أكد سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ً
أه ـم ـيــة زي ــارت ــه الــرس ـم ـيــة ل ـل ـص ـيــن ،م ـب ـي ـنــا أن
عالقات التعاون مع بكين بلغت مرحلة الشراكة
االستراتيجية.
وق ــال س ـمــوه ،فــي مقابلة مــع وكــالــة األنـبــاء
الصينية «شينخوا» ،إن ثقل الصين السياسي
وشبكة عالقاتها الواسعة يسهمان في المساعدة

على مواجهة التحديات الكبيرة في اإلطارين
ً
الخليجي والعربي ،مضيفا أن تطوير التعاون
بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة يسهم
فــي رفــع مستوى الــرفــاهـيــة للشعبين وتعزيز
التقدم والتنمية المشتركة.
ً
ً
وتوقع سموه أن تؤدي بكين دورا داعما في
خلق منصة اقتصادية تحقق التبادل التجاري

والـمـصـلـحــة الـمـشـتــركــة عـلــى أس ــاس المنفعة
المتبادلة بين جميع دول منطقة شمال الخليج.
وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في مرحلة دقيقة
وحساسة ،على الصعيدين اإلقليمي والعالمي،
ً
معربا عن تطلعه «إلــى التشاور مع األصدقاء
فــي الصين لبحث األوضـ ــاع وال ـت ـطــورات على
المستويين اإلقليمي والدولي».
03

مؤشرات البورصة تواصل
ارتفاعاتها ...والسيولة
 26.5مليون دينار
األمير يطلع على إحدى المخطوطات ويبدو وزير الخارجية وحيات

سجن وامتناع وبراءة في «دخول المجلس»
المتهمين  3سنوات ونصف مع الشغل ...وبراءة المطير والخليفة
النواب
بحبس
قضت
«التمييز»
ً
● االمتناع عن عقوبة  34مواطنا وإلزامهم حسن السلوك سنة وبراءة 19
● الغانم :إجراءات المجلس بشأن القضية ستكون في دور االنعقاد المقبل
ّ
● الفيلي لـ ةديرجلا :.الحكم بات ويرتب سقوط عضوية النائبين الحاليين بعد تصويت المجلس
حسين العبدالله

أسدلت محكمة التمييز الجزائية أمــس الستار
على قضية دخول المجلس ،المتهم على ذمتها 69
ً
مواطنا ،وقضت بسجن  ،13بينهم  8نواب حاليين
وسابقين ،وهم :وليد الطبطبائي ،وخالد الطاحوس،
وجمعان الحربش ،وفيصل المسلم ،ومبارك الوعالن،
وس ــال ــم ال ـن ـمــان ،ومـسـلــم الـ ـب ــراك ،وف ـهــد ال ـخ ـنــة3 ،
ً
سنوات ونصف السنة مع الشغل ،فضال عن سجن
 3مواطنين آخرين سنتين مع الشغل.
وبـعــد إبـطــالـهــا حـكــم "االس ـت ـئ ـنــاف" ال ــذي قضى
ً
بـسـجــن  34مــواط ـنــا مــا بـيــن  3و 5س ـن ــوات ،قضت
"التمييز" ،فــي هــذا الحكم ال ــذي أصــدرتــه ،برئاسة
المستشار صــالــح المريشد ،بتقرير االمـتـنــاع عن
عقاب هؤالء المواطنين ،مع إلــزام كل منهم بكفالة
ألــف ديـنــار ،وتعهده بحسن السير والـسـلــوك مدة
سنة.
ً
وبـ ـ ــرأت ال ـم ـح ـك ـمــة  19م ــواط ـن ــا م ــن االت ـه ــام ــات
المنسوبة إلـيـهــم مــن الـنـيــابــة الـعــامــة ،حـيــث أيــدت

َ
حكمي براءة فهد الزامل وأنور الفكر الصادرين من
ً
محكمتي أول درجة واالستئناف ،فضال عن إلغائها
ً
أحكام السجن بـ 3و 5سنوات عن  17مواطنا والحكم
ببراءتهم ،ومن بينهم النائب الحالي محمد المطير،
والسابق محمد الخليفة.
ويـتــرتــب عـلــى الـحـكــم بـسـجــن ال ـن ــواب الثمانية
المشار إليهم صــدور أوام ــر بإلقاء القبض عليهم
ً
ل ـت ـن ـف ـيــذ األح ـ ـكـ ــام الـ ـ ـص ـ ــادرة ب ـح ـق ـه ــم ،فـ ـض ــا عــن
التصويت على إسقاط عضوية النائبين الحاليين
الـحــربــش والـطـبـطـبــائــي ،وال ــدع ــوة إل ــى انـتـخــابــات
تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة.
في السياق ،أكد الخبير الدستوري ،أستاذ القانون
العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د .محمد
ً
الفيلي أن هــذا الحكم ب ـ ّ
ـات وواج ــب الـنـفــاذ ،مبينا
أن "حصانة النائبين الحاليين ال تمنع تنفيذهما
حكم السجن ألن الحصانة مرتبطة باالتهام ،ونحن
ً
اليوم أمام حكم قضائي ّ
بات ،علما أن عضويتهما

المحكومون بالسجن  3سنوات ونصف

 ...وباالمتناع عن العقاب

ول ـيــد الـطـبـطـبــائــي ،وخــالــد ال ـطــاحــوس ،وجـمـعــان الـحــربــش،
وفيصل المسلم ،ومبارك الوعالن ،وسالم النمالن ،ومسلم البراك،
وفهد الخنة ،ومشعل الــذايــدي ،وراشــد العنزي ،وناصر محمد
المطيري ،ومحمد نايف الدوسري ،وعبدالعزيز المنيس.

عباس محمد غلوم ،وعدنان سلمان ناصر ،وعلي
عبدالله برغش ،وأحمد رجــا الهاجري ،وسليمان
الجاسم ،وأحمد الخليفة ،ونامي المطيري ،وخالد
ال ـق ـح ـطــانــي ،وولـ ـي ــد ال ـش ـع ــان ،وع ـب ــدال ـل ــه مجعد
ال ـم ـط ـيــري ،وخ ــال ــد عـبـيــد ال ـش ـم ــري ،وعـبــدالـعــزيــز
بوحيمد ،ومحمد مــرزوق العتيبي ،وأحـمــد منور
المطيري ،ومحمد فهد الخنة ،وأحمد جدي العتيبي،
وعبدالله خالد الخنة ،وسعد عبدالله الخنة ،ومحمد

المحكومون بالسجن سنتين
عـبــدالـعــزيــز جــارالـلــه الـمـطـيــري ،ومـحـمــد البليهيس ،ون ــواف
نهير ماجد.

قائمة إلى أن يعلن المجلس شغور مقعديهما ،بعد
إسقاط العضوية".
وق ــال الفيلي لــ"الـجــريــدة" إن "إسـقــاط العضوية
ليس له أثر مباشر هنا ،وإنما يتعين تطبيق نص
المادة  16من الالئحة الداخلية لمجلس األمــة من
ً
خــال إعــداد اللجنة التشريعية تقريرا بإسقاطها
ً
وعرض تصويت المجلس عليها ،علما بأن المجلس
ً
ً
ال يملك أم ــرا تقديريا بشأن إسقاطها ،ألننا أمــام
عقوبة جنائية".
ً
وأوضح أن "أمر إسقاط العضوية سيكون مؤجال
إلــى دور االنعقاد المقبل في أكتوبر ،أو قبل ذلك،
فــي حــال تمت الــدعــوة إلــى دور انـعـقــاد غير عــادي
إذا استدعت الحاجة بحسب األح ــوال المقررة في
الدستور والالئحة".
وع ـ ــن ت ــرش ــح ال ـ ـنـ ــواب أو أي م ــن الـمـحـكــومـيــن
بالحبس في قضية دخول المجلس في االنتخابات
النيابية ،قــال الفيلي إن "حكم التمييز انتهى إلى

إدانتهم بعقوبة جنائية ،وقانون االنتخاب يحرمهم
فــي هــذه الـحــال حقي االنـتـخــاب والـتــرشــح ،إلــى أن
ً
يرد إليهم اعتبارهم القانوني أو القضائي" ،الفتا
إلــى أن مــدة رد االعتبار تبدأ بعد تنفيذ الحكم أو
صدور العفو.
ً
برلمانيا ،أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
أن ــه ف ــي ان ـت ـظ ــار تـسـلــم م ـن ـطــوق ال ـح ـك ــم ،ليتسنى
بعدئذ الحديث عن اإلجراءات الدستورية المتصلة
ً
بــال ـنــائ ـب ـيــن ال ـح ــرب ــش وال ـط ـب ـط ـبــائــي ،م ـع ـل ـنــا أنــه
سيتحدث إ ل ــى الصحافيين بـعــد تسلمه منطوق
ً
الحكم رسميا.
ونفى الغانم ،في تصريح مقتضب قبيل خروجه
مــن المجلس أم ــس ،صحة مــا يـتــردد عــن عقد دور
ً
انعقاد طــارئ خــال العطلة البرلمانية ،مبينا أن
اإلجـ ــراء ات الـتــي سيتخذها المجلس ستكون في
دور االنعقاد العادي الثالث الذي ينطلق في أكتوبر
المقبل.
٠٤

 ...وبالبراءة من كل التهم
عبدالله المطر ،وحسن فالح السبيعي ،وصالح فهد
الخنة ،وسلطان فهد الخنة ،وفارس البلهان ،وسعود
مشعان العجمي ،وفــاح صالح المطيري ،وحمد
عبدالرحمن العليان ،ومحمد منصور المطيري،
وفهيد الهيلم الظفيري ،وعبدالعزيز نايف الدوسري،
وبدر غانم الغانم ،وحماد مشعان الرشيدي ،وصالح
علي الـخــريــف ،وفــرحــان عيد الـعـنــزي ،وب ــدر سعد
العجمي.

إيران تلقت «لكمة صينية» في فيينا

ً
بعد التصادم مع روسيا في سورية «هرمز» ُي ّ
خسر طهران حليفا آخر

أحمد خليف الذايدي ،وراشد سند الفضالة ،وعبدالعزيز
داهي الفضلي ،وفهد أحمد الفيلكاوي ،وطارق نافع المطيري،
ومشاري فالح المطيري ،وسعد دخيل الرشيدي ،وعلي يوسف
سند ،وفواز محمد البحر ،ويوسف بسام الشطي ،وسلطان
سعود العجمي ،وفهاد فهد العجمي ،ومحمد خليفة الخليفة،
ومـحـمــد ب ــراك الـمـطـيــر ،وأح ـمــد مـحـمــد ال ـك ـنــدري ،وعـبــدالـلــه
جمعان الحربش ،وصقر عبدالرحمن الحشاش ،وفهد الزامل،
وأنور الفكر.

« ...»THE WORLDَّ AS IT ISالتحاور
مع إيران والنيل من بن الدن ()2
19
ً
• تعليقا على اعتراض مادلين أولبرايت على موقفه من التحاور مع
إيران تساءل أوباما :ألم تذهب هي إلى كوريا الشمالية؟
الكبير» هدف إلى إظهار أوباما بصورة من
• «خطاب اإلرهاب ً
يستحق أن يصبح رئيسا للواليات المتحدة
• الخطاب الذي اقترح الرئيس إلقاءه في القاهرة لمخاطبة العالم
اإلسالمي حمل داخل البيت األبيض اسم «الخطاب المسلم»

تركيا« :تفنيش»  18ألف موظف
عشية قسم إردوغان
ع ـ ـبـ ــاس ع ــراقـ ـج ــي مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ــر
خارجية إيــران مع مسؤول صيني
خالل اجتماع فيينا الجمعة (إرنا)

●

طهران  -فرزاد قاسمي

في موازاة تصاعد أزمتها مع روسيا بخصوص
سورية ،يبدو أن إيران دخلت في أزمة مع حليف آخر
على الساحة الدولية ،إذ كشف مصدر دبلوماسي
إيراني رفيع المستوى لـ"الجريدة" ،أن الصين فاجأت
ط ـه ــران ،فــي اج ـت ـمــاع فيينا ال ــذي خـصــص لبحث
مـصـيــر االت ـف ــاق ال ـن ــووي بـعــد ان ـس ـحــاب ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة مـنــه ،ب ــ"مــواقــف م ـعــانــدة" ،بـعــد تـهــديــدات

إيران بإغالق مضيق هرمز ،وعرقلة إمدادات الطاقة
من دول الخليج.
وأكد المصدر أن الصينيين طلبوا من األوروبيين
تعليق حزمة الضمانات االقتصادية لإليرانيين
لمواجهة العقوبات التي ستفرضها واشنطن بحلول
أغسطس المقبل ،حتى توضح طهران مغزى حديث
الــرئـيــس حـســن روح ــان ــي وقـ ــادة ال ـحــرس ال ـثــوري،
بعرقلة تصدير جميع دول الخليج للنفط.
وذك ــر أن الصينيين قــالــوا لإليرانيين 02

عشية أداء الرئيس رجب طيب
إردوغان اليمين الدستورية أمام
الـبــرلـمــان ،لــواليــة رئــاسـيــة مــن 5
ً
س ـن ــوات ،لـتــدخــل تــركـيــا رسـمـيــا
فــي ال ـن ـظــام الــرئــاســي ،استغلت
ال ـس ـل ـط ــات ال ـت ــرك ـي ــة ال ـس ــاع ــات
األخيرة قبل رفع متوقع لقانون
ال ـط ــوارئ ،ال ـيــوم ،لـعــزل أكـثــر من
 18ألــف موظف ،وإغــاق وسائل
إعالم.
ويقضي المرسوم ،الذي نشر
ف ــي الـ ـج ــري ــدة ال ــرس ـم ـي ــة ،ب ـعــزل
ً
 18632شـخـصــا م ــن وظــائـفـهــم،
بـيـنـهــم أك ـثــر م ــن 02 9000

اقتصاد

11
السمات األمنية ألكثر ً
العمالت الورقية تداوال
في العالم

ثقافات

١٤

اكتشافات أثرية تلفت
أنظار العالم إلى
اإلسكندرية

دوليات

23
تونس :ارهابيون يقتلون
 6عناصر أمن

دوليات

٢٣

ّ
خروقات تعلق اتفاق
درعا ...وإيران تتعهد
بالبقاء في سورية

رياضة

٢٧

إردوغان ويلدريم رئيس مجلس النواب القادم وآخر رئيس وزراء تركي

عقد المربع الذهبي
اكتمل ...والعين على
المباراة النهائية

ةديرجلا

•
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الثانية

استقباالت نائب األمير

«صوتنا النسائي» :نناشد أولي األمر إلزام
الجميع تطبيق القانون

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ن ــائ ــب األم ـيــر
ولي العهد الشيخ نواف األحمد
بقصر السيف صباح أمس رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم .كما
اسـتـقـبــل س ـمــوه رئ ـيــس مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ج ــاب ــر
المبارك.
ً
واستقبل سموه أيـضــا نائب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الــداخـلـيــة وزي ــر الــدفــاع باإلنابة
الشيخ خالد الجراح.

«المواطنون ضجوا ّ
وخيم اإلحباط من ممارسات بعض النواب»
ن ـ ــاش ـ ــد تـ ـجـ ـم ــع "صـ ــوت ـ ـنـ ــا الـ ـنـ ـس ــائ ــي"
التطوعي أولي األمر إلزام الجميع تطبيق
ال ـقــانــون وعـ ــدم ال ـت ـهــاون ب ــأي ت ـج ــاوز أو
تعسف ،ال سيما في ظل "الظروف الراهنة
والتحديات التي تــواجــه وطننا الحبيب
الـ ـك ــوي ــت ،ومـ ــن م ـن ـط ـلــق إي ـم ــان ـن ــا ال ـق ــوي
بدور المرأة الكويتية والمجتمع المدني
في الحفاظ على استقرار وتطور وطننا
الغالي".
وقال التجمع النسائي ،في بيان صحافي:

ً
نائب األمير مستقبال المبارك أمس

العازمي يوجه بتسريع االستعدادات
للعام الدراسي المقبل
بحث التعاون التربوي مع السفيرين األميركي والفرنسي
●

فهد الرمضان

ت ـ ـ ـفـ ـ ــاعـ ـ ــا مـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــا نـ ـش ــرت ــه
"الجريدة" في عدد سابق ،شدد
وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ـ ــر الـتـعـلـيــم
العالي د .حامد العازمي على
قياديي وزارة التربية بضرورة
س ـ ــرع ـ ــة االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء مـ ـ ــن ع ـق ــود
ال ـص ـيــانــة ف ــي ك ــاف ــة الـمـنــاطــق
التعليمية ،اضــافــة إلــى أهمية
االس ـت ـعــداد الـجـيــد لـبــدء الـعــام
الــدراســي الجديد في سبتمبر
المقبل.
جــاء ذلــك فــي اجـتـمــاع عقده
ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـ ـعـ ــازمـ ــي م ـ ــع وك ـي ــل
قطاع الشؤون المالية ووكيل
ال ـم ـن ـشــآت ال ـتــربــويــة بــاالنــابــة
يوسف النجار والذي تم خالله
بحث موضوع عقود الصيانة
واالستعدادات للعام الدراسي
الجديد.

local@aljarida●com

وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ت ــرب ــوي ــة
مطلعة لـ "الـجــريــدة" ان الوزير
العازمي أبدى حرصه الشديد
على أهمية انهاء مشكلة عقود
الـصـيــانــة الـخــاصــة بالمناطق
التعليمية في أقــرب وقــت لكي
ي ـت ــم االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد لـ ـب ــدء ال ـع ــام
ال ــدراس ــي وض ـم ــان انـسـيــابـيــة
العمل في المدارس.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع تـ ـط ــرق ك ــذل ــك ال ــى
عملية االستعداد لالنتقال إلى
المبنى الـجــديــد وإعـ ــداد خطة
للنقل التدريجي بعد استكمال
جاهزية المبنى بشكل نهائي.
وفي موضوع آخر ،استقبل
الــوزيــر الـعــازمــي صـبــاح أمــس
في مكتبه بديوان عام الــوزارة
سـ ـفـ ـي ــر الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــده
االميركية لدى البالد ،لورانس
س ـي ـل ـفــرمــان ،وتـ ــم ب ـحــث سبل

حامد العازمي

تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز وت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر مـ ـ ـج ـ ــاالت
الـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن عـلــى
ال ـص ـع ـيــد ال ـت ــرب ــوي والـتـعـلـيــم
ال ـع ــال ــي ،ك ـمــا اسـتـقـبــل الــوزيــر
سفير فرنسا ماري مسدبوي.

"يجب أال يعفى أحد أيا كان من المساء لة
وال ـم ـح ــاس ـب ــة ل ـه ــذا ال ـع ـب ــث ب ــال ـم ــال ال ـع ــام
وال ـف ـســاد ال ـضــارب أطـنــابــه والـمـثـبــت  -مع
األســف  -بتقارير دولية" ،مضيفا "على أن
يـكــون ذلــك بـحــزم وبــا ت ــردد على الجميع
إلص ــاح ش ــؤون ال ـب ــاد ،وللتضييق على
الفاسدين ،وفي المقابل التأكيد على تعزيز
الكفاء ات الكويتية وتشجيعها لتمكينها
من المساهمة الفعلية في التنمية المرجوة
وتخطي هذه الفترة العصيبة".

وأشار البيان الى أن المواطنين "ضجوا
وخـ ـ ّـيـ ــم اإلح ـ ـبـ ــاط م ـم ــا ي ـ ـ ــراه ال ـج ـم ـي ــع مــن
ممارسات خاصة من قبل بعض ممثلينا
فــي البرلمان ممن لــم يـبــروا بقسمهم أمــام
إغ ـ ــراء ات ال ـمــال وال ـس ـل ـطــة" ،مبينا أن "فــي
ال ـت ــاري ــخ الـبـعـيــد وال ـم ـعــاصــر ل ـل ــدول خير
عبرة بما آلت إليه أحوالها بيد الفاسدين
من أهلها ،وبعون الله وبجهود المخلصين
لهذه األرض ،نجدد األمــل ونـضــيء شمعة
بدال من لعن الظالم".

البحرين :اسم الكويت اقترن في «الهيكلة» :وفرنا  4814فرصة تدريبية
المحافل الدولية بالعمل الخيري في  55شركة من القطاع الخاص
أعلن برنامج إعادة هيكلة القوى
العاملة والجهاز التنفيذي للدولة
ان ـط ــاق م ـش ــروع ت ــدري ــب الـطـلـبــة
بــال ـت ـعــاون م ــع ش ــرك ــات مـخـتـلـفــة،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى تــوف ـيــر  4814فــرصــة
تدريبية في  55شركة خاصة.
وقــال مراقب تدريب الطلبة في
ادارة تـنـمـيــة ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة في
البرنامج طــارق الكندري لـ"كونا"
أمــس ،إن الـمـشــروع التدريبي هو
الـ 14من نوعه على التوالي.
وأوضــح الكندري أن البرنامج
وف ــر  4814ف ــرص ــة تــدري ـب ـيــة وتــم
ً
ت ـس ـج ـيــل أكـ ـث ــر م ــن  1266طــال ـبــا
بالشراكة مع القطاع الخاص وتم
ً
ق ـبــول  825م ـتــدربــا مـمــن تنطبق
عليهم الشروط من طالب الثانوية
والمعاهد والجامعات.
وذكـ ــر أن ال ـم ـش ــروع الـتــدريـبــي
سيستمر إلى الثاني من أغسطس
ً
الـ ـق ــادم م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن ال ـتــدريــب
الميداني يصقل المهارات ويطور
ً
الـقــدرات ويفتح للمشاركين آفاقا
للمستقبل ويحقق لهم فرص عمل.

اعتبر رئيس اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ عيسى بن
علي للعمل التطوعي حسن بوهزاع أن اختيار سمو أمير
الكويت الشيخ صباح األحمد قائدا إنسانيا ،والكويت مركزا
إنسانيا جاء تتويجا لتاريخها الحافل بالعمل الخيري ،الذي
اقترن به اسم الكويت في المحافل الدولية.
وأكد بوهزاع في تصريح لـ"كونا" أمس ،أن العمل التطوعي
والخيري هو أحد العوامل والقواسم المشتركة التي تجمع
مملكة البحرين ودولة الكويت ،مبينا انه ينطلق من الثقافة
اإلسالمية التي تشجع على النشاط اإلنساني.
وأضاف ان اللجنة المنظمة بدأت مخاطبة الجهات المعنية
في الكويت لترشيح شخصية كويتية ،من اجل نيل الجائزة
في نسختها الثامنة خالل االحتفالية التي تقام في سبتمبر
المقبل بالمملكة ،نظرا للباع الطويل الذي تتميز به الكويت
في العمل الخيري واإلنساني.
وأ كــد المسؤول البحريني عمق العالقات الثنائية بين
ً
الـبـحــريــن وال ـك ــوي ــت ،الف ـتــا إل ــى أن عـ ــددا م ــن الشخصيات
الكويتية البارزة في العمل التطوعي حصد الجائزة على
مدار األعوام الماضية منهم الدكتورة سعاد الفريح ،والدكتور
عبدالمحسن الخرافي وجواد بوخمسين.
وأض ــاف أنــه تــم تكريم الــدكـتــور عبدالله المعتوق العام
الـمــاضــي خــال االحتفالية الـتــي أقيمت فــي جامعة الــدول
العربية ،بحضور أمينها العام الدكتور أحمد أبوالغيط.

طارق الكندري

وأف ـ ـ ــاد ب ـ ــأن الـ ـمـ ـش ــروع حـصــد
ً
ن ـتــائــج م ـث ـمــرة وح ـق ــق ك ـث ـي ــرا من
األهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـم ـت ـم ـث ـل ــة فـ ــي تـغـيـيــر
مفاهيم العمل لــدى أبـنــاء الجيل،
إذ تــم تـنــويــع ف ــرص ال ـتــدريــب في
ق ـط ــاع ــات م ـخ ـت ـل ـفــة م ـث ــل ال ـب ـنــوك
واالتصاالت واالستثمار والتأمين
وال ـت ـجــزئــة وال ـم ـحــامــاة والـصـحــة
وال ـت ــرف ـي ــه وال ـص ـن ــاع ــات وال ـن ـفــط

وجمعيات النفع العام والجمعيات
التعاونية وغيرها.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد االه ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام ب ــالـ ـشـ ـب ــاب
الكويتيين الــذيــن ال يــزالــون على
مـقــاعــد ال ــدراس ــة مــن حـيــث تقديم
ال ـتــدريــب األم ـث ــل ل ـهــم وتمكينهم
ً
تحقيقا لرغبة سمو أ مـيــر البالد
ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ف ــي دع ــم
وتمكين الشباب.
وب ـ ـيـ ــن ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري أنـ ـ ــه تـ ــم ه ــذا
العام طرح المشروع بشكل جديد
م ــن خ ــال الـتـسـجـيــل اإللـكـتــرونــي
واختيار مكان التدريب وتحميل
ً
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـن ــدات تـ ـسـ ـهـ ـي ــا ل ـل ـط ـل ـبــة
الراغبين بالمشاركة.
وأع ـ ــرب ع ــن ال ـش ـك ــر ل ـل ـشــركــات
الداعمة ،التي قامت بتوفير فرص
ً
تدريبية مثمنا دورها الوطني في
تحقيق ا لـمـســؤو لـيــة المجتمعية
وكـ ــذلـ ــك دور أول ـ ـيـ ــاء األمـ ـ ـ ــور فــي
توجيه أبنائهم للتدريب الصيفي.

زبيدوف :تسهيالت كبيرة لتأشيرات الكويتيين السفارة األلمانية :إجراءات التأشيرة
مباحثات مع «الكويتية» لفتح خط مباشر للعاصمة الطاجيكية
تستغرق بين  3و 5أيام للكويتيين
●
ناصر الخمري

أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــر جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة
ط ــاج ـي ـك ـس ـت ــان ل ـ ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت،
د .ز بـ ـ ـي ـ ــدا لـ ـ ـل ـ ــه ز بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدوف ،أن
هـ ـ ـن ـ ــاك تـ ـسـ ـهـ ـي ــات كـ ـبـ ـي ــرة فــي
م ـن ــح الـ ـت ــأشـ ـي ــرات لـلـكــويـتـيـيــن
وللمقيمين في الكويت من جميع
الجنسيات ،ألن بـلــده أعـلــن عام
 2018انه عام السياحة ،حيث يتم
تسليم التأشيرة خــال ساعات
فقط ،مشيرا إلــى أن هناك رحلة
ي ــوم ـي ــة ت ـن ـط ـلــق فـ ــي ال ـخــام ـســة
مـ ـس ــاء ل ـل ـعــاص ـمــة ال ـطــاج ـي ـك ـيــة
عبر "فــاي دبــي" حاليا ،وهناك
مباحثات مــع الخطوط الجوية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة وط ـ ـي ـ ــران الـ ـج ــزي ــرة
وال ــوط ـن ـي ــة ل ـف ـتــح خ ــط م ـبــاشــر
للعاصمة الطاجيكية ،مبينا أن
هـنــاك ارتـفــاعــا فــي عــدد السياح
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن لـ ـب ــاده ف ــي ال ـف ـتــرة
األخيرة.

وقـ ــال زب ـي ــدوف خ ــال مــؤتـمــر
صـحــافــي ب ـشــأن تــوقـيــع اتفاقية
بين الصندوق الكويتي للتنمية
ووزارة المالية الطاجيكية لدعم
االق ـت ـص ــاد ف ــي بـ ـ ــاده ،أم ـ ــس ،إن
ت ـ ـبـ ــادل زي ـ ـ ـ ــارة ال ـ ــوف ـ ــود مـ ــن كــا
ا لـبـلــد يــن بشكل كبير د لـيــل على
قوة العالقات بين البلدين.
وذك ــر أن االتـفــاقـيــة عـبــارة عن
ق ــرض بقيمة  7.5مــايـيــن ديـنــار
إلصـ ــاح ال ـط ــرق ،مـشـيــرا إل ــى أن
بـ ــاده ق ــد وق ـعــت ح ــوال ــي خمس
اتفاقيات مع الصندوق الكويتي
ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ع ـل ــى م ـ ــدى ال ـع ـشــريــن
عاما الماضية على شكل قروض
إلن ـ ـجـ ــاز ع ـ ــدة مـ ـش ــاري ــع ت ـســاعــد
االقتصاد الطاجيكي على النمو.
وأوض ــح أن ب ــاده تسعى الى
ت ـطــويــر عــاقــات ـهــا االق ـت ـصــاديــة
مـ ــع الـ ـك ــوي ــت ل ـت ــرت ـق ــي ب ـه ــا ال ــى
العالقات السياسية التي وصفها
ب ــالـ ـمـ ـمـ ـت ــازة ،مـ ـشـ ـي ــرا الـ ـ ــى دع ــم

الصندوق الكويتي للتنمية لعديد
من المشاريع التنموية في بالده،
إال أن القطاع الخاص لم يبدأ بعد
في االستثمار.
وقـ ـ ــال :م ــن ال ـص ـعــوبــة بـمـكــان
ج ـلــب االس ـت ـث ـم ــارات ال ـكــوي ـتـيــة،
ونـ ـح ــن ن ـ ـحـ ــاول بـ ـق ــدر اإلمـ ـك ــان
إقـنــاع الـقـطــاع الـخــاص الكويتي
لالستثمار في طاجيكستان ،الفتا
الـ ــى أن ب ـ ــاده ت ـع ـطــي ض ـمــانــات
ج ـي ــدة لـلـمـسـتـثـمــريــن األج ــان ــب،
مشيرا الى أن بــاده وقعت بغية
تـشـجـيــع وجـ ــذب رجـ ــال األع ـمــال
ات ـف ــاق ــا م ــع  25بـ ـل ــدا ّ ف ــي جـمـيــع
أنحاء العالم عن تجنب االزدواج
ال ـض ــري ـب ــي م ــع  18دولـ ـ ــة ب ـشــأن
حماية حقوق المستثمرين ،وهذه
ال ــوث ــائ ــق ت ـمــت ال ـمــواف ـقــة عليها
ومعترف بها من الحكومة.
وأوض ــح أن ب ــاده تسعى الى
تقوية عالقاتها مع الدول العربية،
مشيرا إلى أنه منذ افتتاح سفارة

ارتفاع األحمال يقطع الكهرباء
عن الفردوس والدوحة والصليبيخات
ش ـهــدت م ـنــاطــق ال ـف ــردوس،
والـ ـ ــدوحـ ـ ــة ،وال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات،
ع ـصــر أمـ ــس ،ان ـق ـطــاعــا للتيار
الـكـهــربــائــي نـتــج عــن عـطــل في
إحدى المحطات المغذية لتلك
المناطق.
وأعـ ـلـ ـن ــت م ـ ـصـ ــادر ب ـ ـ ــوزارة
الكهرباء أنها حركت على الفور
فرقها لفحص المحوالت ،وحل
مـشـكـلــة ان ـق ـط ــاع ال ـت ـي ــار ال ــذي
شـمــل مـنــاطــق ع ــدة فــي الـبــاد،
ً
ع ـل ـم ــا بـ ــأن م ـئ ــات االتـ ـص ــاالت
وردت إلـ ــى الـ ـ ـ ــوزارة لـلـشـكــوى
م ــن ف ـت ــرة االن ـق ـط ــاع الـطــويـلــة،
بــال ـتــزامــن م ــع ارت ـف ــاع درج ــات
الحرارة ،ووجود مرضى وكبار
سن وأطفال داخل المنازل.
وب ـ ـي ـ ـمـ ــا أش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـصـ ــادر
لـ"الجريدة" إلى أن سبب العطل
يعود الى ارتفاع درجات حرارة
الجو ،وبالتالي ارتفاع األحمال
الـتــي بلغت  13865مـيـغــاواط،
أك ـ ـ ــدت أن م ـه ـن ــدس ــي الـ ـ ـ ــوزارة
وفنييها عملوا على معالجة
األم ــر إلع ــادة الـتـيــار تدريجيا
إلى المناطق.
من جهته ،أكد مصدر أمني
لـ ـ ــ"الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ان ـ ـ ــه ت ـ ــم اتـ ـخ ــاذ
إجــراء ات احترازية في السجن
الـمــركــزي ،وتشغيل الـمــولــدات
االحتياطية من قبل مهندسي
الوزارة ،بعد انقطاع التيار عن
مجمع السجون بالصليبية.
وف ــي وق ــت الح ــق م ــن مـســاء

أهابت بمراجعيها إلى تقديم الطلبات قبل السفر بوقت كاف
ذكرت السفارة األلمانية أنها تعمل حاليا بأقصى
طاقة إلنجاز تأشيرات مقدمي الطلبات الكويتيين
والمقيمين داخــل الكويت الراغبين في السفر الى
ألمانيا وآيسلندا وفنلندا والنرويج ،خالل موسم
العطل.
وقالت السفارة في بيان صحافي ان طاقم السفارة
يعمل مع فريق عمل مركز القبس جنبا الى جنب،
وبمجهود كبير على إنـجــاز مــا يـقــارب  2500الى
 3000طلب اسبوعيا مــن أجــل الـحـفــاظ على وقت
انتظار معتدل وتوفير إنجاز سلس للمعامالت.
وأضافت ان إجــراء ات الحصول على التأشيرة
عادة ما تستغرق مدة تتراوح بين  3و 5أيام عمل،
ان كــان مـقــدم الطلب يحمل الجنسية الكويتية،
وتصل المدة الى  12يوم عمل في حال كان مقدم
الطلب يحمل جنسية أخرى ،مشيرة الى انه عند
وصول الطلب الى السفارة األلمانية ،تتم اإلجراءات
األخيرة للحصول على التأشيرة بشكل الكتروني
ف ــي ألـمــانـيــا وف ــي دول م ـعــاهــدة الـشـنـغــن ولـيــس

زبيدالله زبيدوف

بالده في الكويت منذ  6سنوات،
وأثناء الزيارة التي قام بها رئيس
ب ــاده الــى الـكــويــت تعد انطالقة
حـقـيـقـيــة ل ـت ـطــويــر عــاق ـت ـهــا مــع
ال ـكــويــت ودول عــربـيــة م ـجــاورة،
خـصــوصــا أن ــه سفير مـحــال الــى
األردن ولبنان.

الكندري :اجتماع لجنة العمليات والتدريب الخليجية
يعزز التعاون الدفاعي المشترك
أك ـ ــد مـ ـع ــاون رئـ ـي ــس األركـ ـ ــان
العامة لهيئة العمليات والخطط
بالجيش الكويتي الـلــواء الركن
محمد الـكـنــدري أن االجـتـمــاع الـ
 23للجنة العمليات وا لـتــدر يــب
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة يـ ـه ــدف إل ـ ــى تـعــزيــز
التعاون العسكري لدول المجلس
بما يحقق التكامل الدفاعي بين
هذه الدول على أعلى المستويات.
ج ــاء ذل ــك ف ــي ب ـي ــان صـحــافــي

صـ ـ ـ ــادر مـ ــن م ــدي ــري ــة ال ـت ــوج ـي ــه
ال ـم ـع ـن ــوي وال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـع ــام ــة
بوزارة الدفاع أمس بمناسبة بدء
االجتماع ال ـ  23للجنة بحضور
مـســاعــدي رؤس ــاء أرك ــان الـقــوات
المسلحة للعمليات وذلك لبحث
سبل التعاون المشترك في مجال
العمليات والتدريب ضمن إطار
مــوحــد لـلـقــوات المسلحة بــدول
المجلس.

تركيا« :تفنيش»  18ألف...
مهندسو وفنيو الكهرباء خالل معاينة األعطال
ام ــس ،أعـلـنــت وزارة الـكـهــربــاء
انه تم اصالح الخلل الفني الذي
تـعــرضــت ل ــه مـحـطــة الـتـحــويــل
الرئيسية في منطقة العارضية
( ،)Aوالــذي تسبب في انقطاع
التيار الكهربائي عن اجزاء في
ثالث مناطق.
وذكـ ـ ــرت الـ ـ ـ ــوزارة ان عملية

اص ــاح العطل الفني ادت الى
عودة التيار تباعا الى المناطق
الـ ـمـ ـت ــأث ــرة ب ـ ـ ــدءا مـ ــن ال ـس ــاع ــة
الــرابـعــة مـســاء حتى السادسة
مساء.

للسفارة أي تأثير على تحديد وقت اإلجراءات.
وأشارت السفارة الى ان مكتب القبس يقدم حاليا
للمراجعين الــراغـبـيــن فــي الـحـصــول على تأشيرة
الشنغن مواعيد تتراوح بين  10و 14يوما ،ويعود
سبب طول وقت االنتظار الى زيادة عدد المراجعين
المفاجئ لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة في
وقت قصير قبل موعد سفرهم في موسم العطل.
وأكدت السفارة ان إجراء المعامالت يتم بشفافة
وإتقان لجميع شركاء السفارة من الوسط الحكومي
ورجال األعمال وزوار ألمانيا المعتادين والزائرين
ألول مرة ،ال يمكن للسفارة أن تتعامل مع أي طلب
لموعد فردي مستعجل إال إذا كانت حالة إنسانية
مستعجلة أو حالة سفر وفد حكومي.
وأهابت السفارة بجميع مراجعيها بشأن باقي
الحاالت المتعلقة بالسفر لغرض السياحة والزيارة
العائلية والفحص الطبي أو اجتماعات عمل منتظمة
تقديم معاملة الحصول على التأشيرة قبل موعد
السفر بوقت كاف.

عــامــل فــي جـهــاز الـشــرطــة ،و 6000فــي ال ـقــوات المسلحة،
ونحو  1000بــوزارة العدل ،و 650بــوزارة التربية ،بينهم
ً
 199أكاديميا في جامعات بأنحاء البالد.
ً
وتـضـمــن الـمــرســوم أي ـضــا إغ ــاق  12جمعية ،وشبكة
تلفزيون ،و 3صحف ،بينها "والة" ،الناطقة باللغة الكردية،
فــي محافظة دي ــار بـكــر ،و"اوزغــورلــوكـشــو ديموكراسي"
المؤيدة لألكراد.
وسيشهد اليوم بدء العمل بالنظام الرئاسي ،بناء على
التعديالت الدستورية التي أقرت في استفتاء أبريل .2017
وبموجب هذا النظام الرئاسي ،فإن السلطات التنفيذية
ً
ً
ً
تصبح حكما بيد رئيس البالد ،الذي سيكون قادرا أيضا
على إصدار مراسيم رئاسية.
ولرئاسة البرلمان الدورة المقبلة ،رشح حزب العدالة
والتنمية ،الحاكم ،بن علي يلدريم ،الذي سيصبح ،اليوم،
آخر رئيس للوزراء في تركيا الحديثة.
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وذكر البيان أن اللواء الكندري
رح ـ ــب ب ــال ـض ـي ــوف خ ـ ــال كـلـمــة
بالجلسة االفتتاحية ونقل لهم
ت ـح ـي ــات ال ـن ــائ ــب األول لــرئـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
الشيخ ناصرالصباح وتحيات
رئ ـيــس االرك ـ ــان الـعــامــة للجيش
ال ـف ــري ــق ال ــرك ــن م ـح ـمــد الـخـضــر
ون ــائ ــب رئ ـي ــس االرك ـ ـ ــان ال ـعــامــة
للجيش الـفــريــق الــركــن عبدالله

النواف متمنيا لهم طيب اإلقامة
في بلدهم الكويت .وتقدم بالشكر
ال ـ ــى األم ـ ــان ـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـش ــؤون
العسكرية على جهودها إلنجاح
ه ــذه االج ـت ـمــاعــات وث ـمــن العمل
لتعزيز أواصــر التعاون واإلخاء
ب ـي ــن دول ال ـم ـج ـل ــس ت ـح ــت ظــل
الـ ـقـ ـي ــادة ال ـح ـك ـي ـمــة ل ـ ـقـ ــادة دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون ل ــدول الخليج
العربية.

إيران تلقت «لكمة صينية»...
إن باستطاعتهم تخصيب اليورانيوم بأي نسبة على أن
يتحملوا بأنفسهم عواقب قراراتهم ،لكن تهديدهم بإقفال
"هرمز" أو منع باقي الدول الخليجية من تصدير نفطها
يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الصين ويعنيها بشكل
مباشر ويدفعها للتحول إلى معارض لطهران.
وبـ ّـيــن أن الــوفــد الصيني اعتبر أنــه مــن "غير المقبول
أن يقدم المجتمع الدولي ضمانات إليران في وقت تقوم
ً
هي بتهديده" ،الفتا إلى أنه رغم تمسك الصينيين برفض
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة األح ــادي ــة ،فــإنـهــم اشـتــرطــوا تقديم
ً
طهران توضيحات بشأن التهديدات التي تمثل مساسا
ً
مباشرا بمصالح بكين ،حتى يمكنهم إعطاء ضمانات لها
للبقاء في االتفاق النووي.
وأشار المصدر إلى أن الموقف الصيني تسبب في عرقلة
حزمة ضمانات أوروبية اشتملت على ضمان شراء مليون
ً
برميل نفط إيراني يوميا ،إضافة إلى رصد ميزانية بين 10

مــن جهتهم ،عبر المشاركون
ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ب ـح ـســب ال ـب ـيــان
ع ــن ش ـكــرهــم وت ـق ــدي ــره ــم لــدولــة
الـ ـك ــوي ــت ع ـل ــى اس ـت ـض ــاف ــة مـثــل
هذه االجتماعات التي تسهم في
تعزيز العمل العسكري الخليجي
ال ـم ـش ـتــرك ب ـمــا يـحـقــق مـنـظــومــة
عمل موحدة لدول المجلس.

ً
و 15مليار يورو سنويا تستفيد منها الشركات األوروبية
لالستثمار والعمل في إيران وحماية الشركات األوروبية
من أي عقوبات أميركية بإصدار قانون يحميها.
ولـفــت إلــى أن التحول الصيني ســاهــم فــي تمسك ممثلي
االتحاد األوروبي بضرورة انضمام طهران إلى معاهدة ""FATF
لمكافحة غسل األموال ودعم اإلرهاب لتنفيذ حزمة الضمانات
بعد التأكد من أن عوائد االستثمار لن تستخدم في تمويل
الميليشيات المتمردة أو تأجيج الصراعات في المنطقة.
وأوضح المصدر أن األوروبيين أبلغوا وزير الخارجية
اإليراني محمد جــواد ظريف أن تقديم ضمانات في ظل
ً
إطالق التهديدات يعد خضوعا لن تقبله دول االتحاد.
وعلى النقيض مــن جدية الــوفــد الصيني واالشـتــراط
األوروبــي ،مازح ممثلو روسيا الوفد اإليراني وشجعوه
على إغالق الممر المائي ،األمر الذي قد يدفع سعر برميل
النفط إلــى بلوغ  200دوالر ،وهــو ما يصب في مصلحة
االقتصاد الروسي ،حيث تمثل إيرادات النفط ثلث صادرات
ً
البالد تقريبا.

ةديرجلا
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محليات

األمير :تطوير التعاون مع الصين يعزز التنمية ورفاهية الشعبين
أكد في حوار مع «شينخوا» أهمية زيارته الرسمية لبكين من أجل توطيد العالقات في مختلف المجاالت
أكد سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد أهمية زيارته الرسمية
لجمهورية الصين الشعبية ،السيما في مجال توطيد الشراكة
االستراتيجية بين البلدين.
واعتبر سموه في مقابلة خاصة مع وكالة األنباء الصينية «شينخوا»
بمناسبة الزيارة ،أن تطوير الشراكة والتعاون بين البلدين على
أساس المنفعة المتبادلة والتعاون االقتصادي المشترك يسهم
في رفع مستوى الرفاهية للشعبين وتعزيز سبل التقدم والتنمية
المشتركة.

وأشاد سموه بعمق عالقات التعاون ًبين الكويت والصين التي بلغت
مرحلة الشراكة االستراتيجية ،مشيرا إلى أن الكويت أول دولة
خليجية عربية ارتبطت بعالقات دبلوماسية مع الصين ،وأن زيارته
الحالية تؤكد العزم على تعزيز هذه العالقات وتوطيد الشراكة
المجاالت.
االستراتيجية في جميع ً ً
وتوقع أن تؤدي الصين دورا داعما في خلق منصة اقتصادية
مشتركة تحقق التبادل التجاري والمصلحة المشتركة على أساس
المنفعة المتبادلة بين جميع الدول في منطقة شمال الخليج.

وأكد أهمية ثقل الصين السياسي وشبكة عالقاتها الواسعة التي
من شأنها أن تسهم في المساعدة ً على مواجهة التحديات الكبيرة
في اإلطار الخليجي والعربي ،منوها بمستوى التنسيق العالي بين
البلدين ،والذي تضاعف بعد حصول الكويت على مقعد غير دائم في
مجلس األمن الدولي.
وفيما يلي نص مقابلة سمو أمير البالد مع وكالة األنباء الصينية:

• ت ــوط ــدت أواصـ ـ ــر ال ـعــاقــات
الـثـنــائـيــة بـيــن الـكــويــت والـصـيــن
بصورة سريعة ومثمرة في شتى
المجاالت منذ أن أقامت الكويت
عــاقــات دبلوماسية مــع الصين
ف ــي ع ــام  1971وال ـت ــي أصـبـحــت
معها الكويت أول دولة خليجية
ت ـق ـيــم ع ــاق ــات دب ـل ــوم ــاس ـي ــة مــع
الصين .كما تعد هذه سابع زيارة
تقوم بها سموكم للصين .فما هي
من وجهة نظركم أهم اإلنجازات
ال ـتــي تـحـقـقــت ف ــي الـصـيــن خــال
ال ـع ـقــود األخـ ـي ــرة؟ وم ــا األهـمـيــة
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة لـ ـل ــزي ــارة بــالـنـسـبــة
للبلدين والنتائج التي تتوقعون
أن تثمر عنها؟
 ترتبط دولة الكويت بعالقاتصـ ــداقـ ــة ت ــاريـ ـخـ ـي ــة وط ـ ـيـ ــدة مــع
جمهورية الصين الشعبية ازدادت
ً
رسوخا مع مرور الزمن في جميع
المجاالت السياسية واالقتصادية
ون ـح ــن نـعـتــز ف ــي دول ـ ــة الـكــويــت
ب ـ ــأ نـ ـ ـن ـ ــا أول دو لـ ـ ـ ـ ـ ــة خ ـل ـي ـج ـي ــة
ارت ـب ـطــت ب ـعــاقــات دبـلــومــاسـيــة
م ــع ج ـم ـهــوريــة ال ـص ـي ــن ،وتــأتــي
زيــارتـنــا إلــى الصين اآلن لتؤكد
عزمنا على تعزيز هــذه العالقة

هذه الشراكة وتوطيدها ،إذ تعمل
ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة ف ــي الـبـلــديــن
وت ـن ـســق ف ــي هـ ــذا ال ـم ـج ــال ،وقــد
ت ـح ـق ـقــت أرق ـ ـ ــام ق ـيــاس ـيــة لـحـجــم
الـتـبــادل الـتـجــاري بيننا ،كما أن
الصين تحتل مراكز متقدمة في
ح ـجــم ال ـ ـصـ ــادرات الـكــويـتـيــة من
ال ـن ـف ــط الـ ـخ ــام وم ـش ـت ـق ــات ــه ،كـمــا
أننا نعتز بأننا أول دولــة توقع
مذكرة تفاهم للتعاون مع الصين
فـ ــي م ـ ـبـ ــادرة ال ـ ـحـ ــزام وال ـط ــري ــق
بعد إعالنها عــام  2013وربطها
برؤيتنا اإلستراتيجية في جعل
ً
ً
ً
الكويت مركزا اقتصاديا وماليا
ً
عــال ـم ـيــا ك ـمــا أن الـتـنـسـيــق على
ً
المستوى السياسي قائم ثنائيا
وفــي إط ــار المنظمات اإلقليمية
والدولية.

المشتركة على أ س ــاس المنفعة
المتبادلة بين جميع ا ل ــدول في
ً
منطقة شمال الخليج ومتفهما
خ ـ ـصـ ــوص ـ ـيـ ــة مـ ـ ــوقـ ـ ــع ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الجغرافي فيها وجميع األبعاد
السياسية واالقتصادية واألمنية.
كـمــا نـتــوقــع أن يـكــون الجانب
ً
ً
ال ـص ـي ـنــي ش ــري ـك ــا اسـتــراتـيـجـيــا
ً
ً
ومستثمرا أ ســا سـيــا فــي تطوير
البنية التحتية لمدينة الحرير
وإنـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق صـ ـن ــاعـ ـي ــة
وتكنولوجية متقدمة في منطقة
شمال الكويت.
كـ ـ ـم ـ ــا نـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع م ـ ـ ــن ال ـ ـجـ ــانـ ــب
ال ـص ـي ـنــي الـ ـتـ ـع ــاون م ــع ش ــرك ــاء
اقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن آخـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــن ف ــي
تـطــويــر ه ــذه الـمـنـطـقــة الـحـيــويــة
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة إذ تـ ـتـ ـج ــاوز
مساحتها أكثر من  10في المئة
م ــن الـمـســاحــة اإلج ـمــال ـيــة لــدولــة
الكويت.
ونتوقع من الجانب الصيني
م ـ ـنـ ــح دولـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت أول ـ ــوي ـ ــة
وخصوصية استثمارية وتشجيع
الشراكات التجارية والمؤسسات
ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة فـ ــي ه ــذا
الـ ـسـ ـي ــاق ،وأن يـ ـك ــون ال ـت ـع ــاون
الصيني الكويتي االقتصادي ذا
طابع خاص وامتيازات خاصة.

عالقات
التعاون مع
الصين بلغت
مرحلة الشراكة
االستراتيجية

ثقل بكين
السياسي
من شأنه
المساعدة
على مواجهة
التحديات
المحيطة

وتوطيد الشراكة االستراتيجية،
ال ـت ــي أس ـس ــت ب ـيــن ال ـب ـلــديــن في
جـمـيــع ال ـم ـج ــاالت ،وألن ـن ــا ن ــدرك
أه ـم ـيــة ال ـص ـيــن ع ـلــى الـمـسـتــوى
الـ ـ ــدولـ ـ ــي فـ ـه ــي الـ ـعـ ـض ــو الـ ــدائـ ــم
ف ــي م ـج ـلــس األمـ ـ ــن إض ــاف ــة إل ــى
أهميتها وحجمها اال قـتـصــادي
العالمي ومــا تشكله من ثقل في
ً
هــذا الـسـيــاق ون ـظــرا إلــى أن هذه
ال ــزي ــارة تــأتــي فــي مــرحـلــة دقيقة
ً
ً
وحـ ـس ــاس ــة إق ـل ـي ـم ـي ــا وع ــال ـم ـي ــا
ً
ً
سياسيا وأمنيا فإننا نتطلع إلى
التشاور مع األصدقاء في الصين
لبحث األوضاع والتطورات على
المستوى اإلقليمي والدولي.

تعزيز الشراكة
• هــل مــن الممكن أن تحدثنا
سـمــوكــم ع ــن ال ـم ــدى ال ــذي وصــل
إليه التعاون الكويتي-الصيني
ً
ح ــالـ ـي ــا فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ال ـس ـيــاســة
والتجارة والمال وغيرها وكذلك
آفاقه المستقبلية؟
 لقد بلغ التعاون بين بلدينامــرحـلــة ال ـشــراكــة االسـتــراتـيـجـيــة
ً
ون ـح ــن نـسـعــى م ـع ــا إلـ ــى تـعــزيــز

الصالح والروضان :الزيارة تضع
الكويت وسط ملتقى مصالح العالم
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون
مجلس ال ــوزراء أنــس الصالح أن زيــارة سمو األمير
للصين تعد مناسبة «تاريخية» ،ومن شأنها تقوية
العالقات بين البلدين على كل الصعد.
وقال الصالح ،لـ«كونا» وتلفزيون الكويت« ،نتطلع
إلى أفضل عالقات مع الصين ،من خالل إبرام اتفاقيات
ومذكرات تفاهم في مختلف المجاالت» ،مشيرا إلى
التوصل لتفاهم كويتي صيني إلب ــرام  7اتفاقيات
مهمة ستضع البالد في «وسط ملتقى مصالح العالم
ما بين الشرق والغرب».
وأعـ ــرب ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ع ــن أم ـلــه أن تـنـقــل هــذه
االتفاقيات العالقات الكويتية الصينية إلى مراحل
متقدمة وآفاق أوسع على جميع المستويات.
وشدد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ،في
تصريح مماثل ،على أن زيارة سمو أمير البالد لبكين

ستؤتي ثمارها على العالقات التي تجمع البلدين على
المديين المتوسط والبعيد .وأضاف أن زيارة سموه
ستتوج بالتوقيع على عدد من االتفاقيات التي تسهم
في تنمية وتطوير العالقات المتميزة بين البلدين،
السـيـمــا أنـهـمــا تـتـمـيــزان فــي الـعــديــد مــن الـمـجــاالت،
مثل الصناعي والتكنولوجي واالقتصادي والبناء
والتعمير والبنى التحتية.
وأش ــاد بـمــا تتمتع بــه الـصـيــن مــن اقـتـصــاد قــوي
ومتين ،خاصة في السنوات العشر الماضية ،قائال:
«نتطلع إلى االستفادة من أحد أهم اقتصادات العالم،
السيما في المجالين االقتصادي والتكنولوجي».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ال ـك ــوي ــت س ـت ـكــون «م ـع ـب ــرا» لـهــذا
االق ـت ـصــاد ال ـض ـخــم ،لـتــربــط ال ـش ــرق بــال ـغــرب ،الفـتــا
في الوقت ذاتــه إلــى تميز الكويت بقدرات هائلة في
المجاالت المختلفة ،السيما في االقتصادي والتجاري.

منصة اقتصادية مشتركة
• ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــام  2010ط ــر ح ــت
«رؤ يـ ـ ـ ـ ــة ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت  »2035ب ـغ ـيــة
ً
الـتـخـلــي تــدري ـج ـيــا ع ــن اقـتـصــاد
النفط وتحقيق اقتصاد متنوع
ً
ومـسـتــدام وفـقــا لـهــذه الــرؤيــة .ثم
فــي عــام  2014أصبحت الكويت
من أوائل دول العالم التي وقعت
على االتفاقيات المعنية بمبادرة
«الحزام والطريق» مع الصين ثم
قررت تحقيق التكامل بين «رؤية
الـكــويــت  »2035وه ــذه الـمـبــادرة
الصينية السيما فــي مشروعي
مدينة الحرير والجزر الشمالية
م ــن أجـ ــل دفـ ــع ت ـح ــوي ــل ال ـكــويــت
إل ـ ــى م ــرك ــز م ــال ــي وت ـ ـجـ ــاري فــي
المنطقة .فما هو اتجاه التعاون
الثنائي في هذا اإلطار؟ ما الدور
الذي تنتظرون أن يلعبه الجانب
الصيني في هذا الصدد؟
 تعزيز الرؤية االستراتيجيةلدولة الكويت الواردة في الخطة
اإلنـ ـم ــائـ ـي ــة ال ـخ ـم ـس ـيــة (- 2015
 )2020الصادرة بقانون التحول
الـتــدريـجــي إل ــى اقـتـصــاد متنوع
ومبني على المعرفة يجعل من
الكويت بيئة مشجعة لالستثمار
ً
ً
ً
ومـ ـ ــركـ ـ ــزا ت ـ ـجـ ــاريـ ــا ومـ ــال ـ ـيـ ــا فــي
الممرات االقتصادية العالمية.
ول ـت ـح ـق ـيــق الـ ــرؤيـ ــة الــوط ـن ـيــة
ك ــوي ــت جـ ــديـ ــدة  2035وركـ ـي ــزة
مستهدفة في الرؤية وهي المكانة

الدولية المتميزة لتكون الكويت
بحلول  2035في قائمة الـ  35دولة
األفـ ـض ــل ف ــي ج ـم ـيــع ال ـم ــؤش ــرات
العالمية والدولية.
وبـ ـلـ ـغ ــت اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات خ ـطــة
ال ـت ـن ـم ـي ــة حـ ـت ــى اآلن أك ـ ـثـ ــر مــن
 28م ـل ـي ــار دي ـ ـنـ ــار ك ــوي ـت ــي تـقــع
أغلبها فــي تـطــويــر قـطــاع النفط
وال ـ ـ ـغـ ـ ــاز وال ـ ـتـ ــوسـ ــع ف ـ ــي م ـج ــال
البتروكيماويات والبنية التحتية
والتعليم والرعاية الصحية كما
خصصت الــدولــة ملياري دينار
ل ـص ـنــدوق ال ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار فــي
زيادة األعمال وتعزيز الشراكات
ال ـم ـع ــرف ـي ــة ونـ ـق ــل ال ـم ـع ــرف ــة مــن
ت ـش ـج ـيــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار األج ـن ـب ــي
المباشر الذي نجح.
وتتجه الكويت إلــى إنـتــاج ما
نسبته  15في المئة من إجمالي
الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة مــن مـصــادر
مـتـجــددة (طــاقــة شمسية وطاقة
الـ ـ ــريـ ـ ــاح) .ت ــؤك ــد دول ـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت
ال ـت ــزام ــات ـه ــا ال ــدول ـي ــة كــاتـفــاقـيــة
التغير المناخي كونها من ضمن
مجموعة الـ  77والصين والتزامها
بـ ــأهـ ــداف ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة
(أجندة  2030األممية).
وت ـ ــرى دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت أنـ ــه من
خــال تطوير الشراكة والتعاون
ال ـث ـنــائــي م ــع ج ـم ـهــوريــة الـصـيــن
الـشـعـبـيــة ع ـلــى أسـ ــاس المنفعة
المتبادلة والتعاون االقتصادي
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل ت ـح ـق ـي ــق
ال ـم ـكــاســب ال ـم ـش ـتــركــة لـمـشــروع
طريق الحرير في ما يحقق رفع
مستوى الرفاه للشعبين الصيني
والـكــويـتــي وتـعــزيــز سبل التقدم
والتنمية المشتركة.
وفـ ـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــول إل ـ ــى
اقـتـصــاد مـتـنــوع مـسـتــدام ارتـكــز
استثمار دولــة الكويت لموقعها
االستراتيجي فــي منطقة شمال
ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي أول ــوي ــة يكفل
تـحــولـهــا ألح ــد ال ـمــراكــز الـمــالـيــة
وال ـت ـجــاريــة الـعــالـمـيــة مــن ضمن
ال ـم ـمــر االق ـت ـص ــادي ف ــي م ـب ــادرة
الحزام والطريق.
ن ـ ـتـ ــوقـ ــع أن يـ ـلـ ـع ــب الـ ـج ــان ــب
ً
ً
ا ل ـص ـي ـن ــي دورا دا ع ـ ـم ـ ــا لـخـلــق
منصة اقتصادية مشتركة تحقق
ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري والـمـصـلـحــة

تنسيق لمواجهة التحديات
ً
• دائـ ـم ــا م ــا تـتـمـســك الـصـيــن
بمواقف سياسية متشابهة مع
ال ـكــويــت ال ـتــي تـعــد أح ــد أعـضــاء
األمـ ــم الـمـتـحــدة وجــام ـعــة ال ــدول
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة وم ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
ً
الخليجي فـضــا عــن أنـهــا دولــة
مـهـمــة ف ــي ال ـح ـفــاظ عـلــى الـســام
ً
ً
واالسـ ـتـ ـق ــرار إق ـل ـي ـم ـيــا وعــال ـم ـيــا
وم ـ ـثـ ــال عـ ـل ــى ذلـ ـ ــك دفـ ـ ــع عـمـلـيــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــام فـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط
وال ــوس ــاط ــة داخ ـ ــل دول مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي .ف ـمــا ال ــدور
الـ ــذي ت ـتــوق ـعــون أن يـضـطـلــع به
ً
الجانبان الكويتي والصيني معا
في األوضاع العالمية واإلقليمية؟
ً
 هناك حاليا بين دولة الكويتوج ـم ـه ــوري ــة ال ـص ـي ــن الـشـعـبـيــة
تنسيق عال
وال شـ ــك أن ح ـ ـصـ ــول بـ ــادي
ال ـك ــوي ــت ع ـل ــى م ـق ـعــد غ ـي ــر دائ ــم

فـ ــي م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي قــد
ضاعف من هذا التنسيق السيما
أن ال ـم ـن ـط ـق ــة وال ـ ـعـ ــالـ ــم يـ ـم ــران
ب ـظ ــروف سـيــاسـيــة واق ـت ـصــاديــة
وأم ـن ـي ــة دق ـي ـقــة وخ ـط ـي ــرة األم ــر
ال ــذي يـضــاعــف مــن الـحــاجــة إلــى
الـ ـتـ ـش ــاور وال ـت ـن ـس ـي ــق ،ك ـم ــا أن
ثـقــل الـصـيــن الـسـيــاســي وشبكة
ع ــاق ــات ـه ــا ال ــواسـ ـع ــة سـتـســاهــم
دون ش ــك ف ــي م ـســاعــدت ـنــا عـلــى
م ــواجـ ـه ــة الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـك ـب ـي ــرة
ف ــي اإلط ـ ــار الـخـلـيـجــي وال ـعــربــي
ً
السـيـمــا إن ـنــا ن ــدرك جـمـيـعــا بــأن
جـ ـمـ ـه ــوري ــة الـ ـصـ ـي ــن ال ـش ـع ـب ـيــة
ال ـص ــدي ـق ــة ت ـف ــي بـمـســؤولـيــاتـهــا
التاريخية بالحفاظ على األ مــن
ً
والسلم الدوليين وتمارس دورا
ً
ً
ف ــاع ــا وم ـت ـم ـيــزا ف ــي ه ــذا اإلط ــار
ً
ون ـحــن م ــن جــانـبـنــا ن ـقــدر عــالـيــا
الدعم الــذي يقدمه األصــدقــاء في
الصين لقضايانا وتفهمهم لهذه
القضايا.

اعتزاز بالشراكة
ً
• ي ــوج ــد ح ــال ـي ــا ف ــي ال ـكــويــت
أكـ ـث ــر م ــن  40ش ــرك ــة ومــؤس ـســة
صينية تشرف على ما يقرب من
ً
 80مـشــروعــا فــي مـجــاالت النفط

وال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة واالتـ ـص ــاالت
والـمــال وغـيــرهــا .فكيف تقيمون
ال ـم ـس ــاه ـم ــات الـ ـت ــي ق ــام ــت بـهــا
الشركات والمؤسسات الصينية
ل ـت ـعــزي ــز ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة
واالجـتـمــاعـيــة فــي الـكــويــت خالل
السنوات األخيرة؟ .
 أود التأكيد هنا بأننا نعتزبـ ــالـ ــدور ال ـم ـه ــم والـ ـف ــاع ــل الـ ــذي
تقوم به الشركات الصينية فيما
تشهده بالدي الكويت من نهضة
تـنـمــويــة وم ـش ــاري ــع ضـخـمــة في
كافة المجاالت ونحن نتطلع إلى
زي ـ ــادة ه ــذا ال ـ ــدور ع ـبــر مـشــاركــة
الشركات الصينية فيما تبقى من
مشاريع تنموية كبيرة في دولة
ا لـكــو يــت ضمن الخطة التنموية
ال ـتــي وضـعـتـهــا بـ ــادي الـكــويــت
ً
ل ــأع ــوام الـمـقـبـلــة نـ ـظ ــرا إلـ ــى ما
ت ـح ـظ ــى بـ ــه ه ـ ــذه الـ ـش ــرك ــات مــن
مهنية عالية والتزام كبير ونشعر
بــاالرتـيــاح والتنسيق والتعاون
الذي تحقق لنا في إطار تعاوننا
الثنائي النـجــاز هــذه المشاريع،
ون ــؤك ــد اسـ ـتـ ـم ــرارن ــا ف ــي ان ـج ــاز
ال ـخ ـطــوات الـعـمـلـيــة م ــن جانبنا
لمواصلة ذلك التعاون.

سموه يكلف الغانم تمثيله
في حفل تنصيب إردوغان
ب ـنــاء ع ـلــى تـكـلـيــف م ــن صــاحــب ال ـس ـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد الـشـيــخ
صباح األحمد يتوجه رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم اليوم
ً
إلى العاصمة التركية أنقرة ممثال عن سموه في حفل تنصيب
ً
الرئيس رجب طيب إردوغان رئيسا لجمهورية تركيا الصديقة
لفترة رئاسية جديدة.

صاحب السمو يحضر مأدبة عشاء أقامها السفير حيات على شرفه

األمير وبعض أعضاء الوفد المرافق خالل العشاء التكريمي
على شــرف صــاحــب السمو
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األحمد والوفد الرسمي المرافق
لسموه ،أقام سفير الكويت لدى
ج ـم ـهــوريــة ال ـص ـيــن الـشـعـبـيــة
س ـم ـيــح حـ ـي ــات مـ ــأدبـ ــة ع ـشــاء
بمناسبة زيــارة الــدولــة لسمو
األمير إلى بكين.

صاحب السمو لدى وصوله وفي استقباله السفير سميح حيات

سموه يعاين أحد الصقور
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تأكيدات على ضرورة الرجوع للمجلس قبل اتخاذ أي إجراء ضد النواب الصادرة بحقهم أحكام بالسجن

يشهد الله
ما أخطأنا
واألهم حكم
قاضي السماء

نفكر في تقديم
معارضة للحكم
وإذا رفض
فباإلمكان التقدم
بطعن للمحكمة
الدستورية

الحربش

قضية
المجلس
سياسية
ومعالجاتها
لم تنته

العفو العام
الخيار الذي
سيحدد
عالقتنا
بالسلطة

هايف

فهاد

ع ـضــويــة الـ ـن ــواب ال ــذي ــن ص ــدرت
بحقهم أحكام قضائية بالسجن.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب د .ج ـم ـع ــان
الحربش :حمدا لله على سالمة
الشباب ،ويشهد الله ما أخطأنا
بـ ـح ــق الـ ـك ــوي ــت واجـ ـتـ ـه ــدن ــا أال
يصيب رجــال األمــن وال الشباب
مكروه ،وهذا حكم قاضي األرض

واأله ـ ــم عـنــدنــا ه ــو حـكــم قــاضــي
السماء.
وقــال النائب وليد الطبطبائي
ان ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر م ــن الـتـمـيـيــز
مشوب بالعوار الصارخ واألخطاء
القانونية الشكلية والموضوعية،
لذا نفكر في تقديم معارضة للحكم،
وإذا رفض هذا االلتماس فباالمكان
التقدم بطعن للمحكمة الدستورية
لمخالفة الـحـكــم لـنــص ال ـم ــادة ٢٩
م ــن ال ــدس ـت ــور وال ـت ــي ت ـنــص على
المساواة في المراكز القانونية.

الطبطبائي
تــوالــت ردود الـفـعــل النيابية
ازاء حكم محكمة التمييز بشأن
ق ـض ـي ــة دخ ـ ـ ـ ــول م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة،
وس ــط مـ ـش ــاورات نـيــابـيــة بـشــأن
التعامل مع االحكام من الجوانب
القانونية والسياسية ،وتأكيدات
على ض ــرورة الــرجــوع للمجلس
قبل اتخاذ أي إجــراء بخصوص

العدساني :النائب «الشامت» جبان
انتقد النائب رياض العدساني احد النواب ،من دون ان يسميه،
لما اعتبره تشمتا بمن صــدرت ضدهم االحكام في قضية دخول
المجلس.
وقــال العدساني :جبان ذلــك النائب الــذي أصــدر بيانا يتشمت
ويقحم القبائل في قضية دخــول المجلس ،نعلم أن الكويت فوق
الجميع لكن قبائلها وعوائلها يشرفون هذا النائب.
وأضــاف :ليس من األخــاق التشمت ،فهو لم ينطق بحرف ضد
من تضخم حسابه في قضية اإليداعات ألنه يسير بدربهم ،يطلب
المساعدات من الحكومة ،فما قام به هو تكسب رخيص.

قضية سياسية

رياض العدساني

وب ـ ـ ــارك ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد هــايــف
للشباب حكم البراءة «ونقول لباقي
اإلخــوة كما في الحديث :واعلم أن
مــا أخ ـطــأك لــم يـكــن ليصيبك ،ومــا
أصابك لم يكن ليخطئك ،واعلم أن
النصر مــع الصبر ،وأن الـفــرج مع
الكرب ،وأن مع العسر يسرا».
وقـ ــال :سيجعل ال ـلــه بـعــد عسر

اجتماع نيابي
للتباحث بشأن
األحكام وأي إجراء
يتعلق بعضوية
النواب يجب الرجوع
فيه للمجلس

ستفرج
بإذن الله
ولو بعد
حين

العتيبي

ال نملك
إال احترام
أحكام
القضاء

الدوسري

عدم إسقاط
عضوية النواب
المدانين
ومساءلة
المبارك

البابطين

السبيعي

يـ ـس ــرا ،وت ـب ـق ــى ق ـض ـيــة الـمـجـلــس
سياسية ومعالجاتها السياسية
لم تنته.
ورأى النائب خالد العتيبي انها
«ستفرج بإذن الله ،ولو بعد حين».

رأي سابق
وقال النائب الحميدي السبيعي
إن بعض النواب لديهم رأي سابق
بأن اتخاذ أي إجراء بشأن عضوية
النواب الذين تصدر بحقهم أحكام
ق ـضــائ ـيــة بــال ـس ـجــن ي ـجــب أن يتم
بالرجوع لمجلس األمة ،كاشفا عن
عقد اجتماع يضم ً
عددا من النواب
للتباحث في آثار األحكام القضائية
ال ـصــادرة واإلج ـ ــراءات الـتــي يمكن
اتخاذها في هذا الجانب.
وأضــاف السبيعي في تصريح
ً
متهما
كمحام عن 11
بمجلس األمة:
ٍ
في هذه القضية أرى أن الحكم جاء
ً
صادما بالنسبة لي ،فلم أكن أعتقد
أن ال ـح ـكــم س ـي ـصــل إلـ ــى ال ـس ـجــن،

بــل كــانــت قناعتنا مطلقة بـبــراءً ة
المتهمين وأن قصدهم كان شريفا
وأنهم لم يقوموا بكل ما وجه لهم
ً
مؤكدا أنه «إن صحت
من اتهامات،
العقوبة فإنها ال تستحق أكثر من
غرامة أو وقف نفاذ الحكم».
وأوض ـ ــح أن «مـحـكـمــة التمييز
نصبت نفسها محكمة مــو ضــوع
وألـ ـغ ــت ح ـكــم االس ـت ـئ ـن ــاف كــامــا،
وع ـ ــدل ـ ــت عـ ـل ــى حـ ـك ــم أول درج ـ ــة
ً
أحكاما بالسجن وأخرى
بإصدارها
بعدم النطق بالعقوبة مع التعهد
بحسن السير والسلوك أو البراءة،
ول ــذل ــك ك ــل م ــن ت ـق ــدم بــاسـتـئـنــاف
ع ـل ــى ح ـك ــم أول درج ـ ــة أو حـضــر
جـلـســة االس ـت ـئ ـنــاف ح ـتــى وإن لم
يتقدم بتمييز على الحكم يمكن أن
يستفيد من أحكام البراءة أو عدم
النطق بالحكم الصادرة».
وبين أن الحكم الـصــادر يعتبر
ً
نــافــذا حتى وإن لــم يــذيــل بصيغة
النفاذ ،وذلك ألنه صادر من محكمة
التمييز مع الشغل ،بينما األحكام

ال ـ ـصـ ــادرة م ــن درج ـ ــة االس ـت ـئ ـنــاف
يجب أن تذيل بصيغة التنفيذ حتى
تطبق العقوبة مباشرة.

براءة مستحقة
وقال النائب عبدالله فهاد:تصدى
ال ـش ــرف ــاء ل ـحــالــة ال ـف ـس ــاد الـمـتـجــذر
فحوكموا وأكــرم الفاسد ،وكنا نأمل
ب ــراء ة مستحقة لتاريخهم الوطني
ولما جــاء فــي حكم أول درجــة ورأي
نـيــابــة الـتـمـيـيــز.واضـ ــاف ان «ال ـيــوم
أمــامـنــا جميعا مـســؤولـيــة التصدي
لمنهج الفساد وأال تضيع تضحياتهم
سدى ،وبات العفو العام هو الخيار
الذي سيحدد عالقتنا مع السلطة».
م ــن نــاحـيـتــه ،ق ــال ال ـنــائــب نــاصــر
الــدوســري:«كــان أملنا أن يأتي حكم
القضاء ببراءة جميع المتهمين في
قضية دخول المجلس ،لكن قدر الله
ومــا شــاء فـعــل ،وال نملك إال احـتــرام
أحكام القضاء» ،مضيفا« :أســأل الله
أن يـفــك ع ــوق ك ــل م ــن تـمــت إدانـتـهــم

ب ـهــذه الـقـضـيــة ،وأن يـيـســر أمــرهــم».
وذكر النائب عبدالوهاب البابطين أن
قضية دخول المجلس لم تنته اليوم،
بل إنها لم تبدأ بعد.
وأض ــاف البابطين أن الـسـتــار لم
ي ـس ــدل ،ف ـمــا زال ال ـح ــق الــدس ـتــوري
وح ــق األم ـ ــة ،وف ــق ن ــص ال ـم ــادة ،٧٥
قــائـمــا ب ــإص ــدار قــانــون الـعـفــو الـعــام
بصياغته ال ـجــديــدة ،وع ــدم إسـقــاط
عضوية الزمالء المدانين ،ومساءلة
سـيــاسـيــة لــرئـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء،
وه ـ ــذا سـيـتـطـلــب م ـس ــان ــدة شـعـبـيــة
وتكاتف الشرفاء.
وأكد أن اجتماعات عديدة ستعقد
في األيــام المقبلة ،لبحث الخطوات
ال ـق ــادم ــة« ،وع ـل ــى الـجـمـيــع أن يـقــوم
ب ـم ـس ــؤول ـي ــات ــه وت ـح ـم ـل ـه ــا أيـ ـض ــا،
فــالــوضــع سيئ والـمـعــادلــة مقلوبة،
فـكـيــف لـعــاقــل أن ي ـصــدق أن يسجن
شريف بتهمة مكافحة الفساد ويعز
مرتش وفاسد» ،مشيرا إلى أن طريق
اإلصــاح ليس معبدا ،ويحتاج إلى
توحيد الصفوف.

الفضل :سعيد بإدانة المحرضين وتبرئة الشباب

صورة أرشيفية لحادثة دخول المجلس

عبر النائب احمد الفضل عن
سـعــادتــه بــالـحـكــم ال ـص ــادر الــذي
دان محرضي اقتحام مجلس االمة
واخرج الشباب المغرر بهم براءة.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـض ــل ف ـ ــي ت ـصــريــح
بمجلس االم ــة أم ــس ان «الـحـكــم
الـ ــذي ط ــال م ــن اقـتـحــم المجلس
أس ـع ــدن ــا م ــن نــاح ـي ـت ـيــن :االولـ ــى
تـطـبـيــق الـ ـق ــان ــون ،وال ـث ــان ـي ــة ان
الشباب الذين غرر بهم وسمعوا
كالم المحرضين خرجوا ببراءة،
وم ـن ـهــم م ــن خـ ــرج ب ـع ــدم الـنـطــق
بــال ـع ـقــاب ،لـعـلـهــا ت ـكــون موعظة
وت ــذك ــرة ل ـهــم ل ـكــي ي ـن ـت ـهــوا عما
قاموا به».
وأض ــاف الفضل :انني سعيد
الن ـه ــم رأوا ان ال ـن ـم ــور الــورق ـيــة
كيف هربوا وقفزوا من السفينة
الغارقة سفينة الشؤم وهي الربيع
العربي ،الفتا الى ان ما كان يحدث

أحمد الفضل

قبل سبع سنوات منذ  ٢٤٢٦يوما،
ك ــان ع ـبــارة عــن ربـيــع عــربــي ،وال
اعتقد انه على الرغم من هزيمتهم
الـ ـي ــوم ان ال ــرب ـي ــع اخ ـت ـف ــى ،ومــن
الممكن ان تكون تغيرت صورته
ومالمحه ولكن الهدف واحد ،هو

إضعاف النظام ،ولله الحمد رأينا
حكم العدالة في من حرض وكان
ضد وطنه ،وال يصح اال الصحيح،
وأن ــا سـعـيــد ال ـي ــوم ،والـكـثـيــر من
الكويتيين سعداء.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـف ـ ـضـ ــل ان «هـ ـ ــذا
ال ـح ـكــم يـعـبــر ع ــن ال ـن ــاس الــذيــن
ال يـ ـج ــدون م ــن ي ـع ـبــر ع ـن ـهــم في
ال ـم ـج ـلــس ،وك ـث ـيــر م ــن االع ـض ــاء
فــي قلوبهم سـعــادة بــان العدالة
تحققت ،ولكن لظروف اجتماعية
ال يستطيعون ان يصرحوا ،ولكن
انا اصرح بالنيابة عنهم ،وأبارك
للجميع تطبيق العدالة وانكشاف
النمور الورقية الذين ذهبوا الى
تــركـيــا وغـيــرهــا وتــركــوا الشباب
يواجهون مصيرهم ،وأتمنى اال
نــرى مثل هــذه الــدعــوات المبنية
على قبيلة او حزب وان تندثر الى
ابد االبدين».

النصف يسأل الروضان عن عقد الصناعة مع «أجيليتي»
وجه النائب راكــان النصف
سـ ـ ـ ــؤاال ال ـ ـ ــى وزيـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة
وال ـص ـنــاعــة خــالــد ال ــروض ــان،
ج ــاء ف ـي ــه :ن ـظ ــرا أله ـم ـيــة دور
القطاع الخاص في المشاركة
ب ــرؤي ــة «ك ــوي ــت  ،»٢٠٣٥وبـمــا
أن ا لـهـيـئــة ا ل ـعــا مــة للصناعة
مـ ـعـ ـنـ ـي ــة ب ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــر الـ ـقـ ـس ــائ ــم
الـصـنــاعـيــة ل ـشــركــات الـقـطــاع
ال ـخ ــاص س ـ ــواء ال ـص ـغ ـيــرة أو
ال ـم ـت ــوس ـط ــة والـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ،فـقــد
ن ـش ــرت ال ـه ـي ـئــة ف ــي الـصـحــف
اليومية إعالنا عن انتهاء عقد
مع شركة المخازن العمومية
(أج ـي ـل ـي ـتــي) ب ـش ــأن اس ـت ـغــال
قسيمة سكراب ،وعليه يرجى
ت ــزوي ــدي ب ـص ــورة م ــن العقد
ر ق ــم  157لسنة  1998المبرم
ما بين الهيئة العامة للصناعة
وش ــرك ــة ال ـم ـخــازن الـعـمــومـيــة
(أج ـي ـل ـي ـتــي) ب ـش ــأن اس ـت ـغــال
قسيمة سكراب بمنطقة جنوب
أمغرة ،وهل سجلت مخالفات

راكان النصف وخالد الروضان

م ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــة و/أو ادار ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـل ــى
(أجيليتي) خالل فترة التعاقد؟
ك ـم ــا ط ـل ــب تـ ــزويـ ــده بـنـسـخــة
من المخالفات واإلجــراءات التي
اتـخــذتـهــا الـهـيـئــة لـحـفــظ حقوق
الدولة والمال العام ،وهل أخطرت
الهيئة ا لـعــا مــة للصناعة شركة
(أجيليتي) بعدم رغبتها بتجديد
العقد؟ فــي حــال االيـجــاب يرجى
تزويدي بنسخة من المراسالت
وردود الشركة في حال توفرها،
ولماذا تأخرت هيئة الصناعة في
اإلع ــان للمستأجرين فــي أرض
سكراب أمغرة عن انتهاء التعاقد،
علما بأن الهيئة نشرت إعالنها
في بعض الصحف اليومية في 4
يوليو  2018باإلعالن عن انتهاء
التعاقد منذ  30يونيو 2018؟
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع :ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاذا لـ ـ ـ ــم ت ـع ـل ــن
هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـصـ ـن ــاع ــة بـ ــوقـ ــت ك ــاف
للمستأجرين في سكراب أمغرة
عن رغبتها في عدم تجديد العقد
مع (أجيلتي) لكي يتسنى سواء

للمستأجرين أو الشركة ترتيب
التزاماتهم المادية والتعاقدية
فـيـمــا بـيـنـهــم؟ وه ــل قــامــت هيئة
الصناعة بمخاطبة المستأجرين
في سكراب أمغرة بشكل مباشر
برغبتها بعدم تجديد العقد مع
شــركــة (أجـيـلـتــي)؟ ومــا األسـبــاب
التي على ضوئها اتخدت الهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـص ـنــاعــة ق ـ ـ ــرارا ب ـعــدم
تجديد العقد؟
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرد :وفـ ـ ـ ـ ــق ش ـ ـ ــروط
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــد ،ه ـ ــل قـ ــدمـ ــت اإلدارة
ال ـق ــان ــون ـي ــة أو أي ج ـه ــة أخـ ــرى
تابعة للهيئة أو وزارة التجارة
والصناعة مذكرة قانونية حول
سالمة موقف الهيئة من انتهاء
العقد واإلعالن عن ذلك؟ وما هي
ال ـخ ـطــة ال ـت ــي وضـعـتـهــا الـهـيـئــة
العامة للصناعة إلدارة سكراب
ام ـ ـغ ـ ــرة؟ وه ـ ــل س ـت ـق ــوم ب ــإع ــادة
طــرح ـهــا لـ ـ ــإدارة أسـ ــوة بــالـعـقــد
السابق أم ستقوم هي بإدارتها
بشكل مباشرة؟

وط ـل ــب تـ ــزويـ ــده ب ـن ـس ـخــة مــن
خطة الهيئة للتعامل مــع أرض
سكراب أمغرة ،مضيفا :في حال
وج ــود خـطــة للتعامل مــع أرض
سكراب أمغرة بعد انتهاء العقد
مـ ــع ش ــرك ــة (أجـ ـيـ ـلـ ـت ــي) ،هـ ــل تــم

عرضها على مجلس إدارة الهيئة
ألخذ الموافقة؟ في حال االيجاب
يـ ــرجـ ــى تـ ـ ــزويـ ـ ــدي بـ ـ ـص ـ ــورة مــن
محضر االجتماع الــذي نوقشت
ف ـيــه خ ـطــة الـهـيـئــة لـلـتـعــامــل مع
أرض سكراب أمغرة.

