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جاستن بيبر يخطب عارضة
األزياء هايلي بالدوين ص 15

قمة األمير والرئيس الصيني
تتوج بسبع اتفاقيات

أبرزها في االستثمار واالتصاالت والصناعة الدفاعية والتجارة اإللكترونية
• صاحب السمو بحث مع بينغ المستجدات اإلقليمية والدولية ودعاه لزيارة الكويت

بعد مباحثات رسمية في بكين أمــس ،بين سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد والرئيس الصيني شي جين
بينغ ،توج الجانبان هذه المباحثات بتوقيع  7اتفاقيات في
ً
مجال التعاون المشترك ،فضال عن توجيه صاحب السمو
دعوة رسمية إلى الرئيس بينغ لزيارة الكويت.
وتناولت مباحثات صاحب السمو وبينغ استعراض
العالقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين
الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في شتى
المجاالت ،إضافة إلى التشاور والتنسيق حول أهم القضايا
ذات االهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين
اإلقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.
وفي كلمة ألقاها خالل المباحثات ،قال الرئيس بينغ
إن «سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد صديق
ً
حميم للشعب الصيني» ،مشيرا إلى أن سموه زار الصين
سبع مــرات وهــو «أكثر من زارهــا من األصــدقــاء في الــدول
الخليجية».
وعلى صعيد االتفاقيات السبع ،فإن األولى تتمثل في
مذكرة تفاهم إلقامة آلية للتعاون بين حكومتي البلدين،
وتتعلق الثانية بإطاره العام ،والثالثة بالتفاهم في مجال
التجارة اإللكترونية ،في حين تعنى الرابعة بالتعاون في
الصناعة الدفاعية بين وزارة الدفاع الكويتية وهيئة الدولة
للعلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني الصيني.
وتتعلق االتفاقية الخامسة بتعاون مؤسسة البترول
الكويتية والمؤسسة الصينية للتأمين على الـصــادرات
واالئتمان ،بينما تهدف السادسة إلى تشجيع االستثمار
المباشر بين هيئة تشجيع االستثمار بالكويت ،والمجلس
الصيني لترويج التجارة الدولية ،أما األخيرة فتمثلت في
توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لالتصاالت ،وشركة
هاواوي للتكنولوجيا لتطبيق المدن الذكية لمشروع مدينة
الحرير وبوبيان.
٠٧-٠٦

اقتصاد

كتاب
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صاحب السمو والرئيس الصيني خالل مراسم االستقبال في بكين أمس

«بوبيان» يربح  25.7مليون دينار
في  ٦أشهر بنمو %18

• «حدس» تطالب به النتشال الوضع السياسي من متاهات التصفيات
• «حشد» :سنحدد خياراتنا مع األطراف المعنية والتيارات السياسية إلصالح الوطن
• «المنبر» :احترامنا القضاء لن يثنينا عن تصحيح الوضع الخاطئ
علي الصنيدح

تواصلت أمــس ردود الفعل السياسية
عـلــى تــداعـيــات حـكــم محكمة التمييز في
قـضـيــة «دخ ـ ــول ال ـم ـج ـلــس» ،وحـ ّـم ـلــت تلك
ال ـ ـ ــردود ال ـس ـل ـطــة مـســؤولـيـتـهــا إزاء هــذه
القضية ،مطالبة بــإصــدار عفو شامل عن

َ
المالحقين والسجناء والمدانين بأحكام
كل
ذات أبـعــاد سياسية ،وفـتــح آف ــاق جديدة
لتجنيب الـبــاد مــآزق أخ ــرى ،السيما في
مثل هذا الوضع اإلقليمي المتأجج.
وقال النائب د .وليد الطبطبائي« :لو أن
العقوبة كانت بسبب تهمة دخول المجلس
لتفهمناها ،لكن أن تصدر بناء على فعل لم

ً
نقم به أصال وهو االعتداء على رجال األمن،
فهذا هو الظلم بعينه».
واع ـت ـب ــر ال ـن ــائ ــب د .ع ـ ــادل ال ــدم ـخ ــي أن
«ق ـض ـيــة دخـ ــول الـمـجـلــس سـبـبـهــا قضية
ً
اإلي ــداع ــات المليونية» ،الفـتــا إلــى أن «من
تـصــدى لها هــم رم ــوز اإلص ــاح فــي البلد
ا لــذ يــن تحملوا مسؤولية النهي 02

THE WORLD AS IT IS
أسرار خطاب أوباما في
القاهرة ()3
12

الجراح 6 :مراكز جديدة لتسليم
الجواز اإللكتروني األسبوع المقبل

بوشهري رفضت استثناء رئيس النقابة من التقاعد
●

عــادت أزمــة اإلضــرابــات إلى
الـ ــواج ـ ـهـ ــة ب ـع ــد إع ـ ـ ــان ن ـقــابــة
الطيران المدني بــدء اعتصام
جزئي من اليوم ،مدته  10أيام،

وإيقاف حركة الطيران في مطار
الكويت حتى إقرار المطالب».
م ــن جــانـبـهــا ،أكـ ــدت اإلدارة
الـعــامــة لـلـطـيــران ال ـمــدنــي ،في
ب ـ ـيـ ــان ،رفـ ـضـ ـه ــا أي تـ ـف ــاوض
م ــع ال ـن ـق ــاب ــة ،ف ــي ظــل 02

«الشياطين الحمر» و«الديوك»
في صراع مقعد نهائي المونديال
●

عبدالعزيز التميمي

تتجه األنـظــار الليلة إلــى المواجهة المرتقبة
بين المنتخبين الفرنسي والبلجيكي في الدور نصف
النهائي من مونديال روسيا.
وتـسـعــى «ال ــدي ــوك» الـفــرنـسـيــة إل ــى تـخـطــي عقبة
«الشياطين الحمر» ،وبلوغ النهائي لتحقيق 02

مباراة اليوم

فرنسا  xبلجيكا
 9:00م

اه ـت ــزت حـكــومــة الـمـحــافـظـيــن
في بريطانيا بقوة ،تحت وطأة
خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي
لـلـخــروج مــن االت ـحــاد األوروب ــي
ً
(بريكست) ،التي تثير انقساما
بين أنصار اإلبقاء على عالقات
تجارية وثيقة مع أوروبا ودعاة
القطيعة الواضحة.
وب ـع ــد س ــاع ــات م ــن اس ـت ـقــالــة
وزي ــر بريكست ديـفـيــد ديفيس،
ً
اح ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــة
«المتساهلة» مع أوروبا ،خسرت
م ــاي وزي ــر خــارجـيـتـهــا بــوريــس
ج ــون ـس ــون ،ال ـ ــذي اخـ ـت ــار إع ــان
استقالته قبل نصف ســا عــة من
لقائها مع نواب حزب المحافظين
(توري).
ً
وأخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ،ان ـت ـق ــد ج ــون ـس ــون،
الـ ــذي ك ــان أح ــد أبـ ــرز الـمــؤيــديــن
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـخـ ـ ــروج م ـ ـ ــن االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد ،ف ــي
م ـجــال ـســه ال ـخ ــاص ــة ،خ ـطــة مــاي
إلبـقــاء عــاقــات اقـتـصــاديــة قوية
مع أوروبا حتى بعد «بريكست».
وبعد ثاني استقالة 02

اقتصاد
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ً
إجمالي عددها في كل المحافظات  12مركزا
●

محمد الشرهان

أص ــدر نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
وزي ــر الــداخـلـيــة الـفــريــق متقاعد الشيخ
خالد الـجــراح ،أمــس ،تعليمات بافتتاح
 6مـ ــراكـ ــز جـ ــديـ ــدة ل ـت ـس ـل ـيــم الـ ـ ـج ـ ــوازات
اإللكترونية ،مطلع األسبوع المقبل.
وأوضحت وزارة الداخلية ،في بيان ،أن
إجمالي عدد المراكز في كل المحافظات،
ب ـع ــد افـ ـتـ ـت ــاح الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي سـتـعـلــن
ً
ً
أسماؤها ومواقعها قريبا ،يبلغ  12مركزا.

ً
«نقابة الطيران» تبدأ اليوم اعتصاما خطة «بريكست» تضع حكومة ماي في مهب الريح
واإلدارة ترد :ال تفاوض تحت التهديد اإلسترليني يهبط واألسهم ترتفع بعد استقالتي جونسون وديفيس
محمد راشد

مجلس الوزراء يقر
مشاريع قوانين ومراسيم
واتفاقيات تعاون

عمليات جني أرباح على
«القيادية» تضغط على
مؤشرات بورصة الكويت

مطالبات سياسية بالعفو عن «دخول المجلس»

ث ــم ال ـتــوقــف ع ــن الـعـمــل ســاعــة
لثالثة أيام متفرقة.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــة ،ف ــي
بـيــان أم ــس ،أن ــه «ف ــي ح ــال عــدم
االس ـت ـج ــاب ــة ل ـل ـم ـطــال ـبــات يـتــم
ً
ً
اإلضراب عن العمل يوما كامال،

٠٣
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 185.9مليون دينار أرباح «الوطني»
في النصف األول بنمو %12.9
١٠

●

محليات

تصعيد التوترات
الجيوسياسية يضمن
ارتفاع أسعار النفط الخام

دوليات

23

خاتمي :إيران تراجعت
 100عام والفساد
كـ«الطوفان»

رياضة

٢٦
الوزيران المستقيالن جونسون وديفيس خالل حفل األسبوع الماضي (ديلي ميل)

 18العبًا في التدريب
األول للقادسية
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ً
األمير هنأ إردوغان بأدائه اليمين رئيسا لتركيا نائب األمير استقبل ثامر العلي
َّ
الغانم مثل سموه في مراسم التنصيب

ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك مـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل ص ـ ــاح ـ ــب
ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـيــخ
صباح األحمد رئيس مجلس
األ مــة مــرزوق الغانم في حفل
ت ـن ـص ـي ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـت ــرك ــي
ً
رج ــب طـيــب إردوغـ ــان رئـيـســا
لـجـمـهــوريــة تــركـيــا الـصــديـقــة
لفترة رئاسية جديدة والتي
جرت مساء أمس.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــث صـ ـ ــاحـ ـ ــب الـ ـسـ ـم ــو
بـبــرقـيــة تـهـنـئــة إل ــى الــرئـيــس
إردوغ ـ ـ ـ ــان ع ـب ــر ف ـي ـهــا س ـمــوه
عن خالص تهانيه بمناسبة
ً
أدائه اليمين الرئاسية رئيسا
ً
لفترة رئاسية جديدة ،متمنيا
لـ ـ ــه كـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــق وال ـ ـ ـسـ ـ ــداد
ومـ ــوفـ ــور ال ـص ـح ــة وال ـعــاف ـيــة

ولـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة
وشعبها الصديق المزيد من
التقدم واالزد هــار وللعالقات
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة وال ــوطـ ـي ــدة بـيــن
البلدين الصديقين المزيد من
التطور والنماء.
وب ـع ــث س ـمــو ن ــائ ــب األم ـيــر
ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ ن ـ ــواف
األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ورئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـج ـل ــس
ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ جــابــر
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ب ـب ــرق ـي ـت ــي ت ـه ـن ـئــة
مماثلتين.

«اإلصالح» تفتتح قرية
للفقراء في كمبوديا

ً
نائب األميرمستقبال ثامر العلي
استقبل سمو نائب األمـيــر ولــي العهد الشيخ نــواف األحمد
بقصر السيف صباح أمــس ،رئيس جهاز األمــن الوطني الشيخ
ثامر العلي.

الجراح :تدوير وتعيين الوكالء المساعدين والهيكل
التنظيمي لـ«الداخلية» خالل شهر

النهام استقبل مهنئيه بوكالة الوزارة من المحافظين وكبار الشخصيات والعسكريين
●

محمد الشرهان
وفهد الرمضان

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد
ال ـج ــراح أن تــدويــر وتـعـيـيــن وكــاء
الـ ـ ــوزارة ال ـم ـســاعــديــن وال ـمــديــريــن
العامين ومساعديهم سيتم خالل
شهر.
وقــال الجراح في تصريح خالل
استقبال المهنئين للفريق عصام
ً
ال ـن ـه ــام بـمـنــاسـبــة تـعـيـيـنــه وك ـيــا
لـ ــوزارة الــداخـلـيــة صـبــاح أم ــس ،إن
الـهـيـكــل التنظيمي ل ـل ــوزارة ســوق
ً
يعلن قــريـبــا ،والـتـغـيــرات ستشمل
ً
كل القطاعات األمنية ،مشيرا إلى أن
ترقيات الضباط من مختلف الرتب
ً
سترى النور قريبا.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ــاف أن اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
للجنسية وو ث ــا ئ ــق ا لـسـفــر تعتزم
اف ـت ـت ــاح  6م ــراك ــز ج ــدي ــدة خــاصــة
بـتـسـلـيــم ال ـ ـجـ ــوازات اإلل ـك ـتــرون ـيــة
ال ـم ـن ـج ــزة ف ــي ال ـ ـمـ ــدارس ال ـتــاب ـعــة
لــوزارة التربية ،وبكل المحافظات،
ف ــي حـيــن سـتـعـمــل ال ـمــراكــز الـسـتــة
الـ ـق ــديـ ـم ــة عـ ـل ــى ت ـس ـل ــم م ـع ــام ــات

ً
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن هــذا
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء يـ ــأتـ ــي ل ـل ـت ـخ ـف ـي ــف ع ـلــى
المواطنين ولتفادي االزدحامات في
مراكز استقبال المراجعين الخاصة
بإصدار الجواز اإللكتروني ،وقد تم
االتفاق مع وزارة التربية الستخدام
مسارح الـمــدارس لتوزيع جــوازات
السفر اإللكترونية.
من جانبه ،رحب النهام بالوزير
الـ ـج ــراح ،وض ـي ــوف ــه ومـهـنـئـيــه من
الـمـحــافـظـيــن وك ـب ــار الـشـخـصـيــات
ً
والعسكريين ،معربا عن شكره لهم
وأكد أن هذه الثقة األميرية ستظل
خـيــر حــافــز لـبــذل مــزيــد مــن الجهد
وال ـع ـم ــل ال ـ ـ ــدؤوب وال ـع ـط ــاء لــدعــم
أمن الوطن ،في ظل قيادتها العليا
الرشيدة.
وتــوجــه بالتحية والتقدير لمن
س ـب ـقــوه ف ــي ت ــول ــي هـ ــذا الـمـنـصــب
والذين عملوا بكل تفان وإخالص
لـلـحـفــاظ ع ـلــى أم ــن ال ــوط ــن وأم ــان
المواطنين.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ك ـش ـف ــت مـ ـص ــادر
تــر بــو يــة مطلعة أن وزارة التربية
واف ـقــت عـلــى طـلــب وزارة الداخلية
تخصيص  6مدارس كمقار مؤقتة

تسهيالت للسفر إلى كندا

●

ناصر الخمري

أعلنت السفارة الكندية أنها بدأت من العام الحالي توسيع برنامجها
للمقاييس الحيوية لجميع الرعايا األجانب المتقدمين للحصول على
تأشيرة زيارة أو دراسة أو تصريح عمل ولجميع المتقدمين للحصول
على اإلقامة الدائمة .وأشارت خالل البيان الصحافي ،الذي تلقت «الجريدة»
نسخة منه ،إلى أن إثبات الهوية بدقة هو جزء مهم من قرارات الهجرة،
كما أنه يساعد في الحفاظ على سالمة الكنديين ،مضيفة أنه ألكثر من 20
عاما لعبت المقاييس الحيوية (بصمات األصابع والصور الفوتوغرافية)
دورا في دعم التثبت واتخاذ القرار فيما يخص طلبات الهجرة بكندا.

الجراح والنهام خالل استقبال المهنئين
ل ـت ــوزي ــع الـ ـ ـج ـ ــوازات اإلل ـك ـتــرون ـيــة
الجاهزة للمواطنين ،موضحة أنه
تم التنسيق والتواصل مع أقسام
التخطيط في المناطق التعليمية
لتحديد أسماء المدارس المناسبة
لـ ـه ــذا الـ ـغ ــرض م ــن ح ـي ــث ال ـمــوقــع
والتجهيزات والتكييف.

●

شـ ـه ــدت م ـن ـط ـقــة ال ـ ـ ـفـ ـ ــردوس ،ظ ـه ــر أمـ ــس،
ً
انقطاعا للتيار الكهربائي وأجزاء من منطقة
ص ـبــاح ال ـنــاصــر ،وتـفــاعـلــت ف ــرق الـ ـ ــوزارة مع
شكاوى المواطنين فور ورودهــا ،إذ توجهت
إل ــى المنطقتين وت ــم إص ــاح الـخـلــل وإع ــادة
التيار مرة أخرى.
وق ــال ــت ال ـ ـ ـ ــوزارة ،إنـ ــه فـ ــور ت ـل ـقــى ش ـكــاوى
المواطنين تم التنسيق مع قطاع شبكات النقل
إلرج ــاع الـتـيــار بــأقــرب وقــت ممكن ،مبينة أن

أعلنت وكيلة وزارة الخدمات باإلنابة ،بثينة
السبيعي ،االنتهاء من تجهيز شبكة األلياف
ال ـضــوئ ـيــة ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي مـنـطـقــة ال ـخ ـيــران
السكنية.
وقالت السبيعي ،في بيان صحافي ،أمس،
إن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة الرامية
ل ـت ـح ـس ـيــن الـ ـخ ــدم ــات ال ـهــات ـف ـيــة ال ـم ـت ـنــوعــة،
وتطوير شبكة اإلنترنت فــي المناطق كافة،
عبر االستعانة بشبكة أ لـيــاف ضوئية وفقا
للمواصفات العالمية الـصــادرة مــن االتحاد
الدولي لالتصاالت.

ارتفاع درجات حرارة الجو وراء ارتفاع األحمال
الــذي بلغ أمــس  13790مـيـغــاواط ،األمــر الــذي
يــؤدي إلــى وجــود تلك االنقطاعات في بعض
المناطق ،والتي يتم التعامل معها على الفور.
في سياق متصل تفوق استهالك المياه الذي
بلغ أمس  463619مليون غالون على اإلنتاج
ً
الذي بلغ  441146مليونا.
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال الــوك ـيــل ال ـم ـســاعــد لـقـطــاع
شبكات النقل جاسم النوري إن أعطال اليومين
الماضيين ناجمة عن تعرض المحول الرئيسي
جـهــد»  132كيلوفولت» فــي محطة التحويل

مطالبات سياسية بالعفو عن...
عن منكر اإلفساد والرشوة ،وها هم يدفعون الثمن ليخرسوا لسان
كل من اتهمهم بالباطل».
من جهته ،نفى النائب عبدالله الرومي ما تم تداوله بشأن استقالته
ً
ً
احتجاجا على حكم «التمييز» بشأن هذه القضية ،مؤكدا أن ما جاء
في «الخبر عار من الصحة».
ً
ً
في السياق ،كشفت مصادر نيابية لـ«الجريدة» أن اجتماعا نيابيا
غد في ديوان النائب محمد هايف ،لبحث تداعيات حكم
سيعقد بعد ٍ
«التمييز» ،والخطوات الــازم اتخاذها ،موضحة أن أبــرز الخيارات
هو الدعوة إلى التهدئة وعدم التصعيد ،ومقابلة القيادة السياسية
للمطالبة بعفو خاص ،في حين يطرح آخرون ضرورة التوجه نحو
إقرار عفو شامل وفق القنوات الدستورية عبر مجلس األمة.
وعلى صعيد مواقف التيارات السياسية ،أكدت الحركة الدستورية
اإلسالمية (حدس) ،في بيان لها ،أنها تجدد تضامنها مع المحكومين
واعتزازها بهم ،مؤكدة «أن هناك من يريدون أال يسدل الستار على
هذه القضية ،وأن تبقى خاضعة لالبتزاز والتكسب ،متجاهلين آثارها
االجتماعية وانعكاساتها السياسية».
ورأت «حدس» أن «السلطة اليوم أمامها مسؤولية تاريخية لتوحيد
الـصـفــوف ورأب ال ـصــدع ،وعليها فــي مـثــل ه ــذه ال ـظــروف أن تحمل
على عاتقها انتشال الوضع السياسي والفاعلين فيه من متاهات
التصفيات من خالل العفو العام» ،الفتة إلى أن «البالد أحوج ما تكون
إلى التعاضد في ظل إقليم متأجج وعالم مضطرب ،وال ينبغي أن
يستمر منهج المماطلة والتسويف في طي ملفات مستحقة ،وذلك
لتجنيب البالد مآزق سياسية هي في غنى عنها».
بــدورهــا ،أكــدت حركة العمل الشعبي (حشد) ،في بيان لها ،أنها

استقبل رئيس األركــان العامة للجيش ،الفريق الركن محمد
الخضر ،بمكتبه صباح أمس ،مساعدي رؤساء األركان للعمليات
في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
واألمين العام المساعد للشؤون العسكرية في األمانة العامة لدول
المجلس ،وقائد قوات درع الجزيرة المشتركة ،بمناسبة وجودهم
في البالد لحضور فعاليات االجتماع الثالث والعشرين للجنة
العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون.
تــم خ ــال الـلـقــاء مناقشة األم ــور والـمــواضـيــع ذات االهـتـمــام
المشترك ،السيما المتعلقة بالعمل العسكري الخليجي المشترك
وسبل تطوير آلية التكامل الدفاعي وتعزيزه ،مشيدا بأهمية هذا
االجتماع الذي يهدف إلى تعزيز التماسك الدفاعي اإلقليمي بين
دول المجلس ،فضال عن تبادل واكتساب الخبرات وتوحيد الرؤى.

اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـج ــدي ــدة ،مــوضـحــة
أن عملية تحديد أسـمــاء الـمــدارس
ومواقعها تم من خالل وكيل الوزارة
د .هـيـثــم األثـ ــري ووك ـي ـلــة التعليم
العام فاطمة الكندري وبالتنسيق
مع المناطق التعليمية.

أع ــرب وزي ــر الـخــارجـيــة وت ـع ــاون ش ــرق إفــريـقـيــا فــي تنزانيا
المتحدة اوغسطين ماهيغا عن تطلعه لــزيــارة الكويت قريبا،
لتوقيع اتفاقية قرض ميسر بقيمة  5.4ماليين دينار لمشروع ري
في والية مكورانغا غرب البالد مع الصندوق الكويتي للتنمية.
وأعلنت سفارة الكويت لدى تنزانيا ،في بيان أوردتــه "كونا"
أم ــس ،ان ذلــك جــاء خــال حفل عـشــاء أقــامــه سفير الـكــويــت لدى
تـنــزانـيــا جــاســم الـنــاجــم عـلــى ش ــرف وزي ــر الـخــارجـيــة الـتـنــزانــي،
بحضور عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية
واألجنبية ،لتوديع السفراء المغادرين تنزانيا الى مهام عملهم
الجديدة.

«الخدمات» :تجهيز «األلياف الضوئية» في «الخيران»
وأضــافــت أن تـلــك التقنية تتضمن جــودة
وسرعة ونقاوة الخدمات التي تقدمها الوزارة
للمشتركين ،إيمانا منها بأهمية الدور الذي
ت ــؤدي ــه االتـ ـص ــاالت لـلـنـهــوض بــالــدولــة كـكــل،
وتطوير خدماتها ،تماشيا مع الرؤية األميرية
السامية المعنية بتحويل الكويت إلى مركز
مالي عالمي في المنطقة.
وأشـ ــارت إل ــى ق ــرب االنـتـهــاء مــن تـمــديــدات
شبكة األلياف الضوئية الخارجية في منطقتي
المسيلة الشريط الساحلي و»صباح السالم».
ول ـف ـتــت إلـ ــى االن ـت ـه ــاء م ــن عـ ــدد ك ـب ـيــر من

حرارة الجو وراء انقطاع الكهرباء بالفردوس
سيد القصاص

الخضر استقبل مساعدي
رؤساء األركان الخليجيين

تنزانيا تسعى التفاقية قرض
مع الكويت بـ  5.4ماليين دينار
وق ــال ــت ال ـم ـصــادر لـ ـ «ال ـجــريــدة»
إن ت ـع ـل ـي ـم ــات صـ ـ ــدرت مـ ــن وزيـ ــر
الـتــربـيــة وزيـ ــر الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي د.
حامد العازمي بشأن سرعة تحديد
وت ـج ـه ـي ــز ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس ال ـم ـط ـل ــوب ــة،
وتـسـلـيـمـهــا إلـ ــى وزارة الــداخ ـل ـيــة
ل ـت ـك ــون م ـق ــار لـتـسـلـيــم ال ـ ـجـ ــوازات

الرئيسية بمنطقة العارضية لخلل فني تمثل
في «تعطل مراوح التبريد الخاصة بالمحول»،
وال ـتــي أدت إل ــى تــوقـفــه عــن الـعـمــل وخــروجــه
مــن الـخــدمــة ،مما أدى إلــى انقطاع التيار عن
الفردوس والدوحة والصليبيخات.
وأوض ـ ــح ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي أن ال ـفــرق
المختصة تعاملت مــع المشكلة أ مــس األول
وأع ــادت الـتـيــار للمناطق الـثــاث فــي غضون
ساعتين ونصف الساعة ،كما أع ــادت التيار
أمس لمنطقة الفردوس بعدما انقطعت نحو
ساعة وربع الساعة.

«ستقف عند مسؤولياتها و تـمــد يــد ا لـعــون إ لــى الجميع النتشال
الكويت من هذه الحالة الحرجة» ،موضحة أنها «ستحدد خياراتها
بعد االطالع على ما جاء في حكم «التمييز» ،والتواصل مع األطراف
المعنية بالقضية ،والتيارات السياسية ومــن يسعون إلــى إصالح
هذا الوطن».
أما المنبر الديمقراطي الكويتي فقال «إن احترامنا المبدئي للسلطة
القضائية يلزم علينا األخذ باألحكام الصادرة ،لكن هذا لن يثنينا
ً
عن المطالبة بضرورة تصحيح الوضع السياسي الخاطئ» ،مجددا
مطالبه السابقة بـ«فتح أفق سياسي جديد يبدأ بإصدار قانون عفو
عام عن كل المالحقين والسجناء والمدانين بأحكام ذات ُبعد سياسي
مدني بناء على فعل أو قول».
٠٤

«نقابة الطيران» تبدأ اليوم اعتصامًا...
التهديد والوعيد باإلضراب ،الفتة إلى أن االجتماع األول ،الذي
ً
ً
عقد في  21يونيو الماضي ،كان إيجابيا جدا ،واإلدارة مدت يد
التعاون.
وأضافت اإلدارة أن االجتماع انتهى إلى حصر النقابة الوظائف
واإلدارات المستحقة ل ـبــدالت ال ـضــوضــاء والـ ـع ــدوى والـخـطــر،
ً
وتسليمها رسميا لرفعها إلى ديوان الخدمة المدنية ،لكن النقابة
لم تسلمها حتى اآلن.
وذكرت أن أحد مطالب النقابة تجميد كشف اإلحالة إلى التقاعد،
أو رفع اسم رئيسها منه ،وهو ما رفضته الوزيرة د .جنان بوشهري،
مشيرة إلى أن «ديــوان الخدمة المدنية وافق على طلبنا ضم بدل
النوبة إلــى كشف الــرواتــب ،وجــاء تحركنا بعد تأخر النقابة عن
تسليم المستندات».
٠٩

سلة أخبار

ال ـم ـنــاطــق ال ـت ــي شـمـلـتـهــا ال ـمــرح ـلــة الـثــانـيــة
ل ـم ـش ــروع األلـ ـي ــاف ال ـضــوئ ـيــة ،م ـش ــددة على
ضـ ـ ـ ــرورة ت ـ ـعـ ــاون ال ـم ــواط ـن ـي ــن مـ ــع الـفـنـيـيــن
وم ـق ــاول ــي ال ـ ـ ــوزارة لـتــركـيــب األجـ ـه ــزة داخ ــل
منازلهم ،تمهيدا إليصال الخدمة لهم.
وذكرت أن الوزارة تعمل حاليا على تمديد
شـبـكــة األل ـي ــاف الـضــوئـيــة فــي مــديـنــة صباح
األ حـمــد السكنية ،مـنــا شــدة قاطني المنطقة
ســرعــة إزالـ ــة الـمـخـلـفــات اإلنـشــائـيــة مــن أمــام
منازلهم ،ليتمكن المقاولون من تمديد الشبكة،
واالنتهاء منها في أقرب وقت.

●

أكد وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع الشؤون
اإلدارية ،فهد الغيص ،اهتمام الوزارة وحرصها على
تشجيع المتميزين من الموظفين والموظفات في
مختلف القطاعات ،الفتا إلى أن الوزارة تثمن كذلك
مبادرة نقابة العاملين بالتربية بتكريم  77رئيس
قسم وموظف إداري.
وق ــال الـغـيــص ،فــي تـصــريــح للصحافيين عقب
حضوره حفل تكريم الموظفين اإلدرايين المتميزين
ا لــذي نظمته نقابة العاملين ب ـ «التربية» بمسرح

بثينة السبيعي

الــوزارة أمس ،إن مبادرات النقابة بتكريم اإلدارات
وا لـمــو ظـفـيــن المتميزين مستمرة بـهــدف تشجيع
العاملين فــي كــافــة اإلدارات عـلــى ب ــذل جـهــد اكـبــر،
مثمنا مبادرتهم األولى لتكريم العاملين في القطاع
اإلداري.
بدوره ،ثمن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بـ
«التربية» ،صالح العازمي ،في كلمة له خالل الحفل
«تكريم كوكبة من موظفي قطاع الشؤون اإلداريــة
الذين أخلصوا العطاء لوزارتهم ،وهم جنود يعملون
في كل ميدان لرفع شأن هذا الوطن».

خطة «بريكست» تضع حكومة ماي...
خالل أقل من  24ساعة ،أصبحت خطط ماي لمغادرة التكتل في مهب
الريح .وتترك االستقالتان رئيسة الوزراء في حالة من الضعف الشديد
على رأس حكومة غير قادرة على التوحد بشأن أكبر تحول في مجالي
السياسة الخارجية والتجارة في نحو نصف قرن.
وتثير كذلك أسئلة عما إذا كانت الزعيمة البريطانية ستحاول
الصمود ،والتقيد بالتزامها في مواصلة نهج «مؤيد لألعمال» للخروج
ً
من االتحاد ،أم ستواجه مزيدا من االستقاالت والنداءات لها باالستقالة.
وق ــال نــاطــق بــاســم م ــاي« :قـبـلــت رئـيـســة الـ ــوزراء اسـتـقــالــة بــوريــس
جونسون من منصب وزير الخارجية ،وتشكره على عمله ،وسيعلن
ً
قريبا اسم من سيخلفه».
وبعد قليل من استقالة جونسون ،ذكرت ماي أنه ينبغي لالتحاد
األوروبــي أن يتعامل بإيجابية مع مقترحها الجديد لخروج بالدها
من التكتل ،وإال جازف بانسحاب بريطانيا دون اتفاق.
ً
وأضــافــت فــي خطاب وجهته للبرلمان« :مــا نقترحه يمثل تحديا
ً
لالتحاد األوروبي ،فهو يلزمه بالتفكير مجددا ،وتجاوز المواقف التي
اتخذها حتى اآلن ،والموافقة على توازن عادل للحقوق وااللتزامات».
وتزيد مغادرة جونسون وديفيس المخاطر بالنسبة لماي ،التي
تــوصـلــت بـشــق األنـفــس إلــى اتـفــاق مــع حكومتها ،المنقسمة بـشــدة،
الجمعة الماضي ،لإلبقاء على أوثق عالقات تجارية ممكنة مع االتحاد
األوروبي.
وكانت حكومتها شهدت ،قبل استقالة هذين الوزيرين ،رحيل أربعة
وزراء هم :وزيرة الداخلية امبر راد ،ووزير الدفاع مايكل فالون ،ووزيرة
التنمية الــدولـيــة بريتي بــاتــال ،ووزي ــر مجلس ال ــوزراء نائب رئيسة
الوزراء دايمين غرين.

«الرحمة» :مخيمات طبية
في مواقع العمال

قال الرئيس التنفيذي للجنة
الرحمة للخدمات الطبية،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،ثامر السحيب ،إن
اللجنة تخصصت بالجانب
الطبي اإلنساني ،من خالل
إقامة المخيمات الطبية
المميزة لشريحة الجاليات
الوافدة مجانا ،في مواقع
العمل ،بجانب الخدمات
الصحية التطوعية الميدانية،
محققة السبق والريادة في
هذا المجال بالكويت.
وأكد السحيب ،في تصريح
له ،أن «اللجنة نفذت قرابة
 60مخيما طبيا من خالل
شتى الطواقم المتخصصة،
كالقلب واألسنان والعظام
والطبيب العام والصدر
والعيون وأمراض النساء
والعالج الطبيعي ،وغيرها
من التخصصات».

ً
«النجاة» عضوا بشبكة
المسؤولية االجتماعية

«التربية» :حريصون على تشجيع موظفينا
فهد الرمضان

افتتحت الرحمة العالمية
بجمعية اإلصالح االجتماعي
قرية سكنية للفقراء تتكون
من  50بيتا ،في كمبوديا،
تحت رعاية وزير التنمية
الريفية ،وبحضور نائب
الوزير ونائب المحافظ
وعدد من المسؤولين ،وتبلغ
مساحة البيت  35مترا مربعا،
ويتكون من طابق يضم
غرفة للنوم وصالة وحماما
ومطبخا.
وفي هذا الصدد ،قال رئيس
مكتب قرغيزيا والصين
وكمبوديا ،د.علي الراشد،
في تصريح له ،إن القرية
ً
ً
تتكون من  40بيتا وبئرا
ارتوازية ومسجد على
مساحة  250مترا مربعا
وفصلين دراسيين لتعليم
اللغة العربية وتحفيظ القرآن
الكريم.

حصلت جمعية النجاة
الخيرية على عضوية
الشبكة اإلقليمية للمسؤولية
االجتماعية ،والتي تركز
على تطبيق أهداف التنمية
المستدامة لألمم المتحدة.
وفي هذا الصدد ،أوضح
المدير العام للجمعية،
د .محمد األنصاري ،في
تصريح له ،أن «النجاة»
شاركت مسبقا في العديد من
المؤتمرات الدولية للتنمية
المستدامة ،التي عقدت
بالكويت وخارجها ،بهدف
الوصول إلى أفضل السبل
لتوفير مصادر دخل لسكان
البلدان الفقيرة ،وتحويلهم
من انتظار العطاءات
والمساعدات إلى أصحاب
مصادر دخل ثابت ،ورفع
مستوى الصحة والتعليم في
هذه الدول.