ةديرجلا

•
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«الصحة» :الكويت رائدة في تطبيق التصنيف الجديد لإلعاقة
الخشتي :سيحد من ادعاء اإلعاقة والتقليل من معدالتها
عادل سامي

ك ـش ــف وكـ ـي ــل وزارة الـصـحــة
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـ ـشـ ــؤون ال ـت ـخ ـط ـيــط
والـ ـ ـج ـ ــودة د .م ـح ـم ــد ال ـخ ـش ـتــي
أن الـ ـك ــوي ــت أصـ ـبـ ـح ــت الـ ــدولـ ــة
الوحيدة في المنطقة ،التي تطبق
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـت ـص ـن ـيــف ال ــدول ــي
ً
الجديد لإلعاقة والحركة ،مشيرا
إلى أن التصنيف سيتيح إمكانية
الحد من إدعاء اإلعاقة والتقليل
ً
م ــن م ـعــدالت ـهــا ،وف ـق ــا للمعايير
العالمية بالتصنيف الجديد.
وقـ ـ ــال ال ـخ ـش ـت ــي ،ف ــي تـصــريــح

لـلـصـحــافـيـيــن ص ـبــاح أمـ ــس ،على
هـ ــامـ ــش اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ورش ـ ـ ـ ــة ال ـع ـم ــل
الـمـخـصـصــة لــأطـبــاء والـعــامـلـيــن
ف ــي م ـج ــال ال ـت ـص ـن ـي ـفــات الــدول ـيــة
لــأمــراض ،الـتــي تنظمها ال ــوزارة
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـحــة
الـعــالـمـيــة ،إن تـصـنـيــف األمـ ــراض
تعد إحدى المشاكل ،التي تواجهها
النظم الصحية في العالم.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ودول
ال ـخ ـل ـيــج ودول شـ ــرق الـمـتــوســط
ستبدأ استخدام تصنيف منظمة

إعفاء أسرة وافدة من رسوم العالج
نفت إدارة مستشفى األميري ما يتم تداوله عبر
وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي ح ــول مـطــالـبــة أســرة
س ــوري ــة دخ ـل ــت ال ـب ــاد بـسـمــة دخـ ــول ب ــدف ــع رس ــوم
الخدمات الصحية التي تلقتها ،إثر تعرضها لحاالت
ً
تسمم غذائي مؤخرا.
وأكــد مدير المستشفى د .علي العلندة استمرار

عــاج األس ــرة ،التي الت ــزال تتلقى الـعــاج فــي جناح
األطفال بشكل كامل ،ولم تتم مطالبتها بتسديد أي
رســوم بأي شكل من األشكال .وقــال إن "المستشفى
يستقبل جميع الحاالت الطارئة مهما كانت جنسيتها
ً
أو إقامتها" ،مؤكدا أن هذه األســرة يتم إعفاؤها من
جميع الرسوم الصحية بعد االنتهاء من العالج.

«الطرق» :إنجاز  %47من أعمال
طريق سعدالعبدالله «بحيث»
•

سيد القصاص

أكـ ـ ـ ــد مـ ــديـ ــر م ـ ـش ـ ــروع الـ ـط ــري ــق
المستحدث من طريق سعد العبدالله
إلى بوابة "بحيث" المهندس جابر
القالف بلوغ نسبة إنجاز األعمال
فــي الـمـشــروع  47فــي الـمـئــة ،مبينا
أن المشروع يهدف إلى رفع السعة
اللوجستية للطريق لتخدم حركة
ن ـقــل ال ـب ـضــائــع والـ ــركـ ــوب اقليميا
بـسـهــولــة وي ـســر م ــن مـيـنــاء مـبــارك
الكبير حتى منفذ العبدلي.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـقـ ــاف فـ ــي تـ ـص ــري ــح ل ـ
"ال ـجــريــدة" :يـهــدف الـمـشــروع كذلك
إلى توفير درجــات أمان عالية على
م ـس ـتــوى ال ـط ــرق م ــن خ ــال توفير
التفاف حر عند التقاطعات المختلفة،
بمستوى خدمة عــال ليتناسب مع
االحـتـيــاجــات المستقبلية ،مشيرا
إلى أن طول المشروع  27.5كم بعدد
حارات  3حارات في كل اتجاه قابلة
للتوسع إلى  4حارات.
وأوضـ ــح أن قـيـمــة الـعـقــد 97.96
مليون دينار ،ويشمل أعمال الطرق
وشبكة الهاتف وإنارة الطريق بعدد
 1945عمود إنارة ،وأعمال تخطيط
الطرق والعالمات المرورية ،وأعمال
التحكم المروري ،واألسوار الجانبية،
وأعمال الجسور.
ولفت إلى أن األعمال في المشروع
تسبق اإلنـجــازات المستهدفة وفقا

•

محمد الخشتي

وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ـ ــه سـ ـتـ ـت ــم
االستفادة من الورشة في اعتماد
الـتـصـنـيـفــات ال ــدول ـي ــة ال ـجــديــدة
لتحديد نسب اإلعــاقــة والكشف
عنها ،س ــواء كــانــت متوسطة أو
ً
مــرتـفـعــة أو قـلـيـلــة ،مــوض ـحــا أن
الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـش ــؤون االعــاقــة
ستستفيد من الورشة في طبيعة
عملها.

عادل سامي

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى
الكندري أن المختصين في الهيئة أخذوا عينات من مختلف األطعمة
في مطعم الفالفل الذي تسمم رواده عقب تناول وجبات منه الجمعة
الماضي ،وتمت إحالتها إلى مختبر وزارة الصحة لفحصها مخبريا.
وقال الكندري لـ "الجريدة" إنه تم أخذ مسوحات من العاملين في
المطعم لمعرفة السبب الرئيسي للتسمم ،مشيرا إلى أن الهيئة بانتظار
التقرير من مختبر الوزارة خالل ايام.
وأكد أن الهيئة غير متهاونة بشأن تطبيق إجراء اتها القانونية،
حيث قامت فور حصول التسمم بإغالق المطعم فورا وتشميعه كإجراء
اح ـتــرازي ،الفـتــا إلــى أن الهيئة قــامــت كــذلــك بتحرير مخالفات بحق
صاحب المطعم وإحــالــة تلك المخالفات إلــى النيابة العامة التخاذ
االجراءات المتبعة بإحالة الموضوع إلى القضاء.
وشــدد الـكـنــدري على أن الهيئة تعمل طــوال  24ساعة فــي جميع
المناطق بالمحافظات للقيام بعملها الرقابي والتفتيشي على جميع
المحالت التي تتداول األغذية باختالف أنواعها.
بدورها ،صرحت نائبة المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة في
الهيئة العامة للغذاء أمل الرشدان بأنه تم عقد اجتماع طــارئ أمس
للجنة تدقيق المخالفات لبحث تطورات واقعة التسمم الغذائي وتم
عرض اإلجراءات التي قام بها مفتشو الهيئة واعتماد محاضر ضبط
المخالفات ذات العالقة وإحالتها إلى النيابة العامة التخاذ االجراءات
القانونيه بشأنها.
ولفتت الى أن الهيئة ستستكمل باقي اإلجراءات فور ورود نتائج
الفحوصات المخبرية للمواد الغذائية وكذلك الفحوصات الخاصة
بالعاملين في المنشأة من وزارة الصحة.

«التخطيط» :إنجاز  4مشاريع تنموية إلدماج ذوي اإلعاقة
أكد د .مهدي أن نجاح
المشروعات التنموية لذوي
اإلعاقة ال يمكن أن يكون إال
بالشراكة والفكر العقالني.

جابر القالف

لـلـجــداول الزمنية لتلك اإلن ـجــازات،
حيث تم االنتهاء من أعمال الخرسانة
المسلحة لجميع قــواعــد الجسور،
وع ــدده ــا  42قــاعــدة بنسبة إنـجــاز
بلغت مئة في المئة ،وتم االنتهاء من
األسقف الخرسانية للجسور وعددها
 31سقفا بنسبة إنجاز .%100
وأشار إلى أن الطريق يشمل عدة
تقاطعات مستحدثة منها تقاطع
يربط مدينة الصبية الجديدة مع
الـ ـط ــري ــق ال ـم ـس ـت ـح ــدث مـ ــن طــريــق
سـعــدالـعـبــدالـلــه إل ــى بــوابــة بحيث،
وت ـقــاطــع مـسـتـحــدث ل ــرب ــط مدينة
الصبية الجديدة بمدينة الصابرية
مــع الطريق المستحدث مــن طريق
سعدالعبدالله إلى بوابة بحيث.

الكندري لـ ةديرجلا  :نتائج فحص
عينات مطعم «الفالفل» خالل أيام
•

ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة الـ ـح ــادي عشر
لتصنيف األمــراض ،وسيتم خالل
أيام توضيح كيفية استخدام هذا
التصنيف.
مــن جــانـبــه ،أك ــد رئـيــس المركز
اإلق ـل ـي ـم ــي ل ـع ــائ ـل ــة ال ـت ـص ـن ـي ـفــات
ال ــدولـ ـي ــة واس ـ ـت ـ ـشـ ــاري األم ـ ــراض
المهنية واإلعاقة د .مجبل النجار،
أن ورشة العمل مخصصة لألطباء
والعاملين في مجال التصنيفات
الدولية ألمــراض الحركة واإلعاقة
 ICD-CFفــي دول شــرق المتوسط
و فـ ـ ـ ـ ــي دول م ـ ـج ـ ـلـ ــس ا لـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
الخليجي ،حيث يـشــارك فيها 32
ً
مشاركا من  8دول على مدار  5أيام.
وأضـ ـ ــاف أن ال ــورش ــة تتضمن
ت ـعــريــف ال ـح ـض ــور ب ـس ـبــل تــرمـيــز
اإلع ـ ــاق ـ ــات والـ ـح ــرك ــة بــاس ـت ـخــدام
التصنيف الدولي لإلعاقة والحركة
 ICFوارتـ ـب ــاط ــه ب ــرم ــوز األم ـ ــراض
النسخة العاشرة والحادية عشرة،
بغرض استخداماتها الصحيحة
وع ـ ــرض ـ ـه ـ ــا بـ ــال ـ ـس ـ ـبـ ــل ال ـع ـل ـم ـي ــة
واإلحصائية الدولية.

5

قانون اإلعاقة
أخذ من
االتفاقات
العالمية
وغطى
أغلب البنود
المتعلقة
بالحقوق

العوضي

•

جانب من ورشة عمل البرنامج التدريبي (شركاء التنمية)
وأكــد مهدي ان "األمانة العامة للتخطيط ال
تتوانى عن دعم القطاعين الخاص والحكومي
ً
ومؤسسات المجتمع المدني" ،مضيفا ان الخطة
االنـمــائـيــة وضـعــت فصال كــامــا ل ــذوي االعــاقــة
مــع بــرامــج خاصة لجعلهم جــزء ا ال يتجزأ من
المجتمع لتمكينهم كأفراد فاعلين ومنتجين"،
ً
متابعا ان "االستراتيجية الوطنية لذوي االعاقة
توافقت وتناغمت مــع االستراتيجية الدولية
القائمة على االدماج".
مــن جانبها ،ذك ــرت الـمــديــرة الـعــامــة للهيئة
العامة لذوي االعاقة الدكتورة شفيقة العوضي
ان "الهيئة حريصة على وضع السياسة العامة
ل ــدم ــج ذوي االع ــاق ــة وف ـق ــا ل ـل ـقــانــون الـكــويـتــي
واالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق االنسان"،
مبينة ان مـشــروع ادم ــاج ذوي االعــاقــة يحتاج

الــى تضافر مؤسسات المجتمع المدني ،ولن
تـسـتـطـيــع ال ـه ـي ـئــة ان ت ـق ــوم بـعـمـلـيــة االدم ـ ــاج
وحدها".
وق ــال ــت ال ـعــوضــي ان ق ــان ــون االع ــاق ــة اخــذ
من االتفاقات العالمية ،وغطى اغلب البنود
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـح ـق ــوق ـه ــم ،ورك ـ ـ ــز ع ـل ــى أه ـم ـيــة
ال ـم ـبــادرات وورش العمل الوطنية فــي دمج
ذوي االعاقة وتمكينهم.
وب ــدوره ــا ،قــالــت مــؤسـســة وم ــدي ــرة بــوابــة
ال ـتــدريــب كـفــايــة الـعـلـبــان ان رؤي ــة البرنامج
تسعى الى تقديم افضل الحلول التطويرية
لتحسين جميع نواحي الحياة لألشخاص
ذوي االعاقة في الكويت ،الفتة الى ان الهدف
من البرنامج تشجيع ودعم ادماج ذوي االعاقة
في جميع مناحي الحياة.

«المرور» :تسجيل  30ألف مخالفة وحجز «فروانية البلدي» تحيل مقترحات
تسميات الشوارع إلى اإلدارة
 1632مركبة خالل أسبوع
ً
ً
احتجاز  62مخالفا في النظارة ...وإحالة  12حدثا للنيابة و 3وافدين لإلبعاد
•

محمد الشرهان

ن ـف ــذ قـ ـط ــاع ال ـ ـمـ ــرور بـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة،
بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية
المساعد لشؤون المرور باإلنابة ،اللواء فهد
الشويع ،حمالت متواصلة طــوال األسبوع
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،أس ـ ـفـ ــرت عـ ــن ت ـس ـج ـي ــل 30652
مخالفة ،وحجز  1632مركبة ،واحتجاز 62
شخصا بالنظارة ،وإحالة  12حدثا الى نيابة
االحداث ،كما أحيل  3وافدين إلى إدارة سجن
اإلبعاد ،بعد ضبطهم يقودون مركبات دون
رخص قيادة.
وفي التفاصيل ،التي رواها مصدر أمني
لـ"الجريدة" ،ان اللواء الشويع طلب من قيادات
ا ل ـمــرور فــي المحافظات تكثيف الحمالت،
ب ـعــد ان ـق ـضــاء ش ـهــر رم ـض ــان وإجـ ـ ــازة عيد
الفطر ،حيث كانت الــدوريــات المرورية في
تلك الفترة تعمل على تنفيذ الخطة األمنية

المرورية التي وضعتها ال ــوزارة لمواجهة
االختناقات المرورية.
وأضـ ــاف ال ـم ـصــدر أن ال ـشــويــع طـلــب من
قيادات المرور وضــع خطة لضبط الحركة
في الطرق الدائرية والرئيسة والخارجية،
وضـبــط جميع أن ــواع الـمـخــالـفــات ،السيما
الـتــي تـعــرض مستخدمي الـطــريــق للخطر،
م ـثــل ت ـج ــاوز ال ـس ــرع ــة ال ـم ـح ــددة ،وت ـج ــاوز
اإلشارات الحمراء ،والتسابق على الطريق،
واالستهتار والرعونة ،وقيادة المركبات من
دون رخصة سوق.
وبين أن أقسام الحركة نفذت التعليمات
على أرض الواقع ،وشرعت في إقامة الحمالت
األمنية ،حيث احتلت إدارة مرور العاصمة
المرتبة األولى في تسجيل المخالفات ،وبلغ
عــددهــا  ،7102تلتها إدارة محافظة حولي
بـ ،7083ثم ادارة العمليات المرورية بـ،4157
فمحافظة الفروانية بـ ،4721واألحمدي ،3321

والجهراء  ،3190وأخيرا مبارك الكبير 1078
مخالفة.
ولفت إلــى أن رجــال المرور أحالوا خالل
ال ـح ـم ــات األمـ ـنـ ـي ــة ،ال ـت ــي اس ـت ـم ــرت ط ــوال
األسبوع الماضي 62 ،شخصا تم ضبطهم
ب ــارتـ ـك ــاب م ـخ ــال ـف ــات م ـ ـ ــرور ج ـس ـي ـمــة ال ــى
نـظــارة ال ـمــرور ،وج ــرى حجزهم  72ساعة،
ثــم إحالتهم الــى محكمة الـمــرور ،كما تمت
إحــالــة  12حــدثــا ال ــى نـيــابــة األحـ ـ ــداث ،بعد
ضبطهم ي ـقــودون مــركـبــات دون الحصول
على رخص قيادة.
وأوض ــح الـمـصــدر انــه تــم ايـضــا إحــالــة 3
وافدين الى إدارة سجن اإلبعاد ،بعد ضبطهم
يقودون مركبات دون رخص قيادة ،وتمكن
رجــال المرور خــال الحمالت من ضبط 20
شـخـصــا مـطـلــوبــا لـ ـ ــإدارة ال ـعــامــة لتنفيذ
األحـكــام الجنائية ،وص ــادرة بحقهم أوامــر
حبس وضبط وإحضار.

•

علي حسن

اسـتـكـمـلــت لـجـنــة مـحــافـظــة ال ـفــروان ـيــة ،الـتــابـعــة
للمجلس البلدي ،اجتماعها السابق لتستكمل بقية
جدول أعمالها ،واالنتهاء من المعامالت الموجودة
ف ــي الـلـجـنــة ،ومـنـهــا االقـ ـت ــراح ال ـم ـقــدم م ــن العضو
السابق مشاري المطوطح بشأن تخصيص أرض
إلنشاء مارينا بحرية في منطقة كاظمة ،حيث تمت
إحالة المقترح إلى االدارة لالستعجال في الرد.
وأحــالــت اللجنة إلــى اإلدارة ،الممثلة فــي بلدية
الكويت ،االقتراح المقدم من العضو السابق نايف
ال ـســور بـشــأن إزال ــة مـصــانــع الـخـلــط اإلسـفـلـتــي من
منطقة الصليبية ،وتوفير موقع بديل لها ،ووافقت
على المقترح المقدم أيضا من السور بشأن إضافة
نشاط صــالــون ومعهد صحي للرجال فــي منطقة
العارضية قطعة .1
ونــاقـشــت الـمـقـتــرح الـمـقــدم مــن الـعـضــو السابق
مشاري المطوطح بشأن إنشاء مسلخ في محافظة
الجهراء ،حيث وافقت عليه باإلجماع ،وتمت إحالته
إلــى محضر الجلسة الرئيسي العـتـمــاده النهائي
وإحالته إلى اإلدارة.
وحفظت المقترح ا لـمـقــدم مــن المطوطح بشأن
وض ــع مــراكــز لـفـحــص ال ـم ــواد الـغــذائـيــة فــي جميع

«المشروعات السياحية» تفتتح «شاطئ الشمس»
أطلقت شركة المشروعات السياحية
ً
مؤخرا أحدث مشاريعها الصيفية األكثر
ً
استقطابا للعائالت ،بافتتاحها "شاطئ
الشمس" بجوار مجمع أحواض السباحة.
وأش ـ ــارت ال ـشــركــة ،فــي ب ـيــان ل ـهــا ،إلــى
أن المشروع الجديد يمتاز بإطاللة على
واحـ ـ ــد م ــن أرقـ ـ ــى الـ ـم ــواق ــع ع ـل ــى شــاطــئ
ال ـخ ـل ـي ــج ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،مـ ـم ــا ي ـج ـع ـل ــه بـيـئــة
مثالية للعائالت التي تبحث عن الراحة
واالسترخاء واألنشطة الشاطئية والرملية
الممتعة خالل موسم الصيف.
وقـ ـ ـ ــال مـ ـس ــاع ــد ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـلـشــؤون الـتــرويـحـيــة فــي الـشــركــة غــازي
ً
ال ـهــاجــري" :إن ــه حــرصــا مــن الـمـشــروعــات
السياحية على تطوير قـطــاع السياحة
والترفيه فــي الـبــاد ،إلــى جــانــب سعيها
الب ـت ـكــار ت ـجــربــة تــرفـيـهـيــة مـتـمـيــزة لكل
م ــن ف ــي ال ـكــويــت ،ق ــررن ــا تـجــديــد وإعـ ــادة
تصميم الشاطئ المجاور لمجمع أحواض
السباحة ،ليكون "شاطئ الشمس" الوجهة

«شاطئ الشمس» للمشروعات السياحية
المثالية لجميع أفراد العائلة خالل موسم
الصيف".
وأوضح أن هذا الشاطئ يمتاز بمنطقة
رمـلـيــة كـبـيــرة مـجـهــزة بـعــد مــن الـكــراســي
ومـ ـظ ــات ال ـت ـش ـم ــس ،وأمـ ــاكـ ــن مـنــاسـبــة
لالستحمام ،إلى جانب عدد من األنشطة
الـمــائـيــة وق ـ ــوارب ال ـكــايــاك أو الـتـجــديــف
المناسبة لجميع األعمار.
وأفــاد الهاجري بــأن "شاطئ الشمس"

الكثير ،مما يضمن قضاء يوم عائلي مليء
بالتسلية والترفيه.
وأك ـ ــد أن ال ـش ــرك ــة م ـ ـ ــازال ل ــدي ـه ــا ع ــدد
مـ ــن الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـط ـم ــوح ــة الـ ـت ــي ت ـقــوم
بــدراســة تنفيذها بالتعاون مع عــدد من
الـ ـخـ ـب ــراء االس ـت ـش ــاري ـي ــن وال ـم ــؤس ـس ــات
ً
العالمية ،تماشيا مع خططها التطويرية
االستراتيجية طويلة المدى.

المنافذ ،بينما أحالت إلى اإلدارة جميع المقترحات
الخاصة بتسميات الشوارع والميادين التي تقدم
بها عدد من األعضاء السابقين.
في مجال اخر ،أعلنت إدارة السالمة بفرع بلدية
محافظة مبارك الكبير انها انجزت خالل شهر يونيو
الماضي  296معاملة باالضافة الى إصدار 73شهادة
في السكن الخاص.
وبينت مديرة إدارة السالمة ميساء بوشهري أن
ابرز المعامالت اشتملت على اصدار  49ترخيصا
ج ــدي ــدا ف ــي ال ـس ـك ــن ال ـ ـخـ ــاص ،واصـ ـ ـ ــدار تــرخـيــص
سالمة استثماري جديد وتجديد واحــد ،وتجديد
ترخيص سالمة حرفي ،واصــدار ترخيص سالمة
صناعي واحــد ،واصــدار ترخيص سالمة حكومي
واحد وتجديد واحد ،واصدار  24كفالة افراج سكن
خاص ،واصدار افراجي كفالة مصرفية استثمارية،
وإصدار ترخيص تشوين استثماري جديد وتجديد
واحد ،وتجديد ترخيص تشوين حكومي ،واصدار
ترخيص تشوين صناعي واحد ،واصدار ترخيص
تشوين حرفي واحــد وتجديد واحــد ،واص ــدار امر
عمل طرق واحد وتجديد واحد ،واصدار  73شهادة
سالمة سكن خاص ،واصدار شهادة سالمة حكومية،
واصدار  3شهادات سالمة استثمارية ،واصدار 22
تقريرا فنيا.

«المخترعين»« :الجهراء الطبية»
خطوة لتحقيق التنمية الصحية
•

ً
ي ـضــم أي ـض ــا أك ـبــر مـنـصــة أل ـع ــاب مــائـيــة
مطاطية في الكويت  ،Sea-Ventureوهي
عبارة عن ألعاب قابلة للنفخ فريدة من
نــوع ـهــا ،تـمـتــد عـلــى مـســاحــة  1.200متر
م ــرب ــع ،ح ـيــث ت ـت ـكــون م ــن م ـج ـمــوعــة من
الـمــرتـفـعــات والـمـنـخـفـضــات والـمـنـصــات
الخاصة بالتسلق والقفز في الماء ،بما
في ذلك الترامبولين ،وقضبان التأرجح
ف ــي ال ـ ـهـ ــواء ،وج ـ ـ ــدران ال ـت ـس ـلــق وغـيــرهــا

سلة أخبار
«نماء» تطرح مشروع
ّ
«برد عليهم»

طرحت "نماء" للزكاة والتنمية
املجتمعية بجمعية اإلصالح
االجتماعي مشروع "برد
عليهم" ،الذي يسعى القائمون
عليه إلى توفير ما تحتاج
إليه األسر املتعففة ،ومحدودو
الدخل من برادات ماء
وثالجات ومكيفات.
وفي هذا الصدد ،قال مدير
إدارة املستفيدين في "نماء"
فهد املطيري ،إن "هذه
املشروعات تعمل على
مساعدة األسر املتعففة ،والتي
يثقل كاهلها أعباء الحياة في
توفير الحاجات الرئيسية
التي ال يستغني عنها أي
بيت أو أي أسرة مثل املكيفات
والثالجات والبرادات".
وأشار إلى أن تلك املشروعات
تترجم الشعور النبيل ألهل
الخير تجاه اآلخرين ،من خالل
توفير وسائل متعددة ملواجهة
حرارة الصيف.

«النجاة» :نسعى إلرسال
 20حاجًا من ألبانيا

محمد الجاسم

اع ـت ـب ــر األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـج ـلــس األع ـل ــى
ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـن ـم ـي ــة د .خ ــال ــد مـ ـه ــدي ان
ادماج ذوي االعاقة شرط أساسي للمشاريع
التنموية التي وردت في خطة "نيو كويت"،
ً
مبينا ان نجاح المشروعات التنموية لذوي
االعاقة ال يمكن ان يكون اال بالشراكة والفكر
العقالني بعيدا عن العواطف.
وك ـش ــف م ـه ــدي خ ــال ال ـمــؤت ـمــر الـصـحــافــي
الــذي عقد امس بعنوان "تحسين حياة االفــراد
وذوي االعـ ــاقـ ــة ض ـم ــن رؤيـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت "2035
ال ـت ــاب ــع ل ـل ـبــرنــامــج ال ـت ــدري ـب ــي ""D partners
(شركاء التنمية) انه تم االنتهاء من إنجاز عدد
مــن مـشــاريــع خـطــة التنمية منها مــركــز تقييم
اختالفات التعلم بالتعاون مع وزارة التربية ،كما
تم االنتهاء من إعداد مشروع دليل تمكين تيسير
ذوي االع ــاق ــة ،وم ـش ــروع ال ـبــوابــة االلـكـتــرونـيــة
لتسهيل معامالت ذوي االعــاقــة ،واالنتهاء من
ال ـك ــود الــوط ـنــي لكيفية الـتـعــامــل م ــع األج ـهــزة
ً
االلكترونية قائال ان ذوي االعاقة لديهم تاريخ
حافل باالنجازات وال يمكن عزلهم عن المجتمع.
وفيما يخص حقوق ذوي االعاقة ذكر مهدي
ان قــانــون االعــاقــة الـحــالــي اح ــاط بــالـعــديــد من
المحاور التي تضمنت حقوقهم وطريقة التعامل
ً
معها وفقا الحتياجاتهم ،موضحا ان القانون
لم يصل الى مرحلة الكمال بل يحتاج الى فترة
ً
للتطور ،مشيرا الى ان الكويت في مرحلة تطوير
الغ ـلــب ال ـت ـشــري ـعــات وال ـق ــوان ـي ــن ،وان الـكــويــت
ضـمــن افـضــل ال ــدول بــالـعــالــم فيما يـخــص سن
التشريعات والقوانين وهــي بموقف طيب في
ملف ذوي االعاقة.

محليات

عادل سامي

أ كــدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين
د .فاطمة الثالب ،أن مدينة الجهراء الطبية ،التي افتتحها لسمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد قبل أيــام ،تعد إحــدى الخطوات المهمة
نحو تحقيق التنمية الصحية المرغوبة.
وقالت الثالب في تصريح صحافي أمس ،إن إنجاز هذا الصرح في
ً
مدة قياسية لم تتجاوز الثالث سنوات يعد إنجازا يحسب للديوان
األميري الذي حقق نجاحات كبيرة في عدة مشاريع خالل السنوات
القليلة الماضية ،مشيرة إلى أنه يجب االقتداء بهذا النهج في المشاريع
التنموية األخرى لتحقيق التنمية المستدامة التي يصبو إليها الشعب
الكويتي.
ً
ً
ً
وذكرت أن هذه المدينة تعد صرحا حضاريا متكامال سوف يسهم
ً
في تعزيز منظومة الرعاية الصحية في دولة الكويت ،خصوصا أنه
يضيف إلى الخدمة الصحية في البالد أكثر من  1200سرير ،إضافة إلى
غيرها من الخدمات الطبية األخرى التي يحتاج إليها أهالي محافظة
الجهراء ،متمنية تعميم هذه التجربة على مختلف محافظات الكويت.
وبينت الثالب أن افتتاح هذا الصرح يؤكد أن الدولة تسير بخطى
ثابتة لتحقيق رؤية "كويت  "2035وتوفير مستقبل أفضل ألبنائنا.

أعلنت جمعية النجاة الخيرية
أنها تعتزم إرسال  20حاجا
من دولة البانيا من الرجال
والنساء ،بينهم مسلمون جدد،
على نفقة اهل الخير بالكويت.
وفي هذا الصدد ،أكد رئيس
قطاع املصارف واملشاريع
في "النجاة" د .جمال الشطي
أهمية فريضة الحج بالنسبة
إلى املسلمني عامة .وقال إن
"الجمعية هذا العام هدفها
تحقيق أمنية  20حاجا برؤية
بيت الله الحرام والصالة فيه،
والطواف حول الكعبة املشرفة،
وهؤالء الحجاج من البانيا"،
داعيا إلى املساهمة في هذه
املبادرة.

حاويات «أمنية» البيئية
في المصفاة الرابعة

أعلن فريق "أمنية" البيئي
تدشني تعاون مع مشروع
املصفاة الرابعة "كيبيك"
في الزور ،ضمن الجهود
التي يقوم بها الفريق لنشر
الوعي البيئي .وقالت املديرة
التنفيذية ملشروع "أمنية"
سناء الغمالس ،في تصريح
صحافي ،إن شراكة التعاون
مع املصفاة الرابعة "كيبيك"
انطلقت من خالل قيامنا
بوضع حاويات "أمنية" في
مقري املشروع والسكن ،مثمنة
دور ودعم القائمني عليه،
الذين حرصوا على احتضان
مثل تلك املشاريع البيئية
ونشر مفهوم ثقافة إعادة
التدوير.
وأضافت أن مشروع "أمنية"
اليوم بات من املشاريع البيئية
التي يشار لها بالبنان بعد
فترة وجيزة من تفعيل العمل
البيئي.

ممارسة الرياضة للوقاية
من ّ
السمنة
أكد رئيس رابطة السمنة
الكويتية د .يوسف بوعباس،
أن ممارسة النشاط البدني،
ومن بينها املشي مدة نصف
ساعة يوميًا ،يقي من اإلصابة
بالسمنة.
وقال بوعباس إن "هناك عددًا
من النصائح يجب اتباعها
لتفادي اإلصابة بالسمنة ،من
بينها عدم األكل بني الوجبات
إال عند الجوع
 ،والعشاء الخفيف وقبل
التاسعة مساء ،وشرب كوب
إلى كوبني من املاء قبل كل
وجبة
 ،واإلقالل من النشويات
والسكريات ،والتركيز على
األكالت البحرية واألسماك
وزيت الزيتون
 ،مع تجنب الوجبات السريعة
وغيرها من األكالت غير
الصحية".
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الهزاع لـ ةديرجلا  400 :طالب ينذرون فصليا
في القسم العلمي الواحد بالهندسة
•

«نحاسب األساتذة الذين يمنحون درجات للدارسين بغير وجه حق واألمر يصل إلى حد التحقيق»
فيصل متعب

ذكر الهزاع ،أن هناك ما
نسبته  %3من الطلبة قد يصل
بهم األمر إلى الفصل ،بسبب
انخفاض معدالتهم العلمية.

ق ــال العميد الـمـســاعــد لـشــؤون
الـ ـط ــابـ ـي ــة ف ـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـه ـن ــدس ــة
والـ ـبـ ـت ــرول د .خ ــال ــد الـ ـ ـه ـ ــزاع ،إن
مكتب التوجيه واإلرشـ ــاد يتابع
كل حالة يوجد فيها إنذار معدل،
إذ ن ـتــواصــل م ــع الـطـلـبــة لنتولى
توجيههم وإرشادهم ،لئال تتعقد
األمـ ـ ـ ــور إل ـ ــى األسـ ـ ـ ـ ــوأ ،ل ـك ــن نـجــد
البعض منهم يتعذر في الحضور،
لمعرفته بانخفاض معدله.
وأض ـ ــاف ال ـه ــزاع ل ــ»ال ـج ــري ــدة»،
«إنـنــا نتابع مــع األقـســام العلمية
اإلحصائيات التي تكون في معدل
ال ـت ـخ ـص ــص ب ــال ـف ـص ــل ال ــدراس ــي
ً
ال ــواح ــد ،ونـجــد أن هـنــاك أقـســامــا
ع ـل ـم ـي ــة يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراوح عـ ـ ـ ــدد ال ـط ـل ـب ــة
المنذرين فيها ما بين  200و400
طالب.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن اإلح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــات
عـ ــادة م ــا ت ـك ــون ثــاب ـتــة ب ــاألرق ــام،
«وي ـت ـب ـيــن ل ـنــا أن ه ـنــاك طـلـبــة قد

يتحسن معدلهم و يـخــرجــون من
اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة ،ونـ ـج ــد ال ـت ـغ ـي ــر ال
يتعدى  5فــي المئة فــي كــل فصل
دراسي».
وذك ــر أن هـنــاك بعض األقـســام
العلمية نسبة الطلبة المنذرين
فيها تصل إلى  20في المئة ،وأن
 3ف ــي الـمـئــة ق ــد يـصــل بـهــم األم ــر
إل ـ ــى الـ ـفـ ـص ــل ،لـ ـتـ ـك ــرار ان ـخ ـفــاض
م ـعــدالت ـهــم ال ـع ـل ـم ـيــة ،ل ــذل ــك نـقــوم
بمتابعة من عليهم إنذارات بحيث
ال يفصل الـطــالــب عـنــد انخفاض
معدل التخصص إال بعد تجاوز
«ال ـك ــورس» رقــم  11لــه فــي الكلية،
ً
ً
ون ـع ـطــي ال ـطــالــب ف ـصــا دراس ـي ــا
ً
ً
استثنائيا كــي يـكــون ق ــادرا على
رفع المعدل العلمي الخاص به.
وب ـيــن ال ـه ــزاع أن م ــن األس ـبــاب
التي تؤدي إلى انخفاض المعدل
ه ـ ــي صـ ـع ــوب ــة ال ـ ـم ـ ــادة ال ـع ـل ـم ـيــة
ل ـ ـ ــدى الـ ـبـ ـع ــض م ـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،إي

يقبل بعضهم أن يأخذ أي درجة
يمنحها له أستاذ المقرر العلمي،
الـتــي تـكــون فــي درج ــة الـ ـ  Dوذلــك
من األسباب ،التي ال ترفع المعدل
ً
وتؤدي إلى انخفاضه ،مشيرا إلى
أن إنذار المعدل ال يأتي من مقرر
واحد فقط ،بل يأتي من عدة مواد
بحيث يوجد لدينا بالقسم العلمي
الــواحــد فــي كلية الهندسة قرابة
ً
ال ـ  ٣٠مـقــررا ،وهناك تراكمات في
عدة فصول ،فالمقرر أو المقرران
ليسا من مسببات انخفاض معدل
الطالب.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن عـ ـض ــو هـيـئــة
ال ـتــدريــس مـحــاســب أم ــام الطلبة
في اإلنصاف في إعطاء الدرجات،
والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض ي ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــل ال ـ ـس ـ ـجـ ــل
اإللكتروني الخاص به ،ويظهر فيه
انخفاض معدله ويعطيه ألستاذ
المقرر حتى يمنحه الدرجة الالزمة
لرفع المعدل ،بحيث يتم إعطاؤه

«هندسة الحاسوب» تعتمد  ٤محاور لخطتها
استحداث برامج بالبكالوريوس والماجستير وزيادة األوراق العلمية المنشورة
أكد القائم باعمال عميد كلية علوم وهندسة
الحاسوب ،د .مصطفى عبدالبر ،أن خطة عمل
الكلية تعتمد على  ٤محاور رئيسة وهي :تطوير
واس ـت ـحــداث بــرامــج أكــاديـمـيــة فــي تخصصات
ح ــدي ـث ــة ف ــي م ــرح ـل ــة الـ ـبـ ـك ــال ــوري ــوس ،ت ـطــويــر
واس ـت ـحــداث بــرامــج أكــاديـمـيــة فــي تخصصات
حديثة في مرحلة الماجستير ،البحث العلمي
وزيـ ــادة أع ــداد األوراق العلمية الـمـنـشــورة في
ً
مـجــات محكمة دول ـيــا ودع ــم تـمــويــل مشاريع
البحث العلمي ،تنمية مهارات وخبرات الطلبة
الـعـمـلـيــة ،وذل ــك مــن خ ــال ال ــزي ــارات الـمـيــدانـيــة
والحقلية في الكويت وخارجها.
وتابع عبدالبر ،في تصريح صحافي أمس،
أن الكلية تطرح برامج اكاديمية على مستوى
ال ـب ـك ــال ــوري ــوس وال ـم ــاج ـس ـت ـي ــر ،وقـ ــد صـمـمــت
ً
بــرامــج الكلية وفـقــا لحقول المعرفة (body of
 )knowledgeالمتعارف عليها عالميا ،مع األخذ
بعين االعـتـبــار متطلبات االعـتـمــاد األكــاديـمــي
للبرامج ،وذلك لضمان جودة البرامج األكاديمية

مخرجاتها .وتابع أن الكلية تقدم برنامجين
ل ـم ــرح ـل ــة الـ ـبـ ـك ــال ــوري ــوس ،ه ـم ــا ب ـك ــال ــوري ــوس
فــي عـلــوم ال ـحــاســوب ،وب ـكــالــوريــوس فــي علوم
المعلومات ،الفتا إلى أن هناك لجانا تخصصية
تدرس استحداث برامج أكاديمية على مستوى
البكالوريوس في الكلية تواكب أحدث البرامج
العالمية في تخصصات الكلية.
وف ــي حـيــن أعـلــن تـقــديــم الكلية ثــاثــة بــرامــج
ماجستير ،وهي ماجستير في علوم الحاسوب،
وم ــاج ـس ـت ـي ــر فـ ــي ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات،
وماجستير فــي نظم المعلومات الحاسوبية،
الـ ــذي ت ــم طــرحــه ف ــي ال ـف ـصــل ال ـثــانــي م ــن ال ـعــام
الجامي  ،2018 /2017وذلك تماشيا مع متطلبات
احتياجات سوق العمل في الدولة في مجال نظم
المعلومات الحاسوبية.
وب ـ ّـي ــن أن م ـخ ــرج ــات الـ ـب ــرام ــج األك ــادي ـم ـي ــة
باألقسام العلمية في الكلية على مستوى عال
يـشـهــد بــذلــك أن خــري ـجــي الـكـلـيــة يـعـمـلــون في
مختلف الـقـطــاعــات بــالــدولــة منها عـلــى سبيل

الـمـثــال ولـيــس الـحـصــر وزارة الـمــالـيــة ،ووزارة
ال ـ ــدف ـ ــاع ،وشـ ــركـ ــات ن ـف ــط الـ ـك ــوي ــت ،وش ــرك ــات
االتصال ،والبنوك المحلية وشركات تكنولوجيا
المعلومات.
وأ ض ــاف عبدالبر أن الكلية أنشئت حديثا،
ويعتبر سجل نتائج البحث العلمي ألعضاء
هيئة التدريس بالكلية في المجالت المحكمة
ع ــالـ ـمـ ـي ــا وال ـ ـمـ ــرمـ ــوقـ ــة ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ت ـخ ـصــص
المعلوماتية والحوسبة من بين أعلى معدالت
ال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي ف ــي ك ـل ـيــات جــام ـعــة ال ـكــويــت،
الفـتــا إلــى أن مجموع عــدد األبـحــاث المنشورة
فــي المجالت العالمية والمحكمة فــي العامين
السابقين في قسمي الكلية بلغ  70بحثا ،وبلغ
مجموع عــدد الــورقــات البحثية التي قدمت في
المؤتمرات الدولية خالل نفس الفترة الزمنية 61
ورقة بحثية ،وبلغ عدد مشاريع البحث العلمي
ال ـتــي ش ــارك فـيـهــا أع ـضــاء هـيـئــة ال ـتــدريــس من
قسمي الكلية  13مشروع بحث في ،2016 /2015
و 15مشروع بحث في .2017 /2016

خالد الهزاع

درج ـ ـ ــات م ــن مـ ـب ــدأ إنـ ـس ــان ــي مــن
أستاذ المقرر ،ونحن نعتبر ذلك
إج ــراء غير قــانــونــي ،ونــرى تغير
درج ـ ــة ال ـط ــال ــب ب ـغ ـيــر وجـ ــه حــق
ً
إجراء مخالفا ونحاسب به أستاذ
المقرر وتصل به المحاسبة إلى
حد اإلحالة إلى التحقيق.

نتائج تحويل طلبة «التطبيقي» في سبتمبر
تخصصات مرتبطة باجتياز اختبار القدرات في «الهيئة»
●

أحمد الشمري

علمت «الـجــريــدة» مــن مصادر
مطلعة أن الهيئة العامة للتعليم
الـتـطـبـيـقــي والـ ـت ــدري ــب ستعلن
نتائج التحويل بها في سبتمبر
ال ـم ـق ـبــل ،مـضـيـفــة أن ك ـث ـيــرا من
الـطـلـبــة ت ـق ــدم ــوا لـلـتـحــويــل بين
الـ ـكـ ـلـ ـي ــات وفـ ـ ــق ال ـ ـش ـ ــروط ال ـتــي
وضعتها الهيئة.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
فرز طلبات التحويل بعد انتهاء
الفصل الدراسي الصيفي وعمادة
القبول والتسجيل مــن استقبال
طلبات االلتحاق في الهيئة للعام
الــدراســي  .2019 /2018وأضافت
أن هـ ـن ــاك ت ـخ ـص ـص ــات ت ـح ـتــاج
إلى اجتياز اختبار القدرات التي
تنطلق مــن  15إل ــى  17ال ـجــاري،
حتى يتسنى التحويل للتخصص
الـ ــذي ي ــرغ ــب ف ـي ــه ،وم ـن ـهــا الـلـغــة
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة والـ ـت ــربـ ـي ــة ال ـف ـن ـيــة
والـتـصـمـيــم ال ــداخ ـل ــي والـتــربـيــة
الموسيقية.
وبينت أن من شروط التحويل

ال ــداخ ـل ــي م ــن تـخـصــص إلـ ــى آخــر
لجميع الطلبة أن يجتاز  14وحدة
دراس ـي ــة ،وع ــدم تـجــاوز  45وح ــدة،
وال ـم ـعــدل ال ـعــام  2.5نـقـطــة ،بينما
التحويل الخارجي يشترط اجتياز
 14وحدة ،وأال تزيد على  30وحدة،
وال ـم ـع ــدل الـمـطـلــوب ال يـقــل ع ــن 3
نقاط للتخصصات التي تحتاج إلى
اجتياز اختبار قــدرات ،بينما 3.50
نقاط لبقية التخصصات ،علما بأن
هناك تخصصات في كلية التربية

«التطبيقي» و«الداخلية» تنسقان
لمكافحة المخدرات

المضف لحماية أبناء «الهيئة» من الظواهر السلبية

المضف والغضوري والكندري وعدد من القياديين من الجانبين
شدد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والـتــدريــب د .علي المضف ،على أهمية حماية أبناء
الهيئة من كل الظواهر السلبية التي تهدد مسيرتهم
الـتـعـلـيـمـيــة ،وم ــن أهـمـهــا آف ــة ال ـم ـخ ــدرات ،ال ـتــي تمثل
خطورة بالغة على مستقبلهم وتفوقهم الدراسي.
جــاء ذلــك خــال استقبال د .المضف الـمــديــر العام
ل ــإدارة العامة لمكافحة الـمـخــدرات ب ــوزارة الداخلية
العميد بدر الغضوري والوفد المرافق له ،في مكتبه
صباح أمس ،لبحث التعاون المشترك وسبل تحصين
ش ـب ــاب ال ــوط ــن م ــن أب ـن ــاء الـهـيـئــة م ــن آف ــة ال ـم ـخــدرات
وحمايتهم من الوقوع فريسة لها.
حضر االجتماع المدير العام لإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم األمني باإلنابة العميد توحيد الكندري ومن
الهيئة ن ــواب الـمــديــر ال ـعــام وع ــدد مــن الـقـيــاديـيــن من
الجانبين.
وأكــد المضف أن االجتماع شهد طــرح العديد من
أوج ــه ال ـت ـعــاون بـيــن الـجــانـبـيــن لــوضــع أس ــس متينة

سلة أخبار
تسجيل كلية الحقوق
أعـ ـل ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــوط ـن ــي
لطلبة الكويت فرع الجامعة
ت ـ ـحـ ــديـ ــد يـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء 7
أغـ ـسـ ـط ــس ال ـم ـق ـب ــل م ــوع ــدا
تسجيل المقررات الدراسية
ل ـل ـط ـل ـبــة ال ـم ـح ــول ـي ــن لـكـلـيــة
الحقوق ولطلبة وقف القيد
لسنة أول ــى فـقــط ،وذل ــك عن
ط ـ ــري ـ ــق وحـ ـ ـ ـ ــدة ال ـت ـس ـج ـي ــل
وال ـجــدول الــدراســي بمكتب
التوجيه واإلرشاد بالكلية.
وك ـ ـ ـشـ ـ ــف االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد ،ف ــي
تـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي ،ع ــن
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار عـ ـمـ ـلـ ـي ــة إخـ ـ ــاء
ال ـ ـطـ ــرف ل ـل ـف ـصــل الـ ــدراسـ ــي
الصيفي حتى  20الـجــاري،
الفتا إلــى استمرار تسجيل
المتوقع تخرجهم في الفصل
الدراسي األول المقبل حتى
 10ال ـ ـجـ ــاري وف ـ ــق مــواع ـيــد
مسبقة.

«اتحاد أستراليا» يشكل
ممثليه في الواليات
أعـ ـل ــن االت ـ ـحـ ــاد الــوط ـنــي
لطلبة الكويت في أستراليا
تشكيل ممثلي الطلبة ّفي
مختلف الواليات ،فقد مثل
واليـ ـ ـ ــة فـ ـكـ ـت ــوري ــا ال ـط ـل ـب ــة:
ي ــوس ــف الـ ـع ــازم ــي ،وطـيـبــة
الهالل ،وعيد العازمي ،ونور
العنزي ،وزيد العريج ،بينما
والي ـ ـ ــة نـ ـي ــو س ـ ـ ــاوث ويـ ـل ــز:
ع ـبــدال ـلــه ال ــرش ـي ــد ومـحـمــد
األحمد ،أما والية كوينزالند
فهم :عبدالرحمن العجمي،
أسـ ـي ــل ال ـ ـم ـ ـيـ ــاس ،وع ـي ـســى
خ ـ ــاج ـ ــة ،وم ـ ـنـ ــى الـ ـف ــرح ــان،
وأخيرا والية بيرث :عبدالله
دشتي وإيثار مال الله.

لمحاربة هــذه اآلفــة ،ومــن أهمها االتفاق على تشكيل
فريق عمل من الجانبين لتوطيد التنسيق والتعاون
وبحث كل السبل لحماية شباب الوطن من المخدرات
ووضع البرامج التوعوية الالزمة لتحقيق هذا الهدف.
من جانبه أشاد العميد الغضوري بالتفاعل الجاد
من اإلدارة العليا للهيئة بقيادة المدير العام للتعاون
م ــن أج ــل ح ـمــايــة الـمـجـتـمــع م ــن ان ـت ـشــار ال ـم ـخ ــدرات،
واالستعداد التام لطرق كل السبل لحماية وتحصين
أب ـن ــاء ال ـه ـي ـئــة م ــن ال ـط ــاب وال ـط ــال ـب ــات م ــن االن ـ ــزالق
ً
ووقــوعـهــم فــريـســة اإلدمـ ــان ،مــؤكــدا أن اإلدارة العامة
لمكافحة المخدرات لن تبخل بتسخير كل إمكاناتها
لتوفير البرامج التوعوية الالزمة التي تحقق األهداف
المشتركة للجانبين.
م ــن نــاح ـي ـتــه أكـ ــد ال ـع ـم ـيــد الـ ـكـ ـن ــدري أن اإلصـ ــاح
والـتــوعـيــة مــن الـمـخــدرات على رأس أولــويــات اإلدارة
لحماية كافة أبناء الوطن من الوقوع فريسة للمخدرات
وذلك بالتعاون مع كافة قطاعات وأجهزة الدولة.

األساسية بأال تقل نسبة الثانوية
العامة عن  70في المئة ،علما بأن
ال ـت ـحــويــل ال ـخ ــارج ــي ي ـخــص فئة
الكويتيين وأبناء الكويتيات .وأفادت
بـ ــأن الـكـثـيــر م ــن الـطـلـبــة يــرغـبــون
ف ــي ال ـت ـحــويــل إلـ ــى ك ـل ـيــة الـتــربـيــة
األساسية ،لكن وضــع شــرط نسبة
الثانوية العامة شكل لهم عائقا في
التحويل ،رغم اجتيازهم كل الشروط
الموضوعة ،متمنين أن تتم إعادة
النظر في شرط نسبة الثانوية.

رابطة «اإلدارية»
العتماد قبول الطلبة
أعلنت را بـطــة طلبة كلية
الـ ـعـ ـل ــوم اإلداريـ ـ ـ ـ ــة بـجــامـعــة
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــدات
ال ـم ـط ـل ــوب ــة الع ـت ـم ــاد ق ـبــول
الـمـسـتـجــديــن وه ــي :طباعة
ط ـل ــب االلـ ـتـ ـح ــاق ،وشـ ـه ــادة
الـثــانــويــة األصـلـيــة أو طبق
األص ـ ــل ،وص ـ ــورة ع ــن ج ــواز
السفر ،فضال عــن صورتين
شـ ـخـ ـصـ ـيـ ـتـ ـي ــن ،ومـ ـ ـ ــا ي ـف ـيــد
اإلع ـ ـفـ ــاء م ــن ال ـت ـج ـن ـيــد لـمــن
يـشـمـلـهــم ق ــان ــون الـتـجـنـيــد
«للطالب فقط».
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ــراب ـ ـ ـطـ ـ ــة ،فــي
ت ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،أمـ ــس،
أن ال ـم ـس ـت ـنــدات الـمـطـلــوبــة
العـ ـتـ ـم ــاد قـ ـب ــول ف ـئ ــة أب ـن ــاء
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــات هـ ـ ــي :شـ ـه ــادة
مـ ـ ـي ـ ــاد الـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب ون ـس ـخ ــة
ع ـن ـه ــا ،وال ـب ـط ــاق ــة ال ـمــدن ـيــة
لالم ونسخة عنها ،وشهادة
ال ـج ـن ـس ـيــة ون ـس ـخ ــة ع ـن ـهــا،
وال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـغ ـيــر
محددي الجنسية ،باإلضافة
إل ــى الـمـسـتـنــدات ال ـمــذكــورة
ً
سابقا.
أمـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــدات
ال ـم ـط ـل ــوب ــة الع ـت ـم ــاد ق ـبــول
طـلـبــة ال ـم ــدارس األمـيــركـيــة،
ف ــأف ــادت ال ــراب ـط ــة ب ـض ــرورة
إحـ ـض ــار شـ ـه ــادة ال ـثــانــويــة
األميركية ،وشهادة التسلسل
الدراسي ،ومعادلة من إدارة
التعليم الخاص ،باإلضافة
إلى المستندات المطلوبة.

ةديرجلا
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رياح وأوتاد« :عباس» و«األنبعي»
والنظرة قبل تهديد ترامب
أحمد باقر
خطاب الرئيس ترامب األخير الذي طالب فيه دول أوبك بزيادة إنتاج
ّ ً
معيرا هذه الدول خصوصا الخليجية منها
النفط وتخفيض األسعار
بالحماية األميركية لها ،ذكرني بشخصين من خيرة االقتصاديين
الكويتيين ،األول هو الصديق سامي األنبعي الــذي توفي قبل ّأيــام،
رحمه الله ،والذي كنت ألتقي معه طوال أكثر من ثالثين عاما في ديوان
المرحوم خالد الربيعان كل يوم خميس في القادسية مع مجموعة من
اإلخوة واألصدقاء ،حيث كانت كلمات وقفشات سامي المرحة تضفي
ً
جوا من البهجة والفكاهة على العشاء ،حين كنت أحاول جر النقاش
معه إلى المواضيع االقتصادية ألن األخ سامي ذو رأي اقتصادي مهم
ومتميز ،والثاني هو األستاذ حمزة عباس محافظ البنك المركزي
السابق ،وهو االقتصادي الكبير المعروف.
الشاهد أن االثنين شاركا في اللجنة االستشارية االقتصادية التي
شكلها صاحب السمو األمير قبل سنوات ،والتي كنت أحد أعضائها،
ً
هذه اللجنة قدمت تقريرا من ُأحسن وأفضل التقارير بشأن اإلصالح
االقتصادي للكويت ،الذي لو أخذ بالتوصيات التي وردت فيه لكان
وضع كويتنا الحبيبة وأجيالنا القادمة أفضل بكثير.
ً
الشاهد أن األستاذ حمزة قدم في اللجنة جدوال يستقرئ فيه زيادة
المصروفات السنوية في الميزانية في الخمس عشرة سنة القادمة،
وما هو السعر المطلوب لبرميل النفط لتغطية الميزانية السنوية ،مع
تثبيت كمية اإلنتاج عند ثالثة ماليين برميل يوميا.
ولما كانت زيادة المصروفات في الميزانية حتمية نتيجة لزيادة
عدد السكان خصوصا الكويتيين ،فقد كانت المصروفات في الجدول
تزداد حتى وصلت بعد المدة المذكورة في الجدول إلى أكثر من أربعين
مليار دينار كويتي! وعندها يكون سعر البرميل الالزم لتغطية هذه
المصروفات نحو  200دوالر ،وهذا سعر خيالي يستحيل أو يصعب
الوصول إليه ،فكيف سيكون وضع البالد عندها؟ خصوصا إذا نجحت
ضغوط ترامب فتمت زيادة اإلنتاج أو تخفيض سعر البرميل!!
لذلك طالبت اللجنة ضمن توصياتها بعدم االعتماد على مصدر
وحيد للدخل وهو النفط؛ ألننا ال نملك تحديد سعره وال كمية اإلنتاج
العالمي منه ،كما طالبت اللجنة بالعمل على عدم نمو المصروفات
بهذا الشكل الكبير الذي يتزعمه بعض الوزراء وأعضاء مجلس األمة.
وبعدها قامت هذه اللجنة االستشارية بتكليف لجنة مصغرة منها
لصياغة التقرير النهائي وقام األخ سامي ممثل البنك المركزي بجهد
كبير ومميز في الصياغة كان محط إعجاب وتقدير جميع األعضاء،
رحمه الله .ونعود اآلن إلى خطاب ترامب بكلماته الصريحة أو القاسية
الذي ذكرني بتوصياتنا في تلك اللجنة ،لتوكد صحتها ولتشكل إدانة
لمسيرة البالد االقتصادية في السنوات السابقة ،فهل يصحو من يقوم
على التشريع والتنفيذ في بالدنا قبل فوات األوان؟

د .خولة مطر*

توسل ورجاء

خربشات فوق صفيحة نفط
ت ـصــل عــاص ـمــة م ــا أو مــدي ـنــة وت ـت ــاب ــع قبل
وصولك وبعده حوارات تدور هناك حول تنويع
مـصــادر الــدخــل وال ـت ـطــورات فــي التكنولوجيا
واالبتكارات الحديثة ،وتفاجأ بعدد الشباب في
البرلمانات والمناصب والمبدعين منهم ،وال
بد أن ترى مدنا كانت حتى في دول عالم ثالثية
قد تحولت خالل فترات بسيطة إلى مساحات
واسـ ـع ــة إلنـ ـت ــاج ال ـم ـع ــرف ــة وحـ ـم ــات م ـج ــاالت
ال ـت ـط ــورات الـتـكـنــولــوجـيــة الـحــديـثــة الـصــديـقــة
للبيئة .تزور األسواق فتجد أنها مليئة بمواد
منتجة ومصنعة محليا ،وال تستطيع أن تمنع
نـفـســك م ــن ال ـم ـقــارنــة م ــع مــدن ـنــا ومـســؤولـيـنــا
و"ممثلي شعوبنا" أو أن تتذكر جـبــران خليل
جـ ـب ــران وم ـقــول ـتــه ال ـش ـه ـيــرة "وي ـ ــل ألمـ ــة فـيـهــا
المذاهب والطوائف وتخلو من الدين ،ويل ألمة
تلبس مما ال تنسج ،وتأكل مما ال تزرع ،وتشرب
مما ال تعصر ،ويل ألمة تحسب المستبد بطال،
وتــرى الفاتح المذل رحيما ...ويل ألمة مقسمة
إلى أجزاء ،وكل جزء يحسب نفسه فيها أمة."...
ت ـق ــرأ ع ـمــا ت ـص ــدره ال ـ ــدول لـلـعــالــم وت ـقــارنــه
بما نـصــدره نـحــن؟! عــن االستثمار فــي العقول
والمواهب واإلب ــداع وتجد أن أكبر ما تصدره
الهند هو شبابها األكثر ذكاء ومهارة ومعظمهم
خريجو "كلية الهند للتكنولوجيا" التي أصبحت
ق ـب ـلــة ل ـغ ــوغ ــل وم ــاي ـك ــروس ــوف ــت وغ ـي ــره ــم مــن
الشركات العمالقة في الواليات المتحدة ،فيما
يــردده بعض الخليجيين "ليش أنا هندي" مع
لهجة احتقار لذلك المواطن الذي يعمل ليل نهار
ليوفر لهم حياة أفضل ،والذي يعامل في بعض
األحيان معاملة العبيد!!
سنوات مما عرف بالطفرة النفطية واألموال
تـتــدفــق ل ــم ت ــزدن ــا س ــوى اع ـت ـمــاد عـلــى ال ـخــارج
واسـتـهــاك واتـكــالـيــة ،لــم نستثمر فــي الـمــراكــز
البحثية عندنا أو في الدول المجاورة ،ولم نرسم
خططا مستقبلية طويلة األ مــد لنخلق شبابا

ً
أكثر معرفة وخبرة وانفتاحا على العالم ،حتى
تلك الفئة التي التحقت بأهم جامعات أميركا
وأوروبــا عــادت لتستمر في النهج االقتصادي
االستهالكي نفسه ،أي فــي العمل فــي التجارة
ووزارات الــدولــة أو قـطــاع خ ــاص يـسـتــورد كل
الماركات الحديثة ويستهلكها بنهم ال سابق
له لالستهالك المقيت!!
وفيما كانت الهند والصين والــدول األخرى
ت ـع ـمــل ع ـل ــى اب ـت ـك ــار أسـ ـ ــرع ق ـط ــار وأهـ ـ ــم دواء
لمحاربة األمراض المستعصية وإيجاد بدائل
للطاقة صديقة للبيئة ومعالجة المياه وتوفير
خدمات رخيصة وإيقاف االنتهاكات المستمرة
للبيئة وغيرها ،كنا نحن نتفاخر بأكبر عمارة
بـنـيــت ب ـســواعــد عـمــالــة واف ـ ــدة رخـيـصــة تعمل
ساعات الليل والنهار وتعيش في مساكن غير
آدم ـي ــة ،وت ـم ــارس عليها كــل أش ـكــال التعسف،
وتنتهك حقوقها المعترف بها فــي المواثيق
الــدول ـيــة ،وفـيـمــا هــم ينتجون كـنــا نـحــن نغرق
في الحوار الطائفي المقيت وتوزيع الشهادات
لــدخــول الـجـنــة وعـمـلـيــات الـتـشـهـيــر والتكفير
باآلخرين ،ثم نعود لنبذل األموال لشراء األسلحة
تحت رايات محاربة اإلرهاب ،فنهدر موازناتنا
على كميات من األسلحة تخلق فرص عمل كبيرة
في مصانع بعيدة جدا فيما نحن نعاني أكبر
نسبة شباب عاطلين عن العمل في العالم!
وفـيـمــا ه ــم يـبـنــون الـمـصــانــع والـمـخـتـبــرات
الحديثة كنا نحن نتبارى فــي عــدد المساجد
وال ـمــراكــز الــديـنـيــة الـتــي فــي مجملها ساهمت
فــي نـشــر الـفـكــر الـتـطــرفــي والـتـكـفـيــري وخـطــاب
الكراهية المتبادل ،وحوارات ال تبعد كثيرا عن
أين يسكن الشيطان بيننا؟ وكيف يفرق الزوج
عن زوجته و ...و...؟!
هم يطورون وسائل التواصل لنشر المعرفة
والعلم ونحن نساهم في استخدامها الخاطئ
لتصبح أداة للتدمير ونشر التسطيح المطلق

د .ابتهال عبدالعزيز الخطيب
واإلشاعات التي تقسمنا إلى شعوب ومناطق
وجماعات وقبائل.
ً
وه ــم يـنـتـخـبــون رئ ـي ـســا لـبـلــديـتـهــم مـسـلـمــا
من باكستان ووزيــرة من أصــول عربية ،ونحن
نرفض من عاشوا معنا منذ سنين وال نمنحهم
حقوقا وال جنسية ،بل في الكثير من األحيان
نسحب جنسياتهم عنهم ،وإذا منحنا جنسيات
ف ـه ــي ح ـس ــب ال ـ ـ ــوالء بـ ــدال م ــن االس ـت ـث ـم ــار فــي
العقول ،كما تفعل معظم دول العالم لمن سيقدم
للمجتمع خبرة أو معرفة أو علما.
ً
ن ـجــري خـلــف ال ـق ـشــور لـنــرســم صـ ــورا لـمــدن
حداثية أو ما بعد حداثية بمجمعات ضخمة
وأس ـ ــواق وم ـح ــات ف ــاخ ــرة وم ـطــاعــم م ــن األك ــل
الـصـيـنــي إل ــى ال ـســوشــي واإلي ـطــالــي والـهـنــدي
والمكسيكي ،ونستنسخ نماذج مختلفة للثقافة
دون االه ـت ـمــام بــالـمـحــافـظــة عـلــى مــا تـبـقــى من
تراثنا أو ثقافتنا ،فالطعام ثقافة أيضا وتعبير
ع ــن ح ـ ـضـ ــارة ،وه ـ ــو ش ـك ــل م ــن أشـ ـك ــال الـ ـث ــراء
الــذي تـصــدره شـعــوب لــزوايــا الـكــون كما يفعل
الصينيون والهنود واإليطاليون وغيرهم ،فيما
تصبح الوجبه المحلية مصاحبة للمهرجانات
الـمــوسـمـيــة ال ـم ـم ـجــوجــة ،وكــأن ـهــا تـحـفــة فنية
نظهرها في موسم وتختفي طوال العام!!
ف ـقــدنــا ح ـتــى لـغـتـنــا ول ــم ن ـعــرف أن نـحــافــظ
عليها رغــم أن الجميع ي ــردد أنـهــا لغة الـقــرآن،
ورغم جمااليات تفاصيلها وأصبحت الصورة
الـنـمـطـيــة لـمـجـمــوعــة م ــن ال ـش ـبــاب المتعلمين
هــي الـتــواصــل باللغة اإلنكليزية وعــدم معرفة
خط فقرة واحدة بلغتهم األم فيما هم يكثرون
العبادة والـصــاة!! أو ما يشبه الصالة والدين
أو قشورهما.
يبحث البعض عما تبقى منا فال يجد سوى
قشور القشور أو مسخ لثقافة وحـضــارة ،وما
زلنا نردد "ليش أنا هندي!!" عجبي!!!
* ينشر بالتزامن مع "الشروق" المصرية

العلماني الغبي:

ً
استياء
بعض العلمانيين يغرد أو على األصح ينعق نعيقا يثير
ً
كبيرا لدى سائر الناس ،مثل االنزعاج من األذان للصالة ،أو باستهجان
الذبح في عيد األضحى ،والغريب أن منهم من يرى أن التغريد ليس
ُ
جريمة مهما كتب فيه ،وآخر يرى أن نعيقه هذا هو من باب الحريات،
وثالث يقول إن إحالته إلى القضاء هي خالف سياسي! معقولة إلى هذه
الدرجة ال يعرفون القانون؟ أم هي محاوالت جريئة للصدام مع القانون
وتغييره باالستعانة بالمنظمات الدولية غير المسلمة كما فعل الذين
عندما َّأثاروا
من قبلهم؟ لذلك نحمد الله تعالى أن كشف حقيقتهم ً َ
َ
المسلمين بتغريداتهم الغبية ،وحقا "ف ِإن َها ل
استياء َالناس ومشاعر
َْ َ ْ
الص ُ
وب َّال ِتي ِفي ُّ
ال ْب َص ُار َو َل ِك ْن َت ْع َمى ْال ُق ُل ُ
ور".
د
تعمى
ِ

أنا أترجاكم ،أناشدكم ،أقبل األيادي البيضاء أن تساعدوا في حل
المشكلة .لم يعد المنطق مفيدا ،ولم يعد التحليل العقالني ينفع،
ولم تعد حجة أن تعليق المشكلة يضر بالمجتمع وحلها سيحسن
ً
حياتنا جميعا مــؤثــرة ،كل هــذا الكالم ما عــاد يفيد في هــذا الزمن
الترامبي ،حيث العنصريات تتنزه عارية في الشوارع ،لذا سأعود
بالزمن في الكالم ،فأترجاكم وأحلفكم بــأوالدكــم ،وأذكــركــم بحوبة
ً
المظلوم ودعوات المقهور وأن ما نفعله اليوم سنراه غدا في أوالدنا
وأحفادنا حفظهم الله لكم ولنا من كل مكروه.
ً
كل يوم تقريبا منذ بداية الصيف تتصل بي طالبة أو طالب بدون،
في عمر صغيرتي ياسمين" ،دكتورة أنا جبت  %97في الثانوية ،ما
أقدر أسجل ،الله يخليج ساعديني" ،ليش مو قادرة تسجلين؟ "أنا مو
إحصاء  ،65أو بطاقتي لم تتجدد ،أو سجلت لكن الدور ما وصلني"
و"أو" بعد "أو" ،تضيع أعمار هــؤالء الصغار بين الدموع واآلهــات
واآلمال الميتة .آخر الحاالت اتصل بي والدها اليوم ،هو إحصاء 65
وابنته حاصلة على  %97في الثانوية ،المشكلة أن بطاقته قد انتهت
وهو كان من أصحاب الجوازات المزورة الصومالية الذين أعادهم
الجهاز الى فئة البدون ذات زمن ثم عاد فعكس العملية وأعادهم مرة
أخرى للجنسية الصومالية ،وكأن جنسيات العالم ملك حر للجهاز
يوزعه على الناس كيفما يشاء .اآلن يطلب الجهاز من هذا الرجل أن
يقر أنه صومالي ،صومالي يا ناس ،صومالي يا عقل ومنطق ،حتى
يتمكن من تجديد بطاقته وعليه تسجيل ابنته .البطاقات ال تتجدد،
الطلبة المتفوقون ال يسجلون ،الشباب والشابات أصحاب %95
من المعدالت وما فوق سيجلسون في بيوتهم يندبون حظوظهم
ويخططون لفرص االنتحار ،وحياة أحبتكم أيها الشارع الكويتي
قبل أن تناموا الليلة أن تفكروا في هؤالء الصغار للحظة ،حلفتكم
بأغلى من لديكم ،بفلذات أكبادكم الذين ال يحميهم من شرور الدنيا
سوى ضمائركم وطيب أفعالكم.
الهيئات والجمعيات ومجالس اإلدارة التعليمية في الدولة ،في
الـجــامـعــات ،فــي المعاهد ،فــي كــل مؤسسة تعليمية ،أتمنى إعــادة
محاولة تفعيل فكرة تشكيل لجنة تعليمية موحدة ،لجنة ال عالقة
لها بسياسة أو تجنيس أو أي قصة أخرى ،لجنة مختصة بالدور
الرئيسي الذي يفترض أن يكون منوطا بنا كأعضاء أعلى المؤسسات
األكاديمية في البالد ،كآباء وأمهات ،كبشر.
مــاذا بقي ليقال؟ دخلت (ولـســت الوحيدة بكل تأكيد) المكاتب
الفخمة ،أرغيت وأزبدت ،حللت ومنطقت ،حتى أنني على قلة حيلتي
هددت ،فماذا بقي سوى الترجي والتوسل؟ ما يحدث اليوم جريمة،
حــرام والله مصاب هــؤالء الصغار ،ظلمهم غيمة ســوداء ستظللنا
ً
أبد الدهر ،أرجوكم المساعدة ،ماديا بالتبرع لهم ببعثات داخلية أو
ً
خارجية ،معنويا برفع الصوت والضغط على الحكومة ،بالحوار،
بــالــرفــض ،بــالـتـجــاوب ،بالتمييز ،تمييز وجــودهــم وااللـتـفــات إلى
نكبتهم .أي شيء أيها اإلخوة واألخوات ،الوضع تأزم حد الموت.
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نيكوالس غروسمان*

ُ
كيف تبعد الصين الواليات المتحدة؟
إليكم االستراتيجية األميركية الكبرى من أعلى نقطة أفضلية :الدفاع
عن النظام الدولي بقيادة الواليات المتحدة وتوسيعه ،فتساهم ائتالفات
التجارية ،ومؤسساته في تعميق مكانة الواليات
هذا النظام ،واتفاقاته
ً
ً
ً
المتحدة في الوسط ،مانحة إياها نفوذا كبيرا في شؤون العالم.
كلما ازدادت الفوائد التي تجنيها الــدول األخــرى من النظام الذي
تقوده الواليات المتحدة ،تراجع احتمال أن تعارضه ،بل صارت أكثر
ً
ميال إلى االنضمام إلى الواليات المتحدة ضد َمن يحاولون زعزعته،
ً
سواء كانوا دوال مارقة (العراق في عهد صدام أو كوريا بقيادة كيم) أو
إرهابيين (القاعدة أو داعش).
تبقى هــذه الفائدة الرئيسة مــن التحالفات الرسمية مــع المملكة
الـمـتـحــدة ،وفــرنـســا ،وألـمــانـيــا ،وك ـنــدا ،وال ـيــابــان ،وكــوريــا الجنوبية،
ّ
وأستراليا ،وغيرها ،ويشكل هذا أفضل دفاع عن العولمة االقتصادية؛
ولهذا السبب تستحق األمم المتحدة الدعم ،رغم االستياء الذي تسببه.
يحظى العالم باألمن الدولي والنمو االقتصادي ،في حين تتمتع
الواليات المتحدة بالهيمنة العالمية (والنمو االقتصادي) ،صحيح أن
كل الدول المشاركة تجني الفوائد إال أن الواليات المتحدة تظل المستفيد
األكبر ،لكن ترامب ّ
يقوض كل ذلك ،وتستغل الصين هذا الوضع.
يعتبر ترامب والنقاد اآلخرون أن الصين تستغل هذا النظام ،ويشير
ً
الرئيس خصوصا إلى العجز التجاري الذي ارتفع منذ انضمام الصين
إلــى منظمة التجارة العالمية ،صحيح أن ال ـصــادرات األميركية إلى
الصين ازدادت ،إال أن الصادرات الصينية إلى الواليات المتحدة نمت
ً
بسرعة أكبر .يتهم ترامب عموما الصين باتباعها ممارسات تجارية
غير منصفة ،لكن الحصول على تنازالت من الصين صعب ،إذ يملك
ً
الصينيون حافزا أكبر يدفعهم إلى عدم الرضوخ للتنمر ،بما أنه يقود إلى
ُ
ً
المزيد من التنمر ،فضال عن ذلك تتحكم الحكومة في االقتصاد ،وتعتبر
الواليات المتحدة ،بصفتها ديمقراطية ،أكثر عرضة للرد المستهدف .على
رفعت الصين الضرائب على دراجات هارلي ديفيدسون
سبيل المثالً ،
النارية ،مستهدفة شركة أميركية بارزة مقرها في ويسكنسون ،إحدى
الواليات المتأرجحة ،ولكن إذا قررنا شن حرب تجارية ضد الصين ،فمن
غير الحكيم أن نعادي حلفاءنا في الوقت عينه.
ً
ّ
يلوح الرئيس راهنا بأكبر خطواته حتى اليوم :االنسحاب من منظمة
ّ
التجارة العالمية ،ويشكل هذا االنسخاب خطأ ،فمنظمة التجارة العالمية
مثال ممتاز لتطبيق االستراتيجية األميركية الكبرى على األرض.
صحيح أن الواليات المتحدة تمنح هذه المنظمة بعض الصالحيات،
إال أن منظمة التجارة العالمية ترسخ الهيمنة األميركية وتعود بالفائدة
على االقتصاد األميركي.
ً
يتعامل ترامب بصفته رجل أعمال بقساوة مع المتعاقدين ،معتقدا
أنه يستطيع ّ
تحمل مشقات الدعاوى القضائية أكثر منهم ،فمع تكديس
محامي ترامب العرائض ،ترتفع تكاليف المتعاقدين القضائية ،ونتيجة
لذلك يقبلون بالتسوية ويرضون في نهاية المطاف بأقل مما يدين
ترامب به لهم.
هذا ما يحاول ترامب تحقيقه في الحروب التجارية :التسبب بألم
ً
متبادل مفترضا أنه يستطيع تحمله فترة أطول ،لكن هذه االستراتيجية
ال تنطبق على الحروب التجارية ،فعندما يحرق ترامب الجسور مع
ً
متعاقد ،أو شريك ،أو دائن ،يستطيع دوما العثور على آخر ،إال أن عدد
الالعبين في اللعبة الكبرى محدود ،ويمكن أن يتعاون أحدهم مع اآلخر.
يــدرك الرئيس الصيني شي جين بينغ هــذا الــواقــع ،ولهذا السبب
ً
ً
ّ
يسعى إلى تطبيق مبادرة الحزام والطريق ،التي تشكل جهدا طموحا
ً
لبناء شراكات اقتصادية في مختلف أرجاء آسيا وإفريقيا وصوال إلى
ً
أوروبا ،وبقيادة شي ًأسست الصين أيضا البنك اآلسيوي لالستثمار في
ً
ً
البنية التحتية ،منشئة بالتالي منافسا محتمال للبنك الدولي وصندوق
النقد الدولي ،اللذين تهيمن عليهما الواليات المتحدة وأوروبا .ويعمل
الرئيس اليوم على تشكيل أكبر كتلة تجارية في العالم مع  16دولة في
الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة.
ّ
يشكل ه ــذا مــن حيث األس ــاس نسخة مــن استراتيجية الــواليــات
ُ
المتحدة الكبرى الدولية الناجحة ،أو على األقل ما كان يفترض أن يكون
استراتيجية الواليات المتحدة الدولية قبل أن يقرر الرئيس تبديد الثقة
التي بنتها الواليات المتحدة على مدى سبعين سنة كي يسعى وراء
سلسلة من المعارك التي ستؤدي ،حتى لو فاز بها ،إلى إضعاف الواليات
المتحدة على األرجح وتعزيز قوة الصين.
*«مجلة أرك»
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زوايا ورؤى

غاي فيرهوفشتات*

كيفية حل أزمة أوروبا السياسية بشأن الهجرة
على أوروبا أن تواصل السعي إلى
استجابة جماعية قبل أن يفقد آالف
الناس حياتهم ،وبعد أن ألحقت
الواليات المتحدة بنفسها العار تحت
حكم الرئيس دونالد ترامب يجب على
ُ
أوروبا أن تثبت أن اتباع نهج إنساني
عادل أمر ممكن.
م ـنــذ أن ب ـل ـغــت أزم ـ ــة ال ـه ـج ــرة ف ــي االت ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ــي ذروتـ ـه ــا عـ ــام  ،2015ان ـخ ـفــض عــدد
المهاجرين غير الشرعيين الــذيــن يصلون إلى
االتحاد األوروبي بنسبة  ،%95وال تزال تحديات
الهجرة قائمة ،وتوجد حاجة ماسة إلى إصالح
األســالـيــب الـتــي يتبعها االت ـحــاد األوروبـ ــي في
إدارة ملف الهجرة ،ال سيما في أعقاب المعاملة
المشينة لسفينة اإلنقاذ أكواريوس ،التي رفضت
إيطاليا ومالطة مساعدتها ،مما كشف عن حقيقة
األمـ ــور ،ولـكــن تــوقـيــت م ـحــادثــات الـهـجــرة التي
أجراها الزعماء األوروبيون في بروكسل الشهر
الماضي كان انعكاسا لألزمات السياسية المحلية
أكثر من كونه استجابة الرتفاع كبير في أعداد
الوافدين الجدد.
نعم ،لقد فشلت سياسات اللجوء الحالية في
أوروبا ،التي تكاد تلقي العبء كامال على البلدان
التي تستقبل معظم المهاجرين ،لكن الشعوبيين
اليمينيين أث ــاروا مـخــاوف واع ـت ـقــادات خاطئة
حول عدد األشخاص الذين يصلون إلى أوروبا–
وحول تأثيرات الهجرة على مجتمعاتنا– لدرجة
أن مناوراتهم تعزز االنشقاقات السياسية في
أنحاء القارة.
واستجابة للمخاوف الداخلية بشأن الهجرة
ف ــي ألـمــانـيــا وإي ـطــال ـيــا ،ات ـفــق قـ ــادة الـحـكــومــات
األوروب ـ ـي ـ ــة ف ــي ق ـم ـت ـهــم ع ـل ــى ال ـن ـظ ــر ف ــي ف ـكــرة
"منصات اإلن ــزال اإلقليمية" في شمال إفريقيا،
تـحــت رعــايــة مفوضية األم ــم الـمـتـحــدة لـشــؤون
الالجئين ( ُ )UNHCRوالمنظمة الدولية للهجرة،
ِّ
فهذه المنصات إذا نظمت طبقا لمعايير حقوق
اإلنسان ،فمن شأنها أن تسمح بمعالجة سريعة
للتمييز بـيــن الـمـهــاجــريــن ألس ـبــاب اقـتـصــاديــة
وأولئك الذين يحتاجون إلــى الحماية الدولية،
مع الحد من دوافع الذهاب في رحالت محفوفة
بالمخاطر في أيدي المتاجرين بالبشر.
وستتطلب هذه المقترحات تمحيصا شديدا،
لكن منصات اإلنزال اإلقليمية يمكن أن تسهم في
التعاون على اإلدارة المشتركة لملف الهجرة إذا
ُ ِّ
نفذت هذه المنصات مع المراعاة التامة العتبارات

حقوق اإلنسان وكانت مصحوبة بمراجعة لما
يسمى بالئحة دبلن (التي تشترط على طالبي
اللجوء إيداع طلباتهم في أول بلد يصلون إليه
مــن بـلــدان االتـحــاد األوروب ــي) وبتقاسم األعباء
ب ـيــن ب ـل ــدان االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ،ول ـك ــن ينبغي
أيـضــا لالتحاد األوروب ــي أن ينظر فــي السماح
بإيداع طلبات الحصول على تأشيرات اللجوء
ً
والتأشيرات اإلنسانية مباشرة في سفارات بلدان
االت ـحــاد األوروبـ ــي فــي الـبـلــدان األخ ــرى ،لــزيــادة
إضعاف دوافــع اللجوء إلى المتاجرين بالبشر.
ويجب بالتأكيد أن يكون ذلك أحد أهداف االتحاد
األوروبي.
وبناء على ما اتفق عليه قادة االتحاد األوروبي
مــن أهـ ــداف ،ب ــات لــزامــا عـلــى حـكــومــات االتـحــاد
األوروبي اآلن أن تختتم أعمالها بشأن مشاريع
القوانين التشريعية الخمسة– الخاصة بظروف
االستقبال ،وأهلية الحصول على اللجوء ،وإعادة
ال ـتــوط ـيــن ،والـمـكـتــب األوروب ـ ـ ــي لــدعــم الـلـجــوء،
ونظام يوروداك (قاعدة بيانات بصمات أصابع
طالبي اللجوء)– التي تم االتفاق عليها بالفعل
مع البرلمان األوروبــي .ومن ناحية أخرى يجب
أيضا على الحكومات الوطنية أن تتخذ مواقف
بـشــأن الئـحــة دبـلــن كــي يتسنى بــدء مفاوضات
مع البرلمان األوروب ــي ،ولطالما كــان البرلمان،
استنادا إلى عمل مقرره ،سيسيليا فيكستروم،
وأغلبية قوية من خمس مجموعات سياسية ،على
استعداد لدفع هذا العمل ألكثر من عام ،ويرغب
في االنتهاء من نظام اللجوء األوروبي المشترك
قبل االنتخابات األوروبية في مايو المقبل.
لقد كان مؤتمر قمة بروكسل على حق عندما
ألقى الضوء على الحاجة إلــى شراكة أعمق مع
إفريقيا ،مما يستلزم تحفيز االستثمار الخاص،
وتعزيز الحكم الرشيد ،وزيادة المعونة اإلنمائية،
فالهجرة بين القارتين كانت وستظل سمة بارزة
في تاريخ اإلنسانية ،ويجب على االتحاد اإلفريقي
واالتحاد األوروبي التصدي معا للتحديات التي
تثيرها الهجرة ،ال سيما ضرورة اتخاذ إجراءات
صارمة ضد العصابات اإلجرامية التي تستغل بال
رحمة األشخاص اليائسين والضعفاء.
وقد استخدمت القوى القومية داخل كل دول
مــن ال ــدول األعـضــاء فــي االتـحــاد األوروب ــي ملف
الهجرة في أوروبا ألغراضها الحزبية الخاصة،
ومع انخفاض أعداد المهاجرين انخفاضا حادا،
يتضح أن األزمة السياسية الحالية عالمة على
وج ــود مـعــركــة وجــودي ــة أوس ــع بـيــن الليبرالية
المتعاطفة واألحزاب الشعوبية غير الليبرالية.
ويتمثل الخطر اآلن بأنه من أجل حل النزاعات
الـسـيــاسـيــة الـحــزبـيــة الـمـحـلـيــة ،مـثــل ال ـتــي بين
االتحاد الديمقراطي المسيحي األلماني والحزب
الشقيق لحزب االتحاد الديمقراطي المسيحي