وفــي بــروكـســل ،قــال رئـيــس المجلس األوروبـ ــي دونــالــد تــوســك إن
ً
«حالة االرتباك الناجمة عن خروج بريطانيا مشكلة لن تنتهي تماما
ً
مع استقالة سياسيين» ،مضيفا« :السياسيون يأتون ويذهبون ،لكن
المشاكل التي أحدثوها لشعبهم ال تزال قائمة ،وحالة االرتباك الناجمة
عن الخروج أكبر مشكلة في تاريخ العالقات بين االتحاد والمملكة
المتحدة».
وفي رد فعل على الوضع السياسي ،تراجع الجنيه اإلسترليني 0.2
في المئة مقابل الدوالر ،من نحو  1.3340إلى  ،1.3259ومقابل اليورو
ً
 0.4في المئة إلى  88.62بنسا ،بينما ارتفعت األسهم ،وكذلك عزز مؤشر
ً
فايننشال تايمز  100البريطاني مكاسبه قليال.

«الشياطين الحمر» و«الديوك»...
الحلم ووضع النجمة الثانية على قميص المنتخب ،معولة على نجمها
الشاب كيليان مبابي ،ونجم خط الوسط بول بوغبا ،إلى جانب العديد
من النجوم المتألقين في صفوف الفريق بقيادة المدرب ديشان.
في المقابل ،يعتمد المنتخب البلجيكي على مدربه مارتينيز الذي
أصبح محط أنظار العديد من األندية األوروبية الكبرى ،بفضل أسلوبه
التكتيكي المميز ،الذي يطبقه مع منتخب يضم في صفوفه نخبة من
أبرز العبي العالم في جيل ذهبي قد ال يتكرر.
٣١-٢٧
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محليات
مجلس الوزراء يقر مشاريع قوانين ومراسيم واتفاقيات تعاون
أكد أهمية زيارة األمير للصين في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون القائم
اتسم االجتماع األسبوعي
لمجلس الوزراء أمس بطابع
إداري صرف ،واقتصر على إقرار
عدد كبير من مشاريع القوانين
والمراسيم واالتفاقيات.

عـقــد مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء اجتماعه
األسـ ـب ــوع ــي ،ب ـعــد ظ ـهــر أم ـ ــس ،في
قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف،
برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك ،وبعد االجتماع
صــرح نائب رئيس مجلس الــوزراء
وزير الداخلية ،وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء باإلنابة خالد الجراح
بما يلي:
تابع مجلس الوزراء في مستهل
اجـتـمــاعــه فـعــالـيــات ال ـجــولــة الـتــي
يـ ـق ــوم ب ـه ــا ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو إل ــى
جمهورية الصين الشعبية ،مؤكدا
مـ ــا ي ـم ـث ـلــه لـ ـق ــاء سـ ـم ــوه بــرئ ـيــس
ج ـم ـهــوريــة ال ـص ـيــن الـشـعـبـيــة من
أه ـم ـيــة ك ـب ـيــرة ف ــي ت ـعــزيــز أواص ــر

ال ـص ــداق ــة وال ـت ـع ــاون ال ـق ــائ ــم بين
الـبـلــديــن الـصــديـقـيــن ف ــي مختلف
الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــن ،ل ـ ـمـ ــا ف ـ ـيـ ــه م ـص ـل ـحــة
الشعبين الصديقين.
ثم اطلع المجلس على توصيات
لـجـنــة ال ـش ــؤون ال ـقــانــون ـيــة بـشــأن
مـ ـش ــروع ق ــان ــون بــال ـمــواف ـقــة على
بــروتــوكــول الـقـضــاء عـلــى االتـجــار
غـيــر ال ـم ـشــروع بـمـنـتـجــات الـتـبــغ،
وم ـشــروع قــانــون بــالـمــوافـقــة على
الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي
لالتصاالت الراديوية في جنيف،
وم ـشــروع قــانــون بــالـمــوافـقــة على
بــروتــوكــول تـعــاون بين حكومتي
الكويت وتركيا في مجال التعليم
والتدريب ألفــراد الحرس الوطني

إدانة األعمال اإلرهابية
دان م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ق ـ ـيـ ــام مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
اإلرهابيين بإطالق النار على نقطة الضبط األمني
فــي المملكة العربية السعودية الشقيقة ،ا لــذي
أسفر عن مقتل رجل أمن ومدني ،وأكد المجلس
وق ــوف الـكــويــت مــع المملكة وتــأيـيــدهــا ودعمها
ل ــإج ــراءات ال ـتــي تـتـخــذهــا لـلـحـفــاظ عـلــى أمنها
واسـتـقــرارهــا ،داعـيــا المولى عــز وجــل أن يحفظ
المملكة وشعبها الشقيق من كل مكروه.
ك ـمــا دان الـمـجـلــس الـتـفـجـيــر اإلره ــاب ــي ال ــذي

اس ـت ـه ــدف م ـقــر وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي الـعــاصـمــة
الصومالية مقديشو ،معربا عن خالص التعازي
والمواساة لحكومة الصومال.
ودان أيضا الهجوم اإلرهــابــي الــذي استهدف
دوري ــة لعناصر الـحــرس الــوطـنــي التونسي في
والية جندوبة في تونس الشقيقة ،مؤكدا وقوف
الكويت مع تونس لكل اإلجــراء ات التي تتخذها
للحفاظ على أمنها واستقرارها.

تشغيل وحدة التبرع بالدم
في «الصباح» اليوم
•

عادل سامي

أعلنت إدارة خدمات نقل الدم ،بدء تشغيل وحدة التبرع بالدم
فــي فرعها الجديد بمركز عـبــدالــرزاق الـعـبــدالــرزاق فــي منطقة
الصباح الصحية ،بجوار مستشفى األمراض الصدرية.
وقــالــت وكـيـلــة وزارة الـصـحــة الـمـســاعــدة ل ـشــؤون الـخــدمــات
الطبية المساندة د .ماجدة القطان في تصريح صحافي أمس،
ً
إن تشغيل الوحدة الجديدة سيتم اعتبارا من الساعة التاسعة
من صباح اليوم ،وسوف يتم استقبال المتبرعين بالدم من يوم
ً
األحــد وحتى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحا
ً
وحتى الواحدة ظهرا.
وأكدت د .القطان ،أن الفرع الجديد سيخفف الضغط على بنك
الدم المركزي ،ويخدم المتبرعين القاطنين قرب منطقة الصباح
الطبية التخصصية.
ودعـ ــت الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن إل ــى ال ـت ـبــرع ب ــال ــدم لــزيــادة
المخزون االستراتيجي للدم ،مؤكدة أن التبرع بالدم يعتبر عمل
إنساني إلنقاذ األرواح.
مــن جــانــب آخ ــر ،أك ــدت وزارة الصحة أن التصنيف الــدولــي
الـجــديــد لــإعــاقــة وال ـحــركــة ،ال ــذي سـيـتــم الـعـمــل بــه خ ــال أيــام
وسيتيح إمكانية الحد من إدعاء اإلعاقة والتقليل من معدالتها،
يـحـتــوي عـلــى نـحــو  55أل ــف رم ــز فــريــد لــإصــابــات واألمـ ــراض
وأسباب الوفاة.
وأعلنت الوزارة في بيان ،أن الكويت ستبدأ خالل أيام استخدام
تـصـنـيــف مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــالـمـيــة ال ـح ــادي عـشــر لتصنيف
األمراض.

ً
مترئسا االجتماع األسبوعي لمجلس الوزراء
المبارك
بالكويت والـقـيــادة العامة لقوات
ال ـج ـنــدرمــا ب ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة في
تركيا.
كـمــا اط ـلــع عـلــى م ـش ــروع قــانــون
بالموافقة على االتفاقية المتعددة
األطراف لتنفيذ اإلجراءات المتعلقة
ب ــالـ ـمـ ـع ــاه ــدات ال ـض ــري ـب ـي ــة لـمـنــع
تــآكــل ال ــوع ــاء الـضــريـبــي وتـحــويــل
األربــاح ،ومشروع قانون بالموافقة
ع ـلــى ان ـض ـم ــام ال ـك ــوي ــت لـعـضــويــة
اتحاد سلطات الضرائب في الدول
اإلسالمية والنظام األساسي الخاص
ب ـ ــه ،وم ـ ـشـ ــروع ق ــان ــون بــال ـمــواف ـقــة
على اتـفــاق بين حكومتي الكويت
والواليات المتحدة األميركية بشأن
الـمـســاعــدة الـمـتـبــادلــة بـيــن إدارت ــي
الجمارك بالدولتين.
وق ــرر مجلس ال ـ ــوزراء الموافقة
ع ـلــى م ـش ــاري ــع ال ـقــوان ـي ــن ورفـعـهــا

لـسـمــو األمـ ـي ــر ،تـمـهـيــدا إلحــالـتـهــا
لمجلس األمة.
كـ ـ ـم ـ ــا اطـ ـ ـل ـ ــع ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ع ـل ــى
تــوصـيــات اللجنة بـشــأن الموافقة
ع ـلــى م ـش ــروع م ــرس ــوم بــالـمــوافـقــة
على مذكرة التفاهم بين حكومتي
الـ ـك ــوي ــت وب ــري ـط ــان ـي ــا فـ ــي م ـجــال
الثقافة والفنون ومـشــروع مرسوم
بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي
الـكــويــت وتــركـمــانـسـتــان فــي مجال
التعاون الثقافي والفني ومشروع
م ــرس ــوم بــال ـمــواف ـقــة ع ـلــى اتـفــاقـيــة
بين الحكومتين بشأن إنشاء لجنة
كويتية  -تركمانية مشتركة للتعاون،
وم ـشــروع مــرســوم بالموافقة على
اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين
الكويت (المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب) وجمهورية فيتنام
(وزارة الثقافة والرياضة والسياحة)،

بوشهري و«البلدي» بحثا تذليل عقبات المشاريع السكنية
أراض خالية من العوائق لتسهيل إنجاز المشاريع
الوقيان :تخصيص ٍ
•

علي حسن

أكدت وزيرة الدولة لشؤون اإلسكان وزيرة الدولة لشؤون
الخدمات د .جنان بوشهري أهمية دور المجلس البلدي في
تذليل العقبات التي تواجه المشاريع السكنية وتقليص الدورة
المستندية والمساهمة في تسريع انجاز المشاريع في الدولة.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة بوشهري خالل اجتماع عقدته
ام ــس م ــع أع ـض ــاء الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي لـبـحــث س ـبــل ال ـت ـعــاون
والتنسيق المشترك وخلق رؤية مشتركة بين الطرفين.
وأك ــدت حــرص المؤسسة الـعــامــة للرعاية السكنية على
تذليل كل العقبات التي من شأنها تأخير عمل المقاولين في
مواقع المشاريع اإلسكانية ،الفتة إلى أن هذا التعاون سيسهم
في تسريع انجاز المشاريع االسكانية الحالية والعمل على
تخصيص مــواقــع لـمــدن إسـكــانـيــة جــديــدة بـمــا يـتــوافــق مع
المخطط الهيكلي للدولة.
م ــن جـهـتــه ،اس ـت ـعــرض ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـمــؤسـســة الـعــامــة
للرعاية السكنية بدر الوقيان وفريق عمل المؤسسة مع رئيس
المجلس البلدي أسامة العتيبي وأعضاء المجلس المشاركين
في اللقاء مشاريع المؤسسة الحالية في مدن المطالع وجنوب
سعد العبدالله وجنوب صباح األحمد والمدن المستقبلية
نواف األحمد والخيران والصابرية.
وقــال الوقيان إن االجتماع بحث المعوقات التي تواجه
تنفيذ المشاريع الحالية وسبل تذليلها بالتعاون بين الجهاز
التنفيذي لبلدية ا لـكــو يــت والمجلس ا لـبـلــدي حتى تتمكن

•

أعلنت مختبرات الصحة العامة في وزارة
الصحة نتائج فحص عينات مطعم الفالفل
ً
الفاسدة ،الذي أصاب أكثر من  287مواطنا
ً
ومقيما تـنــاولــوا وجـبــات منه يــوم الجمعة
الماضي.
ً
وتبين وفقا لكتاب رسمي بتوقيع رئيس
وحدة الميكروبيولوجي في مختبر الصحة
العامة ،أن الفالفل المستخدمة في المطعم
غ ـيــر صــال ـحــة لــاس ـت ـهــاك اآلدم ـ ــي لــوجــود
سالمونيال ،كما أن المايونيز المحضر في

ً
المطعم أيضا غير صالح لالستهالك اآلدمي
لوجود السالمونيال ووجود ميكروب "عدد
المستعمرات الهوائية".
وأوضح مختبر الصحة العامة ،أن عجينة
الفالفل المستخدمة غير صالحة لالستهالك
اآلدمــي لوجود ميكروب باسيلس سيريس
وع ـص ـيــات ال ـق ــول ــون ال ـغــائ ـط ـيــة وم ـي ـكــروب
االنـ ـتـ ـي ــروي ــاكـ ـتـ ـي ــري ــاس وم ـ ـي ـ ـكـ ــروب ع ــدد
المستعمرات الهوائية.
وأوضـ ــح الـمـخـتـبــر أن الـحـمــص المجهز
فــي المطعم غير صالح لالستهالك اآلدمــي
لـ ـ ــوجـ ـ ــود م ـ ـي ـ ـكـ ــروب ب ــاسـ ـيـ ـل ــس س ـي ــري ــس

ً
وميكروب السالمونيال ،الفـتــا إلــى أن مياه
فلتر غرفة تحضير الفالفل مصابة ببكتيريا
وم ـي ـكــروبــات إل ــى جــانــب إص ــاب ــة الـمـلـفــوف
وال ـجــزر والـخـيــار والـطـمــاطــم الـمـجـهــزة في
المطعم بالميكروبات.
ف ــي مـ ـج ــال اخـ ـ ــر ،ك ـش ــف رئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى
الكندري عن غلق  65منشأة غذائية إداريــا
خالل الفترة من  1يناير  2018حتى  30يونيو
 .2018وأضاف أنه تم تحرير  6871محضر
مـخــالـفــات خ ــال ال ـمــدة نـفـسـهــا ،إل ــى جانب
توقيع  2808تعهدات وإرســال  10343عينة

«الجهاز المركزي» يبحث مع «العدل»
قضايا المقيمين بصورة غير قانونية

بوشهري خالل استقبالها وفد «البلدي»
المؤسسة مــن إنـجــاز تلك المشاريع وفقا للبرامج الزمنية
المعتمدة والواردة في الخطة اإلنمائية الثانية للدولة والخطة
االسكانية للمؤسسة.
وأضاف الوقيان أن االجتماع تطرق إلى سبل تعزيز التعاون
الوثيق الموجود بين "السكنية" والمجلس البلدي والجهاز
التنفيذي لبلدية الكويت لالسراع في اتخاذ القرارات الالزمة
لتخصيص أراض للمشاريع االسكانية خالية من العوائق النجاز

بحث رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع
المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة بمقر
الجهاز في قصر نايف مع ممثلين عن وزارة العدل
القضايا المتعلقة بمعامالت فئة المقيمين بصورة
غير قانونية لدى الوزارة.
وأعـ ـل ــن "الـ ـجـ ـه ــاز" ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي امـ ــس ان
الـفـضــالــة نــاقــش فــي االج ـت ـمــاع الــوســائــل الممكنة
لـتـســريــع آل ـيــة اس ـت ـخ ــراج ال ــوث ــائ ــق ال ـخــاصــة لفئة
المقيمين بصورة غير قانونية لــدى وزارة العدل
والمتعلقة بـمـعــامــات (زواج  -ط ــاق  -مــراجـعــات
 فـحــص طـبــي قـبــل الـ ــزواج  -تــوكـيــات  -إعــامــاترسمية).
وأض ـ ــاف أن ــه ت ــم خ ــال االج ـت ـم ــاع االتـ ـف ــاق على
استمرار انتداب موثقي وزارة العدل العاملين في

مقر الجهاز وعلى تعيين ضباط اتـصــال مــن قبل
الجهاز مع الوزارة لمتابعة سير المعامالت كما تم
االتفاق على اتمام كل المعامالت عبر نظام التراسل
االلكتروني بين الجهات الحكومية.
ون ـقــل الـبـيــان عــن الـفـضــالــة قــولــه إن ه ــذا الـلـقــاء
التنسيقي يأتي انطالقا من حرص الجهاز المركزي
على تطبيق بنود القرار ( )409/2011المتعلق بتقديم
الخدمات والتسهيالت لهذه الفئة ومنها خدمات
وزارة العدل.
وحـضــر االجـتـمــاع الــوكـيــل الـمـســاعــد للتسجيل
الـعـقــاري والـتــوثـيــق بـ ــوزارة ال ـعــدل محمد الحماد
ومدير التوثيق طــارق العصفور ومدير التسجيل
ال ـع ـق ــاري خ ــال ــد ال ــرش ـي ــدي وم ــدي ــرة االس ـت ـش ــارات
األسرية ايمان الصالح.

إلــى المختبر لفحصها ،إضــافــة إلــى إتــاف
كميات غذائية تقدر بـ  256109كيلوغرامات
غير صالحة لالستهالك اآلدمي.
بدوره ،تمنى مدير إدارة تفتيش محافظة
العاصمة ،مدير إدارة تفتيش محافظة حولي
بالوكالة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية
عـبــدالــرحـمــن ال ـف ــارس ،عـلــى بـلــديــة الـكــويــت
االس ـت ـع ـجــال ف ــي تـسـلـيــم ال ـه ـي ـئــة الـمـخـتـبــر
الرئيسي لفحص األغذية الذي طال انتظاره
منذ بدء تنفيذه عام .2005

«القوى العاملة» :مد الحماية التأمينية
لمواطني «الخليج» العاملين بالكويت
•

«األحمدي» ِّ
تكرم الفائزين
في مسابقة القرآن غدًا

ِّ
يكرم محافظ األحمدي،
الشيخ فواز الخالد ،غدًا،
الفائزين باملسابقة الرمضانية
الرابعة لحفظ القرآن الكريم
وتجويده ،التي نظمتها
املحافظة ،بالتعاون مع إدارة
مساجد األحمدي ،تحت
شعار "األحمدي غير في شهر
الخير" ،بمركز االتحاد التابع
لشركة نفط الكويت باألحمدي.
وبهذه باملناسبة ،أشار
املشرف العام على املسابقة
حمود العامر إلى فوز 45
متسابقا ومتسابقة ،من أصل
 450مشاركا في فئاتها الثالث:
األطفال ،الناشئة ،والشباب،
مثمنا رعاية محافظ األحمدي
ودعمه للمسابقة.

الحمود بحث مع الجاسم
شؤون «الكويتية»
استقبل محافظ الفروانية،
الشيخ فيصل الحمود ،رئيس
مجلس إدارة الخطوط الجوية
الكويتية يوسف الجاسم،
في مكتبه أمس .وتناول
اللقاء الحديث حول عدد من
املوضوعات ،السيما املتعلقة
بعمل "الكويتية" ،الناقل
الرسمي للبالد ،كما هنأه
بافتتاح مبنى الركاب الجديد
رقم  4في مطار الكويت الدولي.
وأشاد الحمود بجهود وعمل
الجاسم منذ توليه ،ما أحدث
نقلة نوعية في الناقل الوطني
من تطوير وتميز ،ملا يمتلكه
من خبرة وحنكة ،بما يسهم
في منافسة الشركات العاملية
الحديثة في النقل الجوي،
فضال عن حركة التحديث
والتجديد ،واتباع أحدث النظم
املتطورة في التكنولوجيا.

«األشغال» :صيانة الخط
الساخن «»150

فحوصات «الصحة» لألغذية الفاسدة في حولي:
الفالفل والمايونيز مصابان بالسالمونيال
عادل سامي

وم ـشــروع مــرســوم بالموافقة على
مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت
وم ـصــر ب ـشــأن ال ـت ـعــاون ف ــي مجال
النقل البحري والموانئ ،ومشروع
مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم
بشأن الـتـعــاون فــي مجال األس ــواق
الـمــركــزيــة الشعبية بـيــن حكومتي
الكويت والبحرين ،ومشروع مرسوم
بالموافقة على اتـفــاق إنـشــاء لجنة
م ـش ـتــركــة ل ـل ـت ـعــاون ال ـث ـنــائــي بين
الكويت وجمهورية القمر المتحدة،
وم ـشــروع مــرســوم بالموافقة على
مــذكــرة تـفــاهــم لـلـتـعــاون السياحي
بين الكويت وقطر ،ومشروع مرسوم
بالموافقة على مذكرة التفاهم بين
حكومتي الكويت (وزارة الكهرباء
والـمــاء) والبحرين (هيئة الكهرباء
وال ـم ــاء) بـشــأن ال ـت ـعــاون فــي مجال
الطاقة الكهربائية ،ومشروع مرسوم

بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي
ال ـكــويــت وتــركـمــانـسـتــان لـلـتـعــاون
االقتصادي والفني.
وق ـ ــرر الـمـجـلــس ال ـمــواف ـقــة على
مشاريع المراسيم ورفعها لصاحب
السمو.
ك ـم ــا ب ـح ــث ال ـم ـج ـلــس الـ ـش ــؤون
ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ض ـ ــوء ال ـت ـق ــاري ــر
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـم ـج ـم ــل ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
ال ــراهـ ـن ــة ف ــي ال ـس ــاح ــة الـسـيــاسـيــة
على الصعيدين العربي والــدولــي،
وفــي هــذا الصدد ّ
عبر المجلس عن
خالص تهانيه للواليات المتحدة
األميركية الصديقة بمناسبة الذكرى
 242إلعالن استقاللها ،مؤكدا عمق
العالقات التاريخية والمتميزة بين
البلدين الصديقين ،متمنيا للشعب
األميركي الصديق المزيد من التطور
واالزدهار.

سلة أخبار

جورج عاطف

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة
أسـيــل الـمــزيــد ان "الـهـيـئــة تــدعــو أص ـحــاب الـعـمــل لتعديل األوض ــاع
القانونية للذين لديهم عمالة من دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية بحيث يتم تسجيل جميع العاملين لديهم بالمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية وذلك خالل مدة أقصاها الثالث من أكتوبر
القادم".
وأكدت المزيد في تصريح صحافي ،أنه "في حال عدم التزام أصحاب
األعـمــال المخاطبين بأحكام القانون رقــم  44لسنة  2007بتسجيل
العمالة الخليجية لديهم بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بعد
التاريخ المذكور ،سيتم إيقاف الملف إداريا على أن يتم رفعه بإزالة
المخالفة" ،داعية "أصحاب العمل الراغبين في استخدام عمالة من دول
المجلس إلى تسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
ومن ثم تسجيلهم لدى إدارات العمل المختصة في الهيئة".

المشاريع االسكانية مما يتيح لها تلبية طلبات المواطنين
مستحقي الرعاية السكنية وتحقيق رؤية (كويت جديدة .)2035
م ــن جـهـتــه أك ــد رئ ـيــس ال ـب ـلــدي ان ــه ت ــم اس ـت ـعــراض نـقــاط
التعاون بين المجلس والمؤسسة ،مشيرا إلى انه ستكون
هناك جسور تواصل لخدمة المشاريع االسكانية عن طريق
عقد العديد من ورش العمل التي ستجرى مع مجموعة من
الهيئات الحكومية ذات الصلة.

أعلنت وزارة االشغال أمس
صيانة الخط الساخن ""150
وتطوير النظام الى احدث
ما توصلت اليه تكنولوجيا
االتصاالت ،وذلك لتقديم
أفضل الخدمات للمواطنني
واملقيمني ،مضيفة انه سيتم
استقبال الشكاوى على الخط
املباشر رقم .24827183

برلمانيات
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تواصل ردود الفعل النيابية والسياسية إزاء حكم «دخول المجلس»

• «حشد» :نمد يد العون للجميع • «حدس» :نتضامن مع المحكومين
استمرت ردود الفعل بشأن
قضية «دخول المجلس» من
النواب والتيارات السياسية،
وسط تأكيدات بأن االزمة
سيكون لها حل ،ودعوات
للحكومة إلى رأب الصدع
وانتشال الوضع السياسي
والفاعلين فيه من متاهات
التصفيات من خالل العفو
العام.

عوقبنا على
فعل لم نقم به
وهو االعتداء
على رجال
األمن

الطبطبائي

قال النائب وليد الطبطبائي" :لو
أن العقوبة التى صدرت علينا على
تهمة دخول المجلس لكنا تفهمنا
هذه العقوبة ،ألنه رغم عدم وجود
نص يجرمه لكن الفعل نفسه وقع
منا فعال".
وأضـ ــاف" :لـكــن أن تـصــدر علينا
عقوبة حبس ألكـثــر مــن  3سنوات
لفعل لم نقم به أصال وهو االعتداء
عـلــى رجـ ــال األمـ ــن ف ـهــذا ه ــو الظلم
بعينه ...وإن للمظلوم دعــوة ال ترد
فأين يذهب الظالم؟".
وأكــد النائب علي الدقباسي انه
"لـيــس هـنــاك أزم ــة ولـيــس لـهــا حــل،
بالحكمة والرحمة".
وقال" :هذه مسؤوليتنا جميعا،
وكــان هــذا رأيــي وال يــزال وسيبقى،
اسـتـنــادا للتاريخ والـتـجــارب التي
عشناها وعاشها غيرنا".
وأك ــد الـنــائــب د .ع ــادل الدمخي
ان قضية دخ ــول المجلس سببها
قضية اإليــداعــات المليونية ،ومن
تصدى لها هم رمــوز اإلص ــاح في
البلد الذين تحملوا مسؤولية النهي
عن منكر اإلفساد والرشوة ،وها هم
يدفعون الثمن ليخرسوا لسان كل
من اتهمهم بالباطل ،وال عــزاء لكل
شــامــت ،فما زاده ــم الحكم إال رفعة
وعزا ،وسيبقون مرفوعي الرأس.

وقال النائب أسامة الشاهين :ال
شك عندي في ما رأته عيناي من حب
هــذه الكوكبة للوطن والمواطنين،
وغيرتهم الصادقة على المال العام
من السرقة والرشوة.
وأصـ ـ ــدرت ال ـحــركــة الــدسـتــوريــة
اإلسالمية «حدس» بيانا إثر صدور
أحكام قضية دخول مجلس األمة.
وقالت الحركة إنها كانت تتطلع
لـحـكــم الـ ـب ــراءة الـمـسـتـحــق لجميع
المتهمين في تناول محكمة التمييز
لقضية دخ ــول المجلس ،وسرتها
ب ــراءة البعض منهم وآلمها كثيرا
إدانــة البعض اآلخــر على الرغم من
تـهــاوي الــركــن ال ـمــادي وع ــدم توفر
القصد الجنائي للمحكوم عليهم.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت :إن ـ ـنـ ــا ف ـ ــي ال ـح ــرك ــة
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة االسـ ــام ـ ـيـ ــة ن ـج ــدد
تضامننا مع المحكومين واعتزازنا
بهم .فالقضية التي تعرض جراءها
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب وال ـ ـش ـ ـب ـ ــاب ل ـم ــاح ـق ــات
وعـ ـق ــوب ــات ك ــان ــت ق ـض ـيــة وطـنـيــة
جامعة ،وكانت في سياق رد الفعل
ت ـجــاه م ــا ع ــان ــاه ال ــوط ــن م ــن فـســاد
وإفساد فيما عرف بقضايا الرشاوى
السياسية والتي لألسف تم حفظها
ولم يعاقب أحد فيها ،وان المساعي
ضد الفساد مستمرة ولن يوقف سير
الشباب والنواب مثل هذه العقبات.

وليد الطبطبائي

عادل الدمخي

أسامة الشاهين

وتابعت ان الحركة الدستورية
اإلسالمية تؤكد أن هناك من يريد أال
يسدل الستار على هذه القضية وأن
تبقى خاضعة لالبتزاز والتكسب،
م ـت ـجــاه ـل ـيــن اآلث ـ ـ ـ ــار االج ـت ـمــاع ـيــة
واالنعكاسات السياسية لها.
وأكدت ان السلطة اليوم أمامها
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ت ــاريـ ـخـ ـي ــة ل ـت ــوح ـي ــد
الصفوف ورأب الصدع وعليها في
مـثــل ه ــذه ال ـظ ــروف أن تحمل على
عاتقها انتشال الــوضــع السياسي
وال ـ ـفـ ــاع ـ ـل ـ ـيـ ــن ف ـ ـيـ ــه م ـ ــن مـ ـت ــاه ــات
التصفيات من خالل العفو العام.
وأص ــدرت حركة العمل الشعبي

«ح ـشــد» بـيــانــا ج ــاء ف ـيــه :لـقــد فجع
الشعب الكويتي ،اال قلة قليلة من
الفاسدين ،بسماعهم احكام االدانة
ال ـتــي صـ ــدرت االحـ ــد ال ـمــاضــي في
القضية الـمـعــروفــة بقضية دخــول
المجلس ،هذه القضية الغريبة بكل
اطــوارهــا ومراحلها كـحــال قضايا
الحراك الشعبي.
وأكــدت ان حركة العمل الشعبي
لم يكن وقع االحكام مفاجئا عليها
وم ــا هــاجــر االحـ ـ ــرار اال يقينا بما
ستؤول اليه احوالهم ومستقبلهم
فــأص ـب ـح ـنــا ن ـ ــرى اح ـك ــام ــا قــاسـيــة
ت ـص ــدر ت ـب ــاع ــا ض ــد ك ــل م ــن يعلو

صوته فوق صوت الفساد ،ولم تكن
االحكام التي صدرت اكثر ايالما من
ألم وطن يئن من تغلغل الفساد في
مــؤسـســاتــه جميعا وان ـت ـشــاره في
دوائره حيث اصبحت ثقافة الفساد
مظهرا من مظاهر الحياة تنحسر
معها رؤى االصـ ــاح ويـعــاقــب من
يـنــادي بمحاربته ان هــذه القضية
ت ـحــوط ـهــا ال ـغ ــراب ــة م ــن ك ــل جــانــب
فاحكام المحاكم في جميع الدرجات
مختلفة ،فحكم اول درجة والذي كان
بحق عنوانا للحقيقة قرر براءة كل
من دخل مجلس االمة بل واشاد بهم
حتى اتــى حكم االستئناف وبــدأت

مـعــالــم القضية تتغير فــذهــب الــى
اقصى مراحل التشدد حتى وصل
ال ــى حبس ال ـنــواب والـشـبــاب لمدة
 9سنوات و 7سنوات ومدد قاسية
دون ان يـتــم اع ـط ــاؤه ــم حـقـهــم في
الدفاع عن انفسهم وفقا لما جاء في
المادة  34من الدستور واتــى نذير
حكم محكمة التمييز والذي تنوعت
اح ـك ــام ــه ،وس ــاء ن ــا ال ـح ـكــم بحبس
خيرة شباب الكويت ونوابها الذين
طوقتهم االمة بشرف تمثيلها بأكبر
قدر من االصوات.
وش ــددت حــركــة الـعـمــل الشعبي
وهي تشعر بااللم والمرارة باصدار
احكام على ثالثة من اعضاء مكتبها
السياسي بمن فيهم االمـيــن العام
واحــد منتسبيها لتعتبر كل الذين
ص ـ ــدرت عـلـيـهــم االحـ ـك ــام ج ـ ــزءا ال
يتجزأ منها ،كما انها ستقف عند
مسؤولياتها وتـمــد يــد الـعــون الى
الجميع النتشال الكويت مــن هذه
الحالة الحرجة .وتابعت :كما ستقوم
الحركة باصدار بيان تفصيلي من
خالل مكتبها القانوني بعد االطالع
على ما جاء في حكم محكمة التمييز
وستحدد خياراتها بعد التواصل مع
االطراف المعنية بالقضية والتيارات
السياسية واالطـ ــراف الـتــي تسعى
الصالح هذا الوطن.

 5نواب لجواز انتقاد
الشخصيات العامة
من دون مقاضاة
ق ــدم ال ـنــواب أحـمــد الفضل،
وخـ ــالـ ــد الـ ـشـ ـط ــي ،ود .عـ ــودة
الــروي ـعــي ،وص ــاح خــورشـيــد،
ود .خ ـل ـيــل ع ـبــدال ـلــه اق ـتــراحــا
بقانون بإضافة مــادة جديدة
ً
ب ــرق ــم ( 210م ـ ـكـ ــررا) لـلـقــانــون
( )16ل ـس ـن ــة  1960بـ ــإ صـ ــدار
قانون الجزاء ،مع إعطائه صفة
االستعجال.
ونص االقتراح على اضافة
م ــادة جــديــدة نصهما كــاآلتــي:
"باستثناء حاالت السب والقذف
الـمـبــاشــر أو االت ـه ــام والـطـعــن
بــالــذمــة المالية وال ـشــرف دون
إث ـبــات أو دل ـيــل ،يـجــوز انتقاد
جميع الشخصيات العامة بمن
فيهم رئـيــس وأع ـضــاء مجلس
األمة ورئيس وأعضاء المجلس
البلدي ورئيس مجلس الوزراء
والـ ـ ـ ــوزراء وال ــوك ــاء وال ــوك ــاء
ال ـم ـســاعــدون أو أي شخصية
ً
ً
تــرتـقــي مـنـصـبــا ق ـيــاديــا أو أي
شخصية تكون محل الشهرة
وال ـم ـتــاب ـعــة م ــن ال ـعــامــة س ــواء
بالوسائل اإلعالمية المختلفة
(مرئية – مسموعة – مقروء ة)
ووسائل التواصل االجتماعي
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم م ـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات
الـعــامــة ،وال يجوز للشخصية
العامة مقاضاة منتقديه حتى
ً
وإن كان االنتقاد قاسيا".

ً
«أمانة المجلس» :نرفض تمترس المويزري بالحصانة وإطالق التهم جزافا
«من حق النائب توجيه النقد وتفعيل دوره الرقابي لكن ليس مجرد مغالطات واتهامات مرسلة وفضفاضة»
أصدرت األمانة العامة لمجلس
األمــة بيانا حول ما أثــاره النائب
ش ـع ـي ــب ال ـ ـمـ ــويـ ــزري فـ ــي جـلـســة
مناقشة ميزانية المجلس .وقالت
األمــانــة فــي بيانها :تعقيبا على
ما أثاره النائب شعيب المويزري
ب ـج ـل ـســة  2018 / 6 / 25ب ـشــأن
ميزانية مجلس األمة ومالحظات
تقرير دي ــوان المحاسبة ،ورغبة
في إجالء الحقائق كاملة ووضع
النقاط على الحروف ،واستهدافا
لتحقيق مبدأ الشفافية ومكاشفة
الـشـعــب ال ـكــوي ـتــي ،وان ـطــاقــا من
مبدأ رفض المغالطات واالتهامات
المرسلة وغير الصحيحة ،تؤكد
األمـ ــانـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـم ـج ـلــس األمـ ــة
بداية ،إيمانها التام بحق النائب
في توجيه النقد والمالحظات ألي
مؤسسة حكومية وتفعيل دوره

الرقابي على أداء تلك المؤسسات،
إال أنها تشدد في ذات الوقت على
ضرورة أن يكون هذا النقد مبنيا
عـلــى حـقــائــق ووق ــائ ــع صحيحة،
وليس مجرد مغالطات واتهامات
مرسلة وفضفاضة.
وأضافت االمانة :بناء على ما
سبق تود األمانة العامة للمجلس
أن ت ـف ـن ــد ب ـش ـك ــل م ـف ـص ــل بـعــض
المالحظات الـتــي أثــارهــا النائب
المويزري خالل الجلسة المذكورة
وهي كالتالي:
1ـ ي ـ ـس ـ ـجـ ــل لـ ـمـ ـجـ ـل ــس األ م ـ ـ ــة
االن ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــاض ف ـ ـ ــي م ـ ـصـ ــروفـ ــاتـ ــه
الـفـعـلـيــة م ــن  ٦١مـلـيــونــا إل ــى ٤١
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،أي بـنـسـبــة ٪٣٣
وذلــك على الرغم من زيــادة حجم
األمــانــة العامة واتـســاع نشاطها
في السنوات األخيرة.

2ـ تقرير ديوان المحاسبة لهذا
ال ـع ــام سـجــل ثـمــانــي (مــاح ـظــات)
فـ ـق ــط عـ ـل ــى م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة ،وم ــن
ال ـضــروري هنا لفت االنـتـبــاه إلى
أن الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ال ـم ـس ـج ـل ــة هــي
(مالحظات إجرائية) وليست مالية.
3ـ أثار النائب شعيب المويزري،
ح ــال ــة م ــوظ ـف ــة قـ ـي ــادي ــة ادعـ ـ ــى أن
شهادتها لدرجة الماجستير مزورة
وأنها تقاضت بــدال غير مستحق
مقابل تلك الشهادة ،وهنا تشدد
األمانة العامة على أن كالم النائب
هو محض ادعاء غير صحيح.
ونؤكد أن الموظفة المعنية هي
األمـيـنــة الـعــامــة المساعدة لقطاع
ال ـم ــوارد الـبـشــريــة األخ ــت الزميلة
الفاضلة إيمان البداح ،ونحن نذكر
اسـمـهــا هـنــا ،ألنـنــا نــرفــض رفضا
قــاط ـعــا ت ـشــويــه سـمـعـتـهــا ونــريــد
أن يعرف الشعب الكويتي حقيقة
هذا االدعاء.
فـ ــالـ ــزم ـ ـي ـ ـلـ ــة إي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــان الـ ـ ـب ـ ــداح
شـ ـه ــادتـ ـه ــا ل ـي ـس ــت مـ ـ ـ ـ ــزورة ،لـكــن
ديــوان المحاسبة كانت لديه قبل
سنتين مالحظة بشأن عدم جواز
ح ـص ــول ـه ــا ع ـل ــى ب ـ ــدل ب ـس ـب ــب أن

شهادة الماجستير في علم النفس،
بينما ش ـهــادة الـبـكــالــوريــوس في
تخصص مختلف وهو الهندسة،
وبــرغــم وج ــود اسـتـشـكــال فــي هــذا
الموضوع ،فــإن الزميلة من تلقاء
نفسها ونأيا بنفسها عن الدخول
في جدل وأخذ ورد إداري ،بادرت
ف ــي حـيـنـهــا قـبــل سـنـتـيــن ،بــإعــادة
م ـب ـلــغ الـ ـب ــدل الـ ـم ــال ــي ك ــام ــا إل ــى
م ـيــزان ـيــة األمـ ــانـ ــة ،وهـ ــو م ــا يبلغ
حــوالــي  2700ديـنــار ،وبـنــاء عليه،
خ ـلــت ت ـق ــاري ــر دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة
الــاح ـقــة م ــن تـلــك الـمــاحـظــة بعد
مـعــالـجـتـهــا ك ـمــا ه ــو م ـب ـيــن ،وهــو
م ــا ل ــم يـبـيـنــه ال ـنــائــب وكـ ــان مـثــار
استغرابنا.
وه ـنــا تــريــد األم ــان ــة ال ـعــامــة أن
تـ ـسـ ـت ــدرك أي ـ ـضـ ــا ،م ـت ــوق ـف ــة عـنــد
م ــا ت ـنــاق ـل ـتــه ح ـس ــاب ــات مـشـبــوهــة
ووه ـم ـي ــة ف ــي وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل
االجتماعي بشأن حصول الزميلة
إيـمــان ال ـبــداح على مـكــافــأة نهاية
خدمة بلغت بين ربع مليون دينار
عار عن
و 600ألف دينار ،وهو أمر ٍ
الصحة وينطوي على كم كبير من
االفتراء والتلفيق.

فالزميلة الفاضلة لم تتحصل
لـ ــدى ت ـق ــاع ــده ــا ع ـل ــى أي م ـكــافــأة
مالية ،باستثناء مبلغ ال يزيد على
 26أل ــف دي ـن ــار تــدفــع لـلـتــأمـيـنــات
االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ـي ـ ــة ،ال غ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،وفـ ـق ــا
لإلجراءات المعمول بها سابقا مع
حاالت مشابهة.
4ـ ذكر النائب شعيب المويزري
أن ت ـكــال ـيــف ال ـم ـه ـم ــات الــرس ـم ـيــة
بلغت  ٦٥٠ألف دينار ،وأن تكاليف
الشعبة البرلمانية بلغت مليونا
و ٢٠٠ألف دينار.
وهـنــا تــؤكــد األم ــان ــة الـعــامــة أن
مبلغ الـ  ٦٥٠ألفا الخاص بالمهمات
الرسمية لألعضاء (ومنها مهمتان
خ ــارج ـي ـت ــان ل ـل ـنــائــب ال ـم ــوي ــزري
ن ـف ـســه ،آخــره ـمــا ق ـبــل يــوم ـيــن من
الجلسة) هو مبلغ االعتماد للسنة
المالية للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧
فـ ــي ح ـي ــن أن الـ ـمـ ـص ــروف فـعـلـيــا
هــو  ٤٥٧ألــف ديـنــار ،أمــا بالنسبة
لمبلغ المليون و ٢٠٠ألف الخاص
بــالـشـعـبــة الـبــرلـمــانـيــة فـهــو مبلغ
االعتماد ،لكن المصروف فعليا هو
 ٧٠٠ألف دينار.
5ـ أثار النائب وجود بند (إيجار

هايف :معاقبة من يساهم في تفكيك
كيان أسرته بالحبس والغرامة

محمد هايف

قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بشأن حماية كيان األسرة ،نص
ً
ً
على ان كل عضو في أسرة زوجا كان أو زوجة أو ابنا أو ابنة أتى سلوكا
ً
مخالفا للنظام العام واآلداب العامة من شأنه تفكيك كيان أسرته وتقويض
ّ
أواصرها يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز عاما وغرامة ال تزيد على ١٠٠٠
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .وجاء في المذكرة اإليضاحية لالقتراح
ً
معان عظيمة
بقانون انه جاء تفعيال للنصوص الدستورية وما تحويه من
ٍ
تصب في حماية األسرة بعد تكرار كثير من السلوكيات السلبية التي تؤدي
إلى هدم كيان األسرة من بعض أفرادها ومنها على سبيل المثال ال الحصر
ّ
التغيب عنها أو خروج العازبين من أعضائها للسكن المنفرد أو بعبارة
شاملة إتيان أي فعل أو قول مناف لآلداب العامة او للنظام العام أو لألعراف
السائدة في المجتمع من شأنه تقويض بنيان األسرة.

عبدالله يسأل عن
وكيل «النباتية»
في «الزراعة»
وج ــه ال ـنــائــب خـلـيــل عـبــدالـلــه
س ـ ــؤاال ال ــى وزي ـ ــر االعـ ـ ــام وزي ــر
ال ــدول ــة ل ـشــؤون ال ـش ـبــاب محمد
الجبري طلب فيه االستفسار عن
البيانات الوظيفية لنائبة المدير
الـ ـع ــام ل ـق ـطــاع الـ ـث ــروة الـنـبــاتـيــة
 بــدرجــة وكـيــل وزارة مـســاعــد -بالهيئة العامة لشؤون الزراعة
وال ـ ـ ـثـ ـ ــروة ال ـس ـم ـك ـي ــة واالع ـ ـمـ ــال
الـمـكـلـفــة ال ـق ـيــام ب ـهــا وتــوضـيــح
مــا اذا ك ــان لــديـهــا اقـ ــارب لديهم
حيازات زراعية.
وطلب تزويده بكشف يوضح
التسلسل الوظيفي لها ،مع بيان
م ـق ــر ع ـم ـل ـهــا ال ـس ــاب ــق وال ـخ ـب ــرة
السابقة فــي كــل قـطــاع عملت به
وفي القطاع الحالي الذي تترأسه،
مــع ب ـيــان تــاريــخ تعيينها بهذا
المنصب القيادي.
كما طلب تزويده بنسخة من
الشهادات العلمية لها والدورات
الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة الـ ـح ــاصـ ـل ــة عـلـيـهــا
وتخصصها االكاديمي مع بيان
سنوات الخبرة العملية.

وسائل نقل بري) بـ  ٤٢٨ألف دينار،
متهكما على اصطالح (وسائل نقل
بـ ــري) ،وه ـنــا ن ــود الـتــوضـيــح بــأن
استخدام اصطالح (النقل البري)
يرجع إلى وزارة المالية بناء على
التعميم رقــم  ٤لسنة ( ٢٠١٥دليل
رموز وتصنيفات الميزانية).
ونــؤكــد أن االعتماد لهذا البند
ك ــان  ٤٢٨أل ــف دي ـنــار فــي حـيــن أن
ال ـم ـص ــروف ه ــو  ٣٨١أل ــف دي ـنــار،
وهو متعلق بتأجير السيارات التي
يتمتع بها أعضاء المجلس بناء
على طلبهم ،ومنهم النائب شعيب
المويزري ،مع االستدراك بأن هناك
خ ـم ـســة ن ـ ــواب ف ـقــط ال يـتـمـتـعــون
بميزة السيارة هم رئيس مجلس
األم ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــرزوق الـ ـغ ــان ــم وال ـ ـنـ ــواب
عبدالله الرومي ورياض العدساني
وراكان النصف ومحمد المطير.
6ـ ذكر النائب شعيب المويزري
أن تكلفة مالبس حــرس المجلس
ب ـل ـغــت  ١٥٠أل ـ ــف ديـ ـن ــار مـقـسـمــة
ع ـلــى  ٩٨٨عـسـكــر يــا أي أن تكلفة
ال ـش ـخ ــص الـ ــواحـ ــد  ١٦٠دي ـ ـنـ ــارا،
وهــو أمــر غير صحيح ،حيث مرة
أخرى يخلط النائب بين االعتماد

المالي والمصروف الفعلي ،فمبلغ
الـمـصــروف الفعلي هــو  ١٠٥آالف
دينار ،وليس  ١٥٠ألف دينار ،وهو
مقسم على  ٣٠٠عسكري لكل منهم
 ٤بــدالت صيفية وشتوية ،وبذلك
تكون تكلفة البدلة الواحدة كاملة
(من القبعة حتى الحذاء) أقل من ٩٠
دينارا ،وهذا يعتبر أقل من تكلفة
البدلة في المؤسسات العسكرية
األخرى.
7ـ أشــار النائب إلــى أن مالبس
م ـعــاونــي ال ـخ ــدم ــات ف ــي مـيــزانـيــة
 ٢٠١٧/٢٠١٦بلغت قيمتها  ٤٨ألف
دينار وفي  ٢٠١٨/٢٠١٧ارتفعت إلى
مــا قيمته  ١١٢أل ــف دي ـن ــار ،وهنا
نود التوضيح مرة أخرى وبشكل
جلي أن مبلغ الـ  ١١٢ألفا هو مبلغ
االعـتـمــاد فــي حـيــن أن الـمـصــروف
الـفـعـلــي لـمــابــس الـمـعــاونـيــن بلغ
فقط  ٤٨٠٠دينار .
8ـ أم ــا م ــا أث ـ ــاره ال ـنــائــب بـشــأن
س ـك ــرت ـي ــر نـ ــائـ ــب ت ـ ـقـ ــدم لــوظ ـي ـفــة
مهندس اختصاص وتم استبعاده
لـعــدم اسـتـيـفــاء ال ـش ــروط ،وم ــن ثم
تم تعيينه مستشارا براتب ٣٥٠٠
دينار ،فهذا االدعاء غير صحيح.

وقالت االمانة :بعد كل ما سبق
مــن نـقــاط ،تــود األمــانــة الـعــامــة أن
تؤكد نقاطا مفصلية رئيسية هي:
أوال :كــل اإلجـ ــراء ات الـتــي تقوم
بها األمــانــة العامة إداري ــا وماليا
وتلك المتعلقة بالتوظيف ،تجري
وفـقــا لصحيح الـقــانــون والـلــوائــح
المنظمة وب ــإش ــراف ومــراق ـبــة من
مكتب المجلس ،حيث لــم تسجل
ال ـج ـهــات الــرقــاب ـيــة ومـنـهــا دي ــوان
الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة أي م ــاحـ ـظ ــة ع ـلــى
إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــوظ ـي ــف وال ـت ـع ـي ـيــن
باألمانة العامة للمجلس.
ثانيا :إن األمــانــة العامة تؤكد
حــق الـنــائــب كما أسلفت بتوجيه
النقد والمراقبة ،إال أنها تشدد على
رفـضـهــا قـيــام نــائــب مــا متمترسا
وراء حصانته بإطالق التهم جزافا،
وطرح المغالطات بشأن موظفين
وموظفات أفاضل من أبناء الكويت،
ومحاولة تشويه سمعتهم والطعن
بــذمـمـهــم ،دون أن يـكــون لـهــم حق
الرد والدفاع عن أنفسهم.
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األمير خالل المراسم ،وفي استقباله الرئيس الصيني

االتفاقيات شملت
آلية للتعاون
والتجارة
اإللكترونية
والصناعة الدفاعية
والنفط واالتصاالت
وتشجيع االستثمار

تــوجــت مـبــاحـثــات سـمــو أمير
الـبــاد الشيخ صباح األحـمــد مع
الرئيس الصيني شي جين بينغ
بتوقيع  7اتفاقيات تعاون.
وقد أقيمت عصر أمس في قصر
الشعب بالعاصمة الصينية بكين
مراسم االستقبال الرسمية لسموه،
وذل ـ ـ ــك ب ـم ـنــاس ـبــة زيـ ـ ـ ــارة ال ــدول ــة
للصين ،وكان على رأس مستقبلي
سموه الرئيس بينغ ،حيث تفضل
سـمــوه بمصافحة أعـضــاء الوفد
الــرسـمــي لجمهورية الـصـيــن ،ثم
صافح الرئيس الصيني أعضاء
الــوفــد الــرسـمــي الـمــرافــق لسموه،
بعدها تــم ع ــزف ال ـســام الوطني
لكال البلدين.
وعقدت المباحثات الرسمية
بـ ـي ــن الـ ـج ــانـ ـبـ ـي ــن ت ـ ـ ـ ــرأس ف ـي ـهــا
صاحب السمو الجانب الكويتي،
ف ــي ح ـيــن تـ ــرأس الــرئ ـيــس بينغ
الجانب الصيني.
وتـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاول ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاحـ ـ ـث ـ ــات
اس ـت ـع ــراض ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة
الـتــاريـخـيــة الـتــي تــربــط البلدين
والشعبين الصديقين والسبل
الكفيلة بدعمها وتنميتها في

شـ ـت ــى الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت ،بـ ـم ــا ي ـس ـهــم
فــي تحقيق المنفعة المتبادلة
والـ ـمـ ـص ــال ــح ال ـم ـش ـت ــرك ــة ورفـ ــع
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــاه ل ـل ـش ـع ـب ـي ــن
الصديقين وتعزيز سبل التقدم
والتنمية ،والسعي إ لــى توطيد
ال ـشــراكــة االسـتــراتـيـجـيــة ،سعيا
لـتــرسـيــخ آف ــاق ال ـت ـعــاون الـقــائــم،
وأن ي ـكــون ال ـت ـعــاون الـصـيـنــي -
الكويتي االقتصادي بين البلدين
الـ ـص ــديـ ـقـ ـي ــن ذا ط ـ ــاب ـ ــع خـ ــاص
وامتيازات خاصة.
ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـطـ ــرقـ ــت الـ ـمـ ـب ــاحـ ـث ــات
إل ــى ال ـت ـش ــاور والـتـنـسـيــق حــول
أهـ ـ ــم الـ ـقـ ـض ــاي ــا ذات االهـ ـتـ ـم ــام
المشترك وآخر المستجدات على
الساحتين اإلقليمية وا لــدو لـيــة
وتبادل وجهات النظر بشأنها.
وسـ ــاد الـمـبــاحـثــات ج ــو ودي
عكس عمق العالقات الطيبة بين
قيادتي البلدين وروح التفاهم
وال ـصــداقــة الـتــي تجمع الكويت
والصين ،تمثيال لرغبة الجانبين
فــي دع ــم ال ـت ـعــاون الـثـنــائــي على
ك ـ ــاف ـ ــة الـ ـصـ ـع ــد وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــره فــي
مختلف الميادين.

صاحب السمو والرئيس الصيني بعد مراسم االستقبال
كما وجه صاحب السمو دعوة
رس ـم ـيــة الـ ــى رئ ـي ــس جـمـهــوريــة
الصين لزيارة الكويت.

توقيع اتفاقيات
وبحضور سمو األمير والرئيس
الصيني تــم عـصــر أم ــس فــي قصر
الشعب بالعاصمة الصينية بكين
مراسم التوقيع على اتفاقيات ثنائية

بين الكويت والصين ،وهي كما يلي:
 -١مــذكــرة تفاهم بشأن إقامة
آلـ ـي ــة ل ـل ـت ـع ــاون ب ـي ــن ّح ـكــوم ـتــي
ال ـك ــوي ــت والـ ـصـ ـي ــن ،وق ـع ـه ــا عــن
ال ـجــانــب الـكــويـتــي نــائــب رئـيــس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الخارجية
الـ ـشـ ـي ــخ صـ ـب ــاح ال ـ ـخـ ــالـ ــد ،وع ــن
الجانب الصيني مستشار الدولة
وزير الخارجية وانغ يي.

 -٢اإلطار العام للتعاون الثنائي
بين الكويت والصين ،وقعتها عن
الجانب الكويتي وزي ــرة الشؤون
االجتماعية والعمل وزيرة الدولة
للشؤون االقتصادية هند الصبيح،
وعن الجانب الصيني نائب رئيس
لجنة التنمية واإلص ــاح تشانغ
يونغ.
 -٣مذكرة تفاهم بين حكومتي

«ميناء مبارك» انطالقة تجريبية للمدن الذكية
ق ــال رئ ـيــس الـهـيـئــة ال ـعــامــة لــات ـصــاالت وتقنية
المعلومات ســالــم األذي ـنــة أم ــس ،إن الـكــويــت ممثلة
بالهيئة وقعت مــذكــرة التفاهم مــع شركة "ه ــواوي"
الصينية بهدف تطبيق استراتيجية المدن الذكية
بالكويت.
وأضاف األذينة في تصريح لـ"كونا" عقب مراسم
التوقيع ،أن المذكرة تنقسم إلى أربع مراحل تتمثل في
وضع شبكات البنى التحتية الذكية ،وأمن المعدات
والشبكات االفتراضية والـتـحــول الرقمي لمختلف
الصناعات ومركزية إدارة المدن.
وأوضح أن المذكرة تختص بتطبيق المدن الذكية

بدولة الكويت ،ومنها مشروع مدينة الحرير والجزر
ً
الفتا إلى أنها وضعت مشروع "ميناء مبارك" انطالقة
تجريبية لمشاريع الـمــدن الذكية المزمع إنشاؤها
بالكويت إذ إن مـخــرجــات مــذكــرة التفاهم ستشمل
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـمـشـتــركــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن لتطبيق
استراتيجية المدن الذكية بالبالد.
ً
وذكر األذينة أن مذكرة التفاهم تهدف أيضا إلى
تبادل الخبرات واإلبداع التكنولوجي والتصميم العام
واالستشارات لتحويل (ميناء مبارك) إلى ميناء ذكي
وستتحمل تكلفة هذه االستشارات والتصميم شركة
(هواوي) الصينية.

الكويت والصينّ في مجال التجارة
اإللكترونية ،وقعها عــن الجانب
الكويتي وزير التجارة والصناعة
خ ــال ــد ال ـ ــروض ـ ــان ،وعـ ــن الـجــانــب
الصيني ممثل التجارة الدولية،
نائب وزير التجارة فو زوينغ.
 -٤بــروتــوكــول بشأن التعاون
في مجال الصناعة الدفاعية بين
وزارة ال ــدف ــاع بــالـكــويــت وهيئة
ال ــدول ــة لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة ّ ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع ال ــوط ـن ــي
بــال ـص ـيــن ،وق ـع ـه ــا ع ــن ال ـجــانــب
ال ـكــوي ـتــي ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
الـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ،وعــن
ال ـجــانــب الـصـيـنــي رئ ـيــس هيئة
ال ــدول ــة لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا
والصناعة للدفاع الوطني جان
كو جيان.
 -٥اإلطـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـع ـ ــام الت ـف ــاق ـي ــة
تـ ـع ــاون ب ـيــن مــؤس ـســة ال ـب ـتــرول
الكويتية والمؤسسة الصينية
ل ـ ـل ـ ـتـ ــأم ـ ـيـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ّـادرات
واالئ ـت ـمــان ( ،)sinosureوقـعـهــا
ع ــن ال ـجــانــب ال ـكــوي ـتــي الــرئـيــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـمــؤس ـســة ال ـب ـت ــرول
ن ــزار ال ـعــدســانــي ،وع ــن الـجــانــب

الـ ـصـ ـيـ ـن ــي رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـم ــؤسـ ـس ــة
الصينية للتأمين على الصادرات
واالئتمان وانغ تينغكي.
 -٦م ــذك ــرة ت ـف ــاه ــم ف ــي م ـجــال
تشجيع االستثمار المباشر بين
هيئة تشجيع االستثمار المباشر
ب ــال ـك ــوي ــت ،وال ـم ـج ـل ــس الـصـيـنــي
لترويج التجارة الدولية بالصين،
ّ
وقعها عن الجانب الكويتي المدير
ا ل ـعــام لهيئة تشجيع اال سـتـثـمــار
المباشر الشيخ د .مشعل الجابر،
وع ـ ــن الـ ـج ــان ــب ال ـص ـي ـن ــي رئ ـيــس
المجلس الصيني لترويج التجارة
الدولية جيانغ زينغوي.
 -٧مــذكــرة تـفــاهــم بـيــن الهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ــاتـ ـ ـص ـ ــاالت وت ـق ـن ـي ــة
ال ـم ـع ـل ــوم ــات وشـ ــركـ ــة هـ ـ ــاواوي
ل ـل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا بـ ـش ــأن تـطـبـيــق
ـروع مــديـنــة
ال ـم ــدن الــذك ـيــة ل ـم ـشـ ّ
الـ ـح ــري ــر وب ــوبـ ـي ــان وقـ ـعـ ـه ــا عــن
الجانب الكويتي رئيس مجلس
اإلدارة ،الرئيس التنفيذي للهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ــاتـ ـ ـص ـ ــاالت وت ـق ـن ـي ــة
المعلومات ســالــم األذي ـنــة ،وعن
الجانب الصيني رئيس هاواوي
للتكنولوجيا اليانغ هوا.

مذكرة التجارة اإللكترونية ...تعاون
لتشجيع المنتجات المميزة
تهدف مذكرة التفاهم في مجال التجارة
اإللـكـتــرونـيــة الـتــي ُوق ـعــت خ ــال ال ــزي ــارة إلــى
ت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون ف ــي ال ـت ـج ــارة اإللـكـتــرونـيــة
وتحسين مستوى تيسير التجارة والتعاون
بـيــن ا لـبـلــد يــن و تـطــو يــر التنمية المستدامة
والمستقرة للتجارة الثنائية.
وت ـنــص ال ـمــذكــرة عـلــى أن يـضــع الـطــرفــان
آل ـيــة ل ـل ـت ـعــاون ف ــي إطـ ــار الـلـجـنــة الـمـشـتــركــة
ب ـيــن ال ـص ـيــن وال ـك ــوي ــت الـمـعـنـيــة بــالـتـعــاون
االقتصادي والتجاري.
وت ــؤك ــد االت ـف ــاق ـي ــة تـ ـع ــاون ال ـط ــرف ـي ــن مــن
أج ــل تهيئة ظ ــروف مـفـيــدة لتنمية الـتـجــارة
اإللكترونية على أ ســاس المنافع المتبادلة
ف ــي مـ ـج ــاالت ت ـش ـمــل ال ـ ــدراس ـ ــات الـمـشـتــركــة
وتبادل الخبرات في صنع السياسات واإلدارة
الحكومية في التجارة اإللكترونية والحوارات
بين القطاعين العام والخاص.

كما تتضمن تشجيع التعاون مع الشركات
في التجارة اإللكترونية في الصين والكويت
ب ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك عـ ــن ط ــري ــق ت ـش ـج ـيــع ت ـج ــارة
المنتجات المميزة ذات الجودة العالية من
بلدانهم من خالل التجارة اإللكترونية.
وتشير المذكرة إلى دعم الطرفين التعاون
ف ــي الـ ـتـ ـج ــارة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ف ــي الـ ـتـ ـب ــادالت
الـتـجــاريــة وأنـشـطــة الـتـمــريــن وت ـبــادل أفضل
الممارسات والخبرات المبتكرة.
وتركت المذكرة للطرفين تحديد النسبة
المئوية المحلية لتنسيق األنشطة التعاونية
فيما أكدت على التزامهما بتهيئة بيئة مواتية
لتطوير التجارة اإللكترونية من خالل تعزيز
االتصال والتنسيق بشأن القوانين واللوائح
والـسـيــاســات وإج ـ ــراء ات الـتــدريــب المشترك
وتشجيع التعاون بين .B to B
وتتضمن أيـضــا توفير المزيد مــن فرص

الـت ـطــويــر لـمــؤسـســات ال ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة
والمتوسطة من خالل تشجيع تطوير التجارة
اإللـكـتــرونـيــة عبر ال ـحــدود واالت ـص ــاالت بين
الشركات والتجارة في السلع والتجارة في
ال ـخــدمــات بـمــا ف ــي ذل ــك الـتــرفـيــه والـسـيــاحــة
وبــال ـتــالــي تـحـفـيــز االس ـت ـهــاك وخ ـلــق فــرص
العمل باإلضافة إلجراء دراسات مشتركة على
أسواق التجارة اإللكترونية في كل من البلدان
وكــذلــك الـبـلــدان الـمـجــاورة وت ـبــادل الخبرات
والمعلومات حول التنمية المبتكرة وتعزيز
الوقاية من المخاطر.
يذكر أن مدة المذكرة " 3سنوات" من تاريخ
توقيعها ويتم تجديدها تلقائيا ما لم يبد
أي طرف رغبته في عدم المضي في التجديد
على األقل مدة ستة أشهر من خالل القنوات
الدبلوماسية.

عشاء على شرف صاحب السمو

جانب من الوفد الرسمي المرافق لسموه
على شرف صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه،
أق ــام الــرئـيــس الـصـيـنــي شــي جـيــن بينغ مــأدبــة
عشاء في قصر الشعب بالعاصمة بكين ،وذلك
بمناسبة زيارة الدولة.

الوفد المرافق
يــرافــق سـمــو االمـيــر فــي الــزيــارة وفــد رسمي
يضم كال من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد ،ونائب رئيس
مـجـلــس الـ ــوزراء وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون مجلس
ا لــوزراء أنس الصالح ،ووز يــر المالية الدكتور
نايف الحجرف ،ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة
ل ـل ـشــؤون االق ـت ـصــاديــة ه ـنــد ال ـص ـب ـيــح ،ووزي ــر
ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة خــالــد ال ــروض ــان ،ووزي ــر
النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي.
كما يضم الوفد مدير مكتب صاحب السمو
السفير أحمد الفهد ،والمستشار فــي ا لــد يــوان
األمـ ـي ــري ع ـض ــو ال ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط

الــدك ـتــور يــوســف اإلب ــراه ـي ــم ،وال ـم ـس ـت ـشــار في
ال ــدي ــوان األم ـيــري مـحـمــد أبــوال ـح ـســن ،ورئـيــس
المراسم والتشريفات األميرية وشؤون األسرة
الحاكمة الشيخ خالد العبدالله ،ونائب وزير
ال ـخــارج ـيــة خــالــد ال ـجــارال ـلــه ،ورئ ـي ــس مجلس
اإلدارة ا ل ــر ئـ ـي ــس ا ل ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـه ـي ـئــة ا ل ـع ــا م ــة
االتصاالت وتقنية المعلومات المهندس سالم
األذينة ،ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية عبدالوهاب البدر ،ورئيس
الشؤون اإلعالمية والثقافية بالديوان األميري
يــو ســف ا ل ــرو م ــي ،ور ئ ـيــس ا ل ـشــؤون السياسية
واالقـتـصــاديــة بــالــديــوان األم ـيــري الـشـيــخ فــواز
ا ل ـس ـعــود ا ل ـنــا صــر ،و م ــد ي ــر ع ــام هـيـئــة تشجيع
اال س ـت ـث ـمــار ال ـم ـبــا شــر ال ـش ـيــخ الــدك ـتــور مشعل
ا لـجــا بــر ،ور ئـيــس جـهــاز تطوير مدينة الحرير
(الصبية) وجزيرة بوبيان فيصل المدلج ،وكبار
المسؤولين بالديوان األميري ووزارة الخارجية
ووزارة النفط.

األمير ورئيس الصين يرعيان توقيع إحدى االتفاقيات

الصبيح والرشيدي :الزيارة
إلى بكين ناجحة بكل المقاييس
ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـع ـم ــل وزي ـ ــرة
ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون االقـتـصــاديــة
هـنــد الـصـبـيــح ،فــي تـصــريــح لـ
"كــونــا" وتـلـفــزيــون الـكــويــت ،إن
الـ ــزيـ ــارة "ال ـت ــاري ـخ ـي ــة" لـسـمــو
األمـ ـي ــر والـ ــوفـ ــد الـ ـم ــراف ــق ال ــى
ال ـ ـص ـ ـيـ ــن تـ ـسـ ـه ــم فـ ـ ــي ت ـع ــزي ــز
وت ــوط ـي ــد وت ـع ـم ـيــق ال ـعــاقــات
الثنائية المتميزة التي تجمع
البلدين.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـ ـ ــز ي ـ ـ ـ ــارة
أث ـمــرت الـتــوقـيــع عـلــى ع ــدد من
االتـفــاقـيــات ومــذكــرات التفاهم
بين الكويت والصين في عدد
من مجاالت التعاون المختلفة،
مـضـيـفــة أن تــوج ـي ـهــات سمو
األمير والرئيس الصيني تدعو
الى ترجمة هذه االتفاقيات على
أرض الواقع بأسرع وقت ممكن.
وأوضحت أن الكويت تهدف
مـ ــن خـ ـ ــال ت ــوقـ ـي ــع ات ـف ــاق ـي ــات
ال ـت ـعــاون الـثـنــائـيــة مــع الصين
الى أن تكون معبرا دوليا يربط
الشرق بالغرب ،مشيرة الى ما
تتمتع بــه الصين مــن عالقات
وط ـيــدة ومـتـمـيــزة مــع مختلف
دول العالم.
من جانبه ،أكــد وزيــر النفط
وزيــر الكهرباء وال ـمــاء ،بخيت
الرشيدي ،في تصريح مماثل،

أه ـم ـيــة االت ـف ــاق ـي ــات وم ــذك ــرات
التفاهم التي تم التوقيع عليها
مع الجانب الصيني ،السيما ما
يتعلق منها بالقطاع النفطي.
وأضاف الرشيدي ان اتفاقية
التعاون بين مؤسسة البترول
الكويتية والمؤسسة الصينية
لـ ـلـ ـت ــأمـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرات
واالئ ـت ـمــان سـيـكــون لـهــا تأثير
ايـ ـج ــاب ــي ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر ال ــدع ــم
ال ـ ـمـ ــالـ ــي لـ ـمـ ـش ــاري ــع الـ ـك ــوي ــت
الرأسمالية ،السيما المشاريع
التي يكون الطرف اآلخــر فيها
ال ـش ــرك ــات ال ـص ـي ـن ـيــة ،ع ـلــى أن
يـكــون سقفها أرب ـعــة مـلـيــارات
دوالر.
وك ـ ـ ـ ــان سـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـب ــاد
الشيخ صباح األحمد والرئيس
ال ـص ـي ـنــي ش ــي ج ـيــن بـيـنــغ قد
شـ ـه ــدا ف ــي وق ـ ــت س ــاب ــق أم ــس
مراسم التوقيع على  7اتفاقيات
وم ــذك ــرات تـفــاهــم ثـنــائـيــة بين
البلدين الصديقين في مختلف
المجاالت.