في بافاريا ،فتحت حكومات االتحاد األوروبــي
واالتـ ـح ــاد االج ـت ـمــاعــي الـمـسـيـحــي ال ـب ــاب أم ــام
االنسحاب مــن االتـفــاقــات الثنائية لحل قضايا
الهجرة داخــل االتـحــاد األوروب ــي .وكالهما أمر
مــؤســف وخـطـيــر ،ألن ــه قــد ي ــؤدي إل ــى مــزيــد من
المقايضة بين البلدان حول المسؤول عن طالبي
اللجوء.
ويـجــب عـلــى أوروبـ ــا أن تــواصــل الـسـعــي إلــى
استجابة جماعية– نظام لجوء وهجرة أوروبي
إنساني يراعي القانون الدولي وقيمنا األوروبية–
قبل أن يفقد آالف الناس حياتهم ،وبعد أن ألحقت
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بنفسها ال ـعــار تـحــت حكم
الرئيس دونالد ترامب– إذ فصلت مؤخرا أكثر
من  2000طفل مهاجر عن والديهم ،وتحتجز اآلن
عائالت المهاجرين إلى أجل غير مسمى– يجب
ُ
على أوروبا أن تثبت أن اتباع نهج إنساني عادل
أمر ممكن.
ول ـك ــن ل ـل ـق ـيــام ب ــذل ــك ي ـجــب ع ـلــى أوروبـ ـ ـ ــا أن
تتطور من الناحية المؤسسية ،لكي تكون قادرة
على االستجابة على نحو أســرع وأكثر فعالية
للتحديات المشتركة ،ولم يتضح بعد ما إذا كان
ذلك يعني إنشاء منصات نزول إقليمية أو بعض
اآلليات األخرى ،لكن كان ينبغي ألوروبا أن تتعلم
من موقفها الباهت تجاه األزمة المالية أن تأجيل
اإلصالحات األساسية المؤلمة لن يؤدي إال إلى
أزمــات سياسية أكثر حدة وتعقيدا ،وربما هذه
الـمــرة ،مع انــدالع أزمــة سياسية بسبب الهجرة
بعد ثالث سنوات من وصول أعداد المهاجرين
إلى ذروتهاُ ،
سيعترف في النهاية بهذا الدرس.
* رئيس وزراء بلجيكا السابق ،ورئيس فريق
تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل
أوروبا في البرلمان األوروبي.
«بروجيكت سينديكيت «2018 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

مع انخفاض أعداد
المهاجرين يتضح
أن األزمة السياسية
الحالية عالمة على
وجود معركة وجودية
أوسع بين الليبرالية
واألحزاب الشعوبية

مضى على الـثــورة السورية  7سـنــوات ،ولــم تحقق أي هــدف من
ً
ً
أهداف الشعب السوري ،بل خلفت دمــارا هائال وكــوارث تشيب لها
الولدان ،مليون إنسان بين قتيل وجريح ومعوق وأسير ،وماليين
أخرى بين مهجر والجئ ونازح ومشرد ،اليوم ،وفي ظل هذه العواقب
ً
الوخيمة من حقنا أن نتساء ل :هل كــان المتظاهرون سلميا ضد
النظام وقادتهم المحرضون ،لو عاد بهم الزمان سيرتهم األولــى،
قبل انطالقة شــرارة الثورة ،يفكرون في القيام بما قاموا به؟! وهل
كــانــت األطـ ــراف اإلقليمية والــدول ـيــة الـتــي تــدخـلــت ودع ـمــت الـثــورة
السورية بالمال والسالح والمقاتلين والدعم السياسي والديني ،في
سبيل تحقيق الحرية والعدالة والكرامة للشعب السوري ،هل كانت
هذه األطــراف تقدم على ما أقدمت عليه؟! من كان يستطيع التكهن
بالعواقب قبل  7سنوات؟ كلنا تحمسنا وكتبنا وأيدنا ثورة الشعب
السوري في أهدافه المشروعة! كل هذه التساؤالت مشروعة ،ويجب
طرحها اليوم على أنفسنا ،فما حصل ويحصل في الساحة السورية،
أمر يدمي الفؤاد ،ويذرف العبرات ويطلق الحسرات على أرواح أبرياء
نساء وأطفال وشباب وشيوخ ذهبت ،وكرامات أهدرت ،ومدن آمنة
مستقرة يأتيها رزقها قد دمرت.
اآلن :ما الــدروس والعبر المستخلصة من الثورة السورية ،ومن
الثورات العربية عامة؟
هناك من ال يزال يدافع عن مشروعية الثورة على األنظمة الظالمة
عــامــة ،والـســوريــة خــاصــة ،ويــذكــر الـعـشــرات مــن الـمـبــررات الشرعية
واألخــاقـيــة والحقوقية واإلنسانية وغيرها ،ومــع تفهمي لرأيهم
ووجاهة مبرراتهم إال أني مع رأي أن الثورات لم تأت بخير:
أوال ،الـمـبــررات الشرعية :صحيح أن عـشــرات اآلي ــات فــي الـقــرآن
الكريم واألحاديث في السنة النبوية في العديد من المرويات نهت
ً
ً
نهيا قاطعا عن الظلم ،واعتبرته من الكبائر ،وتوعدت الظالم :فردا
ً
أو حاكما ،بأشد العذاب ،وخصت الحاكم الظالم بعذاب أكبر ،إال أن
النصوص الدينية صريحة في تحريم الخروج المسلح على الحاكم،
ً
ولو كان ظالما.
ً
ثانيا ،التجارب التاريخية السابقة :ذهب جمهور الفقهاء القدامى
ً
والمعاصرين إلــى تحريم ال ـخــروج المسلح على الـحــاكــم :ف ــردا أو
ً
جماعة ،بل اعتبروا الخروج الجماعي نوعا من البغي ،وما دفعهم
إلى ذلك ليس مجرد النصوص الدينية ،إنما ما وقع في زمنهم من
وقائع مأساوية ،استخلصوا منها الدروس والعبر.
لقد عانوا عواقب ثورة اإلمام الحسين على مظالم الحكم األموي
واستشهاده ،رضي الله تعالى عنه ،في سبيل إقــرار الحق والعدل
والـكــرامــة ،وخـبــروا األه ــوال التي نتجت عــن الـصــراع المسلح على
ً
السلطة ،منذ الفتنة الكبرى ،مرورا بصراعات األمويين فالعباسيين
إلى العثمانيين وصراع الدويالت ،لذلك نادوا بالصبر على مظالم
ً
ً
الحكام ،ال إقرارا بالظلم والمظالم ،وإنما إيثارا ألهون الشرين :شرور
الحكام الظلمة ،والشرور الناتجة عن الفوضى والفتن والصراعات
المسلحة ،كما نشاهدها اليوم في المشهد العربي العام.
ً
ثالثا ،التجارب العربية المعاصرة :أثبتت أن كل الثورات ،شعبية
ً
ً
أو انقالبا ،ومنذ أول انقالب عسكري  29مــارس  1949كانت وبــاال
على أوطانها ،ولم تحقق أي شعار ،ال الديمقراطية قامت ،وال التنمية
نجحت ،وال العدالة االجتماعية تحققت ،وال فلسطين تحررت ،تفاقم
الفساد وانتشرت البطالة وهربت الكفاءات واالستثمارات وتبددت
الثروات وزاد الطغيان وأهدرت الكرامات ،بل أضافت ثورات الربيع
ثالث كــوارث جديدة :تمكين التنظيمات اإلرهابية ،وتصدير آالف
الالجئين الذين يبتلع البحر بعضهم ،وتهجير األقليات ،وحتى في
ثورة الياسمين ،عروس الربيع ،ما زال الشاب التونسيون العاطلون
يحلمون بالسباحة إلــى الضفة األخ ــرى ،لتتحقق مقولة "الـثــورة
يفجرها حالم ويجني ثمارها انتهازي".
ً
ختاما :ليس معنى تحريم الخروج المسلح على الحاكم ،الرضا
بالظلم والطغيان ،واالستكانة للذل ،فحق الشعوب في مراقبة السلطة
الحاكمة وأجهزتها حق شرعي أصيل ،وحق الناس في مقاومة الظلم
والفساد ومناهضة الفاسدين ومناصرة العدل فريضة شرعية ،إننا
بحاجة لما قاله األمير الحسن بن طالل إلى (ميثاق يحمي قيم الربيع
العربي) وإلــى غرس ثقافة (المساء لة) في البنية المجتمعية ،كما
فعل الخليفة الراشدي ،الصديق ،رضي الله تعالى عنه "إن أحسنت
فأعينوني ،وإن أ ســأت فقوموني" .فالتقويم ال يتحقق إال بتبني
الــرأي العام لثقافة المساء لة ،شريطة أن تتم بالوسائل السلمية:
المنابر اإلعالمية ،ومنظمات المجتمع المدني ،والحوار الوطني،
والمنتديات والديوانيات ،وال حرج من اإلفادة من األساليب الحديثة
في المعارضة ،من غير تحريض على النظام أو تخوينه ،أو تجريح
المسؤولين ،ألن الهدف نقد العمل وتقويمه ال التجريح الشخصي.
* كاتب قطري
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٥.١٣٧

«هناك حاجة إلى تشريع حديث يساعد على التطور الفني والمحاسبي»
جراح الناصر

الوزارة ارتأت «نسف»
القوانين القديمة
وتطويرها السيما
أن القانون تم العمل
به سنوات طويلة

ً
ب ـع ــد مـ ـ ــرور  40ع ــام ــا عـلــى
تطبيقه ،تتجه وزارة المالية
لـتـعــديــل قــانــون قــواعــد إع ــداد
الـمـيــزانـيــات الـعــامــة والــرقــابــة
ع ـ ـلـ ــى تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا وال ـ ـح ـ ـسـ ــاب
الختامي رقم  31لسنة .1978
وقالت المصادر لـ"الجريدة"،
إن رؤ يـ ـ ـ ـ ـ ــة وزارة ا ل ـ ـمـ ــا ل ـ ـيـ ــة
ح ـ ـ ــول الـ ـتـ ـع ــدي ــل ت ـت ـم ـث ــل فــي
أن الـمـيــزانـيــة ال ـعــامــة لـلــدولــة
بـ ـح ــاج ــة إل ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــواد ح ــدي ـث ــه
تـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر الـ ـفـ ـن ــي
ً
وال ـم ـحــاس ـبــي خ ـص ــوص ــا فــي
إع ـ ـ ـ ــداد الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة ل ـل ـج ـهــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وإع ـ ـ ـ ــداد ق ــان ــون
ج ــدي ــد يـت ـنــاســب م ــع خ ـطــوات
اإلصـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ـه ـج ـه ــا،
ً
ول ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــون م ـ ـ ــواكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــا لـ ـخـ ـط ــة
ت ـ ـ ـق ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــص ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــروفـ ـ ـ ــات
بالميزانية العامة ،وما يعرف
بالمصروفات خارج الميزانية.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،أن

الوزارة ارتأت "نسف" القوانين
القديمة وتطويرها السيما أن
القانون تــم العمل بــه سنوات
ط ــوي ـل ــة ،م ـم ــا ي ــؤك ــد ال ـحــاجــة
الماسة إلى التعديل في الوقت
ال ــراه ــن ،مــوضـحــة أن الـمــالـيــة
قامت بدراسة فنية قيمت من
خــالــه م ــواد ال ـقــانــون وإع ــداد
ت ـقــريــر ب ـهــذا الـ ـش ــأن ،م ــع أخــذ
رأي الخبراء والمتخصصين.
ول ـف ـت ــت إل ـ ــى أن "ال ـم ــال ـي ــة"
ً
ت ـس ـيــر ح ــال ـي ــا ن ـحــو ال ـتــوصــل
إلى صيغة توافقية خالية من
أي ثغرات قانونية للحصول
على مشروع متوافق مع نهج
ال ــدول ــة الـمـتـمـثــل ف ــي سـيــاســة
ض ـب ــط ال ـن ـف ـق ــات ل ـم ـي ــزان ـي ــات
ا لـ ــوزارات وا لـهـيـئــات الملحقة
وال ـم ـس ـت ـق ـل ــة وف ـ ــق ال ـم ـعــاي ـيــر
العالمية والنظم الحديثة.
وبينت المصادر أن القانون
ال ـج ــدي ــد ي ــأت ــي ب ــال ـت ــزام ــن مــع

الخطوات المتخذة وإجراء ات
وض ـ ـ ـ ــع ب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج ت ـ ـ ـهـ ـ ــدف إل ـ ــى
ت ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــد اإلن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق وخ ـ ـفـ ــض
البنود مصروفات الميزانية،
م ـ ـ ـمـ ـ ــا يـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــق م ـ ـ ـ ــع س ـ ـيـ ــاسـ ــة
الــدولــة بـشــأن ترشيد اإلنـفــاق
وخـفــض الـمـصــروفــات وإلـغــاء
الـمـصــروفــات غـيــر الـضــروريــة
والـثــانــويــة غير الـمــؤثــرة على
أداء ا لـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات ،إ ل ـ ـ ــى ج ــا ن ــب
اعتماد سياسات مالية تركز
ع ـلــى عـ ــدم اإلس ـ ـ ــراف وتـجـنــب
إصـ ـ ــدار ق ـ ـ ــرارات ت ــرت ــب أع ـبــاء
مالية جديدة على الميزانيات
ال ـع ــام ــة ل ـل ـج ـهــات ال ـح ـكــوم ـيــة
المختلفة.
والـجــديــر بــالــذكــر أن أحكام
ال ـق ــان ــون ت ـش ـمــل ك ــل مـيــزانـيــة
ع ــام ــة ع ـلــى ج ـم ـيــع اإليـ ـ ــرادات
الـ ـمـ ـق ــدر ت ـح ـص ـي ـل ـهــا وج ـم ـيــع
ا لـمـصــرو فــات ا لـمـقــدر إنفاقها
ف ــي الـسـنــة ال ـمــال ـيــة ،ف ــي حين

٥.٢٥٤
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«المالية» تسعى لقانون جديد لضبط مصروفات الميزانية
نـ ـص ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة الـ ـث ــانـ ـي ــة مــن
القانون على أن وزير المالية
يحدد شكل ميزانية الوزارات
واإلدارات ا ل ـح ـكــو م ـيــة ،كــذ لــك
شـكــل مـيــزانـيــة ال ـج ـهــات الـتــي
ً
ً
ت ـمــارس نـشــاطــا مـتـمـيــزا ،وإن
كــا نــت ال تـتـمـتــع بالشخصية
اال عـتـبــار يــة المستقلة وتكون
ميزانياتها ملحقة بميزانية
الوزارات واإلدارات الحكومية،
كـ ـم ــا ي ـ ـحـ ــدد شـ ـك ــل م ـي ــزان ـي ــة
ك ــل إدارة ع ــا م ــة أو ه ـي ـئــة أو
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات أو
ا ل ـمــؤ س ـســات ذات الشخصية
االعتبارية المستقلة بناء على
مــا تـقــدمــه ل ــوزارة الـمــالـيــة من
مقترحات تـتــاء م مــع طبيعة
نشاطها ،ويراعى عند تحديد
شـ ـك ــل ال ـ ـم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــات الـ ـع ــام ــة
وتـقـسـيـمــاتـهــا ومـشـتـمــاتـهــا،
االت ـ ـ ـجـ ـ ــاهـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة ف ــي
الميزانيات العامة ومتطلبات

السوق األول السوق الرئيسي

خ ـطــط ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية .وذ كــرت المادة
الثالثة أن السنة المالية تبدأ
من أول أبريل كل عام وتنتهي
فـ ـ ــى آخ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــارس مـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
ال ـتــالــي ،مــع ع ــدم اإلخ ــال بما
ينص عليه ا لـقــا نــون المنشئ
ل ـ ــإدارة ال ـعــامــة أو الـهـيـئــة أو
الـمــؤسـســة مــع تـحــديــد تــاريــخ
آخر لبداية السنة المالية لها
ونهايتها.

«هيئة األسواق» تطلب قائمة
للمطلعين عن كل  6أشهر

ً
«المركزي» يعد كشفا بالوحدات الخاضعة لرقابته
● عيسى عبدالسالم
علمت "ال ـجــريــدة" مــن م ـصــادر مطلعة أن بـعــض الـمــؤسـســات
ً
الرقابية بــدأت رسميا إرس ــال قائمة تتضمن أسـمــاء الموظفين
المختصين باالطالع على البيانات واألوضاع المالية إلى هيئة
أسواق المال لتنظيم تعامالت المطلعين في سوق األوراق المالية.
وقالت المصادر ،إنه تم االتفاق بين بنك الكويت المركزي وهيئة
أسواق المال على أن يقوم األخير بإعداد قائمة تتضمن الوحدات
الخاضعة لرقابته وأسـمــاء الموظفين لديه الــذي يمتلكون حق
االطالع مباشرة على البيانات واألوضاع المالية لكل وحدة على
حدة  ،وإرسالها إلى هيئة أسواق المال.
وذكرت أن المعلومات التي طلبت من الجهات الرقابية التي لها
حق االطــاع على المعلومات والبيانات في الشركات الخاضعة
لرقابة هيئة أسواق المال تتضمن اسم الموظف المطلع واإلدارة،
التي يعمل بها وأسـمــاء أبنائه القصر ،إضافة إلــى اســم الوحدة
الخاضعة لرقابة البنك المركزي المطلع عليها ،وأرقــام التداول،
إن وجدت.
وأوضـحــت أن "هيئة األس ــواق" أحــالــت خــال الفترة الماضية
مخالفات تتعلق بتنظيم التعامل على األوراق المالية لألشخاص
المطلعين خاصة بالشركات المدرجة ،من خالل التدقيق والرقابة
على التعامالت واإلفصاحات المتعلقة بالمطلعين على المعلومات.

مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعاتها ...والسيولة  26.5مليون دينار
تداوالت ألسهم قريبة من أعلى مستوياتها وسط حراك في السوق الرئيسي
كان اللون األخضر السمة الغالبة
على األداء وبعد استقرار أسعار
مستويات جيدة وأقفل
النفط حول
ً
برنت على  77دوالرا للبرميل مساء
الجمعة.

●

علي العنزي

واصـلــت الـمــؤشــرات الرئيسية الثالثة
لبورصة الكويت ارتفاعاتها في تعامالت
جلسة أم ــس ،وهــي األول ــى هــذا األسـبــوع
ً
ليستمر ال ـل ــون األخ ـض ــر مـسـيـطــرا على
جلسات شهر يوليو ،وارتفع أمس ،مؤشر
السوق العام بنسبة  0.99في المئة تعادل
 50.32نقطة ليقفل على مستوى 5137.96
نقطة وســط سيولة  26.5مليون ديـنــار،
وكمية أسهم متداولة  158.6مليون سهم
نفذت من خالل  5708صفقات ،كذلك ارتفع
مؤشر السوق األول بنسبة  1.42في المئة
ً
ه ــي  73.67ن ـق ـطــة م ـق ـفــا ع ـلــى مـسـتــوى
 5254.07نقطة بسيولة  21.3مليون دينار،
وبكمية أسهم متداولة  52.4مليون سهم
ن ـف ــذت ع ـبــر  2599ص ـف ـقــة ،وربـ ــح مــؤشــر
الـســوق الرئيسي بنسبة  0.17فــي المئة
تساوي  8.15نقاط ليستقر عند مستوى
 4927.31نقطة بسيولة  5.2ماليين دينار،
وبكمية أسهم متداولة  106.1ماليين سهم
نفذت من خالل  3109صفقات.

أعيان
اسـ ـتـ ـم ــر األداء اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي ل ـب ــورص ــة
الكويت ،وأصبح إضافة نقط مئوية كاملة
ً
ً
شيئا معتادا فــي بــورصــة الكويت خالل
األسبوعين الماضيين إضافة إلى جلسة
األمس ،وهي أولى جلسات األسبوع ،التي
سجلت نفس قــوة االنــدفــاع وســط تراجع
مـ ـح ــدود ل ـل ـس ـيــولــة ،ل ـكــن س ـج ـلــت أسـهــم
أعيان وأبيار طفرة واضحة في نشاطها
وبمصاحبة سهم "مستثمرون" استحوذت
على أكثر من نصف كمية األسهم المتداولة

ف ــي الـ ـس ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـت ـع ــوض بـعــض
التراجع في السيولة لبعض األسهم في
ال ـس ــوق األول ،الـ ــذي اسـتـمــر سـهــم بيتك
بتصدر مؤشراته وبارتفاعات تاريخية
متواصلة بلغت  25في المئة في خالل فترة
لم تزد على أسبوعين ،وكانت اإليجابية
واالرتـ ـف ــاع ــات واالم ـت ـن ــاع ع ــن ال ـبـيــع هي
سمة الـســوق األول ،الــذي لــم يتراجع فيه
ســوى سهم وحيد هو الصناعات ،وكان
ح ــراك األس ـهــم الشتغيلية ت ـجــاوز نسبة
 2فــي الـمـئــة كــذلــك ربـحــت معظم األسـهــم

النشيطة فــي ال ـســوق الــرئـيـســي لتكتمل
الحلقة الخضراء وتقفل المؤشرات الثالث
على مكاسب كبيرة.
ً
خـلـيـجـيــا ،ك ــان ال ـلــون األخ ـضــر السمة
الغالبة على األداء وبعد استقرار أسعار
النفط حول مستويات جيدة وأقفل برنت
ً
عـلــى  77دوالرا للبرميل مـســاء الجمعة
ً
بينما بلغ نايمكس  73.8دوالرا للبرميل
بــان ـت ـظــار م ــا تـسـفــر ع ـنــه عـمـلـيــة تطبيق
الضرائب بين أكبر اقتصادين في العالم،
أم ـي ــرك ــا والـ ـصـ ـي ــن ،ال ـ ــذي ط ـب ــق بـنـهــايــة

األسبوع الماضي ،ومن المحتمل أن نرى
آثـ ــاره خ ــال بــدايــة األس ـب ــوع الـحــالــي في
األسواق المالية العالمية وأسعار النفط،
ولم يتراجع أمس سوى سوق مسقط في
منطقة الخليج وليبقى الجميع بانتظار
األس ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ت ـعــامــات
اآلسيوية صباح اليوم.

أداء القطاعات
تـلــونــت م ــؤش ــرات ال ـق ـطــاعــات بــالـلــون

األخضر ،إذ ارتفعت مؤشرات أحــد عشر
ً
قطاعا هي تكنولوجيا بـ  58.2نقطة ومواد
أساسية بـ  20.5نقطة وبنوك بـ  13.1نقطة
وسلع استهالكية بـ  9.1نقاط وتأمين بـ
 8.8نقاط واتصاالت بـ  8.3نقاط وصناعة
ب ـ  6.8نـقــاط عـقــار ب ـ  5.1نـقــاط وخــدمــات
استهالكية ب ـ  4.4نـقــاط وخــدمــات مالية
بـ  2.7نقطة والنفط والغاز بـ  0.13نقطة،
واسـتـقــر مــؤشــرا مـنــافــع ورعــايــة صحية
وبقيا دون تغير.
وتصدر سهم بيتك قائمة األسهم األكثر

أخبار الشركات
«بوبيان ب» :البحر يتقاعد
قالت شركة بوبيان للتروكيماويات ،إن المدير العام محمد
ً
ً
البحر قرر التقاعد من منصبه بعد أن أمضى  17عاما فيه ،علما
أن آخر يوم عمل له سيكون بتاريخ  12يوليو .2018

تعويض «جي إف إتش» بـ  5.14ماليين دوالر
حكمت محاكم مــر كــز د بــي المالي العالمي بمنح مجموعة
جي إف إتش ما يقارب  5.14ماليين دوالر في القضية المتعلقة
بموظفها السابق ديفيد هيغ.
وأشــارت المجموعة إلى أن المحكمة استنتجت بأن ديفيد
هيغ مذنب ومزاعمه ضد المجموعة ال أساس لها من الصحة.
وأضافت أن المحكمة خولت لها تنفيذ هذا الحكم على أصول
الموظف السابق في إمارة دبي والمملكة المتحدة.
وتوقعت أن يكون لتحصيل هــده المبالغ أثــر إيجابي على
بياناتها المالية لسنة .2019 / 2018

«إنوفست» تحقق  4.6ماليين دوالر من تخارج
ك ـش ـف ــت ش ــرك ــة إن ــوفـ ـس ــت،
الـ ـم ــدرج ــة ع ــن ت ـس ـج ـيــل رب ــح
قدره  4.6ماليين دوالر ،لفترة
ال ـ ـ  6أشـهــر المنتهية فــى 30
يونيو الماضي ،وذلك خاضع
لـ ـلـ ـم ــراجـ ـع ــة م ـ ــن قـ ـب ــل م ــدق ــق
الحسابات الخارجي ،نتيجة
التخارج من استثمار عقاري.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـش ــرك ــة أن ـهــا
تخارجت من استثمارها في
ش ــرك ــة عـ ـق ــاري ــة م ـس ـج ـلــة فــي
المملكة السعودية ،الفتة إلى

أن عملية التخارج تم تنفيذها
م ــن خـ ــال إبـ ـ ــرام ع ـقــد ت ـبــادل
تــم بموجبه الـتـخــارج مقابل
حصص في شركات أخرى.

«أسمنت الخليج» :تحويل أسهم الستيفاء متطلبات «الهيئة»
ذكرت شركة أسمنت الخليح أنه باإلشارة إلى
تـعــديــات الــائـحــة التنفيذية مــن الـكـتــاب الثاني
عشر المادة المتعلقة بإدراج أسهم الشركات غير
الكويتية في البورصة التي نصت الفقرة  2-2-2على
أنه «يجب أال يقل الحد األدنــى من األسهم المراد
تداولها من خالل البورصة للشركة غير الكويتية
طالبة اإلدراج عن  10في المئة من إجمالي األسهم
المصدرة من رأس المال.

وأضافت أنه بشأن تعليق تحويل األسهم إلى
بورصة الكويت وفق التعليمات ،التي أصدرتها
ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال إلنـ ـف ــاذ ق ــواع ــد اإلدراج في
البورصة ـ فإنها ستستأنف عمليات تحويل األسهم
بـيــن األس ـ ــواق ال ـمــدرجــة أسـهـمـهــا فـيـهــا (بــورصــة
ً
الكويت وســوق أبوظبي لــأوراق المالية) تنفيذا
للتعديالت القانونية ،التي تمت وتحقيق مصلحة
المساهمين.

«رمال» :ال ربح أو خسارة من بيع عقار
أعلنت شــركــة رم ــال الـكــويــت عــدم وج ــود ربح
أو خسارة لبيع الشركة العقار المملوك لها في
منطقة السالمية ،وذلك كما هو مبين في نتائج
العام الماضي.
وقالت الشركة ،إن أثر البيع سيظهر في نتائج
الربع الثاني من العام الجاري ،موضحة أن األثر
المالي لسداد مديونية بنك برقان سيظهر في

بيانات الربع الثاني من  2018دون تحقيق ربح
أو خسارة سوى سداد جزء من المديونية.
وأشــارت إلى أن األثــر المالي لسداد مديونية
ريم الغانم يتمثل في شطب والتنازل عن جميع
الدعاوى القضائية ،مع رفع كل الحجوزات على
عقارات رمال.

«أسيكو» توقع العقد النهائي لبيع  30.2مليون سهم في «تابعة»
وقعت شركة أسيكو للصناعات العقد النهائي
ُ
لبيع أسهم تـقــدر بنحو  30.23مليون سهم من
األسهم المملوكة في شركتها التابعة «أسيكو
لــإن ـشــاء ات» ،وذل ــك بقيمة  18.14مليون دينار
ً
ت ـق ــري ـب ــا ،وس ـت ـق ــوم ب ـكــل اإلج ـ ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
والتنظيمية في سبيل إتمام العقد.
وتابعت الشركة أنه نتيجة للتوقيع ستنخفض
ن ـس ـبــة مـلـكـيــة أس ـي ـكــو ل ـل ـص ـنــاعــات ف ــي أسـيـكــو

لإلنشاءات من  70في المئة إلى  47في المئة ،كما
سيصبح تصنيف شركة اإلنشاءات إلى زميلة.
وأضــافــت أنــه ســوف يترتب على إتـمــام البيع
أربــاح وفائض إعــادة تقييم الحصص ُ
المتبقية
في حدود  37مليون دينار ،التي ستقوم «أسيكو»
باستخدامها في إعادة هيكلة باقي موجوداتها
لتضمن االستغالل األمثل للفوائض.

تابعة لـ«االمتياز» توقع عقد مناقصة
بـ  3.2ماليين دينار
وقعت شركة الدار للهندسة واإلنشاء التابعة بنسبة  50.69في المئة
ً
لمجموعة االمتياز االستثمارية عقدا لتقديم خدمات الطرق والزراعة
التجميلية وشبكات الــري والتنظيف والخدمات المرتبطة بها في
ً
«الزور» ومواقع أخرى ،بقيمة  3.16ماليين دينار ،ولمدة  36شهرا.
ومن المتوقع أن تحقق الدار للهندسة هامش ربح من  3في المئة
إلى  5في المئة من قيمة العقد ،موضحة أنها نسبة تقديرية وغير
ثابتة تتوقف على طبيعة ومراحل سير المشروع ونسب اإلنجاز.
ُ
وأشارت إلى أن نسبة المجموعة من أرباح العقد سوف تحتسب
ً
وفقا لنسبة اإلنجاز ُ
المقدر.
من صافي الربح

«الخليجي» يخسر  26.84ألف دينار
من صفقة مبادلة
قامت شركة بيت االستثمار الخليجي بعملية تخارج من حصته
في كل من مشروع درة المارينا مرفأ البحرين التجاري ،من خالل
عقد تبادل أصول ،تم بموجبه التخارج من االستثمارات المذكورة،
م ـقــابــل ح ـصــة ف ــي ش ــرك ــة عـ ـق ــارات الـخـلـيــج ف ــي الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية ،وسيتم إدراج خـســارة بمبلغ  26.84ألــف ديـنــار حالل
الربع الثاني من عام .2018

«هيئة األسواق» ترفض تظلم «جياد»
ً
تأكيدا لما نشرته «الجريدة» ،قالت شركة جياد القابضة إن هيئة
أسواق المال قررت رفض إدراج أسهمها بتاريخ  ،2018/4/19وعليه
تم تقديم تظلم من الشركة على القرار ،والذي القى رفض هيئة أسواق
المال بتاريخ  ،2018/6/28وعليه تم تقديم طلب إدراج جديد ،وتم
اإلفصاح عنه بتاريخ  2018/7/3إلدراج أسهم الشركة في سوق دبي.

قيمة إذ بلغت تداوالته  5.7ماليين دينار
وبارتفاع بنسبة  2.2في المئة تاله سهم
وطـنــي ب ـت ــداول  4مــايـيــن دي ـنــار وبنمو
بنسبة  1في المئة ثم سهم زيــن بتداول
 3مــاي ـيــن دي ـن ــار وبـ ــأربـ ــاح بـنـسـبــة 2.1
ً
ً
في المئة ورابـعــا سهم خليج ب متداوال
ً
مليون دينار ومرتفعا بنسبة  1.6في المئة
ً
وأخيرا سهم الدولي بتداول مليون دينار
ً
ورابحا بنسبة  0.84في المئة.
وم ـ ــن حـ ـي ــث ق ــائـ ـم ــة األسـ ـ ـه ـ ــم األكـ ـث ــر
ً
كمية جــاء أوال سهم أعـيــان حيث تــداول
بكمية بلغت  28.2مليون سهم وبارتفاع
ً
بنسبة  2.5فــي الـمـئــة وج ــاء ثــانـيــا سهم
أبـيــار ب ـتــداول  16مليون سهم وبــأربــاح
ً
بنسبة  5.4فــي الـمـئــة وج ــاء ثــالـثــا سهم
ً
الـمـسـتـثـمــرون م ـت ــداوال  12مـلـيــون سهم
ً
ً
ومرتفعا بنسبة  3في المئة وجاء رابعا
س ـهــم ب ـي ـتــك بـ ـت ــداول  9.5مــاي ـيــن سهم
وب ــارت ـف ــاع بـنـسـبــة  2.2ف ــي ال ـم ـئــة وج ــاء
ً
خــامـســا سهم جــي إف إتــش ب ـتــداول 6.7
ً
مــايـيــن سـهــم ورابـ ـح ــا بنسبة  0.93في
المئة.
ً
وتصدر قائمة األسهم األكثر ارتفاعا
سـهــم إيـفـكــت إذ ارت ـفــع بنسبة  23.5في
المئة تــاه سهم بوبيان د ق بنسبة 9.2
في المئة ثم سهم اإلنماء بنسبة  6.8في
ً
المئة وراب ـعــا سهم األنـظـمــة بنسبة 6.6
ً
في المئة وأخيرا سهم ع عقارية بنسبة
 5.7في المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا سهم عقار
إذ انخفض بنسبة  8.4في المئة تاله سهم
كامكو بنسبة  6.6في المئة ثم سهم دانة
ً
بنسبة  4.4فــي المئة ورابـعــا سهم سفن
ً
بنسبة  3.5في المئة وأخيرا سهم أريدو
بنسبة  3.4في المئة.

استقرار الدوالر
وارتفاع اليورو
واإلسترليني
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــر سـ ـ ـع ـ ــر ص ـ ــرف
الـ ـ ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي مـقــابــل
ال ــديـ ـن ــار ال ـك ــوي ـت ــي ،ام ــس،
عند مستوى  0.302دينار،
ف ـ ــي حـ ـي ــن ارتـ ـ ـف ـ ــع ال ـ ـيـ ــورو
ال ــى  0.355دي ـن ــار ،مـقــارنــة
بـ ـ ـ ــأس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ي ـ ـ ــوم
الخميس الماضي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
المركزي في نشرته اليومية
ع ـلــى مــوق ـعــه اإلل ـك ـتــرونــي،
إن "سـ ـع ــر ص ـ ــرف ال ـج ـن ـيــه
اإلسـ ـت ــرلـ ـيـ ـن ــي ارتـ ـ ـف ـ ــع إل ــى
مـ ـسـ ـت ــوى  0.401د ي ـ ـنـ ــار،
وال ـف ــرن ــك ال ـســوي ـســري إلــى
 0.305دينار ،في حين بقي
الين الياباني عند مستوى
 0.002دينار دون تغيير".
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه
ً
االسـتــرلـيـنــي ارت ـفــاعــا بعد
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات وال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة
إل ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب ال ـ ـت ـ ـط ـ ــورات
االقتصادية التي شهدتها
م ـن ـط ـق ــة الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــورو ،والـ ـت ــي
تضمنت تصريحات وزيــر
الـمــالـيــة األل ـمــانــي المعنية
بالعودة للسياسات النقدية
الطبيعية بشكل تدريجي
مـ ــن ق ـب ــل ال ـب ـن ــك ال ـم ــرك ــزي
األوروبي.
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اقتصاد

«كاب كورب» حقق أفضل أداء عن شهر يونيو بواقع %4.02
محمد اإلتربي

الصناديق تتمتع
بسيولة جيدة
تمكنها من قيادة
السوق خالل
المرحلة القادمة

حققت الصناديق المحلية أداء أفضل من
الصناديق الخليجية بفارق جدي ،مما يعكس
الـتـحــوالت وأث ــر السيولة المتدفقة للسوق
الكويتي ،كما واكبت الصناديق اإلسالمية
أي ـضــا أداء األس ـه ــم الـمـحـلـيــة ،وحـقـقــت أداء
إيجابيا ومنافسا ت ــراوح بين  4و 0.28في
المئة.
وعـمـلـيــا ،تشير م ـصــادر ال ــى أن السيولة
عالية لدى القطاع المصرفي ،ومن المنتظر
أن تـشـهــد تــدفـقــا عـكـسـيــا لـلـســوق م ــن خــال
الصناديق والمحافظ لالستفادة من التغيرات
السعرية المرتقبة وبناء مراكز قبل إعالنات
الربع الثاني من العام الحالي.
وف ــي سـيــاق مـتـصــل ،حـقــق ص ـنــدوق كــاب
ك ــورب الـمـحـلــي أداء إيـجــابـيــا يـعــد األفـضــل
عــن شهر يونيو بعائد بلغ  4.02فــي المئة
بالنسبة إلــى الـصـنــاديــق الموجهة للسوق
المحلي ،وتراوح األداء عموما بين  4.02و1.73
في المئة من نصيب «ثروة االستثماري».
وتعول الصناديق على النصف الثاني من
العام الحالي ،حيث قادت موجة النشاط خالل
الفترة الماضية من خالل تعزيز مراكزها في
األسـهــم الـمـمـتــازة ،وتــوزيــع مبالغ مـحــدودة
للمضاربة على األ سـهــم الصغيرة ،السيما
المأمونة والمضمونة.

وكـشـفــت م ـصــادر مــالـيــة لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن
عــددا من شركات االستثمار قامت بجوالت
تـســويـقـيــة خ ــال األس ــاب ـي ــع ال ـمــاض ـيــة على
منطقة الخليج ،وقدمت عروضا لعدد من كبار
رجال األعمال والشركات المليئة بالسيولة
فــي مـســاع إلقـنــاعـهــم بــالــدخــول والـمـشــاركــة
في الصناديق ،حيث إن عوائد العام الحالي
سـتـكــون جـيــدة وإيـجــابـيــة فــي ظــل التحسن
الذي يشهده السوق تدريجيا والتفاؤل الكبير
بــالـسـيــولــة الـمـمـكــن أن تـتــدفــق عـلــى الـســوق
وتحسن من مستوياته السعرية وعوائده.
أيـضــا هـنــاك ره ــان كبيرعلى أداء البنوك
للربع الثاني ،حيث ستكون مؤشرا ومعيارا
يـمـكــن م ـنــه ق ـيــاس أداء بـقـيــة ال ـع ــام وتــوقــع
التوزيعات النقدية الممكنة.
الى ذلك ،أوضحت مصادر استثمارية أن
الصناديق تتمتع بسيولة جيدة تمكنها من
قيادة السوق خالل المرحلة القادمة ،وانتقاء
ال ـف ــرص ال ـج ـيــدة ،ب ـنــاء عـلــى تـقـيـيــم األرب ــاح
الفصلية التي استحقت اإلفصاح عنها منذ
نهاية يونيو الماضي.

إحصائية ةديرجلا .عن أداء الصناديق لشهر يونيو
اسم الصندوق
صندوق كاب كورب المحلي
صندوق الفجر
صندوق الوطني لألسهم الكويتية
مؤشر غلوبل ألكبر  10شركات
صندوق األهلي الكويتي
صندوق غلوبل المأمون
صندوق الرؤية
صندوق وفرة
صندوق الوطنية االستثماري
صندوق الساحل
صندوق الرائد لالستثمار
صندوق فرصة
صندوق الدارج االستثماري
صندوق الوسم
صندوق المركز للعوائد الممتازة

«بيتك  -البحرين» :اتفاق لتمويل المستفيدين
من مميزات مشروع «دانات اللوزي»
ّ
وقــع بنك اإلسكان أخيرا اتفاقا مع
بيت التمويل الكويتي  -البحرين ،يوفر
بموجبه األخير التمويل للمواطنين
المستفيدين من برنامج تمويل السكن
االج ـت ـم ــاع ــي (مـ ــزايـ ــا) ال ـت ــاب ــع ل ـ ــوزارة
اإلسكان ،والراغبين في شراء وحدات
في مشروع «دانات اللوزي» ،وذلك في
إطار سعيه لتطوير الحلول التمويلية
اإلسكانية وتوفير الـخـيــارات لتلبية
احتياجات المواطنين بمشاركة القطاع
الخاص.
ّ
ويمكن البرنامج المؤسسات المالية
في القطاع الخاص من توفير التمويل
المساند للمستفيدين مــن الخدمات
التمويلية اإلسكانية الحكومية.
وق ــع االت ـف ــاق كــل مــن الـمــديــر الـعــام

لبنك اإلسكان د .خالد عبدالله ،بصفته
رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة دانـ ــات
اللوزي ،والمدير التنفيذي للمجموعة
ً
المصرفية لألفراد خالد معرفي ممثال
عن بيت التمويل الكويتي  -البحرين.
وفي أعقاب االتفاق ،عبر د .عبدالله عن
سـعــادتــه بــالـشــراكــة مــع بيت التمويل
الكويتي كأول بنك تجاري يوقع هذه
االت ـف ــاق ـي ــة لـتـطـبـيــق ب ــرن ــام ــج تـمــويــل
الـسـكــن االجـتـمــاعــي «مــزايــا» لمشروع
«دان ـ ـ ــات ال ـ ـلـ ــوزي» ،وت ــوف ـي ــر خ ـي ــارات
التمويل العقاري من أجل شراء المسكن
المناسب.
كما أكــد «أن البنك ،بتوجيهات من
وزير اإلسكان ،رئيس مجلس اإلدارة،
الـمـهـنــدس بــاســم بــن يـعـقــوب الـحـمــر،

ي ـح ــرص ع ـلــى م ــواك ـب ــة ال ـم ـس ـت ـجــدات
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـم ـح ـلــي،
وتـ ـعـ ـك ــس اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ــه وت ـط ــوي ــر
الحلول االبداعية التي توسع خيارات
المستفيدين من الخدمات اإلسكانية،
ت ـح ـق ـي ــق أهـ ـ ـ ـ ــداف ت ــوفـ ـي ــر ال ـم ـس ــاك ــن
المالئمة ،وإتاحة الفرصة للمواطنين
لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة الـ ـمـ ـثـ ـل ــى م ـ ــن ب ــرن ــام ــج
«مزايا» ،بما يتالء م ومتطلبات األسر
البحرينية العصرية ،وبما يوفر الراحة
والهدوء والمرافق الحديثة التي تهيئ
بيئة مجتمعية صحية للقاطنين».
من جانبه ،قال معرفي« :نحن سعداء
بتوقيع هذا االتفاق لتطبيق برنامج
تمويل السكن االجتماعي «مزايا» مع
بنك اإلسـكــان ،وذلــك لمشروع «دانــات

اللوزي» ،الذي يدل على أهمية الشراكة
بين القطاع العام والخاص ،ويعكس
اهتمام مجلس اإلدارة بالمساهمة في
المشاريع اإلسكانية الحكومية التي
تــوفــر الـمـسـكــن ال ـمــائــم لـلـمــواطـنـيــن،
وتحقق التنمية اإلسكانية والعقارية
المأمولة في مملكة البحرين».
وأوضح أن الشراكة ستمكن جميع
المواطنين المؤهلين الحصول على
تمويل وحــدة سكنية واالستفادة من
حلول التمويالت والمتوافقة مع أحكام
الشريعة ،مما سيسهل الحصول على
التمويل الالزم لتحقيق امتالك السكن
المالئم ،إضافة إلى فتح المجال لعمالء
الـ ـمـ ـص ــرف ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن تـشـكـيـلــة
الخدمات المصرفية المميزة.

األداء عن
يونيو 2018
%4.02
%3.94
%3.93
%3.90
%3.06
%3.53
%3.4
%3.44
%3.30
%3.21
%3.15
%3.02
%2.98
%2.89
%2.89

األداء عن
اسم الصندوق
يونيو 2018
صندوق الكويت االستثماري
%2.81
صندوق المركز لالستثمار والتطوير
%2.74
صندوق كامكو االستثماري
%2.62
صندوق مصارف
%2.15
صندوق ثروة االستثماري
%1.73

صناديق إسالمية
صندوق الهدى اإلسالمي
صندوق مؤشر المثنى اإلسالمي
صندوق الدرة اإلسالمي
صندوق المركز اإلسالمي
صندوق ثروة اإلسالمي
صندوق الهالل اإلسالمي

%4.09
%3.98
%3.56
3.50
%1.78
%0.28

األداء عن
اسم الصندوق
يونيو 2018
صندوق نور اإلسالمي
%1.56
صندوق بيتك كابيتال لألسهم الخليجية %0.78

صناديق نقد
صندوق الوطني للسوق النقدي د.ك
صندوق الوطني للسوق النقدي الثاني
صندوق بوبيان للسوق النقدي د.ك
صندوق الهالل اإلسالمي

صناديق اتصاالت
صندوق زاجل للخدمات واالتصاالت
صندوق األثير لالتصاالت

%2.34
%1.86

صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية

%0.39

صندوق بوبيان متعدد األصول القابض

%0.33

صناديق نفط

صناديق خليجية
صندوق األهلي الخليجي
الصندوق االستثماري لألسهم الخليجية

صناديق قابضة
%2.68
%1.60

«التجارة» 205 :آالف دينار رسوم «معادن ثمينة»
أعلنت وزارة الـتـجــارة والـصـنــاعــة ،أن
إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة
خ ــال ش ـهــر يــون ـيــو ال ـمــاضــي ب ـلــغ نحو
ً
 4.2أطنان حصلت عنها رسوما تقدر ب
 205.4آالف دينار «نحو  473.4ألف دوالر
أميركي».
وقــالــت الـ ــوزارة فــي بـيــان ل ــ«كــونــا» ،إن
وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم
ً
منها بلغ نحو طن واحد حصلت رسوما
عنها تقدر بنحو  103.5آالف دينار «نحو
 340ألف دوالر».
وأض ــاف ــت أن ك ـم ـيــة ال ــذه ــب الـمـحـلــي
ال ـمــوســومــة م ــن ع ـي ــار  22خ ــال يــونـيــو
ً
ال ـمــاضــي بـلـغــت  169.2ك ـي ـلــوغــرامــا في
حين بلغت كمية الــذهــب الخارجي 502
كيلوغرام.
وذك ـ ـ ـ ــرت أن ك ـم ـي ــة الـ ــذهـ ــب ال ـم ـح ـلــي
الموسومة من عيار  21بلغت في الشهر

ً
ذاته  871.7كيلوغراما في حين بلغت كمية
الذهب الخارجي نحو
ً
 338.8كيلوغراما الفـتــة إلــى أن كمية
الــذهــب المحلي الموسومة مــن عيار 18
ً
بلغت نحو  16كيلوغراما في حين بلغت
ً
كمية الذهب الخارجي  172كيلوغراما.
وعن كمية البالتين المحلي الموسومة
مــن عـيــار  950خ ــال الـشـهــر ذات ــه أف ــادت
ً
الوزارة بأنها بلغت  92غراما في حين لم
يتم وسم بالتين خارجي.
وحـ ـ ـ ـ ــول كـ ـمـ ـي ــة الـ ـسـ ـب ــائ ــك ال ــذه ـب ـي ــة
الـمــوســومــة لفتت إل ــى أنـهــا بلغت 2024
ً
ً
كيلوغراما وحصلت عنها الوزارة رسوما
تقدر بنحو  101.2ألف دينار «نحو 334
أل ــف دوالر» مــوض ـحــة أن كـمـيــة الـفـضــة
الموسومة بلغت
 106.2كـيـلــوغــرامــات وحـصـلــت عنها
ً
ً
رس ــوم ــا بـلـغــت  666ديـ ـن ــارا «ن ـح ــو2200

دوالر» .وأش ــارت إلــى فحص  161قطعة
ً
من األحجار الثمينة حصلت عنها رسوما
ً
ً
تقدر بنحو  84دينارا «نحو  277دوالرا»
ً
كما أصدرت  4شهادات برسوم  30دينارا
«نحو  100دوالر».
وقــالــت «ال ـت ـج ــارة» ،إن إدارة الـمـعــادن
الثمينة لديها أصدرت خالل شهر يونيو
ً
 227كشفا حــول المشغوالت للتخليص
ً
ومطابقة البيان الجمركي ،فضال عن 93
شـهــادة للسبائك وال ـمــاركــات والـمـعــادن
الـمـعـفــاة م ــن الـخـتــم حـصـلــت عـنـهــا 744
ً
ً
دينارا «نحو  2455دوالرا».
وذكرت أن اإلدارة فحصت  1441عينة
تم إدخالها إلى البالد مؤكدة أنها تمارس
دورهــا الرقابي على كمية وعيار الذهب
س ــواء مــن الــداخــل أو ال ـخــارج للتأكد من
مطابقتها المعايير وضمان عدم حصول
أي عملية غش قد يقع فيها المستهلكون.

الرفاعي« :االمتيازات الخليجية» تركز على االستثمار بقطاع األغذية
●

جراح الناصر

قال نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس
التنفيذي في شركة االمتيازات الخليجية
القابضة ،بدر الرفاعي ،إن الشركة وضعت
خـطــة مستقبلية تمثلت بــا لـتــر كـيــز على
االستثمار بقطاع األغذية بشكل كامل.
وأشار خالل انعقاد الجمعية العمومية
ال ـعــاديــة وغ ـيــر ال ـعــاديــة بـنـسـبــة حـضــور
 81فــي المئة أم ــس ،ان زي ــادة رأس المال
سـتـسـتـغــل ف ــي ت ـلــك ال ـم ـشــاريــع الـغــذائـيــة
المدرة للدخل ،موضحا أن الشركة ستتجه
نحو القطاع لتحقيق عوائد سنوية بنسبة
تتراوح بين  15و 25في المئة.

وذك ـ ــر أن ال ـخ ـط ــة س ـت ـك ــون ل ـل ـس ـنــوات
ال ـثــاث ال ـقــادمــة ،مـشـيــرا ال ــى أن التركيز
سيكون في السوق المحلي فقط في الوقت
الــراهــن ،كـمــا انـهــا سـتـكــون نقطة الـبــدايــة
واألساس للشركة إلعطائها دخال مدرا.
وواف ـقــت الجمعية العمومية الـعــاديــة
على قبول استقالة أعضاء مجلس االدارة
وإخ ـ ـ ــاء ط ـ ــرف أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس اإلدارة
الـمـسـتـقـيـلـيــن وإبـ ـ ــراء ذم ـت ـهــم ع ــن ك ــل ما
يـتـعـلــق بـتـصــرفــاتـهــم ال ـمــال ـيــة واالداريـ ـ ــة
والـ ـق ــان ــونـ ـي ــة خ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة ع ـضــوي ـت ـهــم
وان ـت ـخ ــاب أع ـض ــاء مـجـلــس إدارة جــديــد
للسنوات الثالث القادمة ،وهم محمد بدر
العصيمي ،ويوسف فوزي الصبيح ،وبدر

أحـمــد الــرفــاعــي ،وعـبــدالـلــه جــاســم بــودي،
وعبدالعزيز عبدالرزاق المعجل ،ويوسف
يعقوب العوضي كعضو مستقل ،بدال من
االعضاء المستقيلين.

 30مليون سهم
ونـ ــاق ـ ـشـ ــت «الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة» تـخ ـف ـيــض
رأس ـمــال الـشــركــة مــن مبلغ  3.2ماليين
ديـنــار الــى مبلغ  949.8ألــف دي ـنــار ،أي
تخفيضه بـمـبـلــغ  2.29مـلـيــون دي ـنــار،
وذلك إلطفاء كامل الخسائر المتراكمة
بتاريخ  31ديسمبر  2017والبالغة 2.29
ليصبح رأسمال الشركة بعد التخفيض

واإلطفاء مبلغ  949.8ألف دينار ،ووافقت
ع ـل ــى اق ـ ـتـ ــراح م ـج ـلــس االدارة ب ــزي ــادة
رأس ـم ــال الـشــركــة مــن مبلغ  949.8ألــف
دي ـن ــار ال ــى مـبـلــغ  4مــايـيــن دي ـن ــار ،أي
بزيادة قدرها  3.05ماليين دينار ،وذلك
عن طريق إصدار  30مليون سهم بقيمة
اسمية  100فلس للسهم الواحد من دون
عــاوة إصــدار ،وتخصص هذه الزيادة
لمصلحة المساهمين الحاليين للشركة،
ولكل مساهم حق األولوية في االكتتاب
بحصته من األسهم الجديدة متناسبة
مـ ــع ع ـ ــدد أسـ ـهـ ـم ــه ،وت ـم ـن ــح ل ـم ـمــارســة
حــق األولــويــة مــدة  15يــومــا مــن تاريخ
نشر دعــوة للمساهمين لــذلــك ،ويجوز

بهبهاني :أسعار النفط ستتراوح بين  65و70
ً
دوالرا خالل العام الحالي
ت ـ ـ ــوق ـ ـ ــع الـ ـ ـخـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر الـ ـنـ ـفـ ـط ــي
د .ع ـب ــد ال ـس ـم ـيــع ب ـه ـب ـهــانــي أن
تتراوح أسعار النفط في الفترة
المقبلة حتى نهاية العام الحالي
ً
بين  65و 70دوالرا للبرميل.
وقـ ــال بـهـبـهــانــي ف ــي ل ـق ــاء مع
«ك ـ ــون ـ ــا» ،إن أس ـ ـعـ ــار ن ـف ــط خ ــام
ال ـق ـي ــاس ال ـعــال ـمــي م ــزي ــج بــرنــت
سيظل يـتــراوح خــال  2018بين
ً
ً
 70و 80دوالرا للبرميل ،الفتا إلى
أن هـنــاك ع ــدة عــوامــل متعاكسة
تؤثر على أسعار النفط من اآلن
حتى عام .2020
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ه ـ ـ ــذه الـ ـع ــوام ــل
تـتـمـثــل ف ــي «الـ ـح ــروب الـتـجــاريــة
بين الصين والواليات المتحدة
األم ـيــرك ـيــة واالتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
ً
وكندا وأميركا الالتينية فضال
ع ــن الـ ـح ــروب ال ـع ـس ـكــريــة ،الـتــي
مازالت مشتعلة في المنطقة».
ول ـف ــت إلـ ــى أن هـ ــذه ال ـعــوامــل
تتضمن كذلك عقوبات الواليات
الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة عـلــى إي ــران
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـط ــاق ــة اإلن ـتــاج ـيــة
ال ـم ـت ـب ــاط ـئ ــة ل ـل ـن ـفــط ال ـص ـخ ــري
األمـيــركــي وت ــردد االستثمار في
ً
الحقول المكتشفة حديثا وقرار
«أوب ـ ـ ــك» األخ ـي ــر الـمـع ـنــي بــوقــف
قرار خفض اإلنتاج  -قبل اكتماله
في  - 2018وزي ــادة اإلنـتــاج دون
تحديد سقف محدد لإلنتاج.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــوا مـ ـ ـ ــل،
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـغـ ـل ــب عـ ـلـ ـيـ ـه ــا الـ ـط ــاب ــع
ال ـج ـيــوس ـيــاســي ت ـج ـعــل ال ـســوق
النفطي في حالة غموض بعض
الشيء كما حصل في شهر يونيو

الماضي إذ إن تقلبات األسعار
كـ ــانـ ــت بـ ـي ــن دوالري ـ ـ ـ ـ ــن وأرب ـ ـعـ ــة
دوالرات أميركية مما يرجع تحكم
السوق إلى تخمينات المضاربين
«وف ـق ــدان «أوبـ ــك» الـسـيـطــرة على
توازن السوق مرة أخرى».
وحـ ـ ــول أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط خ ــال
الـفـتــرة الـمـقـبـلــة ،أف ــاد بهبهاني
بأنه من خالل تصريحات «أوبك»
والمنتجين اآل خــر يــن يتبين أن
ت ـ ــوازن اإلنـ ـت ــاج م ــع س ـعــر ال ـ ـ 80
ً
دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل ي ـع ــد م ـعــاد لــة
م ـق ـبــولــة لـلـمـنـتــج والـمـسـتـهـلــك،
ً
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إل ـ ـ ــى أن «أوب ـ ـ ـ ـ ـ ــك» ك ــان
باستطاعتها اإلب ـقــاء على قــرار
ً
خفض اإلنتاج كما كان مقررا في
نهاية العام الحالي.
وحــول قــرار «أوبــك» بالتعاون
مع كبار المنتجين من خارجها
اوضـ ـ ــح ب ـه ـب ـهــانــي أن ال ـت ـحــدي
األول لمنظمة «أوبك» في مواجهة
الفائض الضخم في المخزونات
التجارية بعد االنخفاض الرهيب
فــي أسـعــار النفط كــان هــو عــودة
الثقة بين أعضائها وتجانسها
في اتخاذ أي قرار.
وأشــار إلى أن «أوبــك» واجهت
تحديات أخرى استطاعت التغلب
عليها بينها تقليص إنتاج دول
خـ ــارج «أوبـ ـ ــك» وتـقـلـيــص زي ــادة
إن ـت ــاج نـفــط ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
الصخري وتحديد نسب حصص
الـ ـت ــزام الـ ـ ــدول الـمـنـتـجــة وكـمـيــة
خفض اإلنتاج المقبولة لتقليص
الفائض لفترة معينة.
وأضـ ــاف أن «أوبـ ــك» تـجــاوزت

عبدالسميع بهبهاني

هذه العقبات بقرار خفض اإلنتاج
بمقدار
ً
 1.8ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا م ــن دول
المنظمة وم ــن خــارجـهــا إل ــى أن
ي ـع ــود ال ـمـ ـخ ــزون ال ـع ــال ـم ــي إل ــى
ال ـم ـعــدل الـمـعـقــول كـمــا ك ــان قبل
خ ـم ــس سـ ـن ــوات ومـ ــن ث ــم ت ـعــود
ال ـس ــوق الـنـفـطـيــة ل ـتــوازن ـهــا مع
األساسيات االقتصادية.
وذك ــر أن عــوامــل تعثر بعض
الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـم ـن ـت ـج ــة م ـ ــن ت ـح ـق ـيــق
إن ـ ـتـ ــاج ـ ـهـ ــا كـ ـ ـ ـ ــدول م ـ ـثـ ــل ل ـي ـب ـيــا
ون ـي ـج ـي ــري ــا وف ـ ـنـ ــزويـ ــا وف ـش ــل
مشروع أنبوب «كي ستون اكس
إل» العمالق وتدني كفاءة إنتاج
«ح ـ ــوض ال ـب ــرم ــي» ف ــي تـكـســاس
وعـ ـث ــرات واج ـه ــت إن ـت ــاج الـنـفــط
ال ـص ـخ ــري ف ــي أم ـي ــرك ــا ســاعــدت
على سرعة ونجاح قــرار «أوبــك»
المعني بخفض اإلنتاج.
ورأى بهبهاني أن سعر برميل

ً
النفط كــان سيتجاوز  80دوالرا
م ــع ال ــدخ ــول ال ـمــوس ـمــي ل ــزي ــادة
الطلب في الربعين الثالث والرابع
من هذا العام لوال قرار «أوبك» في
 23يونيو الماضي المعني بوقف
خفض اإلنـتــاج وضــخ نحو 600
ألف إلى مليون برميل في السوق.
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أن قـ ـ ـ ــرار خـفــض
اإلنتاج الذي اتخذته «أوبــك» مع
دول من خارجها بخفض اإلنتاج
ً
بمقدار  1.8مليون برميل يوميا
بــدأ مفعوله الحقيقي فــي بداية
هــذا الـعــام ليصل سعر البرميل
ً
إلــى  80دوالرا مبينا أن للعامل
ً
ً
الـجـيــوسـيــاســي دورا كـبـيــرا في
االرت ـ ـفـ ــاع والـ ـهـ ـب ــوط «ال ـع ـن ـيــف»
ألسعار النفط.
وقال إنه بمراجعة فترة العشر
سنوات من  2008إلى « 2018نجد
تباينا كبيرا في مستويات أسعار
الـ ـنـ ـف ــط حـ ـي ــث انـ ـتـ ـع ــش الـ ـس ــوق
ال ـن ـف ـط ــي فـ ــي األش ـ ـهـ ــر ال ـس ـب ـعــة
مــن ع ــام  2008إل ــى  2014ليبلغ
ً
م ـس ـتــوى  140دوالرا لـلـبــر مـيــل
وفـ ـس ــر وق ـت ـه ــا ألسـ ـب ــاب ه ـبــوط
ال ــدوالر وتــراجــع إنـتــاج دول من
«أوبك»».
وأوضح أن سعر البرميل انهار
ً
إل ــى أن بـلــغ  35دوالرا فــي فترة
يوليو  2008حتى يونيو 2010
بسبب الركود العالمي الذي كانت
إشارته األولى انهيار بنك «ليمان
برذرز» للعقار.

%0.16
%0.16
%0.166
%0.28

تنازل المساهمين مقدما عن حقهم في
األولوية.
ووافقت على تعديل البند الثاني كما
ورد في كتاب هيئة أســواق المال ،ليكون
الـنــص فــي ج ــدول األع ـمــال بـعــد التعديل
«ومع حقهم بالتنازل عن حق األولية في
االك ـت ـتــاب ،والـمــوافـقــة عـلــى ح ــذف الفقرة
م ــن دون ع ــاوة إصـ ــدار م ــن الـبـنــد ثانيا
ف ــي جـ ــدول األعـ ـم ــال ،وأن ت ـكــون تــواريــخ
االستحقاق لألسهم  8/2وتاريخ التوزيع
 ،2018 /8 /8وتفويض مجلس اإلدارة في
التصرف فــي كسور األسـهــم الناتجة عن
عملية الهيكلة وزيادة رأس المال.
الرفاعي إلى اليسار خالل الجمعية
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«بيتك» يكرم موظفيه الحاصلين على شهادات مهنية
الناهض :تكامل المهارات وتوسيع المعرفة ضرورة ومعيار للتميز
قال «بيتك» إنه يحرص على
مواكبة أفضل ما وصلت إليه
العلوم المصرفية ،واستقطاب
أفضل العناصر البشرية،
وتطويع كل األدوات المالئمة
للعمل المصرفي ،من خالل
تنظيم دورات نوعية لموظفيه،
بالتعاون والتنسيق مع معهد
الدراسات المصرفية ،وجهات
ومؤسسات عالمية مرموقة،
بما يساهم في تبادل الخبرات،
وتعزيز الشراكات والتعاون.

نظم بيت التمويل الكويتي
ً
ً
"ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك" حـ ـ ـ ـف ـ ـ ــا ت ـ ـكـ ــري ـ ـم ـ ـيـ ــا
ل ـم ــوظ ـف ـي ــه ال ـح ــاص ـل ـي ــن عـلــى
ش ـ ـ ـهـ ـ ــادات م ـه ـن ـي ــة م ـع ـت ـم ــدة،
الـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدوا الـ ـ ـم ـ ــراك ـ ــز
األول ــى عـلــى مـسـتــوى الـقـطــاع
الـ ـمـ ـص ــرف ــي الـ ـك ــويـ ـت ــي خ ــال
األعوام الثالثة األخيرة ،ضمن
بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـعـ ـه ــد الـ ـ ــدراسـ ـ ــات
ا ل ـم ـص ــر ف ـي ــة لـ ـشـ ـه ــادات ادارة
اال ئ ـت ـم ــان ا ل ـم ـع ـت ـمــدة (،)CCM
والشهادة المتقدمة في إدارة
االئتمان (.)ACCM
وحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر حـ ـ ـف ـ ــل ال ـ ـت ـ ـكـ ــريـ ــم
الرئيس التنفيذي للمجموعة
ف ــي "ب ـي ـت ــك" مـ ـ ــازن ال ـن ــاه ــض،
وع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن فــي
اإلدارة ا ل ـت ـن ـف ـيــذ يــة ،إذ أ ش ــار
الـ ـن ــاه ــض ع ـل ــى ه ــام ــش حـفــل
التكريم إ لــى أن تميز موظفي
"بيتك" يؤكد االهتمام الكبير
ال ـ ــذي ي ــول ـي ــه ال ـب ـن ــك ل ـت ـطــويــر
مــوارده البشرية بكل األدوات
وال ـس ـبــل وف ــق أف ـضــل وأح ــدث
ال ـع ـل ــوم ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،وتـلـبـيــة
اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ـ ـهـ ــم الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة
الـمـخـتـلـفــة ،وص ـقــل مـهــاراتـهــم
ل ـت ـط ـب ـي ــق م ـ ــا اكـ ـتـ ـسـ ـب ــوه مــن
البرامج التدريبية في مجاالت
عملهم كل في اختصاصه ،بما
يـســاهــم فــي رف ــع ك ـفــاء ة األداء
واالرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء ب ـم ـس ـت ــوى خ ــدم ــة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء وم ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة ال ـن ـم ــو
والنجاح.
و هـنــأ ا لـنــا هــض الخريجين
ً
مشددا على ضرورة اإلخالص
والتفاني في العمل واالرتقاء

مشاركون في برنامج «كن»
ً
متوسطا الخريجين واإلدارة التنفيذية
مازن الناهض
بـمـسـتــوى ا لـتـحـصـيــل العلمي
ل ـت ـح ـق ـي ــق أع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوي ــات
األداء بكفاء ة واتقان مزودين
بكل التقنيات الحديثة للعمل
المصرفي.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه فـ ـ ــي ظــل
ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـش ـه ــده ــا
ال ــواق ــع االق ـت ـصــادي واح ـتــدام
الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــي واإلقـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــي ،فـ ــإن
تكامل مهارات وتوسع معرفة
الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن تـ ـمـ ـث ــل ض ـ ـ ــرورة
ً
ومعيارا للتميز.
وي ـع ـت ـب ــر "بـ ـيـ ـت ــك" م ــن أب ــرز
المؤسسات التي تولي أهمية
كبرى لالستثمار في العنصر
الـ ـبـ ـش ــري ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره مـ ــن أه ــم
أص ـ ــول ال ـم ــؤس ـس ــة وال ــرك ـي ــزة
األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـن ـمــو وال ـت ـط ــور
وتحقيق أهداف ورؤية البنك،

«التجاري» يعلن الفائز بالسحب
األسبوعي لـ «النجمة»
أجــرى البنك التجاري السحب األسبوعي
على "حساب النجمة" ،ضمن برنامج سحوبات
النجمة على جائزة  5.000د.ك ،وكانت الجائزة
من نصيب خلف أحمد محمد ،بحضور ممثل
عن وزارة التجارة والصناعة لطيفة الجيعان.
ً
وكان البنك أعلن مؤخرا إطالق البرنامج
ال ـجــديــد لـسـحــوبــات "الـنـجـمــة" لـسـنــة ،2018
والذي يشمل إضافة العديد من المزايا على
برنامج الجوائز التي يوفرها الحساب ،بما
فيها أكبر جائزة سنوية نقدية ،ليس فقط على
مستوى الكويت بل على مستوى العالم بمبلغ
قدره مليون ونصف المليون د.ك ()1.500.000
تمنح العمالء الفرصة لتحقيق أحالمهم.
وأوضح البنك أن جوائز "النجمة" أصبحت
مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة ،باإلضافة
إلى تنوعها طوال السنة ،وستكون هناك جوائز
أسبوعية بقيمة  5.000د.ك ،وشهرية بقيمة
 20.000د.ك ،وجــائــزة نـصــف سـنــويــة سيقام
عليها السحب فــي األول مــن يوليو الـجــاري
وق ــدره ــا ن ـصــف م ـل ـيــون ( )500,000دي ـن ــار،
بــاإلضــافــة إلــى الـجــائــزة الـكـبــرى الـتــي سيقام
عليها السحب في يناير  ،2019وهي (1.500.000
دينار كويتي) الجائزة األكبر في العالم.
وع ــن آل ـيــة فـتــح ح ـســاب الـنـجـمــة والـتــأهــل
لدخول السحوبات والفوز بالجوائز القيمة،
كشف البنك أنه يمكن فتح حساب النجمة فقط
بإيداع  100د.ك ،ويجب أن يكون في الحساب

«الوطني» و«لوياك» يطلقان برنامج
«كن» لريادة األعمال االجتماعية

م ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــغ ال
يـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ــن
 500د ي ـنــار
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــدخ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
ج ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــع
السحوبات
عـ ـ ـل ـ ــى ك ــل
ال ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز
التي يقدمها الحساب.
وبــالـنـسـبــة ل ـفــرص ال ـف ــوز فــإنــه كـلـمــا زاد
المبلغ المحتفظ فــي الـحـســاب زادت فــرص
فوز العميل ،إذ إن كل  25دينارا توفر فرصة
ً
واح ــدة لـلـفــوز ،فـضــا عــن الـمــزايــا اإلضــافـيــة
التي يوفرها الحساب ،إذ يحصل العميل على
بطاقة سحب آلي ،ويستطيع الحصول على
بطاقة ائتمان بضمان الحساب ،وكل الخدمات
المصرفية من البنك.
ك ـم ــا ي ـم ـكــن ألي ع ـم ـيــل لـ ــدى "الـ ـتـ ـج ــاري"
أن يـفـتــح ح ـســاب الـنـجـمــة عــن طــريــق خــدمــة
ال ـت ـجــاري "أون اليـ ــن" ،وال ــدخ ــول فــي جميع
السحوبات ،فال يتوجب على العميل زيــارة
الـفــرع ،وأم ــا بالنسبة لغير عـمــاء التجاري
فإنهم يستطيعون تقديم طلب فتح حساب من
خالل موقع البنك الرسمي ،وسيتم االتصال
بـهــم ع ــن طــريــق دائ ـ ــرة الـمـبـيـعــات ،وتــرتـيــب
مــوعــد لــزيــارة الـعـمـيــل ،السـتـكـمــال إج ــراءات
فتح الحساب.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

إذ يـ ـحـ ـت ــل " ب ـ ـي ـ ـت ـ ــك" ا ل ـح ـص ــة
األك ـبــر ضـمــن الـمـشــاركـيــن في
ع ـ ــدد ال ـخ ــري ـج ـي ــن ف ــي ب ــرام ــج
الشهادات المهنية المعتمدة
ً
سنويا .
ويـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص "ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك" ع ـل ــى
مـ ــواك ـ ـبـ ــة أف ـ ـضـ ــل م ـ ــا وصـ ـل ــت
إلـ ـ ـي ـ ــه الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة،
واسـتـقـطــاب أف ـضــل الـعـنــاصــر
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـش ـ ـ ــري ـ ـ ــة ،وتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــع ك ــل
األدوات ا ل ـ ـمـ ــا ئ ـ ـمـ ــة ل ـل ـع ـم ــل
ا ل ـم ـصــر فــي ،م ــن خ ــال تنظيم
دورات نـ ــو ع ـ ـيـ ــة لـ ـم ــو ظـ ـفـ ـي ــه،
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مــع
مـعـهــد ال ــدراس ــات الـمـصــرفـيــة،
وج ـهــات ومــؤس ـســات عــالـمـيــة
مرموقة ،بما يساهم في تبادل
ال ـخ ـبــرات ،وتـعــزيــز الـشــراكــات
والتعاون.
وأعرب الموظفون المكرمون

عـ ــن ت ـق ــدي ــره ــم ال ـك ـب ـي ــر ل ــدع ــم
"ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" ،م ــؤك ــدي ــن حــرص ـهــم
ً
الشديد على المضي قدما في
ً
ً
تطوير أنفسهم علميا وعمليا
ً
ليكونوا مثاال لما يجب عليه
أن يـ ـ ـك ـ ــون م ـ ــو ظ ـ ــف " ب ـ ـي ـ ـتـ ــك"،
م ــع ال ـس ـعــي ال ـ ـ ــدؤوب لـتـقــديــم
ً
األفـ ـ ـض ـ ــل دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا بـ ـم ــا ي ـخ ــدم
"ب ـي ـت ــك" وي ـن ـهــض بـ ــه ،وي ـعــزز
مـ ـك ــانـ ـت ــه عـ ـلـ ــى ال ـم ـس ـت ــوي ـي ــن
اإلقليمي والعالمي.
ووصل عدد الحاصلين على
ا لـمــرا كــز األو ل ــى عـلــى مستوى
القطاع المصرفي الكويتي إلى
 9موظفين من إدارات مختلفة
ف ــي شـ ـه ــادات إدارة اال ئ ـت ـمــان
المعتمدة ( ،)CCMوا لـشـهــادة
ا لـمـتـقــد مــة فــي إدارة اال ئـتـمــان
( ، )ACCMوذلــك مــن أصــل 40
ً
ً
مشاركا ناجحا في الشهادات.

أ طـلــق بنك الكويت الوطني ومؤسسة لوياك
التطوعية برنامج "كن" لريادة األعمال االجتماعية
للعام الثاني على التوالي ،بالتعاون مع جامعة
"بابسون".
ويـسـتـمــر الـبــرنــامــج حـتــى  8أغـسـطــس ،2018
وتتخلله جلسات تدريب ونقاشات ومحاضرات
ور ح ــات ميدانية وورش عمل مختلفة ،تهدف
إلى نشأة وتعزيز نظام بيئي ريادي في الكويت،
ويشارك قياديون من بنك الكويت الوطني في هذا
البرنامج ،إلى جانب خبراء ورياديين وممثلين
عـ ــن كـ ـب ــرى الـ ـش ــرك ــات والـ ـم ــؤسـ ـس ــات الـمـحـلـيــة
واإلقليمية ،بهدف تقديم الخبرة والمشورة الالزمة
للمشاريع المتنافسة.
وق ــال رئـيــس فــريــق الـعــاقــات الـعــامــة فــي بنك
الكويت الوطني يعقوب الباقر "إن هذه الرعاية
تأتي في إطار شراكة البنك الوطني االستراتيجية
مع لوياك ،وحرصه على توفير الدعم للشباب".
وأضــاف الباقر" :تتمثل مشاركة بنك الكويت
الوطني في هذا البرنامج من خالل تقديم رعايته
لـلـبــرنــامــج ،وكـمـشــاركــة فــي الـلـجـنــة التحكيمية
والتوجيهية للمتدربين ،حيث يـقــدم المشورة

«المتحد» يرعى ورشة عمل لتدريب أعضاء صناع
التقنية النسائية في الكويت
أع ـلــن الـبـنــك األه ـلــي الـمـتـحــد رعــايـتــه ورشــة
العمل لتدريب أعضاء صناع التقنية النسائية
ً
في الكويت ،التي أقيمت أخيرا في مقر أكاديمية
 CODEDفي المنطقة الحرة بالشويخ ،في إطار
حرص البنك على تعزيز التوعية الرقمية.
ورك ــزت ورش ــة العمل على تــدريــب وتثقيف
األفـ ـ ــراد ح ــول أس ــاس ـي ــات ت ـطــويــر الـبــرمـجـيــات
ً
والبرمجة مع التركيز خصوصا على عدد من
أدوات كالذكاء االصطناعي وتحليل البيانات.
ف ــي هـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،قـ ــال ن ــائ ــب أول الــرئ ـيــس
التنفيذي لمجموعة األعمال المصرفية في البنك
األهلي المتحد طارق محمود" :نحن نعيش في
عــالــم رقـمــي ،ومــع التقدم التكنولوجي ،أصبح
ً
التحول الرقمي أمــرا بالغ األهمية لفهم كيفية
تسخير قــوة التقنيات الرقمية للمساعدة في
تحسين آفــاق التطور الوظيفي ،وزيــادة الوعي
بــالـعــامــة الـتـجــاريــة ،والــوصــول إلــى الجمهور
المستهدف بطريقة أكثر فعالية".
وتابع محمود أنه "مع التطور الذي يشهده
العالم ،تمر معظم الشركات والمؤسسات ،أو على
األقل تستعد ،بدرجة معينة للتحول الرقمي .في
عالمنا الـيــوم ،يحب الـنــاس تصفح محتويات
رقمية متعددة ،واتخاذ قــرارات الشراء ،وإتمام
المعامالت المصرفية ،ومشاركة أفكارهم ،والقيام
بمجموعة من األشياء األخرى أثناء التنقل ،ومن
هذا المنطلق حرص البنك األهلي المتحد على

تطوير البنية التحتية الرقمية لعملياته وذلك
لالستمرار في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات
المصرفية التي تتوافق مع مختلف االحتياجات
لعمالئه".
وأك ــد أن الـبـنــك األه ـلــي الـمـتـحــد مستمر في
حــرصــه على الـمـشــاركــة فــي الفعاليات الــرائــدة
ً
وخـصــوصــا مــا يدعم تطوير الـمــرأة وتأهيلها
لمواكبة كل جديد في عالم التكنولوجيا ،التي
ب ــدوره ــا تـعـكــس اسـتــراتـيـجـيــة الـبـنــك الـشــامـلــة
لـلـتـحــول الــرقـمــي خ ــال األش ـهــر ال ـقــادمــة ،الــذي
أصبح أحد أهم الركائز في جوهر عمليات البنك،
فرفع مستوى الوعي حول أهمية اعتماد حلول
ً
رقـمـيــة يـعــد جـ ــزءا مــن ال ـم ـبــادرات االجتماعية
المختلفة.
والجدير بالذكر أن برنامج صناع التقنية
النسائية هو برنامج تعليمي من الطراز العالمي
من خــال دورة متكاملة تم تصميمها من ِقبل
خبراء متنوعين ،ويتم تقديمها بواسطة فريق
ً
ً
مــن المعلمين الـمــؤهـلـيــن تــأهـيــا عــال ـيــا .وهــو
مستوحى من  Googleمنذ عام  2012ونما في
الكثير من الدول حول العالم ومن بينها الكويت.
وأســس في الكويت في أكتوبر  ،2017وبلغ
عدد عضواته أكثر من  600سيدة يحرصن على
متابعة الـفــاعـلـيــات ،إذ اسـتـضــاف أكـثــر مــن 10
فعاليات حتى اآلن.
ويـسـعــى بــرنــامــج صـنــاع التقنية النسائية

جانب من ورشة العمل
بــال ـكــويــت إلـ ــى تــوف ـيــر ب ـي ـئــة تـعـلـيـمـيــة داع ـمــة
وإيجابية يمكن من خاللها التواصل بين الناس
ً
وإلهامهم وتشجيع بعضهم بعضا على تعلم
الـتـقـنـيــات الـجــديــدة بـغــض الـنـظــر عــن مستوى
معرفتهم وخلفياتهم.
ويعمل البرنامج على صعيدين ،فمن جانب
يحرص على البحث الدائم عن الطاقات المحلية
لالنضمام وترشيحها لدراسة برامج Google
والمنح الدراسية.

ومــن جــانــب آخــر يحث الـخـبـيــرات منهن في
م ـجــال الـتـكـنــولــوجـيــا لـلـحـصــول عـلــى شـهــادة
الخبرة مثل .Google Developer Experts -GDE
وتـعــد هــذه الـمـبــادرة األول ــى مــن نوعها بين
البنك األهلي المتحد ،وأعضاء صناع التقنية
ال ـن ـســائ ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وس ـ ــوف ت ـك ــون هـنــاك
خطط أخــرى للتعاون في مبادرات مماثلة في
المستقبل.

«الخليج» يبدأ برنامجه التدريبي الصيفي
ً
رح ـ ـ ــب بـ ـن ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج أخ ـ ـيـ ــرا
ب ــال ـم ـت ــدرب ـي ــن الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن فــي
ب ــرن ــام ـج ــه ال ـت ــدري ـب ــي ال ـص ـي ـفــي،
فــي إط ــار ال ـتــزامــه بـتـقــديــم الــدعــم
لـلـشـبــاب الـكــويـتــي ،وت ــم تصميم
البرنامج للطلبة الخريجين من
الجامعات والكليات ،ويهدف إلى
إثراء معارفهم بالقطاع المصرفي
وأجـ ـ ــواء ال ـع ـمــل ف ــي الـمــؤسـســات
المالية.
وخـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب ،س ـت ـت ــاح
للطلبة فــرصــة الـتــدريــب العملي
ف ــي مـخـتـلــف أفـ ــرع ب ـنــك الـخـلـيــج
إلــى جــانــب أقـســام وإدارات فرعه
الرئيسي.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،أل ـقــت جنة
ال ـم ـط ــر م ـس ــاع ــدة ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
إلدارة ال ـمــوارد البشرية فــي بنك

ال ـخ ـل ـي ــج ،ال ـ ـضًـ ــوء ع ـل ــى أه ـ ــداف
البرنامج ،قائلة" :نــؤمــن فــي بنك
الخليج بأهمية خلق ودعم أنشطة
وبــرامــج شبابية تعود بالفائدة
عـلــى المجتمع الـكــويـتــي ،ونجد
أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك
هو إجــراء هذا النوع من البرامج
الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة ال ـع ـم ـل ـي ــة ،لـتـمـكـيــن
ال ـش ـبــاب ومـســاعــدتـهــم عـلــى فهم
واق ــع ً العمل فــي الـقـطــاع الخاص
ع ــام ــة ً ،وفـ ــي ال ـق ـط ــاع الـمـصــرفــي
خاصة".
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن ـ ـ ــه "سـ ـيـ ـت ــم مــن
خالل البرنامج التدريبي تعريف
المتدربين بنظام العمل المصرفي
وأســال ـيــب الـتـعــامــل مــع الـعـمــاء،
إضافة إلى تقديم برنامج تدريبي
مكثف من شأنه أن يساعدهم على

جنة المطر تتوسط الطلبة المشاركين في البرنامج
إثراء معارفهم وتعزيز مهاراتهم
لالنتقال بهم إلى سوق العمل بعد
تخرجهم.