سموه يعزي خادم الحرمين والسبسي
والرئيس التركي وإمبراطور اليابان
بعث صاحب السمو أمير ا لـبــاد الشيخ
ص ـب ــاح األح ـم ــد ب ـبــرق ـيــة ت ـعــزيــة إل ــى خ ــادم
الـ ـح ــرمـ ـي ــن ال ـش ــري ـف ـي ــن الـ ـمـ ـل ــك سـ ـلـ ـم ــان بــن
عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية،
أع ـ ـ ــرب ف ـي ـه ــا سـ ـم ــوه عـ ــن خ ــال ــص ت ـع ــازي ــه
وص ــادق مــواســاتــه بــاسـتـشـهــاد أح ــد رجــال
األ مــن ومقيم ،من جــراء تبادل إل طــاق النار
مــع إرهابيين عند نقطة أمنية فــي منطقة
ال ـق ـص ـي ــم ،س ــائ ــا سـ ـم ــوه الـ ـم ــول ــى ت ـعــالــى
أن ي ـت ـغ ـمــده ـمــا ب ــواس ــع رح ـم ـتــه وم ـغ ـفــرتــه
و ي ـس ـك ـن ـه ـم ــا فـ ـسـ ـي ــح ج ـ ـنـ ــا تـ ــه ،وأن ي ـل ـهــم
أســرتـيـهـمــا جـمـيــل ال ـص ـبــر وح ـســن ال ـع ــزاء،
مــؤكــدا س ـمــوه اسـتـنـكــار الـكــويــت وإدانـتـهــا
ال ـ ـشـ ــديـ ــدة لـ ـه ــذا الـ ـعـ ـم ــل اإلجـ ـ ــرامـ ـ ــي اآلثـ ـ ــم،
وتــأي ـيــدهــا ل ـكــل اإلج ـ ـ ــراء ات ال ـت ــي تـتـخــذهــا
المملكة للحفاظ على أمنها.
وبعث سموه ببرقية تعزية الى الرئيس
ال ـتــون ـســي ال ـب ــاج ــي ق ــاي ــد ال ـس ـب ـســي ،أع ــرب
فـيـهــا س ـمــوه ع ــن خــالــص ت ـعــازيــه وص ــادق
مواساته باستشهاد عدد من أفراد الحرس
ال ــوط ـن ــي وإصـ ــابـ ــة آخ ــري ــن ج ـ ــراء ال ـه ـجــوم
اإلر ه ــا ب ــي ا ل ــذي ا سـتـهــدف دور ي ــة لعناصر
الحرس الوطني التونسي في والية جندوبة
التونسية ،سائال سموه المولى تعالى أن
يتغمد ا لـشـهــداء بــوا ســع رحمته ومغفرته،
ويـسـكـنـهــم ف ـس ـيــح ج ـنــاتــه ،وي ـل ـهــم أســرهــم
جميل الصبر وحسن العزاء ،وأن يمن على
المصابين بسرعة الشفاء والعافية ،مؤكدا
سموه وقوف الكويت الى جانب الجمهورية
ال ـتــون ـس ـيــة وتــأي ـيــدهــا ل ـكــل م ــا ت ـت ـخــذه مــن

إج ـ ـ ـ ـ ــراء ات لـ ـم ــواجـ ـه ــة مـ ـث ــل هـ ـ ــذه األع ـ ـمـ ــال
الشنيعة للحفاظ على أمنها.
وبعث صاحب السمو ببرقية تعزية الى
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ،أعرب
فـيـهــا س ـمــوه ع ــن خــالــص ت ـعــازيــه وص ــادق
مــواســاتــه بـضـحــايــا خ ــروج أح ــد الـقـطــارات
عن مساره ،الذي أسفر عن سقوط عدد من
الضحايا وعشرات المصابين ،سائال سموه
المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع
رحمته ومغفرته ،وأن يمن على المصابين
بسرعة الشفاء والعافية.
و بـعــث أ مـيــر ا ل ـبــاد ببرقيتي تـعــز يــة ا لــى
امبراطور اليابان الصديقة أكيهيتو ،وإلى
ر ئ ـيــس وزرا ئ ـ ــه ش ـي ـنــزو آ ب ــي ،أ ع ــرب فيهما
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته
لهما وللشعب الياباني الصديق بضحايا
األمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت
مناطق عدة جنوب وغرب اليابان ،وأسفرت
عن سقوط العشرات من الضحايا وتشريد
مئات اآلالف من المواطنين ،مؤكدا سموه
تعاطف الكويت مع البلد والشعب الصديق،
ومتمنيا للضحايا الرحمة وعودة النازحين
الى مناطقهم ،وبأن يتمكن المسؤولون في
البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة
الطبيعية.
وب ـع ــث س ـم ــو ن ــائ ــب األمـ ـي ــر ولـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر ال ـم ـب ــارك ب ـبــرق ـيــات
تعزية مماثلة.
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محليات

• دفع المواءمة بين مبادرة المشاركة في بناء «الحزام والطريق» و«رؤية الكويت »2035

ً
مصافحا كبار المسؤولين الصينيين لدى استقباله
سموه

ً
مترئسا الجانب الكويتي في المباحثات
األمير
أك ــدت مـحــادثــات سمو األمير
والرئيس الصيني رغبة البلدين
فــي تعميق ال ـت ـعــاون فــي جميع
ال ـم ـجــاالت واالت ـف ــاق عـلــى إقــامــة
عــاقــات الـشــراكــة االستراتيجية
ب ـمــا يـسـهــم ف ــي ت ـعــزيــز التنمية
واالزدهار المشترك للبلدين.
وش ـ ــدد ال ـب ـي ــان ال ـم ـش ـتــرك ال ــذي
صــدر عقب المباحثات أمــس ،على
التوافق على استمرار التشاور بشأن
العالقات الثنائية والقضايا الدولية
واإلقليمية ،كما أكدت الصين دعمها
لجهود األم ـيــر فــي معالجة األزم ــة
الخليجية.
وتم االتفاق على مواصلة الدفع
بــال ـت ـعــاون ف ــي ال ـط ــاق ــة اإلنـتــاجـيــة
واالستثمار مع اتخاذ مشروع "مدينة
ً
ال ـحــريــر وال ـج ــزر الـكــويـتـيــة" إطـ ــارا
ً
مهما وتوظيف مزايا كال الجانبين
وااللتزام بـ"الدور اإلرشادي للحكومة
وال ــدور الرئيسي للشركات والــدور
التوجيهي للسوق والعمل بالقواعد
ال ـت ـجــاريــة" وإعـ ـط ــاء األول ــوي ــة إلــى
مجاالت الموانئ والسكك الحديدية
والطرق العامة والصناعة الكيميائية
والـتـصـنـيــع بـمــا يــرتـقــي بمستوى

الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـم ـل ــي ب ـي ــن ال ـب ـلــديــن
باستمرار.
وبحسب البيان المشترك ،أجمع
الجانبان على رغبتهما المشتركة
فــي تعميق الـتـعــاون فــي المجاالت
التالية كأولوية:
 -1الحفاظ على وتيرة التواصل
والتشاور بين البلدين وتعزيزهما
على كل المستويات والحفاظ على
التنسيق والتواصل الدائمين بشأن
العالقات الثنائية والقضايا الدولية
واإلقليمية ذات االهتمام المشترك
من خالل تكثيف الزيارات المتبادلة
الرفيعة المستوى لتوسيع دائــرة
ال ـتــوافــق وتــوط ـيــد وتـعـمـيــق الثقة
السياسية المتبادلة باطراد.
 -2دعــم الجانب الصيني للدور
ال ــرئ ـي ـس ــي والـ ــواضـ ــح الـ ـ ــذي يـقــوم
بـ ــه ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ل ـح ــل األزمـ ـ ــة
الخليجية.
 -3يدعم الجانب الصيني موقف
الكويت العادل والبناء حيال قضايا
المنطقة ودوره ــا الـبــارز في العمل
اإلنساني ويقدر الدور المهم لسمو
أمير الكويت في العمل اإلنساني لما
يحمله من لقب قائد للعمل اإلنساني

الممنوح من قبل األمم المتحدة.
ً
 4ي ــؤك ــد الـ ـبـ ـل ــدان م ـ ـجـ ــددا على
تبادل الدعم في القضايا المتعلقة
ب ــاالس ـت ـق ــال والـ ـسـ ـي ــادة وس ــام ــة
األراضي لكال البلدين مؤكدين على
تمسكهما بمبدأ ع ــدم الـتــدخــل في
الشؤون الداخلية كما تؤكد الكويت
ً
مجددا التزامها الثابت بمبدأ الصين
الواحدة ،وأن تايوان جزء ال يتجزأ
م ــن األراضـ ـ ــي اإلقـلـيـمـيــة الصينية
ودعمها للتطور السلمي للعالقات
بين جانبي مضيق تايوان وقضية
التوحيد السلمي للصين ودعمها
لموقف الحكومة الصينية من قضية
تايوان.
ً
 -5تــأك ـيــدا عـلــى أهـمـيــة الـبـحــار
الـ ـح ــرة وال ـم ـف ـت ــوح ــة وال ـم ـس ـت ـقــرة
م ــن أجـ ــل الـ ـس ــام واالسـ ـتـ ـق ــرار في
ك ــا الـبـلــديــن ج ــدد ال ـجــان ـبــان على
أهمية التسوية السلمية للنزاعات
واالس ـت ـخــدام الـشــرعــي للمحيطات
ً
في العالم وفقا للقانون الدولي بما
فيه معاهدة األمم المتحدة لقانون
البحار.
 -6تـعــرب الكويت عــن ترحيبها
ودعمها للمبادرة الصينية بشأن

المشاركة في مشاريع بناء "الحزام
وال ـطــريــق" بشكل نـشــط ومــواصـلــة
الدعم والمشاركة في منتدى "الحزام
والطريق" للتعاون الدولي وغيره من
الفعاليات المهمة ذات الصلة.
ك ـم ــا تـ ـق ــدر ال ـص ـي ــن ال ـخ ـط ــوات
الحثيثة ،التي تتخذها الكويت في
هذا الشأن ويحرص الجانبان على
زي ــادة تعزيز التنسيق السياسي،
ودفع المواءمة بين مبادرة المشاركة
في بناء "الـحــزام والطريق" و"رؤيــة
الـكــويــت  "2035وتعميق الـتـعــاون
العملي في إطــار هــذه المبادرة من
خالل وضع منهج لتخطيط التعاون
الثنائي بشكل مشترك.

«الحرير والجزر»
 -7يــرى الـبـلــدان أن الـتـعــاون في
الطاقة اإلنتاجية واالستثمار مكون
مهم للتعاون العملي بين الجانبين
حــرصــا على تعزيز الـمــواء مــة بين
االستراتيجيات التنموية ومواصلة
الدفع بالتعاون في الطاقة اإلنتاجية
واالستثمار مع اتخاذ مشروع "مدينة
الـحــريــر وال ـج ــزر الـكــويـتـيــة" كــإطــار

مهم وتوظيف مزايا كال الجانبين
وااللتزام بـ"الدور اإلرشادي للحكومة
وال ــدور الرئيسي للشركات والــدور
التوجيهي للسوق والعمل بالقواعد
ال ـت ـجــاريــة" وإعـ ـط ــاء األول ــوي ــة إلــى
مجاالت الموانئ والسكك الحديدية
والطرق العامة والصناعة الكيميائية
والـتـصـنـيــع بـمــا يــرتـقــي بمستوى
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـم ـل ــي ب ـي ــن ال ـب ـلــديــن
باستمرار.
 -8يحرص البلدان على التوظيف
الكامل لمزايا التكامل بين الجانبين
ف ــي م ـجــالــي االق ـت ـص ــاد وال ـت ـج ــارة
ومواصلة توظيف دور آلية اللجنة
االقتصادية والتجارية المشتركة
بين البلدين والدفع بتحرير وتسهيل
الـتـجــارة واالسـتـثـمــار والـبـحــث في
إقامة واستكمال آلية متساوية للنفاذ
إلى األسواق وتوسيع نطاق التعاون
ال ـم ـت ـبــادل وال ـم ـت ـعــدد األش ـك ــال في
اإلسكان االجتماعي والبنية التحتية
واللوجستية واالتصاالت بما يعزز
التطور الشامل للعالقات االقتصادية
والتجارية الثنائية.
 -9يــرى الـبـلــدان أن الـتـعــاون في
مجال الطاقة ركيزة مهمة للتعاون

العملي بين الجانبين ويحرصان
على دع ــم شــركــات البلدين لــزيــادة
التعاون في مجاالت تجارة النفط
الـ ـخ ــام وت ـن ـق ـيــب وت ـط ــوي ــر م ـ ــوارد
النفط والغاز الطبيعي والخدمات
الهندسية والتكرير والبتروكيماوية
وتعزيز التعاون في مجاالت الكهرباء
والطاقة النووية والطاقة الجديدة
والطاقة المتجددة.
 -10يحرص البلدان على تعزيز
التعاون المالي والبحث في إمكانية
إجــراء التعاون في العمالت وزيادة
تــوظـيــف دور العملة المحلية في
التجارة واالستثمار الثنائي.
 -11يـ ـ ـح ـ ــرص ا ل ـ ـب ـ ـل ـ ــدان ع ـلــى
إج ـ ــراء ال ـت ــواص ــل ب ـيــن شعبيهما
بأشكال متنوعة وتعزيز التعاون
فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ال ـث ـق ــاف ــة وال ـت ــرب ـي ــة
والتعليم والصحة والبحث العلمي
والـ ـسـ ـي ــاح ــة واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام وغ ـي ــره ــا
وتـعــزيــز الـتــرويــج الـسـيــاحــي لكال
ال ـب ـل ــدي ــن وت ـش ـج ـي ــع الـ ـم ــزي ــد مــن
الطالب على التوجه إلــى الجانب
اآلخر للدراسة وتعزيز التعاون في
مـجــاالت اإلع ــام والنشر واإلذاع ــة
والـسـيـنـمــا والـتـلـفــزيــون والـمــراكــز

الفكرية بما يعزز الفهم المتبادل
والصداقة بين الشعبين.
 -12يـ ـح ــرص الـ ـج ــانـ ـب ــان عـلــى
دراسـ ـ ــة إم ـك ــان ـي ــة ت ــوق ـي ــع اتـفــاقـيــة
اإلع ـ ـفـ ــاء ال ـم ـت ـب ــادل م ــن ال ـتــأش ـيــرة
لحملة ال ـجــوازات العادية فــي وقت
ي ـن ــاس ــب ال ـج ــان ـب ـي ــن ع ـل ــى أسـ ــاس
اإلعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة
الـجــوازات الدبلوماسية والخدمية
وال ـج ــوازات لـلـشــؤون الـعــامــة وذلــك
من أجــل تسهيل تبادل األف ــراد بين
البلدين.
 -13يحرص البلدان على تعزيز
ال ـت ــواص ــل وال ـت ـع ــاون ف ــي م ـجــاالت
األم ـ ــن وإنـ ـف ــاذ ال ـق ــان ــون ومـكــافـحــة
اإلرهــاب وتعزيز تبادل المعلومات
واالستخبارات وإجراء التعاون الفني
وتكوين األفراد.
 -14ي ـحــرص ال ـب ـلــدان عـلــى بــذل
جـ ـه ــود م ـش ـت ــرك ــة ل ـل ــدف ــع ب ــإن ـش ــاء
منطقة التجارة الحرة بين الصين
ودول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية وتعزيز التواصل والتنسيق
في إطــار منتدى التعاون الصيني
العربي بما يعزز التعاون الجماعي
بـيــن الـصـيــن وك ــل مــن دول مجلس

ال ـت ـع ــاون لـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـيــج الـعــربـيــة
وجامعة الدول العربية.
 -15أجمع البلدان على أن الصين
وال ـكــويــت لهما مصلحة مشتركة
واس ـ ـعـ ــة الـ ـنـ ـط ــاق فـ ــي ال ـك ـث ـي ــر مــن
القضايا اإلقليمية والدولية المهمة
وسيعززان التنسيق والتعاون في
األمم المتحدة وغيرها من المنظمات
الدولية والمحافل المتعددة األطراف.
 -16يؤكد الجانبان أن قضية
إصـ ـ ــاح م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ال ــدول ــي
تتطلب توافق اآلراء بين جميع
أعضائه والتقدم بشكل متوازن
ً
وصوال إلى أكبر قدر من التوافق
وإيـ ـ ـج ـ ــاد ح ــزم ــة ال ـ ـح ـ ـلـ ــول ،كـمــا
يدعم الجانبان تسوية القضايا
ً
اإلقليمية الساخنة سلميا عبر
الحوار والمفاوضات السياسية.
.17ت ـعــرب الـكــويــت عــن تقديرها
ل ـمــوقــف ال ـص ـيــن الـ ـع ــادل ودوره ـ ــا
المهم في الشؤون اإلقليمية ،وتعرب
الـ ـصـ ـي ــن ع ـ ــن تـ ـق ــدي ــره ــا ل ـل ـج ـهــود
الكويتية الرامية إلى صيانة السالم
واالس ـت ـق ــرار ف ــي الـمـنـطـقــة ،وتــدعــم
الكويت للقيام بــدور أكثر إيجابية
وبناءة في الشؤون اإلقليمية.

زوايا ورؤى

8

تانيا سن*

هل بين الهند وكوريا الشمالية شراكة
استراتيجية؟
ً
تلقى العالم بذهول كشف الهند أخيرا عن إرسالها وزير
دولــة للشؤون الخارجية للقاء نظرائه في كوريا الشمالية،
حبث أشــار وزيــر الــدولــة للشؤون الخارجية فيجاي كومار
سينغ إلى أن المرشحين غير المرجحين اجتمعا لمناقشة
"الـتـعــاون السياسي ،واإلقـلـيـمــي ،واالق ـت ـصــادي ،والـتــربــوي،
والثقافي بين البلدين" ،ولكن ال يبدو أنهما يملكان الكثير من
ً
ً
إذاَ ،
لم أرسلت الهند دبلوماسيا
المسائل السياسية المشتركة.
ً
بارزا إلى بيونغ يانغ للمرة األولى منذ عشرين سنة؟
ال شــك أن الـهـنــد ،منذ انـتـخــاب م ــودي عــام  ،2014صــارت
ً
أكثر نشاطا بكثير على المسرح العالمي ،وتشمل المكونات
األساسية لسياسة مودي الخارجية التحوط في عالقة الهند
مع الصين بالتفاعل بشكل ألصق مع دول جنوب شرق آسيا
والتقرب من دول عظمى مثل الواليات المتحدة.
بعد انعقاد القمة األميركية-الكورية الشمالية في مطلع
الشهر الماضي ،يواجه العالم َاليوم احتمال انفتاح جديد على
كوريا الشمالية ،وبما أن حلفي كوريا الشمالية وشريكيها
التجاريين ا لـبــارز يــن يمثالن ا لـخـطـ َـر يــن المباشرين األكثر
ً
ّ
وضــوحــا اللذين تواجههما الهند ،تشكل الــروابــط الجيدة
مع بيونغ يانغ ضمانة تحول دون إضافة خطر جديد إلى
المنطقة .لذلك يبدو تقرب الهند من كوريا الشمالية ،من وجهة
ً
النظر المنطقية ،فرصة للتفوق على الصين وباكستان ،علما
أن هــذه الخطوة قــد تعزز مكانة الهند فــي منطقة المحيط
الهادئ الهندية.
ً ُ
فــي عــالــم ت ــزداد فيه الـقــوة الناعمة أهـمـيــة ،تـبــرز الــروابــط
اإليجابية مع بيونغ يانغ نوايا الهند الحسنة على المسرح
العالمي ،وبالنظر إلى الوضع القائم اليوم ،ال تكتفي الهند
ً
بعدم المشاركة في توترات شرق آسيا ،بل تحافظ أيضا على
عالقات ودية مع معظم دول تلك المنطقة ،ويمكننا تشبيه هذا
الوضع بالهند خالل حقبة الحرب الباردة حين شاركت في
قيادة حركة دول عدم االنحياز ،مما أتاح لها أن تصبح قائد
ً
البلدان الضعيفة التي كانت قد تخلصت حديثا من االستعمار
ً
ً
ً
في تلك الكتلة الثالثة ،وال شك أن دورا قياديا مماثال سيصون
اليوم ويعزز صورتها كدولة محايدة محبة للسالم ،مما يتيح
بالتأكيد ألمم مثل كوريا الشمالية التقرب منها.
ً
ً
صحيح أن الــوضــع فــي بيونغ يــانــغ مــا زال متقلبا جــدا،
ً
إال أن مناورات الهند قد تعزز أيضا طموحاتها األوسع :أن
تتحول إلى قوة عالمية ،فبتأديتها ًدور الوسيط قد تنجح
في العمل على اصطفافاتها ،مــوازنــة على األرجــح الروابط
الصينية-الباكستانية في جــوارهــا ،وبتأديتها دور القائد
قــد تعزز محور حلفائها فــي المنطقة ،ولكن على الهند أن
تواصل السعي إلى التوصل إلى استراتيجية متجانسة في
مجال السياسة الخارجية .يعود ذلك إلى ضــرورة أن توجه
ً
نخبة السياسة الخارجية الهندية مواردها وخبراتها مباشرة
نحو سياسة موحدة ،إذا كانت ترغب في تخطي تصنيفها
تقدم الهند على ذلك ،فقد يحول نقص
كـ"قوة ناشئة" ،وإن لم ِ
الزخم في مـنــاورات مماثلة دون اكتساب دلهي أي أفضلية
على نظرائها.
* «ناشيونال إنترست»
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دروس من أحكام
دخول المجلس!

السفير يوسف عبدالله العنيزي

الكويت والسعودية األصل والتاريخ
عشت في ذلك البلد العزيز ما يقارب سبع
سنوات بين مدينتي جدة والرياض ،وذلك في
الفترة بين  ،1980 -1974فكانت فترة في غاية
ً
األهمية نظرا لما شهدته من أحداث كانت وال
تزال آثارها مستمرة حتى اآلن على المنطقة،
ففي  1974 /9 /24صــدر قــرار كريم بتعييني
ً
ً
ملحقا دبلوماسيا بسفارة دولة الكويت في
مــديـنــة ج ــدة ،وذل ــك قـبــل نـقــل ال ـس ـفــارات إلــى
مدينة الرياض ،وكــان يترأس البعثة الشيخ
بدر المحمد األحمد الصباح ،رحمه الله.
وقد ضمت السفارة على فترات متالحقة
ً
ع ـ ـ ــددا م ــن ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ـي ــن ،م ـن ـهــم اإلخ ـ ــوة
راش ــد الــدخ ـيــل وأح ـمــد ال ـح ــداد ،رح ـمــه الـلــه،
وعبدالمحسن الدعيج وفيصل الساير وخالد
الالفي ومحمد إبراهيم ،وكانت السفارة عبارة
عن خلية نحل بعمل متواصل متنوع ما بين
العمل السياسي والقنصلي ،وتسهيل رحالت
العمرة والــزيــارات الرسمية وغيرها ،أما في
مواسم الحج فيختلف العمل ويتنوع ،مما
يحتاج إلــى جهد مضاعف ،ومنها اإلشــراف
على حمالت الحج ،وتوفير أماكن التخييم
في منطقة «منى» ،وكذلك مرافقة بعثة الحج
الــرسـمـيــة الـتــي ك ــان يــرأسـهــا فــي ذل ــك الــوقــت
الدكتور عبدالرحمن العوضي.
وك ـنــا نـسـتــأجــر مـبـنــى كـبـيــرا ف ــي منطقة
«العزيزية» ليكون مقرا لبعثة الحج الطبية
ً
الرسمية ،وفي منطقة منى كنا ننصب مخيما
ل ـل ـس ـفــارة ف ــي م ــوق ــع م ـت ـم ـيــز ،وي ـض ــم خيمة
تخصص لعمل السفارة ،حيث كنت أحتفظ

ب ـص ـن ــدوق ح ــدي ــدي ي ـح ـتــوي ع ـلــى ج ـ ــوازات
ووثائق سفر وطوابع وأختام رسمية.
وأثـ ـن ــاء عـمـلــي ف ــي ج ــدة س ـعــدت بـمــرافـقــة
العديد من كبار الشخصيات الكويتية ،منها
على سبيل الذكر ال الحصر الشيخ عبدالله
الـ ـمـ ـب ــارك الـ ـصـ ـب ــاح ،وال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر الـعـلــي
الصباح ،والعم الفاضل خالد المرزوق ،رحمهم
الله وطيب ثراهم.
وفي عام  1977صدر قــرار كريم بتعييني
ً
مــديــرا «لمكتب دول ــة الـكــويــت الـتـجــاري» في
الــريــاض ،والــذي ال يقتصر عمله على مجال
محدد ،بل كان يشمل جميع المجاالت ،وكانت
العالقات في ذروتـهــا ،وقــد تم إنشاء اللجنة
االقـتـصــاديــة ،وك ــان ي ــرأس الـجــانــب الكويتي
ف ـي ـهــا ال ـس ـيــد ع ـب ــدال ــوه ــاب ال ـن ـف ـي ـســي وزي ــر
الـتـجــارة والصناعة ،واللجنة األمنية وكــان
ي ــرأس الـجــانــب الكويتي فيها الـعــم الفاضل
عبداللطيف الثويني.
قـضـيــت ف ــي مــدي ـنــة ال ــري ــاض ال ـع ــزي ــزة ما
يـقــارب أرب ــع س ـنــوات ،حيث أدرك ــت عــن قرب
مدى عمق العالقة بين البلدين ،فما يصيب
السعودية ينسحب أثــره على الـكــويــت ،وما
يصيب الكويت يـتــرك أث ــره على السعودية،
وأوض ـ ـ ــح م ـث ــال ع ـل ــى ذلـ ــك ع ـن ــدم ــا تـعــرضــت
الـكــويــت لـلـغــزو ال ـغــادر مــن الـنـظــام الـعــراقــي،
ف ـك ــان ــت ال ـس ـع ــودي ــة ال ـع ـم ــق االس ـتــرات ـي ـجــي
للكويت ،وفتح أهل السعودية قلوبهم ألهل
ال ـكــويــت ق ـبــل ب ـيــوت ـهــم ،وك ــان ــت ت ـلــك األرض
الطيبة نقطة االنطالق لرايات النصر لتحرير

سكوت بيترسون*

َلم يتراجع خصوم روحاني
عن خطهم المتشدد؟
تجددت التظاهرات في إيران في نهاية األسبوع مع تعزيز سكان
خرمشهر العطاشى الضغط الشعبي على الرئيس حسن روحاني
بتحويلهم بسرعة مطالبتهم بالماء إلى غضب مناهض للنظام.
ّ
تشكل تظاهرات خرمشهر ،التي نشبت بعد أسبوع من تظاهرات
األيــام الثالثة في طهران ،آخــر اإلشــارات إلــى االستياء الشعبي من
اقتصاد إيــران المتدهور ،وعملتها المتدنية ،واحتمال مواجهتها
عقوبات أميركية قاسية جديدة.
ولكن في غضون أسبوع تحولت تغطية وسائل اإلعالم من هجوم
شرس شنه الخصوم على الروحاني إلى دعوات من مختلف أجزاء
الطيف السياسي تنادي بالوحدة بغية مواجهة المشاكل في الداخل
ّ
التحول يعكس قــدرة المتشددين
واألع ــداء في الـخــارج ،إال أن هــذا
المحدودة على تقديم مسار بديل ،فكم باألحرى إقناع مراكز القوة
الرئيسة مثل خامنئي بقدرتهم على الحكم بفاعلية أكبر؟
توضح فريدة فرحي ،خبيرة مخضرمة متخصصة في الشؤون
اإليرانية في جامعة هاواي« :يستطيع المتشددون التشكي ،إال أنهم ال
يمكلون أي استراتيجية لإلمساك بزمام السلطة» .وتضيف« :روحاني
واقعي .يقوم الخيار األفضل المتاح أمام النظام بأكمله على توجيه
الوضع البالغ الصعوبة الذي تتخبط فيه إيران اليوم ،وإذا حدث أي
خطب لروحاني في ظل الظروف الراهنة ،فسيقول العالم الخارجي
ً
ً
في هذه الحالة« :تواجه إيران مشكلة أكثر تعقيدا مما ظننا» ،إذا ال
يملك المتشددون أي خيار غير ّ
تقبل روحاني».
سارت تظاهرات طهران بسبب الريال اإليراني ،الذي خسر نصف
ُ
قيمته هذه السنة ،وتأججت عندما كشفت معلومات عن أن مستوردي
الهواتف الذكية جنوا ثروات بتالعبهم بقواعد العمالت األجنبية.
على نحو مماثل احتشد المشرعون المتشددون لدعوة روحاني
ً
إ لــى االستقالة أو المطالبة بسحب الثقة منه ،حتى إن مستشارا
ُ
ً
عسكريا آلية الله خامنئي أشار إلى أن إيران تدار من دون حكومة
بشكل أفـضــل مما يــديــرهــا روحــانــي ،كــذلــك اتـهــم كـتــاب على شبكة
اإلنترنت من  370صفحةُ ،يعتبر النسخة اإليرانية من كتاب األحقاد
والضغائن ،الرئيس بأنه عميل للموساد اإلسرائيلي.
ُ
صحيح أن التظاهرات تستخدم منذ شهر ديسمبر لتسجيل نقاط
سهلة ضــد روحــانــي ،إال أن نظام إي ــران السياسي الغامض «ميال
بطبيعته إلى الصدامات والطرقات المسدودة» ،وفق فــرزان ثابت،
باحث في معهد الدراسات العليا في جنيف ،وقد ّ
تحول هذا الواقع
بحد ذاته ،وفق ثابت ،إلى أزمة «ألنه بعد  20سنة من االقتتال بين
سياسيي الجمهورية اإلسالمية من دون تحقيق أي نتائج ،لم يفقد
ً
اإليرانيون األمل في النظام فحسب ،بل يعني هذا أيضا على مستوى
ً
ً
محدد أن عناصر النظام تعجز غالبا عن العمل معا لحل المشاكل».
وأصــدرت الحكومة والقضاء تحذيرات قاسية إلى «المخربين»
بعد تظاهرات بازار طهران وطلبت من عمال البازار «الفعليين» أن
ينفصلوا عن «المشاغبين» ،فثمة إشــارات إلــى أن هــذه التظاهرات
كانت منظمة في جزء منها.
أخ ـبــر تــاجــر ذه ــب ُل ــم ُي ــذك ــر اس ـمــه صـحـيـفــة فــايـنــانـشــال تــايـمــز
اللندنية في طهران« :أرغمنا على إقفال متاجرنا ،وأرسلت مراكز
القوة المناهضة لروحاني عمالءها إلى البازار .يبدو أن ثمة خطة
لتحويل روحــانــي إلــى ضحية األزم ــة االقتصادية الحالية» ،إال أن
األزمة لن تختفي.
أعلن كاظم صديقي ،إمام صالة الجمعة في طهران ،في خطبته:
«ي ـجــد شـعـبـنــا نـفـســه ف ــي وض ــع شـبـيــه بــإن ـســان عـلـقــت حـسـكــة في
حلقه» ،فعلى حكومة روحاني «أن تتوب وتــدرك آالم الناس ،يجب
أال يبتسموا».
ال تعود مشاكل إيران االقتصادية إلى العقوبات ،وفق هذا اإلمام،
بل إلى سوء اإلدارة وعدم اإلصغاء إلى دعوة خامنئي إلى تحديد
األولويات في االقتصاد.
ونالحظ المشاعر ذاتها في شــوارع طهران ،حيث سئلت مالكة
متجر للبقالة عند إحدى زوايا شارع مير عماد عن التبدالت اليومية
ً
في األسعار ،فأجابت ميسم بغضب« :ال أعرف حقا إلى أين نتجه ،نمأل
فقط جيوب النخبة التي تتمتع باالمتيازات ،وال دخل لهذا بترامب،
علينا أن نبدأ من وطننا».
*«ساينس مونيتور»

opinion@aljarida●com

د .حسن عبدالله جوهر
ال ـكــويــت ال ـغــال ـيــة ،كـمــا كــانــت ب ــاألم ــس أرض
الكويت الطيبة نقطة االنطالق لتحرير مدينة
الرياض العزيزة ،وهناك لوحه إنسانية لعلها
تجسد الـعــاقــة بين البلدين والـتــرابــط بين
أسرتي الخير الحاكمتين فيهما.
وفي تاريخ  1977 /12 /31انتقل إلى رحمة
الله سمو األمير الراحل الشيخ صباح السالم
الصباح ،طيب الله ثراه ،وكان يتولى الحكم
في ذلك الوقت في المملكة العربية السعودية
المغفور له جاللة الملك خالد بن عبدالعزيز،
الذي قرر أن يذهب إلى دولة الكويت لتقديم
التعازي ألسرة الصباح الكرام وشعب الكويت
العزيز ،وطلب عدم اإلعالن عن ذلك ،وقد أبلغت
وزارة الخارجية عــن موعد وصــول جاللته،
حيث كان في استقباله كبار رجاالت األسرة
الحاكمة ،وكان أن وقف جاللة الملك خالد بن
عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية
وسمو الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت لتلقي التعازي في لوحة ال
تحتاج إلى تعليق.
ورسالة لكل من يحاول أن يعكر العالقة
بين البلدين فإننا نبشرك بالخسران المبين،
فال تستهن بخبرات اآلخرين ،فاللهم من أراد
ً
بالكويت ودول مجلس التعاون خيرا فوفقة
لكل خير ،ومــن أراد بالكويت ودول مجلس
التعاون شرا فرد كيده في نحره.
حفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من كل
سوء ومكروه.

hasanjohar@hotmail.com
دون ال ــدخ ــول ف ــي الـتـفــاصـيــل أو األج ـ ــواء الـمـحـيـطــة ب ـهــا ،أو
ً
ً
ا لـمــو قــف ا لـسـيــا ســي منها سـلـبــا أو إ يـجــا بــا  ،فـقــد طــو يــت صفحة
قضية دخول المجلس لتفتح صفحات كثيرة يفترض االستفادة
منها في التعاطي مع دروس هذا الحدث الذي أشغل البلد بما
فيه على مدى  8سنوات ،وكانت نتائجها الرئيسة التي ال يمكن
أن يـجــادل حــولـهــا اثـنــان تـمــزق الـنـسـيــج الــوطـنــي ووصــولــه إلــى
أضعف حاالت الهشاشة والتآكل من الداخل ،وتفشي حالة الفساد
وبلوغه در جــات غير مسبوقة تـبــدأ مــن أ صـغــر عــا مــل أو موظف
في مختلف اإلدارات الحكومية ،وتنتهي بعلية القوم من كبار
المسؤولين والمتنفذين ،وال يعلم سوى الله حجم ما تم هدره أو
نهبه من الثروة الوطنية الجارية واألصول الثابتة ومدخراتها
ً
اال سـتــرا تـيـجـيــة ،وأ خ ـيــرا تـسـ ّـيــد ا لـحـكــو مــة ا لـتــي ال تتمتع بالحد
ّ
وتحول معظم
األدنى من الكفاء ة أو الرؤية في إدارة شؤون البلد
الشخصيات والتيارات بتاريخها وجاللة قدرها إما إلى أدوات
صغيرة بيدها وإما إلى أبواق تستجدي المقسوم ولو بشق تمرة!
فــاأل حـكــام النهائية فــي قضية د خــول المجلس تعلمنا كيف
تتفاوت العقوبة على الجريمة ذاتها ،فدخول المجلس في يقين
القضاء اعتبر جريمة يستحق الحبس ،ولكن الغالبية العظمى
ً
اكتفاء بالنواب.
من المتهمين لم يسجنوا،
ً
األح ـك ــام ال ـن ـهــائ ـيــة تـعـلـمـنــا درسـ ــا ف ــي ال ـم ـب ــادئ ،ف ـمــن طــأطــأ
للحكومة وقدم لها التنازالت وأبرم صفقة الهدنة هو من داسته
ال ـح ـكــومــة ب ـكــل ق ـس ــوة ،وم ــن أن ـقــذ ال ـح ـكــومــة م ــن اسـتـجــوابــاتـهــا
وشارك في ضياع قضايا سحب الجناسي والمغردين والقوانين
المصادرة للحريات وملفات المال العام انجرف مع تلك القضايا.
األحكام القضائية رسالة إلى النواب الشباب ورفقاء الحراك
الشعبي ليس لتدارس ما يمكن فعله الحتواء نتائج هذه القضية،
إنما للحذر من الوقوع في الفخ نفسه من حكومة تستدرجهم وال
حليف لها على اإلطالق.
األ حـكــام القضائية عبرة فــي أ خــاق المواطنة ،فالشماتة في
اآلخ ــري ــن وال ـف ــرح ب ـمــا يـصـيـبـهــم م ــن أذى خ ـصــوصــا م ــن أف ـعــال
الـحـكــومــة يـمـثــان دوران الـقــدر وال يـحـصــدان ســوى الـمــزيــد من
ً
الجراح في شماتة مقابلة نراها اليوم من البعض أيضا للخلل
النفسي نفسه في منظومة األخالق الوطنية.
ً
األحكام القضائية تعلمنا درسا في العمل السياسي في بلد
محروم من األ حــزاب والتنظيمات العابرة لالنتماء ات الضيقة،
فــاس ـت ـبــدلــت بــال ـع ـمــل الـ ـف ــردي أو ال ـف ـئ ــوي ،وبـ ــات م ــن الـسـهــولــة
ً
اح ـتــواؤهــا بــل االس ـت ـفــراد بـضــربـهــا تـبــاعــا ،ول ــذا يـجــب أن يـقــوم
الـعـمــل الـسـيــاســي عـلــى أســس وطـنـيــة جــامـعــة للمصالح الـعــامــة
ومانعة لالختراقات واألولويات الخاصة ،حيث تم تفويت هذه
ً
الفرصة طويال .
ّ
األحكام القضائية تبين أن طريق اإلصالح طويل وال يعتمد
على أفراد وشخصيات مهما كانت قدراتهم فقط ،ولكن نحتاج
إلى ثقافة الشجاعة السياسية وتربية في العمل الوطني وجيل
يؤمن ويتفاعل من أجل اإلصالح.
األحكام القضائية تعلمنا أن ضريبة المعارضة السياسية قد
تكون كبيرة ولكن مكافأة الفساد أكبر ،وهذا ما يستدعي أن تكون
اإلرادة الشعبية هي األكبر حتى ال يتحكم فينا الفاسدون إذا تم
السكوت عنهم ليتحولوا إلى أسياد ويعيشون الدور بأنهم يجب
أن يتحكموا في عباد الله وفق مرئياتهم الخاصة.
األحكام القضائية إذا أضيفت إلى الكثير من األحكام الصادرة
خالل السنوات العشر األخيرة ،وإذا نظرت في إطار موضوعي
ومحايد نجد أن طرفها األول واحد لم يتغير ،ولكن ضحاياها
تبدلوا ،وهم من كل المكونات ،لذا فإن مخرج العفو يجب أن يأتي
عبر جبهة واحدة عريضة بدون سخافة استعراض العضالت أو
التجارة السياسية أو د لــع الصبيان ،فما نحتاجه أن نتصرف
كرجال ،فهل من رجال لهذا الموقف؟!

ريتشارد ن .هاس* سامي محروم*

الهجرة الذكية ألوروبا
كانت قضية الهجرة
تشكل عائقا أمام االتحاد
األوروبي ،وذلك بسبب
إثارة المخاوف والتالعب
العاطفي الذي أعاق
النقاش البناء ،وللحد من
هذه األزمة يجب إنشاء
عقد اجتماعي للمهاجرين
االقتصاديين على
المستوى الوطني ومستوى
االتحاد األوروبي.

يجب أن
يبدأ النقاش
المنطقي
والمتوازن
حول الهجرة
من وجهة نظر
المهاجرين
أنفسهم

تحظى العناوين الرئيسة المتعلقة بالهجرة في
أوروبا باهتمام الكثيرين ،سواء كانت قصة مهاجر
مالي غير قانوني يتسلق مبنى في باريس إلنقاذ
طفل صغير أو خبر عن تشكيل حكومة شعبوية في
إيطاليا تهدف إ لــى ترحيل نصف مليون مهاجر،
ومع ذلك ،وعلى الرغم من التغطية المستمرة لقضية
الهجرة -أو على األرجح بسببها -فإن النقاش حول
سياسة الهجرة يظل محاطا بالمفاهيم الخاطئة
والتسييس.
في المملكة المتحدة ،كان التصويت على خروج
ً
بــريـطــانـيــا مــن االت ـحــاد األوروب ـ ــي مــدفــوعــا جزئيا
بـمــزاعــم كــاذبــة ومـغـلــوطــة ،كــانــت تلك الـهـجــرة غير
المقيدة من بقية أوروبا تؤدي إلى انخفاض األجور،
فمنذ التصويت واجهت الحملة المناهضة لخروج
بريطانيا من االتحاد األوروبــي تشوهات مماثلة،
ً
مع التحذير من أن المملكة المتحدة ستواجه نقصا
في المهارات بمجرد تركها االتحاد األوروبي ،لكن
الكثير من الدول -مثل أستراليا وكندا وسنغافورة-
تعمل بشكل جيد دون وجود اتفاقات تضمن حرية
الحركة مــن ال ــدول األخ ــرى ،وذلــك مــن خــال إصــدار
تأشيرات مطابقة للمهارات.
وق ــد أدت مـثــل ه ــذه االخ ـت ــاالت ،مــن قـبــل الـقــوى
ال ـمــؤيــدة والـمـنــاهـضــة لـلـهـجــرة ف ــي جـمـيــع أنـحــاء
أوروبـ ـ ــا ،إل ــى ف ــض ال ـن ـقــاش ال ـم ـتــواصــل ح ــول هــذا
الموضوع ،وحتى عند قيام األطراف بتحليل معقول
لتكلفة األثر االقتصادي للهجرة ،فإنها تميل فقط
إلى االستشهاد بالدراسات والبيانات التي تدعم
وجهة نظرها الخاصة .هذا يحول دون االتفاق على
حلول مبتكرة وفعالة.
ُ
وبالنظر إلى السنوات التي قضيتها في دراسة
الـهـجــرة الــدولـيــة للعمال ذوي ال ـم ـهــارات العالية،
ناهيك عن تجربتي كمهاجر ،يجب أن يبدأ النقاش
المنطقي والمتوازن حــول الهجرة من وجهة نظر
المهاجرين أنفسهم .ما الذي يدفع الشخص لالنتقال
إلى بلد جديد وغير معروف عادة؟
مــن خ ــال اإلج ــاب ــة عــن ه ــذا ال ـس ــؤال ،يتضح أن
الهجرة هي ظاهرة متنوعة للغاية ،اعتمادا على
تأثيرها فــي مجموعة متنوعة مــن ا لـعــوا مــل مثل
الجنسية ومستوى المهارة والمدة المقصودة في
الخارج والدوافع .تختلف خبرة طبيب اختصاصي
ينتقل بشكل دائم من الهند إلى المملكة المتحدة
ع ــن خ ـبــرة عــامــل ب ـنــاء م ــن روم ــان ـي ــا يـسـعــى وراء
الـحـصــول عـلــى رات ــب أفـضــل فــي فــرنـســا .ب ــدء ا من
سهولة الرحلة إلى الظروف المعيشية التي يمرون
ً
بها ،تختلف تجارب كليهما كثيرا عن تجارب الجئ
سوري يأمل العيش في ألمانيا في انتظار نهاية
الحرب األهلية في بلده.
ما تشترك فيه هــذه التجارب هو أنها مدفوعة
بشكل عام بالرغبة في رفع مستوى معيشة المرء،
ســواء من خالل وضع أكثر أهمية ،أو راتــب أعلى،
أو زي ـ ــادة ال ـســامــة ال ـج ـســديــة .بــاخ ـت ـصــار ،يــريــد
الـمـهــاجــرون حـيــاة أفـضــل ،ولـيــس ثقافة أو هوية
جديدة.
إن الـ ـمـ ـه ــاج ــري ــن االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ـ ـيـ ــن ،عـ ـل ــى وج ــه

الخصوص ،هم ببساطة باحثون عن عمل من بلدان
أخــرى .إذا تم إيجاد عمل مماثل في بلدانهم ،فقد
ال يهاجرون على اإلطالق ،وبهذا المعنى يتمحور
تحدي الهجرة االقتصادية نحو خلق فرص عمل.
ونـ ـظ ــرا إلـ ــى ذل ـ ــك ،يـنـبـغــي إعـ ـط ــاء ال ـم ـهــاجــريــن
االقتصاديين الوظائف التي يحتاجونها ،من خالل
وكاالت الوساطة في العمل لفائدة البلدان الرئيسة
المرسلة للمهاجرين ،ويمكن أيضا خلق برنامج
مستوحى مــن برنامج التبادل بين دول االتحاد
األوروبــي وتركيا ،والــذي يمكن من خالله تحديد
عدد تأشيرات العمل المتناوب عنها المتاحة لبلد
مــا حسب عــدد المهاجرين غير الشرعيين الذين
يبحثون عن عمل في هذا البلد.
وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال يـجــب أن تـتــم حـمــايــة حـقــوق
ال ـم ـهــاجــريــن ك ـع ـمــال أج ــان ــب ع ـنــد وصــول ـهــم إلــى
البلد المضيف ،لكنهم ال يحتاجون إلى منح حق
الوصول الكامل إلى الحقوق السياسية والمزايا
االجتماعية لمواطني مجتمعهم المضيف.
هذا هو النظام المعمول به في اإلمارات العربية
المتحدة ،حيث يشتغل الماليين من العمال األجانب
ً
طوعا ،فهم يعرفون أنهم سيتمتعون بحماية العمل
وحـقــوق اإلن ـســان ،مــع إمكانية مالحقة اإلس ــاء ات
قضائيا بـمــوجــب ال ـقــانــون ،ولـكــن دون امـتـيــازات
إضافية .يتيح هذا النظام لدولة اإلمارات العربية
المتحدة منح ما يقرب من ثمانية ماليين شخص
فرصة عمل لرفع مستويات معيشتهم ،مع تجنب
رد فعل عنيف من السكان األصليين.
وقد يحقق الحل المبتكر اآلخر نجاحا في بعض
الـمـنــاطــق ،وال ــذي يكمن فــي مخطط «تـصــريــح »G
السويسري ،وهو متاح لألجانب الذين يعيشون
في منطقة حدودية في بلدهم األصلي ويعملون في
منطقة حدودية في سويسرا( .تم إنشاء المناطق
ال ـحــدوديــة بـمــوجــب م ـعــاهــدة) .يـجــب عـلــى جميع
المسافرين العابرين للحدود العودة إلى وطنهم
مــرة واحــدة على األقــل في األسـبــوع .هل يستطيع
االتحاد األوروبي إنشاء «منطقة حدودية» خاصة
به تسمح بنظام التنقل المرن للعمال غير الدائمين
من إفريقيا والشرق األدنى؟
إن حرمان المهاجرين من االمتيازات المرتبطة
ً
بالعيش في البلد المضيف قد يبدو متناقضا مع
القيم الليبرالية األوروبية التقليدية وقيم المساواة.
كوني شخصا ليبراليا ،أتشارك هذه القيم ،يجعلني
أدرك أن اعتبارها مسألة سياسية يؤدي في نهاية
ا لـمـطــاف إ لــى تقويض مصالح المهاجرين ،ومع
تنامي نفوذ القوى السياسية المعادية للمهاجرين
في جميع أنحاء أوروبا ،على المرء أن يسأل ما إذا
كان القادمون الجدد الذين يسعون إلى الحصول
على وظيفة سيتم قبولهم على أ س ــاس مشروط
(على األرجــح لفترة مـحــدودة) ،أو لن يتم قبولهم
على اإلطالق.
تثير الهجرة المتحيزة للمهارات معضلة مماثلة،
ويعتقد الكثيرون في أوروبا أن هذا النهج ال يميز
فقط ضد أضعف مجموعات المهاجرين ،بل يؤدي
أيضا إلى هجرة األدمغة من البلدان التي تحتاج

إلى عمال ذوي مهارات عالية.
ولـكــن ،مــرة أخ ــرى ،يجب على الـمــرء الـتــأكــد من
المفاضلة ،قــد يتمكن الـمـهــاجــرون الـمــاهــرون من
االن ــدم ــاج ف ــي الـمـجـتـمــع الـمـضـيــف ب ـكــل سـهــولــة،
حيث يمكنهم إح ــداث قيمة مـضــافــة ،وه ــذا يتيح
بناء الجسور الثقافية بين المجتمعات المضيفة
والـبـلــدان األصلية ،واأله ــم مــن ذلــك ،يمكن لهؤالء
ال ـم ـهــاجــريــن أن يـبـعـثــوا ال ـمــزيــد م ــن األمـ ـ ــوال إلــى
بـلــدانـهــم مــن خ ــال حـ ــواالت مــالـيــة أك ـثــر مـمــا كــان
بإمكانهم المساهمة في الضرائب لو بقوا هناك.
لطالما كانت قضية الهجرة تشكل عائقا أمام
االتـحــاد األوروبـ ــي ،وذل ــك بسبب إث ــارة المخاوف
وال ـتــاعــب الـعــاطـفــي الـ ــذي أعـ ــاق ال ـن ـقــاش الـبـنــاء،
وللحد من هذه األزمة يجب إنشاء عقد اجتماعي
للمهاجرين االقتصاديين على المستوى الوطني
ومستوى االتحاد األوروبي .ومن شأن «عقد حقوق
العمال األجانب» مماثل أن يحمي حقوق المهاجرين
ويقيد امتيازاتهم االجتماعية.
حين ال تعود الهجرة تهيمن على جدول األعمال
السياسي ،قد يتمكن االتحاد األوروبي في النهاية
من مواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها ،وذلك
من خالل نهج تعاوني وإبداعي مماثل.
* مدير مبادرة االبتكار والسياسة في إنسياد،
وعضو في المجموعة االستراتيجية اإلقليمية
التابعة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
وزميل غير مقيم في مجلس لشبونة ،ومؤلف
كتاب «البجعة السوداء الناشئة :فهم نهوض
تكنولوجيا األعمال الناجحة في أماكن غير
محتملة».
«بروجيكت سنديكيت  »2018باالتفاق مع
«الجريدة»

ما تشترك فيه تجارب الهجرة
هو أنها مدفوعة بشكل عام
بالرغبة في رفع مستوى
معيشة المرء
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العازمي :نعيش مرحلة انتقالية نحو التنمية
خالل افتتاح المؤتمر العام الـ 26لالتحاد الوطني لطلبة الكويت

●

حمد العبدلي

أك ــد وزي ــر الـتــربـيــة وزي ــر التعليم الـعــالــي د .حامد
العازمي ،ان الكويت تعيش مرحلة انتقالية نحو التنمية
الشاملة لتحقيق رؤية صاحب السمو امير البالد الشيخ
صباح االحمد بتحويل الكويت الى مركز اقليمي رائد
بحلول عــام  ،2035مشيرا إلــى ان طلبة الكويت محل
اهتمام القيادة السياسية لكونهم الثروة الحقيقية للبالد.
ج ــاء ذل ــك فــي كلمة لـلــوزيــر ال ـعــازمــي خ ــال افتتاح
المؤتمر العام لالتحاد الوطني لطلبة الكويت الـ 26ممثال
لسمو نائب االمـيــر ،ولــي العهد الشيخ نــواف االحمد،
راعي المؤتمر.
وقال العازمي إن اقامة هذا المؤتمر كل سنتين تعزز
الحضور المجتمعي للعمل الطالبي ،مشيدا باختيار
الهيئة التنفيذية لالتحاد لعنوان "نحو كويت جديدة"
شعارا للمؤتمر.
وأضاف أن وزارتي التربية والتعليم العالي تسعيان
الى تحقيق هذه الرؤية بكل اعمالهما.
من جانبه ،اعتبر الوكيل بديوان سمو ولــي العهد،
الشيخ احمد الجابر ان عنوان المؤتمر يتفق مع الشعار
الذي جعلته الحكومة عنوانا للجهود الهادفة الى رفع
قواعد نهضة الوطن وزيادة تقدمه في كل المجاالت.

«الطيران المدني» :حريصون على إقرار حقوق
الموظفين دون التلويح بالتصعيد
أعلنت "الطيران المدني"
حرصها على حقوق موظفيها،
بيد أنها أكدت رفضها
التفاوض مع النقابة في ظل
التهديد والوعيد باإلضراب
واالعتصام واللجوء إلى
المنظمات العمالية الخارجية.

جانب من تكريم ممثل راعي المؤتمر
وقــال الجابر ان الهيئة التنفيذية لالتحاد الوطني
لطلبة الكويت على قدر المسؤولية لحمل قيادة الحركة
الطالبية في الكويت لبناء جيل مؤهل اكاديميا وعلميا
يقود نهضة البالد في المستقبل.
وعقب انتهاء أعمال المؤتمر عقد المجلس اإلداري
اجتماعه األول بالقاعة المستديرة بمسرح المغفور له
الشيخ عبدالله الجابر الصباح بموقع جامعة الكويت
ً
في الشويخ ،الذي كان مقاما به فعاليات المؤتمر ،وذلك
لتشكيل الهيئة التنفيذية وتحديد المناصب وتوزيع
االختصاصات.
ً
وأسفر االجتماع عن اختيار م .فالح السـويـري رئيسا
للهيئة التنفيذية ورئيس المجلس اإلداري ،ومصعب
ً
المال نائبا للرئيس لشؤون الفروع ،وإبراهيم أبا الخيل
ً
نائبا للرئيس ،وعثمان مال الله األمين العام ،ومحمد
الوليد األمين المالي ،ورقية الحقان نائبة الرئيس لشؤون
المرأة ،وحمد الخميس مسؤول لجنة الشباب والتعليم
العالي ،وسعد الثويني مسؤول لجنة البرامج واألنشطة،
وحـسـيــن ال ـك ـنــدري م ـس ــؤول لـجـنــة ال ـعــاقــات الــدولـيــة
والخارجية ،وعيسى المغري مسؤول لجنة العالقات
العامة واإلعالم ،وبندر الظفيري مسؤول لجنة التدريب
والتطوير ،وعبدالله الرشيدي مسؤول اللجنة الثقافية،
وبدرية الكندري مسؤول لجنة المرأة.

9

محليات

«أبوابنا مفتوحة
حسبما تم االتفاق
عليه في االجتماع
األول ومستمرون
في تحقيق مطالب
الموظفين»

أكدت اإلدارة العامة للطيران المدني حرصها
عـلــى إق ــرار حـقــوق الموظفين العاملين لديها،
م ـشــددة عـلــى أن ـهــا ال تنتظر مـطــالــب مــن نقابة
الـعــامـلـيــن ب ـ ــإدارة ال ـط ـيــران الـمــدنــي إلقـ ــرار هــذه
الحقوق تحت التهديد باإلضراب أو التلويح به.
وأعلنت اإلدارة ،في بيان صحافي أمس ،أنها
فوجئت ببيان صادر عن نقابة العاملين باإلدارة،
تـعـلــن فـيــه ان ـت ـهــاء الـمـهـلــة ال ـتــي وض ـعــت إلق ــرار
مطالب الموظفين ،وبــدء عملية اعتصام جزئي
ابتداء من اليوم.
وأضــافــت أنــه "ال قبول للتفاوض مــع النقابة
في ظل التهديد والوعيد باإلضراب واالعتصام
وال ـل ـجــوء ال ــى المنظمات العمالية الـخــارجـيــة،
السيما أن االجتماع األول معها كان "إيجابيا جدا"
في ظل مد "الطيران المدني" يد التعاون ،مع وجود
ّ
تفهم من اإلدارة العليا للمطالب ،شريطة أن تكون
متوافقة مع القوانين اإلدارية المتبعة في الدولة
وقابلة للتحقيق.
وشـ ـ ــددت اإلدارة ع ـل ــى "رف ـض ـه ــا الـ ـت ــام ألي
م ـح ــاوالت إلق ـحــام الـقـضــايــا الشخصية فــي أي
مرحلة من مراحل التفاوض ،أو استخدام النقابة
ومطالبها للضغط على اإلدارة لغايات شخصية،
مؤكدة في الوقت ذاتــه أن األبــواب مفتوحة وفق
مــا تــم االتـفــاق عليه فــي االجتماع األول ،والفتة
الــى استمرارها فــي مساعيها لتحقيق مطالب
الموظفين منفردة أو بالتعاون مع النقابة.
وأشارت "الطيران المدني" إلى بيانها للحقائق
بكل شفافية للموظفين حتى يكونوا على بينة
من حقيقة اللقاء الــذي جــرى بتاريخ  21يونيو
الماضي بين وفد النقابة بحضور رئيسها سالم
الشريدة ونائبه وعضو آخر ووزيرة الدولة لشؤون
اإلسكان وزيرة الدولة للخدمات ،جنان بوشهري،
ورئـيــس اإلدارة العامة للطيران المدني الشيخ
سلمان الحمود.

وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن م ـس ــاع ـي ـه ــا إلق ـ ـ ـ ــرار ح ـقــوق
الموظفين ال تنتظر مطالب من النقابة أو
تحت تهديد ب ــاإلض ــراب أو التلويح به،
مــؤكــدة أن حرصها على ذلــك ينطلق من
إيمانها بحقوق موظفيها.
وأفــادت بأنها خاطبت في  17مايو الماضي
دي ــوان الخدمة المدنية لــزيــادة عــدد الموظفين
المستفيدين من العالوات الخاصة ،وتمت الموافقة
على الطلب الخميس الماضي في اجتماع مجلس
الخدمة المدنية ،أي قبل أي طلب أو تصعيد من
النقابة.
ولفتت إلى أن االتفاق مع النقابة في االجتماع
األول أن ت ــزود اإلدارة العليا للطيران المدني
بأسماء الجهات الحكومية التي تتضمن كشوف
روات ـب ـهــا ب ــدل ال ـنــوبــة ،وذل ــك حـتــى يتسنى لها
مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بذلك رسميا" ،إال
أن النقابة أرسلت شهادة راتب لموظف بإحدى
الجهات الحكومية مساء األربعاء الماضي عبر
رسالة "واتساب" ،وتم الطلب منهم إرسال كتاب
رسمي بذلك ،إذ إن مثل تلك المخاطبات ال تدار
أو تناقش عبر "وات ـســاب" ،وإلــى اليوم لم تسلم
النقابة الكتاب".
وذك ـ ــرت أن ــه ن ـظــرا لـتــأخــر الـنـقــابــة تــواصـلــت
الوزيرة بوشهري مع المسؤولين بديوان الخدمة
المدنية ،وتم بحث الموضوع واالتفاق على بدء
إجـ ــراءات إضافتها فــي كـشــوف روات ــب موظفي
"الـطـيــران الـمــدنــي" ،أس ــوة بالجهات الحكومية
األخرى.
وأوضحت أنها طالبت النقابة في االجتماع
بصرف بدالت (خطر  -ضوضاء  -عدوى  -تلوث)
لجميع العاملين في "الطيران المدني" ،الفتة إلى
أن الوزيرة بوشهري أكدت لهم أن الطلب "ال يحقق
مبدأ العدالة والمساواة ،نظرا الختالف طبيعة
العمل من إدارة الــى أخــرى ومــن موقع الــى آخر،

وأن تلك الـبــدالت يجب أن تصرف للمستحقين
من الموظفين".
وقالت إنه تأكيدا من الوزيرة بوشهري على
الــوقــوف مــع الموظفين العاملين فــي "الـطـيــران
المدني" وحقوقهم العمالية ،فقد طلبت من النقابة
حـصــر الــوظــائــف واإلدارات الـتــي ال يـتــم صــرف
البدالت لها وتسليمها رسميا الى اإلدارة العليا،
وذلك لطرحها في اجتماع مشترك بين "الطيران
المدني" وديوان الخدمة المدنية والنقابة ،تمهيدا
إلقــرارهــا ،وقد وافقت على ذلــك ،إال أن النقابة لم
تسلم أي قائمة بالوظائف المطلوبة الى اليوم.
وأضافت أنه قبل انتهاء االجتماع طلب وفد
النقابة تجميد كشف المحالين الى التقاعد ،أو رفع
اسم رئيس النقابة سالم الشريدة من الكشف ،وهو
ما رفضته الوزيرة بوشهري رفضا باتا ،وأكدت
لوفد النقابة أن مسطرة اإلحالة للتقاعد واحدة
على جميع الجهات التابعة لها ،وأنه ال استثناءات
ستمنح ألي موظف في هذا الصدد.
وب ـي ـن ــت أن االت ـ ـفـ ــاق مـ ــع ال ـن ـق ــاب ــة أن ت ـكــون
االجتماعات والنقاشات بعيدا عن أي تصعيد
أو تهديد بــاإلضــراب أو االعتصام ،الفتة إلــى أن
الــوزيــرة بوشهري أك ــدت للوفد أن "مــن الحكمة
الـجـلــوس إل ــى طــاولــة الـمـفــاوضــات ،ال سيما أن
الطرفين متفقان على السعي إلقرار ما يستحقه
الموظفون من بدالت".
وأعــربــت اإلدارة العامة للطيران المدني عن
شكرها لكافة العاملين على ما يقومون به من دور
كبير في خدمة المسافرين وحركة النقل الجوي،
مؤكدة لهم حرصها على مصالحهم وحقوقهم.
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 185.9مليون دينار أرباح «الوطني» في النصف األول بنمو %12.9
• الساير :البنك يسير على خطى ثابتة نحو تسجيل عام آخر من األرباح القياسية
• الصقر :مواصلة النمو والنجاح في تنويع مصادر الدخل والتحكم في التكاليف
وصلت أرباح «الوطني» في
الربع الثاني من عام  2018إلى
 92.3مليون دينار (304.7
ماليين دوالر) مقابل 79.3
مليون دينار ( 262.0مليون
دوالر) في الفترة المماثلة من
عام  ،2017بنمو بلغت نسبته
 %16.3على أساس سنوي.

ح ـقــق ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
 185.9مليون دينار " 613.8مليون
ً
دوالر" أرباحا صافية في النصف
األول من عام  ،2018مقابل 164.7
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار " 543.9م ـل ـيــون
دوالر" في النصف األول من عام
 ،2017بنمو بلغت نسبته 12.9
في المئة على أساس سنوي.
ووصـلــت أرب ــاح الــربــع الثاني
مــن ع ــام  2018إل ــى  92.3مليون
د يـ ـن ــار " 304.7م ــا ي ـي ــن دوالر"
مقابل  79.3مليون دينار "262.0
مليون دوالر" في الفترة المماثلة
من عام  ،2017بنمو بلغت نسبته
 16.3ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة عـ ـل ــى أ س ـ ــاس
سنوي.
ونمت الموجودات اإلجمالية
ك ـمــا ف ــي ن ـهــايــة يــون ـيــو م ــن عــام
 2018بــواقــع  5.7فــي المئة على
أسـ ــاس س ـنــوي م ـقــارنــة بنهاية
يونيو  ،2017لتبلغ  26.9مليار
دي ـن ــار " 89.0مـلـيــار دوالر" ،في
حين ارتفعت حقوق المساهمين
ب ــواق ــع  4.1ف ــي ال ـم ـئ ــة إل ـ ــى 3.0
م ـل ـي ــارات ديـ ـن ــار " 9.9م ـل ـيــارات
دوالر".
كـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــروض
وال ـت ـس ـل ـي ـفــات اإلج ـم ــال ـي ــة 15.2
مليار دينار " 50.3مليار دوالر"
بـنـهــا يــة يــو ن ـيــو  ،2018مرتفعة
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  6.3ف ـ ـ ــي ا لـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة ع ــن
م ـس ـتــويــات الـ ـع ــام ال ـس ــاب ــق ،في
حين نمت ودائــع العمالء بواقع
 7.8في المئة على أساس سنوي
إلى  14.6مليار دينار " 48.3مليار
دوالر" بنهاية يونيو .2018
وظلت معايير جودة األصول

قــويــة ،إذ بلغت نسبة الـقــروض
المتعثرة من إجمالي المحفظة
االئتمانية للبنك  1.40في المئة
كما في نهاية يونيو  ،2018في
حين بلغت نسبة تغطية القروض
المتعثرة  254في المئة.
وح ــافـ ـظ ــت ال ـم ـج ـم ــوع ــة عـلــى
أف ـ ـضـ ــل مـ ـسـ ـت ــوي ــات ال ــرسـ ـمـ ـل ــة،
وب ـل ــغ م ـع ــدل ك ـفــايــة رأس ال ـمــال
 17.2ف ــي ال ـم ـئــة بـنـهــايــة يــونـيــو
ً
 ،2018مـ ـتـ ـج ــاوزا ال ـح ــد األدنـ ــى
للمستويات المطلوبة.
ً
وتـ ـعـ ـقـ ـيـ ـب ــا عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا األداء
ال ـم ـت ـم ـي ــز ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة بنك الكويت الوطني ناصر
ً
مساعد الساير ،إنه "انطالقا من
اتـجــاهــات الربحية الـقــويــة التي
تمكنا من تحقيقها خــال العام
الماضي ،يواصل البنك مسيرته
ب ـخ ـط ــى ث ــابـ ـت ــة نـ ـح ــو عـ ـ ــام آخ ــر
ً
مــن األربـ ــاح القياسية وفـقــا لما
تشير إليه نتائج النصف األول
من عام  ،2018إذ واصلنا تنفيذ
استراتيجيتنا التحفظية القائمة
على أســاس التنوع مــع الحفاظ
عـلــى الـنـمــو بــوتـيــرة ثــابـتــة على
الــرغــم مــن الـتـحــديــات الحساسة
الـ ـت ــي ت ـح ـي ــط بـ ـ ــاالسـ ـ ــواق ال ـت ــي
نعمل بها".
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـس ــاي ــر أن ص ــاف ــي
اإلي ــرادات التشغيلية للمجموعة
ارتفع بنسبة  10.9في المئة على
أساس سنوي ليبلغ  442.2مليون
دينار " 1.460.3مليار دوالر" بدافع
من النمو القوي ألنشطة اإلقراض،
مما ساهم في تحسين الهوامش
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة تـ ـح ــرك ــات أسـ ـع ــار

الفائدة باإلضافة إلى التحكم في
مستويات التكاليف".
وأوض ــح أن البيئة التشغيلية
المحلية "تواصل تعزيز توقعاتنا
المستقبلية اإل يـجــا بـيــة مــع سير
ً
خطط االن ـفــاق الــرأسـمــالــي قــدمــا،
ويتمثل أكـبــر دلـيــل على ذلــك في
ارتفاع موازنة االنفاق الرأسمالي
للدولة".
وأكد أن الكويت "تمثل سوقنا
المحلي وأهــم األس ــواق بالنسبة
لـ ـن ــا عـ ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ،ومـ ـ ـ ــا زل ـن ــا
ً
ن ـس ـت ـشــرف ف ــرص ــا ه ــائ ـل ــة داخ ــل
ال ـ ـسـ ــوق ال ـك ــوي ـت ــي ع ـل ــى خـلـفـيــة
توقعاتنا ل ــدور الـقـطــاع الـخــاص
الـ ـمـ ـه ــم وال ــرئـ ـيـ ـس ــي ف ـ ــي ت ـن ـف ـيــذ
مشاريع البنية التحتية وتمويلها،
كما يحتفظ بنك الكويت الوطني
بمركزه الريادي في طليعة القطاع
المصرفي كأكبر المستفيدين من
ت ـلــك الـ ـف ــرص ال ـت ـمــوي ـل ـيــة بفضل
حجم الميزانية العمومية للبنك
وهـيـمـنـتــه الـفـعـلـيــة ع ـلــى ال ـســوق
وما ينفرد به من قدرات وخبرات
مميزة".
م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس
الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي ل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ب ـن ــك
الـكــويــت الــوطـنــي عـصــام الصقر،
إن الـمـجـمــوعــة "ت ــواص ــل تحقيق
ن ـتــائــج مــال ـيــة ق ــوي ــة ال ـف ـت ــرة تلو
األخــرى ،ونشهد ذلك في االتجاه
التصاعدي ألرقــام النصف األول
من عام  2018ونتوقعه في الفترات
المقبلة .وأه ــم مــا يميز أربــاحـنــا
ً
أن ـه ــا مــدفــوعــة دائـ ـم ــا بــاألنـشـطــة
المصرفية األساسية ونمو حجم
األعمال بما يتماشى مع طموحنا

فـ ــي تـ ـن ــوي ــع األص ـ ـ ـ ــول ومـ ـص ــادر
ال ــدخ ــل عـلــى مـسـتــوى الـقـطــاعــات
والمناطق الجغرافية المختلفة.
وفي ظل زيــادة معدل كفاية رأس
المال واستقرار مستويات التمويل
وتوافر السيولة الكافية ،يواصل
بنك الكويت الوطني االستفادة من
الـفــرص المستجدة على الساحة
المحلية واإلقليمية".
وأكد الصقر تركيز المجموعة
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى األنـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة
اإل سـ ـ ــا م ـ ـ ـيـ ـ ــة ،إذ إن "األ ن ـ ـش ـ ـطـ ــة
ً
المصرفية اإلسالمية تظل عنصرا
ً
رئ ـي ـس ـي ــا ض ـم ــن اس ـتــرات ـي ـج ـيــات
الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــو وال ـ ـت ـ ـن ـ ــوي ـ ــع ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
بالمجموعة ،وقد قدم بنك بوبيان
ً
التابع للمجموعة ً
أداء استثنائيا
ً
وتزداد مساهمته عاما تلو األخر
في األرباح اإلجمالية للمجموعة،
كما يتيح بنك بوبيان فرصة أكبر
ومكانة قيادية أفضل لبنك الكويت
ال ــوطـ ـن ــي ألنـ ـ ــه الـ ـبـ ـن ــك ال ـك ــوي ـت ــي
الوحيد الــذي يتمتع بنافذة إلى
السوقين ،التقليدي واإلسالمي".
وذك ـ ــر ال ـص ـقــر أنـ ــه إلـ ــى جــانــب
ا لـســوق الكويتي" ،يستطيع بنك
بــوبـيــان عـلــى ال ـمــدى الـطــويــل ،أن
يـ ـخ ــدم الـ ـطـ ـم ــوح ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
اإلسالمية لبنك الكويت الوطني
على مستوى العالم".
وب ـيــن أن "ال ـتــوســع الـجـغــرافــي
لبنك الكويت الوطني ساهم في
ت ـط ـب ـيــق اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ـنــويــع
مع حصدنا ثمار جهود أعمالنا
خــارج الكويت .إذ ساهمت أرباح
الـعـمـلـيــات الــدول ـيــة ف ــي  28.2في
المئة من إجمالي أرباح المجموعة

ناصر الساير
فــي النصف األول مــن عــام ،2018
بما يؤكد تميز وضع بنك الكويت
الوطني مقارنة بالبنوك المماثلة".
ول ـفــت إل ــى أن األس ـ ــواق" ،الـتــي
ً
ً
نـسـعــى لـتـحـقـيــق ن ـم ــوا مـسـتـمــرا
بها على المستوى اإلقليمي في
دول مجلس ا ل ـت ـعــاون الخليجي
إضافة إلى السوق المصري ،كما
ن ـس ـت ـمــر ف ــي ت ـحــديــد فـ ــرص نـمــو
األنـشـطــة الــرئـيـسـيــة فــي مختلف
األسواق الدولية ،وفي عام ،2018
نـخـطــط لـتــوسـيــع شـبـكــة فــروعـنــا
في السعودية من فرع واحد فقط
إلى ثالثة فروع ،إضافة إلى تقديم
خدمة إدارة الـثــروات في المملكة
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ش ـ ــرك ـ ــة م ـت ـخ ـص ـصــة
ت ـخ ـضــع إلش ـ ـ ــراف ه ـي ـئــة ال ـس ــوق
المالية السعودية".
وم ـ ــن خ ـ ــال س ـع ـيــه الـمـسـتـمــر
لالبتكار والـتـحــديــث ،يعمل بنك
الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي عـ ـل ــى ت ـعــزيــز
ً
وضـعــه الــريــادي مستقبليا ،كما
يضمن الحصول على عمالء جدد
واالحتفاظ بهم.