قهرمان« :باكو» طلبت استضافة «إكسبو»
أسعار المعادن الثمينة والنفط

والتدريب للمشاركين ،إلى جانب دوره في اختيار
المشاريع والمبادرات الفائزة".
وأفاد بأن هذا البرنامج يلتقي مع توجه البنك
الهادف إلى دعم الشباب ،وفتح المجال أمامهم
ليرتقوا بمعرفتهم ويوسعوا آفاق مداركهم ،من
خالل دعم مشاريعهم وتقديم البرامج التدريبية
ال ـتــي يــوفــرهــا بـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي ،وال ـهــادفــة
إلى االستثمار بالكفاء ات ومنحهم الفرص التي
يستحقونها لالنطالق نحو آفاق أوسع.
ويشهد البرنامج هذا العام مشاركة واسعة من
الطالبات والـطــاب أعمارهم بين  12و 16عاما،
حيث يستفيدون مــن دورات تــدريــب على أيــدي
مشرفين ومدربين محترفين من ذوي خبرة في
برامج الريادة المجتمعية.
كما سيشاركون في عدد من الحلقات النقاشية
مع المختصين ،والزيارات الميدانية ،والنشاطات
التفاعلية الـتــي تـحــاكــي عـقــول الـشـبــاب وتطلق
العنان إلبداعهم ،وسيختتم البرنامج بمسابقة
لتقييم مـشــاريــع الـطـلـبــة ،وعــرضـهــا عـلــى لجنة
التحكيم الختيار أفضل  3مشاريع ضمن معايير
الجودة والتميز واالبتكار.

أعلن سفير جمهورية أذربيجان لدى الكويت ألخان قهرمان أن بالده
تقدمت بطلب الستضافة المعرض العالمي "إكسبو  ،"2025تحت شعار
"تنمية رأس المال البشري من أجل إقامة مستقبل أفضل".
وقــال قهرمان ،في تصريح صحافي أمــس ،إن هناك ثــاث دول تم
ترشيحها الستضافة المعرض العالمي "إكسبو  ،"2025هي اليابان
(أوســاكــا) ،روسيا (يكاترينبرغ) ،وأذربـيـجــان (بــاكــو) ،مشيرا إلــى أن
جمهورية أذربيجان لم تستضف ولم تقدم ترشيحها مطلقا الستضافة
معارض إكسبو الدولي.
وأوضــح أن مدينة باكو في حال تم انتخابها الستضافة الحدث،
ستكون أول عاصمة في أوروبا الشرقية وآسيا ،وسوف تقيم معارض
"إكسبو" في الفترة ما بين  10مايو و 10نوفمبر  ،2025مشيرا إلى أن
تطوير رأس المال البشري أحد العوامل الرئيسة في تشكيل المجتمعات
المستقرة والسليمة.
وشدد قهرمان على أن مدينة باكو جاهزة تماما الستضافة معرض
"إكسبو  "2025العالمي ،الفتا إلى أن ترشح باكو الستضافة المعرض
الدولي يلقى دعما وتأييدا من جانب الحكومة والمجتمع ،حيث إن
استضافة المعرض تشكل أولوية وطنية بالنسبة لبلدنا.

ألخان قهرمان

ً
وتأتي هــذه المبادرة تماشيا
مع استراتيجية البنك التي تسعى
كي يصبح وجهة العمل المفضلة

ل ــدى الـخــريـجـيــن ،الــذيــن يسعون
إلى اكتساب المعرفة والمهارات
الوظيفية في القطاع المصرفي.

«االتحاد للطيران» تطلق
خدمات طبية على متن طائراتها
أطلقت "االتحاد للطيران" ،خدمتين متخصصتين للمسافرين
ً
ً
الجويين ،الذين يعانون ظروفا صحية موجودة مسبقا قبل السفر،
وضمان استمرار الرعاية والسالمة على متن الطائرة.
وس ـت ـقــدم ه ــذه ال ـخ ــدم ــات ال ـشــام ـلــة ،وال ـت ــي تـعـتـبــر األول ـ ــى من
نوعها التي توفرها شركة طيران في المنطقة ،من خالل موظفين
متخصصين من الطاقم الطبي التابع للشركة ،حيث يتميز جميعهم
بأنهم مؤهلون لقطاع طب الطيران والنقل الجوي.
وتتمثل الخدمة الثانية في توفير ممرضة على متن الطائرة،
والتي يمكنها مرافقة المسافرين خالل رحلتهم ،وتقديم الدعم الطبي
لهم خالل فترة السفر.
وفي هذا الصدد ،أفادت د .نادية بستكي ،نائبة الرئيس لشؤون الخدمات
الطبية باالتحاد للطيران ،بالقول" :يسعدنا في االتحاد للطيران أن نكون أول
شركة طيران في المنطقة تقدم هذه الخدمات الطبية الجديدة المخصصة
للضيوف ،الذين تستلزم حاالتهم الحصول على المساعدة الطبية خالل
أسفارهم ،لضمان توفير رحلة سلسة لهم خالية من أي منغصات".

ةديرجلا
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ً
معضلة السجين ...أميركا تبدأ حربا تجارية

اقتصاد

«الوطني» :األطراف المعنية مازالت تجد صعوبة في التعاون بشأن هذه المعضلة
ربما يعتقد ترامب أن اإلجراءات
المتطرفة ستدفع اآلخرين إلى
التراجع ،وهو خطر قد يكون
ً
مكلفا إذا ما قررت الصين أن
تنتقم .وحين تم تهديد كوريا
الصلب
الجنوبية برسوم على ً
واأللمنيوم ،قدمت سريعا
تنازالت لتفادي هذه الرسوم،
ً
وهو أمر أقل احتماال بكثير
بالنسبة إلى الصين.

بــالــرغــم مــن ع ــدم وج ــود تعريف
تقني «للحرب التجارية» ،يبدو أن
العالم متجه نحو هــذه الـحــرب .لم
تقم إدارة الرئيس ترامب يوم الجمعة
بفرض رسوم جديدة على  34مليار
دوالر من الواردات الصينية السنوية
فحسب ،بــل إن الرئيس هـ ّـدد أيضا
بتوسيع الرسوم لتشمل كافة السلع
المستوردة من الصين .ويهدد هذا
التصعيد الجديد والدراماتيكي جدا
 500مليار دوالر من السلع الصينية،
ومــن المحتمل جــدا أن يـ ّـحــول هذه
السلسلة من النزاعات التجارية إلى
حرب تجارية كاملة.
وربـ ـم ــا ي ـع ـت ـقــد ت ــرام ــب أن ه ــذه
اإلجراءات المتطرفة ستدفع اآلخرين
إلــى الـتــراجــع ،وهــو خطر قــد يكون
مكلفا إذا ما قررت الصين أن تنتقم.
وحـيــن تــم تهديد كــوريــا الجنوبية
بــرســوم عـلــى الـصـلــب واأللـمـنـيــوم،
قدمت سريعا تنازالت لتفادي هذه
الرسوم ،وهو أمر أقل احتماال بكثير
بالنسبة للصين.
وحـ ـس ــب ت ـق ــري ــر أس ـ ـ ــواق ال ـن ـقــد
األسبوعي الصادر عن بنك الكويت
الــوط ـنــي ،يستمر تــرامــب حـتــى مع
«حلفائه» باستخدام االستراتيجية
نـفـسـهــا ،وه ــو س ـلــوك مـفــاجــئ على
أق ــل تـقــديــر ،خــاصــة بـعــد أن وصــف
االتحاد األوروبــي بأنه «سيئ» مثل
الـصـيــن فيما خــص طــريـقــة تـجــارة
الدول األوروبية مع أميركا.
وبـعــد أن ّرد االت ـح ــاد األوروبـ ــي
برسوم بالمثل ،أمــر ترامب بإجراء
تـحـقـيــق أم ــن قــومــي ف ــي ال ـس ـيــارات
والقطع المستوردة (تحقيق مماثل
سـ ـ ّـبـ ــب س ـل ـس ـل ــة أح ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـص ـل ــب
واأللمنيوم) .ويقال إن ترامب ينظر
في تنفيذ فرض رسوم نسبتها 25
في المئة مـجــددا ،وهــذه المرة على
السيارات والقطع .ويتوقع تحليل
ّ
أن يكلف ذلــك  195ألــف وظيفة في
أميركا ،وثالثة أضعاف ذلك إذا ردت

الدول المتضررة (غالبا حلفاء أميركا
الرئيسيين) .أما بالنسبة إلى كندا
والمكسيك ،فلم يظهر تــرامــب حبا
لجيرانه .وبعد وضع الرسوم على
الصلب واأللمنيوم موضع التنفيذ،
رفض كال الجارين أن يتراجع ،وكان
ّردهما بفرض رسوم على أميركا.
وعلى العموم ،فــإن هناك الكثير
على المحك إذا فشل أصحاب العقول
الهادئة في السيطرة على الوضع.
وب ــال ــرغ ــم م ــن أن الـجـمـيــع سـيـكــون
خاسرا ،فإن األطراف المعنية مازالت
تجد صعوبة في التعاون في معضلة
السجين هذه (طرفان يعمالن على
حماية مصالحهما بطريقة منطقية،
ول ـك ــن ال ـن ـت ـي ـجــة ت ـك ــون أسـ ـ ــوأ مما
ستكون عليه لو تعاونا).
ويعتقد ترامب أن لديه أفضلية،
ولـيــس مــن األرجـ ــح أن يـتــراجــع في
وقــت قــريــب مــا لــم يعتقد غير ذلــك.
وفــي الــواقــع ،من األرجــح أن يمضي
في ما يقوم به ما دامت لديه السلطة
لـلـقـيــام ب ــذل ــك .وم ــن نــاحـيــة أخ ــرى،
فـ ــإن ال ـص ـيــن واالت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ــي
وكندا والمكسيك وكل المتضررين
م ــن ال ــرس ــوم س ـي ـس ـت ـمــرون ب ــال ــرد.
وستعتمد النهاية على كمية الضرر
االق ـت ـصــادي الـتــي يمكن لكل طرف
أن يتحملها .وفي النهاية ،سيكون
الجميع خاسرا.

أرقام توظيف قوية
في نهاية األسبوع ،أشــار مكتب
إح ـصــاءات العمل إلــى إضــافــة 213
ألف وظيفة (غير زراعية) في أميركا
الشهر الماضي ،وتجاوز هذا الرقم
تــوقـعــات الـســوق البالغة  195ألفا.
وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ارتـ ـف ــع مـعــدل
الـبـطــالــة مــن أدن ــى مـسـتــوى لــه منذ
 18سـنــة عـنــد  3.8فــي الـمـئــة إل ــى 4
فــي الـمـئــة ،وك ــان ه ــذا هــو االرت ـفــاع
األول في  10أشهر مع دخول المزيد

مــن األف ـ ــراد فــي ال ـقــوة الـعــامـلــة ،في
إش ــارة إلــى الثقة بسوق الوظائف.
أم ــا بالنسبة لــأجــور ،فقد شهدت
نـمــوا مــن سنة ألخ ــرى عند  2.8في
الـمـئــة .وارت ـف ـعــت األجـ ــور مــن شهر
آلخــر بنسبة  0.2فــي المئة .وأشــار
االرت ـ ـفـ ــاع ال ـث ــاب ــت ف ــي األجـ ـ ــور إلــى
ضغوط تضخمية متوسطة ،يجب
أن تبقي مجلس االحتياطي الفدرالي
على مساره في رفع تدريجي ألسعار
الفائدة.

اجتماع مجلس االحتياطي
محاضر َ
الفدرالي لم تلق ردات فعل
بـ ـع ــد االت ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى رفـ ـ ــع سـعــر
الفائدة اإلسنادي في أميركا ،أشارت
محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية
لـلـســوق الـمـفـتــوح إل ــى أن واضـعــي
السياسة قد يعلنون قريبا أن دورة
رفــع أسـعــار الـفــائــدة كــانــت متقدمة
ب ـمــا يـكـفــي ألن ت ـع ــود الـلـجـنــة إلــى
سـيــاســة غـيــر داع ـمــة لــاقـتـصــاد أو
غير مقيدة له.
والح ـ ــظ واضـ ـع ــو ال ـس ـيــاســة في
ال ـم ـج ـلــس أي ـض ــا «أن عـ ــدم الـيـقـيــن
وال ـم ـخــاطــر الـمــرتـبـطــة بــالـسـيــاســة
الـتـجــاريــة قــد ازدادا ،وأن ـهــم قلقون
مــن أن عــدم اليقين والمخاطر هذه
ق ــد ي ـكــون لـهــا آثـ ــار سـلـبـيــة الحـقــا»
خالل اجتماعهم األخير .وفي حين
أن احتماالت رفع ثالث في سبتمبر
بلغت  77في المئة ،فإن احتمال رفع
رابع في  ،2018والذي تمت مناقشته
كثيرا ،بقي عند  50في المئة.

أرقام قوية في قطاع
الخدمات األميركي
ب ـعــد أرب ـ ــع فـ ـت ــرات م ـتــوال ـيــة من
ال ـت ـب ــاطــؤ ،ارتـ ـف ــع ق ـط ــاع ال ـخــدمــات
األميركي أخيرا في يونيو .وسجل
مؤشر مديري الشراء لغير التصنيع

بيانات اقتصادية قوية في الصين
ّ
بالنسبة إلــى االقـتـصــاد ،فقد كشف مؤشر مــديــري الـشــراء المركب
في الصين (الذي يشمل التصنيع والخدمات) أن نشاط قطاع األعمال
استمر في التوسع في نهاية الربع الثاني .ونما قطاع الخدمات بأسرع
وتيرة له في  4أشهر في يونيو ،مع ارتفاع المؤشر من  52.9إلى .53.9
وفي الوقت نفسه ،تم رفع التقدم في اإلنتاج التصنيعي أيضا إلى
أعلى مستوى له في أربعة أشهر .لكن معدالت الزيادة في القطاعين بقيت
أضعف من تلك التي شهدناها في بداية السنة .وقد اتجه االقتصاد
الصيني بشكل كبير نحو الخدمات واالستهالك .وبالتالي ،فإن الطلب
ّ
المحلي يلعب دورا كبيرا بشكل متزايد في قيادة النمو .وقد تقلص

في معهد إدارة اإلنتاج ،وهو مؤشر
طليعي إلى صحة االقتصاد،59.1 ،
أي أع ـلــى م ــن تــوقــع ال ـس ــوق الـبــالــغ
 .58.3ويمكن أن يشير هذا الرقم إلى
أن االقـتـصــاد األمـيــركــي شهد ربعا
صحيا ثانيا بعد بداية متواضعة
لهذه السنة .ويعتبر هــذا صحيحا
بشكل خاص بما أن قطاع الخدمات
ّ
يشكل حوالي  80في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي ألميركا.

الصرف األجنبي
أن ـهــى ال ـ ــدوالر األس ـب ــوع تقريبا

ترامب يزجر «أوبك»

الرسوم القادمة النمو في المدى القريب ،ومع ذلك فإن الطلب المحلي
المرن سيستمر في دعم النمو ،ليوفر بذلك بعض الحماية من المخاطر
الخارجية .وشهدت عملة الشعب ،المعروفة أيضا بالرنمينبي ،أحد أكبر
ارتفاعاتها خالل يوم واحد على اإلطالق األسبوع الماضي بارتفاعها
مقابل ال ــدوالر .وعــزا المشاركون في األس ــواق هــذا التحرك إلــى شراء
البنوك الحكومية العملة بـقــوة .لكن بعد ذلــك ،بــدا أن العملة تستقر
بسبب التدخل الظاهر للبنوك الحكومية الصينية .وكان تراجع العملة
الصينية بنسبة  3.3في المئة في يونيو هو األسوأ على اإلطالق .وبلغ
اليوان  6.6396قبيل نهاية األسبوع.

مهما كانت النتيجة ،فإن ترامب ليس خائفا من اختبار تصميم
حلفائه ،وقد انتقد «أوبك» وضغط على أقرب حلفاء أميركا ،محذرا
إياهم من التالعب بأسواق النفط .وبعد أن اشتكى الرئيس األميركي
من ارتفاع أسعار النفط ،قال إن «أوبك» يجب أن توفر مليوني برميل
في السوق للتعويض عن نقص الخام اإليراني بسبب العقوبات .ولكن
بالرغم من موافقة «أوبــك» على زيــادة اإلنـتــاج ،فقد ارتفعت أسعار
النفط بعناد مع خسارة اإلنتاج من ليبيا وفنزويال ،وتوقع انخفاض
الصادرات اإليرانية بأكثر مما وعدت به السعودية من زيادة للخام.
واآلن ،يدعو ترامب «أوب ــك» لعمل المزيد من أجــل خفض األسعار.
وأنهى خام برنت األسبوع عند .77.29$

ً
السمات األمنية ألكثر العمالت الورقية تداوال في العالم
تزوير النقود ليس باألمر الحديث ،بل
يحدث منذ قديم األزل؛ إذ ُيقال إن العمالت
المعدنية األولى التي تم سكها في ليديا
(غرب تركيا اآلن) ،كان يتم تزويرها بكثرة،
كما أن تزوير النقود المعدنية في روما
ً
ً
القديمة كان حدثا يوميا.
وكان األباطرة الرومان يقومون بتزوير
الـعـمــات بطريقتهم الـخــاصــة؛ إذ كــانــوا
يصنعونها من معادن منخفضة القيمة؛
ما يقلل قيمة العملة ،ثم يحاولون بعد ذلك
تمريرها للتداول بقيمة أعلى من قيمتها
الحقيقية.
وظ ـلــت ال ـن ـقــود ال ـم ــزورة تـمـثــل مشكلة
حتى بعد مــرور آالف السنين؛ ففي بداية
الحرب األهلية في أميركا عام  1861كانت
نصف العمالت الورقية المتداولة مزورة.
وت ـحــاول الـحـكــومــات فــي جميع أنحاء
الـ ـع ــال ــم ،اتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ـ ــراءات ل ـم ـنــع ت ــزوي ــر
العمالت الورقية ،وابتكار تقنيات جديدة
ُ
لطباعة العمالت تسهل تمييزها عن النقود
المزورة.
وفيما يلي الـسـمــات األمـنـيــة ألكـثــر 10
ً
ً
عمالت ورقية تداوال في العالم ،وفقا لموقع
«.»titlemax
 - 10الــرانــد الـجـنــوب إفــريـقــي (فـئــة 50
ً
راندا)
أبــرز مــا يميز هــذه العملة ويجعل من
الصعب تزويرها ،هو الشريط الداكن الذي
ً
يظهر مكتمال عند تعريض الورقة المالية
للضوء ،ويظهر عليه قيمة العملة ،وشعار
النبالة ،وكلمتا «راند» و» ،»SARBوهو البنك
المركزي في جنوب إفريقيا.
ك ـم ــا ت ـح ـت ــوي هـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ــة ال ــورق ـي ــة
على خطوط بــارزة على جانبيها األيمن
واأليـســر؛ ما يساعد ضعاف البصر على
معرفة قيمة العملة.
 - 9الفرنك السويسري (فئة  100فرنك)
على الجانب األمامي لهذه العملة ،تظهر
صورة النحات السويسري الشهير ألبرتو
جياكوميتي ،وعلى الجانب الخلفي تظهر
منحوتته « ،»L’Homme Au Doigtوهي
ُ
أغلى منحوتة تباع في مزاد بالعالم.
م ــن ال ـس ـمــات األم ـن ـيــة ال ـتــي تـمـيــز هــذه
العملة الــورقـيــة ،أنــه عند سـقــوط الضوء
بزاوية معينة تظهر قيمة العملة المخفية
أعلى الورقة ،باإلضافة إلى أن األرقام على
ال ــورق ــة مـطـبــوعــة ط ـبــاعــة ب ـ ــارزة مـقــاومــة
للتلف ،فال تتأثر أو تمحى عند فركها.
 - 8ال ـج ـن ـي ــه اإلسـ ـت ــرلـ ـيـ ـن ــي (ف ـ ـئـ ــة 50
ً
إسترلينيا)
تتميز ه ــذه الــورقــة الـمــالـيــة بالطباعة
ً
ً
البارزة لقيمة العملة  50جنيها إسترلينيا،
ولكلمة «بـنــك إنـكـلـتــرا» ،كما تتميز ألــوان

الورقة وخطوطها بالوضوح الشديد ،وال
تحتوي على حواف غير واضحة؛ ما يجعل
من الصعب تزويرها.
وب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى الـ ـص ــورة ال ــواض ـح ــة
للملكة إلـيــزابـيــث الـثــانـيــة ال ـتــي تتوسط
الورقة المالية ،هناك صورة مائية أخرى
لها تظهر بــو ضــوح ،وتظهر معها قيمة
العملة عند وضع الورقة أمام الضوء.
 - 7الين الياباني (فئة  10آالف ين)
ع ـن ــد ت ـع ــري ــض ه ـ ــذه ال ـ ــورق ـ ــة ال ـمــال ـيــة
للضوء ،تظهر ثالثة خطوط عمودية مائية؛
ما يجعل من الصعب إعــادة نسخ الورقة
باستخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية.
وعند النظر إلى هذه الورقة المالية من
زاوية معينة يظهر رقم  10000في الجزء
السفلي األيسر من الجانب األمامي ،وتظهر
كلمة « »NIPPONالتي تعني اليابان باللغة
الـيــابــانـيــة فــي ال ـجــزء الـعـلــوي األي ـمــن من
الجانب الخلفي.
 - 6البيزو المكسيكي (فئة  1000بيزو)
تغطي الـخـطــوط الـمـلــونــة خلفية هــذه
ال ـع ـم ـل ــة الـ ــورق ـ ـيـ ــة؛ م ـم ــا ُي ـص ـع ــب عـمـلـيــة
تزويرها .ويرجع ذلك إلى أن هذه الخطوط
صعبة التقليد؛ ألن آالت نسخ العملة تضع
ً
ً
نقاطا بدال من الخطوط.
كما تحتوي عمالت البيزو المكسيكي
من فئة  200حتى فئة ألف ،على صفين من
األرقــام يجب أن يكونا بترتيب متطابق؛
حتى تكون الورقة أصلية وغير مزورة.
 - 5اليورو (فئة  200يورو)
عـنــد وض ــع ه ــذه ال ــورق ــة ال ـمــال ـيــة أم ــام

الضوء ،يمكن رؤية رقم  200غير المكتمل،
الموجود بأعلى الورقة بشكل كامل ،كما
سوف يظهر الخط الداكن الموجود أسفل
الورقة ،وتظهر داخله كلمة «يورو» وقيمة
العملة كتبتا بخط صغير.
كما أنه عند تحريك هذه العملة الورقية،
ت ـظ ــل ال ـ ـصـ ــورة ث ــاث ـي ــة األب ـ ـعـ ــاد تـتـحــرك
وتـتـبــدل بين قيمة العملة وشـكــل نــافــذة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى تـغـيــر ل ــون قـيـمــة الـعـمـلــة
الموجودة في الخلف من األرجــوانــي إلى
اللون األخضر أو البني.
 - 4الدوالر األسترالي (فئة  5دوالرات)
تتسم هــذه الــورقــة النقدية بالعديد من
ال ـمــزايــا ال ـتــي تـجـعـلـهــا م ــن أك ـثــر الـعـمــات
ً
الورقية تميزا؛ فعند تحريكها يرفرف طائر
« »Spinebillالـمــوجــود أعــاهــا بجناحيه،
ويتغير لــونــه ،ويتحرك طائر «»Spinebill
ً
ً
الـمــوجــود أسفلها يمينا وي ـســارا ويتغير
ً
لونه أيضا ،كما يتغير اتجاه رقم  5الموجود
داخل المبنى الفدرالي أسفل الورقة.
وت ـت ـم ـيــز هـ ــذه ال ــورق ــة ال ـن ـقــديــة بــأنـهــا
مصنوعة من البوليمر؛ ما يعزز قدرتها
على مقاومة التلف ،باإلضافة إلى كونها
مادة صديقة للبيئة.
 - 3الدوالر الكندي (فئة  100دوالر)
تتميز هذه الورقة المالية بصورة كبيرة
بارزة وملونة لرئيس الوزراء الثامن لكندا
روبرت بوردن ،باإلضافة إلى صورة ثانية
له يوجد أسفلها مبنى يتغير لونه عند
تحريك الورقة المالية ،ويحيط بالمبنى
صف من أوراق شجرة القيقب.

على حــالــه ،لكن التراجع فــي نهاية
األس ـب ــوع عـنــى أن ــه أنـهــى األسـبــوع
متراجعا بنسبة  0.62في المئة .وكان
لذلك أثرا في كافة العمالت الرئيسة
التي اسـتـفــادت مــن تــراجــع ال ــدوالر.
فقد ّ
سجل اليورو أعلى مستوى له
في ثالثة أسابيع عند  ،1.1767بعد
أن أصـبــح تـهــديــد أمـيــركــا والصين
بفرض رسوم على مليارات الدوالرات
م ــن ال ـس ـلــع واقـ ـع ــا ،ب ــال ــرغ ــم م ــن أن
القلق حيال تصاعد النزاع ّ
حد من
اإلقـبــال على المخاطر .وفــي الوقت
ّ
نفسه ،تمكن الجنيه اإلسترليني من
االرت ـف ــاع تــدريـجـيــا خ ــال األسـبــوع

 - 2ال ـ ــدوالر الـسـنـغــافــوري (ف ـئــة 1000
دوالر)
ت ـت ـســم هـ ــذه الـ ــورقـ ــة ال ـم ــال ـي ــة ب ـص ــورة
مطبوعة طباعة غائرة يصعب تزويرها
ليوسف إسـحــاق أول رئيس لسنغافورة
بعد استقاللها.
وباإلضافة إلى ذلك تتسم الورقة المالية
بالحروف البارزة خاصة لكلمة سنغافورة
الموجودة أسفلها؛ ما يساعد المكفوفين
على التعرف على فئة الورقة بسهولة.
وفــي الـجــزء الخلفي مــن الــورقــة المالية،
ُ
كتبت كلمات النشيد الوطني لسنغافورة
«م ــاج ــوال س ـن ـجــابــورا» ال ـتــي تـعـنــي «تـحـيــا
ً
سنغافورة» بخط صغير جدا يصعب تقليده.
 - 1الدوالر األميركي (فئة  100دوالر)
قــامــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بــإصــدار ورقــة
جــديــدة ومـبـتـكــرة مــن فـئــة  100دوالر لمنع
ح ـ ــاالت الـ ـت ــزوي ــر ،ت ـح ـت ــوي ع ـل ــى ك ـث ـيــر مــن
ُ
السمات األمنية التي تصعب عملية تزويرها.
من أبــرز السمات األمنية التي تميز هذه
ال ــورق ــة ،أن ــه عـنــد تعريضها لـلـضــوء تظهر
صورة مائية مخفية لفرانكلين روزفلت أحد
مؤسسي الواليات المتحدة ،ويمكن رؤيتها
من الجانبين.
بـجــانــب ذل ــك ،يــوجــد شــريــط أزرق الـلــون
ثالثي األبعاد بالقرب من منتصف الورقة،
ك ـمــا يـتـغـيــر الـ ـل ــون ال ـن ـحــاســي ل ـلــرقــم 100
وال ـج ــرس ال ـمــوجــود داخ ــل الـمـحـبــرة أسفل
الورقة إلى اللون األخضر عند تحريك الورقة
المالية.
(أرقام)

الماضي ،ليصل إلى أعلى مستوى
له في أسبوعين عند .1.3290

اإلجمال ،ألقت آخر قراءات مؤشرات
مديري الشراء ضوءا إيجابيا على
االقتصاد البريطاني ،في حين دعمت
رأي الـبـنــك ب ــأن أرق ـ ــام ال ــرب ــع األول
كانت مؤقتة.

تــوق ـفــت ال ـب ـي ــان ــات الـبــريـطــانـيــة
الـمـخـيـبــة ل ــآم ــال ش ـه ــرا ب ـعــد آخــر
هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،ب ـف ـضــل االن ـت ـعــاش
فــي م ــؤش ــرات مــديــري الـ ـش ــراء .فقد
انتعش قطاع الخدمات في يونيو،
وه ــو الـقـطــاع األك ـبــر فــي االقـتـصــاد
البريطاني .وارتـفــع مؤشر مديري
الشراء للخدمات إلى  ،55.1وهو أعلى
مستوى له في  8أشهر ،مدعوما من
ارت ـفــاع الـطـلـبــات الـجــديــدة وتـفــاؤل
قطاع األعمال.
أما بالنسبة للمكونات الثانوية
األخــرى ،فقد ارتفع مؤشر الطلبات
الجديدة بنقطتين ليصل إلى أعلى
مـسـتــوى لــه فــي  13ش ـهــرا ،وارت ـفــع
أيضا مؤشر سعر اإلنتاج ،ولكن إلى
أعلى مستوى له في  3أشهر فقط.
وف ــي بــدايــة األس ـب ــوع ،ارت ـفــع أيضا
قطاعا التصنيع واإلنشاءات ،ليدعما
بــذلــك تقييدا أكـبــر مــن بنك إنكلترا
لـلـسـيــاســة ال ـن ـقــديــة .وب ـلــغ احـتـمــال
رفــع سعر الفائدة فــي أغسطس 65
فــي المئة بعد صــدور أرق ــام مؤشر
م ــدي ــري ال ـ ـشـ ــراء ل ـل ـخ ــدم ــات .وف ــي

«المركزي» األوروبي
واثق بالتضخم المستقبلي

انتعاش في قطاع
الخدمات البريطاني

وفـ ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،قـ ــال رئـيــس
اقتصاديي البنك المركزي األوروبي
يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ـم ــاض ــي إنـ ــه واث ــق
ب ــأن الـتـضـخــم ف ــي مـنـطـقــة ال ـي ــورو
سيستمر بــاالرت ـفــاع نـحــو المعدل
الذي يستهدفه البنك عند أقل من 2
في المئة ،حتى بعد نهاية برنامجه
الهائل لشراء السندات ،وقــال أثناء
وجوده في البنك المركزي الروماني
فــي بــوخــارســت «إن ال ـقــوة الكامنة
القتصاد منطقة اليورو ،إلى جانب
توقعات التضخم الراسخة للمدى
الطويل ،تقدمان أساسا للثقة بأن
االت ـج ــاه الـمـسـتــدام للتضخم نحو
ا لـمـعــدل المستهدف سيستمر في
الفترة الـقــادمــة ،حتى بعد النهاية
التدريجية لصافي شراءات األصول».

أكبر حوادث االحتيال واالختراق
أكثر ما يشغل بال المراقبين والمستثمرين
فــي س ــوق الـعـمــات الــرقـمـيــة ،هــو الموثوقية
األ مـنـيــة ،ال سـيـمــا بـعــد سلسلة مــن الهجمات
اإللكترونية أفقدت البورصات والشركات ما
قيمته مئات الماليين من الدوالرات ،حتى إن
بورصتي «بيثامب» وكوينريال» خسرتا ما
مجموعه  71.5مليون دوالر خــال هجمتين
منفصلتين قبل أسابيع.
في ا لــوا قــع ،يشتكي المحللون المنتقدون
ً
للعمالت الرقمية عادة ،من أن االستثمار في
األصول االفتراضية يحمل في طياته مخاطر
كـبـيــرة للمستثمر ا ل ـعــادي؛ فحتى إذا ار تـفــع
السعر بعد الشراء وضمن له مكاسب كبيرة،
ال ي ــزال مــن الممكن خـســارة كــل شــيء بسبب
ال ـقــراص ـنــة ال ـل ـصــوص أو ح ـتــى الـمـخـطـطــات
االحتيالية.
وبحسب تقرير لموقع «هاو ماتش» تناول
ت ــاري ــخ الـهـجـمــات وعـمـلـيــات االح ـت ـيــال الـتــي
تـمــت فــي ه ــذا ال ـس ــوق ،اس ـت ـنـ ً
ـادا إل ــى بـيــانــات
من « »CryptoAwareلالستشارات المرتبطة
بالعمالت الرقمية؛ فإن الهجمات اإللكترونية
ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف ال ـب ــورص ــات أص ـب ـحــت أكـثــر
ً
ً
شيوعا وانتظاما بعد صيف عام .2016
وقبل هذا التاريخ ،كانت الواقعة الوحيدة
ال ـت ــي ُس ــرق ــت ف ـي ـهــا ع ـم ــات رق ـم ـيــة ت ـت ـجــاوز
ق ـي ـم ـت ـهــا عـ ـش ــرة م ــاي ـي ــن دوالر؛ ه ــي واق ـع ــة

اختراق بورصة «مت جوكس» عام  ،2014ثم
ً
جــاء الهجوم الثاني األكـثــر ضــررا هــذا العام
عندما نال القراصنة من بورصة «كوين تشيك»
ً
التي تتخذ من طوكيو مقرا لها.
في حادث اختراق «مت جوكس» اليابانية،
تم االستيالء على ما قيمته  450مليون دوالر
ً
من «بتكوين» ،عندما كان سعرها  560دوالرا،
دوالر
وه ــو مــا ك ــان يــزيــد عـلــى  4.5م ـل ـيــارات
ً
بأسعار اليوم ،أو نحو  15مليار دوالر وفقا
لسعر الذروة المسجل في ديسمبر الماضي،
ً
م ـمــا يـشـكــل  15ف ــي ال ـم ـئــة ت ـقــري ـبــا م ــن حجم
ً
السوق الكلي للعملة الرقمية األشهر حاليا ،
وأك ـب ــر ب ـعــدة مـ ــرات م ــن أك ـبــر عـمـلـيــة الـسـطــو
على بنوك.
وحول أكبر خسارة شهدها السوق بسبب
ه ــذه الـمـمــارســات ،أش ــار الـتـقــريــر إل ــى عملية
احتيال قامت بها شركتان ناشئتان تدعيان
«  »Ifanو«  »Pincoinفـ ــي حـ ــق م ـس ـت ـث ـمــر يــن
فـيـتـنــامـيـيــن ل ـت ـمــويــل ط ــرح أولـ ــي لـعـمــاتـهــم
الرقمية ،جمعتا خاللها ما قدره  650مليون
دوالر.

أشهر عمليات االختراق واالحتيال في سوق العمالت الرقمية
الجهة المستهدفة

نوع االستهداف

التاريخ

حجم الخسائر (مليون دوالر)

مستثمرون فيتناميون

احتيال

أبريل 2018

650

بورصة «مت جوكس»

اختراق

فبراير 2014

450

بورصة «كوين تشيك»

اختراق

يناير 2018

400

مستثمرون هنود

احتيال

أبريل 2018

300

بورصة «بيت جرايل»

اختراق

فبراير 2018

170

شركة «باريتي واليت»

اختراق

نوفمبر 2017

160

بورصة «بتفنيكس»

اختراق

أغسطس 2016

77

شركة «نيس هاش»

اختراق

ديسمبر 2017

62

شركة «داو»

اختراق

يونيو 2016

60

مستثمرون من أرجاء عدة

احتيال

ديسمبر 2016

50

اقتصاد

12

ةديرجلا
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«جي إف إتش» تدشن Wadhwa
 Wise Cityفي الهند
أعلنت مجموعة جي إف إتش
ال ـمــال ـيــة ( )GFHأو الـمـجـمــوعــة،
أم ــس ،تــدشـيــن شــركـتـهــا التابعة
في الهند ،بالشراكة مع مجموعة
 Wadhwaالـ ـت ــي ت ـع ــد م ــن أك ـبــر
ش ــرك ــات ال ـت ـطــويــر ال ـع ـق ــاري في
والي ــة م ـهــاراش ـتــرا الـهـنــديــة ،أول
مدينة سكنية متكاملة في منطقة
نــافــي مــوم ـبــاي بـمــديـنــة بــانـفـيــل
وال ـتــي سـتـحـمــل اس ــم Wadhwa
.)Wise City (Wise City
وس ـت ـخــدم مــدي ـنــة Wise City
مـبــادرة (Mantri Awas Yojana
 )PMAYا ل ـح ـك ــو م ـي ــة ل ــإ س ـك ــان
االقتصادي في الهند ،وستشمل
الـ ـم ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى م ـ ــن مـ ـش ــروع
الـمــديـنــة إن ـش ــاء أك ـثــر م ــن 5.500
وحدة سكنية ضمن شراكة تطوير
مشتركة بين مجموعة Wadhwa
وشركة Valuable Properties Pvt
الهندية التابعة لمجموعة جي إف
إتش المالية .وقد سجلت المدينة
معدالت طلب قوية مع بيع أكثر
مـ ــن  900وحـ ـ ـ ــدة س ـك ـن ـي ــة خ ــال
مرحلة ما قبل تدشين المشروع
لزبائن معظمهم يشترون وحدات
سكنية ألول مرة.
و م ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــو ق ـ ــع أن ي ـج ـع ــل
المشروع الجديد مدينة بانفيل
أك ـثــر األقــال ـيــم جــاذبـيــة لــإسـكــان
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي .وس ـ ـتـ ــوفـ ــر Wise
 Cityش ــري ـح ــة ف ــري ــدة م ــن شـقــق
االس ـتــديــو والـشـقــق الـمـكــونــة من
غــرفــة ن ــوم واحـ ــد وغــرف ـتــي ن ــوم،
وسيتم إنشاؤها على عدة مراحل.

وت ـخ ـط ــط م ـج ـم ــوع ــة Wadhwa
لـتـطــويــر  138فــدانــا مــن إجمالي
األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـمـ ـل ــوك ــة ل ـش ــرك ــة
 Valuable Propertiesفي المرحلة
األولى من المشروع.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،صـ ــرح
رئيس حكومة والية مهاراشترا،
ديـفـيـنــدرا فــادنــافــس ،ال ــذي رعــى
م ـ ـ ــراس ـ ـ ــم ت ـ ــدشـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـم ـ ـش ـ ــروع:
« ي ـع ـت ـبــر Wadhwa Wise City
أكثر المشاريع الحضرية حداثة
فــي مدينة بانفيل ،و مــع تدشين
ه ــذا ال ـم ـش ــروع يـصـبــح اإلس ـكــان
االق ـت ـصــادي مـتــاحــا بـمــواصـفــات
فــريــدة .وقــد روع ــي فــي المشروع
إقــامــة جميع الـمــرافــق المطلوبة
لـعـمــوم الـمــواطـنـيــن لتهيئ بذلك
بيئة مجتمعية مـتـطــورة مــن كل
ال ـنــواحــي ،مــع اسـتـقـطــاب المزيد
م ــن ال ـم ـط ــوري ــن ال ـع ـق ــاري ـي ــن ال ــى
مدينتنا».
وفي معرض تعليقه على هذا
اإلنجاز ،صرح الرئيس التنفيذي
لمجموعة جي إف إتــش المالية،
ه ـ ـشـ ــام ال ـ ــري ـ ــس ،ق ـ ــاائ ـ ــا« :ن ـح ــن
مـ ـس ــرورون ب ــإع ــان تــدشـيــن هــذا
المشروع األول من نوعه ،والذي
يدعم جهود الحكومة الهندية في
تحقيق مبادرة «مسكن للجميع».
وت ـع ـم ــل ح ـك ــوم ــة م ـه ــاراش ـت ــرا
ب ـج ــد ل ـت ـح ـق ـيــق ه ـ ــدف ال ـم ـل ـيــون
مـ ـسـ ـك ــن اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي فـ ـ ــي إق ـل ـي ــم
مــوم ـبــاي ال ـح ـضــري بـحـلــول عــام
 ،2022ونحن فخورون بلعب دور
محوري في تحقيق هــذا الهدف.

هشام الريس

ومــن المتوقع أن تسلم مجموعة
 Wadhwaمـ ــد ي ـ ـنـ ــة م ـ ـت ـ ـطـ ــورة
ل ــإس ـك ــان االقـ ـتـ ـص ــادي سـتـثــري
مدينة بانفيل ومنطقة مومباي،
وتمهيد الطريق أمــام المزيد من
م ـشــاريــع ال ـت ـطــويــر ال ـع ـق ــاري في
ال ـم ـنــاطــق الـم ـحـي ـطــة ب ـمــا يـخــدم
جميع القاطنين هناك».
وإض ــاف ــة ال ــى تــوفـيــر اإلس ـكــان
االق ـت ـصــادي ،سيجلب الـمـشــروع
كذلك مــزيــدا مــن مشاريع تطوير
البنية التحتية لمدينة بانفيل،
والتي توفر شبكة سكك حديدية
ممتازة للمدينة الرئيسة مومباي.
وتساهم مشاريع تطوير البنية
الـتـحـتـيــة ال ـك ـب ــرى ك ـم ـطــار نــافــي
مومباي الــدولــي وجسر Trans -
 Harbourالبحري الجديد ومترو
Virar Alibaug Multi-Modal
وغ ـيــرهــا ف ــي زي ـ ــادة الـطـلــب على
العقارات السكنية والتجارية في
هذه المنطقة.

economy@aljarida●com

«بوبيان كابيتال» :عوائد مميزة «عذراء العقارية» :تسليم مشروع «بلو
لصناديقنا للسوق النقدي
واتر مول» قبل موعده بشهرين
عقدت شركة بوبيان كابيتال
(الـ ـ ـ ـ ـ ــذراع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة لـبـنــك
بوبيان) الجمعيات العمومية
لحملة الوحدات العادية لكل من
الصناديق االستثمارية المدارة
م ــن ق ـب ـل ـهــا ،صـ ـن ــدوق بــوب ـيــان
للسوق النقدي بالدينار الثاني،
وص ـ ـنـ ــدوق ب ــوب ـي ــان لـلـسـيــولــة
بـ ــالـ ــدوالر ،وصـ ـن ــدوق بــوب ـيــان
متعدد األصول القابض.
ك ـ ـمـ ــا نـ ــاق ـ ـشـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــات
العمومية أهــم الـتـطــورات التي
شهدتها الصناديق خالل السنة
المالية المنتهية فــي ديسمبر
 ،2017و م ــا حققته إ ل ــى حينه،
من خالل تقرير مدير الصندوق
الذي يتضمن نشاط الصندوق
ومركزه المالي للسنة المالية.
وأفـ ــاد مــديــر ال ـص ـنــدوق بــأن
صندوق بوبيان للسوق النقدي
(بــالــديـنــار) يـهــدف ال ــى تحقيق
ع ــوائ ــد مـتـنــافـســة بــاالسـتـثـمــار
ف ــي األدوات ال ـم ــال ـي ــة قـصـيــرة
ومتوسطة األجــل التي تتوافق
مــع أحـكــام الشريعة اإلسالمية
والمتاحة في السوق المالي.
ويتميز الصندوق بعوائده
المنافسة والسيولة األسبوعية
واالس ـت ـث ـمــار ف ــي أوراق مــالـيــة
ع ــالـ ـي ــة الـ ـ ـج ـ ــودة وانـ ـخـ ـف ــاض
ال ـخ ـط ــورة وم ـطــاب ـق ـتــه ألح ـكــام
الشريعة اإلسالمية.
أما صندوق بوبيان للسيولة
ب ــال ــدوالر فـهــدفــه تــوفـيــر عــوائــد

جبرا غندور
تـنــافـسـيــة ت ـت ـطــابــق م ــع أح ـكــام
الـ ـش ــريـ ـع ــة اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ،ح ـيــث
ي ـس ـعــى ال ـص ـن ــدوق إلـ ــى زيـ ــادة
الـ ـقـ ـيـ ـم ــة ال ـ ـصـ ــاف ـ ـيـ ــة لـ ــأصـ ــول
ـال من
م ــع تـحـقـيــق م ـس ـتــوى ع ـ ـ ٍ
السيولة.
وقـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لـشــركــة بــوبـيــان كــابـيـتــال جبرا
غ ـنــدور ،فــي تصريح صحافي،
إن العوائد الجيدة التي تحققت
تؤكد السياسة الحصيفة التي
تتبعها إدارة الصناديق ،والتي
تسعى الى تحقيق عوائد مميزة
للعمالء بأقل معدل للخطورة،
ع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ص ـنــاديــق
سوق النقد بالدينار أو الدوالر
الـ ـ ـت ـ ــي حـ ـقـ ـق ــت عـ ـ ــوائـ ـ ــد جـ ـي ــدة
لعمالئها بــا لـسـنــوات السابقة
واستمر االداء االيـجــابــي حتى
هذه السنة.

أعلنت شركة عذراء العقارية
االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء م ـ ــن مـ ـعـ ـظ ــم أعـ ـم ــال
التشطيبات فــي مـشــروع «بلو
وات ـ ـ ــر م ـ ـ ــول» ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،الـ ــذي
تنفذه حاليا في مدينة صباح
األحمد البحرية ،والذي يعتبر
أول مـ ـش ــروع تـ ـج ــاري لتمليك
ال ـ ــوح ـ ــدات ال ـت ـج ــاري ــة ف ــي تـلــك
المنطقة.
كـ ـ ـم ـ ــا أن ـ ـ ـهـ ـ ــا ت ـ ـع ـ ـمـ ــل أي ـ ـضـ ــا
ف ــي إج ـ ـ ـ ــراءات إيـ ـص ــال ال ـت ـيــار
الـكـهــربــائــي ل ـل ـم ـشــروع ،إيــذانــا
ببدء إجراء ات تشغيل المجمع
قبل شهرين من المهلة المحددة
لـلـمـشــروع ،فــي إن ـجــاز يحسب
لمصلحة الشركة وقدرتها على
الـتـنـفـيــذ وال ـت ــزام ـه ــا بـمــواعـيــد
التسليم المحددة.
وأك ـ ــد رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
ال ـ ـشـ ــركـ ــة راش ـ ـ ـ ــد ال ـ ــدويـ ـ ـل ـ ــة أن
«عذراء العقارية» ستبدأ تسليم
الـ ــوحـ ــدات ال ـت ـج ــاري ــة لـلـعـمــاء
اب ـت ــداء مــن  25يــولـيــو ال ـجــاري
بنظام الشرائح ،للبدء بتنفيذ
أع ـمــال الــدي ـكــور والتشطيبات
الـتـجــاريــة لــوحــداتـهــم كــل على
حسب رغبته ،مؤكدا أن الشركة
خاطبت مجموعة من عمالئها
بالفعل بـمــو جــب كـتــب رسمية
أبـلـغـتـهــم فـيـهــا إمـكــانـيــة تسلم
وحداتهم التجارية اعتبارا من
ذلك التاريخ.
واضاف أن «عذراء العقارية»
ق ــام ــت ،بــال ـت ـعــاون م ــع الـبـنــوك
ال ـم ـح ـل ـيــة ال ـم ـخ ـت ـصــة ب ـشــؤون

التقييم العقاري ،بإجراء دراسة
لـلـقـيـمــة اإليـ ـج ــاري ــة لـلـمـحــات
ال ـت ـجــاريــة ال ــواق ـع ــة ف ــي مــديـنــة
صباح األحمد البحرية ،حيث
خلصت الدراسة إلى أن متوسط
الـ ـسـ ـع ــر ال ـ ـتـ ــأج ـ ـيـ ــري س ـي ـك ــون
م ــرتـ ـفـ ـع ــا وسـ ـيـ ـحـ ـق ــق طـ ـم ــوح
المستثمرين.
و شـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـل ـ ــى أن أ سـ ـ ـع ـ ــار
الوحدات التجارية في المشروع
سترتفع بنسبة  10فــي المئة
بمجرد إيصال التيار الكهربائي
وبدء التشغيل الفعلي للمجمع
التجاري.
و تـ ــو قـ ــع أن ي ـص ـب ــح مـجـمــع
«ب ـ ـلـ ــو واتـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــول» الـ ـتـ ـج ــاري
مـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــدا ل ـ ـ ـمـ ـ ــرتـ ـ ــادي م ــديـ ـن ــة
ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح االحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة،
لسببين رئيسين :ان المجمع
سـيـضــم ال ـعــديــد م ــن األنـشـطــة
ال ـت ـج ــاري ــة وال ـم ـص ــرف ـي ــة ،إل ــى
جــا نــب مجموعة مــن المطاعم
والمقاهي ،وأن مدينة صباح
االحمد البحرية ما زالت تفتقد
وجود هذا النوع من الخدمات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج ـ ـهـ ــا مـ ـ ــرتـ ـ ــادو
المنطقة أثناء تواجدهم فيها،
خاصة أنها بعيدة نوعا ما عن
المناطق السكنية المأهولة.
و لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن « عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذراء
ال ـع ـق ــاري ــة» ن ـج ـحــت م ــن خــال
م ـشــروع ـهــا ال ـح ــال ــي ف ــي خـلــق
ف ـ ـ ـ ــرص اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ح ـق ـي ـق ـي ــة
ومميزة للمستثمرين الراغبين
ف ــي اس ـت ـث ـم ــار أم ــوالـ ـه ــم داخ ــل

راشد الدويلة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـع ــوائ ــد
المجزية ،خاصة في ظل الركود
االقتصادي الذي تشهده معظم
أســواق المنطقة ،وشح الفرص
االس ـت ـث ـمــاريــة ال ـم ـجــديــة ،حيث
استطاعت الشركة إيجاد نافذة
ا سـتـثـمــار يــة حقيقية أل صـحــاب
رؤوس األم ـ ـ ــوال ال ــراغ ـب ـي ــن فــي
استثمارها محليا.
وأك ــد أن شــريـحــة كـبـيــرة من
أص ـح ــاب ال ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة
والمتوسطة وجدوا في مشروع
«بلو واتر مول» ضالتهم ،خاصة
أن ال ـم ـشــروع مـكـنـهــم مــن تملك
مـســاحــات تـجــاريــة ت ــدر عليهم
عوائد مجزية ،بعيدا عن تأجير
هذه المساحات ودفع «خلوات»
ومبالغ إضافية تفوق قدراتهم
المالية من جهة ،وتشكل عبئا
عـ ـل ــى مـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــم ال ـص ـغ ـي ــرة
والمتوسطة من الجهة األخرى.

ثقافات

١٤

الكتاب

مزاج

١٥

اكتشافات أثرية تلفت أنظار مي عز الدين تكشف أنها
العالم إلى اإلسكندرية أبرزها تنعزل لتتعايش مع
تابوت من العصر البطلمي الشخصية التي تجسدها
وخبيئة تحوي مئات األواني في لقاء حول مسلسلها
األخير {رسايل}.
الفخارية.
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١٩
مسك وعنبر

٢٢

قدمت فرقة «باك ستيج
في الحلقة الثانية من
غروب» مسرحية «الملك»
{العالم كما هو} بن رودز
يتحدث عن موقف أوباما المستوحاة من «األسد
من إيران ومن مالحقة بن الملك» وسط تفاعل
الدن والتقرب من المسلمين .جماهيري كبير.

إيمانويل سينييه ترفض دخول أكاديمية األوسكار
ً
احتجاجا على استبعاد زوجها
أعلنت الممثلة الفرنسية إيمانويل سينييه في
رسالة مفتوحة تناقلتها تقارير إعالمية أنها ترفض
االنضمام إ لــى أكاديمية فنون السينما وعلومها
المانحة لجوائز أوسكار ،ألنها استبعدت زوجها
المخرج رومان بوالنسكي.
وكتبت تقول "األكاديمية األميركية لفنون السينما
وعلومها تقترح علي االنضمام إلى صفوفها برفقة
ممثالت أخــريــات من أجــل زيــادة عــدد النساء وهو
أمر ضــروري .من يمكنه أن يشكك في أنني معنية
بالمساواة بين المرأة والرجل؟"
وأضافت النجمة الفرنسية" :أنا مدافعة عن حقوق
الـمــرأة منذ الـبــدايــة لكن كيف يسعني أن أتجاهل
أن األكــاديـمـيــة قـبــل أســابـيــع ط ــردت زوج ــي روم ــان
ً
بوالنسكي من أجل مجاراة ما يحصل راهنا .وكانت
هذه األكاديمية نفسها كافأته بجائزة أفضل مخرج
عام  .2003يا لفقدان الذاكرة العجيب!"
وأضــافــت "قــد تظن األكاديمية أنــي على االرجــح
م ـم ـث ـلــة وص ــول ـي ــة ال ت ـت ـم ـتــع بـشـخـصـيــة ق ــوي ــة ما
ً
سيجعلها تنسى أنها متزوجة منذ  29عاما من أحد
أكبر المخرجين .أنا أحبه إنه زوجي ووالد أطفالي".
وهــي اعـتـبــرت ان هــذا االق ـتــراح "مـهـيــن" مــؤكــدة "
أنها الوحيدة التي يمكن أن تشهد على األسف الذي
يشعر به (بوالنسكي) على ما حصل قبل أربعين
ً
عاما".
وك ــان رومـ ــان بــوالنـسـكــي أق ــر ع ــام  1977بتهمة
اقامة عالقة جنسية مع قاصر في الثالثة عشرة في
الواليات المتحدة .وبموجب اتفاق بالتراضي ،تم
التخلي عن اتهامات أخطر مثل اغتصاب قاصر في
الثالثة عشرة تحت تأثير المخدرات.

وأعلن مجلس حكام األكاديمية األميركية في
الثالث مــن مــايــو الماضي طــرد بوالنسكي من
ً
صفوفها فضال عن الممثل بيل كوسبي بعد
إدانته بتهمة االعتداء الجنسي.
ً
وأت ـ ـ ــى ذل ـ ــك ت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع مـ ــدونـ ــة ال ـس ـل ــوك
الجديدة ،التي أقرتها المؤسسة العريقة على
خلفية فضيحة هارفي واينستين.
وإثر قرار الطرد هدد هارالند براون محامي
ً
بوالنسكي األميركي بمالحقة األكاديمية ،معتبرا
أنـهــا لــم تـحـتــرم اإلجـ ـ ــراء ات مــع غـيــاب أي جلسة
استماع إلى موكله.
ً
وك ــان بــوالنـسـكــي ( 84ع ــام ــا) قد
ح ـصــل ع ـلــى أوسـ ـك ــار أفـضــل
مخرج في  2003عن فيلم
(ذا بيانيست).
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ــوالن ـ ـس ـ ـكـ ــي
وال ـن ـج ــم الـتـلـفــزيــونــي
بـ ـ ـي ـ ــل ك ـ ــو سـ ـ ـب ـ ــي أول
ع ـض ــوي ــن م ـعــروف ـيــن
ي ـ ـتـ ــم ط ـ ــردهـ ـ ـم ـ ــا مــن
أكـ ـ ــادي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـنـ ــون
وع ـ ـ ـلـ ـ ــوم ال ـس ـي ـن ـم ــا
النتهاكهما مدونة
ال ـس ـلــوك الـجــديــدة
لألكاديمية.
(أ ف ب)

إيمانويل سينييه ورومان بوالنسكي

ييف شرايبر يصور أولى مشاهد Ray Donovan

ييف شرايبر في أحد اعماله

إيمي آدمز

بدأ النجم العالمي ييف شرايبر تصوير أول
مشاهده من الموسم السادس لمسلسل الجريمة
خاصته " ،"Ray Donovanفي مدينة نيويورك
األميركية.
وشــارك ـتــه تـصــويــر الـمـشــاهــد إح ــدى بطالت
المسلسل ،وهــي النجمة كاثرين موينج ،وكان
ً
م ـقــررا تـصــويــر الـمــوســم الـجــديــد مــن المسلسل
ب ـمــدي ـنــة لـ ــوس أن ـج ـل ــس ،ل ـكــن ت ــم تـغـيـيــر مـكــان
الـتـصــويــر إل ــى ن ـيــويــورك ،حـيــث سيتم تصوير
المسلسل خالل عدة أسابيع مقبلة.
وتدور أحداث المسلسل حول شخصية تدعي
" "Ray Donovanوالــذي يقوم بمساعدة الطبقة
العليا على التخلص من مشاكلها ليقع ضحية
عائلته ،والـمــوســم ال ـســادس مــن الـمـقــرر عرضه
خالل العام الحالي.
يذكر أن ييف شرايبر لديه عدد من المشاريع
السينمائية خــال ا لـفـتــرة المقبلة ،منها األداء
الـ ـص ــوت ــي إلحـ ـ ــدى ش ـخ ـص ـي ــات ف ـي ـلــم ال ــرس ــوم
الـمـتـحــركــة الـمــرتـقــب "Spider-Man: Into the
 "Spider-Verseالمقرر عرضه نهاية العام الحالي،
إلى جانب أحدث أعمال المخرج العالمي وودي

نيك اوفرمان

أل ــن ال ــذي يـحـمــل اس ــم "A Rainy Day in New
."York
ويشهد فيلم الرسوم المتحركة Spider-Man:
 Into the Spider-Verseالذي يشارك فيه شرايبر
إعــادة تقديم لشخصية البطل الـخــارق الشهير
ً
سبايدرمان لكن بشكل مختلف كليا عن النمط
المعتاد ،إذ إن بطلنا هذه ّالمرة ليس الصحافي
ال ـش ــاب بـيـتــر ب ــارك ــر ،ب ــل إنـ ــه مــاي ـلــز مــورال ـيــس
المراهق ذو األصول اإلفريقية ،الذي يكتسب قوى
العنكبوت ويسخرها لمكافحة الجريمة.
هل من الممكن أن يتقبل الجمهور شخصية
أخرى بخالف بيتر باركر في زي العنكبوت؟!…
شركة سوني تراهن على ذلك ،ولن يمكننا تحديد
مصير البطل الجديد قبل عرض الفيلم الذي لم
يتم الكشف حتى اآلن عن الكثير من تفاصيله.
يتولى إخراج العمل الثنائي بوب بيرسيشيتي
وبيتر رامزي ،بينما كتب السيناريو الثالثي فيل
لــورد ،رودنــي روثمان ،كريستوفر ميلر ،ويقوم
بـ ــاألداء الـصــوتــي لشخصية الــرجــل العنكبوت
الممثل شاميك مور.

إدريس إلبا يقترب من لعب دور الشرير
في سلسلة Fast and Furious

إدريس إلبا

آريال وينتور

اليوم بدء عرض مسلسل
Sharp Objects

طرح تريلر فيلم األنيميشن
«»White Fang

آريال وينتور تحذف
حسابها على «تويتر»

تـ ـع ــرض ا ل ـح ـل ـق ــة األو لـ ـ ـ ــى مـ ــن م ـس ـل ـس ــل Sharp
 ،Objectsللممثلة العالمية إيمي آدمز على شبكة
قنوات  ،HBOمساء اليوم.
 Sharp Objectsعمل درامي مقتبس من الرواية
ا لـتــي تحمل اال ســم نفسه للكاتبة ،Gillian Flynn
 ،Jean-Marcو مــن المقرر
يـقــود إ خــرا جـهــا Vallée
ُ
أن ي ـش ــارك آد مـ ــز ا ل ـب ـطــو لــة م ـم ـثــات أ خ ــر ي ــات مثل
 Patricia Clarksonو Eliza Scanlenوالعديد من
الممثلين اآلخرين.

طرحت شبكة قـنــوات نيتفليكس تريلر فيلم
األ نـيـمـشــن  ،White Fangا لـمـقــرر عــر ضــه خــال
الشهر الجاري في الواليات المتحدة.
ال ـف ـي ـل ــم م ــن ب ـط ــول ــة أص ـ ـ ــوات ن ـي ــك أوفـ ــرمـ ــان،
ورشيدة جونز ،وبول جياماتي ،وفلوال بورج،
وستيفن كرامر جليكمان ،ومن إخراج ألكسندر
اسبيغاريس ،والفيلم مقتبس من رواية الكاتب
ج ـ ــاك ل ـ ـنـ ــدن ،وم ـ ــن ت ــأل ـي ــف وسـ ـيـ ـن ــاري ــو س ـيــرج
فريدمان.

قررت النجمة العالمية آريال وينتور أخذ فترة راحة
تبتعد فيها عن صخب مواقع التواصل االجتماعي.
ً
وفاجأت النجمة الشابة البالغة من العمر  20عاما
محبيها ومعجبيها بحذفها حسابها الشخصي على
موقع التواصل االجتماعي الشهير "تويتر" ،مما سبب
صدمة لعدد كبير منهم.
وب ــررت آري ــال هــذه الخطوة مــؤكــدة أنها قــررت أخذ
استراحة من "تويتر" ،والتفاعل مع المعلقين ،ويرجع
ذلك إلى السلبية المستمرة التي تواجهها.

تخوض شركة Universal Pictures
مفاوضات مع النجم إدريس إلبا ،للعب
دور الشرير الجديد في الجزء الجديد
مــن السلسلة الشهيرة The Fast and
 ،the Furiousبطولة دويــن جونسون
وجيسون ستاثام ،وفان ديزل.
ومن المقرر أن يلعب إلبا دور الشرير
الرئيسي الذي يواجه جونسون وديزل،
ف ــي ال ـج ــزء ال ـجــديــد ال ـم ـقــرر طــرحــه في
أواخر .2019
والجزء األخير من السلسلة نجح في
حصد إيرادات وصلت إلى مليار و238
مليون دوالر أميركي حول العالم ،وهو
العمل الذى يعرض فى أكثر من  40دولة.
ويشارك في بطولة الفيلم فان ديزل،
وس ـك ــوت أسـ ـت ــوود ،وشــارل ـيــز ث ـيــرون،
وك ـ ـ ـ ــورت راس ـ ـ ـ ــل ،ودوي ـ ـ ـ ــن ج ــونـ ـس ــون،
وهيلين مـيــريــن ،وميشيل رودريـغـيــز،
وم ــن تــأل ـيــف ك ــري ــس م ــورغ ــان وغ ــاري
سكوت طومسون ،ومن إخراج F. Gary
.Gray
مــن جهة أخــرى يعد النجم العالمي
لـمـفــاجــأة ك ـبــرى لـعـشــاقــه ومـحـبـيــه ،إذ
كشفت تقارير إعالمية ،أن إلبا سيلعب
شخصية "أحـ ــدب ن ــوت ــردام" وذل ــك في
نسخة جديدة من العمل ،ومن المرجح
أن إدريس إلبا سيمثل وينتج ويخرج
نسخة جــديــدة مــن الـقـصــة ،وذل ــك على
"."Netflix
ً
وك ــان النجم إدري ــس إلـبــا أث ــار جــدال

ً
واسعا بطريقة تقدمه لخطبة صديقته
عارضة األزياء سابرينا دور ذات الـ29
ً
ً
عـ ــامـ ــا ،وخـ ـص ــوص ــا ب ـع ــد ال ـك ـش ــف عــن
الصور ،التي حولت إدريس إلبا إلحدى
أيقونات الرومانسية.
وف ــاج ــأ الـنـجــم الـعــالـمــي ال ـبــالــغ من
ً
ال ـع ـمــر  45ع ــام ــا ،صــديـقـتــه ســابــريـنــا
وا ل ـ ـح ـ ـضـ ــور ف ـ ــي س ـي ـن ـم ــا "  "Rioفــي
شرق لندن قبل عرض فيلمه الجديد
" ،"Yardieحـيــث و ق ــف أ م ــام ا لـجـمـيــع
لـيـطـلــب ال ـ ــزواج مـنـهــا ث ــم ج ـلــس على
إحدى ركبتيه وقدم لها خاتم الزواج،
ل ـي ـقــابــل ال ـح ـض ــور ال ـح ــدث بـتـصـفـيــق
هائل ،ثم احتضن ألبا سابرينا.
وال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن خ ـط ــوة طـلــب
إدر ي ــس ا لـبــا ا ل ــزواج مــن صديقته ،قد
جاء ت بعد قصة حب قوية ،استمرت
فترة طويلة ،و كــان ألبا صاحب ا لـ45
ً
ً
ع ــام ــا وســابــري ـنــا دور ق ــد ظ ـهــرا مـعــا
العام الماضي على السجادة الحمراء
بعدد من الحفالت الكبرى والعروض
الخاصة ،كما التقى الثنائي في قصر
باكنغهام للقاء األمير تشارلز.
ي ــذ ك ــر أن إدر يـ ـ ـ ــس إ لـ ـب ــا ق ـ ــدم عـ ــددا
ً
كـبـيــرا مــن األع ـم ــال الـفـنـيــة الـنــاجـحــة،
م ـ ـ ــن أ بـ ـ ـ ـ ــرز هـ ـ ـ ـ ــا "Takers " :و" The
 "Unbornو" Ghost Rider: Spirit
 "of Vengeanceو" "Pacific Rim
و"  "Second Comingو" The Dark
 "Towerو" "Molly's Gameوغيرها.
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اكتشافات أثرية تلفت أنظار العالم إلى اإلسكندرية

• أبرزها تابوت من العصر البطلمي وخبيئة تحوي مئات األواني الفخارية
ما زالت مدينة اإلسكندرية الساحلية تجود بأسرارها وتلفت أنظار المهتمين باآلثار حول
العالم .خالل األسبوعين الماضيين أعلنت وزارة اآلثار المصرية اكتشافات عدة ،أبرزها خبيئة
تحوي مئات األواني الفخارية ترجع إلى العصور :اليوناني والروماني والقبطي واإلسالمي...
وتابوت أثري في موقع آخر يرجع إلى العصر البطلمي.

فوزية شويش السالم
fawziyalsalem@hotmail.com

القاهرة  -أحمد الجمال

المتحف اليوناني الروماني

المصادفة قادت
إلى خبيئة تعد
ً
كنزا للدراسات
األثرية عن تاريخ
المدينة

أعلنت وزارة اآلثار المصرية
قـبــل أي ــام عـثــورهــا عـلــى خبيئة
تحتوي مئات األواني الفخارية،
تـ ـ ــرجـ ـ ــع إلـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرات زمـ ـنـ ـي ــة
متفاوتة منذ بــدا يــة العصرين
ً
الـيــونــانــي وال ــروم ــان ــي ومـ ــرورا
ب ــالـ ـعـ ـص ــر الـ ـقـ ـبـ ـط ــي وان ـ ـت ـ ـهـ ـ ً
ـاء
بالعصر اإلسالمي ،أثناء أعمال
ّ
تضم
الحفر فــي المنطقة ا لـتــي
ال ـحــدي ـقــة الـمـتـحـفـيــة الــداخـلـيــة
فــي الـمـخـطــط الـقــديــم للمتحف
اليوناني الــرومــانــي فــي مدينة
اإلسكندرية ،والمعروفة باسم
{ال ـب ــاث ـي ــو} ،وذلـ ــك أث ـن ــاء أع ـمــال
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ال ـ ـقـ ــومـ ــي ل ـت ـطــويــر
وترميم المتحف.
األمين العام للمجلس األعلى
لـ ـ ــآثـ ـ ــار فـ ـ ــي م ـ ـصـ ــر م ـص ـط ـفــى
وزي ـ ـ ــري ،قـ ــال إنـ ــه فـ ــور ال ـع ـثــور
ع ـلــى الـخـبـيـئــة تــوج ـهــت لجنة
م ــن م ـن ـط ـقــة آثـ ـ ــار اإلس ـك ـن ــدري ــة
لـلـمـعــا يـنــة ا لـمـبــد ئـيــة للخبيئة
وتأمين محتوياتها ،إلــى حين
ت ــوث ـي ـق ـه ــا وح ـف ـظ ـه ــا بــال ـش ـكــل
الــائــق فــي الـمـخــازن المتحفية
في اإلسكندرية.
وأوض ــح رئـيــس قـطــاع اآلثــار
الـمـصــريــة أيـمــن ع ـش ـمــاوي ،أنــه
بعد إ ج ــراء المعاينة المبدئية
وبالرجوع إلى تاريخ المتحف
الـيــونــانــي الــرومــانــي ،تبين أنه
أثـ ـن ــاء ف ـت ــرة الـ ـح ــرب الـعــالـمـيــة
الـثــانـيــة (1945- 1939م) أخفى
الـعــالــم اآلثـ ــاري {أل ــن رو} ومعه
الـقـيـمــون عـلــى الـمـتـحــف آن ــذاك
ً
ع ــددا مــن القطع المكتشفة في
اإلسكندرية في حديقة المتحف

أحد األواني الفخارية ُ
المكتشفة

ً
ال ـي ــون ــان ــي ال ــروم ــان ــي ح ـفــاظــا
ع ـل ـي ـهــا مـ ــن ال ـن ـه ــب أو ال ـت ــأث ــر
بعمليات القصف المتكررة أثناء
ً
ال ـحــربُ ،مــرجـحــا أن تـكــون هذه
الخبيئة مرتبطة بتلك الفترة.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع عـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــاوي{ :يـ ـب ــدو
أن ع ـم ـل ـيــة إخـ ـف ــاء هـ ــذه الـقـطــع
وتأمينها تمت فــي عجالة فلم
يـتــم تــوثـيــق م ـكــان الـ ُـح ـفــر التي
استخدمت لتخزين هذه اآلثار،
وتـ ـ ـ ــم وضـ ـ ـ ــع ال ـ ـق ـ ـطـ ــع ب ـ ـصـ ــورة
عشوائية داخــل حفرة ضخمة،
مــن دون تــدويــن أيــة أرق ــام على
ال ـ ـق ـ ـطـ ــع ،م ـ ــا يـ ـشـ ـي ــر إل ـ ـ ــى أن ـه ــا
ل ــم ُت ـ ـ ـ َّ
ـدون أو ت ــذك ــر ف ــي أي من
سجالت المتحف}.
في السياق ذاته ،قالت رئيسة
اإلدارة المركزية لآلثار المصرية
والـيــونــانـيــة والــرومــان ـيــة آلثــار
وجــه بحري وسيناء والساحل
الـ ـشـ ـم ــال ــي ،ن ـ ــادي ـ ــة خ ـ ـضـ ــر ،إن
{اللقى} التي عثر عليها ،بعضها
من طراز أواني {الهيدريا} ،التي
ت ـح ـتــوي ع ـلــى رمـ ــاد م ــوت ــى ،إذ
كــانــت تـسـتـخــدم ف ــي دف ــن رم ــاد
الـمــوتــى فــي الـعـصــر الـيــونــانــي،
إضافة إلى مجموعة كبيرة من
أواني السوائل متنوعة األشكال
واألح ـجــام ،واألوان ــي الفخارية
المحززة والملونة ،وعدد كبير
من األطباق وأواني المائدة من
العصور اليونانية والرومانية
والبيزنطية ،وكميات من قطع

أيمن عشماوي
ال ـف ـخ ــار ال ـم ــزج ــج وال ـم ــزخ ــرف
برسوم هندسية ونباتية ترجع
إلى العصر اإلسالمي.
وأكدت خضر في تصريحات
لها ،أن هذا الكشف األثري الذي
عـثــر عـلـيــه بـمـحــض الـمـصــادفــة
ي ـع ــد ف ــي غ ــاي ــة األه ـم ـي ــة كــونــه
يكشف الـنـقــاب عــن مجموعات
ُ
أثــريــة لــم ت ــدرس ولــم تتناولها
أي ــة م ـق ــاالت أو أب ـح ــاث علمية،
ً
م ــا ي ـج ـع ـل ـهــا كـ ـن ــزا ل ـل ــدراس ــات
األثــريــة المستقبلية عــن مدينة
اإلسكندرية ُوتاريخها.
ِّ
إلــى ذلــك ،شكلت بعثة تابعة
لمنطقة آثار اإلسكندرية للقيام
بأعمال الحفر األثــري للحديقة
الـمـتـحـفـيــة الــداخ ـل ـيــة للمتحف
الستكمال كشف امتدادات هذه
الخبيئة.
ي ـ ـ ـشـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـمـ ـتـ ـح ــف
اليوناني الــرومــانــي أنشئ عام
 1892وافتتحه الخديو عباس
الثاني عام  ،1895وكان يعرض
ً
كثيرا من القطع األثرية التي ُعثر
عليها في اإلسكندرية ،ويرجع
معظمها إلى العصرين البطلمي
والروماني.

رأس التمثال

تابوت بطلمي
فــي مطلع يوليو الـجــاري ،كشفت البعثة األثــريــة المصرية
التابعة للمجلس األعلى لآلثار مقبرة أثرية ترجع إلى العصر
البطلمي ،أثناء أعمال حفر مجسات في أرض أحد المواطنين
في منطقة {سيدي جابر} التابعة لضاحية شرق اإلسكندرية.
وق ــال مصطفى وزي ـ ــري ،إن الـمـقـبــرة تـحـتــوي عـلــى تــابــوت
مصنوع من الغرانيت األسود ،ويعد أحد أضخم التوابيت التي
ً
ُع ِثر عليها في اإلسكندرية ،إذ يبلغ ارتفاعه  185سنتيمترا
ً
ً
وطوله  265سنتيمترا وعرضه  165سنتيمترا.
ُ
وأشار أيمن عشماوي إلى أن المقبرة وجدت على عمق خمسة
أمتار من سطح األرضُ ،
ويالحظ وجود طبقة من {المالط} بين
غطاء التابوت وجسمه ،ما يشير إلى أنه لم ُيفتح منذ إغالقه
ً
ً
وقت صنعه ،الفتا إلى أنه تم أيضا العثور داخل المقبرة على
ُ
رأس تمثال لرجل مصنوع من المرمر ،يرجح أنه يخص صاحب
المقبرة ،وتم التنسيق مع قطاع المشروعات واإلدارة المركزية
للترميم ،الستكمال أعمال الكشف عما في داخل التابوت.

تابوت بطلمي أثري

جوسلين صعب وأكلياس صوراص في متحف الفن المعاصر
• صور فوتوغرافية وفيديوهات وتركيب حول أزمة الالجئين

ً
َ
معرضا ّ
يضم أعمال فنانين من جيلين مختلفين لكن يجمع
ينظم متحف الفن الحديث والمعاصر «مقام» في لبنان
بينهما ّ
هم اإلنسانية والظلم الذي تتعرض له من جراء الحروب ،هما المخرجة اللبنانية جوسلين صعب والفنان
اإلنكليزي أكلياس صوراص ( .)Achilleas Sourasيستمر المعرض حتى  16سبتمبر .2018
بيروت  -ةديرجلا

ثلج القاهرة

"ثلج القاهرة" ،رابع رواية للدكتورة لنا عبدالرحمن ،صدرت لها
من قبل روايات "حدائق السراب"  ،2006و"تالمس"  ،2008و"أغنية
لمارغريت"  ،2011وفي القصة القصيرة لها مجموعتان" ،أوهام
شرقية"  2004و"الموتى ال يكذبون" .2006
"ثلج القاهرة" روايــة للمثقفين ،ألنها تدور في أجــواء يصعب
فهمها على ال ـقــارئ ال ـعــادي ،كما أنـهــا تحتوي على معلومات
ومفاهيم ال يستوعبها من لم يفهمها ولم يطلع عليها من قبل،
موضوعها ي ــدور حــول فلسفة "الـكــارمــا" ،اآلتـيــة مــن المعتقدات
الهندوسية والبوذية والطاوية ،وقانونها الصارم الذي يتحكم
فــي الحياة حتى مــن بعد الممات ،قــانــون الكارما يفرض نفسه
على اإلنسان ليقوم أخالقه بالعقاب أو الثواب بحسب تصرفاته
بالخير أو بالشر لتنعكس على حياته ،والكارما ال تفنى ،تبقى
تطالب بحقها حتى بعد الفناء.
الحكاية تتوزع بين حياتين ،األميرة المصرية "نورجهان" التي
ُقتلت بقصرها في ستينيات القرن الماضي ،وذاتها المسكونة
بروح "سوالي الغجرية" ،وبين حياة بشرى التي تعيش بزمننا
الحاضر ومسكونة حياتها بنور جهان ،وما بين هاتين الحياتين
تــدور حكاياتهما المتداخلة باألحاسيس الغامضة المشتركة
بينهما ،ومن هذه التنقالت يتعرف القارئ على الماضي والحاضر
لهما ،إلى أن تكتشف بشرى قاتل نورجهان بقصرها القديم ،والذي
تعاقبه وتنتقم منه الكارما ولو بعد حين ،عندما يقوم بقتل نفسه،
وبهذا االنتقام ترتاح روح نورجهان وتنفصل عن بشرى التي
تعود إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى لتقرر الزواج وإنجاب طفل
من صديقها ناجي.
لنا عبدالرحمن متعمقة في دراسات الفلسفات الشرقية ،خاصة
الكارما والتخاطر ،على ما أعتقد ،وأسلوبها وكتابتها الهادئة
الخالية من االنفعاالت الدرامية العنيفة ،مما ناسب روح الرواية
تماما ،بحيث باتت كأنها بحث فلسفي عــن إشكالية الــوجــود،
وربما بعضنا يشعر ويتخاطر مع حيوات سابقة بشكل أو بآخر،
ويحس بمشاعر سبق أن عاشها من قبل ،أو أزقة وأمكنة أو مشاهد
يتخيل أنه قد عاشها أو رآها من قبل ،وربما هناك من يشعر بها
بشكل أقوى وأكبر من غيره ،الكتابة تساعد تماما على التخلص
من هذه األحاسيس المزدوجة القوية ،وأنا واحدة منهم ،الكتابة
كانت خالصي.
و هــذا مقتطف منها" :تتشابه تفاصيل حياتي مــع تفاصيل
حياتها ،نمضي في روح واحدة عبر أكثر من جسد ،لنشكل ذاكرات
تـتــراكــم فــوق بعضها مثل الجماجم الميتة ،خــرســاء وصامتة،
تراقب عن كثب كل ما يدور حولها ،وتسبب الخوف لمن يحدق
في فجوات العيون".
"إن النفس ال تموت ،بل يموت قميصها الجسد ،وينتقل إلى
قميص آخر ،أي جسد آخر .ال شيء يموت ،اإلنسان يظن أنه يموت
متخفيا في مكان
ويتحمل مهزلة المآتم والتعازي ،وها هو يقف
ً
حيا معافى".
آخر ينظر من النافذة ً
لنا عبدالرحمن أجــادت في تصوير ونقل روح المكان ،وهو
ال ـقــاهــرة ودم ـش ــق ،وبـعـثــت اإلح ـس ــاس الـنــابــض فـيــه بـشـكــل حي
مبهر ،وربما ألنني أ عــرف تماما تفاصيل المدينتين جعلتني
أعيش معها ،وأتنقل وأرتحل مصاحبة كل تحركاتها ،ومشاعري
كلها تنبض بمصاحبتها كأنها حقيقة وليست على الورق ،وهذا
مقتطف يمثله" :صفحة النيل صافية ،ثمة التماعات شفيفة بين
الغروب والظالل المنعكسة على النهر ،تغوي بالتأمل والسكون،
الهواء شفاف كما لو أن ال صلة له بهواء عوادم السيارات ،سكون
النيل بعيد عن الضجيج والصخب ،برهة من الزمن المسروق".
الرواية ضاعت زمنا بين ركام الكتب المتكدسة خارج مكتبتي،
إلى أن وجدتها مصادفة عندما رتبت الكتب ،وبصراحة وجدت
الـعـنــوان فيه شــيء ال ُيـصــدق أو غير ج ــذاب ،واحـتــرت مــن سبب
اختيارها لهذا العنوان ،خاصة أن مدينة القاهرة نــادرة المطر
فكيف يأتيها الثلج؟
لكن بعد قراءتي للرواية توصلت إلى نتيجة ربما كانت د .لنا
في حيرة للحصول على عنوان لرواية وجودية تبحث بواقع صعب
فولدت العنوان من هذا المشهد" :فكرت بشرى أن الناس تغلي
في قدر كبير ،على نار هادئة ،وتحت شمس عنيدة ،يذوبون على
مهل ،من دون مقاومة .القاهرة تحتاج إلى ثلج يغطيها تماما ،ثلج
يوازن األشياء لتعود إلى طبيعتها ،ثلج يخفف من حرارة الناس،
يذيب طبقات السواد التي تغطي أرض المدينة ،ليحل مكانها لون
أبيض ناصع ،وتخرج من شقوق الثلج قاهرة يافعة ببرعم أخضر
نقي يقاوم طبقات الشحم التي سدت مكان خروجه".
رواية رائعة تبحث في أسئلة الوجود بصوفية وتأمل عميق
راق.