عصام الصقر
ً
وقام البنك أخيرا باالستثمار
ف ـ ـ ــي م ـ ـن ـ ـصـ ــات ل ـ ــدع ـ ــم م ـ ـب ـ ــادرة
ً
التحويل النقدي عالميا ،فخالل
ال ــرب ــع ال ـثــانــي م ــن ال ـع ــام ،اجـتــاز
البنك بنجاح أصعب االختبارات
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة س ــويـ ـف ــت
المتطورة للمدفوعات العالمية
"."SWIFT GPI
ع ـ ـ ــاوة ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،ي ـع ــد بـنــك
الكويت الوطني أول بنك كويتي
ي ـق ــدم أحـ ــدث تـقـنـيــات الـتـحــويــل
الـســريــع عـبــر ال ـح ــدود مــن خــال
تقنية "ريـبــل نــت" بــالـتـعــاون مع
ً
شركة "ريبل البز" ،سعيا لتوفير
خ ـ ـي ـ ــارات دفـ ـ ــع س ــريـ ـع ــة وآمـ ـن ــة
وم ــائ ـم ــة ع ـبــر الـ ـح ــدود لـعـمــاء
البنك مع ضمان الــوفــاء بجميع
المتطلبات التنظيمية واالمتثال.
أم ـ ــا ع ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـت ـص ـن ـيــف
االئتماني ،فقد واصل بنك الكويت
الوطني تميزه بأعلى مستويات
التصنيف االئتماني ضمن كافة
ب ـن ــوك الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط بــإج ـمــاع
مــؤ سـســات التصنيف االئتماني

الثالث :موديز ،وفيتش ،وستاندر
آند بورز ،بدعم من رسملته القوية
وسياسات اإلقراض الحكيمة التي
يـتـبـعـهــا ،وات ـبــاعــه لمنهج منظم
إلدارة المخاطر ،إلى جانب الخبرة
واالستقرار الذي يتمتع به جهازه
اإلداري .إضافة إلى ذلــك ،يحتفظ
بنك الكويت الوطني بموقعه بين
ً
ً
أكثر  50بنكا أمانا في العالم للمرة
الثانية عشرة على الـتــوالــي ،كما
أن ــه ح ــاز جــائــزة أفـضــل بـنــك على
مـسـتــوى ال ـكــويــت م ــن "ذا بــانـكــر"
و"يورومني" و"غلوبال فاينانس"
في عام .2017
هـ ـ ــذا وي ـت ـم ـت ــع ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الوطني بوجوده في أوسع نطاق
بـشـبـكــة مـحـلـيــة وعــال ـم ـيــة تمتد
عبر  4قــارات ،كما يمتد والجود
العالمي لبنك ا لـكــو يــت الوطني
فــي الـعــديــد مــن الـمــراكــز المالية
العالمية بما في ذلــك نيويورك،
وأوروبا ،وسنغافورة ،والصين،
إضــافــة إل ــى وجـ ــوده فــي منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

ةديرجلا
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اقتصاد

«التأمينات» تفصح عن ملكية  %7.66من «المتكاملة» «الصفاة» تتخارج من مصنع «الظاعن للقوارب»

●

محمد اإلتربي

فــي إشـ ــارة إل ــى أن السيولة
الحكومية جــاهــزة لالستثمار
ف ـ ــي سـ ـ ــوق الـ ـك ــوي ــت لـ ـ ـ ــأوراق
الـمــالـيــة شــريـطــة تــوافــر فرصة
اس ـت ـث ـم ــاري ــة جـ ـي ــدة وم ـم ـي ــزة،
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـع ــام ــة
للتأمينات االجتماعية إحدى
أك ـب ــر ال ـمــؤس ـســات الـحـكــومـيــة
ال ـتــي تـسـتـثـمــر ف ــي ال ـبــورصــة،
عن ملكية تبلغ نسبتها 7.660
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن رأسـ ـم ــال شــركــة
المتكاملة القابضة.
وتعد "التأمينات" ثاني أكبر
مــالــك ف ــي ال ـشــركــة بـعــد جــاســم
مـصـطـفــى بـ ــودي ومـجـمــوعـتــه
بنسبة  24في المئة.

و مـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــروف أن مـ ـس ــا هـ ـم ــة
"ال ـ ـتـ ــأم ـ ـي ـ ـنـ ــات" ف ـ ــي أي ش ــرك ــة
ً
م ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة تـ ـعـ ـك ــس ن ـ ـ ــوع ـ ـ ــا م ــن
ال ـث ـقــة ف ــي ال ـش ــرك ــة ونـشــاطـهــا
ً
ون ـ ـمـ ــوذج ع ـم ـل ـهــا ،خ ـصــوصــا
أن فــي ال ـســوق شــركــات عــديــدة
قــد تـكــون أس ـعــارهــا مـغــريــة أو
عوائدها مناسبة وجيدة لكن
ال توجد فيها ملكيات ألي جهة
ح ـكــوم ـيــة أو ح ـت ــى ص ـنــاديــق
اس ـت ـث ـمــاريــة ،ال ـت ــي ت ـعــد ثــانــي
ال ـج ـه ــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـتــي
تـعـطــي ثـقــة وق ـنــاعــة بــالـشــركــة
لباقي المستثمرين األف ــراد أو
غيرهم.
ج ــدي ــر ذك ـ ــره أن مـســاهـمــات
التأمينات والجهات الحكومية
الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى ك ــالـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة

ل ــاس ـت ـث ـم ــار تـ ـك ــون م ـســاه ـمــة
اسـتــرات ـي ـجـيــة وطــوي ـلــة األج ــل
وليست للمضاربة ،مما يعطي
ً
اسـتـقــرارا للشركة ومستويات
أس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارهـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ــي
البورصة.
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق آخـ ـ ـ ـ ــر ،ع ـ ـلـ ــم أن
ال ـ ـن ـ ـصـ ــف ال ـ ـثـ ــانـ ــي مـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
الحالي سيشهد عمليات ترتيب
إدراج ـ ـ ـ ـ ـ ــات ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـش ــرك ــات
ً
مـ ـمـ ـي ــزة س ـت ـس ـه ــم ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا فــي
تعزيز مستويات السيولة في
البورصة وإعادة المستثمرين
ال ــذي ــن هـ ـج ــروا الـ ـس ــوق خ ــال
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرات الـ ـم ــاضـ ـي ــة الس ـي ـمــا
األفراد.
ً
وأخ ـيــرا تعتبر "التأمينات"
مــن أنـشــط الـجـهــات الحكومية

ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــات
وال ـت ـح ــرك ف ــي ال ـس ــوق الـمــالــي
بـ ـخـ ـط ــوات أنـ ـش ــط مـ ــن الـهـيـئــة
العامة لالستثمار التي اكتفت
ً
بـضــخ مـبــالــغ قـبــل ع ــام تقريبا
فــي صندوقين محليين وآخــر
يـسـتـثـمــر ف ــي أس ـ ــواق الـخـلـيــج
تــديــره شــركــة استثمارية غير
مدرجة.
ومع التغيرات الكبيرة ،التي
شهدتها بورصة الكويت على
صعيد التنظيم والتشريعات
ي ـن ـت ـظ ــر أن ت ـ ـجـ ــذب الـ ـجـ ـه ــات
ال ـم ـل ـي ـئ ــة ب ــالـ ـسـ ـي ــول ــة وتـ ـق ــود
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرات لـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـ ـسـ ــوق
وتسهم في تسويقه وتكريس
الثقة أ كـثــر حيث يمر بمرحلة
ً
تحول كبيرة حاليا.

تعتزم التخارج من أصول صناعية محلية تصل قيمتها إلى  20مليون دوالر
●

عيسى عبدالسالم

أبـلـغــت م ـصــادر مطلعة "ال ـجــريــدة" بــأن
شــركــة ال ـص ـفــاة لــاسـتـثـمــار أت ـمــت عملية
ت ـخــارج لـهــا مــن مصنع الـظــاعــن لصناعة
القوارب السريعة ،إذ كانت تملك فيها حصة
تقدر بـ  45في المئة من إجمالي رأسماله.
وأوض ـحــت الـمـصــادر أن شــركــة الصفاة
لالستثمار باعت األصل بما يعادل القيمة
الــدفـتــريــة المسجلة لــه فــي دفــاتــر الشركة،
ولم ينتج عن عملية البيع تحقيق خسائر
أو ربـحـيــة ،مضيفة أن قيمة الـتـخــارج من
مصنع الظاعن للقوارب السريعة بلغت 3
ماليين دوالر.
ً
وذكرت المصادر أن الشركة تدرس حاليا

إتـمــام عمليات تـخــارج مــن أص ــول تشغيلية
صناعية لها في الكويت تقدر قيمتها بـ 20
مليون دوالر ،جميعها حصصها في شركات
غير مــدرجــة ،إذ تنوي الشركة إع ــادة هيكلة
اسـتـثـمــاراتـهــا بـمــا يحقق عــوائــد جـيــدة لها
ولمساهميها ،مبينة أن مجلس اإلدارة يعمل
على تطبيق خطة عمل طموحة واستراتيجية
ج ــدي ــدة م ــن خـ ــال ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ق ـطــاعــات
استراتيجية محورية لتحقيق النمو المستدام
ألعمالها ،وتسريع وتيرة النمو داخل الشركة
من خالل اقتناص فرص استثمارية لتحقيق
أعلى معدالت النمو.
ولفتت الـمـصــادر إلــى أن الشركة تنوي
ب ـع ــد ات ـ ـمـ ــام ع ـم ـل ـي ــات الـ ـتـ ـخ ــارج ــات ال ـتــي
بدأتها منذ عــام  2017نحو التركيز على

االسـتـثـمــار فــي الـقـطــاع الـعـقــاري والطبي،
الفـتــة إلــى أن الشركة لديها النية للعودة
ً
م ـج ــددا إل ــى ردهـ ــة الـ ـت ــداول بـعــد االنـتـهــاء
من حل جميع المشكالت التي عانتها في
السنوات السابقة.
وأشــارت إلــى أن الشركة تمتلك محفظة
لالستثمار المباشر تتجاوز قيمتها 190
مليون دوالر ،تتمثل فــي حصص مؤثرة
واستراتيجية فــي عــدة شــركــات تشغيلية
بــال ـق ـطــاع ال ـم ــال ــي وال ـص ـنــاعــي والـصـحــي
والعقاري والنفطي والغذائي والتعليم وبلغ
حجم محفظة االستثمار المباشر ما يفوق
 190مليون دوالر.

عمليات جني أرباح على «القيادية» تضغط على مؤشرات البورصة
السيولة  24.2مليون دينار ...وبعض أسهم «الرئيسي» تخسر فورة نشاطها
بدأت عمليات جني أرباح
ً
محدودة ومنطقية ،وكان مقدرا
أن تكون أكبر منها ،أمس،
وتراجعت األسهم القيادية
الوطني وزين وبيتك وذلك
للمرة األولى منذ انطالقتها
بعد عطلة العيد لتضغط على
مؤشري السوق األول والعام.

●

ً
ال ـس ـع ــودي ،ال ــذي حـقــق ارت ـفــاعــا
ً
ً
كبيرا أكثر من  100نقطة مستفيدا
مــن ارت ـف ــاع أس ـعــار الـنـفــط بــدايــة
تعامالتها أمس.

علي العنزي

أقـفـلــت ال ـم ــؤش ــرات الــرئـيـسـيــة
ال ـثــاثــة ل ـبــورصــة ال ـكــويــت على
خـ ـس ــائ ــر ف ـ ــي ت ـ ـعـ ــامـ ــات ج ـل ـســة
أمـ ــس ،ول ـل ـم ــرة األول ـ ــى م ــن أكـثــر
م ــن أس ـ ـبـ ــوع ،إذ ت ــراج ــع مــؤشــر
ال ـس ــوق ال ـع ــام بـنـسـبــة  0.13في
الـمـئــة ت ـعــادل  6.74ن ـقــاط ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  5131.22نـقـطــة،
وسط سيولة  24.2مليون دينار،
وبـكـمـيــة أس ـهــم م ـت ــداول ــة 130.9
مليون سهم نفذت من خالل 5757
ص ـف ـق ــة ،ك ــذل ــك ان ـخ ـف ــض مــؤشــر
ا لـ ـس ــوق األول بـنـسـبــة  0.17في
ً
المئة هي  8.85نقاط مقفال على
مستوى  5245.22نقطة بسيولة
 19.4مـ ـلـ ـي ــون د يـ ـ ـن ـ ــار و ب ـك ـم ـيــة
أسهم متداولة  42.8مليون سهم
نفذت عبر  2955صفقة ،وخسر
مــؤشــر الـســوق الرئيسي بنسبة
مـ ـ ـح ـ ــدودة هـ ــي  0.06فـ ــي ال ـم ـئــة
تساوي  2.93نقطة ليستقر عند
مستوى  4924.38نقطة بسيولة
 4.8ماليين دينار وبكمية أسهم
متداولة  88.1مليون سهم نفذت
من خالل  2802صفقة.

جني أرباح محدود
بـ ـ ــدأت ع ـم ـل ـي ــات ج ـن ــي أرب ـ ــاح
مـحــدودة ،أمــس ،ومنطقية وكــان
ً
م ـ ـ ـقـ ـ ــدرا أن ت ـ ـكـ ــون أك ـ ـبـ ــر م ـن ـه ــا،
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت األسـ ـ ـه ـ ــم الـ ـقـ ـي ــادي ــة

أداء القطاعات

الوطني وزين وبيتك للمرة األولى
منذ انطالقتها بعد عطلة العيد
لـتـضـغــط ع ـلــى م ــؤش ــري ال ـســوق
األول والـ ـ ـع ـ ــام وكـ ــذلـ ــك خ ـس ــرت
ب ـعــض أس ـه ــم ال ـس ــوق الــرئـيـســي
ً
س ــواء ف ــورة نشاطها أو سعريا
ل ـت ـتــراجــع ه ــي األخ ـ ــرى وتـصـبــغ
الـمــؤشــرات بــالـلــون األح ـمــر ،لكن

دون ان ـ ـ ــزالق أو خ ـ ــوف ،وبـقـيــت
مـسـتــويــات الـثـقــة مــرتـفـعــة ،على
الرغم من منطقية حاجة السوق
واألس ـ ـ ـهـ ـ ــم ل ـل ـت ـص ـح ـي ــح ،وب ـع ــد
مـكــاســب ت ـج ــاوزت  20فــي المئة
ألسهم ثقيلة وقيادية.
ووسـ ـ ــط ظـ ـه ــور م ـت ـك ــرر ل ـلــون
األخ ـضــر س ــارت الـجـلـســة هــادئــة

واستمرت السيولة ،التي تعدت
إلى أسهم جديدة إذ ارتفع ،أمس،
ً
سهم مباني وكان وحيدا باللون
األخـضــر معظم فـتــرات الجلسة،
ً
وهو من كان يعاني سابقا وزاد
نشاطه وانتهت الجلسة بهدوء
وبانتظار إعــانــات أرب ــاح الربع
الثاني ،التي استهلها بنك بوبيان

بنو كبير بنسبة  18في المئة.
ً
خ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــا ،س ـ ـي ـ ـطـ ــر الـ ـ ـل ـ ــون
األخضر ،وعلى وقع أخبار دخول
ال ـحــرب الـتـجــاريــة حـيــز التنفيذ
م ـس ــاء ال ـج ـم ـعــة ال ـم ــاض ــي ،الـتــي
ستظهر آثــارهــا على المؤشرات
ً
العالمية قريبا لتتراجع جميع
المؤشرات الخليجية عدا السوق

طغت السلبية على تعامالت
ال ـق ـطــاعــات ف ــي جـلـســة أمـ ــس ،إذ
انـ ـخـ ـفـ ـض ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ث ـم ــان ـي ــة
ق ـطــاعــات ه ــي س ـلــع اسـتـهــاكـيــة
ب ـ  9.3نـقــاط وتكنولوجيا ب ـ 7.2
نقاط ورعاية صحية بـ  4.7نقاط
وات ـص ــاالت بـ ـ  4.2نـقــاط والنفط
والغاز بـ  4.1نقاط وصناعة بـ 3.1
نقاط وبنوك بـ  1.7نقطة وتأمين
ب ـ ـ  0.04ن ـق ـط ــة ،ب ـي ـن ـمــا ارت ـف ـعــت
مؤشرات أربعة قطاعات هي مواد
أساسية بـ  4.2نقاط وعقار بـ 3.4
نقاط وخدمات مالية بـ  2.1نقطة
وخدمات استهالكية بـ  1.9نقطة،
واستقر مؤشر قطاع منافع فقط
وبقي دون تغير.
وت ـ ـصـ ــدر س ـه ــم ب ـي ـت ــك قــائ ـمــة
األسـ ـه ــم األكـ ـث ــر ق ـي ـمــة إذ بـلـغــت
ت ـ ـ ــداوالت ـ ـ ــه  7.2م ــايـ ـي ــن ديـ ـن ــار
وبتراجع بنسبة  0.17في المئة
تاله سهم زين بتداول  2.3مليون
ديـنــار وبانخفاض بنسبة 0.62
في المئة ثم سهم المباني بتداول
 2.2مليون دينار وبارتفاع بنسبة
ً
 2.3في المئة ورابعا سهم وطني
ً
مـتــداوال  2.1مليون دينار وبقي
ً
ً
مستقرا دون تغير وأخيرا سهم

أجيليتي بتداول  1.3مليون دينار
وبخسارة بنسبة  0.94في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر
ً
كمية جــاء أوال سهم لوجستيك
إذ ت ـ ـ ـ ــداول ب ـك ـم ـيــة ب ـل ـغ ــت 14.9
م ـل ـيــون س ـهــم وب ــارت ـف ــاع بنسبة
ً
 5.1فــي المئة وج ــاء ثــانـيــا سهم
بيتك بـتــداول  12.1مليون سهم
وبتراجع بنسبة  0.17في المئة
ً
وج ــاء ثــالـثــا سـهــم المستثمرون
بـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول  10.4مـ ــا ي ـ ـيـ ــن س ـهــم
وبارتفاع بنسبة  0.75في المئة
ً
وجــاء رابـعــا سهم أعيان بتداول
 9.2م ــايـ ـي ــن سـ ـه ــم وبـ ـخـ ـس ــارة
ً
بنسبة  1.5في المئة وجاء خامسا
ً
سهم االثمار متداوال  8.6ماليين
س ـهــم وبـ ــأربـ ــاح بـنـسـبــة  4.7في
المئة.
وتـصــدر قائمة األسـهــم األكثر
ً
ارتـ ـف ــاع ــا س ـه ــم عـ ـق ــار إذ ارت ـف ــع
بنسبة  7.6فــي المئة تــاه سهم
مينا بنسبة  5.3في المئة ثم سهم
لوجستيك بنسبة  5.1في المئة
ً
ورابـعــا سهم االثـمــار بنسبة 4.7
ً
فــي المئة وأخ ـيــرا سهم منشآت
بنسبة  3.8في المئة.
ً
وك ــان أكـثــر األسـهــم انخفاضا
سهم المساكن إذ انخفض بنسبة
 13.3في المئة تــاه سهم أرجــان
بنسبة  10في المئة ثم سهم ياكو
ً
بنسبة  9.4في المئة ورابعا سهم
ً
المدن بنسبة  8.9في المئة وأخيرا
سهم مراكز بنسبة  8.2في المئة.

أخبار الشركات
«السفن» :توقيع عقد تسهيالت مع «الصناعي» بـ  4.02ماليين دينار
وقعت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء
السفن عقد تسهيالت ائتمانية مع بنك الكويت
الصناعي بمبلغ  4.02ماليين دينار إلنشاء مصنع
معالجة وطي المعادن (جلفتة مشغوالت معدنية

وأعـمــال دهــانــات وصـقــل للمشغوالت المعدنية)
بــالـقـسـيـمــة  70قـطـعــة رق ــم  2بـمـنـطـقــة الـشـعـيـبــة
الصناعية الغربية ،وستقوم الشركة باإلفصاح عند
االنتهاء من بناء المصنع وبداية اإلنتاج.

 20ألف دينار أرباح «العربية ع» من تخارج باستثمار محلي
أعلنت الـشــركــة العربية الـعـقــاريــة تخارجها من
أحــد استثماراتها المحلية ببيع جــزء من حصتها
في الشركة التابعة «خــور الــديــرة العقارية» ،بمبلغ
إجمالي قدره  20ألف دينار.
ً
وقالت الشركة ،إنها حققت أربــاحــا من التخارج

بقيمة  20ألــف ديـنــار ،إذ كــان قــد تــم أخــذ ُمخصص
بالكامل على قيمة االستثمار في السنوات السابقة.
وأشـ ــارت إل ــى أن األربـ ــاح الـ ُـمـحـقـقــة مــن الـتـخــارج
سوف يظهر أثرها على المركز المالي للشركة ضمن
البيانات المالية للربع الثالث من العام الحالي.

«المركزي»240 :
مليون دينار سندات
ّ
وتورق من البنك
أعلن بنك الكويت المركزي
أنه تم تخصيص آخر إصدار
لـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــدات وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـورق الـ ـبـ ـن ــك
الـ ـم ــرك ــزي ب ـق ـي ـمــة إج ـمــال ـيــة
بلغت  240مليون دينار ألجل
 6أشهر وبمعدل عائد 2.625
في المئة.

استقرار الدوالر
واليورو وارتفاع
اإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر
م ـقــابــل ال ــدي ـن ــار ،أمـ ــس ،عند
مـسـتــوى  0.302دي ـن ــار ،كما
استقر الـيــورو عند مستوى
 0.355دينار ،مقارنة بأسعار
صرف أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي
فـ ــي نـ ـش ــرت ــه الـ ـي ــومـ ـي ــة عـلــى
موقعه اإللكتروني ،إن سعر
ص ــرف الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي
ارتـ ـف ــع إلـ ــى م ـس ـت ــوى 0.402
دينار ،في حين استقر الفرنك
الـ ـس ــويـ ـس ــري ع ـن ــد م ـس ـتــوى
 0.305دينار ،فيما بقي الين
الياباني عند مستوى 0.002
دينار دون تغيير.

«المواشي» :حجز دعوى ضد وكيل
التجارة لجلسة  19نوفمبر
أف ــادت شــركــة نقل وت ـجــارة الـمــواشــي بــأنــه بــاإلشــارة إلى
إفصاحها السابق لدعوى استئناف رقم  2023-2017إداري
( 6دعوى ندب خبير رقم  2013-3128:إداري  20والتي عدلت
من طلب ندب خبير إلى طلب مبلغ  3.46ماليين دينار عبارة
عن دعم حكومي مستحق بموجب قرار مجلس الــوزراء رقم
 2012/721والمقامة مــن الشركة ضــد وكـيــل وزارة التجارة
ً
وال ـص ـنــاعــة بـصـفـتــه ،عـلـمــا أن حـكــم أول درجـ ــة ك ــان الحكم
لمصلحة الشركة بمبلغ  2.2مليون دينار.
وذك ــرت الـشــركــة أنــه تــم حجز الــدعــوى للحكم إلــى جلسة 19
نوفمبر .2018

«أسس» تنتهي من بيع حق انتفاع قسيمة
ذكـ ــرت شــركــة مـجـمــوعــة أس ــس ال ـقــاب ـضــة أن ــه تم
االنتهاء من إتمام صفقة بيع حق انتفاع قسيمة أمالك
الدولة بقيمة إجمالية  1.5مليون دينار ،والتنازل عن
ً
حق االنتفاع المملوك سابقا للشركة التابعة.
وأضافت الشركة أنه سينتج عن ذلك زيادة بند

ً
«رأس الخيمة» :الحوتي بدال من المنصوري

قررت شركة رأس الخيمة لصناعة األسمنت
األبيض والمواد االنشائية تعيين محمد أحمد
ً
ً
زايد الحوتي مديرا عاما بالوكالة بعد استقالة

صناديق سيادية تعتزم خفض حيازات األسهم
خشية الحرب التجارية واألوضاع الجيوسياسية
أظـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرت دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـشـ ــركـ ــة
إنفسكو إلدارة األص ــول أن أكثر
م ــن ث ـل ــث ص ـن ــادي ــق االس ـت ـث ـمــار
ال ـ ـس ـ ـي ـ ــادي ـ ــة ت ـ ـخ ـ ـطـ ــط ل ـخ ـف ــض
انكشافها على األسهم على مدى
ال ـس ـن ــوات ال ـث ــاث الـمـقـبـلــة بعد
أداء قــوي في  ،2017مشيرة إلى
الـ ـح ــروب ال ـت ـجــاريــة واألوض ـ ــاع
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة وال ـت ـق ـي ـي ـمــات
العالية بوصفها عوامل معاكسة.
وخ ـل ــص ال ـت ـقــريــر ال ـس ـنــوي،
ال ـ ــذي يـسـتـنــد إل ــى لـ ـق ــاءات مع
 126من المستثمرين السياديين
وم ــدي ــري احـتـيــاطـيــات الـبـنــوك

الـمــركــزيــة بــأصــول قيمتها 17
تريليون دوالر ،إلى أن األسهم
تفوقت على السندات لتصبح
أكـبــر فـئــة أص ــول فــي المحافظ
بمتوسط  33في المئة ،ارتفاعا
من  29في المئة في .2017
وتـ ـحـ ـظ ــى األسـ ـ ـه ـ ــم بـ ـ ـ ــأوزان
كبيرة في المحافظ االستثمارية
ل ـ ـن ـ ـحـ ــو نـ ـ ـص ـ ــف الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــادي ـ ــق
ال ـس ـيــاديــة ف ــي ال ــوق ــت الـحــالــي،
إال أن نسبة  40في المئة منها
أبدت رضاها عن الوضع القائم،
ب ـي ـن ـم ــا ت ـ ـنـ ــوي  35ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة
خفض انكشافها على األسهم

فــي ال ـمــدى الـمـتــوســط ،بحسب
"إنفسكو".
وأجريت المقابالت في الفترة
من يناير إلى مارس ،وهو فصل
ا تـســم بتقلب األ س ـهــم العالمية،
وي ـع ـت ـق ــد ب ـع ــض ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
أن ـهــا م ــا زالـ ــت م ـعــرضــة لعملية
تصحيح.
وم ـ ـ ـ ــن ب ـ ـيـ ــن م ـ ـبـ ــاعـ ــث الـ ـقـ ـل ــق
الرئيسية احتمال نشوب حرب
تجارية ومخاطر جيوسياسية،
وح ـق ـي ـقــة إن ت ـق ـي ـي ـمــات األس ـهــم
عالية س ــواء على أس ــاس مطلق
أو نسبي.

«الماسة» :العطلة الصيفية قد تؤثر
على نشاط التداول في المنطقة
أدت ب ـي ــان ــات ال ـت ــوظ ـي ــف الـ ـت ــي جـ ـ ــاءت أقـ ـ ــوى مــن
التوقعات إلــى ارتـفــاع األسـهــم األميركية ،على الرغم
من تصاعد الحرب التجارية بين الــواليــات المتحدة
والصين .وتراجعت أسعار النفط هذا األسبوع ،حيث
خسر خام برنت  -2.7في المئة ،في حين انخفض خام
غرب تكساس الوسيط بنسبة  -0.47في المئة ،يأتي
هذا على خلفية إعالن المملكة العربية السعودية رفع
إنتاج النفط بمقدار  500ألف برميل يوميا.
على مدار األسبوع ،وحسب تقرير "الماسة كابيتال"
األسبوعي لالستثمار ،غيرت أسواق اإلمارات تحركاتها
الهبوطية في األسابيع الماضية ،لتصل إلى  2.1و0.9

الـمــوجــودات المتداولة بمبلغ  1.5مليون دينار،
انخفاض بند الموجودات غير المتداولة بمبلغ
 1.3مليون دينار ،وتقييد ربــح خــال فترة الربع
الثالث المنتهي في  30سبتمبر  2018بمبلغ 190
ألف دينار.

في المئة لسوق دبي المالي وسوق أبوظبي لألسهم
على التوالي .وأنهت كل من الكويت والبحرين األسبوع
على ارتفاع بنسبتي  1.1و 1.5في المئة على التوالي.
وﮐﺎﻧت اﻟﻣﻣﻟﮐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻣﺻر وﺳﻟطﻧﺔ
ﻋﻣﺎن ﻓﻲ الجانب السلبي بخسائر بلغت ﻧﺳﺑتها -1.6
و -1.4و -1.0في المئة ﻋﻟﯽ اﻟﺗواﻟﻲ أﺳﺑوﻋيا.
تخضع نتائج الربع الثاني للمراقبة عن كثب من
قـبــل الـمـسـتـثـمــريــن ،فــي حـيــن اليـ ــزال مــن الـمـتــوقــع أن
يكون للعطالت الصيفية آثارها على نشاط التداول
في المنطقة خالل الفترة المقبلة.

مدير عام الشركة على حسن جكة المنصوري،
ً
اعتبارا من تاريخ .2018/7/19
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اقتصاد
 25.7مليون دينار أرباح «بوبيان» في النصف األول بنمو %18
ةديرجلا
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الماجد :ثقة عمالئنا واستراتيجيتنا الناجحة وقوة مواردنا البشرية أهم أسباب النجاح
قال عادل الماجد ،إن مسيرة
النجاح التي بدأها بنك بوبيان
قبل تسع سنوات تستمر
في تحقيق نتائج إيجابية
واالستحواذ على حصص
سوقية في مختلف القطاعات
سواء في خدمات األفراد أو
الشركات.

أعلن ً بنك بوبيان تحقيقه
أربــاحــا صافية فــي النصف
األول من العام الحالي بلغت
 25.7مـلـيــون د ي ـن ــار بنسبة
ن ـمــو  18ف ــي ال ـم ـئــة م ـقــارنــة
ب ــال ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا م ــن ال ـع ــام
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي وب ــربـ ـحـ ـي ــة سـهــم
 9.72فلوس مقارنة مع 8.09
فلوس في الفترة ذاتها العام
الماضيً .
وتعليقا على هذه النتائج
اإليجابية ،قــال نائب رئيس
م ـج ـل ــس اإلدارة وا ل ــر ئـ ـي ــس
التنفيذي للبنك عادل الماجد،
إن مسيرة النجاح التي بدأها
بنك بوبيان قبل تسع سنوات
تـسـتـمــر ف ــي تـحـقـيــق نـتــائــج
إيـجــابـيــة واالس ـت ـحــواذ على
حصص سوقية في مختلف
القطاعات ســواء في خدمات
األفراد أو الشركات.
وأضـ ـ ــاف ال ـم ــاج ــد أن ذلــك
يدل على مدى الثقة التي بات
البنك يتمتع بها في مختلف
األوساط ،سواء على مستوى
ـاء،
الـ ـمـ ـس ــاهـ ـمـ ـي ــن أو الـ ـعـ ـم ـ ً
وه ـ ــو مـ ــا ان ـع ـك ــس إي ـج ــاب ـي ــا
على ارتفاع جميع مؤشرات

ال ـب ـن ــك ال ـم ــال ـي ــة ،إل ـ ــى جــانــب
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـن ــاج ـح ــة،
التي أطلقها البنك عام 2010
واسـتــراتـيـجـيـتــه لـلـفـتــرة من
 2014الى .2020

نمو إيجابي في أبرز المؤشرات
مؤشرات
وأضاف أن جميع
ً
الرئيسية شهدت نموا
البنك ً
ملحوظا حتى نهاية النصف
األول إذ ار ت ـ ـ ـفـ ـ ــع إ جـ ـم ــا ل ــي
األص ـ ـ ــول إل ـ ــى  4.2م ـل ـي ــارات
دي ـ ـنـ ــار ب ـن ـس ـبــة ن ـم ــو ق ــدره ــا
 12ف ــي ال ـم ـئــة ،ك ـمــا ارتـفـعــت
اإليـ ــرادات التشغيلية لتصل
إلــى  71مليون دينار بنسبة
ن ـم ــو قـ ــدرهـ ــا  18فـ ــي ال ـم ـئــة،
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ــادة ودائـ ـ ــع
الـ ـعـ ـم ــاء إل ـ ــى  3.5م ـل ـي ــارات
دي ـن ــار بـنـمــو نـسـبـتــه  12في
المئة.
وأوض ــح أن إجمالي قيمة
حـ ـق ــوق ال ـم ـل ـك ـيــة فـ ــي ال ـب ـنــك
ارتفع ليصل إلى  378مليون
دينار مقارنة مع  352مليون
ديـ ـ ـن ـ ــار إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ارت ـ ـفـ ــاع
م ـح ـف ـظــة ال ـت ـم ــوي ــل إل ـ ــى 3.1

مليارات دينار بنسبة نمو 13
في المئة إلى جانب االرتفاع
الـ ـمـ ـت ــواص ــل لـ ـق ــاع ــدة ع ـمــاء
البنك.
وذكــر أن الحصة السوقية
مـ ــن الـ ـتـ ـم ــوي ــل ب ـص ـف ــة عــامــة
ارتـفـعــت إل ـ ًـى حــوالــي  8.3في
المئة حاليا  ،بينما ارتفعت
ـان م ــن
حـ ـ ـص ـ ــة بـ ـ ـن ـ ــك بـ ـ ــوب ـ ـ ـيـ ـ ـ ً
تـمــويــل األف ـ ــراد ت ـحــديــدا إلــى
حوالي 11في المئة الى جانب
تحقيق معدالت نمو متميزة
ف ـ ــي ال ـم ـح ـف ـظ ــة االئ ـت ـم ــان ـي ــة
للشركات وصلت إلى  11في
المئة عن طريق جذب العديد
م ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة
المعروفة بمالء تها المالية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة م ــع الـتـمـســك
الـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــد بـ ــأع ـ ـلـ ــى م ـع ــاي ـي ــر
الـجــودة االئتمانية و دراســة
وتنويع المخاطر.

خدمة العمالء
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى قـ ــال
الـ ـ ـم ـ ــاج ـ ــد ،إن الـ ـبـ ـن ــك وب ـع ــد
وصوله إلــى الفرع  42سوف
يستمر في افتتاح المزيد من

أهم المؤشرات المالية لبنك بوبيان  -المبالغ بالمليون د.ك
المؤشر

النصف األول 2018

النصف األول 2017

التغير

صافي األرباح

25.7

21.9

%18

اإليرادات التشغيلية

71

60

%18

ودائع العمالء

3.542

3.172

%12

محفظة التمويل

3.132

2.775

%13

األصول

4.167

3.733

%12

ً
موازاة
الفروع ،مؤكدا أنه «في
ً
تــوسـعـنــا ال ـج ـغــرافــي محليا
لنكون األق ــرب إلــى عمالئنا،
نحن مستمرون في االستثمار
ف ــي الـ ـخ ــدم ــات وال ـم ـن ـت ـجــات
المصرفية اإللكترونية التي
وضعتنا فــي مقدمة البنوك
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ل ـن ـل ـب ــي م ـخ ـت ـلــف
متطلبات عمالئنا».
وأضاف أن «بوبيان مستمر
ـويــات
ف ــي ت ـقــديــم أع ـلــى مـسـتـ ً
الخدمة لعمالئه انطالقا من

«المركزي» يوافق على زيادة رأسمال «وربة» %50
الغانم :نتجه بقوة إلى المزيد من التوسعات في العمليات التمويلية والتنموية
أعلن بنك وربة حصوله على موافقة بنك
الـكــويــت الـمــركــزي عـلــى زي ــادة رأس الـمــال
بنسبة  50في المئة ،بإصدار أسهم جديدة
ت ـط ــرح ل ــاك ـت ـت ــاب الـ ـخ ــاص لـلـمـســاهـمـيــن
المسجلين بتاريخ اإلصدار ،على أن تكون
عالوة اإلصدار لكل سهم  80فلسا ،تضاف
إل ــى القيمة االسـمـيــة للسهم الـبــالـغــة 100
فلس.
وق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـب ـنــك ورب ــة
شــاهـيــن ال ـغــانــم إن زيـ ــادة رأس ـم ــال البنك
تشكل سندا أساسيا في توسيع عملياته
ون ـم ــوه ــا وزي ـ ـ ــادة ق ــدرت ــه ع ـلــى ال ـت ـمــويــل،
باالستناد الى استراتيجيته التي ترتكز في
بنودها األساسية على دعم قطاع الشركات
واألعمال.
وأضاف الغانم أن بنك وربة سيكون على
مقدرة من توسيع مشاركاته في عمليات
ت ـمــوي ـل ـيــة ب ــال ـس ــوق ال ـك ــوي ـت ــي ،اإلقـلـيـمـيــة
وال ـعــال ـم ـيــة ،أي ـض ــا ،السـيـمــا أن مـشــاركـتــه
في عدد من صفقات التمويل الناجحة في
السنوات الماضية ساهمت الــى حد كبير
في تعزيز ثقة المستثمرين والعمالء بأدائه.
وتــابــع« :كما سيستطيع البنك توسيع
محفظته لالستثمار العقاري عبر عدد من
االستحواذات العقارية في أســواق جديدة
اسـتــراتـيـجـيــة ب ــأوروب ــا وال ـعــالــم ،عـلـمــا أن
تجربته الناجحة فــي هــذا الـقـطــاع فــي كل
مــن أسـ ــواق الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة وال ــوالي ــات

المتحدة جعلت منه الخيار األول للمستثمر
العالمي لجهة العوائد المجدية والثابتة
التي يؤمنها».

نمو سريع
وأوضح الغانم أن وكالة موديز العالمية
للتصنيف االئتماني أشارت في تصريحها
إلــى أن اإلص ــدار لــزيــادة رأس المال سيعزز
نـسـبــة حـقــوق الـمـســاهـمـيــن فــي رأس الـمــال
(الـشــريـحــة  )CET1( )1ل ــدى بـنــك ورب ــة كما
ف ــي ن ـه ــاي ــة دي ـس ـم ـبــر  ،2017م ـم ــا سـيــوفــر
رأس المال اإلضافي مجاال الستهالك رأس
المال في المستقبل ،في ظل النمو السريع
للموجودات.
وأردف« :نتوقع أن صافي نمو التمويل
لـ ــدى ال ـب ـنــك س ـي ـظــل مــرت ـف ـعــا بـنـسـبــة تــزيــد
على  30فــي المئة هــذا الـعــام ،بعد تسجيل
إج ـمــالــي نـمــو مــركــب بـنـسـبــة  48ف ــي المئة
خالل الفترة من  2014إلى  ،2017األمر الذي
أدى إلى تخفيض نسبة حقوق المساهمين
برأس المال».
وزاد« :كـ ـم ــا ذك ـ ــر ال ـت ـق ــري ــر ان إج ـمــالــي
نسبة رأس الـمــال األســاســي (الـشــريـحــة ،)1
والتي تتضمن صكوك رأس المال اإلضافي
(الشريحة  )AT1( )1بقيمة  250مليون دوالر،
التي تم إصدارها في مارس  ،2017سيرتفع
إلى  32.2في المئة على أساس تقديري كما

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

فــي نهاية ديسمبر  ،2017وذل ــك مــن نسبة
فعلية قدرها  21.3في المئة».
وأشار الى ان هذا يزيد بشكل كبير على
الحد األدنــى المطلوب بنسبة  11في المئة
(شاملة الـمـصــدات الرأسمالية التحوطية)
الذي فرضه بنك الكويت المركزي في بداية
هذه السنة ،في إطار تطبيقه متطلبات كفاية
ً
رأس المال وفقا لتعليمات بازل .3

مصدر موثوق
الى ذلك ،ورغم سنواته التشغيلية اليافعة
فــي الـســوق الكويتي استطاع بنك وربــة أن
يـتـحــول ال ــى مـصــدر مــوثــوق للتمويل وفــق
أحـكــام الشريعة اإلســامـيــة ،حيث كــانــت له
م ـش ــارك ــات نــاج ـحــة ف ــي إصـ ـ ـ ــدارات صـكــوك
لمؤسسات مالية ومصارف إقليمية.
وم ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـصـ ـفـ ـق ــات ص ـف ـق ــة ت ـم ــوي ــل
استراتيجية فــي قـطــاع الـطـيــران بالكويت،
تتمحور ح ــول نـجــاح مـشــاركـتــه فــي إنـجــاز
صفقة تـمــويــل مـشـتــرك مـتــوافـقــة مــع أحـكــام
الشريعة اإلسالمية بقيمة  300مليون دوالر
( 91،4مليون دينار) ،لمصلحة شركة االفكو
لتمويل شراء وتأجير الطائرات.
وك ــذل ــك م ـش ــارك ـت ــه ف ــي ت ـم ــوي ــل مـشـتــرك
لمصلحة بـنــك زراعـ ــات االش ـتــراكــي التركي
بقيمة  236مليون دوالر المطابق ألحكام
الشريعة اإلسالمية وعلى أساس المرابحة،

شاهين الغانم
وقــد حـقــق االكـتـتــاب فــي هــذه الصفقة أكثر
بنسبة  1.6مــن الـمـتــوقــع ،كـمــا كــانــت للبنك
مـشــاركــة ناجحة فــي تنسيق اص ــدار شركة
التطوير العقاري مــراس القابضة ومقرها
في دبي ،لصكوك بلغت قيمتها  400مليون
دوالر .ولفت الغانم أيضا الى أن زيادة رأس
المال عامل مساعد لضخ استثمارات إضافية
فــي تـطــويــر بنية الـبـنــك الــرقـمـيــة ،وبالتالي
تقديم خدمات مصرفية رقمية عالية الجودة،
وأيـ ـض ــا ل ـل ـتــوســع ال ـج ـغ ــراف ــي ع ـب ــر إن ـش ــاء
وافتتاح أفرع جديدة عبر أرجاء الكويت.

شـعــاره (نعمل بإتقان) الــذي
أصبح سمة لجميع ما يقدمه
البنك من خدمات ومنتجات
ت ـ ـهـ ــدف إلـ ـ ــى ت ـس ـه ـي ــل ح ـي ــاة
العمالء ومنحهم المزيد من
السهولة في مناحي حياتهم
اليومية».
ولـفــت فــي ه ــذا اإلطـ ــار إلــى
اس ـت ـمــرار تــربــع بـنــك بوبيان
عـلــى قـمــة خــدمــة الـعـمــاء في
ال ـك ــوي ــت م ــن خـ ــال حـصــولــه
عـلــى جــائــزتـيــن مــن مؤسسة

عادل الماجد

«س ـيــرفــس ه ـي ــرو» الـعــالـمـيــة
المتخصصة بقياس مستوى
رضــا الـعـمــاء ،وهـمــا جائزة
ا لـ ـ ـم ـ ــر ك ـ ــز األول فـ ـ ــي خ ــد م ــة
العمالء على مستوى جميع
ال ـق ـطــاعــات االق ـت ـصــاديــة في
الكويت ،وذلك للمرة الثالثة،
إضافة إلى جائزة أفضل بنك
إســامــي فــي خــدمــة الـعـمــاء
لـلـعــام ال ـثــامــن عـلــى الـتــوالــي
منذ عام .2010
وذك ـ ـ ــر أن «ث ـ ـقـ ــة ع ـمــائ ـنــا

ً
كانت في محلها دائما ،مما
س ــاه ــم فـ ــي ح ـص ــول ـن ــا عـلــى
المميزتين
هاتين الجائزتين
ً
على مستوى الكويت» مؤكدا
اسـتـمــرار الـبـنــك فــي الحفاظ
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــواه ال ـم ـم ـي ـ ًـز فــي
خ ــدم ــة الـ ـعـ ـم ــاء ،فـ ـض ــا عــن
ح ـف ــاظ ــه ع ـل ــى قـ ـ ــوة م ـ ـ ــوارده
البحرية التي تعد من أسباب
نجاحه.

تكافل» :قتيبة النصف
«بيتك
ً
ً
رئيسا تنفيذيا
رحب رئيس مجلس إدارة شركة بيتك للتأمين
التكافلي (بيتك تكافل) عاهد العيسى ،بانضمام
قتيبة النصف إلى اإلدارة التنفيذية للشركة في
منصب الــرئـيــس التنفيذي ،ال ــذي يــأتــي ضمن
جهود الشركة لتعزيز موقعها وأنشطتها في
السوق المحلي باالستعانة بالكوادر الوطنية
ذات الـ ـخـ ـب ــرة ال ـك ـب ـي ــرة فـ ــي ص ـن ــاع ــة ال ـتــأم ـيــن
التكافلي.
ويمتلك النصف خبرة كبيرة في نفس مجال
عمل الشركة ،التي تعد من كبرى شركات التأمين
التكافلي على مستوى الـســوق الـكــويـتــي ،كما
يـتـمـتــع بـخـبــرة كـبـيــرة ف ــي س ــوق ال ـتــأم ـيــن ،من
خالل تقلده مناصب قيادية في شركات التأمين،
إضــافــة إل ــى م ـه ــارات ق ـيــاديــة مـمـيــزة وعــاقــات
مـتـعــددة مــع أق ـطــاب االق ـتـصــاد الـمـحـلــي ،حيث
يساهم بذلك في جهود الشركة لتوسيع دورها
وأنشطتها وحصتها السوقية على المستويين
المحلي واإلقليمي.
ويتميز النصف بقدرته على بناء فرق عمل
ناجحة ،وتحفيز الروح القيادية لدى العاملين
معه لتحمل المسؤولية وإ ن ـجــاز الـمـهــام وفق
ال ـص ــاح ـي ــات ال ـم ـم ـن ــوح ــة ،ك ـم ــا ي ـح ــرص عـلــى
تعزيز األداء المهني واالرتقاء بمستوى جودة
الخدمة ،ويتبنى العديد من السياسات التي من
شأنها تطوير األداء وتعزيز الربحية ومواجهة
الـمـنــافـســة ،وخــاصــة فــي ظــل إق ـبــال كـبـيــر على
خــدمــات الـتــأمـيــن الـتـكــافـلــي ،ووجـ ــود منافسة
شديدة بين الشركات في هذا المجال.

قتيبة النصف

انضمام النصف إلى
اإلدارة التنفيذية يأتي
ضمن جهود الشركة
لتعزيز موقعها
وأنشطتها

العيسى

«التجاري» يعلن فائزي سحب حملة «سفرتك على كيفك»
أعلن البنك التجاري الكويتي
أسـ ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن األرب ـ ـعـ ــة في
ا ل ـ ـس ـ ـحـ ــب األول م ـ ـ ــن ح ـم ـل ـت ــه
ال ـم ــوج ـه ــة ألصـ ـح ــاب ب ـطــاقــات
الـتـجــاري" ،سفرتك على كيفك"
ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـي ــح لـ ـه ــم ال ـت ـخ ـط ـيــط
لـسـفــرتـهــم ال ـقــادمــة والـحـصــول
على تذاكر وكاش وفوقها كيلو
ذهب.
هذا وقد تم إجراء السحب في
المركز الرئيسي للبنك بحضور
ممثل وزارة التجارة والصناعة،
إذ تم اإلعالن عن أربعة فائزين
بقسيمة سفر ،إضافة إلى مبلغ
نقدي ،وجاء إعالن الفائزين على
النحو التالي:
فاز كل من علي مناع العجمي
وهـ ـ ـ ـ ـ ــادي ع ـ ـبـ ــدالـ ــرضـ ــا م ـ ـيـ ــرزا
وزاريما زيكيروفا بقسيمة سفر
ً
ً
بـمـبـلــغ  1750ديـ ـن ــارا كــويـتـيــا،

إضافة إلى مبلغ نقدي قدره 250
ً
ديـنــارا ،بينما فــاز عذبي عقاب
المطيري بقسيمة سفر بمبلغ
ً
 2750ديـنــارا إضــافــة إلــى مبلغ
ً
كاش قدره  250دينارا.
وقـ ـ ــد عـ ـب ــر ال ـ ـفـ ــائـ ــزون ب ـهــذه
ا لـجــوا ئــز القيمة ،عند إبالغهم
ً
هاتفيا بفوزهم ،عن سعادتهم
وام ـت ـن ــان ـه ــم ل ـل ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري
الكويتي ،الذي أتاح لهم فرصة
ال ـفــوز بـقـســائــم الـسـفــر ومـبــالــغ
كاش.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرض تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــه
ع ـل ــى ا ل ـس ـح ــب األول لـلـحـمـلــة
والجوائز التي توفرها للفائزين
استهل حميد إبراهيم سلمان
الـمــديــر الـعــام لقطاع الخدمات
ً
المصرفية لألفراد حديثه مهنئا
الفائزين ا لــذ يــن حالفهم الحظ
في هذا السحب.

وق ـ ـ ـ ــال س ـ ـل ـ ـمـ ــان« ،مـ ـ ـ ــا زالـ ـ ــت
الفرصة سانحة أ م ــام عمالئنا
الـ ـ ـك ـ ــرام ل ـل ـف ــوز فـ ــي ال ـس ـح ـب ـيــن
الـقــادمـيــن ،والـلــذيــن س ــوف يتم
إجـ ــراؤه ـ ـمـ ــا الخـ ـتـ ـي ــار ث ـمــان ـيــة
ف ــائ ــزي ــن ل ـل ـفــوز بـقـسـيـمــة سفر
ت ـتــراوح قيمتها مــا بـيــن 1750
ً
ً
دينارا و 2750دينارا إضافة إلى
السحب الــرابــع واألخ ـيــر ،الــذي
سوف يقام الختيار عميل واحد
سعيد الحظ للفوز بكيلو واحد
من الذهب الخالص».
وأوضـ ـ ــح أن ك ــل  10دنــان ـيــر
ي ـن ـف ـق ـهــا ال ـع ـم ـي ــل ب ــاس ـت ـخ ــدام
بطاقته االئتمانية داخل الكويت
تمنحه فرصة واح ــدة للدخول
في السحب الشهري والسحب
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي وك ـ ـ ـ ــل  10دن ــانـ ـي ــر
ينفقها العميل خ ــارج الكويت
باستخدام بطاقته االئتمانية أو

بطاقة السحب اآللي
أو البطاقة المسبقة
الدفع تمنح العميل
ثالث فرص للدخول
في السحب الشهري
والسحب النهائي.
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا جـ ـمـ ـي ــع
عـ ـ ـم ـ ــاء ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
إلـ ــى ال ــدخ ــول على
صفحة البنك على
اإلنترنت والتعرف
عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـجـ ـ ــوائـ ـ ــز،
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ت ـ ــوف ـ ــره ـ ــا
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـحـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة
وآل ـيــة ال ــدخ ــول والـحـصــول
على معلومات إضافية عنها،
كذلك االطــاع على المعلومات
المهمة عن استخدام البطاقات
المصرفية خــال موسم السفر
للتمتع بسفر آمــن ،إضافة إلى

أحدث المعلومات عن منتجات
التجاري المصرفية والعروض
ً
المصممة خصوصا لتلبية كل
احتياجات العمالء.

ً
ً
 ...و«برقان» يعلن فائزي «يومي» الخاجة رئيسا تنفيذيا لـ «البحرين األولى»

أسعار المعادن الثمينة والنفط

أع ـل ــن ب ـنــك بــرقــان
أسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ال ـ ـفـ ــائـ ــزيـ ــن
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــوبـ ـ ــات
اليومية على حساب
يـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــي ،وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز ك ــل
واح ــد منهم ب ـ ــ5.000
دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،وال ـ ـفـ ــائـ ــزون
ه ـ ــم :ع ـب ــدال ـل ــه حـســن
الـ ـ ـسـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــي ،سـ ـنـ ــدس
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــود ال ـ ـش ـ ـطـ ــي،
جرفندر سنج ساهني،
سميرة خضير الشمري ،ومكية سليمان خواجة.
وباإلضافة للسحب اليومي ،يوفر «برقان» سحبا ربع سنوي
لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة  125.000دينار.
ولـلـتــأهــل للسحوبات رب ــع الـسـنــويــة يتعين عـلــى الـعـمــاء أال
يقل رصيدهم عن  500دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ
الـسـحــب ،كـمــا أن كــل  10دنــانـيــر تمثل فــرصــة واح ــدة لــدخــول
السحب .وإذا كــان رصيد الحساب  500ديـنــار ومــا فــوق ،فإن
صاحبه سيكون مؤهال لدخول كل السحوبات اليومية وربع
السنوية.

أعلن مجلس إدارة شركة البحرين األولى تعيين رئيس مجلس اإلدارة
الحالي وليد الخاجة رئيسا تنفيديا بالوكالة ،وسيتسلم مهامه ابتداء من
 12الجاري ،خلفا ألمين العريض ،الذي تم تعيينه مؤخرا ليشغل منصب
الرئيس التنفيذي لشركة ادامة الذراع العقارية -شركة ممتلكات القابضة
وهي الصندوق السيادي لمملكة البحرين.
ويــأتــي اختيار الخاجة لتأكيد استقرار المستوى القيادي للشركة،
ويشغل الخاجة منصب رئيس مجلس إدارة البحرين االولــى منذ مايو
 ،2014وتحت قيادته تضاعفت قيمة أصول الشركة المدرة للدخل ،وزادت
إيراداتها من اإليجار بأربعة أضعاف ،حيث طورت سلسلة من المشاريع
الجديدة في الجنبية والسيف بالبحرين.
ونجحت الشركة في تحويل األراضي الخام إلى مشاريع مدرة للدخل،
ولــديـهــا خـطــط واض ـحــة لـلـتــوســع ،حـيــث ب ــدأ الـعـمــل فــي الـمــرحـلــة األول ــى
من مشروع تجزئة في منطقة السيف ،وتبحث الشركة خططا للتوسع
واالستحواذ .وتزامن هذا اإلعالن مع االحتفال باكتمال ونجاح المرحلة
الثانية واالخيرة لمشروعها متعدد االستخدام في منطقة الجنبية.
وصرح الخاجة« :نحن سعداء جدا باالحتفال بإنجاز قرية المركادو،
لقد قمنا ببناء وتسليم فلل ذات جودة عالية لتصبح واحــدة من أفضل
الفلل السكنية المتوفرة في السوق اليوم».
وأش ــار إلــى أن «فـلــل الـمـشــروع جــاهــزة للبيع والتسليم ال ـفــوري ،وقد
تم فعليا انتقال أحد المالك لوحدته الخاصة ،وتتكامل القرية مع مركز
التجزئة المجاور ،والذي يجعل الحي بالكامل ينبض بالحياة».

وليد الخاجة
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اقتصاد

إثر تراجع حدة التوترات التجارية التي تواصل قرارات ترامب وإجراءات الدول المقابلة تصعيدها
عانت أسواق األسهم
العالمية في الفترة األخيرة من
ضغوطات كبيرة على خلفية
المخاوف من احتمال نشوب
حرب تجارية عالمية شاملة،
وهي مخاوف ألقت بظاللها
على المستثمرين واألسواق
ورفعت مستوى حالة عدم
اليقين بشأن األسواق.

ذكــر التقرير األسـبــوعــي لشركة
رس ــام ـي ــل لــاس ـت ـث ـمــار أن أس ـ ــواق
األسـهــم العالمية شهدت األسبوع
ً
ً
ال ـمــاضــي ان ـت ـعــاشــا طـفـيـفــا وســط
تحقيق مؤشرات األسهم العالمية
بـعــض الـمـكــاســب إث ــر تــراجــع حــدة
ال ـتــوتــرات الـتـجــاريــة الـتــي تــواصــل
ق ــرارات الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
ترامب وإجراءات الدول المقابلة في
تصعيد حدتها.
ووفــق التقرير ،شهدت تــداوالت
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ارت ـف ــاع مؤشر
م ـ ـ ـ ــورغ ـ ـ ـ ــان س ـ ـتـ ــان ـ ـلـ ــي كـ ــاب ـ ـي ـ ـتـ ــال
إن ـتــرنــاش ـيــونــال بـنـسـبــة  1.17في
المئة ،في حين حقق مؤشر Dow
 Jones Global Titansمـكــا ســب
بنسبة  1.5في المئة.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،كــانــت أس ــواق
األس ـ ـهـ ــم ال ـع ــال ـم ـي ــة ت ـع ــان ــي خ ــال
الـفـتــرة األخ ـيــرة ضـغــوطــات كبيرة
على خلفية المخاوف من احتمال
نشوب حرب تجارية عالمية شاملة،
وهي المخاوف التي ألقت بظاللها
على المستثمرين واألسواق ورفعت
مـسـتــوى حــالــة ع ــدم الـيـقـيــن بشأن
األسواق.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ــرات األسـ ـ ـه ـ ــم
األميركية أنهت في الغالب تداوالت
األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي الـقـصـيــر على
خلفية إح ــدى ال ـع ـطــات الرسمية
على ارتفاع.
وشهد األسبوع الماضي تحقيق
مؤشر  S&P 500مكاسب بنسبة 1.5
فــي المئة ،فــي الــوقــت ارتـفــع مؤشر
 Dow Jonesالصناعي بنسبة 0.8
في المئة.
وكان الرابح األكبر خالل تداوالت
األسبوع الماضي مؤشر Nasdaq
ّ
المركب ،الــذي أنهى األسـبــوع على
تـحـقـيــق م ـكــاســب بـنـسـبــة  2.4في
المئة .وكان يوم الخميس الماضي
قد شهد اإلعالن عن محضر اجتماع

األشهر القادمة .ويتوقع اقتصاديون
نمو الناتج المحلي اإلجمالي في
الواليات المتحدة بحوالي  3.9في
الـمـئــة فــي الــربــع ال ـثــانــي مــن الـعــام
الحالي.
وكــان االقتصاد األميركي حقق
ً
ن ـم ــوا بـنـسـبــة  2.2ف ــي ال ـم ـئــة فقط
في الربع األول من عــام  ،2018لكن
م ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن تـ ـ ــؤدي مـبـيـعــات
التجزئة القوية وإجـمــالــي اإلنفاق
االسـتـهــاكــي إلــى دفــع نمو الناتج
الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي إل ــى مــا يـقــارب
ضعف الربع السابق.
وإذا ما تحققت هــذه التوقعات،
فـمــن الـمـتــوقــع أن تستفيد األسـهــم
األمـيــركـيــة بشكل كـبـيــر .مــن المهم
مـ ــراق ـ ـبـ ــة ال ـ ــدخ ـ ــل الـ ـشـ ـخـ ـص ــي فــي
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة خ ــال األشـهــر
القادمة كمؤشر للنمو االقتصادي.

أوروبا
م ـج ـل ــس االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي
األم ـي ــرك ــي ل ـش ـهــر ي ــون ـي ــو ،وأظ ـهــر
وج ــود م ـخــاوف ل ــدى المجتمعين
م ــن قـضـيــة ال ـت ـعــري ـفــات وال ــرس ــوم
الجمركية وغيرها من القيود التي
تؤثر على وضــع التجارة العالمي
وتهدد بــانــدالع حــرب تجارية بين
ً
ال ــدول .ووف ـقــا لمحضر االجـتـمــاع،
قال بعض المسؤولين المشاركين
في االجتماع إن المخاوف التجارية
ً
تؤثر سلبا على اإلنفاق الرأسمالي
وتتسبب باتخاذ الشركات قــرارات
ب ـت ـق ـل ـيــص ح ـج ــم ه ـ ــذا اإلن ـ ـفـ ــاق أو
تأجيله.
ً
ومــع ذلــك ،يبدو أن هناك اتفاقا
ً
عـ ــامـ ــا بـ ـي ــن مـ ـس ــؤول ــي الـ ـف ــدرال ــي
األميركي بشأن المزيد من الزيادة
ف ــي أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة رغـ ــم ال ــري ــاح
ال ـم ـعــاك ـســة ال ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا .ومــن
الـمـهــم اإلش ـ ــارة إل ــى كيفية تفاعل

سوق السندات مع محتوى محضر
اجتماع مجلس االحتياطي الفدرالي
األميركي ،إذ وصل منحنى العائد
ب ـيــن سـ ـن ــدات ال ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة
التي يــراوح أجلها من سنتين إلى
 10س ـنــوات إل ــى أدن ــى مـسـتــوى له
ً
ً
خــال  11عــامــا تقريبا ،مما يشير
إلى أننا سنشهد معدالت نمو أعلى
ومستويات الـفــائــدة ستتباطأ في
المدى القريب.
وه ـ ـ ــذا ال ـت ـس ـط ـيــح فـ ــي مـنـحـنــى
ال ـعــائــد يـمـكــن أن يـتـفــاقــم ويصبح
ً
مـعـكــوســا ف ــي الـنـهــايــة األمـ ــر ال ــذي
ً
سيشكل مؤشرا على ركود قادم.
وعـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد االقـ ـتـ ـص ــادي،
ش ـهــد األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي إصـ ــدار
مجموعة من البيانات االقتصادية
في الــواليــات المتحدة التي جاءت
نتائجها مطمئنة.
وأظ ـ ـه ـ ــرت الـ ـبـ ـي ــان ــات الـ ـت ــي تــم

نـ ـش ــره ــا ارت ـ ـف ـ ــاع الـ ــوظـ ــائـ ــف غـيــر
الــزراعـيــة بـمـقــدار  213ألــف وظيفة
في شهر يونيو الماضي مقارنة مع
التقديرات التي كانت تتوقع نجاح
االقتصاد األميركي في إضافة 195
ألف وظيفة.
وتــم تسجيل هــذه المكاسب في
الوظائف في قطاع صناعة الخدمات
المهنية ،وقـطــاع الصناعة وقطاع
خدمات الرعاية الصحية.
مـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،انـ ـخـ ـف ــض
التوظيف في قطاع التجزئة خالل
ش ـهــر يــون ـيــو ال ـمــاضــي ب ــواق ــع 22
ً
ألــف وظيفة ،مما يــؤثــر سلبا على
المكاسب التي تم تحقيقها في هذا
القطاع خــال شهر مايو الماضي،
التي بلغت  25ألف وظيفة.
كما أظهرت البيانات االقتصادية
التي تم نشرها ارتفاع نمو األجور
في شهر يونيو بنسبة  2.7في المئة،

«صناعات الغانم» تدعم «النساء المنتجات»
بمشاركة « 33بوتيك» أحد مشاريع «من كسب يدي»
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة ص ـ ـنـ ــاعـ ــات
ال ـغــانــم دعـمـهــا لتمكين الـنـســاء
المنتجات من متلقي المساعدات
االجتماعية ،مــن خــال رعايتها
م ـش ــروع حــاض ـنــة « 33بــوت ـيــك»،
أحــد مشاريع مـبــادرة «مــن كسب
ي ــدي» غـيــر الــربـحـيــة ،بــالـتـعــاون
مــع وزارة ال ـشــؤون االجتماعية
والعمل واألمانة العامة لألوقاف.
ويـهــدف مـشــروع « 33بوتيك»
إل ـ ــى ت ـق ــدي ــم الـ ــدعـ ــم ل ـل ـم ـشــاريــع
ال ـنــاش ـئــة ال ـتــي تـطـلـقـهــا الـنـســاء
المنتجات من متلقي المساعدات
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ،وي ـ ـش ـ ـمـ ــل ذلـ ــك
تقديم الدعم الـمــادي والمعنوي
لتأهيلهن لخوض سوق العمل،
ومساعدتهن في زيــادة مدخول
أسرهن ،والوصول إلى االستقالل
المادي.
والـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ف ـ ــي ال ـح ــاض ـن ــة
ح ـ ـ ـصـ ـ ــري ل ـ ـل ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـف ـ ـيـ ــدات م ــن
المساعدات المادية التي تقدمها
وزارة ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون اال ج ـت ـم ــا ع ـي ــة
والعمل ،والالتي تتراوح أعمارهن
مــا بـيــن  20و 50عــامــا ،وتسعى

الحاضنة كذلك لتنظيم معارض
مـخـتـلـفــة ع ـلــى مـ ــدار الـ ـع ــام ،يتم
مـ ــن خ ــال ـه ــا اخـ ـتـ ـي ــار م ـش ــاري ــع
مـخـتـلـفــة م ــن ت ـلــك ال ـم ــدرج ــة في
الحاضنة ،إلتاحة فرصة تسمح
لهم بالتفاعل مــع أكـبــر عــدد من
الجماهير.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لالتصاالت الشاملة في صناعات
الـ ـغ ــان ــم ع ـبــدال ـل ـط ـيــف ال ـ ـشـ ــارخ:
«نسعى دائما في صناعات الغانم
إلــى توسيع نـطــاق تعاوننا مع
مختلف الجهات ،سواء المحلية
أو اإلقليمية ،السيما لدعم رواد
األعمال».
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـشـ ـ ــارخ« :ت ــرت ـب ــط
أهداف هذه المبادرة مع عدد من
قيمنا وركــائــزنــا األســاس ـيــة في
الشركة ،خاصة فيما يتعلق بدعم
أصـ ـح ــاب ال ـم ـش ــاري ــع الـصـغـيــرة
وال ـم ـتــوس ـطــة وت ـم ـك ـيــن الـ ـم ــرأة،
ونحن نتمنى المزيد من النجاح
ل ـك ــل ال ـم ـش ــارك ـي ــن فـ ــي حــاض ـنــة
األعمال».
بدورها ،أثنت مديرة مشروع

فريق «من كسب يدي» مع عبداللطيف الشارخ وهدير شالش

«من كسب يدي» دالل سبيل على
ال ــدع ــم الـ ـ ــذي ت ـق ــدم ــه ص ـنــاعــات
الغانم للمشروع ،والــذي تضرب
من خالله خير مثال للمسؤولية

«كامكو» تستضيف الجيل الثامن
من «بروتيجيز»

فيصل حسن مع مرشحي الجيل الثامن
استضافت شركة كامكو لالستثمار الجيل الثامن
من بروتيجيز ،كجزء من الشراكة االستراتيجية لشركة
مشاريع الكويت (كيبكو) مع برنامج اإلرشاد الشبابي،
وذلك بمقر الجامعة األميركية في الكويت (.)AUK
وتعد ورشة العمل ،التي تحمل عنوان «يوم كامكو»،
جزءا من مبادرات المسؤولية االجتماعية المستمرة
لـ«كامكو» ،بالتعاون مع «مشاريع الكويت» ،والتي تركز
على تأهيل الشباب وتمكينهم ،ليصبحوا قادة الغد.
وبدأت ورشة العمل بكلمة ألقاها الرئيس التنفيذي
لقطاع تطوير األعمال في «كامكو» ،فيصل حسن ،الذي
قدم نبذة مختصرة عن منتجات وخدمات الشركة.
بعد ذلك ،كانت هناك جلسة أسئلة وأجوبة تمكن
خاللها مرشحو الجيل الثامن من الحصول على فهم
أفـضــل حــول اسـتـثـمــارات الـشــركــة ،وقـطــاع االستثمار
ب ــوج ــه ع ـ ــام .وق ـ ــاد الـ ـج ــزء ال ـت ــال ــي م ــن ورش ـ ــة الـعـمــل
مدير برنامج بروتيجيز شمالن البحر ،الــذي ساعد
المرشحين في جلسة استثنائية على تبادل األفكار
ح ــول سـبــل وض ــع اسـتــراتـيـجـيــة تـطــويــر لمشروعهم
القادم.

وفـ ــي تـعـقـيــب لـ ــه ،قـ ــال ح ـس ــن« :ت ـع ــد (ك ــام ـك ــو) من
الــداعـمـيــن المستمرين ل ـ (بــروتـيـجـيــز) ،وهــو برنامج
يهدف إلى تعزيز روح التحدي لدى الشباب ،ويقودهم
نحو اكتشاف إمكاناتهم الحقيقية ،مع تطوير المهارات
األساسية التي تفيد مستقبلهم الوظيفي».
وأضاف« :لقد كان امتيازا لـ(كامكو) أن تشهد على
األجيال السابقة التي مـ َّـرت بمراحل مختلفة من هذا
البرنامج ،واآلن نشهد الجيل الثامن».
وقــال إنــه «مــن األهمية بمكان أن تقوم المنظمات
بتنفيذ ومراقبة مسؤولياتها االجتماعية ،بغض النظر
عــن الـقـطــاع ال ــذي تعمل فـيــه ،للمساهمة فــي تحقيق
اقتصاد أكثر استدامة».
وتابع« :تركز أجندة (كامكو) السنوية للمسؤولية
االجتماعية للشركات بشكل أ ســا ســي على القضايا
المتعلقة بــالـصـحــة والـتـعـلـيــم والـبـيـئــة .وتــأتــي هــذه
المبادرات التي ينفذها برنامج بروتيجيز متماشية
مع مسؤولية الشركة االجتماعية وأهدافها لدعم قطاع
التعليم ،فــي الــوقــت ال ــذي تــدفــع الشباب إلــى توسيع
نطاق مساهمتهم وتأثيرهم في مجتمعنا».

االجتماعية المؤسسية ،وقدمت
للشركة درعا تذكارية تقديرا على
جهودها وتعاونها.
وصرحت سبيل« :نحن سعداء

بـ ـتـ ـع ــاونـ ـن ــا م ـ ــع شـ ــركـ ــة ب ـح ـجــم
وس ـم ـع ــة ص ـن ــاع ــات ال ـغ ــان ــم فــي
مبادرتنا ،وهذا ال يعد غريبا على
الشركة التي لها باع طويل ممتد
على مدى العقود في دعم العديد
من القضايا والفئات المجتمعية،
بـ ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك دعـ ـ ــم ال ـم ـش ــاري ــع
الشبابية وتمكين المرأة .تمكنا
من الحصول على عدد كبير من
المسجلين في البرنامج والذين
فاق عددهم توقعاتنا».
وأضافت أن الحاضنة أقامت
م ـع ــرض ــا اس ـت ـم ــر  11ي ــوم ــا فــي
م ـج ـم ــع األف ـ ـن ـ ـيـ ــوز خ ـ ـ ــال ش ـهــر
رم ـضــان ،شــاركــت فيه نخبة من
ال ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة المسجلة
فــي الـحــاضـنــة ،وتـمـكــن أصـحــاب
المشاريع من خالل هذا المعرض
مــن الـتــواصــل مــع ع ــدد كبير من
الجماهير من مختلف الشرائح،
وهـ ــو أحـ ــد األهـ ـ ـ ــداف الــرئـيـسـيــة
للمشروع.