حصاد

الجمعية العمومية لرابطة األدباء
تعتمد التقريرين المالي واإلداري

•

يحتفي {مقام} بالمخرجة السينمائية
اللبنانية ا ل ـبــارزة جوسلين صعب التي
تعتبر أيقونة فــي مجال صناعة األفــام،
ك ـ ّـرس ــت ن ـف ـس ـهــا ل ـت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء عـلــى
حاالت الظلم حول العالم من خالل أعمالها
ً
المبتكرة ،وغالبا ما كانت تخاطر بحياتها
بهدف ذلك.
ّ
في بداية مسيرتها ركــزت على الحرب
ّ
اللبنانية ،ثم ّ
لتصو ر
توسعت بأعمالها
االض ـطــرابــات واألزمـ ــات وال ـصــراعــات في
ّالمنطقة وخارجها فتلتقط لحظات أثبتت
أنها من التاريخ وتنقلها إلى المشاهد.
هــذا الـمـعــرض االسـتـعــادي ،ال ــذي ُيقام
ّ
ل ـل ـم ـ ّـرة األولـ ـ ــى ت ـح ــت شـ ـع ــار {عـ ـص ــر ف ــن
الفيديو} تحت إشــراف ماتيلدا روكسيل،

ّ
يسلط الضوء على مسيرة جوسلين صعب
ّ
المهنية فيتيح للجمهور استكشاف ،أو
إعادة استكشاف ،بعض أبرز أعمالها التي
عرضت في أنحاء العالم ،من بينها :صور
فوتوغرافية وفيديوهات...
م ــن ب ـيــن األعـ ـم ــال ال ـم ـع ــروض ــة ،يمكن
للزائرين استكشاف سلسلة The Reversal
 of Occidentalismالـتــي تـصـ ّـور العالقة
المضطربة والغامضة بين الشرق والغرب،
ّ
في ما يتعلق بمسائل أساسية كالسياسة
واألخالق االجتماعية ،من خالل استخدام
دمية باربي.
وفي مجموعة أخرى منفصلة بعنوان
 ،Soft Architectureتلتقط صعب بمهارة
ض ـ ــوء الـ ـصـ ـح ــراء ال ـم ـن ـع ـكــس ع ـل ــى خـيــم
ُ ّ
البدو فتمتعنا بنظرة ساحرة إلى الحياة
ال ـب ـ ّ
ـدويــة .تـتــرافــق ال ـصــور الـفــوتــوغــرافـيــة
م ــع عـ ــروض ف ـيــديــو تـتـمـحــور ح ــول ّ أب ــرز
قضايا الساعة ،بمشاركة مجموعة فنانين
م ـع ــاص ــري ــن ون ــاش ـط ـي ــن ث ـق ــاف ـ ّـي ـي ــن :ع ــدم
المساواة بين الجنسين؛ ومفهوم المنفى؛
وتـصــويــر األط ـفــال الــاجـئـيــن فــي وســائــل
اإلعالم المحلية.

لننقذ أرواحنا
{لننقذ أرواحنا}

تـحــت ع ـنــوان «لـنـنـقــذ أراوحـ ـن ــا»ّ ،
يعبر

ّ
عـمــل تركيبي عــن رد فـعــل الـفــنــان الـشــاب
أكـلـيــاس ص ــوراص (ول ــد فــي لـنــدن ويقيم
ً
وي ـ ـ ــدرس ح ــال ـي ــا ف ــي أث ـي ـن ــا) ت ـج ــاه أزم ــة
الالجئين العالمية الحالية ،فيقترح إعادة
ً
استخدام سترة النجاة التي أصبحت رمزا
ً
بصريا ألزمة الالجئين في وسائل اإلعالم،
ّ
كوسيلة لتأمين مراكز إيواء عملية وغير
مكلفة ومؤقتة ،على شكل أكواخ اإلسكيمو،
للنازحين.
يـقــول فــي هــذا الـسـيــاق« :عـنــدمــا تحمل
ال ـس ـتــرة ف ــي ي ــدك وعـلـيـهــا رائ ـح ــة الـبـحــر،
ّ
تختلف نـظــرتــك إل ــى األمـ ــور وتــاحــظ أن
كـ ّـل سـتــرة ّ
تخبئ حـيــاة شخص مــا .ليس
ً
مـسـمــوحــا بـعــد اآلن أن يـبـقــى ال ـنــازحــون
وال ـم ـش ـ ّـردون وال ـم ـحــرومــون بـعـيــديــن عن
األنظار واألذه ــان؛ فهذه تحديات عالمية
ّ
تمسنا جميعنا وينبغي علينا محاولة
ّ
الجميع».
لمصلحة
ها
حل
ّ
ّ
يـتــألــف تركيب الـفــنــان الهندسي الــذي
اب ـت ـكــره ف ــي ال ـخــام ـســة ع ـش ــرة م ــن ع ـمــره،
م ــن  35س ـت ــرة نـ ـج ــاة ،وم ـش ــاب ــك فـيـلـكــرو
ّ
وس ــت ــة أع ـم ــدة هـنــدسـيــة ،وق ــد ع ــرض في
ّ
المتاحف والمعارض الفنية حول العالم،
وكانت انطالقته بمناسبة «اليوم العالمي
ّ
للجئين» وبدعم من المفوضية السامية
ّ
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين (.)UNHCR

جانب من أجواء االجتماع

جوسلين صعب

«مقام»

ّ
منظمة غير ربحية تأسست عام  2013بهدف إحياء ذاكرة الفن في
ّ
يضم «مقام» (متحف
لبنان ،وتوثيقها وحمايتها ألجيال اليوم والغد.
محفوظات ثمينة من أكثر من  1500كتاب عن
الفن الحديث والمعاصر)
ّ
ّ
ّ
الفن اللبناني و 500ملف عن الفنانين اللبنانيين؛ كذلك ينظم جوالت
تثقيفية ،وورش عمل إبداعية ومحاضرات لتالمذة المدارس.
ّ
يستضيف «مـقــام» كــل عــام معارض استعادية عن عمالقة الفن في
شاهد مجموعته
لبنان ،إضافة إلى مسابقات ومعارض دوريــة .وقد
ّ
ّ ً
الدائمة المؤلفة من  350منحوتة وتجهيز عصري لـ  115فنانا أكثر من
 17ألف زائر منذ افتتاحه.

عقدت الجمعية العمومية لرابطة األدباء الكويتيين على مسرح
د .سعاد الصباح في مبنى الرابطة ،برئاسة أمينها العام طالل
الرميضي ،وأمينة السر حياة الياقوت ،وحضور ممثل وزارة
الشؤون االجتماعية ،وتم إقرار التقريرين المالي واإلداري وتوجيه
الشكر لمجلس إدارة الرابطة على جهوده التطوعية الرائعة في
خدمة الحركة األدبية الكويتية.
وصرحت أمين صندوق الرابطة عائشة الفجري بأن مجلس
اإلدارة يقدر هذه الثقة الغالية من زمالئه األدباء أعضاء الجمعية
العمومية بعد المنجزات الثقافية الكثيرة التي حققها خالل
الموسم الثقافي المنصرم ،وقد حرص على الشفافية والوضوح
في ردوده على االستفسارات.
وأكـ ــدت الـفـجــري ع ــزم مـجـلــس اإلدارة عـلــى مــواصـلــة الـعـطــاء
ً
واإلبداع مستقبال ،مع توجيه الشكر لوزارة الشؤون على دعمها
الراقي ألنشطة الرابطة وتعاونها المثمر في الفعاليات الثقافية .
وذكـ ــرت أن الــراب ـطــة ش ــارك ــت ف ــي اج ـت ـمــاعــات االت ـح ــاد الـعــام
لــأدبــاء الـعــرب المنعقد فــي العاصمة ب ـغــداد ،وبينت ضــرورة
وحدة المشاريع الثقافية بين االتحادات األدبية العربية بهدف
إن ـجــاز بيئة صــالـحــة ل ــأدب والـثـقــافــة ،كـمــا ش ــارك رئـيــس بيت
الشعر الكويتي عبدالله الفيلكاوي في األمسية الشعرية المقامة
بمهرجان الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري وكان حضوره
ً
مميزا.

توابل ةديرجلا

•
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مي عز الدين :أنعزل ألتعايش مع الشخصية التي أجسدها
َّ
• ربما ترتدي الحجاب لكن موقفها من التمثيل به لم يتحدد
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مزاج

أخبار النجوم

ألين لحود تطمئن جمهورها:
استعدت صوتي

عادت مي عز الدين إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب العام الماضي من خالل مسلسلها
األخير «رسايل».
في دردشتها مع «الجريدة» تتحدث النجمة المصرية عن المسلسل وكواليس تصويره،
باإلضافة إلى سبب غيابها عن السينما.
القاهرة – هيثم عسران

ً
هل ّأدت ثيمة الغموض دورا
في قبولك تجربة «رسايل».
أدرس التجربة الدرامية من
زوايا عدة ،ومشروع «رسايل»
ً
كـ ــان م ــؤج ــا م ـنــذ ن ـحــو ثــاث
سنوات .قررت تنفيذه لقناعتي
الـتــامــة بــأنــه الــوقــت المناسب
لتقديمه .شخصية هالة مهمة
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ـ ّـي وردود الـفـعــل
عليها جــاء ت أكبر بكثير مما
توقعت ،ليس من خالل الفيديو
الدعائي فحسب ،بل الحلقات
كافة ،إذ تفاعل الجمهور معها
وارتبط بها خالل رمضان.
أشير هنا إلى أنني بطبعي
ال أس ـ ـ ــاي ـ ـ ــر «الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوض ـ ـ ــة» ف ــي
المحتوى الدرامي ،بل ِّ
أقدم ما
يناسبني ويضيف إلـ ّـي ،وهو
ما وجدته في «رسايل».

ال أساير
«الموضة»
في المحتوى
الدرامي

ه ـ ــل تـ ـشـ ـع ــري ــن بـ ـ ــأن ن ـج ــاح
العمل َّ
عوض عن غيابك العام
الماضي؟

عودتي إلى
السينما
مرهونة بتوافر
السيناريو
المناسب

ب ــال ـت ــأك ـي ــد .رفـ ـض ــت تـنـفـيــذ
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل بـ ـشـ ـك ــل م ـت ـع ـجــل
لمجرد الحضور في رمضان،
وكنت حريصة على استمرارية
التحضير ،لــذا دخلنا كفريق
عـمــل فــي معسكر مغلق نحو
خ ـ ـم ـ ـسـ ــة أش ـ ـ ـهـ ـ ــر م ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة
ل ــانـ ـتـ ـه ــاء م ـ ــن الـ ـتـ ـص ــوي ــر ،ال
سيما أ نـنــا تنقلنا كما فرض
السيناريو بين مواقع عدة في
اليوم نفسه ،وهي أمور أسهمت
فــي خ ــروج العمل بشكل جيد
على الشاشة.

عزلة
ـت بـشـكــل كامل
لـكـنــك ان ـعــزلـ ِ
خالل فترة التصوير.
ً
ف ـعــا ،وف ــي كــل عـمــل درام ــي
أقــدمــه أح ــرص على أن أعيش
الـشـخـصـيــة ب ـكــل تـفــاصـيـلـهــا،
وأال أرتـبــط بــأي عمل آخــر كي
ال أخـ ــرج م ــن الـ ـم ــزاج ال ـخــاص

بها .حتى في أيــام الــراحــة من
التصوير أبقى في المنزل وال
أتفاعل مع أحد ،وهذا التعايش
ي ـج ـع ـل ـن ــي مـ ـلـ ـم ــة ب ـت ـفــاص ـيــل
الـشـخـصـيــة بـغــض الـنـظــر عن
ترتيب تصوير المشاهد في
األحداث.

ألين لحود

وكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف تـ ـتـ ـخـ ـلـ ـصـ ـي ــن م ــن
التعايش مع الشخصية؟
أسافر عند انتهاء التصوير
وال أ ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّـد ث ح ـ ـ ـ ــول ا لـ ـعـ ـم ــل
ً
ّ
مطلقا كي أتمكن من ممارسة
حياتي بشكل طبيعي .أقصد
ً
اإلمـ ـ ـ ــارات غ ــال ـب ــا ،ال ـب ـلــد ال ــذي
ع ـشــت ف ـيــه ط ـفــول ـتــي وارت ـب ــط
فيه بذكريات عدة .كذلك أسافر
ب ــرف ـق ــة ص ــدي ـق ــات ــي إلـ ـ ــى أح ــد
ال ـبــاد األوروب ـي ــة لالستمتاع
بحياتي الخاصة قبل أن أعود
الستئناف نشاطي الفني.

حجاب
ألـ ـ ـ ــم تـ ـقـ ـلـ ـق ــي مـ ـ ــن الـ ـظـ ـه ــور
بالحجاب طوال حلقات العمل؟
ً
إط ــاق ــا .قــدمــت ف ــي تـجــارب
س ــاب ـق ــة والع ـ ـت ـ ـبـ ــارات درام ـي ــة
شـخـصـيــة ال ـف ـتــاة ال ـت ــي تضع
غـ ـ ـط ـ ــاء رأس ع ـ ـلـ ــى شـ ـع ــر ه ــا،
ً
وال ـظ ـه ــور بــال ـح ـجــاب عـمــومــا
يجعلني أشعر براحة نفسية
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ،والـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور ت ـق ـ َّـب ــل
ً
شكلي بــا لـحـجــاب ،خصوصا
أنني ظهرت فــي المسلسل به
م ــن دون أن يـنـتـقــص ذل ــك من
جمالي .أشير هنا إلى أن ثمة
رس ــال ــة ف ــي أزي ـ ــاء ه ــال ــة ،وهــي
أن ال ـح ـجــاب ال ي ـت ـعــارض مع
ً
الجمال واألناقة مطلقا.
لكن البعض رأى مبالغة في
ارتدائها الحجاب في منزلها.
ت ـع ـيــش ه ــال ــة مـ ــع والـ ــدهـ ــا،
وارتبط ارتداؤها الحجاب في
المنزل بعيش زوج شقيقتها

بعد تعرضها ألزمة صحية أدت إلى اختفاء صوتها نشرت
الفنانة ألين لحود عبر حسابها الخاص على موقع التواصل
ً
االجتماعي تعليقا جــاء فيه{ :كلمة شكر مــن القلب أوجهها
إلى أهل الصحافة واإلعالم وكل المحبين الذين اطمأنوا على
صحتي وصوتي خالل العشرة أيام ،وإلى األطباء الذين أعطوني
العالج الــازم .أنا بصحة جيدة وأتحسن ،وبــإذن الله صوتي
يعود ،األمور كافة ستكون على خير ما يرام .أحبكم}.
مي عز الدين
ً
فـيــه أي ـضــا ،وه ــو أم ــر طبيعي
وغالبية المحجبات يرتدين
الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــاب فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال وجـ ـ ــود
ش ـ ـخـ ــص غ ـ ــري ـ ــب مـ ـعـ ـه ــن ألن
ا حـ ـتـ ـم ــاالت ت ـحــر كــه تجعلهن
ً
دائـ ـ ـم ـ ــا ح ــريـ ـص ــات ع ـل ــى ع ــدم
ك ـشــف ش ـعــرهــن .ك ــذل ــك تظهر
ط ـب ـي ـع ــة ه ـ ــال ـ ــة ف ـ ــي ال ـت ـم ـس ــك
ب ــالـ ـحـ ـج ــاب ط ـ ـ ــوال األح ـ ـ ـ ــداث.
حتى عندما خضعت للعالج
فــي المستشفى غـطــت رأسـهــا
بالحجاب فور استيقاظها.
يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو مـ ـ ـ ــن حـ ـ ــدي ـ ـ ـثـ ـ ــك ع ــن
ال ـ ـح ـ ـجـ ــاب أن ـ ـ ــك تـ ـفـ ـك ــري ــن فــي
ارتدائه.
ً
ربما يحدث ذ لــك مستقبال ،
ولـ ـكـ ـن ــي ل ـ ــن أقـ ـ ـ ــدم عـ ـل ــى ه ــذه
الخطوة إال مع شعوري الكامل
ب ــالـ ـق ــدرة ع ـل ــى االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ـهــا،
وليس التعامل بطريقة وسطية
معها مــن أ جــل تحقيق بعض
األهـ ـ ـ ـ ــداف .ك ــذل ــك ال ي ـم ـكــن أن
أعــرف موقفي من التمثيل من
عدمه عند ارتداء الحجاب ألن
هذا األمر سابق ألوانه.

منافسة وسينما

ماذا عن السينما؟

كـيــف و ج ــدت المنافسة في
رمضان الفائت؟
ّ
تصب المنافسة في رمضان
ً
فــي مصلحة المشاهد دا ئـمــا .
ً
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ـ ـ ّـي ،أه ـ ـتـ ـ ّـم ك ـث ـيــرا
ً
بـعـمـلــي وبـ ــأن ي ـكــون مختلفا
في الموضوع وهو رهاني في
الدراما .خالل رمضان شاهدت
مسلسالت عــدة أعجبتني في
مقدمها «ضــد مجهول» لغادة
عبد الــرازق التي أعتبر نفسي
واحدة من جمهورها.

ركزت خالل الفترة الماضية
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدرامـ ـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــد ت ـ ـجـ ــارب
س ـي ـن ـم ــائ ـي ــة عـ ـ ـ ــدة ،وعـ ــودتـ ــي
إ لــى السينما مرهونة بتوافر
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــاريـ ـ ــو الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاس ـ ــب،
ً
خـ ـص ــوص ــا أنـ ـن ــي أصـ ـ ـ ـ ِّـور أي
مـسـلـســل ع ـلــى م ـ ــدار أك ـث ــر من
خمسة أش ـهــر ،بــاإلضــافــة إلــى
فترة التحضير ،وعند تقديم
َّ
علي
عمل سينمائي سيكون
الـ ـتـ ـخـ ـل ــي ع ـ ــن اإلج ـ ـ ـ ـ ــازة ال ـت ــي
أحصل عليها بعد التصوير.
صابر الرباعي

زواج العقل
يأت بعد،
عن سبب عدم ارتباطها ،قالت مي إن النصيب لم ِ
فمشكلتها الوحيدة أنها ترفض الزواج بعقلها دون قلبها،
مشيرة إلى أن انشغالها بالعمل طوال الوقت يجعل فرص
لقائها فارس أحالمها محدودة.
وأضافت أنها ال تبحث عن مواصفات خاصة في الرجل
الذي ترغب في االرتباط به ،لكنها في انتظار أن يدق الحب
قلبها كي تتزوج.

نقابة الفنانين المحترفين اللبنانيين ...استقاالت بالجملة
ّ
• المجلس الجديد يتعهد باالرتقاء بها إلى مكانة تليق بالفنانين

بدأت الصراعات التي تعصف في داخل نقابة الفنانين المحترفين اللبنانيين ًتظهر إلى
َّ
العلن ،وشهدت األيام األخيرة سلسلة استقاالت ،تقدم بها البعض طوعا في حين ً
طلبت النقابة من البعض اآلخر تقديمها على خلفيات مالية وإدارية وغيرها ...ومنعا
ألي تأويالت ،طلبت النقابة إلى الراغبين في معرفة األسباب الحقيقية لما يجري في
داخلها زيارة مقرها واالطالع عن كثب على األوضاع فيها.
بيروت -ةديرجلا

•

طلب مجلس
النقابة من
الفنانة سميرة
بارودي تقديم
استقالتها
ألسباب إدارية
ومالية

سميرة بارودي

كيف بدأت شرارة المشاكل
فـ ـ ــي ق ـ ـلـ ــب ن ـ ـقـ ــابـ ــة ال ـف ـن ــان ـي ــن
الـ ـمـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ـي ــن؟
فوجئ الوسط اإلعالمي بخبر
حول استقالة الفنانة سميرة
ب ـ ــارودي مــن مـجـلــس النقابة
ً
ت ـن ـف ـيــذا ل ـق ــرار األخـ ـي ــرة الـتــي
طلبت منها تقديم استقالتها
ً
ً
طوعا ،وأصدرت النقابة بيانا
ً
توضيحيا جاء فيه:
ط ـلــب م ـج ـلــس ال ـن ـقــابــة من
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدة س ـ ـم ـ ـيـ ــرة ب ـ ـ ـ ــارودي
تقديم استقالتها إلى مجلس
النقابة الحالي ،ألسباب إدارية
ومالية ،و قــد استجابت لهذا
ُ
األمر وقبلت استقالتها.
وأوضـ ـح ــت ال ـن ـقــابــة أن كل
ً
من يريد مزيدا من التفاصيل
والـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة ال ـ ـح ـ ـضـ ــور إل ــى
واالطـ ــاع
أم ــان ــة س ــر الـنـقــابــة ّ
عـلــى الـتـفــاصـيــل ،ووق ــع أمين

السر فادي صبحي ّسعد على
االستقالة ،بينما وقع زوجها
إحسان صادق بتحفظ.
النقيب ّ
كــذلــك وق ــع أعـضــاء النقابة
على االسـتـقــالــة وه ــم :شادية
زيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــون دوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،وجـ ـ ـه ـ ــاد
األطرش ،والكو داود ،وصبحي
تـ ــوف ـ ـيـ ــق ،وفـ ــرن ـ ـسـ ــوا رحـ ـم ــة،
وشكري أنيس فخري ،وأحمد
دوغــان ،ولبنان خليل ،وعلي
رضا ،وطوني كيوان.
ل ــم ت ـكــد ت ـم ـضــي أي ـ ــام على
ه ـ ـ ــذا الـ ـخـ ـب ــر حـ ـت ــى اسـ ـتـ ـق ــال
أعضاء آخرون من النقابة ،ما
د ف ــع مجلس نـقــا بــة الفنانين
المحترفين إلــى إص ــدار بيان
جاء فيه:
ّ
قرر مجلس نقابة الفنانين
ال ـم ـح ـت ــرف ـي ــن فـ ــي ل ـب ـن ــان فــي
جلسته التي عقدت الخميس
 5يوليو الحالي تغيير مهامه
وذل ــك بعد تقديم أمـيــن السر
فادي سعد استقالته وإصراره
عـلـيـهــا ،كــذلــك اسـتـقــالــة أمـيــن
الصندوق الكو داود.
بناء عليه انتخب المجلس
ً
جهاد األطرش رئيسا للنقابة،
ً
وطوني كيوان نائبا للرئيس،
وال ـن ـق ـي ـب ــة ال ـس ــاب ـق ــة ش ــادي ــة
دوغ ـ ـ ــان أم ـي ـن ــة س ـ ــر ،ول ـب ـنــان
خليل أمين صندوق ،وشكري
أنـيــس فــاخــوري أمـيــن ثقافة،
وعلي رضا أمين عالقة عامة
وإع ـ ــام .أم ــا إح ـســان ص ــادق،
والـ ـك ــو داود ،وف ـ ـ ــادي س ـعــد،
وأحـ ـ ـم ـ ــد دوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،وص ـب ـحــي
ت ــوفـ ـي ــق وف ـ ــرانـ ـ ـس ـ ــوا رحـ ـم ــة،
فانتخبوا أعضاء مستشارين.
ال ـب ـيــان الـ ــذي ت ــاه الممثل
جـ ـه ــاد األط ـ ـ ــرش ونـ ـش ــر عـلــى
صـ ـفـ ـح ــة {ن ـ ـقـ ــابـ ــة ال ـف ـن ــان ـي ــن
الـمـحـتــرفـيــن ف ــي ل ـب ـنــان} أكــد

صابر الرباعي أطلق
{تونس برجالها}

في الذكرى الـ  62النبعاث الجيش الوطني التونسي ،طرح
ً
صابر الرباعي أغنية وطنية بعنوان {تونس برجالها} حصريا
عبر تطبيق {أنغامي}.
األغ ـن ـيــة م ــن كـلـمــات ال ـشــاعــر رض ــا شـعـيــر ،وأل ـح ــان صــابــر
ال ــرب ــاع ــي ،وت ــوزي ــع س ــام ــي م ـع ـتــوقــي ،وهـ ــي مـ ـه ــداة للجيش
التونسي.
غنى النجم التونسي األغنية ألول مرة يوم الجمعة  29يونيو
الفائت في حفلة بمناسبة الذكرى  62النبعاث الجيش الوطني
على الـمـســرح األث ــري فــي قــرطــاج بمشاركة طــاقــم الموسيقى
العسكري ،وتحت رعــايــة وزارة الـشــؤون الثقافية وتعاونية
الجيش الوطني في تونس.

عاصي الحالني أبدع في دمشق

عاصي الحالني

جهاد األطرش
ت ـ ـعـ ـ ّـهـ ــد ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـج ــدي ــد
باالرتقاء بالنقابة إلى المكانة
التي تليق بالزمالء والزميالت
مع تحيات مجلس النقابة.

نقابة الفنانين المحترفين
ت ــأسـ ـس ــت ف ـ ــي  28ي ــون ـي ــو
 ،1 9 9 3تـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــن سـ ـبـ ـع ــة
ق ـطــاعــات وت ـضــم األش ـخــاص
الذين يمارسون المهن الفنية
التالية والمستوفين الشروط
المحددة في قانونها:
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل (اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرحـ ــي والـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي
والـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي واإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ــي)،

ً
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى (غـ ـ ـن ـ ــاء وعـ ــزفـ ــا
ً
ً
وتأليفا وتلحينا ) ،اإل خ ــراج،
ال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة الـ ـ ــدرام ـ ـ ـيـ ـ ــة وشـ ـع ــر
األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ال ـ ــرق ـ ــص (الـ ــرقـ ــص
الـكــاسـيـكــي وال ـفــول ـك ـلــوري)،
الـسـيـنـمــاتــوغــرافــي ،الـفـنـيــون
التقنيون.
يقبل في النقابة المنتسب
الـ ـح ــاص ــل عـ ـل ــى ش ـ ـهـ ــادة مــن
ك ـل ـي ــة ف ـ ـنـ ــون أو م ـع ـه ــد ع ــال
م ـع ـت ــرف ب ـه ـم ــا م ـص ــدق ــة مــن
وزارة التربية والتعليم العالي،
الفنان صاحب خبرة مشهود
لها ولديه ثالثة أعمال بارزة
موثقة ومنشورة .تحال طلبات
االنتساب إلى لجان القطاعات

ل ــاط ــاع عـلـيـهــا وتـقــويـمـهــا،
وم ــن ث ــم تــرفــع إل ــى المجلس
ل ـل ـمــواف ـقــة عـلـيـهــا وإرس ــال ـه ــا
إلــى وزارة الثقافة للتصديق
عليها.

بـعــد غ ـيــاب عـنـهــا أك ـثــر مــن خـمــس س ـنــوات بـسـبــب ال ـحــرب،
أحيا عاصي الحالني حفلة في دمشق في فندق {الــدامــاروز}
بحضور حشد جماهيري ،استمع إلــى باقة من أجمل أغاني
النجم اللبناني الجديدة والقديمة.
ش ــارك ال ـحــانــي أجـ ــواء ال ـس ـهــرة م ــع مـتــابـعـيــه عـلــى مــواقــع
التواصل من خالل نشر فيديوهاتّ ،
وعبر عن محبته للشعب
ً
ً
ال ـســوري قــائــا{ :ليلة مــن الـعـمــر .ألــف شـكــرا على استقبالكم
ومحبتكم الكبيرة وأحلى عراضة من أطيب شباب .هذه سورية
وشعبها الطيب المحب}.
فــي سـيــاق آخ ــر ،يلتقي الـحــانــي جـمـهــوره األردنـ ــي ضمن
مهرجانات جرش الدولية في  19يوليو الجاري .كذلك يحيي
في لبنان حفلتين :األولى في  3أغسطس المقبل ضمن فعاليات
مهرجانات صور الدولية ،والثانية في  11منه ضمن فعاليات
مهرجانات طرابلس الدولية.

نوال الزغبي تعود إلى روتانا

مجلس نقابة
الفنانين
المحترفين
في لبنان
ّ
قرر تغيير
مهامه

جهاد األطرش
ولد في لبنان عام  ،1943في بداياته اتجه إلى دراسة ميكانيك الطيران رغبة منه في أن يصبح
ً
طيارا ،لكنه ما لبث أن اتجه ناحية الفن ،وكانت خطوته األولــى المشاركة في التمثيلية اإلذاعية
{قلب في عاصفة} ( ،)1962وفي عام  1963خطا خطوته التلفزيونية األولى في {ابن شارع} ،بعد ذلك
ّ
كرت سبحة مشاركاته التي توزعت بين الدراما التلفزيونية واإلذاعية وبين السينما .آخر مشاركاته
الدرامية في مسلسالت{ :الهيبة –العودة} ({ ،)2018البيت األبيض} ({ ،)2018متل القمر} (،)2016
{تشيللو} ({ ،)2015كالم على ورق} ( ...)2014من آخر مشاركاته السينمائية{ :باقي هون} (...)2017

نوال الزغبي
نشرت نوال الزغبي عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل
االجتماعي صورة جمعتها بالمدير التنفيذي لشركة {روتانا}
سالم الهندي ،ذلك بعد اجتماع ّ
تم بينهما في مكاتب الشركة
تكلل بالنجاح في توقيع العقد.
ّ
وعلقت على الصورة{ :رجعت إلى عائلتي األساسية .سعيدة
بالتعامل من جديد مع أخي وصديق العمر سالم الهندي}.

سيما 16
شيكو :ردود الفعل اإليجابية على «قلب أمه» فاقت اإليرادات
توابل ةديرجلا

•
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• أوضح أن الشخصيات الهزلية في الفيلم مقصودة
ِّقدم شيكو تجربة سينمائية جديدة مع هشام ماجد بعنوان «قلب أمه» الذي طرح في عيد الفطر المبارك .نافس الفيلم أربعة أفالم أخرى ويحقق إيرادات جيدة .كان لنا مع
الفنان الكوميدي الحوار التالي.
القاهرة -محمد قدري

بـعــد م ــرور ثــاثــة أســاب ـيــع عـلــى عــرض
فيلمك «قلب أمه» ،كيف ترى اإليرادات التي
حققها الفيلم حتى اآلن؟
اإلي ـ ــرادات الـتــي حـصــدهــا الفيلم خــال
ً
ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة ج ـي ــدة ن ـس ـب ـيــا ،لكنها
ما زالت أقل من ردود فعل الجمهور الذي
شاهد الفيلم وأشاد به وبالكوميديا فيه.
وفي النهاية ،الموسم السينمائي الراهن
صعب.

الفيلم مناسب لألعمار
كافة وحاولنا جذب
شرائح جديدة من
الجمهور

كيف تنظر إلى صعوبة الموسم في ظل
كأس العالم لكرة القدم؟
بدأ الموسم السينمائي مع انطالق كأس
العالم ،ومعروف أن لدى الجمهور المصري
ً
شغفا بالكرة ويتابع المباريات كافة وليس
مباريات المنتخب المصري .هذا كله يؤثر
ً
طبعا في موسم سينمائي قوي يتضمن

خمسة أفالم يحاول كل منها إثبات نفسه
وحصد إيرادات.

فكرة الفتة
كيف جاءت فكرة «قلب أمه»؟
تعود الفكرة إلى المؤلف تامر إبراهيم.
استقرينا على تقديمها أنا وهشام ماجد
ووضـ ـعـ ـن ــا الـ ـخـ ـط ــوط ال ـع ــري ـض ــة لـلـفـيـلــم
وت ـفــاص ـيــل ال ـش ـخ ـص ـيــات ،ث ــم ب ــدأ محمد
م ـح ـم ــدي وأحـ ـم ــد م ـح ـيــي ك ـت ــاب ــة ال ـنــص
وطورناه حتى خرج في نسخته النهائية
التي شاهدها الجمهور وأعجب بها.
لـكــن م ــا الـ ــذي جــذبــك إل ــى ه ــذه الـفـكــرة
ً
تحديدا؟
الكوميديا الموجودة في الفيلم مختلفة
ً
ت ـمــامــا ع ــن أع ـم ــال ك ـث ـيــرة ،ذل ــك م ــن خــال
العودة إلى قضية أهمية األم وكيف تؤثر
في األبناء التربية القائمة على السيطرة.
كــذلــك الشخصية الـتــي أجسدها مختلفة
ً
تـمــامــا عــن غـيــرهــا ،ف ــدور مـجــدي تختوخ
البلطجي يتضمن مفارقات وتحوالت تنبع
الكوميديا منها.

شخصيات كرتونية
قـ ـ ـ ـ ّـدم كـ ـثـ ـي ــرون ش ـخ ـص ـي ــة ال ـب ـل ـط ـجــي
ً
الكوميدي سابقا ،ما الجديد الــذي حمله
فيلمك األخير؟
قـ ـ ـ ّـدم كـ ـثـ ـي ــرون ه ـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـيــة،

ل ـك ـن ـن ــي أج ـس ــده ــا
على طريقتي الخاصة
ف ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود تـ ـشـ ـب ــه
أي ـ ـ ــة ش ـخ ـص ـيــة
أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ال
س ـي ـمــا ف ــي عــاقـتـهــا
بالمحيطين بها والماكياج
ال ـخ ــاص ب ـهــا وال ـت ـحــوالت
التي تطرأ عليها.
تـ ـب ــدو ال ـش ـخ ـص ـي ــات فـ ــي ال ـف ـي ـلــم
هزلية ،هل تقصدتم خروجها بهذه
الطريقة؟
تـقـصــدنــا أن ت ـكــون الـشـخـصـيــات
ً
أشبه بالهزلية أو تحديدا كارتونية،
ذلــك عبر تفاصيل معينة في ظهور
ً
الـبـلـطـجــي م ـجــدي م ـثــا بــالـمــابــس
نـفـسـهــا بـمــا يـشـبــه أفـ ــام الـتـحــريــك،
ً
ف ـضــا ع ــن أن الـكــومـيــديــا الـخــارجــة
ً
ً
اختالفا كبيرا عليها.
منها
تضفي ّ
ً
شـ ـخـ ـصـ ـي ــا ،ح ـ ــض ـ ــرت ل ـل ـش ـخ ـص ـيــة
وطـلـبــت ت ـعــديــات عـلــى الـسـيـنــاريــو
بــال ـت ـفــاهــم م ــع مــؤل ـفــي ال ـع ـمــل حتى
خرجت في أحسن أحوالها.
تضمن الفيلم مشاهد حركة عدة،
حدثنا عنها.
ّ
قدمنا مشاهد إطالق النار وغيرها
ولكن لم نعتبرها مشاهد حركة فهي
ليست بمنزلة األفالم المتخصصة في
األكشن بل مناسبة للفيلم ،وهو لون
جديد علينا.

شيكو
هــل الفيلم مــوجــه إلــى فئة عمرية
معينة؟
أرى أن الـفـيـلــم م ـنــاســب لــأعـمــار
كافة وحاولنا جــذب شرائح جديدة
مــن الجمهور ولــم نلجأ إلــى أسلوب
الـ ـف ــانـ ـت ــازي ــا ال ـ ـ ــذي اعـ ـتـ ـم ــدن ــا عـلـيــه
ف ــي ع ــدد م ــن أع ـمــال ـنــا .يـشـبــه الفيلم
األع ـ ـمـ ــال ال ـك ــرت ــون ـي ــة وهـ ــو مـنــاســب
ً
ً
أي ـضــا لــأطـفــال ف ـضــا عــن الـشـبــاب،
ً
وفي النهاية يصبح مالئما لكل أفراد
األسرة.

شــر فــي .حين استقرينا على الشكل
النهائي للفيلم رشحناه للدور وحين
ت ـحــدث ـنــا إلـ ـي ــه رح ـ ــب بـ ــاألمـ ــر ب ـشــدة
وحضر إلــى موقع التصوير وصـ ّـور
مشاهده بود واحترام .ونشكره على
مشاركته معنا في هذا الدور.
ك ـيــف وجـ ــدت ال ـع ـمــل م ــع الـمـخــرج
عمرو صالح للمرة األولى؟
صـ ــاح ُي ـت ـقــن ع ـم ـلــه ول ــدي ــه رؤي ــة

راض عن الفيلم
ٍ

تعاون
ك ـ ـيـ ــف واف ـ ـ ـ ــق ك ـ ــري ـ ــم فـ ـهـ ـم ــي ع ـلــى
ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـفـيـلــم رغ ــم انـفـصــال
شقيقه أحمد فهمي عنك أنت وهشام
ماجد؟
لم يتردد كريم فهمي في المشاركة
مـعـنــا وت ـقــديــم مـشــاهــد قـلـيـلــة ك ــدور

عــال ـيــة ف ــي اإلخ ـ ـ ــراج وظ ـه ــر ذلـ ــك في
الفيلم ،والتعاون معه ممتع ،كذلك مع
أف ــراد العمل مــن بينهم هشام ماجد
ً
ال ـ ــذي ي ـشــارك ـنــي ال ـب ـطــولــة .ع ـمــومــا،
الكواليس أثناء التصوير كانت مليئة
بــالـكــومـيــديــا وال ـم ــرح نـحــو شهرين
ّ
صورنا خاللهما في مواقع تصوير
ع ــدة فــي ال ـقــاهــرة وف ــي ال ـس ــادس من
أكتوبر وإحدى الفيالت.

أكد شيكو أنه وفريق العمل بذلوا
ً
ً
مجهودا كبيرا كي يخرج «قلب أمه»
إلــى الـنــور ،لــذا نــال رضــا الجمهور.
تــابــع« :عـلــى الـمـسـتــوى الشخصي،
أعجبني الفيلم بنسبة مئة في المئة
ً
وأنا راض عنه تماما».

أم ـ ــا ح ـ ــول أعـ ـم ــال ــه ال ـم ـق ـب ـل ــة مــع
هشام ماجد ،فذكر« :نحن في إجازة
ً
راه ـن ــا بـعــد ع ـنــاء الـتـصــويــر وعقب
العودة نلملم أوراقنا ونرى خطتنا
المستقبلية ون ــدرس األعـمــال التي
سنقدمها».

أحمد محيي :العمل مع شيكو وهشام ماجد متعب
ً
أحمد محيي ًمؤلف وممثل ّقدم أعماال عدة خالل الفترة الماضية ،وأطل على
جمهوره أخيرا في مسلسل «عزمي وأشجان» من بطولة حسن الرداد وكتبه
بالتعاون مع محمد محمديً ،كذلك كتب الثنائي فيلم «قلب أمه» من بطولة شيكو
وهشام ماجدُ ،ويعرض راهنا في دور السينما .التقينا محيي في الحوار التالي.
القاهرة -محمد قدري

تـ ـع ــود فـ ـك ــرة «قـ ـل ــب أم ـ ـ ــه» إل ـ ــى تــامــر
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم .ك ـي ــف تـ ـع ــاق ــدت ع ـل ــى ك ـتــابــة
السيناريو أنت ومحمد محمدي؟
ت ـضـ ّـمــن ن ــص مـسـلـســل «خـلـصــانــة
بشياكة» الذي قدمناه العام الماضي
فـ ـ ـك ـ ــرة لـ ـ ــم نـ ـنـ ـف ــذه ــا وهـ ـ ـ ــي ت ـ ـعـ ـ ّـرض
شخصين ل ـحــادث و ت ـب ــادل قلبيهما
بـيـنـهـمــا .ح ـيــن ع ــرف شـيـكــو وه ـشــام
ماجد بالفكرة قررا أن تكون لفيلمهما
ال ـم ـق ـبــل ،وع ــرض ــا ع ـل ـ ّـي أنـ ــا ومـحـمــد
محمدي أن نكتب السيناريو والحوار،
ً
وفـ ـع ــا ب ــدأن ــا ال ـع ـم ــل عـلـيـهـمــا حـتــى
انتهينا منهما.
قـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ــع م ـ ـح ـ ـم ـ ــد م ـ ـح ـ ـمـ ــدي
سيناريوهات عــدة .هــل كــانــت لديكم
مـشـكـلــة ف ــي ك ـتــابــة س ـي ـنــاريــو لـفـكــرة
شخص آخر؟
ً
ال مشكلة إطالقا رغم أن من األفضل
أن ت ـكــون ال ـف ـكــرة ل ـنــا .نـحـمــد ال ـلــه أن
كثيرين أثنوا على السيناريو والحوار
والكوميديا في العمل ،من ثم أثبتنا
جدارتنا.

أحمد محيي

وه ـش ــام مــاجــد مـمـتــع ،إال أن ــه متعب
ألن ـه ـم ــا ع ـل ــى ع ـل ــم ب ـف ــن ال ـس ـي ـنــاريــو
ً
ويــريــدان دائ ـمــا أفـضــل جمل حــواريــة
وإيفيهات.
شيكو وهشام مؤلفان في األساس،
كيف كان التعامل معهما أثناء كتابة
الفيلم؟
يـهـتــم االث ـن ــان بــالـتـفــاصـيــل .يــدقــق
هشام أكثر من شيكو وال يقبل بأية
جملة غـيــر قــويــة .كــذلــك يـبـحـثــان عن
ً
األفضل دائما ،وال يتعبان.
يـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ِّـدم ع ـ ـ ـمـ ـ ــرو ص ـ ـ ـ ــاح تـ ـج ــربـ ـت ــه
اإلخراجية األولى ،كيف تقيم التجربة
معه؟
ع ـ ـمـ ــرو ص ـ ـ ــاح م ـ ـخـ ــرج ي ـف ـه ــم فــي
الدراما والكوميديا وهدفه التطوير،
ّ
وشكلت وجهة نظره إضافة إلى العمل،
وكانت المرة األولــى لنا معه ممتعة،
ال سيما أنــه مونتير وي ــدرك اإليـقــاع
بطريقة جيدة.

ّ
كـ ــم ن ـس ـخــة ت ـط ــل ــب الـ ــوصـ ــول إل ــى
الصيغة النهائية؟

شـخـصـيــة الـبـلـطـجــي ال ـتــي قـ ّـدمـهــا
شيكو مـمـيــزة .مــن صــاحــب اللمسات
الواضحة في رسمها؟

كتبنا  10نسخ من العمل وعقدنا
ج ـل ـســات ع ــدة وس ــاف ــرن ــا إل ــى مــديـنــة
األسكندرية في معسكر مغلق ،وطلب
الـمـخــرج تـعــديــات ع ــدة فــأنـجــزنــاهــا.
أش ـيــر هـنــا إل ــى أن الـعـمــل م ــع شيكو

نعمل بروح الفريق ،وفي النهاية
ال نقول إن هــذا أو ذاك هو من كتب
هذه الجملة أو اإليفيه .على مستوى
الكتابة نعمل كشخص واحد ،ويبقى
العمل هــو ا لـبـطــل .الشخصية ثرية

وط ــورن ــاه ــا وأضـ ـ ــاف إل ـي ـهــا شيكو
وهشام ،وفي النهاية خرجت النتيجة
محكمة.

ورشة ومنافسة
ً
قدمت أنــت ومحمدي أعماال عدة
وأط ـ ـلـ ــق ع ـل ـي ـك ـمــا الـ ـبـ ـع ــض «ورشـ ـ ــة
كتابة» .هل توافق على هذا المسمى؟
صراحة ،ال أحب مسمى الورشة؛
ف ـه ــي عـ ـب ــارة ع ــن ش ـخ ــص ي ـت ـعــاون
مــع عــدد مــن الشباب أقــل خبرة منه
يخبرهم بالقصة و ي ـتــو لــون كتابة
المشاهد .لكن أ نــا ومحمدي نعمل
كشخص واحــد ،فتخرج الكوميديا
من شخصين وتتطور بشكل جيد.
نحن لسنا «ورشة» بل كيان لمؤلف
واحد.
ك ـي ــف ت ـ ــرى م ـنــاف ـســة ف ـي ـل ـمــك مــع
األفالم األخرى ،وماذا عن اإليرادات؟
انتشرت في الفترة األخيرة ظاهرة
أفالم الحركة والدراما وهي تحصد
مـ ـب ــال ــغ ض ـخ ـم ــة لـ ـم ــا ت ـت ـض ـم ــن مــن
أساليب إبهار .بالنسبة إلى إيرادات
«قلب أمــه» فهي جيدة ،وفي النهاية
أثنى النقاد والجمهور على الفيلم
وهو ناجح بالنسبة إلينا ،وأمر جيد
أنه يصلح لألسرة كلها؛ فجمهورنا
فــي بعض األمــاكــن كــان فــي معظمه
مــن األط ـفــال إذ ليس بــالـضــرورة أن
ً
يتضمن الفيلم قتال ودماء وغير ذلك.

كتابة وتمثيل
ّقدمت أنت ومحمدي مسلسل «عزمي
وأش ـج ــان» وفـيـلــم «قـلــب أم ــه» فــي الفترة
األخيرة ،كيف واجهتما الضغط؟
ً
ً
استغرقنا وقـتــا طــويــا (نـحــو سبعة
أشهر) لكتابة العملين .كانت البداية مع
نسخة الفيلم األولى ،ثم شرعنا في كتابة
المسلسل ،وعــدنــا بـعــد ذلــك إلــى تعديل
نسخة الفيلم حتى انتهينا منه بالتوازي
مع المسلسل ،باإلضافة إلى المشاركة في
التمثيل مع حسن الرداد.

الــرداد ّقدمنا الدورين وسط ترحيب من
شركة اإلنتاج.
كيف بدأت التصوير وأنت لم تنته من
كتابة المسلسل والفيلم وكيف واجهت
ضيق الوقت؟
حين بدأنا التمثيل كنا لم ننته بعد من
نحو  12حلقة ،لكن نسقنا بين التصوير
ً
والـ ـكـ ـت ــاب ــة ح ـت ــى أن ـج ــزن ــاه ـم ــا ت ـم ــام ــا،
ً
وواجهنا الضغط فعال.

ما الــذي دفعكما للتمثيل في «عزمي
وأشجان»؟
أن ــا وم ـح ـمــدي مـمـثــان مـنــذ  13سنة
في مسرح الجامعة وتخرجنا في مركز
{اإلبـ ـ ــداع} م ــع خــالــد جـ ــال .أم ــا الـكـتــابــة
فجاءت بعد التمثيل حين نضجنا فيها،
وعـنــدمــا أتيحت لنا الـفــرصــة للمشاركة
في المسلسل من خالل ترشيح من حسن

عمرو صالح مخرج يفهم
في الدراما والكوميديا
وهدفه التطوير

عمل وإجازة
ي ــرى أح ـمــد مـحـيــي أن فنانين
ً
كبارا في التاريخ كتبوا وأخرجوا
وغ ـ ـنـ ــوا وق ـ ــدم ـ ــوا الـ ـفـ ـن ــون ك ــاف ــة،
ونـ ـجـ ـح ــوا ف ـي ـه ــا ول ـ ــم يـ ـح ــدث أي
تـ ـ ـع ـ ــارض ل ــديـ ـه ــم بـ ـيـ ـنـ ـه ــا .ت ــاب ــع
ً
مـ ـتـ ـس ــائ ــا« :ل ــديـ ـن ــا أنـ ـ ــا وم ـح ـمــد

مـ ـحـ ـم ــدي م ــوهـ ـب ــة ف ـ ــي ال ـك ـت ــاب ــة
والتمثيل فما المشكلة في ذلك؟».
أم ــا ع ــن األع ـم ــال الـمـقـبـلــة لهما
فـ ـق ــال« :ن ـم ـض ــي إج ــازتـ ـن ــا لـنـعــود
بعدها إلى ترتيب أوراقنا ونستعد
لألعمال المقبلة».

عروض األفالم الخاصة في مصر ...أجواء احتفالية وأزمات مع اإلعالم

ً
رغم تراجع بعض شركات اإلنتاج والفنانين عن إقامة عروض خاصة ًلالحتفال بأفالمهم ذات الميزانيات الضخمة .حتى إن ثمة صانعين يقيمون عروضا خاصة في عدد من الدول
السينمائية الجديدة فإن الفترة األخيرة شهدت عودة قوية لها ،خصوصا للمشاريع المهمة العربية ال في مصر فحسب.
القاهرة – هيثم عسران
ح ـ ــرص خـ ــالـ ــد يـ ــوسـ ــف عـ ـل ــى إق ــام ــة
عــرضـيــن خــاصـيــن ل ــ{ك ــارم ــا» ،األول في
م ـصــر ف ــي م ــوس ــم ع ـيــد ال ـف ـطــر وال ـثــانــي
في دبــي قبل إطــاق الفيلم في الصاالت
اإلماراتية .وكــان أبطال «الخلية» ألحمد
عــز احتفلوا الـعــام الـمــاضــي بطرحه في
الصاالت في مصر واإلمــارات .كذلك أقيم
عــرض خــاص ضخم لفريق عمل «حــرب

ك ــرم ــوز» ب ـح ـضــور ال ـصــان ـع ـيــن ون ـجــوم
ح ــرص ــوا عـلــى تـهـنـئــة فــريــق ال ـع ـمــل ،في
مقدمهم بطله أمير كرارة وشاهدوا الفيلم
مع الجمهور في الصالة.
يقيم المنتجان أحمد ومحمد السبكي
ً
عادة عروضا خاصة للترويج ألفالمهما
ً
إعالميا باستثناء حــاالت قليلة يرفض
فيها بعض الفنانين هذا األمر ،فيما شهد

من عرض {قلب امه}

ً
موسم عيد الفطر عــروضــا لثالثة أفــام
من أصل خمسة من بينها {قلب أمه} ،إذ
ً
لــم يقم محمد إمــام عــرضــا لفيلمه «ليلة
هنا وســرور» كذلك ياسمين عبد العزيز
بطلة «األبلة طم طم» ،فيما حال سفرهما
دون مشاهدة الفيلمين في الصاالت مع
الجمهور ،وهو أمر لم تشهده أعمالهما
السابقة.
ورغــم تــراجــع هــذه الظاهرة فــي مصر
خالل العام الماضي فإن الفترة األخيرة
ً
تشهد عــروضــا خاصة لغالبية األعمال
السينمائية ،ويحرص بعض الصانعين
ً
عـلــى إقــامـتـهــا قـبــل ط ــرح الفيلم تـجــاريــا
بأيام عدة لضمان الترويج له بشكل جيد.
األجواء االحتفالية التي تسيطر على
العروض الخاصة ال تمنع وجود أزمات
أو مشادات مع وسائل اإلعــام ،ال سيما
فــي ظــل عــدم تفضيل األبـطــال التسجيل
مــع وســائــل اإلع ــام ال ـمــوجــودة لتغطية
ال ـع ــرض ،فـيـمــا يـخـتــار بـعـضـهــم الـتـقــاط
الصور التذكارية فحسب ومشاهدة الفيلم
في الصالة مباشرة.

رأيان
سيزا هـشــام ،وهــي تعمل فــي تنظيم الـعــروض الـخــاصــة ،صـ ّـرحــت لـ{الجريدة»
بأن إقامة عرض للفيلم ِّ
يعبر بوضوح عن اهتمام منتجه وصانعيه بالفضائيات
ً
واإلعالم للترويج للعمل وإخبار الجمهور عنه ،ما ينعكس إيجابا على اإليرادات،
ً
ً
خصوصا في األيام األولى التي تحمل نوعا من الترقب إذا كان الفيلم سيجد رد
ً
فعل جيدا من الجمهور.
وأضافت أن مشكلة ســوء التنظيم التي تواجه غالبية العروض الخاصة
ترجع إلى وجــود كاميرات كثيرة ســواء للفضائيات أو المواقع اإللكترونية
ً
يفوق عددها في مصر عــدد نظيرتها بأية دول أخــرى ،ما يشكل عبئا على
ً
المنظمين وصانعي األعمال ،خصوصا في ظل الرغبة الحقيقية باستغالل
العرض للترويج للعمل.
وأشارت إلى أن عدم تفهم بعض اإلعالميين استحالة إجراء مقابالت منفردة
مع الصانعين في العرض الخاص يؤدي إلى أزمات ،باإلضافة إلى العدد الكبير
الذي يحضر العرض والتفاف الجمهور حول األبطال ،الفتة إلى أن عروض األفالم
ً
خارج مصر تبقى أكثر هدوءا بسبب قلة وسائل اإلعالم التي تتابع الحدث.
ً
وأكدت أن المنتجين يفضلون راهنا حجز أكثر من قاعة للعرض الخاص
ً
لضمان خروج الفيلم بشكل جيد ،خصوصا في ظل االهتمام بدعوة أكبر عدد
ممكن من اإلعالميين والفنانين ،الفتة إلى أن مشكالت العروض أصبحت أقل
مقارنة بأوقات سابقة ،ال سيما مع توافر شركات محترفة تدير هذه المسألة
واستفادت من األخطاء السابقة التي وقعت فيها.

أمير كرارة
عرض {كارما} في مصر
من جهته ،يقول الناقد السينمائي محمود قاسم إن ظاهرة العروض الخاصة
ليست جديدة على السينما المصرية فهي عرفتها منذ بداية صناعة األفالم ولكنها
شهدت تحوالت عدة في السنوات األخيرة.
ً
وأضاف أن مشكلة العروض الخاصة ّ
تحولها إلى عروض أزياء ،خصوصا من
ً
راغبي الشهرة ،باإلضافة إلى عدم تقبل األبطال أي نقد ،مشيرا إلى أن المنتجين
يـحــرصــون عـلــى إقــامـتـهــا مــن أج ــل ضـمــان الـتــرويــج الـجـيــد للعمل فــي المحطات
ً
المختلفة ،نظرا إلى أن تكلفة إقامة العرض أقل بكثير مما يمكن أن تطلبه القنوات
ِّ
تسجل الحدث وفي الخلفية الملصق الدعائي للفيلم.
التي

توابل ةديرجلا
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معدالت الفوسفاتاز القلوي غير الطبيعية ...ماذا تعني؟
الفوسفاتاز القلوي إنزيم يستخدمه الجسم لمجموعة من العمليات .ومن الممكن باالستعانة باختبار
الفوسفاتاز القلوي قياس كمية هذا اإلنزيم التي تنتقل في مجرى الدم .ال ُ
في
البسيط
التبدل
عتبر
ي
ً
ً
ّ
معدالته سببا للقلق .لكن الخلل الكبير قد يشكل إشارة إلى حالة طبية كامنة خطيرة ترتبط خصوصا
بالكبد ،والعظام ،والمرارة.
ً
ً
َ
نلقي في هذا المقال نظرة أكثر تفصيال على اختبار الفوسفاتاز القلوي ونوضح عالم يشتمل ،فضال عن
كيفية االستعداد له ومعنى نتائجه.

في الحاالت
المزمنة ُيضطر
المريض إلى
الخضوع لصور
باألشعة السينية

اختبار الفوسفاتاز القلوي إجراء
ب ـس ـيــط ي ـق ـيــس ك ـم ـيــة ال ـفــوس ـفــاتــاز
القلوي في الدم .يتوافر هذا اإلنزيم
ف ــي م ـع ـظــم أج ـ ـ ــزاء ال ـج ـس ــم ،إال أن ــه
ً
يتركز خصوصا في العظام ،والكبد،
والكليتين ،والمرارة ،واألمعاء.
م ــا زال ال ـع ـل ـمــاء ي ـج ـه ـلــون كــامــل
وظــائــف الفوسفاتاز الـقـلــوي .ولكن
يبدو أنه يسهم في مجموعة واسعة
من العمليات ،مثل:
• نقل المواد المغذية وإنزيمات
أخرى إلى الكبد.
• الـمـشــاركــة فــي تشكيل العظام
ونموها.
• ن ـ ـقـ ــل األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاض الـ ــده ـ ـن ـ ـيـ ــة،
والفوسفات ،والكالسيوم في األمعاء.

ما معدل الفوسفاتاز القلوي
الطبيعي؟
ي ـجــب أن يـ ـت ــراوح م ـع ــدل ال ـفــوس ـفــاتــاز
القلوي في حالة اإلنـســان السليم بين 20
ً
و 140وحدة في الليتر .يملك األوالد عموما
ـدالت أع ـلــى م ــن ال ـفــوس ـفــاتــاز ال ـق ـلــوي،
م ـع ـ ً
م ـقــارنــة بــالـبــالـغـيــن ،ألن عـظــامـهــم ال تــزال
ف ــي ط ــور ال ـن ـمــو .كــذلــك يــرتـفــع م ـعــدل هــذا
اإلنزيم في حالة اإلنسان الذي يتعافى من
مشكلة في العظم خالل األشهر الثالثة بعد
اإلصابة أثناء شفاء العظم .من الطبيعي
ً
أيـضــا أن تملك الحامل مـعــدالت أعلى من
الـفــوسـفــاتــاز الـقـلــوي خ ــال أش ـهــر الحمل
الستة األخيرة.
ولكن يختلف معدل الفوسفاتاز القلوي
ال ـط ـب ـي ـعــي ب ــاخ ـت ــاف األش ـ ـخـ ــاص .وبـعــد
الخضوع لالختبار ،يستطيع الطبيب أن
ارتفاع معدل هذا اإلنزيم
يوضح ما يعنيه
ّ
أو تدنيه عن المتوقع.

ما أسباب الخلل في
معدالته؟
لـمــا ك ــان الـفــوسـفــاتــاز
القلوي يكثر في العظام
ّ
والكبد ،فيشكل ارتفاع
م ـ ـعـ ــدالتـ ــه إشـ ـ ـ ـ ــارة إل ــى
حالة في الكبد كانسداد
األخير أو تضرره ،أو في
العظم كالزيادة في نشاط
الخاليا العظمية.
ّ
تشكل مـعــدالت الفوسفاتاز

• هضم الدهون في األمعاء.
• ضـبــط نـمــو ال ـخــايــا ،ومــوتـهــا،
وهجرتها خالل نمو الجنين.
ً
يـطـلــب األطـ ـب ــاء غــال ـبــا أن يشمل
فـ ـح ــص الـ ـ ـ ــدم الـ ــروت ـ ـي ـ ـنـ ــي اخ ـت ـب ــار
الفوسفاتاز القلوي .كذلك قد يوصون
بـ ــإجـ ــراء هـ ــذا االخـ ـتـ ـب ــار بــالـتـحــديــد
إذا ظـنــوا أن الـمــريــض يعاني حالة
تؤثر في:
• العظم.
• الكبد.
• المرارة.
• الكلية.
• األمعاء.

ً
الـقـلــوي غـيــر الطبيعية غــالـبــا إش ــارة إلــى
إحدى المشاكل التالية:
• حصى المرارة.
• التهاب المرارة.
• سرطان الكبد.
• نمو حميد غير طبيعي في الكبد.
• تشمع الكبد (ظهور ندوب على الكبد).
ً
• التهاب الكبد الــذي يـعــود غالبا إلى
عدوى.
• سرطان القناة الصفراوية.
• فرط استعمال أدوية تضر بالكبد.
ً
• سـ ـ ــوء ال ـ ـت ـ ـغـ ــذيـ ــة ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ع ــوز
الـفـيـتــامـيــن  ،Dوالـكــالـسـيــوم ،والـبــروتـيــن،
والمغنيزيوم ،والزنك.
• سرطان العظم.
ً
تشمل الحاالت األقل انتشارا التي تشير
إليها معدالت الفوسفاتاز القلوي المتدنية:
• الـكـســاح (ضـعــف الـعـظــم ل ــدى األوالد
نـتـيـجــة ع ــوز الـفـيـتــامـيــن  Dوالـكــالـسـيــوم
ً
غالبا).
• ل ـي ــن الـ ـعـ ـظ ــام (ضـ ـع ــف ال ـع ـظ ــم ل ــدى
ً
البالغين نتيجة عوز الفيتامينات غالبا).
• مرض بادجيت (حالة تسبب تشوهات
ك ـب ـي ــرة فـ ــي ال ـع ـظ ــم ومـ ـش ــاك ــل فـ ــي ت ـجــدد
العظام).
ّ
ت ـشــكــل مـ ـع ــدالت ال ـف ــوس ـف ــات ــاز ال ـق ـلــوي
ً
غ ـي ــر ال ـط ـب ـي ـع ـيــة أيـ ـض ــا إش ـ ـ ــارة إلـ ــى أح ــد
االضطرابات التالية إنما في حاالت نادرة:
• قصور القلب االحتقاني.
• فقر الدم.
• الداء البطني غير المعالج.
• فرط نشاط الغدة الدرقية.

• لمفوما هودجكين.
• بعض أنواع العدوى البكتيرية.
• التهاب القولون التقرحي.
• داء ويلسون.
• سرطان الثدي.
• سرطان البروستات.

كيفية االستعداد لالختبار
ُي ـض ـطــر َمـ ــن ي ـق ــرر ال ـخ ـض ــوع الخ ـت ـبــار
الـفــوسـفــاتــاز الـقـلــوي إل ــى ال ـصــوم  10إلــى
 12ساعة قبل النوم .نتيجة لذلك ،يفضل
معظم الناس إجــراء ه في الصباح الباكر.
ويمكن الـخـضــوع لــه فــي معظم الـعـيــادات
والمختبرات المحلية.
تؤثر أدوية عدة ،مثل حبوب منع الحمل
أو مضادات الصرع ،في معدالت الفوسفاتاز
الـ ـقـ ـل ــوي .ل ــذل ــك ي ـن ـب ـغــي ل ـك ــل َم ـ ــن ي ـنــوي
الخضوع لهذا االختبار أن يطلع الطبيب
على أية أدوية أو مكمالت عشبية يأخذها.

وتغطي موضع الوخز بضمادة صغيرة.
أم ــا إذا اح ـتــاج الـمــريــض إل ــى فـحــوص دم
ُ
أخرى في الوقت عينه ،فقد تضطر إلى ملء
أنابيب عدة.
ال ينطوي اختبار الفوسفاتاز القلوي
ُ
على مضاعفات تذكر غير نزف بسيط أو
ظـهــور كــدمــة فــي مــوضــع وخ ــز اإلبـ ــرة .وال
يشعر معظم َمن يخضعون له بأي ألم أو
انزعاج خالل االختبار أو بعده باستثناء
ال ــوخ ــز ال ـب ـس ـيــط ع ـنــد إدخ ـ ــال اإلب ـ ــرة فــي
الساعد.
ً
ي ــؤدي سحب ال ــدم أحـيــانــا إلــى التهاب
ح ــول ال ــوري ــد أو فــي األن ـس ـجــة فــي الجهة
الداخلية من المرفق .ويسهم وضع ضمادة
ً
دافئة والضغط قليال على موضع االلتهاب

كيفية إجراء االختبار
ال يتطلب اختبار الفوسفاتاز القلوي
ّ
ســوى عينة دم .يتولى عامل المختبر أو
الممرضة إحاطة ساعدك برباط بغية إبراز
األوردة فــي الـجـهــة الــداخـلـيــة مــن الـمــرفــق.
وعندما تعثر الممرضة على وريد مالئم،
تمسح المنطقة بالكحول وتدخل إبرة في
الوريد.
ً
ثم تصل أنبوبا بطرف اإلبــرة وتسحب
ً
قـلـيــا مــن الـ ــدم ،وعـنــدمــا يمتلئ بالكمية
ال ـك ــاف ـي ــة ،ت ــزي ــل ال ـم ـم ــرض ــة اإلب ـ ـ ــرة بــرفــق

مدة  20إلى  30دقيقة في التخفيف منه .أما
إذا استمر االلتهاب أكثر من بضع ساعات
ً
بعد سحب ال ــدم أو إذا ازداد س ــوء ا ،فمن
الضروري الحصول على رعاية طبية.

ماذا تعني النتائج؟
ً
يعاني َمن يملكون عادة مستويات غير
ً
طبيعية مــن الـفــوسـفــاتــاز الـقـلــوي ارتـفــاعــا
ً
فـيـهــا ول ـيــس ان ـخ ـفــاضــا .األس ـب ــاب األك ـثــر
ً
شيوعا:
ً
• حــاالت في الكبد ،خصوصا انسداد
القناة الصفراوية.
ً
• ح ـ ــاالت الـ ـ ـم ـ ــرارة ،خ ـص ــوص ــا حـصــى
المرارة.

• حاالت العظام ،مثل نمو غير طبيعي
ً
وأحيانا سرطان.
• الحمل.
• صغر الـســن ،بما أن األوالد الــذيــن ال
يــزالــون فــي طــور الـنـمــو يملكون مـعــدالت
أعلى من الفوسفاتاز القلوي.
ً
• مــن الـنــادر نسبيا مـعــانــاة انخفاض
معدالت الفوسفاتاز القلوي .وتعود هذه
ً
الحالة غالبا إلى:
•عـ ـ ـ ـ ـ ــوز حـ ـ ـ ـ ــاد أو طـ ـ ــويـ ـ ــل األمـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ــي
الفيتامينات أو المعادن.
• حــاالت مزمنة تسبب ســوء التغذية،
مثل الداء البطني غير المعالج.

العالج
يعتمد ع ــاج م ـعــدالت الـفــوسـفــاتــاز الـقـلــوي غـيــر الطبيعية
بالكامل على سبب هذه الحالة.
ُ
ال تعتبر معدالت الفوسفاتاز القلوي التي يشوبها خلل بسيط
ً
ً
مصدر قلق عموما ،بما أنها تتقلب طبيعيا خالل اليوم وتختلف
من شخص إلى آخر.
على َمن يعانون سوء التغذية تعديل نظامهم الغذائي وفق
هــذه الحالة أو أخــذ مكمالت .ويجب أن يحرصوا على إضافة
األطعمة التالية إلى نظامهم الغذائي:
ً
• ال ـفــاك ـهــة وال ـخ ـض ــر ال ـك ــام ـل ــة ،وخ ـص ــوص ــا الـحـمـضـيــات،
العنبيات ،والخضر الخضراء الداكنة المورقة.
• األرز الكامل وحبوب الفطور ،والخبز ،والمعكرونة المعدة
من الحبوب الكاملة.
• اللحوم الحمراء والسمك الدهني.

• منتجات األطعمة الغنية بالبروبيوتيك ،مثل اللبن ،والكفير،
والكمتشي ،والملفوف المخلل.
• فــي حالة الـعــدوى ،قــد يصف الطبيب للمريض مضادات
حيوية أو أدوية أخرى مضادة للميكروبات.
ً
ً
• أما إذا كان يعاني انسدادا كبيرا في الكبد ،المرارة ،أو العظم،
فقد يحتاج إلى جراحة أو جلسات عالج بالليزر أو أخذ أدوية
لتفتيت سبب االنسداد.
• فــي ال ـح ــاالت الـمــزمـنــة ال ـتــي تـسـبــب ت ـشــوهــات فــي العظم
ومـشــاكــل فــي كـثــافـتــهُ ،يـضـطــر الـمــريــض إل ــى الـخـضــوع لصور
باألشعة السينية.
ً
• وأخيرا ،إن كان المريض يعاني السرطان ،فقد يحتاج إلى
خطة عالج تشمل الجراحة ،والعالج الكيماوي ،والعالج باألشعة.

ّ
الميكروبات تسهم في تعقب المجرمين!

ً
بات ّ
حل الجرائم بتحليل البصمات أو ّالحمض النووي إجراء معتمدا اليوم .لكن دراسة جديدة اختبرت إمكان تعقب
المجرم باستخدام الميكروبات التي خلفها في مكان الجريمة.
ً
ّ
عندما تقرأ هذا المقال ،تذكر أن عدد الميكروبات داخلك وعلى بشرتك يعادل تقريبا عدد خاليا جسمك.
يمكننا القول إننا من بعض النواحي
ُ
حــن بـشــر .تــدعــى
مـيـكــروبــات بـقــدر مــا نـ ً
ال ـم ـي ـك ــروب ــات م ـج ـت ـم ـعــة م ـي ـكــروب ـيــوم.
ويعرب علماء كثر اليوم عن اهتمام أكبر
في تأثير هذه الكائنات المجهرية التي
تدخل جسمنا خلسة في صحتنا.
على سبيل المثال ،يبدو أن لبكتيريا
األم ـع ــاء روابـ ــط مـفــاجـئــة مــع مجموعة
مــن األمـ ــراض ،كــالــداء الـسـكــري وبعض
الحاالت النفسية.
نـتـيـجــة ل ــذل ــك ،ق ــد ي ـت ـحـ ّـول الـتــاعــب
فــي بـكـتـيــريــا األم ـع ــاء إل ــى تــدخــل طبي
مفيد في المستقبل القريب .على نحو
مـمــاثــل ،للبكتيريا عـلــى بـشــرتـنــا وفــي
مجرى تنفسنا عالقة معقدة بصحتنا.

ً
ُيعتبر بعضها صديقا ألنه يحمينا من
ال ـم ـمــرضــات ،فــي حـيــن يـسـبــب البعض
اآلخر عدوى مميتة إذا دخل مجرى الدم.

محاربة الجريمة
يتناول باحثون من جامعة إيلينوي
مـيـكــروبـيــوم اإلن ـس ــان بـطــريـقــة جــديــدة
ب ــال ـك ــام ــل .ي ـت ـس ــاء ل ــون ع ـم ــا إذا كــانــت
المجموعة المميزة من الميكروبات التي
ّ
يخلفها المجرم في مكان الجريمة تشكل
وسيلة لتعقبه.
ق ـ ـ ـ ّـدم ه ـ ـ ــؤالء الـ ـب ــاحـ ـث ــون دراس ـت ـه ــم
عنوان {البصمات
األحــدث ،التي تحمل ّ
الميكروبية كــدلـيــل تـعــقــب فــي ســرقــات
ال ـم ـنــازل} ،خــال  ،ASM Microbeوهو
اللقاء السنوي للجمعية األميركية لعلم
الميكروبات في أتالنتا.
يــوضــح جـ ــاراد هــامـبـتــون-مــارسـيــل،
ال ـ ــذي ع ـ ــرض مـ ــا ت ــوصـ ـل ــوا إل ـ ـيـ ــه« :إذا
حصلنا على بصمات ميكروبية فردية

من محيط بيئة مبنية من صنع البشر
ن ـع ـي ــش ف ـي ــه ن ـح ــن ال ـ ـنـ ــاس ،تـسـتـطـيــع
البصمات أن تحدد بدقة هوية شخص
ضمن مجموعة من األفراد .وهكذا ّ يكون
الميكروبيوم على األرجح دليل تعقب في
التحقيقات الجنائية».
م ــن ال ــاف ــت أن اإلنـ ـس ــان ُي ـط ـل ــق فــي
البيئة نحو  36مليون خلية ميكروبية
كل ساعة ،وأن لكل منا بصمة ميكروبية
ً
ّ
فريدة .نظريا ،يشكل هذا األمر سلسلة
أدلة مهمة.
وب ـ ـغ ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـحـ ـق ــق م ـ ـمـ ــا إذا ك ــانّ ــت
ّ
البصمات الميكروبية تشكل أداة تعقب
ّ
جيدة ،رتب الباحثون {لعمليات سرقة
زائفة} في عشرة منازل.
أخذ الباحثون قبل حــدوث الجريمة
وبـعــده عينات مــن أسـطــح مختلفة في
كل من هذه المنازل .كذلك حصلوا على
عينات من أيــدي المالكين واللصوص
وأنوفهم.

مقاربة ناجحة

ً
ّ
حدد الباحثون عموما أكثر من 8
آالف مجموعة ميكروبات بين أكثر
من  400شخص شاركوا في الدراسة.
حاول الباحثون بعد ذلك مطابقة
بصمة الـلـصــوص الـمـيـكــروبـيــة مع
المنازل التي زاروها .كتبوا{ :ربطت
الـمـجـمــوعــات الـمـيـكــروبـيــة الـفــريــدة
اللصوص بالمنازل التي سرقوها
بدقة فاقت .}%75
ب ـك ـل ـمــات أخ ـ ــرى ،بـتـقـيـيــم أوج ــه
االخ ـت ــاف ب ـيــن ال ـم ـي ـكــروبــات الـتــي
عثروا عليها قبل السرقة وبعدها،
ً
تمكنوا من معرفة أن شخصا آخر
دخ ــل الـمـنــزل ونـجـحــوا فــي تحديد
هويته.
ُ
أ كــد هامبتون-مارسيل{ :تعتبر
ه ـ ــذه م ـ ــن أولـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـت ــي

تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم الـ ـمـ ـيـ ـك ــروبـ ـي ــوم ك ـ ـ ــأداة
جنائية تعتمد على مؤشرات فريدة
ب ــدل الـتـنــوعــات فــي بنية المجتمع
الميكروبي}.
أضـ ــاف{ :م ــع إدخـ ــال ال ـمــزيــد من
ال ـت ـح ـس ـي ـن ــات عـ ـل ــى ع ـم ـل ـي ــة رص ــد
م ـ ــؤش ـ ــرات مـ ـسـ ـتـ ـق ــرة ،قـ ــد ي ـت ـح ـ ّـول
ال ـم ـي ـك ــروب ـي ــوم ال ـب ـش ــري إل ـ ــى أداة
إضافية فــي تحديد هوية اإلنسان
وتحقيقات موقع الجريمة}.
ً
إذا ،ربما ّ
يمر بعض الوقت قبل
أن تسهم الميكروبات فــي إدخــال
المجرمين إلى السجن .لكن احتمال
استعمالها بـهــذه الـطــريـقــة يبدو
ً
مثيرا لالهتمام .وال شك في أننا
سنشهد الـمــزيــد مــن األع ـم ــال في
هذا المجال.

األسبرين ...تأثير مضاد لسرطان األمعاء
يشير بحث جديد إلى أن األسبرين ّ
يحد من خطر سرطان األمعاء .وتحدد الدراسة
األخيرة التي تناولت هذه العالقة الخطوط العريضة لكيفية إنجاز هذا المسكن الشائع
االستعمال مهمة مماثلة.
ً
األسبرين مسكن ألم قليل الكلفة ،وآمن نسبيا،
ً
وال يتطلب وصفة طبية يؤخذ غالبا لمعالجة
اآلالم واألوجاع.
ع ــاوة على ذل ــكُ ،يستخدم األسـبــريــن ،الــذي
ً
ُيـعــرف أ يـضــا بحمض األسيتيل ساليسيليك،
ً
في الوقاية من حاالت أكثر خطورة أيضا ،مثل
السكتة الدماغية والجلطات الدموية ،في حالة
َمن ُيعتبرون أكثر عرضة لمخاطر مماثلة.
ُ
على مــر السنين ،تراكمت األدلــة التي تظهر
أن األسبرين قد يسهم في الوقاية من سرطان
األمعاء (القولون والمستقيم).
على سبيل المثال ،استخلصت متابعة ُ دامت
 20سنة لخمس تجارب سريرية عشوائية نشرت
في عام  2010أن األسبرين اليومي ،عندما يؤخذ
على مدى سنوات عدةّ ،
{يحد من احتمال اإلصابة

بسرطان القولون والمستقيم والموت جرائه على
األمد الطويل}.
على نحو مماثل ،برهنت دراســة عــام 2010
ّ
ركزت على تناول األسبرين على األمد القصير
{التأثير الواقي من سرطان القولون والمستقيم
الـمــرتـبــط بــالـجــرعــة الــدن ـيــا مــن األس ـبــريــن بعد
اسـتـعـمــالـهــا خ ـمــس س ـن ــوات ف ـقــط ب ـيــن ال ـنــاس
ً
عموما}.
رغــم تنامي األدل ــة ،مــا زال العلماء يجهلون
الـطــريـقــة الـمـحــددة الـتــي يحمي بـهــا األسـبــريــن
ُمن بعض أنواع السرطان .ولكن في تقرير أخير
نشر في مجلة {أبحاث األحماض النووية} ،حاول
باحثون اكتشاف هذه الطريقة .فركزوا على بنية
ُ
في الخلية تدعى النوية.

النوية واألسبرين

ُ
ت ـع ـت ـبــر ال ـن ــوي ــة أك ـب ــر ب ـن ـيــة ف ــي ن ــواة
الخلية .تشمل وظائفها الرئيسة إنتاج
ال ــري ـب ــوزوم ــات ال ـم ـســؤولــة ع ــن تصنيع
البروتين في الخلية.
ّ
عندما تنشط النوية ،تحفز نمو الورم.
إلى أن الخاليا،
ويعود ذلك على األرجحُ َ
عندما تنقسم وتنتشر ،ترغم على توليد
كمية أكبر من الريبوزومات بغية مجاراة
ال ـحــاجــة ال ـم ـتــزايــدة إل ــى بــروت ـيــن .لــذلــك
ُ
تضطر النوية إلى زيادة سرعتها.
في الــواقــع ،تنفق الخاليا السرطانية
أك ـ ـبـ ــر ج ـ ـ ــزء م ـ ــن ط ــاقـ ـتـ ـه ــا عـ ـل ــى إنـ ـت ــاج
ُ
ريبوزومات جديدة .نتيجة لذلك ،تعتبر
ً
ً
النوية هدفا محتمال في أبحاث السرطان.
ومــن الــافــت أن باحثين آخــريــن أش ـ َـاروا
ً
إلى أن خلل النوية يؤدي دورا في مرضي
ألزهايمر وباركنسون.
أخ ــذ ال ـع ـل ـمــاء ف ــي ال ــدراس ــة ال ـجــديــدة
ف ــي مـقــرهــم ف ــي مــركــز أب ـح ــاث الـســرطــان

في جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة
أنسجة أورام من مرضى يعانون سرطان
القولون والمستقيم وتفحصوا تأثيرات
األسبرين في هذه الخاليا في المختبر.
اكتشفوا أن األسبرين ّ
يحد نشاط عامل
نسخ ُيدعى  .TIF-IAومن دون األخير ،ال
يمكن إنتاج الريبوزومات في النوية ،ما
يعوق بالتالي قــدرة الخلية على إنتاج
البروتين.
تذكر الدكتورة ليسلي ستارك ،باحثة
شاركت في وضع تقرير الدراسة{ :تثير
هذه االكتشافات اهتمامنا بما أنها تشير
إلى اآللية التي يعمل من خاللها األسبرين
للوقاية من أمراض عدة}.
ثمة مرضى يعانون ســرطــان األمعاء
ولكن ال يتجاوبون مع عالج األسبرين.
إال أن فهم سبب فاعليته يساعد الباحثين
في تحديد َمن قد يجنون الفوائد منه.
ً
في المقابل ،ال ُينصح عموما بتناول

األسـبــريــن على األمــد الطويل ألنــه يزيد
اح ـت ـمــال ال ـت ـعــرض ل ـنــزف داخـ ـل ــي .لــذلــك
يساعد فهم اآلليات العلماء في تصميم

أدويـ ــة ســرطــان أخ ــرى تــؤثــر فــي الـنــويــة
أو  TIF-IAمن دون زيــادة خطر التعرض
لنزف.

توابل ةديرجلا
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كتاب

...THE
WORLD
AS
IT
IS
َّ
التحاور مع إيران والنيل من بن الدن ()2

( THE WORLDالعالم كما
طوال أكثر من  10سنوات عمل بن رودز في قلب
في كتابه ً AS IT IS
ّ
فريق إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما .بدأ مسيرته هو) يروي لنا رودز قصصا مشوقة دارت في أروقة
ً
ً
كاتبا لخطابات الرئيس أوال ًثم أصبح المستشار الثاني الرئاسة األميركية ومكاتب إدارتها ،وحكايات مثيرة
لالهتمام لم تتسرب إلى العلن ،كذلك َّ
لقضايا األمن القومي ،وأخيرا المساعد ّ
يتطرق إلى
المقرب من
برئيس برهن أنه من القامات
الرئيس الذي كان يلجأ إلى خبراته في مجاالت عدة.
العالقة التي ربطته
ٍ
روتينه اليومي كان يبدأ في البيت األبيض بجولة أفق التاريخية للواليات المتحدة.
سياسية ِّ
في هذه الحلقة ّ
يحضرها للرئيس في مكتبه الخاص ،وقد
يتطرق بن رودز إلى استئناف
جال العالم مع أوباما ورافقه في مراحل مفصلية من العالقات الدبلوماسية مع إيران لمناقشة برنامجها
رئاسته شهدت عواصف سياسية ووالدة قرارات
النووي ،ومالحقة أسامة بن الدن في باكستان،
ّ
حاسمة.
والتقرب من المسلمين.

{ألم تذهب
هي إلى كوريا
الشمالية؟}
ّ
علق أوباما
على اعتراض
مادلين أولبرايت
على موقفه من
التحاور مع إيران

ل ــم ت ـك ــن ح ـم ـلــة ب ـ ــاراك أوب ــامـ ــا تـحـتــاج
إلــى مساعدة إضافية في مجال السياسة
ً
الخارجية فحسب ،بل إنها احتاجت أيضا
إلــى مــن يكتب الخطابات االنتخابية ،لذا
ُ
ط ِلب إلـ ّـي أن أنتقل إلى شيكاغو في بداية
شهر أغسطس لالنضمام إلى فريق إعداد
الخطابات المؤلف من ثالثة أشخاص .في
ّ
الوقت نفسهُ ،
كنت الشخص المطلع على
السياسة الخارجية في مكتب شيكاغو.
ُك ّل ُ
فت بهذا العمل حين كانت السياسة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ت ـ ـ ــزداد أهـ ـمـ ـي ــة فـ ــي ال ـح ـم ـلــة
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة .خـ ـ ـ ــال م ـ ـنـ ــاظـ ــرة ل ـل ـح ــزب
الديمقراطي في شهر يوليوُ ،س ِئل أوباما
من مشترك على موقع {يوتيوب} عن مدى
استعداده لمقابلة عدد من خصوم الواليات
المتحدة ،من دون شروط مسبقة ،بما في
ذل ــك إي ـ ــران وك ــوب ــا .ف ــأج ــاب{ :أنـ ــا مستعد
لـمـقــابـلـتـهــم ألن ال ـم ـف ـهــوم ال ـقــائــل إن عــدم
ً
ّ
التحاور مع البلدان يشكل عقابا لها مبدأ
ً
ب ـ ـ ــأن ـ ـ ــه
سخيف ،علما

{خطاب اإلرهاب
الكبير} هدف
إلى إظهار
أوباما بصورة
الشخص الذي
يستحق أن
ً
يصبح رئيسا
للبالد

أسامة بن الدن

المبدأ الدبلوماسي األساسي الذي ّ
يوجه
عمل هذه اإلدارة} .لكن لم توافقه كلينتون
الـ ــرأي وس ــرع ــان مــا اعـتـبــرت مــوقـفــه {غير
مسؤول وساذج بكل وضوح}.
ً
عموما ،ال تكثر االختالفات حول النهج
ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـمـهـيــديــة
ّ
وق ــد ركـ ــزت ه ــذه الـمــرحـلــة عـلــى خـطــابــات
َ
الحملتين .اعتبر أوباما أن كلينتون كانت
ً
قريبة جدا من مواقف بوش ألنها ّ
صوتت
لصالح قــرار حــرب الـعــراق ،من ثم ال يمكن
الــوثــوق بــأنـهــا الـخـيــار الـمـنــاســب إلح ــداث
تغيير حقيقي .أما كلينتون ،فاعتبرت من
جهتها أن أوباما ال يتمتع بالخبرة الكافية
ً
ك ــي يـصـبــح رئ ـي ـســا ل ـل ـبــاد .ل ــذا ك ــان ذلــك
السؤال بشأن تجديد العالقات الدبلوماسية
مع الخصوم يتعلق بمسألة أكثر أهمية :أي
انتقاد هو األصــح وما هي أفضل سياسة
خارجية قد تطبقها الواليات المتحدة بعد
ً
حــرب ال ـعــراق؟ وج ـ ُ
ـدت نفسي عالقا وسط
ُ
وبقيت في هــذا الموقف طوال
هــذا الجدل
السنوات العشر الالحقة.
كــان {خـطــاب اإلره ــاب الكبير} يهدف
في األساس إلى إظهار أوباما بصورة
ال ـش ـخــص ال ـ ــذي ي ـس ـت ـحــق أن يـصـبــح
ً
ً
رئيسا للبالد ويستطيع أن يكون ناقدا
ً
ّ
الذعا لحرب العراق ،وأن يشن في الوقت
ً
نفسه حربا ضد اإلرهابيين المسؤولين
عن اعتداءات  11سبتمبر .بدا هذا التوجه
ً
ً
ُ
انجذبت شخصيا إلى أوباما حين
صائبا.
ً
كــان يلقي خطابا خــال مسيرة مناهضة
للحرب في عام  ،2002قبل بدء الحرب في
ً
العراق ،عندما كان أكثر األشخاص اطالعا
عـلــى الــوضــع يـعـتـبــرون مـعــارضــة الـحــرب
سياسة سيئة وفاشلة .قال حينها{ :حتى
لو نجحت الحرب على العراق ،أعرف أنها
ً
ً
ستتطلب احتالال أميركيا لفترة غير محددة
ُ
وســتـكـ ّـبــدنــا كلفة غـيــر م ـحــددة وستعطي
عـ ــواقـ ــب غ ـي ــر مـ ـ ـح ـ ــددة .وأع ـ ـ ـ ــرف أن غ ــزو
العراق من دون مبرر منطقي ودعــم دولي
ق ــوي يــؤجــج الــوضــع فــي ال ـشــرق األوس ــط
وي ّ
ُ
شجع أسوأ النزعات في العالم العربي،
وليس أفضلها ،ويزيد التجنيد في تنظيم
{ال ـقــاعــدة} .أنــا ال أع ــارض جميع الـحــروب
لكني أعارض الحروب الغبية}.
ُ
ارتكز الخطاب الذي كتبته على تحديث
تلك الـفـكــرة .كــان أوبــامــا سيطرح خطته

اوباما في المكتب البيضاوي مع رودز
ل ـت ـخ ـف ـيــض أع ـ ـ ـ ــداد الـ ـجـ ـن ــود فـ ــي الـ ـع ــراق
ً
َ
قتاليين
تزامنا مع المطالبة بنشر لواءين
إضافيين في أفغانستان وتجديد التركيز
ً
ع ـل ــى {ال ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة} .ك ـ ــان س ـي ـق ـت ــرح أي ـض ــا
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة مـ ـض ــادة لـ ــإرهـ ــاب تــرتـكــز
عـلــى تـقــويــة ب ـل ــدان أخ ــرى ك ــي تـتـمـكــن من
ً
مـ ـط ــاردة اإلره ــاب ـي ـي ــن ،ف ـض ــا ع ــن إغ ــاق
مـعـتـقــل غــوان ـتــانــامــو وإنـ ـه ــاء م ـمــارســات
التعذيب ،وتوسيع المساعي الدبلوماسية
والمساعدات الخارجية .في النهايةّ ،
تبين
ً
ً
أن هذا الخطاب طرح برنامجا دقيقا يشبه
مــا حققه أوبــامــا خــال والي ـتــه الــرئــاسـيــة،
َ
ً
ت ـح ــدي ــدا ف ــي أبـ ــرز مـســألـتـيــن خــافـ ّـيــتـيــن:
تـ ـج ــدي ــد الـ ــوعـ ــد ب ــاس ـت ـئ ـن ــاف الـ ـع ــاق ــات
الدبلوماسية مع إيران لمناقشة برنامجها
النووي ،والتعهد بمالحقة أسامة بن الدن
في باكستان.
شعر بعض مستشاري أوباما في شؤون
السياسة الخارجية بالقلق .لم ّ
يحبذ عدد
ً
منهم أصــا الــدعــوة إلــى تجديد العالقات
الــدبـلــومــاسـيــة مــع إيـ ــران مــن دون شــروط
مـسـبـقــة .ف ــي ال ـي ــوم ال ــذي ت ــا ال ـن ـقــاش ،لم
ً
خبراء مستعدين للدفاع عن
تجد الحملة
ً
موقف أوباما علنا .كانت أوساط السياسة
ُ
جمع على أن الرئيس ارتكب
الخارجية ت
ً
ِّ
خطأ فادحا ً،واتضح ذلك عند نشوء طبقة
سياسية في واشنطن تعتبر أن أية سياسة
مغايرة للتعامل الصارم مع إيــران اقتراح
ً
خاسر .يبدو أن الدبلوماسية تحمل طابعا
ً ً
{ضعيفا} إذا بينما يعكس رفض الحلول
ً
ً
الدبلوماسية موقفا {قويا} ،حتى لو كانت
ً
ً
إي ــران تـحــرز تـقــدمــا ثــابـتــا فــي برنامجها
النووي.

خطاب القاهرة
في قت متأخر من صباح يوم السبت
الذي تال إلقاء الخطابُ ،
عدت إلى المكتب
الـبـيـضــاوي السـتـكـشــاف أف ـكــار أوبــامــا
األولـيــة حــول خـطــاب آخــر كــان سيلقيه
بعد أسبوعين في القاهرة .كان قرر إلقاء
ً
هــذا النوع من الخطابات أصــا نتيجة
ً
ع ـبــارة غــامـضــة نـسـبـيــا وردت ّ فــي أول
ُ
ُ
خطاب انتخابي بــارز كنت حضرته له
ً
قبل سنتين تقريبا.
بعد مراجعة الئحة االقتراحات التي
توص ُ
طرحها مستشارون مختلفونّ ،
لت
إل ــى ف ـكــرة {مـخــاطـبــة الـعــالــم اإلســامــي
خ ــال أول مـئــة ي ــوم ل ــي ف ــي مـنـصـبــي}.
فــي أغـسـطــس  ،2007ب ــدت ه ــذه الـفـكــرة
ً
م ـس ـت ـب ـعــدة ع ـل ـمــا بــأن ـهــا ك ــان ــت لـتــؤثــر
ف ــي ق ـ ــدرة أوب ــام ــا ع ـلــى تـغـيـيــر ص ــورة
الواليات المتحدة في الخارج .مع مرور
الــوقــت ،تـطــورت تلك الفكرة وانعكست
على المسلمين ا لــذ يــن توقعوا تحقيق
إنـ ـج ــازات ك ـب ــرى ع ـنــد ان ـت ـخــاب رئـيــس
أم ـي ــرك ــي اس ـم ــه بـ ـ ــاراك ح ـس ـيــن أوب ــام ــا
ولــه أق ــارب مسلمون .بعد الفوز
ب ــال ــرئ ــاس ــة ،حـمــل
ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك

ال ـخ ـط ــاب داخ ـ ــل ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض اس ــم
{الخطاب المسلم}.
ب ـع ــد ح ـف ـلــة ال ـت ـن ـص ـي ــب ،وق ـ ــع ج ــدل
حول صوابية إلقاء ذلك الخطاب :كانت
ً
المشاكل كثيرة أصال من دون أن يسافر
أوباما إلى بلد آخر لمخاطبة مجموعة
متدينين ينظر إليهم معظم األميركيين
ّ
بعين الشبهة .لكن حجم الترقب الذي
س ـب ــق ذل ـ ــك الـ ـخـ ـط ــاب ،م ــن الـمـسـلـمـيــن
ووســائــل اإلع ــام كــافــة ،لــم يـكــن يسمح
بالتخلي عن الفكرة .لــذا اقترحنا على
َ
خيارين حول مكان
أوباما في النهاية
إلقاء الخطاب :جاكارتا التي نشأ فيها
شكل
فــي صـغــره وك ــان تـكـلــم فـيـهــا عــن
ٍ
ً
أكثر تسامحا مــن اإلس ــام ،أو القاهرة
ُ
ً
ً
ّ
التي تشكل مركزا لمنطقة تعتبر مصدرا
لمظاهر الـتـطــرف وع ــدم االسـتـقــرار في
العقود األخيرة.
ً
كــانــت جــاكــارتــا الـخـيــار األكـثــر أمــانــا
كونها بعيدة عن الحروب والصراعات
ّ
وحكام الشرق األوسط االستبداديين،
ً
لهذا السبب تحديدا اختار أوباما
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة .ق ـ ــال ل ـم ـج ـمــوعــة
مـنــا{ :لنتكلم بصراحة!
ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاكـ ـ ــل
الكبرى في العالم
ال ـعــربــي ولـيــس
إندونيسيا}.
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
األسـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــع
ا ل ـتــي سبقت
ج ـ ـل ـ ـس ـ ـت ـ ـن ـ ــا
ف ـ ــي ال ـم ـك ـت ــب
الـ ـبـ ـيـ ـض ــاوي،

قـ ّـيـمـ ُـت مجموعة واسـعــة مــن الـخـيــارات
ُ
وتواصلت مع أكاديميين وقادة دينيين
بارزين .رغم وجود
وأميركيين مسلمين
ّ
بعض البيروقراطيين المتعنتين ،تشمل
الحكومة مجموعة ّقيمة من الشخصيات
ال ـم ــوه ــوب ــة ،وش ـع ــر األشـ ـخ ــاص الــذيــن
يـمـضــون أيــام ـهــم ف ــي الـتـفـكـيــر بكيفية
ال ـتــواصــل م ــع الـمـسـلـمـيــن ح ــول الـعــالــم
باالرتياح بعدما تسنى لهم أن ّ
يعبروا
ّ
عن آرائهم في البيت األبيض .ركز معظم
النصائح على األخـطــاء التي ارتكبتها
الواليات المتحدة.
بـ ـسـ ـب ــب {الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ع ـلــى
اإلرهـ ــاب} ،يظن مسلمون كثيرون أننا
ال نـهـتــم إال ب ــاإلره ــاب وأن ـنــا نعتبرهم
ً
جميعا إرهابيين محتملين .قال لي أحد
الزمالء المسلمين في إحدى المناسبات
إن مـعـظــم الـمـسـلـمـيــن يـعـتـبــر مصطلح
ً
{اإلسـ ـ ــام ال ـم ـت ـطــرف} تــوص ـي ـفــا لـلــديــن
لطرف معزول
اإلسالمي بحد ذاته وليس
ٍ
منه .في الوقت نفسه ،كشفت استطالعات
ً
حاصلة أن غالبية المسلمين تهتم فعليا
بالفقر والفساد والبطالة .عند سؤالهم
عن مسائل يريدون التعاون بشأنها مع
الواليات المتحدة ،ركــزوا على التعليم
وإدارة األعـمــال والعلم والتكنولوجيا.
ّ
وعـنــد ســؤالـهــم عــن ملفات تــركــز عليها
السياسة األميركية ،تكلموا عن النفط
وإسرائيل وإضعاف العالم اإلسالمي.
قال أوباما يوم السبت نفسه{ :يجب
أن نبدأ بتاريخ االستعمار} .كــان طلب
إلـ ـ ّـي أن أح ـضــر ت ـلــك ال ـج ـل ـســات وح ــدي
ُ
جلبت معي ماكدونو هذه المرة.
لكني
كنت أعرف أن الرئيس يريد طرح أفكار

كثيرة ال تحظى بتأييد المستشارين
ُ
أردت أن يحضر شاهد معنا
اآلخــريــن.
كــي ال أضطر إلــى خــوض هــذه المعارك
وحــدي .راح الرئيس يدور حولي ببطء
فـيـمــا كـنــت أج ـلــس عـلــى الـكـنـبــة ّ
وأدون
ّ
كالمه في مفكرتي .قال{ :يجب أن نحدد
ْ
مـصــادر الـتــوتــر ،ثــم ننت ِقل إلــى الحرب
ّ
الـبــاردة ونتكلم عن الميل إلــى تهميش
الـشــرق األوســط على الساحة العالمية
وضرورة تغيير هذا الوضع}.
ً
ً
أراد أن يصف إطــارا جديدا للتعاون
مــع ال ـعــالــم اإلس ــام ــي ،ف ـقــال{ :ي ـجــب أن
يعيد الغرب تثقيف نفسه بشأن اإلسالم
ومساهماته في العالم ،ويجب أن يعترف
اإلســام في المقابل بمساهمات الغرب
عـلــى مـسـتــوى صـيــاغــة بـعــض الـمـبــادئ
ً
ً
ً
التي اتخذت طابعا عالميا} .تكلم الحقا
عن مساهمات اإلسالم في مجاالت الفن
والعلوم والرياضيات .ثم أضاف{ :يجب
أن نتكلم عن المساهمات التي ّ
قدمتها
الواليات المتحدة .يمكن اختصار الغاية
ّ
نتعرف
من هذا الكالم بعبارة {يجب أن
إلى بعضنا}}.
تكلم بعد ذلك عن فشل نظرية الحكم
الديني المطلق كوسيلة للحكم ،مثلما
ً
فشلت اإلمبريالية أيضا .توقف أوباما
عن التحرك حين ّ
تطرق إلى الكلمات التي
أراد استعمالها في الخطاب ،فقال{ :أي
نظام عالمي يعلن تـفـ ّـوق مجموعة من
الناس على غيرها سيفشل} .جلس بعد
ذلــك على كرسي وأض ــاف{ :أريــد التكلم
ُ
ً
الحـقــا عــن المنافع التي اكتسبتها من
ُ
َ
تجارب خضتها في هذين العالمين}.
ُ
س ــأل ــت ــه{ :ه ــل ت ــري ــد أن ن ــذك ــر وج ــود

قبل أيام على إلقاء الخطاب ،اجتمع فريق
مــن المستشارين السياسيين مــع أوبــامــا
ح ــول طــاولــة مــؤت ـمــرات صـغـيــرة .بصفتي
كاتب الخطابات في هذه الحملة االنتخابية،
ش ـعـ ُ
ـرت بــأنـنــي أصـبـحـ ُـت فــي مــوقــع جديد
ُ
حين أخذت مكاني حول الطاولة الصغيرة
إلى جانب عدد من كبار الخبراء في مجال
الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة ،م ــن بـيـنـهــم س ــوزان
رايس ودينيس ماكدونو وجيه جونسون
(محام من نيويورك) وريتشارد كالرك.
ٍ
ً
كان كالرك مسؤوال عن سياسة مكافحة
اإلرهـ ــاب فــي عـهــد ب ــوش واشـتـهــر بــاتـهــام
إدارة بوش بالفشل في مواجهة تهديدات
{القاعدة} ّ
بجدية قبل اعتداءات  11سبتمبر.
ً
ّ
ُ
تذك ُ
رت أنني جلست يوما في غرفة استماع
ُ
م ــزدحـ ـم ــة فـ ــي م ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ ورأيـ ــتـ ــه
ّ
يقدم شهادته إزاء هاملتون والمفوضين
اآلخــريــن فــي ملف اع ـتــداءات  11سبتمبر،
ففوجئ الـحــاضــرون حينها عندما اعتذر
إلـ ــى ع ــائ ــات ال ـض ـح ــاي ــا ب ـع ــد ال ـف ـش ــل فــي
مـنــع تـلــك االع ـ ـ ّتـ ــداءات .رح ـ ُـت أص ـغــي إلـيــه
اآلن وه ــو ي ـحــذر مــن الــدعــوة إل ــى مـطــاردة
بن الدن في باكستان .قــال كــارك ألوباما:
{حضرة السيناتور ،يجب أن تجعل القبائل
فــي {الـمـنــاطــق القبلية الـخــاضـعــة ل ــإدارة
االتحادية} (المنطقة الباكستانية القبلية
على طول حدود أفغانستان) تتعاون معك}.
شعر آخرون بالقلق من رد فعل الرئيس
الـبــاكـسـتــانــي بــرويــز م ـشــرف ال ــذي ُيعتبر
ً
حـلـيـفــا ل ـلــواليــات ال ـم ـت ـحــدة .بـعــد م ـغــادرة
المستشارين ،دخل أوباما إلى غرفة أخرى
ُ
ـدخ ــل م ـقــاالت
ح ـيــث كـ ــان روبـ ـ ــرت غ ـي ـبــز ي ـ ِ
صحافية إلــى حاسوب محمول .لم يطلب

ّ
مـسـلـمـيــن ف ــي عــائ ـل ـتــك وك ـي ــف تـعــلـمـ َـت
تقدير قيمة اإلس ــام فــي إندونيسيا؟}.
أجاب{ :شيء من هذا القبيل .أريد أن أقول
ً
ُ
إنني ّ
أدركت أيضا
أقدر االختالف ،لكني
أن الناس يحملون طموحات مشتركة:
ت ـح ـس ـيــن الـ ـف ــرص ال ـم ـت ــاح ــة ألب ـنــائ ـنــا،
والعائلة ،واإليـمــان .نحن نتقاسم هذه
المبادئ .لكن ال يمكن أن نتجاهل أساس
االضـ ـط ــراب ــات ال ـس ــائ ــدة .إن ـه ــا مـشــاكــل
حقيقية وال يمكن تجاهلها أو اإلغفال
عـنـهــا .ب ــل يـجــب أن نــواجـهـهــا بطريقة
مباشرة}.
وض ـ ــع أوب ـ ــام ـ ــا عـ ــامـ ــة إل ـ ــى ج ــان ــب
ال ـم ـس ــائ ــل ال ـت ــي ي ــري ــد ال ـت ـط ــرق إل ـي ـهــا:
ال ـح ــاج ــة إلـ ــى ال ـت ـخ ـلــص م ــن الـشـبـكــات
اإلرهــابـيــة مــن دون الـتـنــازل عــن قيمنا،
ومـلــف ال ـعــراق وخـطــط تخفيض أعــداد
القوات العسكرية ،والصراع اإلسرائيلي
الفلسطيني ،والسعي إلــى إب ــرام اتفاق
ن ــووي مــع إي ــران .انتقلنا بعد ذلــك إلى
ال ـم ـســائــل االج ـت ـمــاع ـيــة :الــديـمـقــراطـيــة،
وت ـح ـس ـي ــن ال ـ ـفـ ــرص ،وال ـ ـم ـ ـسـ ــاواة بـيــن
الجنسين .قال الرئيس إن كل واحدة من
هذه المسائل تتوقف على كيفية تعاملنا
مــع الـبـلــدان اإلســامـيــة وطــريـقــة تفاعل
الحداثة مع اإلسالم.
ّ
ً
تكلم أيضا عن ضرورة إيجاد طريقة
للتقرب من المسلمين الذين {لم يحبذوا
فتح مطاعم ماكدونالدز في شوارعهم
أو نشر الثقافة الشعبية األميركية على
شاشاتهم} .بحسب رأي ــه ،يريد الناس
التمسك بهويتهم في العالم المعاصر:
{ي ـجــب أن نـعـتــرف ب ــأن الـمـظــاهــر الـتــي
نشاهدها ليست إيجابية :عنف متهور،

ُ
لحقت بأوباما إلى
إلـ ّـي أحد أن أغــادر ،لذا
ُالغرفة الثانية مــع دينيس ،على أمــل بأن
أ ّ
عمق معرفتي بالشخص الذي أعمل لديه.
قال لي غيبز{ :هذا هو الرجل الذي فاز
باالستطالع األولــي .أهنئك يا أخــي} .كان
ُ
ً
أول خطاب كتبته في هذه الحملة ُمخصصا
ُ َ
لمؤتمر {األب ــوة الــمـخــطـطــة} وف ــاز أوبــامــا
بتأييد الحاضرين وفق االستطالع األولي.
ً
لم أعرف إذا كان غيبز صادقا في كالمه أو
تحولتُ
كان يسخر مني على اعتبار أنني ّ
ّ
شخص ُمطلع على السياسة الخارجية
من
ٍ
إلـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول عـ ــن كـ ـت ــاب ــة ال ـخ ـط ــاب ــات
االنتخابية.
اقترب أوباما من غيبز لقراءة خبر على
الشاشة .كان الرجالن ّ
مقر َبين من بعضهما
ً
معا منذ سـنــوات .سألتُ
ألنهما يسافران
أوباما{ :حضرة السيناتور ،كيف ستتعامل
مع مسألة بن الدن في الخطاب؟}.
فأجاب{ :أريد أن أقول إننا سننال منه}.
ُ
س ــأل ــت ــه{ :ه ـ ــل ت ــري ــدن ــي أن أت ـك ـل ــم عــن
مشرف؟}.
نظر ّ
إلي وقال{ :ال أهتم باألسلوب الذي
نستعمله ل ـقــول ذل ــك .أري ــد أن
أوضـ ـ ــح ب ـك ــل ب ـس ــاط ــة أن ـن ــا
سننال من بن الدن}.
بـ ــدأ غ ـي ـبــز ي ـق ــرأ ب ـصــوت
مرتفع الخبر ا لـظــا هــر على
الشاشة حول االنتقاد الذي
ّ
وجـهـتــه مــادلـيــن أولـبــرايــت
إلــى أوبــامــا بعدما قــال إنه
س ـي ـت ـحــاور م ــع إيـ ـ ــران .قــال
أوبــامــا{ :عـ ّـمــا يتكلم هــؤالء
حسني مبارك وباراك اوباما
األشخاص؟}.

ثــم س ــأل دي ـن ـيــس{ :أل ــم تــذهــب هــي إلــى
كوريا الشمالية؟}.
اس ـ ـت ـ ــدار أوب ـ ــام ـ ــا وض ـ ـحـ ــك ب ـطــري ـق ـتــه
الخاصة ،فانحنى إلى األمــام وهز جسمه
كله أثناء الضحك وقال{ :صحيح! التحاور
ً
م ــع اآلخ ــري ــن ل ـيــس ش ـك ــا م ــن ال ـم ـكــافــأة}.
ث ــم ض ــرب ي ــده ال ـم ـف ـتــوحــة ع ـلــى ال ـطــاولــة
ً
وت ــاب ــع قـ ــائـ ــا{ :إلـ ـ ــى أي ح ــد ي ـن ـجــح ه ــذا
المبدأ مع إيــران؟ أريــد أن أضاعف الرهان
ف ــي ه ــذا ال ـم ـلــف .أض ــف ه ــذه الـنـقـطــة إلــى
ال ـخ ـط ــاب .روبـ ـ ــرت ،أري ـ ــد إج ـ ــراء مـقــابـلــة.
هــل يمكن أن نجلب أحــد الـمـحــاوريــن إلى
ّ
مـ ــن
ه ـن ــا اآلن؟} .ال حـ ـظ ـ ُـت أن
ي ـق ــف أمـ ــامـ ــي شـخــص
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــد ...شـ ـخ ــص
مختلف!

ونزعات جنسية مبتذلة ،وعدم احترام
الحياة ،وتمجيد النزعة المادية} .على
صعيد آخر ،أراد اإلدالء بتصريحات عدة
عــن إيمانه بالتقدم اإلنـســانــي ،بمعنى
ّ
أن البلدان تنجح حين تتقبل مختلف
ّ
العقائد الدينية ،وأن األنظمة التي تسمع
ص ــوت شعبها وتـحـتــرم حـكــم الـقــانــون
ً
تكون أكثر استقرارا وراحة من غيرها،
ّ
وأن الـبـلــدان الـتــي تـحــرص على تقوية
ً
ً
ال ـم ــرأة تـحـقــق ن ـجــاحــا إض ــاف ـي ــا .كــذلــك
ً
اسـتــرجــع بـعــض الــذكــريــات ق ــائــا{ :فــي
صغري ،أتذكر أنني كنت أشاهد فتيات
يسبحن فــي ال ـخ ـَـارج ط ــوال الــوقــت في
إندونيسيا .لم ُتغ ِّط ٌّ
أي منهن شعرها}.
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ان ـ ـت ـ ـهـ ــى م ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع،
تـطــرقـنــا إل ــى م ـســائــل عـ ــدة ،م ــن بينها
ُ
اعتبرت أن التحدي الفعلي
الديمقراطية.
ً
بحساسية التكلم
ال يتعلق حصرا
ال ـم ـســألــة
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ــذه
ب ـل ــد
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

باحتمال أن يفوز {اإلخــوان
قمعي ،بــل
ُ ّ
المسلمون} إذا نظمت انتخابات حقيقية
في مصر.
ل ـطــال ـمــا ك ــان ــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
تميل إلى التعبير عن دعمها الناشطين
الديمقراطيين الــذيــن يحصدون نسبة
ضئيلة مــن األص ــوات ،وه ــذا مــا أفقدنا
ّ
مصداقيتنا .فكر أو بــا مــا بهذه النقطة
لـبــرهــة ثــم ط ــرح صـيـغــة مـخـتـلـفــة :على
الــواليــات المتحدة أن تعترف بشرعية
الحركات السياسية كافة ،حتى تلك التي
ً
نختلف معها ،لكننا سنحكم أيضا على
أية حركة سياسية بحسب استعدادها
للتصرف وحكم البلدان بما يتماشى مع
المبادئ الديمقراطية .لم نكن نعرف إلى
أي حد سيخضع هذا الموقف لالختبار
في ذروة الربيع العربي...

٢٠

تسالي

sudoku

من  8أحرف وهي اسم شاعر مصري من أصل تركي راحل.

مهنة
تنظيم
نخبة
غدر

خريف
سيطرة
مسرح
حتى
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شمس
فرنسا
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4
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7

5
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1
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء
املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي وعمودي.

كلمات متقاطعة

الحلول

1
ع

كلمات متقاطعة
أحمد رامي

كلمة السر

 - 4م ــزح فــي ال ـكــام –
إجابة – أقبل.
 - 5ع ــا تـ ـبـ ـه ــا – نـ ــال
(مبعثرة).
 - 6مـ ـط ــرب س ـع ــودي
قدم ألبوم «من اآلخر»

بــن ال ـعــاص عـنــد فتح
(م).
 - 7ن ـصــف (ح ــائ ــر) – مصر (م).
 - 10أول كل األشياء –
زوج.
 - 8القمر عن اكتماله حيوان قطبي.
– جواد.
 - 9سقط في يد عمرو

7
ح
ا

1

ب
ع
ل

 ...( - 1ا ل ـع ـق ــل) نـجــم
كــويـتــي ق ــدم مسلسل
«فلتان».
2
 - 2خطوط تظهر على
الوجه والجبهة (م) –
3
ثلثا (ثوب).
 - 3را ت ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا –
4
صحارى.
 - 4ل ـل ـن ـفــي – ر ق ـصــة
5
شعبية لبنانية (م).
 - 5تجدها في (النرد)
– (بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال )...إع ــام ــي
6
جزائري.
 - 6ي ــوت ــر (م ـب ـع ـثــرة)
7
– ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــف –
متشابهان.
8
 - 7ي ـ ـع ـ ـيـ ــن بـ ـ ــد قـ ـ ــة –
حبس.
9
 - 8أ ن ـثــر (م) – منابر
(مبعثرة).
10
 - 9م ــن سـ ــور ال ـق ــرآن
الكريم (م) – يرد.
 ...( - 10لوبيز) نجمة م ـ ـطـ ــرب عـ ــربـ ــي غ ـنــى
مشهورة (م) -عاشق .بدار األوبرا عام .2991
 - 2مــن مـعــالــم مدينة
ً
عموديا:
الكويت.
 - 3س ـ ـكـ ــن را ه ـ ـ ـ ـ ــب –
( - 1ع ـبــد الـ ـل ــه )...أول الجمع من «فدان» (م).
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :تجد نفسك وسط تناقضات مهنيا :ال ترفض ما يعرض عليك وإال
ّ
عقدت األمور.
وخالفات في وجهات النظر.
ً
ً
عاطفيا :أنت بحاجة إلى رفقة طيبة عاطفيا :حاذر المشاكسات والمشادات
الكالمية مع الشريك.
والحبيب هو أفضل رفيق.
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـض ـط ـ ّـر إلـ ــى أداء دور اجتماعيا :يـجـ ّـرك أحــدهــم إلــى اتخاذ
ّ
متسرع.
قرار عائلي
الوسيط في خالف عائلي.
رقم الحظ.1 :
رقم الحظ. 9 :

الميزان

العقرب

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـطــل ف ــي عـمـلــك ع ـلــى آف ــاق
ّ
متنوعة وتبرع في اإلنجاز.
ً
عاطفيا :يعدك الفلك بحب جديد إذا
ً
كنت خاليا.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :واجـ ــه بـعــض الـحـقــائــق
العائلية بوعي وحكمة.
رقم الحظ.17 :

ً
ّ
تهتم بمشروع مشترك مع
مهنيا :
الزمالء وتنطلقون به.
ً
عــاطـفـيــا :ت ـقــارب مــع الـشــريــك يفرح
قلبك ويرفع معنوياتك.
ً
اجتماعيا :تكشف القناع عن ّ
مقربين
وتبتعد عنهم.
رقم الحظ.11 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
م ـه ـن ـيــا :ح ــاف ــظ ع ـلــى مـعـنــويــاتــك وال
تظهر نقاط ضعفك.
ً
ً
ّ
تتعرض البتزاز فكن مسيطرا
عاطفيا:
على مشاعرك.
ّ
ً
اجتماعيا :تجنب الغضب واالنفعاالت
التي تجتاحك.
رقم الحظ.10 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :تــأخــذ ح ــذرك مــن الـغـيــر بعد
اكتشاف عمليات خداع.
ً
عاطفيا :جاذبيتك باهرة وتستقطب
إعجاب الطرف اآلخر.
ً
ً
اجتماعيا :أخـيــرا تتمكن من تحقيق
وعد قطعته للعائلة.
رقم الحظ.4 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ّ
ً
مهنيا :اعتمد المنطق في كالمك تقلل
من خسائرك.
ً
َّ
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـخ ــط األخ ـ ـطـ ــاء وس ــام ــح
الحبيب ألن قلبه أبيض.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـن ـف ـت ــح عـ ـل ــى رغـ ـب ــات
محيطك وتشارك في ندوات.
رقم الحظ. 2 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ــواج ــه ت ـغ ـي ـيــرات ف ــي عملك
تربكك لكنك تتأقلم معها.
ً
عاطفيا :اع ــرض على الـشــريــك كــل ما
يجول في فكرك.
ً
اجتماعيا :اختر االعـتــدال في حكمك
ّ
تتطرف.
على الغير وال
رقم الحظ.19 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا  :اعتمد و ســا ئــل تقليدية في
ّ
عملك وخفف المجازفة.
ً
عاطفيا :تتعامل مع الحبيب بتعاطف
وتلبي حاجاته.
ً
ّ
اهتم بصحتك وال تتردد
اجتماعيا:
في إجراء فحوص الزمة.
رقم الحظ.14 :

ً
م ـه ـن ـيــا :اع ـم ــل بـتـكـتــم وهـ ـ ــدوء خلف
ً
الستار تفاديا ّ
ألي نزاع.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تـقـضــي يــومــا ال يـنـســى مع
الحبيب وتتمنى أال ينتهي.
ً ّ
اجتماعيا :تطلع على معلومات سرية
ّ
المقربين.
وتعاتب أحد
رقم الحظ.15 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تتخلص من أزمة بفضل ّ
تفهم
الزمالء وتعاونهم.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ت ــدع ال ـغ ـيــرة تـ ّـسـبــب لك
مشاكل واعتمد الحوار.
ً
ً
اجتماعيا :كن لطيفا في التواصل مع
أحد األقرباء.
رقم الحظ.8 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا  :تنسجم مــع ذا ت ــك وتشعر
بقدرتك على مواجهة التحديات.
ً
ً
عاطفيا :تبدو سعيدا ألن عالقتكما
تسير بطريقة إيجابية.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :جـ ـه ــات ق ــري ـب ــة عـلــى
استعداد لمساندتك في محنتك.
ٍ
رقم الحظ.7 :
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أمسية لعشاق المونديال بفندق ومنتجع جميرا
شاطئ المسيلة بالتعاون مع «فيزا»
أعلن فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة
ت ـع ــاون ــه م ــع «ف ـ ـيـ ــزا» ،ش ــري ــك خ ــدم ــات ال ــدف ــع
الرسمي لالتحاد الــدولــي لكرة الـقــدم ،بهدف
االرتقاء بأجواء مشاهدة مباريات بطولة كأس
العالم  2018المقامة في روسيا.
وفي هذا السياق ،تنظم «فيزا» أجواء حماسية
لمتابعة الـمـبــاريــات فــي خيمة غ ــاردن كافيه
بفندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة ،لتعزيز
تجربة مشجعي مونديال روسيا ،وسيستمتع
الضيوف بالسحب على جوائز قيمة ،تتضمن
باقة «بارتي إن ايه بوكس» ،والتي تتألف من
جهاز «إكس بوكس ون إس» المزود بلعبة فيفا
 ،2018ومعه مقبض تحكم إضافي ،وستكون

هذه الجوائز من نصيب الضيوف المتابعين
لمباريات الدور نصف النهائي والنهائي في
خيمة مطعم غاردن كافيه.
وبهذه المناسبة ،قــال المدير العام سافينو
ً
لـيــونــي« :كـثـيــرا مــا كــان كــأس الـعــالــم مناسبة
خاصة تجمع عشاق كــرة القدم أو متابعيها
وسط أجواء نابضة بالحماس والتشويق».
مــن جهته ،قــال كريم بيغ مدير التسويق في
ال ـشــرق األوس ــط وش ـمــال إفــريـقـيــا فــي «ف ـيــزا»:
«يسرنا أن نعزز عالقاتنا مع جميرا من خالل
شــراكـتـنــا مــع فـنــدق ومنتجع جـمـيــرا شاطئ
الـمـسـيـلــة ،لـتـقــديــم ت ـجــربــة ال تـنـســى لـعـشــاق
كرة القدم».
سافينو ليوني

عدد من الحضور أثناء المباراة

ضيوف جميرا يتابعون إحدى المباريات

مسؤوالت الفندق وشركة الدعاية واإلعالن

طارق جودة

تكريم موجهي وموجهات
العلوم المتقاعدين
نظم التوجيه الفني العام للعلوم بوزارة التربية
حفل تكريم للموجهين والموجهات المتقاعدين
في مبنى رابطة معلمي العلوم بالنزهة.
وكان الحفل برعاية الموجهة الفنية العامة
للعلوم عايدة الشريف ،وحضور الموجهين
األوائل في المناطق التعليمية ،وموجهي
وموجهات العلوم ومشرفي المختبرات.

الموجهة العامة باإلنابة عايدة الشريف تكرم الموجهة األولى لمنطقة االحمدي مريم المنصور

صورة جماعية

جانب من الحضور

تكريم سعاد حبيب

طالب المدارس يزورون سوق «سيفكو»
زار عدد من طالب المدارس سوق «سيفكو»،
ً
للتعرف على المنتجات التي طرحها مؤخرا.
والتقى الطالب برئيس مجلس إدارة نيوترا
بي الكندي شعبان باسك ،وعرفهم على
المنتجات الصحية ،وأهمية االلتزام بنوعية

الطعام واألغذية المطلوبة ،حتى يحافظوا على
صحتهم ،كما عرفهم على األطعمة الخالية من
المواد الحافظة ،وأهمية المنتجات العضوية،
وأنواع العسل الذي طرح ،وكيفية تعزيزه ودعمه
لمستوى المناعة في الجسم والجهاز الهضمي.

الطالب يستمعون إلى شرح باسك عن المنتجات العضوية

تكريم الفائزين بجائزة الجدعان لحفظ القرآن

صورة جماعية مع المتسابقين الفائزين

تم تكريم الفائزين في مسابقة د .سعد الجدعان الصيفية األولى
لحفظ القرآن الكريم ،بحضور رئيس البرامج الثقافية بإدارة
مساجد األحمدي الراعي الرسمي للمسابقة د .سعد الجدعان.
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«الملك» يفتتح فعاليات المهرجان الثقافي للطفل والناشئة
األنصاري :قطاع الثقافة بالمجلس الوطني لآلداب حريص على تنظيم األنشطة الصيفية
فضة المعيلي

قدمت فرقة «باك ستيج غروب»
مسرحية «الملك» المستوحاة
من القصة العالمية «األسد
الملك» وسط تفاعل جماهيري
كبير.

العمل موجه
للطفل ويرصد
الصراع بين
الخير والشر
في إطار
تربوي
محمد الحملي

اف ـ ـت ـ ـتـ ــح ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض الـ ـمـ ـس ــرح ــي
"ال ـم ـلــك" ي ــوم أم ــس األول ،ال ــدورة
الـعـشــريــن مــن الـمـهــرجــان الثقافي
"األطـفــال والناشئة" ،الــذي ينظمه
المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،وتستمر فعالياته إلى 28
الشهر الجاري ،على خشبة مسرح
عـبــدالـحـسـيــن ع ـبــدالــرضــا ،ويـقــدم
ا لـمـهــر جــان مجموعة متنوعة من
األن ـش ـط ــة الـصـيـفـيــة وال ـف ـعــال ـيــات
الموجهة لألطفال والناشئة.
وحـضــر االفـتـتــاح األمـيــن العام
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـقـ ـط ــاع الـ ـثـ ـق ــاف ــة فــي
ال ـم ـج ـلــس د .ع ـي ـســى األنـ ـص ــاري،
مراقبة ثقافة الطفل مريم سالمين،
وح ـضــور جـمــاهـيــري مــن األهــالــي
واألط ـ ـفـ ــال ،وألـ ـق ــى م ـخ ــرج الـعـمــل
محمد الحملي كلمة عبر خاللها
عن االعتزاز بتقديم العرض ضمن
أن ـش ـطــة ال ـم ـه ــرج ــان ،وم ــن ث ــم قــام
ع ـي ـســى األن ـ ـصـ ــاري ب ــاإلع ــان عن
افتتاح المهرجان.
"الـمـلــك" هــو عـمــل غـنــائــي مقدم
للطفل لفرقة "بــاك ستيج غــروب"،
وقد استوحي من القصة العالمية
"األس ـ ــد ال ـم ـل ــك" ،وقـ ــدم ع ـبــر قــالــب
غ ـ ـنـ ــائـ ــي اس ـ ـت ـ ـعـ ــراضـ ــي حـ ـ ـ ــواري
كوميدي ،حمل الكثير من المواقف
واألحداث والمتعة البصرية.
وفكرة العمل تطرقت إلى قصة
األســد الــذي يجد نفسه في صراع
ب ـيــن م ــن ح ــول ــه ،ح ـيــث تـ ــدور تلك
الصراعات بين الخير والشر ،عبر
طـ ــرح عـ ــدد م ــن ال ــرس ــائ ــل وال ـق ـيــم
ال ـتــربــويــة ال ـهــادفــة لـلـطـفــل بينها
طــاعــة ال ــوال ــدي ــن وغ ــرس الـتـعــاون
والـحــب وتعلم السلوك اإليجابي
في الحياة.
واسـ ـتـ ـط ــاع الـ ـمـ ـخ ــرج الـحـمـلــي
توظيف أدواتــه وتوزيع الممثلين

جانب من مسرحية «الملك«
ً
ع ـل ــى خ ـش ـب ــة الـ ـمـ ـس ــرح ،م ـع ـت ـمــدا
ً
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا عـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــابـ ــع ال ـغ ـن ــائ ــي
واالسـ ـتـ ـع ــراض ــي ،ال ـ ــذي ات ـس ــم بــه
الـ ـعـ ـم ــل ،لـ ـيـ ـق ــدم رس ــالـ ـت ــه لـلـطـفــل
بـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة م ـ ـب ـ ـس ـ ـطـ ــة س ـ ـل ـ ـس ـ ـلـ ــة،
ً
م ـس ـت ـخــدمــا ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـحــدي ـثــة
إضــافــة عـلــى عـنــاصــر الموسيقى
األغــانــي المحببة لألطفال ،بينما
اتسمت عناصر العرض المسرحي
ب ــالـ ـتـ ـك ــام ــل ف ـ ــي ال ـس ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــا
والديكور واإلضاءة والمكياج.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن ال ـع ـمــل من
ب ـط ــول ــة م ـج ـم ــوع ــة م ــن ال ـف ـنــان ـيــن
المتميزين وهم عبدالرحمن الفهد،
ش ـيــاء س ـبــت ،س ـعــاد الـحـسـيـنــي،
حـ ـ ــا ،نـ ـص ــار الـ ـنـ ـص ــار ،ع ـبــدال ـلــه
الشامي ،حامد محمد ،عبدالعزيز

السعدون ،مشعل الفرحان ،هاني
الـ ـه ــزاع ،سـعـيــد ال ـس ـع ــدون ،س ــارة
ال ـع ـنــزي ،نــاصــر حـبـيــب ،سليمان
الحملي ،رام ــي الـفــرحــان ،عبدالله
ال ـش ـط ــي ،مـ ـب ــارك إس ـم ــاع ـي ــل ،لين
وس ــدي ــن وأريـ ـ ــن الـ ــزيـ ــادي ،حنين
العواد .وأكد د .األنصاري حرص
ق ـطــاع الـثـقــافــة فــي الـمـجـلــس على
تنظيم األنشطة الصيفية لألطفال
وال ـن ــاش ـئ ــة لــاس ـت ـم ـتــاع ب ــأوق ــات
فــراغ ـهــم خ ــال الـعـطـلــة الـصـيـفـيــة
الطويلة.
وقال إن المهرجان يقام برعاية
وزيــر اإلعــام وزيــر الدولة لشؤون
الشباب رئيس المجلس الوطني
للثقافة وا ل ـف ـنــون واآلداب محمد
الجبري ويستمر حتى  28الجاري.

وأشار إلى أن مهرجان "صيفي
ثقافي" الذي ينطلق في  22يوليو
س ـي ـت ــداخ ــل م ــع م ـه ــرج ــان ال ـط ـفــل
وال ـن ــاش ـئ ــة لـيـشـكــل ال ـم ـهــرجــانــان
ً
ً
ً
نشاطا ثقافيا حافال خالل العطلة
الصيفية من تنظيم قطاع الثقافة
في المجلس.

قيم تربوية
ب ـ ـ ــدوره ق ـ ــال مـ ـخ ــرج مـســرحـيــة
"الملك" الفنان محمد الحملي ،إن
هذا العمل موجه لألطفال ،ويدور
في إطار الصراع بين الخير والشر
واالعتماد في مشاهده على المتعة
التي تجذب المشاهدين الصغار.
وأضاف الحملي ،أن المسرحية

عــرضــت فــي عـيــد الـفـطــر الـمــاضــي
ً
ً
وحققت نجاحا ممتازا لما تحمله
م ــن ق ـيــم تــربــويــة ه ــادف ــة م ــن أجــل
تعويد األطفال على التفريق بين
ال ـس ـلــوك الـسـلـبــي واإلي ـج ــاب ــي في
الحياة .وأوضــح أنه استخدم في
ال ـع ــرض تـقـنـيــات حــدي ـثــة دمـجــت
م ـ ــا بـ ـي ــن ال ـم ــوس ـيـ ـق ــى ال ـع ــال ـم ـي ــة
واإليقاعات الكويتية.
من جانبها ،قالت مراقبة ثقافة
الطفل في المجلس الوطني للثقافة
والـفـنــون واآلداب مــريــم سالمين،
إن المهرجان في دورتــه الجديدة
يـتـضـمــن ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـف ـعــال ـيــات
منها ورش تدريبية ومنها ورشة
"الصحافي الـمـبــدع" للناشئة في
مركز عبدالعزيز حسين الثقافي في

منطقة مشرف ،وورش للمبتدئين
وأخـ ـ ــرى ل ـل ـم ـس ـتــوى ال ـم ـت ـقــدم في
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـص ـب ــاح ـي ــة .وأوضـ ـح ــت
سالمين أن المهرجان يضم أنشطة
ثقافية أخرى منها النادي األدبي
ال ـ ــذي س ـي ـقــام ف ــي رابـ ـط ــة األدب ـ ــاء
وم ـ ـحـ ــاضـ ــرة حـ ـ ــول (أدب ال ـط ـفــل
فــي ال ـت ــراث) بــاإلضــافــة ال ــى األي ــام
الـمـفـتــوحــة مــع األص ــدق ــاء وال ـيــوم
اإلبداعي الفني التشكيلي لألطفال.
وذك ـ ــرت أن ال ـم ـهــرجــان سيختتم
فعالياته بتقديم مسرحية "عيال
ال ـن ــوخ ــذة" ع ـلــى م ـس ــرح الــدس ـمــة،
م ــؤك ــدة أن ال ـم ـس ــرح ـي ــة "س ـت ـقــدم
فرجة متميزة بفضل ما تحمله من
رؤى تراثية تعمق مفهوم الوطن
واالقتراب من تراث األجداد.

ثالثة عروض كويتية تنافس في مهرجان «الدن»

خبريات
فوز فيلم رادو جود بجائزة
البلور

فاز فيلم للمخرج الروماني
رادو جود بجائزة كرة
البلور الرئيسية في
مهرجان كارلوفي فاري
الدولي للفيلم في تشيكيا
الذي اختتم السبت.
ويروي فيلم "آي دونت
كير إيف وي غو داون إن
هيستوري أز باربيريينز"
املجازر االثنية التي ارتكبها
الجيش الروماني عام .1941
ونال باري ليفينسون
مخرج فيلم "راين مان" قبل
ثالثني عامًا و"شوشانك
ريدامشن" ،وتيم روبنز
كرتي بلور مكافأة على
مساهمتهما في السينما
العاملية خالل الدورة
الثالثة والخمسني من هذا
املهرجان.
ويقام هذا املهرجان
السينمائي ،وهو األعرق في
أوروبا الشرقية والوسطى
في منتجع كارلوفي فاري
الساحلي الواقع على بعد
 120كيلومترًا غرب براغ.
وقد استقطب هذه السنة
أكثر من  140ألف متفرج
مثل العام املاضي.
(أ ف ب)

السياسة تهدد مستقبل النجم
جيمس وودز

«عطسة» و«لوحة الزمن» ومملكة األسود» في أكتوبر المقبل
•

مشهد من مسرحية «عطسة»

محمد جمعة

أعلنت إدارة مهرجان الــدن المسرحي ،المقررة
إقامته فــي الفترة بين  7و 12أكتوبر المقبل في
سلطنة عمان ،العروض المرشحة للمشاركة في
مسابقة مسرح الكبار بالدورة الثالثة للمهرجان،
إذ اختير العرض الكويتي "عطسة" لفرقة المسرح
ً
الـكــويـتــي لـيـنــافــس ع ــروض ــا أخـ ــرى م ــن السلطنة
وسـ ــوريـ ــة وال ـ ـع ـ ــراق ،ف ــي ح ـي ــن ت ـن ــاف ــس ال ـكــويــت
بعرضين فــي مسابقة مـســرح الطفل هما "لوحة
ال ــزم ــن" لـشــركــة مـيــديــا ف ــورس و"مـمـلـكــة األس ــود"
لفرقة "تياترو".
ً
ويـعـتـبــر "ال ـ ــدن" لـلـتـســامــح وال ـس ــام مـهــرجــانــا
ً
ً
م ـســرح ـيــا ع ــرب ـي ــا يـشـتـمــل ع ـلــى ثـ ــاث مـســابـقــات
مسرحية ،ويقام في مدينة مسقط بسلطنة عمان،
وتنظمه فرقة مسرح الدن للثقافة والفن كل عامين

بمشاركة فــرق مسرحية عربية وبحضور نجوم
وضيوف دوليين وزخم إعالمي كبير.
يــذكــر أن مسرحية "عـطـســة" مــن تــألـيــف محمد
المسلم ومستوحاه من قصة الكاتب الروسي أنطون
تـشـيـخــوف "وف ـ ــاة م ــوظ ــف" وتـسـلــط ال ـض ــوء على
الحاجة الفطرية المسلوبة لدى اإلنسان والنظرة
الطبقية في المجتمع والعمل من بطولة الفنانين
عبدالعزيز النصار وسارة التمتامي ومبارك الرندي
وخــالــد الثويني وعــدنــان بالعيس وفهد الخياط
وناصر حبيب وآخرين ،وحصدت المسرحية جوائز
عدة منها الجائزة الكبرى كأفضل عرض متكامل
في مهرجان الشباب بدورته الحادية عشرة ،كما فاز
مخرجه عبدالله التركماني بجائزة أفضل مخرج،
وحصد العرض نفسه جائزة أفضل ديكور ،التي
ذهبت للمهندس محمد الربيعان والجائزة الذهبية
في مهرجان األردن المسرحي الـ.24

ب ـ ـ ـ ــدوره ،ث ـم ــن الـ ـك ــات ــب ع ـث ـم ــان ال ـش ـط ــي فــي
تصريح خــاص إلــى "الـجــريــدة" قبول مسرحية
"لوحة الزمن" لتنافس ضمن المسابقة الرسمية
ً
للمهرجان ،متوجها بالشكر إلى إدارة "الدن" على
ً
هــذه الثقة ،مــؤكــدا أهمية مثل هــذه التظاهرات
المسرحية في تالقي األفكار وتبادل الخبرات.
وكــانــت الـمـســرحـيــة قــد عــرضــت فــي الـمـهــرجــان
الـعــربــي بمسرح الـطـفــل ،ال ــذي أقـيــت دورت ــه في
الكويت خالل أبريل الماضي ،والعمل من تأليف
عـثـمــان الـشـطــي وإخ ـ ــراج عـبــدالــرحـمــن الـهــزيــم،
م ـســاعــد م ـخ ــرج م ـح ـمــد ع ـ ـبـ ــدالـ ــرزاق ،ف ــي حين
شــارك في بطولته مجموعة من الفنانين ،على
غ ــرار مـلــك أب ــو زي ــد وس ـعــاد الحسيني ومحمد
عبدالرزاق وعبدالعزيز المسعود وخالد أحمد
وجنى الفيلكاوي ،فيصل الصفار وهبة مطيع
وتالين الفيلكاوي.

سعودة :لم أعتزل الفن والتزامي
األسري سبب اختفائي
•

« »Jurassic Worldتخطى
حاجز المليار دوالر

محمد جمعة

أك ــدت الـفـنــانــة الـشــابــة سـعــودة
أنـهــا لــم تعتزل العمل الـفـنــي ،وأن
غيابها خالل الفترة الماضية مرده
إل ــى الـتــزامــاتـهــا األس ــري ــة ،مــؤكــدة
ارتباطها بالمسرح السيما الطفل،
وأنها تترقب عودتها للوقوف على
ً
خشبته مجددا.
وثـ ـمـ ـن ــت س ـ ـ ـعـ ـ ــودة ت ـج ــرب ـت ـه ــا
السابقة في التقديم التلفزيوني،
الف ـت ــة إل ــى أن ـه ــا تـتـمـنــى ت ـكــرارهــا
ً
مـ ـج ــددا خ ــال ال ـمــرح ـلــة الـمـقـبـلــة،
ً
ً
ش ــرط أن تـجــد بــرنــامـجــا مناسبا
يقدمها بصورة جيدة.
وأشارت الفنانة الشابة إلى أنها
غير محتكرة من أي جهة ،وأن تأخر
عودتها إلــى المشهد الفني عائد
إلى التزاماتها األسرية ،معربة عن
فخرها "بــالــوقــوف أمــام نخبة من
نـجــوم الـصــف األول ،مما عــزز من
خبرتي وثبت أقدامي في الوسط
الفني ،وأتطلع إلى ترك بصمة من

سعودة
خالل التعاون مع الفنانة القديرة
حـ ـي ــاة ال ـف ـه ــد ،الـ ـت ــي أك ـ ــن ل ـه ــا كــل

التقدير واالحترام ،وأتمنى الوقوف
أمامها في عمل درامي".

مهرجان القاهرة يطلق ورشة جديدة
للمؤلفين والمنتجين
•

مازال النجم األميركي
جيمس وودز يواجه العديد
من األزمات ،التي كانت
بدايتها عام  2017إذ قامت
الكثير من النجمات باتهامه
بالتحرش بهن ،ولم تمر
سوى أشهر قليلة حتى
تعرض وودز ألزمة جديدة
بسبب السياسة.
وكشف وودز عن رسالة
تلقاها من وكيل املواهب
كني كابالن يخبره فيها أن
شركته لن تعمل على تقديم
"وودز" مجددًا في أي عمل
فني ،ورغم أنه لم يكشف عن
السبب ،لكن رد وودز أكد أن
األمر بسبب اآلراء السياسية
حيث قال" :عزيزي كني،
ً
أنا ال أفهم فعال ،كنت أفكر
إذا كنت تشعر بالوطنية،
فستقدر حرية التعبير وحق
املرء في أن يفكر كفرد ،أريد
أن أشكركم على كل عملكم
الجاد والتفاني فيه".

القاهرة – هيثم عسران

أع ـل ــن م ـه ــرج ــان ال ـق ــاه ــرة ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ــدول ــي،
بالشراكة مع مركز السينما العربية ،فتح باب التقديم
لورشة تطوير جديدة للمؤلفين والمنتجين ،عبر
منصته الجديدة "أيــام القاهرة لصناعة السينما"،
التي تقام في الفترة من  25إلى  29نوفمبر ،بالتعاون
م ــع ور شـ ـت ــي " "EAVE On Demandلـلـمـنـتـجـيــن
و"بيرثمارك" لتطوير السيناريو .وتستهدف الورشة،

على مدار  4أيام ،تغطية كل عناصر مرحلة التطوير
لمشروعات األف ــام الــروائـيــة الطويلة ،بما فــي ذلك
اسـتــراتـيـجـيــات تـطــويــر الـسـيـنــاريــو ودور المنتج
والتسويق والمبيعات الــدولـيــة وخـطــط الميزانية
وال ـت ـمــويــل ،إضــافــة إل ــى عـمـلـيــات ال ـتــرويــج للفيلم.
وأوض ـح ــت إدارة ال ـم ـهــرجــان أن ال ـمــوعــد الـنـهــائــي
للتقديم  31أغسطس ،ويشترط أن تضم المشروعات
كــاتـبــا ومـنـتـجــا ،وأن يـتــم تـقــديــم مـلـفــات الـمـشــروع
إلكترونيا باللغتين العربية واإلنكليزية،

نجاح جديد يحققه الجزء
الثاني من فيلم "JURASSIC
 ،"WORLDإذ تخطت إيراداته
العاملية حاجز املليار دوالر
في أسبوع عرضه الثاني،
ويكلل الفيلم نجاحًا كبيرًا
في شباك التذاكر األميركي
والعاملي ،إذ جاء في املركز
الـ 35ألكثر األفالم تحقيقًا
لإليرادات في تاريخ السينما.
تم طرح الجزء األول من
السلسلة عام  ،2015وتخطت
إيراداته العاملية أيضًا
املليار دوالر ،لتقرر شركة
" "UNIVERSALإنتاج جزء
ثان من الفيلم بعد النجاح
ٍ
الكبير ،الذي شهده الجزء
األول.
وتدور أحداث الجزء الثاني
حول عالم الديناصورات،
واالستعانة بخدمات
"أوين" ،الذي يعود للجزيرة
مرة أخرى ،بعد ثوران
أحد البراكني في محاولة
منه إلنقاذ الديناصورات،
ويستكمل بطولة السلسلة
النجم كريس برات ،والنجمة
برايس داالس هاور ،ويعود
للمشاركة هذه املرة النجم
العاملي جيف جولدبلوم.
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دوليات

ّ
خروقات تعلق اتفاق درعا ...وإيران تتعهد بالبقاء في سورية
التحالف الدولي لن يغادر سورية قبل التسوية السياسية ...ونتنياهو يلتقي بوتين قبل قمة هلسنكي
مع تعهد إيران بالبقاء في
سورية وعدم السماح إلسرائيل
بالهيمنة عليها ،شهد االتفاق
الروسي وقف إطالق النار
في محافظة درعا انتهاكات
إثر قصف متبادل بين فصائل
المعارضة وقوات النظام ،مما
تسبب في مقتل أربعة مدنيين
وتأجيل تنفيذ بند إجالء غير
الراغبين بالتسوية.

مـ ـ ـ ــع عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة ع ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرات آالف
النازحين السوريين إلى منازلهم
في درعا بعد أيام طويلة ّ أمضوها
فــي أوض ــاع م ــزري ــة ،شــنــت قــوات
الــرئ ـيــس ال ـس ــوري ب ـشــار األس ــد،
صـ ـب ــاح أم ـ ـ ــس ،ضـ ــربـ ــات ج ــوي ــة
عـلــى ب ـلــدة أم ال ـم ـيــاذن ف ــي ريــف
المحافظة الجنوبي الشرقي ،قبل
أن تبدأ باقتحام البلدة الواقعة
ش ـمــال مـعـبــر نـصـيــب ال ـح ــدودي
مع األردن.
وأك ــد مــديــر الـمــرصــد الـســوري
لـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوق اإلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،رام ـ ـ ـ ـ ــي
عبدالرحمن ،استهداف الطائرات
الـحــربـيــة األح ـيــاء الــواقـعــة تحت
سيطرة الفصائل المعارضة في
مدينة درعا ،مما أسفر عن أربعة
مدنيين ،مشيرا إلى أنه قبل ذلك،
استهدفت فصائل المعارضة رتال
لقوات النظام على الطريق الدولي
قرب أم المياذن ما تسبب بمقتل
وإصابة عدد منهم.
وقــال متحدث باسم الفصائل
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة" :ح ـ ـ ـصـ ـ ــل ق ـص ــف
مـ ـتـ ـب ــادل ،ف ـت ــأج ـل ــت أول دف ـع ــة"
إلج ــاء الـمـقــاتـلـيــن الـمـعــارضـيــن
إلـ ــى ال ـش ـم ــال الـ ـس ــوري بـمــوجــب
االتفاق الروسي ،الذي من المقرر
أن يتم تنفيذه في درعا على ثالث
م ــراح ــل ،بـ ــدءا بــريــف الـمـحــافـظــة
الـ ـش ــرق ــي إلـ ـ ــى مـ ــركـ ــز ال ـم ــدي ـن ــة،
وصوال إلى ريفها الغربي.
وت ـت ـض ـم ــن ال ـم ــرح ـل ــة األول ـ ــى
دخول الجيش السوري إلى معبر
نصيب ال ـح ــدودي ،ال ــذي جعلت
دمـ ـش ــق م ــن اس ـت ـع ــادت ــه أول ــوي ــة
إلعادة تنشيط الحركة التجارية،
وهو ما جرى تنفيذه يوم الجمعة.

القنيطرة والنازحون
وبـ ـ ـع ـ ــد هـ ـ ـ ـ ــدوء اس ـ ـت ـ ـمـ ــر م ـنــذ
الجمعة مع إبرام روسيا لالتفاق
مع فصائل المعارضة في شرق
درع ـ ــا ،رج ــح مـحـلـلــون أن تـكــون
فــي محافظة ا لـقـنـيـطــرة الوجهة
المقبلة لقوات النظام ،فضال عن
جيب صغير يسيطر عليه تنظيم
"داعش" في جنوب غرب درعا.
وأعلنت األمم المتحدة ،أمس،
أن مـعـظــم الـســوريـيــن الـنــازحـيــن
قرب حدود األردن وفي المخيمات
الـ ـم ــؤقـ ـت ــة ف ـ ــي الـ ـقـ ـنـ ـيـ ـط ــرة ق ــرب

دخان الغارات الجوية فوق مدينة درعا أمس (أ ف ب)
هضبة الـجــوالن المحتلة عــادوا
إل ــى مـنــاطـقـهــم ،مـنــاشــدة أط ــراف
النزاع تمكينها من إدخال قوافل
المساعدات المجهزة عند الحدود
األردنية.
وخـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر صـ ـح ــاف ــي
ف ــي ع ـم ــان ،ق ــال الـمـنـســق المقيم
لألمم المتحدة ،منسق الشؤون
اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي األردن ،أنـ ــدرس
ب ـي ــدرس ــن ،أن ه ـن ــاك "ن ـح ــو 150
إلــى  200نــازح فقط في المنطقة
الـحــرة قــرب معبر جابر (نصيب
على الجانب السوري) ومعظمهم
م ــن ال ـ ــرج ـ ــال" ،ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان لـجــأ
إلــى المنطقة الـحــدوديــة عشرات
اآلالف من الفارين من العنف في
محافظة درعا ،مشيرا أنه ال يزال
عدد كبير في القنيطرة.

جيش الجنوب
ووس ـ ـ ــط ت ــرق ــب لـ ـب ــدء تـسـلـيــم
فصائل المعارضة في شرق درعا
السالح الثقيل للجانب الروسي،
أعلن أحد عشر فصيال مقاتال في
ريــف درع ــا الـغــربــي ،أمــس األول،
ال ـن ـف ـيــر الـ ـع ــام وت ـش ـك ـيــل "جـيــش
الجنوب" ،وذلك بعد رفض االتفاق
مع روسيا.
وأوضح البيان األول للفصائل
"جـيــش ال ـج ـنــوب" أن ــه "ن ـظــرا لما

تمر به الثورة من مرحلة خطيرة،
ً
خـ ـص ــوص ــا فـ ــي م ـه ــده ــا ب ــدرع ــا
يـجــب تــوحـيــد الـصـفــوف والـقــرار
العسكري والسياسي ،بما يحفظ
به كرامة أهلنا وثوابت الثورة"،
م ـ ــؤك ـ ــدا ج ــاه ــزيـ ـت ــه "الس ـت ـق ـب ــال
جميع من يرغب برص الصفوف
وت ـ ــوح ـ ـي ـ ــد ال ـ ـك ـ ـل ـ ـمـ ــة م ـ ـ ــن أرض
الجنوب".

بقاء إيران
و ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي أول تـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــق عـ ـل ــى
أنـ ـب ــاء أع ـ ـ ــادت ن ـش ــره ــا صـحـيـفــة
"سفابودنايا براسا" الروسية عن
إم ـكــان تعهد الــرئـيــس فالديمير
بوتين لنظيره األميركي دونالد
ترامب خالل لقائهما في هلسنكي
ب ـ ــال ـ ــوف ـ ــاء بـ ـمـ ـط ــالـ ـب ــه ومـ ـط ــال ــب
إسرائيل بإخراج القوات الموالية
إليـ ــران مــن س ــوري ــة ،أك ــد مساعد
رئيس مجلس الشورى اإليراني
ل ـل ـشــؤون ال ــدول ـي ــة ،حـسـيــن أمـيــر
ع ـبــدال ـل ـه ـيــان ،ب ـق ــاء مـسـتـشــاري
طهران العسكريين لدعم جهود
دمـ ـش ــق فـ ــي م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب،
وم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة تـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات الـ ـكـ ـي ــان
الصهيوني لجميع دول المنطقة".
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـب ــدالـ ـلـ ـهـ ـي ــان ،خ ــال
ل ـقــائــه الـسـفـيــر الـفـلـسـطـيـنــي في
طهران ،صــاح ال ــزواوي ،على أن

الحوثي يشكر نصرالله والميليشيات العراقية

"إي ــران ستواصل دعمها الحازم
للمقاومة ،ولن تتراجع" ،معتبرا
أن إسرائيل تسعى إلــى الهيمنة
على سورية بعد "داعش".

نتنياهو وبوتين
في المقابل ،أعلن رئيس الوزراء
اإلســرائ ـي ـلــي بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو،
أم ــس ،أن ــه سيتوجه إل ــى موسكو
لـعـقــد ل ـقــاء غــايــة ف ــي األه ـم ـيــة مع
بــوت ـيــن ،مـبـيـنــا أن ــه "س ـيــوضــح له
مــرة أخ ــرى الـمـبــدأيــن األساسيين
للسياسة اإلسرائيلية ،وهما أنه
لن نقبل بوجود القوات اإليرانية
وال ـم ــوال ـي ــة ل ـه ــا ف ــي أي جـ ــزء مــن
األراضي السورية ،ليس في مناطق
قريبة من الحدود وال في مناطق
بعيدة عنها .كما سنطالب سورية
وجيشها بالحفاظ على اتفاقية فك
االشتباك لعام  1974بحذافيرها".
وقـ ـ ــال ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ف ــي مـسـتـهــل
جلسة حكومته األسبوعية" ،نلتقي
بين الحين واآلخر من أجل ضمان
م ــواص ـل ــة ال ـت ـن ـس ـيــق األمـ ـن ــي بـيــن
الطرفين ،وبالطبع من أجــل بحث
ً
ال ـت ـط ــورات اإلق ـل ـي ـم ـيــة" ،مـضـيـفــا:
"م ــن الـبــديـهــي أن ـنــي عـلــى اتـصــال
دائ ــم أيـضــا مــع اإلدارة األميركية.
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مـ ــع ه ــات ـي ــن ال ـق ــوت ـي ــن
العظميين تحظى دا ئـمــا بأهمية

كبيرة ألمن إسرائيل ،وخاصة في
الفترة الراهنة".

سيتفاوض النظام مع اإليرانيين
لالنسحاب من المناطق المجاورة
لمرتفعات الجوالن على الحدود
اإلسرائيلية.

وتحدثت صحيفة "سفابودنايا
براسا" عن مساع لترامب للحصول
عـلــى ض ـمــانــات أمـنـيــة م ــن بوتين
ل ـ ـفـ ــائـ ــدة ال ـ ـم ـ ـعـ ــارضـ ــة الـ ـس ــوري ــة
المدعومة أميركيا لتأمين خروجها
م ــن م ـنــاطــق ال ـمــراق ـبــة ف ــي جـنــوب
سورية ،ومساعدته للحد من عدد
القوات الموالية إليران المتمركزة
في المنطقة مقابل عودة موسكو
إلــى المجتمع الــدولــي واالنضمام
إلـ ـ ـ ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـس ـب ــع
الصناعية.
وب ـي ـنــت الـصـحـيـفــة أن روس ـيــا
تهتم بمسألة انـسـحــاب الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة م ــن عـ ــدد م ــن ال ـج ـيــوب
الـ ـس ــوري ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك مـنـطـقــة
الـ ـتـ ـن ــف ،م ــوض ـح ــة أن روس ـ ـيـ ــا ال
ت ــداف ــع ع ــن ال ـم ـص ــال ــح اإلي ــران ـي ــة،
وإنما تسعى إلى استرجاع سورية
وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى اس ـت ـم ــرار نـشــاط
قواعدها العسكرية في المنطقة.
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة إلـ ـ ــى أن ــه
ي ـم ـك ــن ل ـ ـ ـ "الـ ـك ــرمـ ـلـ ـي ــن" االت ـ ـفـ ــاق
م ــع ن ـظ ــام األسـ ـ ــد حـ ــول ضـ ــرورة
انسحاب القوات الموالية إليــران
م ــن ال ـج ـن ــوب ،وبـ ـن ــاء ع ـلــى ذل ــك،

بقاء أميركي

صفقة هلسنكي

وف ـ ــي وق ـ ــت سـ ــابـ ــق ،أك ـ ــد قــائــد
العمليات ا لـخــا صــة فــي التحالف
الدولي جيمس جيرارد ،البقاء في
سورية لحين إتمام عملية سياسية
يـقـبــل بـهــا ال ـس ــوري ــون ويــواف ـقــون
عليها ،متهما إيــران بأنها "تدعم
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ب ـ ـعـ ــدم الـ ـمـ ـس ــاع ــدة فــي
تحقيق االستقرار ،وعلى اآلخرين
أن ي ـقــرروا مــا إذا كــانــت نشاطات
ميليشياتها تعتبر إرهابية أم ال".
ونـ ـقـ ـل ــت ق ـ ـنـ ــاة "ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة" عــن
ج ـي ــرارد قــولــه" :أم ــا بالنسبة إلــى
الـ ـتـ ـح ــال ــف ف ـن ـح ــن ن ـ ــراه ـ ــا ت ــدع ــم
ن ـشــاطــات تـشـعــل ال ـع ـنــف وتـخـلــق
الـعـنــف واإلرهـ ــاب وتـعــرقــل إحــال
السالم" ،مضيفا" :نحن ندرك تماما
أن الـ ـح ــرب ع ـل ــى داع ـ ــش ل ــم تـنـتــه
بعد ،وآثــار الشر ال تــزال موجودة
هنا ،ونريد مساعدة أهالي الرقة
ومنبج الستعادة السالم واألمن في
مناطقهم ،وعلينا التأكد من تدريب
عناصر األمن الداخلي لضمان عدم
عودة التنظيم إليهم".
(عواصم  -وكاالت)

تونس :ارهابيون يقتلون  6عناصر أمن

«الجمعية الجنوبية» تعترف بهادي وتهاجم بن دغر و«اإلخوان»

رجال أمن تونسيون في ضورة أرشيفية

أطفال ينقلون عبوات مياه بواسطة الحمير في محافظة حجة شمال اليمن أمس األول (أ ف ب)
ب ـع ـي ــد إع ـ ـ ــان ك ـت ــائ ــب م ـي ـل ـي ـش ـيــا "س ـيــد
ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء" ال ـت ــاب ـع ــة لـ ــ"الـ ـحـ ـش ــد ال ـش ـع ـبــي"
المرتبطة بطهران ،استعدادها للقتال إلى
جانبه في اليمن ،وذلك بعد أيام على إعالن
األمـيــن الـعــام ل ــ"حــزب الـلــه" حسن نصرالله
ً
ً
م ــوق ـف ــا م ـم ــاث ــا ،ت ــوج ــه زع ـي ــم الـمـتـمــرديــن
الحوثيين فــي الـيـمــن عبدالملك بــدرالــد يــن
الحوثي بالشكر إلى نصرالله والعراقيين.
وعـ ــن ن ـصــرال ـلــه قـ ــال ال ـح ــوث ــي" :ن ـش ـكــرك
على موقفك المنطلق من القيم النبيلة في
ال ــوق ــوف إل ــى جــانــب الـمـسـتـضـعـفـيــن" ،كما
شكر "األوفياء في العراق ،الذين عبروا عن
اس ـت ـعــدادهــم ل ـلــوقــوف إل ــى جــانــب الـشـعــب
اليمني في أزمته".
وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،قـ ــال أم ـي ــن ال ـك ـتــائــب
العراقية ُ
المكنى ،أبووالء الوالئي ،في مقطع
فيديو نشر على مواقع التواصل االجتماعي:
"أع ـل ــن تـطــوعــي جـنــديــا صـغـيــرا يـقــف رهــن
إشــارة السيد عبدالملك" .وأردف" :أعلن أن
كتائب سيد الـشـهــداء ،الــذي هــو فصيل من
فـصــائــل ال ــوالي ــة ،فـصـيــل م ــن فـصــائـلـكــم يا
أنصار الله ،فال يأمن الغزاة وهم يقتلوننا
في اليمن على مصالحكم بيننا في العراق".
وك ــان نـصــرالـلــه ق ــال قـبــل أي ــام إن ــه يشعر

شخصيا بأنه مقصر ،لكونه لم يتوجه الى
القتال في اليمن.
وم ـ ــع ت ـض ـي ـيــق قـ ـ ــوات ال ـح ـك ــوم ــة الـيـمـنـيــة
المدعومة من التحالف العربي الخناق على
ميليشيات حركة "أنصار الله" بالساحل الغربي
لليمن ،جدد الحوثي الدعوة ألتباعه وأنصاره
وأبناء القبائل إلى االلتحاق بعناصره ،التي
تواجه زحف القوات الموالية لحكومة الرئيس
عبدربه منصور هادي باتجاه ميناء الحديدة
االستراتيجي المطل على البحر األحمر.
واتـهــم زعـيــم المتمردين الحكومة برفض
مبادرة مبعوث األمم المتحدة الخاص مارتن
غريفيث ،بشأن إدارة أممية لميناء الحديدة.
إلى ذلك ،انطلقت أعمال "الجمعية الوطنية
الجنوبية" ،التي تضم فصائل انفصالية في
جنوب اليمن أمس ،بحضور رئيس المجلس
االنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
ونــدد رئيس الجمعية ،اللواء أحمد سعيد
بن بريك ،بالممارسات التي تقوم بها حكومة
أحمد عبيد بن دغر ،التي وصفها بـ"المفروضة"
ً
على الشعب اليمني ،منوها إلى أنها "تعبث
بــأمــن مـحــافـظــات الـجـنــوب ال ـم ـحــررة ،وتـحــرم
أهلها من خدمات الكهرباء والمياه والمرتبات
والحياة الكريمة".

وأكــد بــن بــريــك التمسك بشرعية الرئيس
ه ـ ــادي ،ودع ـ ــاه إل ــى وق ــف "مـ ـه ــازل ومــآســي"
الـحـكــومــة الـتــي اتهمها بـمـحــاولــة "نـســف ما
ت ـح ـقــق م ــن انـ ـتـ ـص ــارات ع ـل ــى الـمـيـلـيـشـيــات
ال ـحــوث ـيــة وج ـم ــاع ــات اإلرهـ ـ ــاب ف ــي مختلف
محافظات الجنوب".
وقـ ـ ــال إن "صـ ـب ــر ش ـع ـب ـنــا ل ــن يـ ـط ــول إزاء
ومن َ
ممارسات وانتهاكات الحكومة َ
وراء ها
من جماعات اإلخوان المسلمين وتوابعهم ،في
استفزاز شعبنا ومحاولة العودة باألوضاع
في الجنوب إلى ما قبل عام ."2015
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،تـمـكـنــت قـ ــوات الـجـيــش
المشتركة الموالية للحكومة اليمنية الشرعية
من السيطرة على سوق مديرية التحيتا في
محافظة الحديدة غربي البالد.
ف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،ق ــال س ـكــان إن هـنــاك
عشرات المدنيين المحاصرين بداخل التحيتا
مــن ج ــراء الـمـعــارك العنيفة المستمرة فيها
منذ يومين.
واقتحمت قــوات الجيش مديرية التحيتا
ال ـج ـم ـعــة ال ـم ــاض ـي ــة ،ض ـمــن عـمـلـيــة "ال ـن ـصــر
الذهبي" العسكرية التي أطلقتها قبل أكثر
من شهر لتحرير ميناء ومدينة الحديدة من
قبضة الحوثيين.

بـيـنـمــا تـسـتـعــد ت ــون ــس ل ـمــوســم س ـيــاحــي تـتــوقــع
السلطات أن يسجل "نهوضا فعليا" بالقطاع ،لقي 6
من أفراد الحرس الوطني مصرعهم أمس في "هجوم
إرهابي" بشمال غرب البالد ،قرب الحدود مع الجزائر.
وأعلنت وزارة الداخلية ،في بيان ،أن "دورية تابعة
لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بعين سلطان،
الحدودي التونسي  -الجزائري ،تعرضت
على الشريط ّ
إلـ ــى ك ـم ـيــن ت ـمــثــل ف ــي زرع ع ـب ــوة نــاس ـفــة أس ـف ــر عن
استشهاد ستة أعوان".
ووص ــف الـنــاطــق الــرسـمــي بــاســم وزارة الــداخـلـيــة،
العميد سفيان الزعق ،الهجوم بـ "العملية اإلرهابية"،
مشيرا الى أن المجموعة "فتحت النار على األمنيين"
بـعــد "انـفـجــار لـغــم" فـيـهــم .وتــابــع" :تـتــم اآلن عمليات
ً
تمشيط بحثا عن اإلرهابيين".
وفي وقت سابق قالت وكالة تونس إفريقيا لألنباء
(وات) الرسمية إن الكمين نصبته "مجموعة إرهابية

ق ــرب الـطــريــق الــرابــط بـيــن محمية الـفــائـجــة ومنطقة
الصريا في غار الدماء ،ألعوان حرس كانوا في دورية
على متن عربتين رباعيتي الدفع برمي قنبلة يدوية
على السيارة األمنية األولى وحصول مواجهات بعد
ذلك باألسلحة النارية".
وت ـعــد ه ــذه الـعـمـلـيــة ه ــي األول ـ ــى ف ــي تــونــس منذ
الـهـجــوم ال ــذي اسـتـهــدف فــي م ــارس  2016بــن ق ــردان
(جنوب) عندما هاجم جهاديون مقار أمنية .وتسبب
ال ـه ـجــوم فــي حـيـنــه فــي مـقـتــل  13عـنـصــرا مــن الـقــوى
األمـنـيــة وسـبـعــة مــدنـيـيــن ،فــي حـيــن قـتــل  55جهاديا
على األقل.
وال تـ ــزال حــالــة الـ ـط ــوارئ س ــاري ــة ف ــي تــونــس منذ
االع ـ ـتـ ــداء ات الــدام ـيــة ال ـتــي وق ـعــت ف ــي  ،2015عندما
استهدفت اعتداءات متحف باردو في العاصمة وفندقا
في سوسة ،مخلفة  60قتيال بينهم  59سائحا أجنبيا.
(تونس ـ أ ف ب ،رويترز)

وزير إسرائيلي متشدد يزور باحة الحرم القدسي
قام وزير الزراعة اإلسرائيلي ،اوري ارييل ،العضو
في حزب "البيت اليهودي" ،القومي الديني المتشدد،
أمس ،بزيارة باحة الحرم القدسي في القدس الشرقية،
بعد فـتــرة طويلة مــن حظر زي ــارات ال ـنــواب وال ــوزراء
اإلسرائيليين لهذا الموقع.
وتسمح الشرطة لليهود بالتوجه إلى الموقع ،لكنها
تمنعهم من الصالة هناك .ويعتبر هذا الموقع مقدسا
بالنسبة إلى اليهود ايضا ،ألنه يحتوي بنظرهم على
بقايا هيكل سليمان.
وفي أكتوبر الماضي خالل فترة شهدت أعمال عنف
فــي محيط الـمــوقــع ،منع رئـيــس الـ ــوزراء اإلسرائيلي
بنيامين نتنياهو النواب اإلسرائيليين والــوزراء من
زيارة الموقع.
ومـنــذ األس ـبــوع الـمــاضــي رف ــع ه ــذا الـحـظــر ،ونشر

رئـيــس الـبــرلـمــان ي ــوري الــدشـتــايــن تعليمات للنواب
الراغبين في زيارة الموقع.
ويجب على النواب خصوصا تنسيق زياراتهم مع
الشرطة ،كما ال يحق لهم إلقاء كلمات في المكان .ويتم
تحديد مواعيد زيارات مختلفة للنواب اليهود والعرب.
وأف ـ ــادت ت ـقــاريــر إعــام ـيــة إســرائ ـي ـل ـيــة أي ـض ــا بــأن
الزيارات ستنحصر بواحدة كل ثالثة أشهر.
وعبر ارييل في حديث لإلذاعة العامة عن أسفه لمنع
اليهود من الصالة ،موضحا أنه "المكان الوحيد في
العالم الذي تفرض فيه مثل هذه القيود على اليهود،
وهو أيضا الموقع األكثر قداسة في اليهودية".
وقامت شارين هاسكل ،النائبة عن حزب "ليكود"،
الذي يترأسه نتنياهو ،أيضا ،بزيارة الموقع صباح
أمس.

٢٣

سلة أخبار
اإلمارات تزيد التجنيد
اإلجباري إلى  16شهرًا

قالت وكالة أنباء اإلمارات (وام)،
إن دولة اإلمارات زادت مدة
التجنيد اإلجباري لرجالها من
 12إلى  16شهرا .وقالت الوكالة:
"أعلنت القيادة العامة للقوات
املسلحة  -ممثلة بهيئة الخدمة
الوطنية واالحتياطية  -زيادة
املدة القانونية للخدمة الوطنية
التي أقرها القانون االتحادي
رقم  6لعام  2014بشأن الخدمة
الوطنية للمواطنني "الذكور"
من حملة شهادة الثاني عشر/
الثانوية العامة /وما فوق لتصبح
 16شهرا بدال من  12شهرا".
وبدأت اإلمارات التجنيد
اإلجباري عام  2014للرجال
اإلماراتيني .وأبقت على مشاركة
النساء القادرات على الخدمة
عند مدة  9أشهر ،على أن يكون
التجنيد اختياريا ،ويشترط
موافقة أولياء األمر.
(دبي ـ رويترز)

آبي يقوم بزيارة
تاريخية إلريتريا

وصل رئيس وزراء إثيوبيا ،آبي
أحمد علي ،أمس ،إلى عاصمة
إرتيريا أسمرة ،في أول زيارة
رسمية ملسؤول إثيوبي منذ قرابة
عقدين من الزمن.
ويبحث آبي في أسمرة ،مع
الرئيس اإلرتيري ،أسياسي
أفورقي ،العالقات الثنائية،
إضافة إلى امللفات الخالفية بني
البلدين ،وأبرزها ملف الحدود،
بينما يتوقع أن تستمر زيارة
آبي يومني .وكان وفد أرتيري زار
العاصمة اإلثيوبية ،أديس أبابا،
قبل أسبوع ،تمهيدًا لهذه الزيارة
التاريخية ،التي ينتظر أن تضع
حدًا لواحدة من أطول التوترات
في القارة اإلفريقية.

احتجاجات في الجزائر
بسبب األوضاع االقتصادية

اندلعت موجة احتجاجات
عنيفة جنوب الجزائر،
تنديدًا بمماطلة السلطات في
تحسني األوضاع االجتماعية
واالقتصادية لسكان املنطقة،
رافقتها دعوات تهدئة واعتراف
حكومي بشرعية مطالبهم.
وخرج سكان محافظة بشار
جنوب غربي الجزائر ،مساء
أمس األول ،إلى الشارع،
لالحتجاج على تأخر السلطات
في توزيع قطع األرض واملساكن
االجتماعية عليهم ،وتنديدًا
بغياب العدالة بني مدن الشمال
والجنوب.

المغرب :تظاهرة تضامنية
مع قادة «حراك الريف»

تظاهر آالف االشخاص ،أمس،
في الدار البيضاء للتنديد
باألحكام التي صدرت بحق
ناشطي "حراك الريف" الذي
شهده شمال املغرب في 2016
و ،2017ودعوا الى اإلفراج عنهم،
كما أفاد مراسل وكالة فرانس
برس.
والحشد الذي ضم ناشطني
يساريني ونقابيني وأقرباء
املوقوفني ،سار على مدى أكثر
من ساعتني في وسط العاصمة
االقتصادية للمغرب أمام أنظار
قوات األمن.
(الدار البيضاء ـ أ ف ب)
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سلة أخبار
هدوء نسبي
في شوارع نانت

ً
عاد الهدوء نسبيا إلى أحياء
مدينة نانت ،غرب فرنسا،
بعد بضع ليال من اعمال
الشغب ،التي تلت مصرع شاب
برصاص شرطي خالل عملية
تفتيش.
وليل السبت -األحد ،أحصي
إحراق  18سيارة ،خصوصا
في حي براي .لكن أي مبنى لم
يتعرض للتخريب ،ولم تحصل
مواجهات مع قوى األمن وال
اعتقاالت.
وتسبب مقتل الشاب أبوبكر
فوفانا ( 22عاما) ،الجزائري
األصل والمتحدر من غارج-لي-
غونيس بالمنطقة الباريسية،
في  4ليال متتالية من اعمال
العنف في أحياء نانت التي
توصف بأنها «حساسة».

صورة وزعتها الخدمة الصحافية الرئاسية التركية أمس األول تظهر إردوغان لدى وصوله إلى «مركز يحيى كمال البيطلي» في إسطنبول

قبل ساعات من رفع قانون
الطوارئ ،الذي تم فرضه غداة
االنقالب الفاشل في يوليو
 ،2016وتم تمديده باستمرار
مذاك ،وعشية دخول النظام
الرئاسي الجديد حيز التنفيذ،
بموجب تعديل دستوري
تم تبنيه بعد استفتاء أجري
في أبريل  ،2017أصدرت
السلطات التركية أمس مرسوما
يقضي بعزل أكثر من  18ألف
موظف.

أعلنت السلطات التركية ،أمس،
إق ــال ــة أكـ ـث ــر م ــن  18أل ـ ــف مــوظــف
جــديــد ،بينهم الكثير مــن عناصر
قــوات األمــن ،إضافة إلــى مدرسين
وجامعيين ،قبل بــدء رجــب طيب
إردوغان واليته الرئاسية الجديدة،
واح ـ ـت ـ ـمـ ــال رف ـ ـ ــع ح ـ ـ ــال الـ ـ ـط ـ ــوارئ
المفروضة منذ نحو سنتين بعد
االنقالب الفاشل.
وف ــي ال ـم ـج ـمــوع ،اق ـي ــل 18632
شخصا من وظائفهم ،بينهم أكثر
مــن  9000مــن العاملين فــي جهاز
الشرطة ،و 6000من عناصر القوات
المسلحة ،حسبما جاء في مرسوم
ق ــان ــون ن ـشــر أم ـ ــس ،ف ــي ال ـجــريــدة
الرسمية.
كـمــا تضمنت ال ئ ـحــة المقالين
نحو ألف موظف في وزارة العدل،
و 650فــي وزارة الـتـعـلـيــم ،بينهم
 199أكــادي ـم ـيــا م ــن ج ــام ـع ــات في
أنحاء البالد ،بينما أعاد المرسوم
 148ش ـخ ـص ــا مـ ــن ال ـع ـس ـكــري ـيــن
والـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن ال ـح ـك ــوم ـي ـي ــن إل ــى
مناصبهم السابقة.
ويـ ـ ـق ـ ــدم ه ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــرسـ ــوم ع ـلــى
أن ــه األخ ـيــر ال ـص ــادر فــي ظــل حــال
الطوارئ التي أعلنت غداة االنقالب
الفاشل في يوليو .2016
وه ـ ـ ــي ال ـ ــدفـ ـ ـع ـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة مــن
المقالين التي تصدرها السلطات
الـتــركـيــة ف ــي إطـ ــار ح ــال ال ـط ــوارئ

التي فرضت غداة االنقالب الفاشل
في يوليو  ،2016ويعاد تجديدها
ب ـش ـكــل دوري .وت ـن ـت ـهــي رسـمـيــا
الفترة األخيرة من حالة الطوارئ
في  19يوليو الجاري.
وتـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـم ـ ـن ـ ـظ ـ ـم ـ ــات غـ ـي ــر
الـحـكــومـيــة ،ال ـتــي تـعـنــى بــالــدفــاع
عــن ح ـقــوق اإلن ـس ــان ،ب ـشــدة بهذه
اإلقاالت ،واألمر سيان بالنسبة الى
المعارضة التركية التي تعتبرها
وسيلة إلسكات أي صوت معارض،
أما الحكومة فتدافع بشدة عن هذه
اإلجراءات التي تعتبرها ضرورية
لمكافحة «التهديد اإلرهابي» داخل
المؤسسات الحكومية.
أم ـ ــا وس ــائ ــل االعـ ـ ـ ــام ال ـتــرك ـيــة
فنقلت أن حــال ال ـطــوارئ قــد ترفع
ال ـ ـيـ ــوم ،ب ـع ــد أن ي ـ ــؤدي إردوغ ـ ـ ــان
ال ـي ـم ـي ــن ال ــدسـ ـت ــوري ــة إث ـ ــر إع ـ ــادة
ان ـت ـخــابــه ل ــوالي ــة ج ــدي ــدة ف ــي 24
يونيو الماضي ،وكــان وعــد خالل
ح ـم ـل ـتــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ب ــرف ــع حــالــة
الطوارئ.
ي ــذك ــر أن ال ـ ـمـ ــرسـ ــوم الـ ـص ــادر
أمــس نافذ وال يتطلب المصادقة
البرلمانية عليه ،ويبدأ سريانه فور
توقيعه من قبل أعضاء الحكومة
وال ــرئـ ـي ــس ونـ ـش ــره ف ــي ال ـج ــري ــدة
الرسمية.
كما سيشهد الـيــوم بــدء العمل
بالنظام الرئاسي فــي تركيا بناء

على التعديالت الدستورية التي
أقرت باستفتاء في أبريل .2017
وبموجب هذا النظام الرئاسي،
ف ــإن الـسـلـطــات الـتـنـفـيــذيــة تصبح
حكما بــأيــدي رئيس الـبــاد ،الــذي
سيكون ق ــادرا أيـضــا على إصــدار
مراسيم رئاسية.
وقـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة بــن
عـلــي يـلــدريــم ،األس ـبــوع الـمــاضــي،
إن «ال ـح ـك ــوم ــة ال ـج ــدي ــدة ستعلن
االثنين (اليوم) وستعلن رفع حالة
الطوارئ».
وتفيد منظمة «هيومن رايتس
جــويــن بــاتـفــورم» غير الحكومية
ب ــأن  112679شـخـصــا أقـيـلــوا من
وظــائـفـهــم حـتــى  20م ــارس ،2018
ب ـي ـن ـه ــم أكـ ـث ــر مـ ــن  8000عـنـصــر
ف ــي الـ ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ،و33000
مــن الـعــامـلـيــن فــي وزارة الـتــربـيــة،
و 31000مــن الـعــامـلـيــن فــي وزارة
الداخلية ،بينهم  22600يعملون
في اإلدارة العامة لالمن.
وتتهم السلطات التركية الداعية
فتح الله غولن ،المقيم في الواليات
المتحدة ،بالوقوف وراء االنقالب
ال ـفــاشــل ،وت ـمــت إق ــال ــة الـكـثـيــر من
االشخاص بتهمة االرتباط به .اال
ان غولن ينفي تماما ان تكون له اي
عالقة باالنقالب الفاشل.
وتـشـيــر أرق ــام الـحـكــومــة إلــى أن
 77ألف شخص من الذين اعتقلوا

(أ ف ب)

أوق ـ ـفـ ــوا ل ــاش ـت ـب ــاه فـ ــي إقــام ـت ـهــم
عالقات مع غولين.
ويـ ـب ــدو أن ال ـس ـل ـط ــات مــاضـيــة
فــي مــاحـقــاتـهــا ،وأعـلـنــت الجمعة
الـمــاضــي ص ــدور مــذكــرات توقيف
بـ ـح ــق  346عـ ـنـ ـص ــرا مـ ــن الـ ـق ــوات
المسلحة ،لالشتباه فــي إقامتهم
ع ـ ــاق ـ ــات م ـ ــع الـ ـمـ ـح ــرضـ ـي ــن ع ـلــى
االنقالب الفاشل.
كما شملت لــوا ئــح المقالين أو
الـمـعـتـقـلـيــن آالف االشـ ـخ ــاص من
المتهمين باالرتباط بـ»حزب العمال
ال ـكــردس ـتــانــي» ،ال ــذي يـقــود تـمــردا
داميا في جنوب شرقي تركيا منذ
عام  ،1984وتعتبره أنقرة منظمة
اره ــابـ ـي ــة ،ك ـم ــا ي ـص ـن ـفــه االتـ ـح ــاد
االوروبي والواليات المتحدة ايضا
في عداد المنظمات االرهابية.
من جهة ثانية ،تضمن مرسوم
أمس ،أيضا ،اغالق  12جمعية ،و3
صحف ،وقناة تلفزيونية ،ومن بين
الصحف التي اقفلت صحيفة «والة»
الناطقة باللغة الكردية في محافظة
ديار بكر ،وصحيفة «اوزغورلوكشو
دي ـم ــوك ــراس ــي» ال ـم ــؤي ــدة ل ــاك ــراد،
وسبق أن داهمت الشرطة مكاتبها
في إسطنبول مارس الماضي.

يلدريم
وبالتزامن ،رشح حزب «العدالة

تايلند :إنقاذ  6من «فتية الكهف»
خــال المرحلة األول ــى التي
ت ـم ــت أم ـ ــس م ــن ع ـم ـل ـيــة شــاقــة
إلخـ ــراج األط ـف ــال االث ـن ــي عشر
وم ــدرب ـه ــم ،الـعــالـق ـيــن م ـنــذ 15
يــومــا داخ ــل كـهــف فــي تايلند،
نجحت فرق اإلنقاذ في إجالء 6
فتيان ،على أن يتبعهم اآلخرون
في الساعات المقبلة.
وب ـح ـســب آخ ــر حـصـيـلــة من
المنقذين ،نجح ستة من الفتية
في الخروج من الكهف سالمين،
ي ـ ــراف ـ ــق ك ـ ــا م ـن ـه ــم غـ ــواصـ ــان
مـحـتــرفــان ،أحــده ـمــا تايلندي
واآلخر أجنبي.
ونـ ـق ــل ال ـف ـت ـي ــة ال ـس ـت ــة عـلــى
متن سيارات اسعاف ،ومن ثم
طــوافــات فــي ات ـجــاه مستشفى
تشيانغ راي ،وقد رأى مراسلو
وك ــال ــة ف ــران ــس ب ــرس س ـيــارات
اسـ ـع ــاف تـ ـغ ــادر ال ـم ـك ــان نحو
مهبط للطوافات.
وقـ ـ ـ ــال قـ ــائـ ــد خـ ـلـ ـي ــة االزم ـ ـ ــة
نــارونـغـســاك اوســوتــانــاكــورن،
خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي أم ــس،
إن «ال ـع ـم ـل ـيــة الـمـقـبـلــة سـتـبــدأ
خ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـش ـ ــر س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات ع ـل ــى
األق ـ ــل» ،بـعــدمــا أع ـلــن قـبــل ذلــك
في الصباح أن «الساعة حلت،
والفتيان مستعدون لمواجهة
كل التحديات».
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــون ع ــن
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات اإلن ـ ـ ـقـ ـ ــاذ أكـ ـ ـ ـ ــدوا أن
األط ـف ــال سـيـخــرجــون «الــواحــد
تلو االخ ــر ،وسيستغرق االمــر
يومين الــى ثالثة» ،وقــد اختار
هؤالء في نهاية المطاف إخراج
ال ـف ـت ـي ــان ض ـم ــن مـجـمــوعـتـيــن
األولى من ستة أطفال ،والثانية
من سبعة.
وجرت عملية اإلجالء األولى
على نحو أسرع من المتوقع ،إذ
بدأ إخراج األطفال العالقين قبل
أكـثــر مــن ساعتين مــن الموعد
الـمـحــدد ب ــداي ــة ،ول ــم تنشر أي
صورة عن العملية بعد.
وكـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـف ـ ـت ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ف ــري ــق
«الخنازير الـبــريــة» لكرة القدم
ومـ ـ ــدرب ـ ـ ـهـ ـ ــم الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاب دخـ ـ ـل ـ ــوا
الس ـت ـك ـشــاف الـ ـمـ ـغ ــارة ف ــي 23
يــون ـيــو ب ـعــد ح ـصــة تــدري ـب ـيــة،
لـسـبــب ل ــم ي ـعــرف ب ـعــد ،لكنهم
عـ ـلـ ـق ــوا ف ـي ـه ــا ب ـس ـب ــب ارتـ ـف ــاع
منسوب المياه في هذا الكهف

الــواقــع فــي شـمــال تايلند عند
الحدود مع بورما والوس.
وكـ ـ ـ ــان يـ ـحـ ـت ــاج ك ـ ــل غ ـ ــواص
م ـت ـمــرس الـ ــى  11س ــاع ــة لقطع
المسافة للوصول الــى الفتيان
العالقين مــع مــدربـهــم ،اي ست
ساعات للذهاب وخمس ساعات
لإلياب بفضل التيار.

ويـتـضـمــن ال ـم ـســار لـلـخــروج
من الكهف مراحل صعبة ينبغي
خاللها الغوص تحت الماء.
وفـ ــي م ــؤش ــر الـ ــى ال ـم ـخــاطــر،
قضى غواص سابق في البحرية
التايلندية الجمعة خالل عملية
تزويد الفتيان بالمؤن ،يضاف
الـ ــى ذلـ ــك ان جـ ـ ــزء ا م ــن الـفـتـيــة

الــذيــن ت ــراوح اعـمــارهــم بين 11
و 16عاما ال يحسنون السباحة.
وق ــال ن ــوب ــورات خانثافونغ،
الـ ـم ــدرب الــرئ ـي ـســي ل ـفــريــق كــرة
القدم« :ارسل إليهم قوتي ،وآمل
ان ينجحوا في الوصول الى بر
االمان».
وقالت خلية االزمة ان الظروف

هايتي :مقتل  7باحتجاجات
على رفع أسعار المحروقات

«مثالية» لعملية االجالء ،السيما
فــي مــا يتعلق بمستوى المياه
في الكهف ،اال ان عودة االمطار
الموسمية المتوقعة قريبا قد
تغمر جــزء ا كبيرا مــن الصخرة
ال ـت ــي ل ـج ــأت ال ـي ـهــا الـمـجـمــوعــة
العالقة .وقــد اخلت فــرق االنقاذ
صباح امس موقع الكهف.
وقالت الشرطة ،عبر مكبرات
الصوت في المكان الذي يتواجد
فـيــه م ـئــات الـصـحــافـيـيــن الــذيــن
يـتــابـعــون ه ــذه الـقـضـيــة بعدما
اخ ـ ــذت ب ـع ــدا عــال ـم ـيــا« :يـنـبـغــي
خـ ـ ـ ـ ــروج كـ ـ ــل االشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص غ ـيــر
الـمـعـنـيـيــن بـعـمـلـيــة االن ـق ــاذ من
المنطقة فورا».
وقـ ـ ـ ــد ت ـ ـلـ ــت اع ـ ـ ـ ــان الـ ـش ــرط ــة
حــركــة كـبـيــرة فــي المخيم الــذي
نصبه الصحافيون في المكان
مــع انتشار الكاميرات واالســرة
الـمـيــدانـيــة ،لـيـكــونــوا فــي افضل
م ــوق ــع ل ـت ـصــويــر عـمـلـيــة اج ــاء
الفتية.
وكـ ـ ـ ــان قـ ــائـ ــد خ ـل ـي ــة االزمـ ـ ــة
حـ ـ ــذر م ـ ـسـ ــاء ال ـج ـم ـع ــة مـ ــن ان
توافد وسائل االعــام الى هذه
المنطقة الجبلية ا لــوا قـعــة في
غابة استوائية يطرح مشكلة،
مـشـيــرا ال ــى ان «أل ـفــرق الطبية
اشتكت لديه من ان االمر يطرح
مشكلة».
وأمـ ـ ــام ت ــواف ــد الـصـحــافـيـيــن،
نصبت السلطات حواجز معدنية
إلبعادهم والسماح للمسعفين
بالعمل بعيدا عن الكاميرات.
وانـتـقــل الـكـثـيــر مــن وســائــل
االعالم الى مستشفى تشيانغ
راي الواقع على مسافة ساعة
من الموقع ،وإلى حيث سينقل
الفتية ،اال ان السلطات منعت
اقترابهم من المستشفى ايضا.
وك ــان ــت فـ ــرق االنـ ـق ــاذ ت ــدرس
مـنــذ اي ــام ع ــدة مـخــاطــر لعملية
االنـ ـق ــاذ ،خ ـصــوصــا ب ـعــد تــوقــع
هطول امطار موسمية قريبا ،ما
قد يأتي على الجهود المبذولة
لشفط المياه من الكهف.
ونـ ـجـ ـح ــت فـ ـ ــرق االنـ ـ ـق ـ ــاذ فــي
ادخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ق ـ ـس ـ ـطـ ــل ي ـ ـم ـ ـتـ ــد ع ـل ــى
كيلومترات عدة لنقل االكسجين
ال ـ ــى ال ـج ـي ــب الـ ـ ــذي لـ ـج ــأت ال ـيــه
المجموعة.
(ماي ساي  -أ ف ب)

والتنمية» الحاكم نائبه عن والية
إزمـ ـي ــر ،رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ب ــن علي
يلدريم لرئاسة البرلمان للدورة
المقبلة.
وتـقــدم رئيس الكتلة النيابية
للحزب ناجي بوستانجي ونوابه
بطلب ترشيح يلدريم إلى األمين
العام للبرلمان محمد علي قمبوز
أوغلو.
وفـ ــي ت ـصــريــح ص ـح ــاف ــي ،قــال
بوستانجي بعد تقديم ترشيح
يلدريم لمكتب رئيس البرلمان إن
البرلمان سيستقبل الترشيحات
ع ـلــى مـ ــدار  5أيـ ــام وف ـق ــا لـلــوائــح
ال ــداخ ـل ـي ــة ،ي ـتــم ب ـعــدهــا انـتـخــاب
رئيسه الخميس المقبل ،مضيفا
ان «عملية انتخاب رئيس البرلمان
لن تستغرق طويال وستختتم في
يوم واحد».
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،اعـ ــرب
يـلــدريــم عــن تمنياته ب ــأن «تـكــون
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ج ـ ـيـ ــدة ل ــدول ـت ـن ــا
وامـ ـتـ ـن ــا» .وي ـع ـت ـبــر ي ـل ــدري ــم آخــر
رئ ـي ــس ل ـ ـلـ ــوزراء ف ــي تــرك ـيــا بعد
تحول نظام الحكم في البالد من
النظام البرلماني الــى الرئاسي،
إثر فوز إردوغــان بانتخابات 24
يونيو الماضي.
ومن المقرر أن يؤدي إردوغان
ال ـي ـم ـيــن أمـ ـ ــام ال ـب ــرل ـم ــان الـ ـي ــوم،
السـ ـ ـت ـ ــام رئ ـ ــاس ـ ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة

رس ـم ـيــا ،ويـعـلــن بـعــدهــا تشكيل
الحكومة الجديدة.

اعتقال  3طالب
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،اع ـت ـق ـل ــت
ال ـس ـل ـط ــات ال ـت ــرك ـي ــة  3طـ ــاب مــن
جــامـعــة فــي أن ـقــرة ،بسبب «إهــانــة
الرئيس» على الفتة حملوها خالل
حفل تخرج.
وذكرت وكالة أنباء «األناضول»
الرسمية أن مكتب المدعي العام
في أنقرة أجرى تحقيقا بشأن طلبة
«جامعة الشرق االوسط التقنية».
وحـمـلــت مـجـمــوعــة مــن الـطــاب
الفـتــة تحمل رسـمــا كــاريـكــاتــوريــا
ي ــرج ــع إلـ ــى عـ ــام  ،2006وي ـص ــور
إردوغ ــان في هيئة عــدة حيوانات
م ـخ ـت ـل ـف ــة ع ـ ـلـ ــى غـ ـ ـ ــاف ال ـم ـج ـل ــة
الساخرة الشهيرة «بنجوين» .ورفع
إردوغ ـ ـ ــان ،رئ ـيــس ال ـ ــوزراء آنـ ــذاك،
دع ــوى ضــد «بـنـجــويــن» للحصول
ع ـلــى ت ـع ــوي ــض ،ل ـكــن مـحـكـمــة في
أنقرة أسقطت القضية.
وفـ ـ ــي تـ ــرك ـ ـيـ ــا ،ت ـ ــم اسـ ـتـ ـه ــداف
الـعـشــرات بتهمة إهــانــة اردوغ ــان،
بما في ذلك عبر وسائل التواصل
االجتماعي.
(أنقرة  -وكاالت)

بومبيو ينصح زعيم كوريا
الشمالية بـ «نموذج فيتنام»

لقي ماال يقل عن  7أشخاص
حتفهم في هايتي ،بعد أن
اندلعت احتجاجات اتسمت
بالعنف ،بسبب زيادة كبيرة
في أسعار المحروقات كان من
المزمع تطبيقها.
وأشعل المتظاهرون النار
في إطارات السيارات ،ونهبوا
المتاجر ،وأضرموا النار في
سيارات بالعاصمة بورت أو
برنس.

نيكاراغوا :أورتيغا يرفض
تبكير االنتخابات

رفض رئيس نيكاراغوا
دانيال أورتيغا ،تقديم موعد
االنتخابات ،كما يطلب
المعارضون الذين وصفهم
ً
علنا بأنهم «مجموعة من
االنقالبيين».
وقال أورتيغا خالل تظاهرة
لمناصريه في ماناغوا «هنا،
الدستور ُي ّ
حدد القواعد» ،و»ال
يمكن تغيير القواعد بين ليلة
ّ
وضحاها فقط ألن مجموعة
من االنقالبيين خطرت لهم هذه
الفكرة».

مقتل جندي أميركي
برصاص مجندين أفغان

بومبيو ونظيراه الياباني والكوري الجنوبي في طوكيو أمس (رويترز)
ّ
حض وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ،أمس ،كوريا الشمالية
على اتباع «نموذج فيتنام» ،قائال إن الرئيس دونالد ترامب يؤمن
بإمكانية أن تحذو بيونغ يانغ حذو هانوي نحو تطبيع العالقات مع
واشنطن وتحقيق الرخاء.
لكنه أضاف أنه من أجل تحقيق ذلك ،فإن على زعيم كوريا الشمالية
كيم جونغ أون اقتناص الفرصة الحالية.
وقال بومبيو ،الذي كان يتحدث إلى مسؤولين تنفيذيين لشركات
في العاصمة الفيتنامية هانوي ،التي وصلها من طوكيو ،إن الواليات
المتحدة تأمل أن تصل شراكتها مع كوريا الشمالية يوما ما إلى
المستوى نفسه الذي وصلت إليه مع فيتنام.
وتأتي تصريحات بومبيو بعد محادثات فاترة أجراها في بيونغ
يــانــغ بـهــدف إق ـنــاع كـيــم بالتخلي عــن األسـلـحــة ال ـنــوويــة .واتهمت
كوريا الشمالية وزير الخارجية األميركي باتباع دبلوماسية «رجال
العصابات» خالل تلك المحادثات.
وفي مؤتمر صحافي مشترك في طوكيو ،أمس ،مع نطيريه الياباني
تارو كونو والكورية الجنوبية كانغ كيونغ هوا ،أعلن بومبيو أن نزع
السالح النووي الكوري الشمالي نص عليه «القرار باإلجماع الذي
أصدره مجلس األمن» .وقال إنه اليزال هناك عمل كثير يتعين القيام
به ،لكنه واثق أن الزعيم الكوري الشمالي ،سيلتزم بتعهده التخلي عن
األسلحة النووية الذي قطعه خالل قمة مع الرئيس األميركي دونالد
ترامب في سنغافورة الشهر الماضي.
ّ
كما أكد وزير الخارجية األميركي ،أن العقوبات ستبقى مفروضة
على بيونغ يانغ حتى «نزع السالح النووي بالكامل وعلى نحو ُيمكن
التحقق منه بشكل تام».
ً
وردا على بيان لكوريا الشمالية اتهمته فيه باتباع دبلوماسية
«رجال العصابات» بعد محادثاته في بيونغ يانغ استمرت يومين،
اعتبر وزيــر الخارجية األميركي أن كوريا الشمالية بانتقادها هذا
األسلوب ،إنما تنعت العالم أجمع.
وقال« :إذا كانت هذه المطالب شبيهة بأسلوب العصابات ،فذلك
ً
ً
يعني أن العالم عصابة ،ألن هناك قرارا موحدا بشأن تلك المطالب من
قبل مجلس األمن وحول ما يجب تحقيقه في هذا الشأن».
(عواصم  -وكاالت)

قتل جندي أميركي وأصيب
اثنان آخران في جنوب
أفغانستان في هجوم شنه
مجندون أفغان.
وتطلق القوات األميركية
على الهجمات التي يشنها
جنود أو رجال شرطة أفغان
على العسكريين األميركيين
الذين يؤازرونهم أو يدربونهم
اسم «هجمات من الداخل»،
أو هجمات «من الخضر على
الزرق».

إسبانيا قد تتحول إلى
نقطة وصول للمهاجرين

ّ
حذر مدير الوكالة المكلفة
مراقبة حدود االتحاد
األوروبي ،أمس ،من أن طريق
المتوسط الغربي من المغرب
إلى اسبانيا قد يصبح الطريق
الرئيسي المقبل لالجئين
الساعين للوصول إلى أوروبا.
وقال فابريس ليجيري مدير
وكالة «فرونتكس»« :إذا سألتني
ما أكبر مخاوفي الحالية
فسأقول اسبانيا».
وتشير بيانات منظمة الهجرة
الدولية الى أن عدد المهاجرين
الذين وصلوا إلى إسبانيا بلغ
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دوليات

أخبار مصر

«مجلس الدولة» المصري يرفض قانون الصحافة لعدم الدستورية
• «األعلى لإلعالم» يدافع عن حظر النشر في «مستشفى السرطان» • حكومة مدبولي تقترب من «الثقة»

سلة أخبار
القمح الروسي الفاسد
«خاص»

قالت وزارة التموين
المصرية ،أمس ،إن شحنة
القمح الروسي الفاسد البالغ
حجمها  45ألف طن التي
ضبطتها السلطات األسبوع
الماضي تتبع شركة خاصة.
كانت صحيفة األخبار
الرسمية قالت األسبوع
الماضي إن قوات األمن في
مدينة اإلسكندرية بشمال
البالد ضبطت شحنة القمح
الفاسد في األول من يوليو،
مشيرة إلى أن الشحنة
التي أفرج عنها منذ شهور
تحتوي على "سوس أسود
ودود".
وقالت وزارة التموين في
بيان أمس "تلك الشحنة ال
تتبع الوزارة ،وإنما تتبع
إحدى شركات القطاع
الخاص".

ً
مجتمعا أمس مع وزير التموين علي مصيلحي بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لبحث ضبط األسعار وتوفير السلع األساسية في األسواق ووضع المخزون االستراتيجي من األرز
السيسي

السيسي يسمح باستيراد األرز

القاهرة  -رامي ابراهيم

في وقت ال تزال تداعيات قرار
النيابة العامة في مصر إحالة
رئيس المجلس األعلى لإلعالم
مكرم محمد ًأحمد للتحقيق،
إلصداره قرارا بحظر النشر في
اتهامات موجهة لمستشفى
سرطان األطفال ،رفض
مجلس الدولة مشروع قانون
تنظيم الصحافة واإلعالم لعدم
دستوريته .واقترب مجلس
النواب من الموافقة على بيان
حكومة مصطفى مدبولي
ومنحها الثقة.

اع ـ ـ ـتـ ـ ــرض ق ـ ـسـ ــم الـ ـتـ ـش ــري ــع
ب ـم ـج ـل ــس الـ ـ ــدولـ ـ ــة ف ـ ــي م ـصــر
على قــا نــون تنظيم الصحافة
واإلعالم ،لوجود شبهات عدم
دسـ ـت ــوري ــة ،خ ــاص ــة لـتـقـيـيــده
حــر يــة ا ل ـص ـحــا فــة ا ل ـتــي ينص
عليها الدستور.
و قــال المجلس ،فــي تقريره
ا لــذي حصلت "ا لـجــر يــدة" على
ن ـس ـخ ــة م ـ ـنـ ــه ،إن ا لـ ـ ـم ـ ــادة 12
بـ ـه ــا ش ـب ـه ــة ع ـ ـ ــوار دسـ ـت ــوري
وانـ ـتـ ـه ــاك ل ـح ــري ــة ال ـص ـحــافــة
ال ـتــي كـفـلـهــا ال ــدس ـت ــور ،ألنـهــا
ت ـش ـت ــرط حـ ـص ــول ال ـص ـحــافــي
أو اإلعــامــي عـلــى الـتـصــاريــح
ال ـ ــازم ـ ــة ل ـم ـم ــارس ــة ح ـق ــه فــي
حضور المؤتمرات والجلسات
واالجتماعات العامة وإ جــراء
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ات مـ ـ ــع الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
والتصوير في األماكن العامة
غير المحظور التصوير فيها.
وأ كــد التقرير أن بالمادة 6
التي تنص على أنه« :ال يجوز
ت ــأس ـي ــس م ــواق ــع إل ـك ـتــرون ـيــة
فــي جـمـهــور يــة مـصــر العربية
أو إدار ت ـ ـهـ ــا أو إدارة مـكــا تــب
أو فـ ــروع ل ـمــواقــع إلـكـتــرونـيــة
تعمل من خارج الجمهورية إال
بـعــد ا لـحـصــول عـلــى ترخيص
بـ ــذلـ ــك مـ ــن ال ـم ـج ـل ــس األعـ ـل ــى
وف ـ ـ ــق الـ ـ ـض ـ ــواب ـ ــط والـ ـ ـش ـ ــروط
التي يضعها في هذا الشأن»،
شـبـهــة ع ــدم دس ـت ــوري ــة ،فـكــان
لــزا مــا عـلــى ا ل ـقــا نــون أن يضع

اإل طــار العام ا لــذي يحكم منح
ال ـ ـتـ ــراخ ـ ـيـ ــص الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ب ـت ـلــك
المادة.

مجلس حقوق اإلنسان
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذات ـ ـ ـ ــه ،أع ـل ــن
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـق ـ ــوم ـ ــي ل ـح ـق ــوق
اإلنسان رفضه مشروع القانون،
وطالب في رسالة إلــى مجلس
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب بـ ـتـ ـع ــدي ــل ن ـص ــوص ــه
"واستخدام ألفاظ دقيقة بعيدا
عـ ــن الـ ـغـ ـم ــوض والـ ـت ــوس ــع فــي
وص ــف الـمـخــالـفــات وال ـجــرائــم،
ب ـ ـمـ ــا يـ ـحـ ـق ــق ال ـ ـض ـ ـبـ ــط ال ـ ـ ــازم
إلنـجــاز الـقــانــون وفــق الفلسفة
التي يعكسها الدستور ،والتي
يشدد فيها على الحق في حرية
الرأي والتعبير ،ويرسى مبادئ
محددة لصياغتها".
واع ـ ـ ـتـ ـ ــرض الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ع ـلــى
المادة رقم  ،4التي نصت على
أنـ ـ ــه "ي ـح ـظ ــر ع ـل ــى ال ـمــؤس ـســة
ا لـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــا فـ ـ ـي ـ ــة أو ا لـ ــو س ـ ـي ـ ـلـ ــة
اإلعالمية والموقع االلكتروني
بــث أو نشر أي م ــادة أو إعــان
يتعارض في محتواه مع أحكام
الدستور ،أو تدعو إلى مخالفة
القانون أو تخالف االلتزامات
الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة فـ ــي مـ ـيـ ـث ــاق الـ ـش ــرف
المهني".
وأوضـ ـ ـ ــح فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـص ــدد
أن مــوا ث ـيــق ال ـش ــرف ا لـمـهـنـيــة
هي التزامات طوعية تعلنها

ا لـجـمــا عــات ا لـمـهـنـيــة ،ومعظم
ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـم ـ ــواثـ ـ ـي ـ ــق ف ـ ـ ــي أغـ ـل ــب
دول ا ل ـع ــا ل ــم ال ت ـن ـط ــوي عـلــى
ع ـق ــوب ــات ج ــزائ ـي ــة ،وبــال ـتــالــي
ال يـ ــرى ا ل ـم ـج ـلــس أن ت ـجــر يــم
الـ ـمـ ـم ــارس ــات الـ ـت ــي تـحـظــرهــا
م ــواث ـي ــق الـ ـش ــرف الـصـحــافـيــة
واإلعالمية يخدم حرية الرأي،
مـ ــؤكـ ــدا ض ـ ـ ــرورة ال ـ ـتـ ــزام ه ــذه
المواثيق بطابعها األخالقي
والطوعي.
وأشـ ــار إل ــى أن ــه ت ــم تـحــديــد
ا ل ـح ــاالت ا ل ـتــي ال ي ـجــور فيها
ا لـ ـ ـت ـ ــر خـ ـ ـي ـ ــص أو ا لـ ـتـ ـص ــر ي ــح
ب ــإ ن ـش ــاء أي و س ـي ـلــة إ عــا م ـيــة
أو ال ـس ـمــاح ل ـهــا بــاال س ـت ـمــرار
ف ــي م ـم ــارس ــة ن ـشــاط ـهــا ،ومــن
ذلـ ـ ـ ــك "الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوة إلـ ـ ـ ــى نـ ـش ــاط
مـعــاد لـمـبــادئ الديمقراطية"،
أو "ا ل ـ ــد ع ـ ــوة إ ل ـ ــى نـ ـش ــاط ذي
طـ ـ ــابـ ـ ــع سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري" ،الف ـ ـ ـتـ ـ ــا إل ـ ــى
أن تـ ـل ــك ا ل ـ ـع ـ ـبـ ــارات ال ت ـت ـســم
بـ ــالـ ــدقـ ــة ال ـ ـ ــازم ـ ـ ــة ،وي ـص ـع ــب
جـ ــدا ت ـعــري ـف ـهــا ب ـش ـكــل دق ـيــق،
م ـمــا يــوســع ن ـطــاق اس ـت ـهــداف
الممارسات الصحافية ،ويضر
بحرية الرأي والتعبير.
ولفت إلى أن المادة  19التي
تتيح للمجلس األعلى لإلعالم
وقف أو حجب موقع شخصي
أو مدونة أو حساب الكتروني
ي ـب ـل ــغ عـ ـ ــدد م ـت ــاب ـع ـي ــه  5آالف
أو اك ـثــر عـنــد ارت ـك ــاب مخالفة
ّ
معينة ،أمــر يـهــدد حــريــة الــرأي

عودة «طفل الشروق» والشرطة تالحق الجناة

دفع فدية مليوني جنيه وتقارير عن استردادها ...والنيابة تستدعي الجد
عـ ـ ـ ــاد هـ ـ ـش ـ ــام س ـ ــام ـ ــي ال ـط ـف ــل
الـمـخـتـطــف م ــن مــديـنــة ال ـشــروق
إلى أسرته ،بعد دفع مبلغ فدية
ل ـل ـم ـت ـه ـم ـيــن ب ـخ ـط ـفــه ب ـل ــغ نـحــو
م ـل ـيــونــي ج ـن ـي ــه ،ب ـي ـن ـمــا تـكـثــف
األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة جـ ـه ــوده ــا
ل ـمــاح ـقــة ال ـم ـت ـه ـم ـيــن ب ــارت ـك ــاب
الـ ـح ــادث ،وال ـق ـبــض عـلــى جميع
الجناة بخطف الطفل.
وكـشـفــت الـمـعـلــومــات األول ـيــة
ل ـن ـيــابــة ال ـق ــاه ــرة الـ ـج ــدي ــدة ،عن
أن م ـكــان ال ـح ــادث ال ــذي تعرض
فـيــه الـطـفــل للخطف أم ــام الفيال
ً
ال ـخــاصــة بــأســرتــه يـبـعــد كـثـيــرا
عن منزل رئيس الــوزراء السابق
شــريــف إس ـمــاع ـيــل ،بـعــدمــا روج
البعض أن الطفل تــم خطفه من
أمام منزل رئيس الوزراء السابق،
ش ــري ــف إس ـم ــاع ـي ــل ،وهـ ــو األم ــر
ً
المستحيل تنفيذه وفقا لنيابة
القاهرة الجديدة ،نظرا لوجود 3
كمائن ثابتة بقوات أمن مجهزة
على أعلى مستوى بمحيط منزل
المسؤول السابق.
وأظـ ـ ـه ـ ــرت م ـع ــاي ـن ــة ال ـن ـي ــاب ــة
وجــود  4كاميرات خاصة بفيال
األس ـ ــرة ،ال ـتــي ت ــم خـطــف الطفل
مـ ـ ــن أم ـ ــامـ ـ ـه ـ ــا 2 ،مـ ـنـ ـه ــا خـ ـ ــارج
نطاق الفيال ،و 2داخــل نطاقها،
م ــا ي ـع ـنــي ت ـص ــوي ــر ال ـك ــام ـي ــرات
للحظات خطف الطفل بالكامل،
كما كشفت المعاينة عــن هــدوء
المنطقة الكائن بها منزل األسرة
وخ ـ ـلـ ــوهـ ــا م ـ ــن أي ع ـ ـ ـقـ ـ ــارات أو
ً
محالت تجارية ،ما يجعلها مالذا
للمجرمين لتنفيذ أغراضهم.

والتعبير ،ويتيح غلق حسابات
مواطنين بداعي ارتكاب جرائم
يصفها المشروع بعبارت غير
محددة بدقة ،موضحا أن المادة
تــوســع ن ـطــاق مـهـمــة المجلس
األعلى لتنظيم اإلعالم ،لتشمل
نطاق "حرية الــرأي الشخصي"
ب ــال ـم ـخ ــال ـف ــة لـ ـل ــدسـ ـت ــور الـ ــذي
ح ـص ــره ف ــي ن ـط ــاق م ـمــارســات
وسائل اإلعالم.

مكرم محمد أحمد
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن رف ـ ــض
الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى م ــن جـمــوع
الصحافيين قــرار مكرم بحظر
النشر في قضية فساد بمشفى
س ـ ــر ط ـ ــان األ ط ـ ـ ـفـ ـ ــال "،"57357
ف ـض ــا ع ــن م ــوق ـف ــه م ــن ق ــان ــون
ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـصـ ـح ــاف ــة واإلعـ ـ ـ ــام
ال ـ ـ ـ ــذي أق ـ ـ ـ ــره مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب
األس ـبــوع ال ـمــاضــي ،ف ــإن نقيب
ال ـص ـحــاف ـي ـيــن ،رئ ـي ــس مجلس
إدارة "األه ـ ـ ــرام" ،عبدالمحسن
سـ ــامـ ــة ،أك ـ ــد فـ ــي ت ـصــري ـحــات
م ـت ـل ـف ــزة ،أن ال ـن ـق ــاب ــة طــال ـبــت
نيابة أمن الدولة العليا بتأجيل
التحقيق مــع مـكــرم فــي اتهامه
ب ـ ـت ـ ـجـ ــاوز صـ ــاح ـ ـيـ ــاتـ ــه ح ـتــى
األربعاء المقبل لتجهيز الفريق
القانوني للنقابة.
وداف ـ ـ ـ ـ ـ ــع رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـم ـج ـل ــس
األعلى لإلعالم ،عن قراره حظر
النشر ال ــذي أحـيــل بسببه إلى

وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،أمس ،على السماح
بــا سـتـيــراد األرز ،و قـيــام هيئة السلع التموينية بتسويق األرز
للعام الجديد ،ووضع أسعار جيدة للمحصول باالتفاق مع وزارة
الزراعة ،وذلك بعد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وزير اإلسكان
والمرافق مصطفى مدبولي ،ووزير التموين والتجارة الداخلية
علي المصيلحي.
النيابة قائال :حظر النشر الذي
اتـخــذه المجلس هــو مــن صلب
اختصاصاته ،وله حق الحظر
مؤقتا أو دائما إذا كانت هناك
ضـ ـ ـ ـ ــرورة .وأك ـ ـ ــد م ـ ـكـ ــرم ،خ ــال
مداخلة تلفزيونية ،مساء أمس
األول (السبت) ،أنه سيمثل أمام
نيابة أمن الدولة العليا احتراما
لدولة المؤسسات.

بيان الحكومة
ف ــي س ـيــاق مـنـفـصــل ،اق ـتــرب
مجلس النواب من الموافقة على
بيان حكومة مصطفى مدبولي،
مما يعني منحها الثقة رسميا،
حيث عقدت اللجنة البرلمانية
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ال ـم ـع ـن ـي ــة بـ ــدراسـ ــة
ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ،أمـ ـ ــس،
اجـتـمــاعــا ألعـضــائـهــا بــرئــاســة
السيد الشريف وكيل المجلس،
ل ـم ـن ــاق ـش ــة م ـ ــا ت ــوصـ ـل ــت إل ـي ــه
الـلـجــان الـفــرعـيــة ال ــ 5المنبثقة
عنها لدراسة المحاور الواردة
بالبرنامج .والتي انتهت كلها
إلى تأييد البرنامج الحكومي،

م ـ ـ ـ ــع ت ـ ــدعـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــه بـ ـ ـت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات
تفصيلية.
وان ـت ـق ــدت ال ـل ـج ـنــة الـفــرعـيــة
الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة بـ ـمـ ـح ــورالـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة خ ـل ــو ال ـبــرنــامــج
م ـ ـ ــن تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون ص ــاف ــي
أرب ــاح ال ـبــورصــة ،ورف ــع كـفــاءة
التحصيل الضريبي من المهن
الحرة ،مطالبة بإلزام الحكومة
بتقديم تقرير ربــع سنوي بما
تحقق من البرنامج ،مع اتخاذ
إجـ ـ ــراء ات أك ـثــر ســرعــة لتنفيذ
م ــا ورد ب ــال ـب ــرن ــام ــج ،وســرعــة
مــواف ـقــة الـمـجـلــس عـلــى قــانــون
ال ـ ـج ـ ـمـ ــارك ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،وت ـف ـع ـيــل
دور ال ــرق ــاب ــة ال ــداخ ـل ـي ــة داخ ــل
مصلحتي الضرائب والجمارك،
إضافة إلى التدرج التصاعدي
للحد األدنى لإلعفاء الضريبي
خالل السنوات األربــع القادمة،
حتى يصل إلــى  24ألــف جنيه
بنهاية مــدة الـبــرنــامــج ،والحد
م ــن ال ـ ـقـ ــروض ال ـخ ــارج ـي ــة ،مع
التوسع في القروض الداخلية
وتوجيهها إلى المشروعات ذات
الكثافة العالية.

خبراء يرفضون خطة الوزير
إللغاء الكتاب المدرسي

ً
تلف المطبوعات يكلف الدولة ملياري جنيه سنويا
•

صورة تم تداولها أمس على مواقع التواصل تظهر عودة الطفل إلى أسرته
وأم ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة ب ـت ـف ــري ــغ
ك ــام ـي ــرات ال ـم ــراق ـب ــة بــال ـكــامــل،
وتتبع السيارة التي أظهرتها
كاميرات المراقبة ،كما استمعت
الـنـيــابــة ألس ــرة الـطـفــل ،وتبين
من خالل التحقيقات األولية أن
هناك خــافــات مالية بين األب
وآخرين ،كما تبين أن الخطف
كـ ــان مـ ـح ــددا لـلـطـفــل بـعـيـنــه ال
مصادفة.
ك ـمــا أم ـ ــرت ال ـن ـيــابــة بـســرعــة
تـقــديــم تـحــريــات الـمـبــاحــث عن
الطفل وأسرته ،وبيان ما إذا كان
هـنــاك ع ــداء بينه وبـيــن آخرين

كدافع لالنتقام أو مجرد خطف
لدفع فدية.
واسـ ـت ــدع ــت ن ـيــابــة ال ـقــاهــرة
الـجــديــدة جــد الطفل للتحقيق
معه بعد تلقي األسرة مكالمات
هاتفية طالبتها بتحويل مبلغ
قــدره  2مليون جنيه بــالــدوالر
على حسابات خارجية مقابل
اإلفراج عن الطفل.
ً
والح ـق ــا ،ذك ــر م ـصــدر أمـنــي،
أن رجــال المباحث تمكنوا من
ض ـب ــط  4أشـ ـخ ــاص م ــن أف ـ ــراد
ال ـع ـصــابــة الـمـتـهـمـيــن بخطف
الطفل.

وافادت مصادر بأن الشرطة
استردت الفدية.
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـص ــدر ،أن 130
ض ـ ــابـ ـ ـط ـ ــا وعـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــر ش ـ ــرط ـ ــة،
ي ـش ـت ــرك ــون فـ ــي جـ ـه ــود كـشــف
مالبسات الحادث.
وتمت الجريمة أثـنــاء عــودة
هشام بصحبة صديقة والدته
إل ــى م ـنــزلــه ب ـعــد ان ـت ـهــاء يــومــه
بالحضانة ،حيث استوقفتها
س ـ ـيـ ــارة أخ ـ ـ ــرى ل ــون ـه ــا كـحـلــي
يـسـتـقـلـهــا  4أشـ ـخ ــاص ق ــام ــوا
باختطاف الطفل والذوا بالفرار.

القاهرة  -ةديرجلا

•

أثار إعالن وزير التربية والتعليم ،طارق
شوقي ،نية الوزارة إلغاء الكتب المدرسية،
وتـ ـح ــويـ ـلـ ـه ــا إل ـ ـ ــى رق ـ ـم ـ ـيـ ــة ،خ ـ ـ ــال ك ـل ـم ـتــه
ا لـتــي أ لـقــا هــا بالجمعية ا لـعـمــو مـيــة لنقابة
الـمـعـلـمـيــن ،األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،الـمـخــاوف
بين الخبراء التربويين من تأثير ذلك على
الـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة ،مـعـتـبــريــن أن الـسـبــب
الـ ــذي ســاقــه ال ــوزي ــر ب ــأن ال ـك ـتــب الــدراس ـيــة
ا لـمـطـبــو عــة تـتـعــرض لـلـتـلــف ،بـيـنـمــا تكلف
ً
ً
ا لــدو لــة مـلـيــاري جنيه سـنــو يــا  ،ليس مـبــررا
ً
كافيا .
ويرى الخبير التربوي ،كمال مغيث ،أن
الحديث عن إلغاء الكتاب المدرسي مجرد
ً
ت ـصــر يــح و قـ ــرار س ــا ب ــق ألوا ن ـ ــه ،ق ــا ئ ــا " :ال
يمكن تنفيذه إال بعد دراسة المستويات
اال ج ـت ـمــا ع ـيــة لـلـتــا مـيــذ ،وإ م ـكــا ن ـيــة إ تــا حــة
أ جـ ـه ــزة ا ل ـت ــا ب ـل ــت ل ــد ي ـه ــم ود خ ــو ل ـه ــم عـلــى
ش ـب ـك ــة اإل ن ـ ـتـ ــر نـ ــت ،فـ ــي حـ ـي ــن أن م ـ ــدارس
ا ل ـقــرى بـعـضـهــا لــم تـصــل إ لـيـهــا ا لـكـهــر بــاء،
وبالتالي فإنه البد من تحديد الميزانية
األو لـ ـي ــة إلد خ ـ ــال اإل ن ـت ــر ن ــت إ ل ــى أ ك ـث ــر مــن
 50أ لـ ـ ــف مـ ــدر سـ ــة فـ ــي م ـ ـصـ ــر ،و ه ـ ـ ــذه هــي
األرضية األساسية التي يجب أن ينطلق
ً
م ـن ـهــا ا لـ ـتـ ـص ــر ي ــح" ،م ـش ـي ــرا إ لـ ــى ص ـعــو بــة
تنفيذ القرار في تطوير البنية التحتية،
خصوصا في المناطق الريفية.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـغـ ـي ــث أن تـ ـطـ ـبـ ـي ــق مـ ـقـ ـت ــرح
إل ـغ ــاء ال ـك ـتــاب ال ـم ــدرس ــي ،ورب ــط الـمـنــاهــج
ب ـب ـنــك ال ـم ـعــرفــة ي ـم ـكــن أن ي ـتــم ع ـلــى ن ـطــاق

م ـح ــدود ،ك ـم ــدارس الـمـتـفــوقـيــن فــي الـعـلــوم
والتكنولوجيا ،ألن عدد طالبها قليل.
مــن جــانـبــه ،ق ــال أس ـتــاذ الـمـنــاهــج وطــرق
الـ ـت ــدري ــس ب ـج ــام ـع ــة أس ـ ـيـ ــوط ،ع ـل ــي كــريــم
لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة"" :ال ي ــوج ــد دول ـ ــة ف ــي ال ـعــالــم
ً
تستغني عن الكتاب المدرسي" ،مشيرا إلى
أنه ال يجوز أن يحدث تحول مفاجئ ،ولكن
البد أن يتم تطوير الكتاب ليقدم إلى الطالب
ً
بشكل مختلف أوال  .و تــا بــع" :ال بــد أن تكون
ه ـنــاك بــرامــج تــأهـيــل لـلـطــاب والـمــدرسـيــن
ال س ـت ـخــدام ا لـتـقـنـيــات ا لـحــد يـثــة قـبــل تنفيذ
القرار ،وذ لــك يحتاج إلى مجهود كبير من
الوزارة".
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،اعـ ـتـ ـب ــر عـ ـض ــو ل ـج ـن ــة ال ـت ـع ـل ـيــم
ب ـم ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،م ـص ـط ـفــى ك ـم ــال ال ــدي ــن
حـ ـسـ ـي ــن ،أن ا لـ ـفـ ـك ــرة إن ك ــا ن ــت تـ ـص ــب فــي
تطوير المنظومة التعليمية ،فإنه البد من
ً
تأسيس بنية تحتية تكنولوجية جيدة أوال،
باإلضافة إلى توفير خدمات اإلنترنت في
المناطق الريفية ،فضال عــن تقديم برامج
ت ــدري ـب ـي ــة ل ـل ـط ــاب والـ ـم ــدرس ــة ع ــن كـيـفـيــة
التعامل مع هذه التكنولوجيا.
وأ ضــاف حسين" :الموضوع يحتاج إلى
و ضــع مناهج جــد يــدة ،كما أ نــه سيستغرق
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ــوق ــت ح ـت ــى ت ـت ـم ـكــن الـ ـ ــوزارة
م ــن اإلع ـ ــداد ل ـهــا بـشـكــل ك ــام ــل ،الس ـي ـمــا مع
الكثافة الكبيرة في بعض الفصول ،فضال
عن الحاجة إلى تأهيل المعلمين والتالميذ
لمواكبة ذلك النظام".

وزيرة التضامن :استبعاد
غير المستحقين من الدعم

عقدت اللجنة الوزارية
للعدالة االجتماعية اجتماعا
أمس ،لمناقشة مكونات
برامج الحماية االجتماعية،
وعلى رأسها برامج الدعم
العيني وشروط االستحقاق،
بهدف تحسين االستهداف
والوصول إلى الفئات األولى
بالرعاية وحمايتها من
آثار تضخم ،وذلك بناء على
توجيهات رئيس مجلس
الوزراء المهندس مصطفى
مدبولي .وقالت وزيرة
التضامن االجتماعي غادة
والي إن اللجنة ستكثف
من االجتماعات خالل
الفترة المقبلة لالنتهاء من
استكمال قواعد البيانات،
ووضع كافة القواعد المنظمة
للحصول على الدعم وكذلك
عمليات التنقية التى تشمل
استبعاد غير المستحقين،
على أن تتم عمليات
االستحقاق واالستبعاد
بشفافية ووفق ضوابط
معلنة.

«مرافعات» تلفزيونية
في قضية المذبوح

استنكر عبدالفتاح نصار
المحامي الذي قدم بالغا ضد
منى المذبوح األدلة التي
حاول من خاللها عماد كمال،
موكل المذبوح ،تبرئة موكلته
أمام متابعي برنامج "العاشرة
مساء" الذي يقدمه اإلعالمي
وائل اإلبراشي.
وقال كمال في لقاء مع
البرنامج المذكور إن موكلته
تعاني مشاكل عصبية
ونفسية ،وإن تصرفاتها
عقب انتشار الفيديو المسيء
لمصر تؤكد حسن نيتها ،إذ
إنها ذهبت لتقديم بالغ ضد
المتحرشين بها ،ورفضت
مغادرة مصر ،رغم نصائح
بعض المقربين منها.
واعترض نصار على كالم
زميله كمال ،مؤكدا أن األخيرة
لم تذهب لتقديم بالغ ضد
المتحرشين بها ،وإنما كان
البالغ الذي قدمته للسلطات
المصرية يخص الشباب الذي
استاءوا من شتيمتها لمصر،
فدخلوا للرد عليها ،ولم يكن
األمر متعلقا بالتحرش".
وسلطت صحيفة نيويورك
تايمز األميركية ،الضوء على
قضية المذبوح ،مشيرة إلى
أن قطاع السياحة في مصر
هو أكثر المتضررين من هذه
القضية ،اذ إن صورة مصر
عالميا من الممكن أن تتضرر
بسبب هذا األمر.

ةديرجلا
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رياضة

«األولمبي» يسمح لالعبي الكويت والقادسية بالمشاركة في «العربية»
الشباب يتدرب في استاد جابر الدولي
حازم ماهر

لم يمانع الجهاز الفني للمنتخب
الوطني األولمبي لكرة القدم
اإلبقاء على العبي الكويت
والقادسية مع أنديتهم،
للمشاركة معهما في التدريبات
والمعسكرات الخارجية
استعدادا للبطولة العربية.

أرسـ ـ ــل م ـج ـلــس إدارة ن ــادي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت كـ ـت ــاب ــا إلـ ـ ــى ال ـل ـج ـنــة
ال ـف ـن ـي ــة ب ــاتـ ـح ــاد ال ـ ـكـ ــرة ،طـلــب
خالله اإلبقاء على العبيه معاذ
الظفيري و عـثـمــان الفيلكاوي،
اللذين تم ضمهما في صفوف
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب األول ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــي ،م ــن
أجـ ــل دخ ـ ــول ال ـت ــدري ـب ــات مـعــه،
والـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فـ ـ ــي ال ـم ـع ـس ـك ــر
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي الـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـق ــام فــي
العاصمة الهولندية أمستردام،
ثــم الـمـعـسـكــر ال ــذي سـيـقــام في
اإلسماعيلية مدة  6أيام ،والذي
ي ـ ــأت ـ ــي ض ـ ـمـ ــن االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات
لمباراة اإلياب أمام اإلسماعيلي
 12أغسطس المقبل ،في الدور
الـ 32للبطولة العربية.
وجاءت موافقة الجهاز الفني
ل ـل ـم ـن ـت ـخــب األولـ ـمـ ـب ــي ف ــوري ــة،
السيما أن الكويت ال يمثل نفسه
فـقــط فــي الـبـطــولــة الـعــربـيــة ،بل
يمثل جميع األندية ،ولن يمانع
الجهاز الفني في اإلبقاء على أي
من العبي القادسية مع األصفر،
ال ــذي يستعد ب ــدوره لمواجهة
الزمالك في البطولة ذاتها ،في
ح ــال إرس ـ ــال ك ـتــاب رس ـمــي من
إدارة النادي للجنة الفنية.
إلـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،يـ ـحـ ـص ــل العـ ـب ــو
المنتخب األولمبي على را حــة
مـ ــن الـ ـت ــدريـ ـب ــات الـ ـ ـي ـ ــوم ،وف ـقــا

حسين فــاضــل والـجـهــاز الفني
يوجهون الالعبين قبل التدريب
ل ـب ــرن ــام ــج اإلعـ ـ ـ ــداد الـ ـ ــذي ح ــدد
راح ـ ــة أس ـبــوع ـيــة لــاع ـب ـيــن من
أ جــل التقاط أنفاسهم وتفادي
اإلصابة باإلرهاق واإلجهاد.
وعلمت "الجريدة" أنه ال نية
لدى الجهاز الفني لضم العبين
ج ــدد قـبــل المعسكر الـخــارجــي

الذي سيدخله المنتخب في أول
أغسطس المقبل ،خصوصا أنه
تم ضم  72العبا سيتم استبعاد
 42منهم ،حيث يشارك  30العبا
فقط في المعسكر.
يذكر أن المنتخب األولمبي
دشـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــداداتـ ــه األرب ـ ـعـ ــاء

ال ـمــاضــي ل ـخــوض الـمـنــافـســات
اآلس ـيــويــة الـمــؤهـلــة ألولمبياد
طوكيو .2020

الشباب ينقل تدريباته
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،تـ ـ ــم ن ـقــل

ت ــدريـ ـب ــات ال ـم ـن ـت ـخــب الــوط ـنــي
ل ـل ـش ـبــاب م ــن ال ـم ـل ـعــب ال ـفــرعــي
رقم  3بنادي القادسية إلى أحد
المالعب الفرعية باستاد جابر
األحمد الــدولــي ،بعد الحصول
ع ـل ــى م ــوافـ ـق ــة ال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة
للرياضة.

وكان الجهاز الفني للمنتخب،
بقيادة محمد السلمان ،استبعد
من القائمة  26العبا ،ليصل عدد
الالعبين الموجودين حاليا إلى
 ،36سيتم استبعاد  6منهم قبل
المغادرة إلى المعسكر الخارجي
الـ ــذي ي ـقــام ف ــي مـطـلــع أغسطس

ال ـم ـق ـب ــل ،ورأى ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي
اإلب ـ ـقـ ــاء ع ـل ــى ال ــاع ـب ـي ــن ال ـس ـتــة
تحسبا ألي ظروف طارئة ،منها
االعتذارات أو اإلصابات.

ً
الجهراء ينهي تعاقده مع البوركيني داو رسميا غاني ورواندي وبرازيلي يدعمون صفوف خيطان
ح ـســم ج ـه ــاز ال ـك ــرة ب ـن ــادي خ ـي ـطــان 3
صـفـقــات لـتــدعـيــم ص ـفــوف ال ـفــريــق األول،
ح ـي ــث ت ــم ال ـت ـع ــاق ــد م ــع م ـه ــاج ــم روان ـ ــدي
ومــداف ـع ـيــن غ ــان ــي وب ــرازيـ ـل ــي ،بـحـثــا عن
الدخول في أجــواء المنافسة في الموسم
المقبل على حجز إحــدى بطاقتي التأهل
للدوري الممتاز.
وج ـ ــاء ق ـ ــرار ال ـت ـعــاقــد م ــع الـمـحـتــرفـيــن
الثالثة ،بناء على توصية رفعها الجهاز
الفني للفريق بقيادة المدرب خالد أحمد،
ال ــذي شــاهــد تسجيالت حــديــث لالعبين،
قدموا خاللها مستويات جيدة نالت رضا
وإعجاب المدرب.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،ي ـع ـقــد أح ـم ــد اج ـت ـم ــاع ــا مــع
ا لــا عـبـيــن المحليين المنتهية عـقــود هــم
خـ ــال األيـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـم ـق ـب ـلــة ،م ــن أجــل
ال ــوق ــوف عـلــى حــالـتـهــم الـفـنـيــة والـبــدنـيــة
ومدى رغبتهم في تجديد هذه العقود ،ومن
ثم رفع تقرير بما سيسفر عنه االجتماع
إلى جهاز الكرة التخاذ ما يراه مناسبا.
يذكر أن هــؤالء الالعبين تعاقد معهم
النادي في الموسم الماضي لمدة عام ،بعد
شطبهم من قبل أنديتهم السابقة ،ويعول
الجهاز الفني على بعض منهم مــن أجل
االستمرار.

موسى داو يحمل قميص الجهراء بعد التوقيع
وصل إلى البالد مساء أمس األول العب خط وسط
الفريق األول لكرة القدم بنادي الجهراء ،البوركيني
موسى داو ( 25عاما) ،لالنضمام إلى الفريق بعد
التعاقد معه فــي الشهر الماضي قــادمــا مــن نــادي
أسيوط المصري.
وأتــم الـجـهــراء تعاقده مــع داو رسميا فــي نفس
ي ــوم وص ــول ــه ،ح ـيــث وق ــع ع ـلــى ع ـق ــده الـ ــذي يمتد
لموسم واحد قابل للتجديد ،في مقر إدارة النادي،
بـحـضــور رئ ـيــس ال ـن ــادي ده ــام ال ـش ـمــري وأع ـضــاء
الجهاز اإلداري.

اتحاد الرياضة للجميع يعتمد
نظامه األساسي

عـقــد ات ـح ــاد الــريــاضــة للجميع اج ـت ـمــاعــا ،بــرئــاســة د .ب ــادي
الدوسري ،رئيس مجلس االدارة ،في مقر الهيئة العامة للرياضة،
بحضور حامد الهزيم مدير ادارة الــريــاضــة للجميع وأعضاء
المجلس.
وتم خالل االجتماع اعتماد النظام األساسي لالتحاد ،إضافة
إلى مناقشة وإقرار عدد آخر من الموضوعات المدرجة بجدول
اعمال االجتماع.
واتخذ االجتماع عددا من القرارات المتعلقة بعمل االتحاد خالل
الفترة المقبلة ،والتي من شأنها العمل على تحقيق األهداف التي
أنشئ من أجلها االتحاد ،وفي مقدمتها نشر مفاهيم الرياضة
للجميع لدى فئات المجتمع ،كما اتخذ االجتماع قرارا باختيار
اسـتــاد جابر الــدولــي ليكون مقرا لــاتـحــاد ،اضــافــة الــى اعتماد
الشعار والبريد االلكتروني.

أحمد :الحبيتر مكسب ألي فريق
أكد مدرب خيطان خالد أحمد أن لم يتم

األهلي يفتتح الدوري بمواجهة اإلسماعيلي
والزمالك يلتقي بتروجيت
●

جانب من االجتماع برئاسة الدوسري

وينتظر الـجـهــراء وص ــول بقية محترفيه ،وهم
الثالثي الكاميروني المدافع ارون امبيبي ،والمهاجم
دانـجــر رودول ــف ،وصــانــع األلـعــاب صامويل بيتي
 13الجاري ،ويصل في نفس التاريخ مدرب الفريق
الجديد الفرنسي محمد كمال جبور.
وي ــدش ــن أب ـن ــاء ال ـق ـصــر االح ـم ــر تــدري ـبــات ـهــم 15
الجاري ،وتستمر محليا مدة اسبوعين ،ويتخللها
لـعــب م ــا ال يـقــل ع ــن م ـبــارات ـيــن ودي ـت ـيــن م ــع أنــديــة
محلية قبل المغادرة إلى تركيا لالنتظام في معسكر
خارجي من  1حتى  15أغسطس المقبل.

الـتـطــرق إلــى أي مــن الــاعـبـيــن المحليين
الذين ينوي الجهاز الفني رفع توصية بهم
إلى جهاز الكرة من أجل التفاوض معهم
ومع أنديتهم ،مضيفا أن هذا األمر سيأتي
في وقت الحق.
وأشـ ــار إل ــى أن اس ـت ـمــرار قــائــد الـفــريــق
مساعد الفوزان ،وهو أحد أفضل الالعبين،
ويمتلك موهبة كبيرة ،في حين تم تجديد
عقد إعــارة الالعب عمر الحبيتر ليستمر
مع كاظمة ،مؤكدا أن الحبيتر مكسب كبير
ألي ناد يلعب فيهم ،لكونه يمتلك موهبة
حقيقية.
وأ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أ ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن
الفريق
تـ ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــات
سـتـنـطـلــق 16
الـ ـ ـج ـ ــاري عـلــى
اس ـ ـت ـ ــاد ن ــاص ــر
ال ـ ـع ـ ـص ـ ـي ـ ـمـ ــي
ف ــي ال ـمــرح ـلــة
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى م ــن
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات
ل ـ ـخـ ــوض م ـن ــاف ـس ــات
ال ـمــوســم الـمـقـبــل ،الفـتــا
إل ــى أن الـمـعـسـكــر الـخــارجــي
س ـي ـن ـط ـلــق يـ ـ ــوم األول مـ ــن شـهــر
أغسطس القادم ،والذي سيستمر لمدة
 15يــومــا ،وتـعــد تركيا حتى اآلن األقــرب
إلى استضافته.

القاهرة  -ةديرجلا
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أوقعت قرعة بطولة الدوري
المصري الممتاز التي أجريت
مراسمها أمس ،النادي األهلي
في مواجهة نارية أمام نظيره
اإلسماعيلي في الجولة األولي
م ــن م ــو س ــم  ،2019 /2018في
حين يواجه الزمالك بتروجيت.
ويشهد األسبوع األول أيضا
مواجهات بين كل من اإلنتاج
ال ـ ـحـ ــربـ ــي وح ـ ـ ـ ــرس ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود،
ويـلـعــب ن ـجــوم الـمـسـتـقـبــل مع
طالئع الجيش ،ويلتقي مصر
الـ ـمـ ـق ــاص ــة نـ ـظـ ـي ــره س ـم ــوح ــة،
وي ــواج ــه االتـ ـح ــاد الـسـكـنــدري
خ ـص ـم ــه الـ ـمـ ـق ــاول ــون الـ ـع ــرب،
وي ـل ـت ـقــي ال ـج ــون ــة بــال ـم ـصــري،
وال ــداخـ ـلـ ـي ــة م ــع وادي دج ـل ــة،
وأخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا إنـ ـ ـب ـ ــي وب ـ ـيـ ــرام ـ ـيـ ــدز
(األسيوطي سابقا).
وي ـقــام الـ ــدوري الـمـمـتــاز في
ن ـس ـخ ـت ــه الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ب ـن ـظــامــه
الـ ـ ـع ـ ــادي بـ ـنـ ـظ ــام ال ـم ـج ـمــوعــة
ال ــواح ــدة م ــن دوريـ ـ ــن ،ب ـعــد أن
كــانــت هـنــاك اقـتــراحــات بإقامة
ال ـ ـ ـ ــدوري مـ ــن م ـج ـمــوع ـت ـيــن أو
دور واحد لضيق الوقت وكثرة
البطوالت في الموسم الجديد،
وق ـ ـ ـ ـ ــررت لـ ـجـ ـن ــة الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات
برئاسة عامر حسين تجنيب

مراسم إجراء قرعة الدوري المصري
األه ـلــي والــزمــالــك الـمــواجـهــات
الـ ـمـ ـبـ ـك ــرة بـ ـبـ ـط ــول ــة الـ ـ ـ ـ ــدوري،
ع ـل ــى أن ت ـق ــام مـ ـب ــارات ــا الـقـمــة
بالجولتين الـ 17والـ 34من عمر
المسابقة.
وقال عامر حسين إن جدول
الـ ـ ــدوري سـ ُـيـعـلــن كــامــا خــال
أسـ ـب ــوع ،مــوض ـحــا أن األه ـلــي
اخ ـت ــار مـلـعــب اس ـت ــاد الـقــاهــرة
واسـ ـت ــاد ال ـس ــام بــديــا ل ــه في
مـ ـب ــاري ــات ال ـ ـ ـ ــدوري ،ف ــي حـيــن
اختار الزمالك استاد القاهرة
وبتروسبورت بديال.
وك ــان ــت ل ـج ـنــة ال ـم ـســاب ـقــات

قـ ــررت إق ــام ــة الـ ـ ــدوري الـجــديــد
مطلع أغسطس ،على أن ينتهي
فـ ــي أ غ ـس ـط ــس  ،2019بـسـبــب
كـ ـث ــرة الـ ـبـ ـط ــوالت ،إل ـ ــى جــانــب
ط ـ ـلـ ــب ال ـ ـ ـكـ ـ ــاف ت ـ ــوق ـ ــف ج ـم ـيــع
المسابقات المحلية في مايو
المقبل ،بسبب االستعداد ألمم
إف ــري ـق ـي ــا  2019ب ــال ـك ــام ـي ــرون
الـمــزمــع إقامتها ألول مــرة في
شهر يونيو ،بعدما كان مقررا
إقامتها في يناير.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،رئـيــس
رابـطــة األنــديــة المحترفة ،أكد
محمود الشامي ،أن المباريات

الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة بـ ـبـ ـط ــول ــة الـ ـ ـ ـ ــدوري
س ـت ـش ـهــد حـ ـض ــور الـجـمــاهـيــر
للفريق صاحب الملعب فقط،
كــاش ـفــا أن ال ـح ـض ــور سـيـكــون
بنسبة  10فــي المئة مــن سعة
الملعب ،على أن يكون الحضور
الجماهيري بــ IDالخاص بكل
مشجع.

الزمالك يبدأ معسكره األلماني
ويسابق الزمن لضم «الكعبي»
غــادرت بعثة الزمالك القاهرة ،أمــس ،متجهة إلى ألمانيا إلقامة
ً
معسكر مغلق في مدينة نورنبيرغ ،استعدادا لمباريات الموسم
الكروي الجديد.
واتفق الجهاز اإلداري بنادي الزمالك على خوض  3مباريات ودية
ً
خالل المعسكر األلماني ،إذ يواجه نادي نورنبيرجبوخ األلماني غدا،
على أن يلتقي نادي الوصل اإلماراتي يوم الجمعة المقبل ،في حين
لم يتم تحديد الطرف األخير للمواجهة الثالثة.
وكان السويسري كريستيان غروس المدير الفني الجديد للزمالك
سبق البعثة إلى ألمانيا ،بينما ينضم إسماعيل يوسف عضو مجلس
ً
إدارة النادي والمشرف العام على الكرة إلى البعثة غدا.
وضمت بعثة الزمالك  28العبا هم :محمود عبدالحريم (جنش)،
وعماد السيد ،وعمر صــاح ،ومحمود حمدي (الــونــش) ،ومحمود
ع ــاء ،ومحمد عبدالغني ،وح ــازم إم ــام ،وكماتشو ،وأحـمــد فتوح،
وحمدي النقاز ،وعماد فتحي ،ودونغا ،ومحمد أشرف (روقة) ،ومحمد
إبراهيم ،وأيمن حفني ،وعبدالله جمعة ،ومحمد
ع ـن ـتــر ،وأح ـم ــد م ــدب ــول ــي ،وإبــراه ـيــم
حسن ،ومصطفى فتحي ،ومحمود
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ،وأح ـ ـمـ ــد رفـ ـع ــت،
ويــوســف أوب ــام ــا ،وكــاســونـغــو،
وع ـ ـمـ ــر الـ ـسـ ـعـ ـي ــد ،وم ـص ـط ـف ــى
محمد ،وحميد أحداد ،وسيف
جعفر.
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،كـثــف
الزمالك مفاوضاته مع أيوب
الكعبي مهاجم نهضة بركان
ال ـم ـغ ــرب ــي ،ل ـس ــرع ــة ال ـت ـعــاقــد
م ـع ــه ق ـب ــل ال ـ ـنـ ــادي األهـ ـل ــي،
الذي دخل في مفاوضات مع
الالعب هو اآلخر ،لتعويض
رحيل وليد أزارو للدوري
الصيني.

ةديرجلا

sports@aljarida●com
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رياضة

عقد المربع الذهبي اكتمل ...والعين على المباراة النهائية
وينطلق
توقف ليومين ً
نصف النهائي غدا ،والعين
ً
دائما على المباراة النهائية
واللقب ،بعدما اكتمل عقد
المربع الذهبي لكأس العالم،
بانضمام كرواتيا وإنكلترا إلى
فرنسا وبلجيكا.

اك ـت ـم ــل ع ـق ــد ال ـم ــرب ــع الــذه ـبــي
لكأس العالم  2018في كرة القدم،
بــانـضـمــام كــرواتـيــا وإنـكـلـتــرا الــى
فرنسا وبلجيكا ،إال أن المنتخبات
األربعة لن تهنأ طويال بما حققته،
ت ــوق ــف لـيــومـيــن ويـنـطـلــق نصف
النهائي غــدا ،والعين دائـمــا على
المباراة النهائية ...واللقب.
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت مـ ـ ــواج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــا ن ـص ــف
ال ـن ـه ــائ ــي :ف ــرن ـس ــا وب ـل ـج ـي ـكــا فــي
ســان بـطــرسـبــورغ غ ــدا ،وفــي بعد
غد إنكلترا وكرواتيا على ملعب
ل ــوج ـن ـي ـك ــي ف ـ ــي مـ ــوس ـ ـكـ ــو ،أب ـ ــرز
المالعب المضيفة ،والذي احتضن
المباراة االفتتاحية في  14يونيو،
ويستعد للنهائية في  15الجاري.
ان ـت ـه ــت  60مـ ـ ـب ـ ــاراة مـ ــن أص ــل
الـمـبــاريــات ال ـ  64للحدث الـكــروي
الــذي ينتظره مئات الماليين من
عـ ـش ــاق الـ ـك ــرة ال ـم ـس ـت ــدي ــرة ح ــول
ال ـ ـعـ ــالـ ــم مـ ـ ــرة ك ـ ــل 4
أع ـ ـ ـ ـ ـ ــوام60 .
م ـ ــوع ـ ــدا
ح ــاف ــا

هازارد

إهانات عنصرية
للبرازيلي
فرناندينيو بعد
التسجيل في
مرماه
تعرض العب المنتخب البرازيلي لكرة القدم فرناندينيو وعدد من أفراد
عائلته ،إلهانات عنصرية وتهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل ،على
خلفية الهدف الــذي سجله خطأ في مرمى المنتخب لمصلحة منافسه
البلجيكي في ربع نهائي كأس العالم الجمعة.
وافتتح فرناندينيو التسجيل خطأ في مرمى المنتخب البرازيلي في
المباراة التي أقيمت الجمعة في قازان ،وانتهت بفوز بلجيكا  ،1-2وإقصاء
البرازيل من الدور ربع النهائي لمونديال  2018في روسيا.
ومنذ ذلــك الحين ،يــواجــه فرناندينيو العــب نــادي مانشستر سيتي
بطل الدوري اإلنكليزي ،سلسلة انتقادات حادة ذات طبيعة عنصرية من
مستخدمين لمواقع التواصل ،وصلت الى حد وصفه بـ"القرد" والتهديد
بقتله.
كما تلقت زوجته عبر حسابها الخاص على انستغرام ،رسائل تتضمن
شتائم ،وتتهم زوجها بـ"تخريب كل شيء" ،في حين اضطرت والدته إلى اغالق
حسابها على الموقع نفسه على خلفية التعليقات المسيئة التي تلقتها.
(أ ف ب)

بــالـمـفــاجــآت واأله ـ ــداف ولـحـظــات
الفرح والحزن واأللم.
كبرى المفاجآت كانت ألمانيا
حاملة اللقب .أبـطــال العالم أربــع
م ــرات آخــرهــا فــي الـبــرازيــل ،2014
ك ــان ــوا م ــن أب ـ ــرز ال ـمــرش ـح ـيــن ألن
ي ـص ـب ـحــوا أول مـنـتـخــب يحتفظ
ب ـل ـق ـبــه م ـن ــذ  .1962ل ـك ــن مـصـيــر
المانشافت كــان مماثال إليطاليا
وإس ـ ـ ـبـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي الـ ـنـ ـسـ ـخـ ـتـ ـي ــن
األخيرتين :حامل لقب يــودع من
الدور األول.
ل ــم يـقـتـصــر ال ـ ـ ــوداع الـمـفــاجــئ
على المنتخبات ،بل أخذ في دربه
األسماء أيضا.
الجميع كــان ينتظر الالعبين
الـ ـل ــذي ــن ت ـق ــاس ـم ــا جـ ــائـ ــزة ال ـك ــرة
الذهبية ألفـضــل العــب فــي العالم
فـ ــي األعـ ـ ـ ـ ــوام الـ ـعـ ـش ــرة األخ ـ ـيـ ــرة،
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي لـ ـي ــونـ ـي ــل م ـي ـســي
والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
خيب األول اآلمال ،بدأ متعثرا ولم
يتمكن من أن يحمل منتخب بالده
الــى أبعد مــن الــدور ثمن النهائي
(خـ ـ ـس ـ ــارة أمـ ــام
فـ ــرن ـ ـسـ ــا

 .)4-3البرتغالي مــن جهته دخل
ال ـمــونــديــال م ــن ال ـب ــاب الـعــريــض،
وس ـج ــل "ه ــات ــري ــك" م ــن ال ـم ـب ــاراة
األول ــى ضــد إسبانيا ( .)3-3ثمن
النهائي كان أيضا محطة الوداع
لمنتخب بــاده بطل أوروبــا أمام
األوروغواي (.)2-1
ودع ميسي ( 31عاما) ورونالدو
( 33عــامــا) ال ـمــونــديــال فــي الـيــوم
نـفـســه ،وي ــرج ــح ان ه ــذا الـمـســرح
ال ـعــال ـمــي ل ــن ي ـتــاح ل ــه م ـج ــددا أن
ينبهر بموهبتيهما.
ح ــظ اس ـبــان ـيــا بـطـلــة  2010لم
ي ـكــن أفـ ـض ــل ،وودعـ ـ ــت م ــن الـ ــدور
ث ـم ــن ال ـن ـه ــائ ــي ع ـل ــى ي ــد روس ـي ــا
المضيفة بركالت الترجيح ،بعدما
ب ـ ـ ــدأت الـ ـم ــون ــدي ــال ع ـل ــى خـلـفـيــة
أزم ـ ـ ـ ــة إق ـ ــال ـ ــة م ــدربـ ـه ــا
جولن لوبيتيغي
وت ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن
ف ـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــدو
ه ـي ـيــرو بــدال
منه.
آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

األسـ ـم ــاء ك ــان ال ـب ــرازي ـل ــي نـيـمــار.
أغلى العــب فــي العالم كــان يحمل
آم ــال مــواطـنـيــه بــالـلـقــب ال ـســادس
وتعويض الوداع المذل لمونديال
 2014على أرضــه ( 7-1فــي نصف
النهائي أمام ألمانيا ،صفر 3 -أمام
هولندا في مباراة المركز الثالث).
الترقب كان أكبر حياله بعدما
غاب لثالثة أشهر بسبب اإلصابة،
وعــاد في الوقت المناسب للدفاع
عن ألــوان المنتخب .تحسن أداؤه
ال ـك ــروي تــدريـجـيــا بـعــد ال ـم ـبــاراة
األولى وحتى الخروج أمام بلجيكا
في ربع النهائي (.)2-1
المخيب كان تصرفه على أرض
الملعب :بالغ في التمثيل والسقوط
عـ ـن ــد ّكـ ــل احـ ـتـ ـك ــاك مـ ــع م ـن ــاف ــس،
وت ـص ــن ــع األل ـ ــم واإلص ــاب ــة بشكل
جعله عرضة النتقادات المدربين
ولسخرية يومية على
مواقع التواصل.

تألق الحراس
دائـ ـم ــا مــا
تكون األنظار
مـ ـتـ ـجـ ـه ــة ال ـ ــى

المهاجمين أو صانعي التمريرات
ال ـح ــاس ـم ــة أو ال ـم ــوه ــوب ـي ــن بـيــن
خ ـ ـطـ ــوط ال ـم ـس ـت ـط ـي ــل األخ ـ ـضـ ــر.
لكن مباريات عــدة في المونديال
الروسي كان صانعو التحول فيها
حراس المرمى.
إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا اكـ ـتـ ـشـ ـف ــت ج ـ ـ ـ ــوردان
ب ـي ـكـ ـف ــورد ال ـ ـ ــذي ت ـك ـف ــل فـ ــي رب ــع
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي بـ ــإن ـ ـقـ ــاذ ش ـ ـبـ ــاكـ ــه مــن
مـحــاوالت سويدية خطيرة كانت
كفيلة بمحو تقدم بالده  -2صفر.
اخ ـت ـيــر أف ـض ــل العـ ــب ف ــي م ـب ــاراة
ربع النهائي ،وقال عنه مدربه
غــاريــث ســاوثـغـيــت ان ــه "مـثــال
لما يجب أن يكون عليه حارس
مــرمــى ح ــدي ــث ،يـلـمــس عــديــدا
م ــن ال ـ ـكـ ــرات ( )...ف ــي الـ ـ ــدوري
اإلنكليزي الممتاز ،ثمة عديد
من الكرات العرضية التي ترفع
الـ ــى داخـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة ،هـنــا
ن ـح ـتــاج ال ــى صـفــات
مختلفة".
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن
بـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــورد
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
الـ ـ ـ ــذي ب ـ ــرز بـيــن
الخشبات الـثــاث.
ق ــائ ــد ف ــرن ـس ــا هــوغــو
لـ ــوريـ ــس ك ـ ــان حــاس ـمــا

كين

مبابي

بافار
وحول مواجهة العبي بلجيكا الموهوبين،
السيما الثالثي ادين هازارد وروميلو لوكاكو
وك ـي ـفــن دي ب ــروي ــن ،ق ــال ب ــاف ــار إن بلجيكا
"منتخب كبير جدا ،مع مهاجمين كبار .لكن
ال نشعر بضغط م ـحــدد .لعبنا ســا بـقــا ضد
العبين كبار مثل (االرجنتيني ليونيل) ميسي
و(األوروغوياني لويس) سواريز ...ال نخاف
مــن أح ــد .سـنـقــوم بتحليل أشــرطــة الفيديو
لنتمكن من الــدفــاع بشكل جيد ضــدهــم" ،في
إشارة الى مهاجمي المنتخب البلجيكي.

أهداف المدافعين
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأت
األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف م ــن
المهاجمين أو
الالعبين

مودريتش

بافار يؤكد استعداد العبي فرنسا لمواجهة بلجيكا
أك ــد الـظـهـيــر األي ـمــن للمنتخب الـفــرنـســي
لكرة القدم بنجامان بافار أمس أن الالعبين
مستعدون لخوض "الحرب" ،بقيادة مدربهم
دي ــدي ـي ــه دي ـ ـشـ ــان ،وذلـ ـ ــك ق ـب ــل يـ ــوم م ــن ل ـقــاء
بلجيكا ،في الدور نصف النهائي لكأس العالم
في روسيا.
وت ـس ـع ــى ف ــرن ـس ــا إل ـ ــى ال ـت ـت ــوي ــج بــالـلـقــب
العالمي للمرة الثانية في تاريخها ،بعدما
أحرزت لقب مونديال  1998على أرضها بجيل
ذهـبــي تقدمه زيــن الــديــن زي ــدان ،إضــافــة الى
ديشان الذي كان قائدا للمنتخب في حينه.
وفــي مؤتمر صحافي قبل يــوم من نصف
النهائي ،قــال بافار إن ديشان "شخص مهم
جدا ،الجميع يعرفون ذلك ،كان قائد منتخب
فرنسا ،وتــوج بلقب كــأس الـعــالــم .الـيــوم هو
الـ ـم ــدرب ون ـح ــن ن ـت ـطــور ب ــإش ــراف ــه ،ه ــذا أمــر
استثنائي".
وأضاف الظهير األيمن ،البالغ  22عاما ،ان
ديشان "يعطي نصائح صغيرة تساهم في
تطور الجميع ،أنا شاب ولم يمض وقت طويل
على انطالق مسيرتي االحترافية .هو شخص
كبير ومدرب كبير" ،متابعا" :يدير بشكل جيد
جدا الالعبين األساسيين واالحتياطيين ()...
لديه كلمات قوية تحفزنا .نحن مستعدون
لخوض الحرب معه".
وسـ ـج ــل ب ــاف ــار ه ــدف ــه الـ ــدولـ ــي األول مــع
الـمـنـتـخــب الـفــرنـســي فــي م ـب ــاراة الـ ــدور ثمن
الـنـهــائــي ض ــد األرج ـن ـت ـيــن ( ،)4-3بـتـســديــدة
رائ ـع ــة مــن خ ــارج مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء ،وسـيـكــون
عـلــى األرج ــح أســاسـيــا كـعــادتــه فــي الـمـبــاراة
ضد بلجيكا.

فـ ــي م ــواجـ ـه ــة األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي فــي
رب ــع الـنـهــائــي ( -2ص ـف ــر) ،ومـثـلــه
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ت ـي ـب ــو ك ـ ــورت ـ ــوا ضــد
الـبــرازيــل وهجومها الـكــاســح في
الشوط الثاني سعيا لقلب التأخير
 ،2-1وه ــي نتيجة صـمــد كــورتــوا
بوجه محاوالت تبديلها.
 3حراس من الدوري اإلنكليزي:
ب ـي ـك ـف ــورد (ايـ ـ ـف ـ ــرت ـ ــون) ،ل ــوري ــس
(تــوت ـن ـهــام) وك ــورت ــوا (تـشـلـســي).
ان ـض ــم ال ـي ـه ــم الـ ـك ــروات ــي دان ـي ــال
ســوبــاشـيـتــش الـ ــذي تـصــدى
لـ ـ ـث ـ ــاث رك ـ ـ ـ ـ ـ ــات جـ ـ ـ ــزاء
تــرجـيــح ضــد الــدن ـمــارك،
ف ــي م ـ ـبـ ــاراة ض ـم ــن ثـمــن
النهائي بــرز فيها أيضا
ح ـ ــارس األخ ـ ـيـ ــرة كــاس ـبــر
شمايكل .الوحيد الذي خيب
ال ـت ــوق ـع ــات كـ ــان اإلس ـب ــان ــي
دافـ ـ ـي ـ ــد دي خـ ـي ــا الـ ـ ـ ــذي لــم
يظهر كأحد أفضل الحراس
عالميا.

الذين يعرفون طريق المرمى عن
ظهر قلب فقط .من افتتح التسجيل
ل ـفــرن ـســا ف ــي ربـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي ضــد
األوروغـ ــواي؟ قلب الــدفــاع رافــايــل
ف ـ ــاران .م ــن اف ـت ـتــح إلن ـك ـل ـتــرا ضد
السويد في الــدور نفسه؟ المدافع
هاري ماغواير.
مـ ـ ـ ـ ــن كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان أفـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــل مـ ـسـ ـج ــل
لـكــولــومـبـيــا ال ـت ــي ت ـضــم الـثــاثــي
رادامـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــل ف ـ ــال ـ ـك ـ ــاو وخـ ــام ـ ـيـ ــس
رودريـغـيــز هــداف مونديال 2014
وخوان كوادرادو في خط المقدمة؟
المدافع ييري مينا ( 3أهداف).
من كان أفضل مسجل للسويد
م ـ ــع هـ ــدف ـ ـيـ ــن؟ الـ ـ ـم ـ ــداف ـ ــع الـ ـق ــائ ــد
أندرياس كرانغفيست.
ف ــي م ــون ــدي ــال ال ـم ـف ــارق ــات ،لــم
يـكــن غــريـبــا أن ي ــدون الـمــدافـعــون
أس ـ ـ ـمـ ـ ــاء هـ ـ ــم ع ـ ـلـ ــى الئ ـ ـح ـ ــة أب ـ ــرز
الهدافين ،وفــي ظل اعتماد عديد
من المنتخبات على خطط دفاعية،
كــانــت الـضــربــات الثابتة مفتاحا
ل ـل ـت ـس ـج ـيــل ،ب ـ ــدال م ــن ال ـه ـج ـمــات
واالختراقات.

وعما إذا كانت فرنسا مرشحة إلحراز اللقب
للمرة الثانية ،أضاف" :مرشحة ...األكيد اننا
نتحدث عن أنفسنا ،لكن ثمة بلجيكا أيضا.
تتبقى أر ب ـعــة منتخبات كـبـيــرة ( ف ــي نصف
النهائي الذي يضم أيضا انكلترا وكرواتيا).
كل أمــر في وقته ،سنحضر اآلن بشكل جيد
لنصف النهائي".
(أ ف ب)

مارتينيز :الجيل الحالي ال يقل
عن نظيره في 1986
يرى اإلسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا
أن الجيل الحالي لالعبي فريقه يضاهي بالفعل الجيل الذهبي
لبلجيكا في مونديال .1986
وقال مارتينيز "لدينا العبون يستحقون الذهب ،ألن في كرة
القدم عندما يكون لديك الثقة بأنك قــادر على هزيمة البرازيل
فهذا كل شيء".
وأض ــاف "الــاع ـبــون يستحقون اعـتـبــارهــم ق ــدوة لـلـنــاس في
بـلـجـيـكــا وألج ـي ــال ك ـث ـيــرة ق ــادم ــة ،هــذا
ال ـج ـيــل ع ـلــى ن ـفــس م ـس ـتــوى جيل
 ،"1986ف ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى الـجـيــل
الـ ــذي وص ــل بـمـنـتـخــب بلجيكا
إلــى المربع الذهبي للمونديال
قبل  32عاما.
وخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول "أف ـ ـ ـضـ ـ ــل
جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ل ـ ـل ـ ـكـ ــرة
ال ـب ـل ـج ـي ـك ـي ــة
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ــي
 ،1986أعتقد
أ ن ا ل ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــل
الحالي يستحق
أن يـ ـ ـك ـ ــون ع ـلــى
ق ـ ــدم الـ ـمـ ـس ــاوة.
فـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــور بـ ـ ـه ـ ــذا
الـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن
الالعبين".
(د ب أ)
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لوريس وكورتوا ...والتحدي بين عمالقي المرمى

كورتوا

من أجل الذهاب بعيدا في نهائيات كأس العالم لكرة
ا لـقــدم ،تحتاج دا ئـمــا ا لــى حــارس مــر مــى كبير ،و هــو ما
يبدو متوافرا للمنتخبين الفرنسي والبلجيكي اللذين
ً
يـلـتـقـيــان غ ــدا ف ــي س ــان ب ـطــرس ـبــورغ ف ــي الـ ــدور نصف
النهائي لمونديال روسيا ،مع المتألقين هوغو لوريس
وتيبو كورتوا.
رغم ان لوريس وكورتوا كليهما من بين أفضل
حــراس المرمى في العالم ،فإن العمالق
الـبـلـجـيـكــي يـتـمـتــع ب ـش ـهــرة أوس ــع
بفضل مسيرته االحترافية وسجله
الحافل مــع اال نــد يــة التي دا فــع عن
أل ــوان ـه ــا .م ــن ال ـمــؤكــد ان ــه اخـتـتــم
قـبــل أ ســا بـيــع مــو سـمــا مخيبا مع
فريقه الحالي تشلسي االنكليزي،
لكن ألقابه تتحدث عنه ،فقد توج
البلجيكي ،البالغ من العمر 26
عاما ،بلقب الدوري األوروبي
" يـ ـ ــورو بـ ـ ــا ل ـ ـيـ ــغ" ( ،)2012
و ك ــأس ا سـبــا نـيــا ()2013
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري االس ـ ـبـ ــانـ ــي
(  )2014ع ـ ـنـ ــد مـ ــا كـ ــان
يدافع عن ألوان اتلتيكو
م ـ ــدري ـ ــد .وم ـ ــع ت ـش ـل ـســي،
تــوج مــر تـيــن بلقب ا ل ــدوري
االنكليزي الممتاز عامي 2015
و 2017وكأس االتحاد اإلنكليزي
.2018
في المقابل ،لم يحرز لوريس (31
عاما) ا لــذي يدافع عن أ لــوان توتنهام
منذ  ،2012اي لقب مع النادي اللندني،
و يـبـقــى لقبه ا لــو حـيــد مــع اال نــد يــة التي
داف ــع عــن الــوان ـهــا هــو ك ــأس فــرنـســا مع

جيرو :الكرة األوروبية أثبتت تطورها
يرى المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو أن
خ ــروج كــل منتخبات أمـيــركــا الجنوبية قبل
مـنــافـســات ال ــدور قـبــل الـنـهــائــي مــن مــونــديــال
روسيا يدل على مدى تطور الكرة األوروبية.
وقـ ــال ج ـيــرو م ـهــاجــم تـشـلـســي ف ــي مــؤتـمــر
صحافي أمس في ايسترا على مشارف موسكو
"ربما هي ثــورة صغيرة ،وتظهر مــدى تطور
الكرة األوروبية".
وي ـل ـت ـقــي الـمـنـتـخــب ال ـفــرن ـســي م ــع نـظـيــره
البلجيكي غدا في سان بطرسبرغ في المربع
الذهبي للمونديال ،وتلتقي إنكلترا في اليوم
التالي مع كرواتيا.
وأطاح منتخب فرنسا بنظيره األرجنتيني
من دور الستة عشر للمونديال قبل اإلطاحة
بمنتخب اوروغـ ـ ــواي مــن دور الـثـمــانـيــة ،في
حـيــن فـ ــازت بـلـجـيـكــا عـلــى ال ـب ــرازي ــل ف ــي دور
الثمانية ،وفي دور الستة عشر فازت إنكلترا
على كولومبيا.
(د ب أ)

ليون في موسمه االخير معه  ،2012ويبقى أفضل إنجاز
له مع المنتخب وصافة كأس أوروبا التي استضافتها
فرنسا عام .2016
فــي ديـسـمـبــر  ،2017طـلـبــت مـجـلــة "فــرانــس فــوتـبــول"
الفرنسية األسبوعية خمسة حراس سابقين لتصنيف
أفضل الحراس حاليا .كــان األلماني مانويل نوير في
ا ل ـصــدارة ،متقدما عـلــى اإل يـطــا لــي جانلويجي بــو فــون،
وجـ ــاء ك ــورت ــوا ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث ب ـف ــارق ض ـئ ـيــل عــن
لوريس الرابع.
خاض لوريس  102مباراة دولية مع المنتخب منذ
م ـبــاراتــه االولـ ــى ع ــام  ،2008وه ــو رق ــم ق ـيــاســي وطـنــي
يفوق بأشواط الحارس السابق فابيان بارتيز المتوج
بلقب مونديال فرنسا  ،1998واعتزل اللعب دوليا بعد
 87مباراة.

كأس أوروبا 2016
ظ ـه ــرت خ ـب ــرة ل ــوري ــس خ ـصــوصــا ف ــي أدائ ـ ــه ال ــرائ ــع
فــي كــأس أورو ب ــا  2016عندما أبهر الجميع فــي ا لــدور
نصف النهائي ضد ألمانيا ( )0-2بصدتين حاسمتين
فــي ا لـشــوط األو ل ــى ،لتسديدتين مــن إ يـمــري جــان ()14
وباستيان شفاينشتايغر ( ،)26قبل ان يختم االمسية
ب ـت ـصــد م ــن الـ ـط ــراز ال ــرف ـي ــع ل ـم ـحــاولــة أخ ـي ــرة ل ـيــوشــوا
كيميش (.)3+90
أ عــرب إيلي بــوب ،ا لـمــدرب السابق لمرسيليا وا لــذي
كان حارس مرمى في مسيرته ،عن إعجابه بأداء لوريس،
قائال لوكالة فرانس برس" :ثمة هدوء كبير لدى هوغو
في مواجهة الضغط".
م ــن ج ـه ـت ــه ،ي ـت ـس ـلــق كـ ــورتـ ــوا الـ ـم ــرات ــب ع ـل ــى الئ ـحــة
افـضــل حــراس الـمــرمــى فــي الـعــالــم ،إذ خــاض حتى اآلن
 63مباراة دولية مع "الشياطين الحمر" بفارق مباراة
واحدة عن النجم الكبير لكرة القدم البلجيكية حارس

لوريس

الجماهير الروسية تحتفل رغم الخروج من المونديال
قالت مشجعة روسية بعد خروج منتخب بالدها من
دور الثمانية لكأس العالم ،عقب الهزيمة بركالت الجزاء
الترجيحية أمام كرواتيا" ،رغم ذلك قاموا بمهمة جيدة".
وأضافت المشجعة أثناء مغادرة ساحة المشجعين في
الجامعة الحكومية بموسكو "لقد لعبوا بشكل جيد ،لكن
الجميع يشعر باإلحباط".
ساحة المشجعين كانت وجهة للجماهير التي ترغب
في االحتفال بمونديال روسيا دون أن تتحمل عبء شراء
تذاكر المباريات.
ويحظى المشجعون في الساحات بأجواء مثيرة ،حيث
تتوفر لهم شــاشــات عمالقة لمتابعة المباريات فــي كل
المدن المستضيفة للمباريات.
وأعربت مشجعة أخرى عن أملها بفوز كرواتيا باللقب
"لــن يـكــون األم ــر سيئا إذا كنا قــد خسرنا أم ــام البطل".
ووضعت الجماهير آمالها على الحارس إيجور اكينفييف
في اللحظات األخيرة من المباراة.
وص ــاح الـمـشـجـعــون خ ــال ضــربــات ال ـج ــزاء "إي ـجــور،
إيجور اكينفييف".
وصـ ــاح ثـنــائــي ش ــاب لـمـصـلـحــة مـنـتـخــب روس ـي ــا مع
ارتدائهما قميصا يحمل عبارة "أنا مكسيكي".
اليكس من المكسيك وييفا من روسيا التقيا في ساحة
المشجعين في وقت سابق من البطولة.

تشيريتشوف :الالعبون اجتهدوا
للوصول إلى هذا الدور

تشيريتشوف مدرب روسيا

المرمى السابق جان ماري بفاف ،أفضل حارس مرمى
في مونديال .1986
تــألــق كــل مــن لــوريــس وك ــورت ــوا بـشـكــل رائ ــع فــي ربــع
النهائي ضــد األورو غ ــواي ( )0-2وا لـبــراز يــل ( )1-2على
التوالي .واعتبر بوب انه "من الصعب اتخاذ قرار بشأن
مــن اال فـضــل بينهما" ،مضيفا" :إن كليهما ضخم على
خط المرمى .ثم إن كورتوا أطول قليال من لوريس (1.99
مقابل  1.88م) .في نصف النهائي ،سيحتاجان إلظهار
قوتهما في الكرات العالية والثابتة".
حقق لوريس وا حــدة من أفضل الصدات
في كأس العالم الحالية بارتماء ة
أفـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــة رائـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ان ـ ـ ـقـ ـ ــض ب ـه ــا
ع ـلــى كـ ــرة رأسـ ـي ــة ل ـل ـمــدافــع
االوروغ ـ ـ ــوي ـ ـ ــان ـ ـ ــي مـ ــارتـ ــن
ك ــاسـ ـي ــري ــس ف ـ ــي أواخـ ـ ــر
ا لـ ـش ــوط األول ل ـم ـب ــاراة
ال ـ ـ ـ ــدور رب ـ ـ ــع الـ ـنـ ـه ــائ ــي.
كانت في لحظة حاسمة،
ومـنـتـخــب ب ــاده يـتـقــدم
1ص ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــر .أقـ ـ ـ ــر م ـ ـ ــدربفرنسا ديدييه ديشان
ببراعة حارس مرماه،
وقال" :رائع" ،مضيفا:
"إنه ليس تصديا ،إنه
هدف تقريبا".
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ق ــام
ك ـ ـ ــورت ـ ـ ــوا ب ــالـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
الـ ـعـ ـم ــل أمـ ـ ـ ــام الـ ـت ــرس ــان ــة ال ـه ـج ــوم ـي ــة
البرازيلية وحقق ايضا تصديا رائعا
من الطراز الرفيع في الدقيقة االخيرة
م ــن ال ــوق ــت ب ــدل ال ـضــائــع ع ـنــدمــا أبـعــد
تـ ـس ــدي ــدة رائـ ـع ــة ول ــول ـب ـي ــة م ــن خ ــارج

المنطقة للنجم نيمار ا لــذي كــان يحلم بإنقاذ البرازيل
من الخسارة في اللحظات األخيرة.
وأع ــرب كــورتــوا عــن سـعــادتــه بــالـمـبــاراة الـتــي قدمها،
موضحا" :قال لي كثيرون :تيبو ،نحن بحاجة إلى مباراة
كـبـيــرة مـنــك مــن أج ــل ال ـفــوز ،وأعـتـقــد أنـنــي فـعـلــت ذل ــك"،
متطرقا إلى مباراة فرنسا بالقول:
"سنفعل كل شيء للفوز".

وجه المدير الفني للمنتخب الروسي لكرة القدم ستانيسالف تشيريتشوف
الشكر إلى جميع العبيه على ما قدموه خالل بطولة كأس العالم ،معربا عن
سعادته وتقديره للمساندة الجماهيرية التي وجدها الفريق على مدار
البطولة.
و ق ــال تشيريتشوف ،فــي المؤتمر الصحافي لفريقه بعد ا لـمـبــاراة،
"ال أعتقد أننا قفزنا أكثر من الــازم في هذا المونديال .تــدرب الالعبون
واجتهدوا كثيرا من أجل الوصول إلى هذه النتيجة" ،متابعا" :كان من األفضل
لو واصلنا الطريق إلى الدور المقبل .لكن الحظ لم يحالفنا هذه المرة".
وأردف" :الجماهير الروسية تحبنا وساندتنا ،وهي تعرف جيدا أننا نريد
تقديم كل ما لدينا .سعداء جدا بهذا القدر الكبير من التشجيع والمساندة .لكن
علينا أن نعرف أن الجماهير ال تساندك إن لم تقدم ما عليك".
واسـتــدرك" :أريــد أن أشكر جميع الالعبين على ما قدموه .لست نادما
على اختياراتي لالعبين ،وأعتقد أن هذه المجموعة هي األفضل اآلن في
روسيا .بطبعي ،ال أندم أبدا على أي اختيار .صحيح أنني كنت منفعال
خالل المباراة وهذا شيء عادي".
وأضاف تشيريتشوف" :ال أحد يستطيع إرغام األطفال على لعب
كرة القدم .يجب علينا أن نصطحبهم إلى المالعب فقط .وبعدها
يكون الطفل هو صاحب القرار .خرجنا من هذه البطولة مرفوعي
الرأس ولكننا نشعر بالحزن كذلك".
واستطرد" :اتصل بي الرئيس الروسي فالديمير بوتين خالل هذا
اليوم ،وبعد اللقاء كذلك ،وهنأني بالمباراة الرائعة التي قدمناها،
وقال لي :علينا أن نفتح أعيننا وننفذ الخطوات التالية ،وأال نقف عند هذا الحد".
(د ب أ)

جانب من جماهير المنتخب الروسي
وارتدى اليكس قميصا للمنتخب الروسي تحت قميصه
األخضر لمنتخب المكسيك ،وقال "البطولة كانت فرصة
رائعة للناس حول العالم لمالقاة بعضهم البعض".
احتفاالت الجماهير الروسية لم تــأت هباء ،حيث إن

إنجاز منتخب بالدهم في هذه النسخة من كأس العالم
غير مسبوق ،إذ بلغ الفريق دور الثمانية للمرة األولى
منذ تفكك االتحاد السوفياتي.
(د ب أ)

الصحف الكرواتية تشيد بتواصل «الحلم»
أشادت الصحف الكرواتية ،أمس ،بتواصل "حلم" منتخب بالدها لكرة
القدم في كأس العالم في روسيا ،غداة تأهله لمالقاة إنكلترا في الدور
نصف النهائي ،بفوزه على البلد المضيف بركالت الترجيح.
وتفوقت كرواتيا على روسيا بركالت الترجيح ( 3-4الوقت األصلي
 1-1واإلضافي  ،)2-2لتبلغ نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخها.
وكرر المنتخب الذي يقوده العب خط الوسط لوكا مودريتش ،اإلنجاز
الــذي حققه داف ــور شوكر وزم ــاؤه فــي عــام  ،1998ببلوغ ال ــدور نصف
النهائي في أول مشاركة لكرواتيا كدولة مستقلة.
وعنونت صحيفة "سبورتسكي نوفوستي" على صدر صفحتها األولى
"موسكو (حيث يقام نصف النهائي) نحن قادمون".
وأضافت "الحلم الكرواتي يتواصل بعد  20عاما .نحن في الدور نصف
النهائي لكأس العالم .فيه سنواجه االنكليز الذين يدينون لنا منذ عام
 ،"2009في إشارة الى خسارة المنتخب الكرواتي أمام "األسود الثالثة"
بنتيجة  5-1في سبتمبر  ،2009ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم
 ،2010والتي لم يتمكن المنتخب الكرواتي من بلوغها.
وأتت تلك الخسارة بعد عام من خسارة مذلة لكرواتيا على أرضها
ً
 4-1ضد انكلترا نفسها ،وأيضا ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال
.2010
ونوهت الصحف بــأداء المنتخب الروسي السبت ،مشيرة إلى أن
الالعبين الــروس "كــانــوا يتمتعون بمئة حياة وببساطة لم يرغبوا
في الموت".
ونشرت صحيفة "يوتارنيي" على صفحتها األولى صورة للكرواتي
ايفان راكيتيتش ،وهو يحتفل بتسجيل ركلة الترجيح الحاسمة مع
عـنــوان "الـكــرواتـيــون ال يستسلمون!" ،مضيفة "كــرواتـيــا فــي نصف
نهائي كأس العالم ،الذي غابت عنه عشرين عاما ،الذي لم تتمكن من
غ
االقتراب منه  20عاما".
الف
صح
يفة
سبورتسكي نوفوستي
(أ ف ب)

sports@aljarida●com

الصحف اإلنكليزية تحتفي بالمنتخب
الوطني والمدرب ساوثغيت
أشادت الصحف اإلنكليزية أمس ،ببلوغ
مـنـتـخــب ب ــاده ــا ل ـكــرة ال ـق ــدم ال ـ ــدور نصف
الـنـهــائــي ل ـكــأس ال ـعــالــم لـلـمــرة األولـ ــى منذ
 ،1990معتبرة ان األرب ـعــاء المقبل سيكون
يوما "ملغى" ،النشغال المشجعين بمتابعة
المباراة مع كرواتيا.
وفاز منتخب "األسود الثالثة" على السويد
ال ـس ـبــت -2صـ ـف ــر ف ــي الـ ـ ــدور ربـ ــع ال ـن ـهــائــي،
ليضمن أبطال العالم  1966بلوغ الدور نصف
النهائي على األقل للمرة الثالثة في تاريخهم،
واألولى بعد انتظار دام  28عاما.
وي ـل ـت ـقــي ال ـم ـن ـت ـخــب اإلن ـك ـل ـي ــزي نـظـيــره
الكرواتي األربعاء في الدور نصف النهائي،
بعدما أقصى األخير منتخب البلد المضيف
بركالت الترجيح ( 3-4بعد التعادل  1-1في
الوقت األصلي و 2-2في الوقت االضافي).
وع ـن ــون ــت صـحـيـفــة "ذا صـ ــن" الـ ـص ــادرة
األحد "األربعاء ملغى!! المشجعون يحتفلون
بجنون مــع بـلــوغ (األس ــود الـثــاثــة) نصف
نـهــائــي ك ــأس الـعــالــم لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ 28
عاما".
وك ـت ـب ــت ص ـح ـي ـفــة "م ــاي ــل اون ص ـن ــداي"
على موقعها االلكتروني "الحلم يتواصل!

جدول مباريات كأس العالم
مجموعة

إنكلترا في حالة من النشوة" ،منوهة
بأداء العبي المدرب غاريث ساوثغيت،
السـ ـيـ ـم ــا حـ ـ ـ ــارس الـ ـم ــرم ــى جـ ـ ـ ــوردان
بيكفورد و"تصديه البطولي" ألكثر من
محاولة سويدية خطيرة السبت ،كانت
كفيلة بتغيير نتيجة المباراة.
وأعادت صحيفة "ذا صنداي ميرور"
صـيــاغــة كـلـمــات أغـنـيــة ك ــان يــرددهــا
المشجعون اإلنكليز لــدى استضافة
بـ ــادهـ ــم ك ـ ــأس أوروب ـ ـ ـ ــا ( 1996ب ـلــغ
المنتخب الدور نصف النهائي حينها
أي ـض ــا) .وكـتـبــت الصحيفة "انـكـلـتــرا
هي في نصف نهائي كــأس العالم...
هــل يشهد ه ــذا الـصـيــف فـعــا عــودة
غ
الف
صح
يفة
"ذا
صن"
كــرة الـقــدم الــى مـنــزلـهــا؟" ،فــي إشــارة
الى تتويج منتخب "مهد" كرة القدم
بكأس العالم.
غالف صحيفة "ذا صنداي ميرور"
وقــالــت "أوجـ ــه الـتـشــابــه بـيــن ساوثغيت
واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة "ص ـ ـنـ ــداي
والـ ـسـ ـي ــر ب ــوب ــي م ـف ــاج ـئ ــة .ك ــاه ـم ــا م ـث ــال
تـلـغــراف" ان ســاوثـغـيــت ،ال ــذي يعتمد على
لـلـتــواضــع وال ـمــراعــاة والـتـعــاضــد ( )...مثل
وقارنت الصحيفة بين ساوثغيت ،الالعب
العبين أغلبيتهم من الشباب "حرر انكلترا،
روبـ ـس ــون ،ح ـقــق ســاوث ـغ ـيــت ال ـن ـجــاح عبر
الــدولــي السابق البالغ مــن العمر  47عاما،
واآلن على طموحات البالد ان تكون أعلى
اعتماد ثالثة مدافعين في الخلف وتشجيع
ومدرب المنتخب في مونديال " 1990السير"
مما كانت عليه في  ،"1990أي الذهاب حتى
(أ ف ب)
حرية التعبير ودعم الشباب".
بوبي روبسون.
النهائي على األقل.

ً
فرناندو هييرو يترك منصبه مدربا
لمنتخب إسبانيا
أعلن االتـحــاد اإلسـبــانــي لكرة الـقــدم ،أمــس ،أن الدولي
ً
ال ـســابــق فــرنــانــدو هـيـيــرو ل ــن يـسـتـمــر ف ــي مـنـصـبــه مــدربــا
للمنتخب ،بـعــد أي ــام مــن خــروجــه مــن ال ــدور ثـمــن النهائي
لمونديال  2018في روسيا .وكــان االتحاد اإلسباني كلف
هييرو قيادة المنتخب عشية انطالق المونديال ،بعد أن
أقال المدرب جولن لوبيتيغي التفاقه مع ريال مدريد
على اإلشراف على فريقه عقب انتهاء البطولة.
وكان هييرو يتولى منصب المدير الرياضي
قـبــل الـمــونــديــال ،ثــم أس ـنــدت إلـيــه مهمة اإلدارة
الفنية فــي النهائيات ،فـخــاض المنتخب تحت
إشرافه أربع مباريات مثيرة ،وانتهى مشواره في
ثمن النهائي بركالت الترجيح أمام روسيا  4-3بعد تعادلهما في
الوقتين األصلي واإلضافي .1-1
وكانت إسبانيا ،المتوجة مع قلب الدفاع هييرو بطلة للعالم عام
ً
 ،2010بدأت مشوارها بتعادل مثير مع البرتغال  ،3-3ثم حققت فوزا
ً
صعبا على إيران -1صفر ،قبل أن تتعادل مع المغرب .2-2
ً
وجاء إعالن ريال مدريد تعاقده مع لوبيتيغي خلفا للفرنسي
ً
ً
خصوصا أن مدرب المنتخب كان ّ
مدد
زين الدين زيدان مفاجئا،
في مايو عقده مع االتحاد اإلسباني حتى .2020
وقال رئيس االتحاد اإلسباني لويس روبياليس لدى إعالن قرار
إقالة لوبيتيغي قبيل انطالق المونديال" :وجدنا أنفسنا مضطرين
ً
للتخلي عن المدرب" ،مضيفا "المنتخب الوطني ينتمي لجميع
(أ ف ب)
		
اإلسبان هذا قرار كان علينا اتخاذه".

لوكا مودريتش :الكرة
الذهبية ال تهمني
أكد لوكا مودريتش نجم خط وسط المنتخب الكرواتي لكرة القدم
أن هدفه ليس الجوائز الشخصية وأن تركيزه ينصب على نجاح
فريقه في بطولة كأس العالم  2018المقامة حاليا في روسيا ،مشيرا
إلى أن الفوز على المنتخب الروسي خطوة نحو تحقيق هدف الفريق.
وأكد مودريتش" :ال أفكر في الفوز بالكرة الذهبية ألفضل العب،
وال أفكر في أي شــيء آخــر ،المهم أن ننجح كفريق ،وصلنا إلــى ما
قبل النهائي ،ونستطيع إنجاز أكثر من هذا ،المجموعة هي المهمة
في هذا المونديال ،نريد العودة بميدالية ،وســوف نرى ما نوعية
هذه الميدالية".
وأوضح أن "روسيا لعبت بشكل ممتاز ،السيما في الشوط األول،
ولم نتمكن من صنع اللعب جراء الضغط العالي الروسي ،ولكن في
الشوط الثاني والفترة اإلضافية كنا األفضل وسيطرنا على مجريات
اللعب ،كنا نريد إنهاء اللقاء قبل الوصول إلى ركالت الترجيح ولكن
القدر أراد ذلك".
وأضـ ــاف" :م ــن الـمــؤكــد أن الـمـسـتــوى الـعــالــي لـلـمـبــاريــات إضــافــة
لــإصــابــات أث ــرت عـلــى مـسـتــوى األداء والـلـيــاقــة نــوعــا م ــا ،ولكننا
استطعنا الفوز في النهاية ،أتينا إلى سوتشي منذ عدة أيام ،وذلك
للتعود على حالة الطقس والتأقلم معها".
وأش ــار إلــى أن "الملعب هنا رائ ــع ،وكــل شــيء جيد جــدا ،وتبدو
المدينة جميلة كذلك ،أنا سعيد بالوصول بعد  20عاما للدور قبل
النهائي ،وأعتقد أن فريقنا اليوم يستطيع أن يحقق نتيجة أفضل
من الماضي".

إيغناشيفيتش وساميدوف
يعلنان اعتزالهما

ساميدوف
أعلن المدافع المخضرم سيرغي ايغناشيفيتش ،والعــب الوسط
الكسندر ساميدوف اعـتــزال اللعب الــدولــي مع منتخب روسـيــا ،بعد
خروج الفريق من دور الثمانية للمونديال.
ً
ويرى ايغناشيفيتش ( 38عاما) أن االعتزال في مصلحته ،مشيرا
إلى أنه قرار صعب.
ونقلت وسائل اإلعالم عن إيغناشيفيتش قوله "لم أكن اتخيل إنهاء
مسيرتي في هذه اللحظة المشرقة".
ويرغب مدافع سسكا موسكو في التحول إلى مجال التدريب.
كما أنهى ساميدوف ( 33عاما) العــب سبارتاك موسكو مسيرته
الدولية وقال "أرى أنها اللحظة المناسبة للرحيل".
وذكر "إنه أمر محبط .لقد أظهرنا أن بإمكاننا الشعور بالفخر ،ألننا
لعبنا بشكل قوي .أعتقد أن القوام األساسي للفريق سيبقى ،واثق من
أن الفريق قريبا سيمضي خطوة لألمام".
(د ب أ)

والد أوزيل :يجب أن يترك منتخب ألمانيا
أكد والد الالعب مسعود أوزيل
أمـ ــس أن ن ـج ـلــه ي ـج ــب أن ي ـتــرك
منتخب ألمانيا لكرة القدم ،بعد
أن "تحول الــى كبش فــداء" ،عقب
ال ـخــروج مــن ال ــدور األول لكأس
العالم في روسيا.
وتـ ـع ــرض أوزي ـ ـ ــل ( 29ع ــام ــا)
النـ ـتـ ـق ــادات ك ـث ـي ــرة ف ــي أل ـمــان ـيــا
ب ـع ــد خ ـي ـبــة م ــون ــدي ــال روسـ ـي ــا،
حيث فقد المنتخب لقبه بحلوله
رابعا واخيرا في مجموعته ،في
الدور االول.
وقـ ــال والـ ــد ال ــاع ــب مصطفى
اوزيل ،في حوار مع صحية "بيلد
ام سونتاغ" االلمانية" ،هذا البيان
وقح .برأيي انه يهدف (بيرهوف)
الى انقاذ نفسه".
واع ـتــذر بـيــرهــوف الحـقــا عما
قاله ،مؤكدا انه "كان على خطأ".
واع ـت ـبــر والـ ــد أوزي ـ ــل أن ابـنــه
وافـ ـ ــق ع ـل ــى ال ـت ـق ــاط صـ ـ ــورة مــع
إردوغـ ــان مــن ب ــاب "االدب" فقط،
ولم يكن المقصود أبدا أن تكون
بـيــانــا سـيــاسـيــا ،كـمــا دافـ ــع عنه
لعدم توضيح موقفه علنا.
وأ ك ـ ـ ـ ــد "ال يـ ــر يـ ــد أن ي ــو ض ــح

مــوق ـفــه ،وال يــريــد أن ي ــداف ــع عن
نـفـســه .إن ــه يـلـعــب مــع المنتخب
األلـ ـم ــان ــي م ـن ــذ ت ـس ـعــة أعـ ـ ـ ــوام...
وتوج معه بكأس العالم" ،متابعا:
"ساهم كثيرا في هذا البلد ،لكن
الوضع كــان :إذا فزنا نفوز معا،
وإذا خسرنا فإننا نخسر بسبب
أوزيل؟ يتم انتقاده اآلن ويصبح
كبش فداء ،ويمكنني أن أفهم ما
إذا كان يشعر باالهانة".
وتوجه إلى ابنه بالقول بشأن

a

استمراره مع المنتخب من عدمه:
"ي ـجــب أن ي ـقــرر بـنـفـســه ،لـكــن لو
كنت مكانه فسأقول شكرا جزيال"،
م ــؤك ــدا أن "ال ـج ــرح يـكـبــر كـثـيــرا،
ومـ ــن ي ـ ــدري م ـ ــاذا س ـي ـح ــدث فــي
المباراة المقبلة .لو كنت مكانه
البـتـعــدت ،ولكنها وجهة نظري
الشخصية".
(أ ف ب)

داليتش :قادرون على تقديم المزيد في المونديال
أعرب زالتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي لكرة القدم
عن ثقته بقدرة فريقه على تقديم المزيد في بطولة كأس العالم 2018
المقامة حاليا بروسيا ،بعد التأهل بجدارة للمربع الذهبي للبطولة.
وقال داليتش ،في المؤتمر الصحافي بعد المباراة" :أهنئ فريقي
للوصول إلــى الــدور قبل النهائي .لم يكن هناك لعب جميل في هذه
المباراة ،بل كانت حربا .أسعدنا أنفسنا بهذا الفوز وأسعدنا شعبنا.
كرواتيا في قبل النهائي وهذا شيء جميل .أعتقد أن بإمكاننا تقديم
المزيد .كلنا ثقة وعزم لتحقيق نتيجة أفضل أمام المنتخب اإلنكليزي
في المربع الذهبي".
وأوضح" :في هذا المونديال ،حظوظ الفرق متساوية بنسبة  50في
المئة لكل فريق في المباراة ،وعلى الجميع أن يكافح من أجل االنتصار.
كنت أفكر في الهجوم في بداية المباراة ولكن الفريق الروسي بفضل
روحه القتالية والضغط العالي استطاع أن يوقفنا".
وأضاف" :أجريت التغييرات المناسبة في الشوط الثاني ،واستطعنا
السيطرة على وسط الملعب ،وخلق أكثر من فرصة .أعتقد أننا كنا
األفضل في بقية المباراة .سنجري بعض التغييرات ونحفز الالعبين،
وسنكون جاهزين لمباراة إنكلترا".
(د ب أ)
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السنغال
بنما
إنكلترا

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

مجموعة
الفريق
إسبانيا
البرتغال
ايران
المغرب

لعب فوز
1
3
1
3
1
3
0
3

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

عليه
5
4
2
4

الفريق
كرواتيا
االرجنتين
نيجيريا
ايسلندا

لعب فوز
٣
٣
١
٣
١
٣
0
٣

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

عليه
١
٥
٤
٥

الفريق
السويد
المكسيك
كوريا الجنوبية
ألمانيا

لعب فوز
٢
٣
2
3
١
٣
1
٣

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

عليه
2
4
3
٤

الفريق
كولومبيا
اليابان
السنغال
بولندا

لعب فوز
٢
٣
١
٣
١
٣
١
٣

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

عليه
٢
٤
٤
5

النقاط
9
٦
3
0

c

مجموعة

مجموعة

مجموعة

النقاط
٩
٤
٣
1

f

مجموعة

النقاط
7
5
٣
1

g

d

مجموعة

النقاط
٧
٥
٣
1

e

b

النقاط
5
5
4
1

النقاط
٦
6
٣
3

مجموعة

النقاط
٩
٦
٣
٠

h

النقاط
٦
4
٤
٣

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

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

املباراة
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

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

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

نتيجة املباراة
C1

٥٠

األوروغواي

51

إسبانيا

ركالت ترجيح 3

52

كرواتيا

ركالت ترجيح D1 3

53

البرازيل

E1

54

بلجيكا

G1

55

A1
B1

56

F1
السويد
كولومبيا ركالت ترجيح H1 3

57

فرنسا

W49

58

البرازيل

W53

59

السويد

W55

60

روسيا

ركالت ترجيح W51 3

4
2
1
1
2
٣
1
1

3
1
1
1
0
٢
0
1

D2
B2

الفريق املتأهل

الوقت

التاريخ

األرجنتني

 5.00م

 30يونيو

البرتغال

 9.00م

 30يونيو

روسيا

 5.00م

 1يوليو
 1يوليو

A2

ركالت ترجيح ٤

C2

ركالت ترجيح  ٢الدنمارك

 9.00م

F2

املكسيك

 5.00م

 ٢يوليو

H2

اليابان

 9.00م

 ٢يوليو

سويسرا

 5.00م

 ٣يوليو

انكلترا

 9.00م

 ٣يوليو

E2
G2

ركالت ترجيح 4

الدور ربع النهائي
2
١
0
٢

0
٢
2
٢

W50

األوروغواي

 5.00م

 ٦يوليو

W54

بلجيكا

 9.00م

 ٦يوليو

W56

انكلترا

 5.00م

 ٧يوليو

 W52ركالت ترجيح 4

كرواتيا

 9.00م

 ٧يوليو

الدور نصف النهائي
61

فرنسا

W57

W58

بلجيكا

 9.00م

 10يوليو

62

انكلترا

W59

W60

كرواتيا

 9.00م

 11يوليو

مباراة المركز الثالث
63

L61

64

W61

L62

 5.00م

 14يوليو

النهائي

بطل كأس العالم

W62

 6.00م

 15يوليو

30
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فيتل يقهر هاميلتون ويتوج بجائزة بريطانيا الكبرى

فيتيل سائق فيراري خالل سباق جائزة بريطانيا الكبرى

توج األلماني فيتيل ،سائق
«فيراري» ،أمس ،بلقب سباق
الجائزة الكبرى البريطاني ،في
إطار بطولة العالم (الجائزة
الكبرى) لسباقات فورموال،1-
متفوقا على البريطاني
هاميلتون سائق «مرسيدس».

ح ـق ــق س ــائ ــق ف ـ ـيـ ــراري األل ـم ــان ــي
سيباستيان فيتل ،أمــس ،الفوز في
جــائــزة بريطانيا الـكـبــرى ،المرحلة
العاشرة من بطولة العالم للفورموال
واح ــد ،متقدما على منافسه حامل
اللقب سائق مرسيدس البريطاني
لويس هاميلتون.
وعزز فيتل صدارته للترتيب العام
للبطولة أمام هاميلتون حامل اللقب،
بـنـتـيـجــة ال ـس ـب ــاق ال ـ ــذي أق ـي ــم على
حلبة سيلفرستون ،وحل في ختامه
الفنلندي كيمي رايكونن ،زميل فيتل
في فيراري ،في المركز الثالث.
وأن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــى فـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــل الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاق ف ــي
 1.27:29.784ســاعــة ،ب ـفــارق 2.264
ثانية عن هاميلتون ،و 3.652ثوان
عن رايكونن.
وحرم فيتل بطل العالم اربع مرات،
م ـنــاف ـســه ال ـب ــري ـط ــان ــي م ــن تـحـقـيــق

فـ ــوز سـ ـ ــادس وخ ــام ــس ت ــوال ـي ــا فــي
سيلفرستون ،وكذلك أنهى احتكار
مرسيدس للسباق منذ خمسة أعوام.
وق ــاد ف ـيــراري ال ــى فــوزهــا االول في
سيلفرستون منذ .2011
وأفاد فيتل من تجاوز هاميلتون
ع ـنــد االنـ ـط ــاق ف ــي األمـ ـت ــار الـ ـ ــ100
األول ـ ـ ـ ـ ــى ،م ـ ــع ت ـ ــراج ـ ــع ال ـب ــري ـط ــان ــي
ال ــذي سيطر عـلــى ف ـتــرات الـتـجــارب
الـحــرة والرسمية الــى المركز ال ــ،17
اثــر اص ـطــدام تـعــرض لــه مــن الخلف
عـنــد الـمـنـعـطــف ال ـثــالــث م ــن سـيــارة
رايكونن ،ما أدى الى استدارة سيارة
ه ــام ـي ـل ـت ــون ع ـل ــى الـ ـحـ ـص ــى .وغـ ــرم
رايكونن  10ثوان ،وأقر بمسؤوليته
عن الحادث.
إال أن هاميلتون قــدم أداء رائعا
عاد بموجبه الى المنافسة ،متقدما
الى المركز الرابع في اللفة  ،19أمام

نيمار يطالب سان جرمان بضم سواريز
ذك ــرت صحيفة (س ـب ــورت) اإلسـبــانـيــة أم ــس ،أن الـبــرازيـلــي نيمار
طالب ناديه باريس ســان جرمان بضم زميله السابق في برشلونة
األوروغوائي لويس سواريز.
وأفادت الصحيفة أن نيمار يفضل أن يرحل األوروغوائي إدينسون
كافاني من باريس سان جرمان ليتجنب الخالفات التى حدثت بينهما
بداية الموسم الماضي ،وبالتالي يريد أن يحل سواريز محله.
وأبرزت (سبورت) أن البي إس جي على استعداد للتخلي عن كافاني
الذي لعب بقميص النادي الباريسي خمسة مواسم.
ً
وأضافت الصحيفة أن نيمار سيقضي موسما آخر في باريس سان
ً
جرمان على األرجح بعدما بدا ريال مدريد أكثر اهتماما بالفرنسي
كيليان مبابي ليحل محل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وعليه فالمهاجم البرازيلي يرى نفسه في حاجة لتحقيق إنجازات
بعدما لم يكمل الموسم الماضي بسبب تعرضه لكسر في مشط القدم
اليمنى وودع مونديال روسيا مع منتخب بالده من الدور ربع النهائي
لتتبدد آماله في الفوز بالكرة الذهبية هذا العام ،والذي كان من أسباب
انتقاله لباريس سان جرمان.
ويــرى نيمار أن عــودة الـشــراكــة الهجومية مــع لــويــس ســواريــز قد
تساعده على تحقيق أهدافه ،لكن هذا يصطدم بخطط برشلونة الذي
ً
ً
(إفي)
ال يفكر حاليا في االستغناء عن نجمه ،وفقا لـ(سبورت).

سواريز

مودريتش يعتقد أن رونالدو سيبقى في الريال
قال الكرواتي لوكا مودريتش إنه يعتقد أن زميله
فــي ري ــال مــدريــد البرتغالي كريستيانو رونــالــدو
سيبقى في صفوف النادي الملكي ،ولن يرحل إلى
يوفنتوس ،كما تقول تقارير صحافية مؤخرا.
وعـ ـ ــن م ـص ـي ــر ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان ــو ،قـ ـ ــال م ــودريـ ـت ــش
للصحافيين عقب تأهل منتخب بالده لنصف نهائي
مونديال روسيا  ،2018بعد التغلب على صاحبة

الضيافة بركالت الترجيح " ،3-4سنرى ما سيحدث...
ال أعتقد أنه سيرحل ،وأتمنى أن يبقى النه أفضل
العب في العالم".
وتابع" :أعتقد أنــه سيبقى ...هــذا رأيــي .سيكون
من الجيد أن يبقى ،ألنني ال أتخيله في أي فريق
أوروبي آخر".
(إفي)

اك ـثــر م ــن  340ال ــف م ـت ـفــرج تــابـعــوا
السباق من الحلبة.

السباق توقف مرتين
وت ــوق ــف ال ـس ـب ــاق مــرت ـيــن ودخ ـلــت
سيارة االمــان .وخسر فيتل الصدارة
لمصلحة بوتاس جراء دخوله مرتين
الى الحظيرة ،في مقابل توقف واحد
لمرسيدس .وكانت نقطة التحول في
اللفة  ،47عندما تمكن فيتل من تجاوز
ســائــق مــرس ـيــدس ال ـثــانــي (ب ــوت ــاس)،
لينتزع منه الـصــدارة ،ويمضي نحو
اح ــراز لقبه الـثــانــي فــي سيلفرستون
والـ ـ ـ ـ ـ ــ 51ف ـ ــي مـ ـسـ ـي ــرت ــه ،مـ ـ ـع ـ ــادال رق ــم
الفرنسي أالن بــروســت ،وليصبح مع
الفرنسي ثالث افضل سائق برصيد
الفوز بالسباقات بعد االلماني ميكايل
شوماخر وهاميلتون.

مدرب سيلتا فيغو :جئنا
للفوز وتحقيق البطوالت
تعهد ال ـمــدرب األرجـنـتـيـنــي الجديد
لفريق سيلتا فيغو اإلسباني ،أنطونيو
ً
محمد ،أمس األول ،خالل تقديمه رسميا
ً
م ــدرب ــا لـلـفــريــق أم ــام الـجـمــاهـيــر بأنهم
ً
ً
ً
سيرون فريقا "طموحا" ولم يخف أيضا
هدفه وهو الوصول بالفريق للمنافسة
في إحدى البطوالت األوروبية.
وق ــال الـ ـم ــدرب" :ل ــو ك ــان األم ــر بـيــدي
فسأخرج وأبحث عن البطولة ،أحب أن
أحلم ألبعد الحدود وأتيت بذلك الطموح،
ف ـقــد حـقـقــت ال ـعــديــد م ــن ال ـب ـط ــوالت مع
الفرق األخيرة التي قمت بتدريبها على
الــرغــم مــن علمي بــأن هــذا ال ــدوري غاية
في الصعوبة ،ولكن في الوقت الحالي
هو البحث عن هوية يعرفنا بها الناس
ومن ثم سنمضي في تحقيق حلمنا وهو
المنافسة في إحدى البطوالت األوروبية،
فذلك هو هدفنا الرئيسي".
وسيساعد المدرب كل من غوستافو
ليما وخوليان تارتاغليا ،وفي اإلعــداد
البدني كــل مــن كــاوديــو كيني وهرنان
بيتي ،وسيستمر ناندو بيال في منصب
مدرب حراس المرمى للفريق.
وت ــول ــى م ـح ـمــد ال ـم ـل ـقــب ب ــ"ال ـت ــرك ــي"
تدريب الفريق اإلسباني بعد نجاحه في
كــرة القدم المكسيكية وتحقيق بطولة
ال ـ ــدوري م ــع أن ــدي ــة تـيـخــوانــا وأم ـيــركــا،
ً
وأيضا بطولة الكأس مع فريق مونتيري،
ال ــذي تــولــى تــدري ـبــه ف ــي ال ـثــاثــة أع ــوام
األخيرة.
(إفي)

وبعد انتزاع فيتل الصدارة ،تراجع
بوتاس إلى المركز الرابع ،تاركا المركز
الثاني لزميله هاميلتون ،فيما تقدم
راي ـك ــون ــن الـ ــى ال ـث ــال ــث ب ـعــد ت ـج ــاوزه
بوتاس.
وحــل األسـتــرالــي دانـيــال ريكياردو
ً
ســائــق ري ــد ب ــول خــام ـســا ،واالل ـمــانــي
نيكو هولكنبرغ سائق رينو سادسا،
وال ـفــرن ـســي اس ـت ـي ـبــان اوك ـ ــون ســائــق
"ف ـ ــورس ان ــدي ــا" ســاب ـعــا ،واإلس ـبــانــي
فــرنــانــدو ألــونـســو ســائــق "مــاكــاريــن"
ً
ثامنا.
وقـ ـ ــال ف ـي ـت ــل ،وه ـ ــو ي ـض ــع اش ــرط ــة
الص ـقــة عـلــى عـنـقــه بـعــد مـعــانــاتــه من
ت ـص ـلــب "لـ ـق ــد أفـ ـ ــدت م ــن ال ـت ـف ــوق فــي
اط ـ ـ ـ ـ ــارات س ـ ـيـ ــارتـ ــي ،ل ـك ـن ــي واجـ ـه ــت
صعوبة فــي تـجــاوز بــوتــاس" .وأنهت
السباق  14سيارة بعد انسحاب ستة
سائقين.

فينيكس صنز يمدد عقد بوكر  5سنوات
أع ـلــن فـيـنـيـكــس صـنــز أح ــد ف ــرق دوري
كــرة السلة األ مـيــر كــي للمحترفين تمديد
عـقــد الع ـبــه ديـفـيــن بــوكــر خـمــس سـنــوات
في صفقة قدرت بنحو  158مليون دوالر.
وقال مدير عام فينيكس راين ماكدونو
ف ــي ب ـي ــان" :ي ـســرنــا أن نـعـلــن ت ـمــديــد عقد
ديـ ـفـ ـي ــن .ب ــوك ــر ك ـ ــان دعـ ــامـ ــة ل ـص ـن ــز مـنــذ
وصوله إلى فينيكس في ."2015
ً
وتابع "ديفين والفريق معا أرادا تمديد
هذا االتفاق مع النادي أطول فترة ممكنة".
من جهته ،قال بوكر البالغ من العمر 21
ً
عاما "أشكر صنز ألنه اختارني ووثق بي".
وفي المواسم الثالثة األولى مع صنز،
ك ــان م ـع ــدل ب ــوك ــر ف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ــواح ــدة
 19.8ن ـق ـطــة ،م ــع  3.5ت ـم ــري ــرات حــاسـمــة،
و 3.3م ـتــا ب ـعــات ف ــي  208م ـب ــار ي ــات ،لكن
معدله ارتفع في الموسم الماضي بواقع
 24.9نقطة مع  4.7تمريرات حاسمة و4.5
متابعات.
وفي الرابع والعشرين من مارس ،2017
سـجــل بــو كــر  70نقطة فــي سـلــة بوسطن،
وأصبح سادس العب في تاريخ البطولة
ي ـن ـجــح ب ـت ـس ـج ـيــل  70ن ـق ـطــة ف ــي مـ ـب ــاراة
واحدة.
وس ـجــل بــوكــر ف ــي ال ـب ـطــولــة ح ـتــى اآلن
 4120نقطة ،وهو تخطى حاجز
الـ ـ  4آالف نقطة فــي الـثــانــي مــن مــارس
 2018حـيــن ك ــان فــي الـحــاديــة والعشرين
ً
و 123يوما.
والــاع ـبــان الــوح ـيــدان ال ـل ــذان سـجــا 4

هاليب ضحية جديدة في «ويمبلدون»
ونادال يتأهل لثمن النهائي
انضمت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى إلى ضحايا
بطولة ويمبلدون اإلنكليزية لكرة المضرب ،ثالث البطوالت
األربع الكبرى ،بسقوطها أمس األول في الدور الثالث ،في حين
بلغ اإلسباني رافايل نادال ثمن النهائي للمرة األولى منذ .2011
وخسرت هاليب أمام التايوانية هسيه سو-وي المصنفة في
ً
المركز  48عالميا في مباراة من ثالث مجموعات  3-6و 6-4و،7-5
بعد نحو شهر على تتويجها بلقبها األول في البطوالت الكبرى
في روالن غاروس الفرنسية.
وتــواجــه هسيه س ــو-وي فــي مباراتها المقبلة السلوفاكية
دومينيكا تشيبولكوفا الفائزة على البلجيكية اليز مرتينز
الخامسة عشرة  2-6و.2-6

العبة واحدة
وبخروج هاليب ،تبقى العبة واحــدة من المصنفات العشر
األولى في البطولة هي التشيكية كارولينا بليسكوفا السابعة،
التي بلغت ثمن النهائي.
وهي المرة األولى منذ تطبيق عصر االحتراف ،التي تغيب
فيها إحدى المصنفات الخمس األولى عن الدور ثمن النهائي
إلحدى البطوالت األربع الكبرى.
ويعزز خروج المصنفات فرصة األميركية سيرينا وليامس
العائدة بعد غياب نحو عام بسبب اإلنجاب ،التي صنفت في
المركز الخامس والعشرين في البطولة .وتبحث سيرينا األولى
ً
في العالم سابقا عن لقبها الثامن في ويمبلدون.
ً
وبلغت ثمن النهائي أيضا األلمانية انجيليك كيربر الحادية
ً
ً
عشرة واألو ل ــى عالميا سابقا بفوزها على اليابانية ناومي
أوساكا الثامنة عشرة  2-6و.4-6
كـمــا ف ــازت الــاتـفـيــة يـلـيــا اوسـتــابـنـكــو الـثــانـيــة ع ـشــرة على
ال ــروس ـي ــة فـيـتــالـيــا ديــات ـش ـن ـكــو  2-6و ،2-6وال ــروس ـي ــة داريـ ــا
كــاســات ـك ـي ـنــا ال ــراب ـع ــة ع ـش ــرة ع ـلــى األس ـت ــرال ـي ــة اش ـل ــي بــارتــي
السابعة عشرة  5-7و ،3-6والبلجيكية اليسون فان يويتفانك
على األستونية انيت كونتافيت الثامنة والعشرين  2-6و،2-6
والسويسرية بيليندا بنسيتش على اإلسبانية كارال سواريز
السابعة والعشرين  1-6و ،)3-7( 6-7والبيالروسية ألياكساندرا
ســاسـنــوفـيـتــش عـلــى األس ـتــرال ـيــة داريـ ــا غــافــريـلــوفــا الـســادســة
والعشرين  3-6و.1-6

سيباستيان فيتيل يحمل كأس البطولة

آالف نقطة في سن أصغر منه كانا ليبرون
جيمس وكيفن دورانت.

ً
غولدن ستايت يضم كازنز عاما

أعلن غولدن ستايت ووريرز بطل الدوري
األم ـي ــرك ــي لـلـمـحـتــرفـيــن ف ــي ك ــرة الـسـلــة
السبت تعاقده مع الالعب ديماركوس
ك ــازن ــز م ــن ن ـيــو أورل ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز
مدة عام.
ً
وسيلتحق كازنز ( 27عاما) الذي
ي ـج ـي ــد ال ـل ـع ــب ك ـج ـن ــاح أو كــاعــب
ارتكاز في غولدن ستايت بالرباعي
كيفن دورانت وستيفن كوري وكالي
تومبسون ودرايموند غرين.
وتعرض كازنز إلى إصابة في وتر
أخيل الموسم الماضي ،الذي خاض
فيه  48مباراة مع نيو أورليانز ،وبلغ
معدله في المباراة الواحدة  25.2نقطة
مع  12.9متابعة ،و 5.4تمريرات حاسمة.
وأصـيــب كــازنــز فــي  26يناير الماضي،
وغــاب عن مباراة أول ستارز ومــا تبقى من
الـمــوســم .ومــن المقرر أن يـعــود إلــى المالعب
أواخر العام الحالي أو مطلع العام المقبل.
وتوج كازنز مع المنتخب األميركي بلقب
ك ــأس الـعــالــم ع ــام  ،2014كـمــا أح ــرز الــذهـبـيــة
األولمبية في ريو  ،2016وكــان محط اهتمام
لوس أنجلس ليكرز قبل أن يتعاقد مع ليبرون
جيمس ألربع سنوات مقابل  154مليون دوالر.
(أ ف ب)

الكولومبي غافيريا بطل المرحلة األولى
لـ«طواف فرنسا» للدراجات

نتائج الرجال
ً
واصــل اإلسباني رافــايــل نــادال المصنف ثانيا في البطولة
ً
وأوال في العالم تقدمه وتأهل للدور ثمن النهائي بفوزه على
األسترالي أليكس دي مينور  1-6و 2-6و ،4-6وضمن بالتالي
االحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي للمحترفين.
ً
ويلتقي اإلسباني ،الذي صنف ثانيا في ويمبلدون في مباراته
المقبلة مع التشيكي ييري فاسيلي الفائز على اإليطالي فابيو
فونييني التاسع عشر  )4-7( 6-7و 6-3و 3-6و.2-6
وهــي الـمــرة األول ــى التي يبلغ فيها ن ــادال ثمن النهائي في
بطولة ويمبلدون منذ  2011حين وصــل إلــى النهائي قبل أن
يخسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
ً
وخرج األلماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعا من الدور
الثالث بخسارته أمام الالتفي آرنست غولبيس أمس األول 7-6
( )7-2و 4-6و 5-7و 6-3وصفر.-6
ً
ويلتقي غولبيس المصنف في المركز  138عالميا والعاشر
ً
سابقا ،الذي يبلغ ثمن النهائي في ويمبلدون للمرة األولى في
مسيرته ،في مباراته المقبلة مع الياباني كي نيشيكوري الثامن
والعشرين الفائز على األسترالي نيك كيريوس الثامن عشر 1-6
و )3-7( 6-7و.4-6
ً
وبلغ ثمن النهائي أيضا األرجنتيني خوان مارتن دل بوترو
الخامس بفوزه على الفرنسي بونوا بير  4-6و ،)4-7( 6-7و.3-6
كما تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني عشر ،واألول
ً
في العالم سابقا ،إلى ثمن النهائي بفوزه على البريطاني كايل
ادموند  6-4و 3-6و 2-6و.4-6
وهي المرة الـ  44التي يبلغ فيها ديوكوفيتش ،بطل ويمبلدون
أع ــوام  2011و 2014و ،2016ه ــذا ال ــدور فــي الـبـطــوالت األرب ــع
الكبرى.
ويـلـتـقــي ديــوكــوفـيـتــش ف ــي ثـمــن الـنـهــائــي وال ــروس ــي ك ــارن
خاتشانوف الفائز على األميركي فرنسيس تيافوي  6-4و6-4
و )3-7( 6-7و 2-6و.1-6
كما فاز الكندي ميلوس راونيتش الثالث عشر على النمسوي
دنيس نوفاك  )5-7( 6-7و 6-4و 5-7و ،2-6والفرنسي جيل سيمون
على األسترالي ماثيو ايبدين  1-6و )7-3( 7-6و 3-6و.)2-7( 6-7
(أ ف ب)

سقط الدراج البريطاني كريس فروم الساعي إلى
معادلة الرقم القياسي بلقب خامس في طواف فرنسا
للدراجات قبيل انتهاء المرحلة األولــى السبت في
فونتيناي-لو كومت ،التي نال فيها فرناندو غافيريا
المركز األول والقميص األصفر.
فقبل  6كيلومترات من خط النهاية ،اصطدم فروم
بأحد الحواجز وسقط على العشب ،لكنه لم يصب
بأذى ،لكنه تأخر نحو  50ثانية عن غافيريا.
وتفوق غافيريا بسهولة في السرعة األخيرة على
بطل العالم السلوفاكي بيتر ساغان ،وجاء األلماني
مــارسـيــل كيتل فــي الـمــركــز الـثــالــث أم ــام النرويجي
ألكسندر كريستوف والفرنسي كريستوف البورت.
وكان فروم يشارك للمرة األولى منذ طواف جيرو
اإليطالي ،وتعرض إلى صافرات االستهجان من جزء
من الجمهور الذي تابع المرحلة األولى ،بسبب تهمة
المنشطات التي برأه االتحاد الدولي للدراجات منها
االثنين الماضي.

وب ــرأ االت ـحــاد الــدولــي ف ــروم الـمـتــوج أرب ــع مــرات
بطواف فرنسا من تهمة تناول المنشطات ،ما دفع
بمنظمي الدورة الفرنسية إلى السماح له بالمشاركة.
ً
وكان االتحاد الدولي للدراجات أصدر بيانا العام
الماضي ،أكد فيه ثبوت تناول الدراج البريطاني مواد
منشطة خــال مشاركته فــي طــواف إسبانيا ،لكنه
ً
لم يخضعه إليقاف موقت إلزامي نظرا إلى طبيعة
ً
المادة المخالفة .في وقت دافع فروم عن موقفه مؤكدا
تناوله تلك المادة بناء على نصيحة الطبيب.
ً
وأحــرز فروم ( 33عاما) لقب طواف فرنسا أعوام
 2013و 2015و 2016و ،2017وطواف إسبانيا للمرة
ً
األولى عام  ،2017محققا ثنائية الفتة للمرة األولى
منذ  .1978كما فاز بطواف جيرو اإليطالي في مايو
الماضي ليصبح أول دراج يحقق ألقاب ثالث بطوالت
كبرى منذ األسطورة الفرنسي برنار هينو عام .1983
(أ ف ب)
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درايش

العرب وإيران...
والمفترض!

صالح القالب

البستان

كاتب وسياسي أردني

ال ـم ـف ـتــرض أن ــه ال خ ــاف ع ـلــى أن إي ـ ــران ه ــي ال ـتــي وراء ك ــل هــذا
االستعصاء الحكومي ،إن في العراق وإن في لبنان ،وأنها وراء توترات
هذه المنطقة كلها ،وهنا فلعل ما ال نقاش فيه ،وال جدال حوله ،هو
أن روسيا هي التي شجعت وال تزال تشجع اإليرانيين على كل هذا
الذي يفعلونه ،وعلى اعتبار أنها بحاجة إلى هذا "الولد المشاغب"
كي تستعيد مكانة االتحاد السوفياتي في تلك الفترة الغابرة ،عندما
كان يبسط نفوذه في أهم دول الشرق األوسط ،وفي مقدمتها مصر
ً
الناصرية ،التي كانت عمليا ،وإن بحدود معينة ،تتحكم في جزء من
البحر األبيض المتوسط والبحر األحمر ،وبالطبع في قناة السويس
ً
وصوال إلى باب المندب.
ً
ً
لقد كان االتحاد السوفياتي مقبوال في هذه المنطقة إن شعبيا
ً
وإن رسميا بحدود معينة ،رغــم تبنيه بعض األنظمة "الطرزانية"،
ومن بينها نظام معمر القذافي وبعض أنظمة سورية المتعاقبة ،لكنه
وفي كل األحوال ما كان يفعل كل هذه األفعال التي تفعلها موسكو
اآلن ،وال كل هذه النزوات التي يرتكبها فالديمير بوتين ،ومن بينها
ً
ً
احتضانه نظاما ظالميا أفقر إيران والشعب اإليراني ،وبات يتدخل
في كل صغيرة وكبيرة في هذه المنطقة ،والدليل هو أنه وراء كل هذا
ً
االستعصاء الحكومي في العراق ولبنان ،وأنه عمليا ومعه اإلخوان
ُْ
المسلمون وراء االنقسام الفلسطيني ،وإقامة دولة غزة "الملتحية" هذه
التي يسعى اإلسرائيليون إلى أن تكون الدولة الفلسطينية المنشودة.
ما هي حاجة الشعب اإليراني ،الذي بات يترنح تحت وطأة انهيار
اقتصادي موجع بالفعل ،في أن يكون على رأس الحكومة العراقية
المنشودة نوري المالكي أو هادي العامري وليس حيدر العبادي أو
إياد عالوي؟! أو أن تكون مرجعية الحكومة اللبنانية المتعثرة قصر
بعبدا أو ضاحية بيروت الجنوبية؟! ثم هل يعقل يا ترى أن تكون
إطاللة إيران على هذه المنطقة من خالل قاسم سليماني وليس على
األقل من خالل عطا الله مهاجراني ...أو خاتمي أو ٍّ
أي من المعممين
وغير المعممين ممن فرضت عليهم اإلقامة الجبرية في بيوتهم ،والتي
غدت زنازين مظلمة منذ سنوات بعيدة!
ً
هل الشعب اإليراني ،الذي أصبحت غالبيته تتضور جوعا ،وأصبح
ً
ً
أبناؤه نعوشا طائرة عائدة من سورية ومن العراق ومن اليمن وأيضا
من ليبيا ،بحاجة إلــى حسن نصرالله ،الــذي يطلق على نفسه اسم
"سيد المقاومة"!! وبحاجة إلى عبدالملك الحوثي ،وإلى نوري المالكي
ً
ً
وه ــادي الـعــامــري ...وأيـضــا إلــى بشار األســد الــذي بــات يشكل عبئا
ً
ثقيال على إيران ،وحتى على طائفته العلوية وعلى بوتين وسيرغي
الفروف ...وعلى نفسه؟!
أليس المفترض أن تكون إيران مرجعية عقالنية لهذه المنطقة كلها
متكئة على تراث حضاري هائل أغناه اإلسالم العظيم بقيمه النبيلة
المتسامحة...؟ ألم يكن أفضل للشعب اإليراني الشقيق ...نعم الشقيق،
ب ــدل كــل ه ــذه ال ـحــروب وال ــوي ــات ،الـتــي أقـحـمــه حـكــامــه فــي نيرانها
ومآسيها ،أن تكون إطاللته على أشقائه الـعــرب إطــالــة حضارية،
وإطاللة رفــاه اقتصادي وليس هذه اإلطاللة المرعبة التي تسببت
في كل هذه الحروب المدمرة ،وكل هذه النعوش العائدة من دول من
المفترض أنها شقيقة ،وليس بين شعوبها والشعب اإليراني العظيم
ً
ً
حقا وفعال إال الخير ،وإال قيم المحبة والتعاون في المجاالت كلها،
وعلى األقل كما هو قائم ومعمول به بين الدول والشعوب األوروبية؟!

الليتوانيون أبطال العالم في حمل الزوجات
ً
حمل  53رجال زوجاتهم أو صديقاتهم على
أكتافهم وركضوا بهن في سباق استمر ساعة
ببلدة سونكايارفي الصغيرة في فنلندا أمس
األول وسط تهليل آالف المشجعين.
وجذبت بطولة العالم لحمل الزوجات التي
تجرى للعام الثالث والعشرين آالف الزائرين
إلى البلدة التي يبلغ عدد سكانها  4200نسمة
فقط ،واكتسبت متابعين في أنحاء العالم.
وتجرى مسابقات رسمية يتأهل من خاللها
الـمـتـنــافـســون ف ــي دول م ــن بـيـنـهــا ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة وبــريـطــانـيــا والـســويــد وإسـتــونـيــا.
ً
وقال منظمون إن  53زوجا مع زوجاتهم من
 13دولة شاركوا في هذه البطولة.
وفاز الزوجان فيتواتاس كيركيلياوسكاس
ونيرينجا كيركيلياوسكيني مــن ليتوانيا
بالسباق الذي تضمن الركض والخوض في
بركة من المياه واجتياز العديد من العقبات.
وهزم الزوجان بطل العالم الفنلندي تايستو
ميتينين الفائز بالبطولة ست مرات.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ان ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاق صـ ـ ـ ــاح
ً
كيركيلياوسكاس بسعادة غامرة قائال" :هذه
زوجتي ...إنها األفضل".
(أ ف ب)

السلطات بإجالء نحو مليوني
ً
شخص من مناطقهم خوفا من
تفاقم الوضع.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
الـيــابــانـيــة شـيـنــزو آب ــي ،خــال
اج ـت ـمــاع أزم ــة فــي طــوكـيــو مع
أبرز الوزراء ،إن "أعمال اإلغاثة
واإلنـ ـق ــاذ واإلج ـ ــاء ف ــي سـبــاق
مـ ــع ال ـ ــوق ـ ــت" ،فـ ــي ح ـي ــن أشـ ــار
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم ال ـح ـك ــوم ــة

إلـ ـ ــى اخـ ـتـ ـف ــاء عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن
األشخاص.
وب ـي ـن ـم ــا تـ ـح ــدث ــت ال ـش ـب ـكــة
الـ ـع ــام ــة "إن ات ـ ــش كـ ـ ـ ــاي" ،عــن
ً
حصيلة أكبر تتضمن  68قتيال
ً
و 56مفقودا ،ذكرت وكالة إدارة
الحرائق والكوارث الطبيعية أن
حوالي  100من سكان المناطق
ً
األكثر تضررا أصيبوا بجروح.
(رويترز )

أ ف ــاد الصليب األ حـمــر أمس
بأن ثالثة أشخاص نقلوا إلى
المستشفى لتلقي العالج ،في
ثاني أيام مهرجان الركض مع
الثيران بمدينة بامبلونا ،في
شمال إسبانيا.
وقالت خدمات الـطــوارئ إن
المصابين الثالثة لم يتعرضوا
للنطح ،بــل أصيبوا بخبطات
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرؤوس ،ورض ـ ـ ـ ـ ــوض

ُعثر على عدد كبير من الكالب النافقة أمس من جراء تسميمها
داخل مزرعة في طرابلس شمال لبنان ،على ما أظهرت تسجيالت
ً
انتشرت عبر اإلنترنت ،في حين فتحت السلطات تحقيقا لتوقيف
المتورطين في الحادثة.
ً
ّ
وبينت هذه التسجيالت كالبا عدة بال حراك وأخرى تنازع على
األرض في المزرعة التي يملكها رجل ثمانيني في المدينة الكبيرة
ً
الواقعة على بعد  85كيلومترا شمالي بيروت يعرف باسم "العم
محمود".
ً
وق ـ ـ ــال ال ـط ـب ـي ــب ال ـب ـي ـط ــري ك ــري ــم م ـس ـت ــو" :وج ـ ــدن ـ ــا ق ـط ـع ــا مــن
ال ــدج ــاج الـمـسـمــم ع ـلــى األرض ح ـيــث تـعـيــش ال ـك ــاب ُرم ـي ــت بعد
مـنـتـصــف ال ـل ـيــل .ول ــم ي ـطــل األمـ ــر ب ـعــدئــذ ح ـتــى بـ ــدأت ال ـح ـيــوانــات
تـ ـنـ ـف ــق بـ ـسـ ـب ــب سـ ـ ــم الـ ــان ـ ـيـ ــت الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة".
ً
وتضم مزرعة "العم محمود" نحو سبعين كلبا وصلت إلى المكان
بعدما سحبها مــن الـشــارع سـكــان مــن المنطقة على مــر السنوات
الماضية وأحـضــروهــا الــى قطعة األرض الـتــي يعتني بها الرجل
الثمانيني.
وأشــارت الناشطة في مجال الرفق بالحيوان زينب رزوق التي
تـتـعــاون مــع "الـعــم مـحـمــود" منذ ثــاث سـنــوات إلــى أن "ه ــذا العمل
اإلجرامي سببه األرض التي يعيش فيها العم محمود .فمنذ  37سنة
رفع أصحابها دعوى إلخراج الرجل البالغ  89سنة اليوم ،لكنهم لم
يستطيعوا طرده ألن دعواهم غير محقة فلجأوا الى توجيه ضربتهم
(أ ف ب)
				
هذه".

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

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

فـ ــي األي ـ ـ ــدي واألرجـ ـ ـ ـ ــل .ون ـظــم
ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام فــي
ط ـق ــس غ ـي ــر مـ ـعـ ـت ــاد ،ل ـس ـقــوط
أمطار غزيرة جعلت األرصفة
ال ـح ـج ــري ــة ل ـ ـشـ ــوارع ال ـمــدي ـنــة
سببا في السقوط على األرض.
وي ـش ــارك ف ــي ال ــرك ــض ع ــادة
ن ـح ــو ألـ ـف ــي شـ ـخ ــص ،ي ــرت ــدي
مـ ـعـ ـظـ ـمـ ـه ــم ال ـ ـ ـلـ ـ ــون األبـ ـ ـي ـ ــض،
ويربطون مناديل حمراء حول

أعناقهم ،ويركضون حــول 12
ثورا في شوارع ضيقة بوسط
بامبلونا.
والركض مع الثيران خطير،
وسبق أن كــان سببا فــي وفــاة
مشاركين ،وآخــرهــم فــي 2009
رجل عمره  27عاما.

وفيات

تشير دراسة جديدة إلى أن الجفاف قد يشوش التفكير ،وخلص
معدوها إلى أن الرياضيين الذين فقدوا سوائل من أجسامهم تساوي
اثنين في المئة من وزنهم ظهرت عليهم مشكالت في اإلدراك.
وذكر التقرير الذي نشرته دورية "ميديسن أند ساينس إن سبورتس
أند إكسرسايز" أمس أن المستوى المحدود أو المتوسط من الجفاف،
أي خسارة رطلين للشخص الذي يزن  100كيلوغرام وأربعة لمن يزن
 ،200أدى إلى مشكالت في االنتباه وعاق اتخاذ القرارات.
وقاد الجفاف على األخص إلى عرقلة مهام تتطلب االنتباه والتوافق
الحركي وما يسمى بالوظائف التنفيذية التي تشمل على سبيل المثال
التعرف على الخرائط ،ومراعاة قواعد النحو والرياضيات الذهنية،
والتدقيق اللغوي.
ً
وراجـ ـ ــع ال ـبــاح ـثــون ب ـي ــان ــات  33دراسـ ـ ــة شـمـلــت  413ب ــال ـغ ــا فقد
الـمـشــاركــون فيها ســوائــل مــا بـيــن واح ــد وسـتــة فــي الـمـئــة مــن كتلة
أجسامهم بسبب ممارسة التمارين الرياضية وحدها ،أو ممارستها
في ظل أجواء حارة ،أو بسبب الحرارة فقط ،أو وضع قيود على تناول
السوائل.
ويـقــول الدكتور رونــالــد روث وهــو أسـتــاذ طــب الـطــوارئ بجامعة
بيتسبرغ" :أعتقد أن ذلك يعزز ما اعتقدنا بصحته ...الصورة الكبيرة
هنا هي أنه كلما زاد جفافك قلت حدة تركيزك".
ً
وحذر روث أيضا من اإلسراف في تناول المياه التي قد تضر بتوازن
األمالح في الجسم.
وقــالــت مـيـنــدي مـيــارد-سـتــافــورد الـمـشــاركــة فــي إع ــداد الــدراســة
واألستاذة بكلية العلوم الحيوية ومديرة المعمل الفسيولوجي بمعهد
جورجيا للتكنولوجيا "من المهم أن تعرف التوازن الصحيح لشرب
المياه ...دون نقص أو إسراف".
وأش ــارت إلــى أن لــون الـبــول يعد طريقة بسيطة لمراقبة معدالت
السوائل في الجسم وقالت" :إذا كان شفافا أكثر من الالزم ،فهذا يعني
ً
على األرجح تناول مياه أكثر مما يجب ،لكن إن كان أصفر داكنا فذلك
يعني أن الكليتين بحاجة لمزيد من المياه للحفاظ على التوازن في
الجسم".
(رويترز)

يومية سياسية مستقلة

الكالب ضحايا الصراع على األرض

الركض مع الثيران في بامبلونا ...يجرح

الجفاف يؤثر على اإلدراك

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

ُ
يــا صــاحــب ال ــروض أنـظــر حالنا ذبــان
وان ـ ــت ال ـ ــذي م ــن زمـ ــن ف ــي حــال ـنــا أدرى
ا لـ ُـعــود فينا انحنى لين انكسر ظميان
ّ
وت ـص ــد ع ــنــا وت ـس ـقــي الـبـقـعــة الـخـضــرا
ّ َ
ه ــذا ُص ـفــار إن ــق ــش فــي ص ــدورن ــا أزم ــان
وعيوننا امن الصبر وامن القهر صفرا
إحضن جذوع الشجر ال تنفلت أغصان
َ
ودود حــفــر حــدره
ال ــروض فــوقــه ال ـهــوا،
ٍ
واح ـفــظ س ــال ال ـغــا عــن مـيـلــة الـمـيــزان
ْ
ْ
ْ
وكــل ُع ــود مــن حزمتك ال ينت ِقص قــدره

اليابان تسابق الزمن إلنقاذ مواطنيها
واص ـ ـ ــل رج ـ ـ ــال اإلنـ ـ ـق ـ ــاذ فــي
اليابان أمس بذل جهود جبارة
إلنقاذ المنكوبين المحاصرين
مـ ــن ج ـ ـ ــراء األمـ ـ ـط ـ ــار الـ ـغ ــزي ــرة
َ
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة الـ ـت ــي ت ــواص ــل
سقوطها بعنف على قسم من
غـ ــرب ال ـ ـبـ ــاد ،وأس ـ ـفـ ــرت حـتــى
اآلن ع ــن م ـص ــرع  57شـخـصــا
ع ـ ـلـ ــى األقـ ـ ـ ـ ـ ــل ،وفـ ـ ـ ــق ح ـص ـي ـل ــة
غ ـيــر ن ـهــائ ـيــة ،ف ــي وقـ ــت أم ــرت

ّ
وضاح

ناهي عبيد سمير العنزي

 80عـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــا ،شـ ـ ـي ـ ــع،
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــراء ،ال ـ ـق ـ ـصـ ــر،
ق 4أ ،ش  ،3م  ،39ت:
51115150 ،99953377

خالد أحمد عبدالله المنيس

 72عـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــا ،يـ ـشـ ـي ــع
ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ص ـبــاح
الـ ـي ــوم ،رجـ ـ ــال :ديـ ــوان
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــس ،كـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــان،
ق  ،5ش  ،5 8م ،2 2
بجانب نــادي الكويت
الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،نـ ـ ـس ـ ــاء:
الـعــديـلـيــة ،ق ،2ش،33
(ا ل ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــروء ة) ،م ،8ت:
99855299 ،97909080

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

03:21

العظمى

44

الشروق

04:55

الصغرى

30

الظهر

11:53

أعلى مد

ً
 07:33صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:27

 09:14م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:51

ً
أدنى جزر  01:23صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:22

 02:44م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