 :Ooredooإنترنت تجوال
غير محدود مع Passport
أ طـ ـلـ ـق ــت Ooredoo
ب ـ ــاقـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــوال
Ooredoo Passport
ب ـح ـلــة جـ ــديـ ــدة ،حـيــث
تـتـيــح ل ـل ـع ـمــاء أث ـنــاء
السفر استخدام باقة
إن ـت ــرن ــت ب ــا ح ـ ــدود،
وب ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ــة إن ـ ـ ـتـ ـ ــرنـ ـ ــت
محدود ،في أكثر من
 60دولة حول العالم،
بما في ذلك روسيا،
الدولة المستضيفة
لكأس العالم .2018
بــاقــات ال ـت ـجــوال الـجــديــدة
م ـ ـ ـتـ ـ ــاحـ ـ ــة لـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع عـ ـ ـم ـ ــاء
 ،Ooredooس ـ ـ ــواء مـ ــن فـئــة
ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــع اآلج ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،أو ال ـ ــدف ـ ــع
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـبـ ــق ،بـ ـنـ ـف ــس الـ ـسـ ـع ــر
والمميزات.
تـتـيــح ب ــاق ــة ال ـت ـج ــوال My
 Passportغ ـي ــر ا ل ـم ـح ــدودة
إن ـتــرنــت غ ـيــر م ـح ــدود أث ـنــاء
الـ ـسـ ـف ــر مـ ـق ــاب ــل  12دي ـ ـنـ ــارا
أس ـب ــوع ـي ــا ،م ــواك ـب ــة ل ــزي ــادة
اس ـت ـخــدام ال ـع ـمــاء لشبكات
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــي،
لـ ـمـ ـش ــارك ــة أجـ ـم ــل ال ـل ـق ـط ــات
الـ ـم ــرئـ ـي ــة والـ ـمـ ـسـ ـم ــوع ــة مــع
أحـ ـب ــائـ ـه ــم عـ ـب ــر اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت،
م ـ ــن خـ ـ ــال س ـ ـنـ ــاب شـ ـ ــات أو
إنستغرام.
وتعليقا على ذلك ،صرحت
 Ooredooب ــأن إطـ ــاق هــذه

الـبــاقــة ال ـم ـطــورة ج ــاء تلبية
ل ـم ـت ـط ـل ـبــات الـ ـعـ ـم ــاء ،حـيــث
ت ـس ـعــى ال ـش ــرك ــة بــاس ـت ـمــرار
إل ــى تـقــديــم بــاقــات وخــدمــات
مـ ـكـ ـمـ ـل ــة لـ ـنـ ـم ــط اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
ال ـع ـم ــاء وأسـ ـل ــوب حـيــاتـهــم
ال ـع ـصــري ،حـيــث إن الـشــركــة
تعمل وفق سياسة تسعى من
خاللها إلثراء تجربة العمالء
وتحقيق تطلعاتهم.
وأكدت  Ooredooإيمانها
التام بأهمية توافر اإلنترنت
المتنقل لــدى العمالء ،حيث
إن ا س ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام اإل نـ ـ ـت ـ ــر ن ـ ــت
المتنقل على األجهزة أصبح
ً
ً
ج ـ ـ ـ ــزءا أسـ ــاس ـ ـيـ ــا مـ ــن ح ـي ــاة
األفـ ـ ـ ــراد ال ـع ـص ــري ــة .ويـمـكــن
تفعيل ا لـبــا قــة والتحكم بها
ً
وإعادة تجديدها تلقائيا من
خالل تطبيق My Ooredoo
للهواتف الذكية.

مقارنة مــع الشهر نفسه مــن العام
الماضي ،لكنه يبقى أقل بقليل من
التقديرات ،التي كانت تتوقع ارتفاعه
بنسبة  2.8في المئة.
أمـ ـ ــا ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس شـ ـه ــري فـقــد
أظهرت البيانات ارتفاع معدل نمو
األجور بنسبة  0.2في المئة ،مقارنة
مــع الـتـقــديــرات ،الـتــي كــانــت تتوقع
ارتفاعه بنسبة  0.3في المئة ،وبناء
عـلــى مــا تـقــدم بــإمـكــانـنــا ال ـق ــول ،إن
ً
األجـ ــور تـحـقــق ن ـمــوا ب ــاط ــراد على
أقل تقدير.
وعلى صعيد البطالة ،قفز معدل
البطالة إل ــى  4فــي المئة فــي شهر
يــون ـيــو ال ـم ــاض ــي م ـق ــارن ــة م ــع 3.8
فــي المئة فــي شهر مايو الماضي.
وي ـعــود الـسـبــب الــرئـيـســي فــي ذلــك
إلى ارتفاع أعداد األفراد الذين بدأوا
بالبحث عن عمل ،لذا من المتوقع أن
يتحقق هذا الطلب على الوظائف في

نجحت معظم مــؤشــرات أســواق
األسـهــم األوروب ـي ــة خــال األسـبــوع
ال ـم ــاض ــي ف ــي تـهـمـيــش ال ـض ـغــوط
المتعلقة بالمشاكل التي تواجهها
الحكومة األلمانية وحالة القلق التي
يعانيها العالم على خلفية المخاوف
من اندالع حرب تجارية عالمية.
وتمكن مؤشرا  Stoxx 50و Stoxx
 60م ــن االرتـ ـف ــاع بـنـسـبــة  0.97في
المئة و  0.64في المئة على التوالي.
وإضــافــة إلــى ذلــك فقد حقق مؤشر
 Daxاأللماني مكاسب بنسبة 1.55
فــي ال ـم ـئــة ،فــي حـيــن ارت ـفــع مؤشر
 CAC40ال ـف ــرن ـس ــي ب ـن ـس ـبــة  1فــي
المئة .أمــا مؤشر  FTSEالبريطاني
فقد تــراجــع بنسبة  0.25فــي المئة
خالل األسبوع.
وعلى الصعيد السياسي ،شهدت
ألمانيا تــراجــع حــدة المخاوف من
ان ـه ـيــار االئ ـت ــاف الـحـكــومــي ال ــذي

تـ ـت ــرأس ــه ال ـم ـس ـت ـش ــارة األل ـم ــان ـي ــة
آنـجـيــا مـيــركــل وذل ــك بـعــدمــا نجح
أط ــراف االئ ـتــاف فــي الـتــوصــل إلى
اتفاق حول عدة قضايا تعد مسألة
الهجرة أبرزها.
وبما أن ألمانيا هي صاحبة أكبر
األوروبي ،وهو
اقتصاد في االتحاد ّ
االقـتـصــاد ال ــذي ُيـصــنــف باعتباره
من االقتصادات المصدرة أكثر منها
مستوردة ،فــإن أي انهيار حكومي
وســط حــالــة الـتــوتــر الـتــي يشهدها
قطاع التجارة العالمي فمن المؤكد
أنه ستكون له تأثيرات سلبية.
وبناء عليه ،فإن نجاح االئتالف
الحكومي األلماني بالتوصل إلى
ات ـ ـفـ ــاق ،وتـ ــراجـ ــع ح ـ ــدة ال ـت ــوت ــرات
الـتـجــاريــة بفضل ن ـجــاح جماعات
الضغط في تخفيف حدة التعريفات
وال ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم الـ ـجـ ـم ــركـ ـي ــة األول ـ ـي ـ ــة،
والبيانات االقتصادية اإليجابية في
أوروبــا السيما في قطاع التصنيع
األلـ ـم ــان ــي ،كـ ــان ل ـهــا جـمـيـعـهــا أثــر
ً
جيد ووفرت دعما لألداء اإليجابي
ألس ـ ـ ــواق األسـ ـه ــم األوروب ـ ـي ـ ــة ه ــذا
األسبوع.
وفي المملكة المتحدة ّ
عبر بنك
إنكلترا عن «ثقة أكبر» في اقتصاد
المملكة المتحدة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ،إن الـ ـبـ ـي ــان ــات
االقتصادية التي تم نشرها أشارت
إلــى انتعاش فــي قطاع الصناعات
التحويلية ونـمــو قـطــاع الخدمات
في المملكة المتحدة .ويعتبر ذلك
ً
ً
مــؤشــرا واضـحــا على أن االقتصاد
ال ـب ــري ـط ــان ــي ي ـن ـت ـعــش فـ ــي أع ـق ــاب
التباطؤ الطفيف ال ــذي عــانــاه في
م ــرحـ ـل ــة م ـ ــا بـ ـع ــد ص ـ ـ ــدور ن ـتــائــج
االستفتاء حول خروج بريطانيا من
االتحاد األوروبــي .وشهد األسبوع
الماضي تــراجــع ال ــدوالر األميركي
بنسبة  1.08في المئة مقابل الجنيه
اإلسترليني.

«إيكويت» تستثمر أكثر من  2.8مليون
دوالر في المجتمع
مع تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تفوق %1
اس ـت ـك ـم ــاال ل ـ ــدوره ـ ــا كـجـهــة
عـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة رائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ف ـ ـ ــي إن ـ ـتـ ــاج
الـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات ،أصـ ـ ــدرت
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة إي ـ ـك ـ ــوي ـ ــت تـ ـق ــري ــر
التنمية المستدامة لعامي 2015
و ،2016الــذي يتناول تفاصيل
أداء المجموعة المتكامل ،بعد
اسـتـحــواذهــا على شــركــة أم إي
غـلــوبــال ( )MEGlobalفــي عــام
.2015
وكونه التقرير الخامس من
نوعه ،الذي يتم إصداره منذ عام
 ،2012تم إعداده بحسب معايير
وض ــواب ــط ال ـم ـب ــادرة الـعــالـمـيــة
إلعــداد التقارير ( ،)GRIليشمل
أداء المجموعة في جميع مواقع
عملها ،والتي تتضمن الكويت
واإلمـ ـ ـ ـ ــارات وكـ ـن ــدا والـ ــواليـ ــات
المتحدة ،فضال عن ذلك يشتمل
هــذا التقرير على شــرح مفصل
لـ«استراتيجية إيكويت للتنمية
المستدامة .»2025

وقال الرئيس التنفيذي إليكويت
د .رام ـيــش رام ــاج ـن ــدران« :تسعى
الـمـجـمــوعــة إل ــى تـحـقـيــق التنمية
المستدامة في جميع البلدان التي
تـسـتـضـيــف عـمـلـيــاتـهــا ،م ــن خــال
التركيز على ثالثة محاور رئيسية
تتمثل فــي اال ق ـت ـصــاد والمجتمع
والبيئة».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف رامـ ـ ــاج ـ ـ ـنـ ـ ــدران« :إذ
تشكل التنمية ا لـمـسـتــدا مــة هدفا
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا أس ــاسـ ـي ــا نـسـعــى
إلــى تحقيقه مــع كــل األط ــراف ذات
ال ـع ــاق ــة ،فــإن ـهــا تـنـطـبــق ع ـلــى كل
الجوانب في المجموعة ،وليست
م ـج ــرد ك ـل ـمــة ي ـتــم ت ــردي ــده ــا دون
تطبيق».
وم ــن أب ــرز مــا ج ــاء فــي التقرير
ال ــذي تضمن مــواضـيــع عــدة حول
التنمية المستدامة:
• ب ـلــغ إج ـم ــال ــي االس ـت ـث ـمــارات
المجتمعية  2.8مليون دوالر في
عامي  2015و.2016

راميش راماجندران

• تحقيق زي ــادة فــي القيمة
االقتصادية المتبقية من صفر
إل ــى  37.5م ـل ـيــون دوالر خــال
عامي  2015و.2016

«التركية» توقع اتفاقية مع «»Amex GBT
وقـ ـ ـع ـ ــت الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوط الـ ـج ــوي ــة
ال ـتــرك ـيــة ات ـفــاق ـيــة ش ــراك ــة مهمة
مــع «أميركن إكسبريس غلوبال
ب ـيــزنــس ت ــراف ــل» (،)Amex GBT
إحــدى الــوكــاالت الدولية الرائدة
في مجال سفريات الشركات.
وبـ ـم ــوج ــب هـ ـ ــذه االتـ ـف ــاقـ ـي ــة،
الـتــي وقعها محمد إلـكــر آيجي،
ر ئـيــس مجلس اإلدارة واللجنة
التنفيذية ل ـ «الـتــركـيــة» ،وجــريــج
أوهـ ـ ـ ـ ــارا ،رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
«أمـ ـي ــرك ــن إك ـس ـب ــري ــس غ ـل ــوب ــال
بـ ـ ـي ـ ــزن ـ ــس تـ ـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ـ ــل» ،سـ ـت ــوس ــع
«الـتــركـيــة» تـعــاونـهــا الـحــالــي مع
«أرامـ ـك ــس» إل ــى شــراكــة عالمية،
ح ـيــث كــانــت ال ـش ــراك ــة مقتصرة
على نطاق محلي من عام 2014
إل ــى  ،2017بـمــا شـمـلــت مناطق
أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا/
المحيط الهادي.
وس ـت ـص ـب ــح ش ــرك ــة ال ـط ـي ــران
الـعــالـمـيــة ،الـتــي أضــافــت منطقة
أم ـي ــرك ــا ال ـج ـنــوب ـيــة إلـ ــى منطقة
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـش ـتــركــة ال ـجــديــدة
مــع  ،Amex GBTإحــدى شركات
الطيران التي تدعمها Amex GBT
على المستوى األعلى ،في نطاق
هذا االتفاق الموسع.
وتهدف االتفاقية إلى تحديد
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة مـ ـشـ ـت ــرك ــة ع ـلــى
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى الـ ـع ــالـ ـم ــي ،وزي ـ ـ ــادة
ا ل ـ ـت ـ ـعـ ــاون بـ ـي ــن إدارات كـ ــل مــن
الجزأين على جميع المستويات،
جـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــا إل ـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ـنـ ـ ــب مـ ـ ـ ــع هـ ـ ــذه
ال ـشــراكــة الـمــوسـعــة .كـمــا تهدف
فـ ــي ه ـ ــذه ال ـم ــرح ـل ــة إل ـ ــى زي ـ ــادة
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون فـ ــي الـ ـتـ ـط ــوي ــر ضـمــن

خالل توقيع االتفاقية
فـ ـئ ــات ال ـم ـن ـت ـجــات وال ـم ـب ـي ـعــات
لـ« »Marine & Offshoreوخدمات
ال ـس ـفــر وأسـ ـل ــوب ال ـح ـيــاة ()TLS
والفعاليات واالجتماعات.
كما تسهم هــذه االتفاقية في
زيادة الوعي بالعالمة التجارية
لـ»التركية» داخل مؤسسة Amex
 ،GBTإضافة إلى المشاركة على
عال في جميع الفعاليات
مستوى ٍ
الـعــالـمـيــة ال ـتــي تنظمها Amex
 ،GBTما يزيد من رؤية «التركية»
ف ــي قـ ـن ــوات االت ـ ـصـ ــال ال ـخــاصــة
بـ ـ  ،Amex GBTوزيـ ـ ــادة إش ــراك
عمالء الشركات الجدد من خالل
الـ ــدراسـ ــات ال ـم ـش ـتــركــة لتحليل
ال ـب ـي ــان ــات ،والـ ـت ــروي ــج ألنـشـطــة
ال ـم ـب ـي ـع ــات ه ــي ج ـم ـيــع الـ ـم ــواد
األخ ــرى الـتــي يتعين تحسينها
في إطــار هذه الشراكة التجارية
الجديدة.

وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق ت ـع ـل ـي ـق ــه ع ـلــى
االتفاقية ،قال آيجي« :يسعدنا في
شركة الخطوط الجوية التركية
تــوقـيــع اتـفــاقـيــة شــراكــة تـجــاريــة
مهمة مع  .Amex GBTومن خالل
ه ــذه االتـفــاقـيــة ال ـجــديــدة نهدف
إلى زيادة حصتنا بالسوق وفي
ق ـط ــاع س ـف ــر ل ـل ـش ــرك ــات ،وح ـتــى
نـ ـك ــون ش ــرك ــة الـ ـطـ ـي ــران األك ـث ــر
تفضيال لجميع المسافرين من
رج ــال األعـمــال فــي جميع أنحاء
العالم».
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ً
أوضاع السوق بمجملها تضمن بقاءه قويا خالل األشهر المقبلة باعتبار الحاجة ومستجدات العرض

األسعار ترتفع وسط شح في المعروض
ارتـفـعــت أسـعــار الـنـفــط ،أم ــس ،مــع تركيز
المستثمرين على شح المعروض في السوق،
بعد بيانات صدرت أواخر األسبوع الماضي
تظهر تراجع مخزونات الخام األميركية إلى
أدنى مستوياتها في أكثر من ثالث سنوات.
وزاد خام القياس العالمي برنت  49سنتا،
أو  0.6في المئة ،إلى  77.60دوالرا للبرميل،
وارتـفــع الـخــام األمـيــركــي فــي العقود اآلجلة
 34سنتا ،أو  0.5في المئة ،إلى  74.14دوالرا
للبرميل.
وأظ ـهــرت بـيــانــات رسـمـيــة ،أن مخزونات
ال ـخــام فــي نقطة تسليم الـعـقــود األميركية
اآلجـ ـل ــة ف ــي كــاش ـي ـنــج ب ــوالي ــة أوك ــاه ــوم ــا
انخفضت ألدنــى مستوى في ثــاث سنوات
ونـ ـص ــف الـ ـسـ ـن ــة .ون ـ ـشـ ــرت ال ـب ـي ــان ــات بـعــد

أشرف عجمي

تشير توقعات «أوبك» قبل بروز
أي تطور جديد على الساحة
النفطية إلى ارتفاع الطلب
على نفط هذه المنظمة خالل
النصف الثاني من العام الحالي
بمقدار  107ماليين برميل
ً
يوميا ،وهذا بشكل أو آخر
يعني تحديد أقصى حجم حاجة
للسوق الرتفاع اإلنتاج من
الدول المصدرة للنفط.

ي ـ ـ ـ ـ ـ ــرى بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض ال ـ ـم ـ ـح ـ ـل ـ ـل ـ ـيـ ــن
ال ـن ـف ـط ـي ـيــن أن زي ـ ـ ـ ــادة اإلنـ ـت ــاج
ال ـن ـف ـطــي م ــن ع ــدم ــه ي ـع ـت ـمــد فــي
األســاس على المستجدات ،ومن
أهـمـهــا الـجـيــوسـيــاسـيــة ،ومنها
ال ــوض ــع ف ــي لـيـبـيــا ،إذ انـخـفــض
ً
إنـتــاج النفط الليبي مقتربا من
ً
المليون برميل يوميا خالل شهر
مــايــو وبـحــدود  800ألــف برميل
ً
يــومـيــا خــال شهر يــونـيــو ،ومع
اس ـت ـمــرار حــالــة ع ــدم االس ـت ـقــرار
في ليبيا فإن اإلنتاج لن يتجاوز
ً
 200ألـ ــف بــرم ـيــل ي ــوم ـي ــا خــال
شهر يوليو الجاري ،مما يعني
أن ال ـس ــوق ب ـحــاجــة إل ــى الـمــزيــد
من رفــع اإلنـتــاج مع األخــذ بعين
االعتبار أن السوق يحتاج بشكل
ق ــوي إل ــى نــوعـيــة الـنـفــط الليبي
ً
الخفيف جدا.
ويشير المحللون إلى أن إنتاج
فنزويال انخفض ليصل إلى 104
ً
ماليين برميل يوميا ،وباعتبار
أن إنتاج فنزويال ينخفض بمقدار
ً
 40ألــف برميل شهريا ،فــإن ذلك
يـجـعــل إج ـمــالــي ال ـخ ـفــض لــديـهــا

خ ــال الـنـصــف الـثــانــي مــن الـعــام
ً
بـمـقــدار  240أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا،
وي ـض ــاف إل ــى ذل ــك تــوق ـعــات بــدء
الحظر على مبيعات النفط الخام
مــن إي ــران ،إذ أعلنت كــوريــا أنها
ستبدأ اإلي ـقــاف مــن شهر يوليو
وسيظهر التأثير في الجملة في
الــربــع الــرابــع مــن هــذا ال ـعــام ،وقد
يصل الخفض إلى نحو 700 - 500
ً
ألف برميل يوميا.

تطورات اإلنتاج
ف ــي م ـق ــاب ــل ذلـ ـ ــك ،قـ ـ ــررت دول
أوبك رفع إجمالي اإلنتاج بمقدار
ً
بنحو مليون برميل يــو مـيــا مع
م ـت ــاب ـع ــة ت ـ ـطـ ــورات اإلن ـ ـتـ ــاج فــي
الـ ـس ــوق ،وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق من
المهم استذكار ومراجعة قدرات
ال ـ ـ ــدول ح ـس ــب مـ ـص ــادر ال ـس ــوق
وهي في الغالب لها ارتباط في
اإلنـتــاج الفعلي لـلــدول األعضاء
في «أوبك».
والمطلع على قــدرات اإلنتاج
يخلص إلى أن القدرات المتوفرة

ً
ح ــالـ ـي ــا ،ح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر س ــوق
النفط ،ربما تتلخص في مليون
ً
بــرم ـيــل ي ــوم ـي ــا م ــن ال ـس ـعــوديــة،
و 300ألف من اإلمارات ،و 300ألف
من الكويت ،و 200ألف من العراق،
و 300ألــف من روسـيــا 100 ،ألف
ً
برميل يوميا من سلطنة عمان،
ً
 100ألف برميل يوميا من قطر،
ً
 50ألف برميل يوميا من الجزائر.

إنتاج إيران
وهنا البد من اإلشــارة إلى أن
الحديث البد أن يتطرق إلى إنتاج
الـمـكـثـفــات م ــن إيـ ـ ــران ،وه ــو أمــر
من الصعوبة استبداله ،إذ يرى
بعض المحللين أن من الصعب
ً
جدا إيقاف صادرات النفط الخام
من إيران بشكل متكامل.
وك ـ ــان ـ ــت طـ ـ ـه ـ ــران ق ـ ــد ل ــوح ــت
ً
بــو قــف تصدير النفط كليا عبر
مـ ـضـ ـي ــق هـ ـ ــرمـ ـ ــز ،ت ـ ـحـ ــت وطـ ـ ــأة
العقوبات األميركية المنتظرة،
في حين أكدت القيادة المركزية
األميركية أن بحريتها مستعدة

«الوطني»« :أوبك» تعمدت عدم تحديد
الحصص لتعويض نقص األسواق
قــال بنك الكويت الوطني إن منظمة الــدول
الـمـصــدرة للنفط (أوب ــك) تعمدت عــدم تحديد
حصص أي من الدول التي ستكلف بتعويض
النقص في بعض أســواق النفط العالمية ،في
بيانها الصادر عن االجتماع ال ــوزاري في 23
يونيو الماضي ،والخاص بالموافقة على رفع
إجمالي اإلنتاج.
وأض ــاف «الــوط ـنــي» ،فــي تـقــريــر عــن أس ــواق
النفط العالمية ،أن االجتماع الوزاري جاء من
أجــل التعويض عن الضيق في بعض أســواق
النفط الــذي طــرأ خــال الـعــام الماضي نتيجة
عدة عوامل.
وأوضح أن هذه العوامل تضمنت قوة الطلب،
وتــراجــع المعروض مــن انخفاض اإلنـتــاج في
فنزويال وأنغوال وليبيا ،مما أدى إلى ارتفاع
أسعار النفط ألعلى مستوياتها منذ نحو ثالثة
أعوام ونصف ووصلت الى  80دوالرا للبرميل.
وافاد بأن «أوبك» أعلنت في بيانها أن هدفها
من هذه الخطوة تقليل نسبة االلتزام بالخفض
وفق اتفاقية نوفمبر  2016إلى  100في المئة،
مقارنة بنسبة االلتزام في مايو الماضي البالغة
 162في المئة ،الفتا إلى أن وزراء النفط حددوا

الحقا الزيادة االسمية بمليون برميل يوميا
دون توضيح كيفية الوصول إلى هذه الكمية.
وذك ــر أن إج ـمــالــي الـنـقــص ف ــي إن ـت ــاج دول
«أوب ــك» مقارنة بهدفها المحدد وفــق اتفاقية
فـيـيـنــا بـلــغ نـحــو  720أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا في
مايو الماضي ،مشيرا إلى أن هذا النقص يأتي
بصورة رئيسية من فنزويال التي تسببت في
معظم التراجع.
ول ـف ــت إل ــى أن إن ـت ــاج ف ـنــزويــا تـقـلــص عن
مستوى الخفض المحدد لها من قبل المنظمة
بنحو ال يقل عن  580ألف برميل يوميا ،لتصل
بذلك نسبة التزامها إلى  711في المئة ،إضافة
ال ــى تــراجــع اإلن ـت ــاج فــي أن ـغــوال دون الحصة
الـمـحــددة لها بــواقــع  148ألــف برميل يوميا،
بسبب ضعف االستثمار فــي البنية التحتية
وآبار نفطية قديمة.
وق ــال «الــوط ـنــي» إن الـسـعــوديــة أك ــدت أنها
ملتزمة بإمداد األسواق بالنفط الالزم للحفاظ
على التوازن في هذه األسواق ،إذ تنوي زيادة
اإلن ـت ــاج بـكـمـيــة ضـخـمــة ال تـقــل ع ــن  600ألــف
برميل يوميا ،ومــن المحتمل رفعها إلــى 800
ألف لتتجاوز حاجز  10.8ماليين برميل يوميا.

وأوضح أن جميع المؤشرات تدل على أن
الدول المنتجة تعتزم تجاوز عجز اإلنتاج
الحالي رغم أن الــدول األعضاء وشركاء ها
كالسعودية والـكــويــت واإلمـ ــارات والـعــراق
وروسيا قادرة على رفع سعتها اإلنتاجية
اإلضافية ،الفتا إلى وجود بعض العوائق
التي تقف أمام الزيادات من العراق ،كالنزاع
ال ـقــائــم م ــع ح ـكــومــة ك ــردس ـت ــان اإلقـلـيـمـيــة،
إضافة إلى ضعف البنية التحتية الالزمة
للتصدير.
وألمح الى أن نمو إنتاج النفط الصخري
األميركي بدأ باالنخفاض بعد أن كان القوة
العظمى وراء انحدار األسعار خالل السنوات
ال ـم ــاض ـي ــة ،ف ــي ظ ــل ال ـق ـي ــود ال ـت ـق ـن ـيــة على
خطوط األنابيب والبنية التحتية.
ورأى أن توقعات وكالة الطاقة الدولية
تشير الى بلوغ الطلب على النفط  1.4مليون
برميل يوميا خالل العام الحالي ،مبينا أنه
رغم تباطؤ وتيرته عن االرتفاع الذي سجله
في العام الماضي بنحو  1.6مليون برميل
يوميا فإنه ال يزال مدعوما بقوة أساسيات
االقتصاد الكلي.

لـضـمــان حــريــة الـمــاحــة وتــدفــق
حركة التجارة عبر هذا المضيق
ال ـح ـي ــوي ال ـ ــذي ت ـم ــر م ــن خــالــه
نسبة كبيرة من النفط المصدر
إلى الدول المستهلكة.
وبالنظر إلى أنها ليست المرة
األول ـ ــى ال ـت ــي تـمـثــل ال ـت ـهــديــدات
ً
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة تـ ـح ــدي ــا أم ـ ـ ــام حــركــة
وح ــري ــة ال ـت ـج ــارة ال ــدول ـيــة لنقل
ً
النفط ،لكنها لــم تنجح أب ــدا في
إيـ ـق ــاف ص ـ ـ ــادرات ال ـن ـفــط ال ـخــام
والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة مــن
ً
الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،خ ـصــوصــا أن
الـ ـع ــال ــم ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ن ـح ــو 20
ً
مليون برميل يوميا مــن النفط
الخام والمنتجات البترولية من
دول الـخـلـيــج ،وأي إي ـقــاف كامل
لمرور النفط عبر مضيق هرمز
ستكون له آثار كارثية على العالم
واألسعار.

تقلبات وتذبذبات
وا سـتـطــرد المحللون أن تلك
ال ـت ـه ــدي ــدات ت ـب ـعــث ع ـل ــى الـقـلــق

ي ــوم م ــن م ــوع ــده ــا ال ـم ـع ـتــاد ،بـسـبــب عطلة
عــامــة فــي الــرابــع مــن يــولـيــو .وق ــال فـيــرنــدرا
تشوهان ،المحلل لــدى «إنــرجــي أسبكتس»
في سنغافورة ،إن المستثمرين يركزون أيضا
على مقدار الزيادة الذي ستسجله صادرات
السعودية ودول خليجية أخرى.
وفي الشهر الماضي ،اتفقت منظمة أوبك
وبعض المنتجين من خارجها على زيــادة
مـحــدودة فــي اإلن ـتــاج ،لكبح صـعــود أسعار
النفط ،التي بلغت في اآلونــة األخيرة أعلى
مستوياتها في ثالثة أعوام ونصف العام.
وس ـت ـب ــدد زي ـ ـ ــادة اإلمـ ـ ـ ـ ــدادات أثـ ــر بـعــض
تـخـفـيـضــات اإلن ـت ــاج ال ـتــي طبقتها «أوب ــك»
وغيرها من كبار المنتجين في مطلع 2017
لتضع نهاية لتخمة استمرت سنوات.

وتدعم مستويات أسعار النفط
وأج ـ ـ ــور ال ـن ـق ــل وال ـت ــأم ـي ــن عـلــى
ال ـن ـق ــل ،وهـ ــي ب ــا ش ــك ق ــد تمثل
أزمــة كبيرة لألسعار والتقلبات
وال ـت ــذب ــذب ــات وعـ ــدم االس ـت ـق ــرار،
مما قد يحد من االستثمارات في
قطاع النفط ،وهــذا أمــر بطبيعة
الحال ال يصب في مصلحة أحد
ً
وخـصــوصــا إي ــران ،الـتــي يعاني
اقـتـصــادهــا س ــواء عـلــى مستوى
الغالء والبطالة وتراجع العملة
اإلي ــران ـي ــة م ــع اح ـت ـمــاالت كبيرة
بوقوع االقتصاد اإليراني بحالة
ً
مــن ال ــرك ــود بـ ــدءا مــن ع ــام 2019
وفــق تــوقـعــات كثير مــن البيوت
والـ ـبـ ـن ــوك الـ ـت ــي ت ـه ـت ــم ب ــال ـش ــأن
االقتصادي.

الحرب التجارية
ويوضح المحللون أن الحرب
التجارية عندما تتعلق بأقطاب
ال ـت ـج ــارة ال ــدول ـي ــة ،فــإن ـهــا تمثل
إجراءات حمائية يفرضها طرف
على آخر وبالتالي قد تؤثر على

من جهة أخرى ،صرح وزير النفط العراقي
جـبــار الـلـعـيـبــي ،ب ــأن ب ــاده حققت إي ــرادات
مالية تجاوزت  40مليار دوالر من صادرات
النفط الـخــام خــال النصف األول مــن العام
الحالي.
وق ـ ــال ال ـل ـع ـي ـبــي ،ف ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،إن
مـجـمــوع اإلي ـ ـ ــرادات الـمــالـيــة الـمـتـحـقـقــة من
مبيعات النفط الخام العراقية خالل النصف
األول مــن الـعــام الـحــالــي بلغت أكـثــر مــن 40
مليارا و 345مليون دوالر ،مقارنة بعام ،2017
حيث بلغت  27مليارا و 642مليونا.
وأضــاف أن ذلــك سيسهم في التقليل من
نسبة العجز الحاصل في الموازنة االتحادية
لهذا العام في البالد.
(رويترز)

األس ــواق وحــريــة الـتـجــارة ،ولما
كانت مثل هذه اإلجراءات هي بين
دول كبرى في العالم ،والمقصود
ه ـن ــا ت ـن ــام ــي ن ـ ــذر ه ـ ــذه ال ـح ــرب
التجارية بين الواليات المتحدة
األم ـي ــرك ـي ــة وال ـص ـي ــن ودول من
االتـحــاد األوروب ــي وكـنــدا ،فإنها
بــال ـضــروره سـتــؤثــر عـلــى معدل
نـمــو االقـتـصــاد الـعــالـمــي وكــذلــك
سـتــؤثــر بــال ـضــرورة عـلــى معدل
ت ـنــامــي ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـن ـفــط في
الـعــالــم ،وال ُيعتقد أن يـكــون لها
تأثير آنــي لكن بال شك لها آثار
س ـل ـب ـيــة س ـت ـظ ـهــر خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
المقبلة.
وع ـلــى ال ـع ـمــوم ،ف ــإن ال ـظــروف
الحالية في أســواق النفط وسط
توترات جيوسياسية وتناقص
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـعـ ــروض ،ف ـ ــإن ت ــأث ـي ــرات
الـ ـح ــرب ال ـت ـج ــاري ــة رب ـم ــا ت ـكــون
مـ ـح ــدودة وأطـ ـ ــراف الـ ـن ــزاع على
ً
ع ـلــم ب ــأن ال ـك ــل س ـي ـكــون خ ــاس ــرا
فــي هــذه ال ـحــرب ،ألنـهــا ستؤدي
إلــى تأثر الـتـبــادل الـتـجــاري بين
ً
الـ ـ ـ ــدول ال ـم ـت ـن ــازع ــة س ـل ـب ــا كـمــا

ي ـع ـن ــي ارتـ ـ ـف ـ ــاع أس ـ ـعـ ــار الـ ـم ــواد
األول ـيــة مثل األلمنيوم وغيرها
من أوجه النزاع عالوة على نقل
المصانع إلــى بــاد تضمن فيها
حــريــة ال ـت ـجــارة ورخ ــص ال ـمــواد
األولية وعدم ضغط التشريعات
الحمائية ،لكن التأثير المباشر
على أسـعــار النفط يـحــدده مدى
تأثر الطلب على النفط وميزان
ً
الطلب والعرض وذلك بعيدا عن
م ـس ـت ـجــدات أخ ـ ــرى ،ك ـمــا يـحــدث
ً
حــا لـيــا إذ يطغى تأثير تناقص
المعروض والتوترات السياسية
على بقية المؤثرات.
ول ـكــي تـكـتـمــل ال ـص ــورة يجب
أن ن ـض ـي ــف أن أ س ـ ـ ـ ــواق ا ل ـن ـفــط
ً
ً
تعاني نقصا كـبـيــرا فــي الطاقة
اإلن ـت ــاج ـي ــة غ ـيــر الـمـسـتـغـلــة من
النفط الخام ،لذلك فإن هذا يزيد
م ــن م ـخ ــاوف ال ـس ــوق ح ــول أمــن
اإلم ــدادات ويساعد في استمرار
دعــم األسعار ويشجع المحافظ
االسـتـثـمــاريــة والـمـضــاربـيــن في
تعزيز مراكزهم التجارية وشراء
العقود.

هل تنذر تغريدات ترامب بأزمة نفطية وشيكة؟

ً
استمرارا لهوايته المفضلة في توظيف منصة
«تويتر» فــي إطــاق التصريحات المثيرة للجدل
ومهاجمة خصومه ،جدد الرئيس األميركي دونالد
ترامب هجومه على «أوب ــك» في الــرابــع من يوليو
الجاري ،في تغريدة طالب فيها المنظمة بخفض
أسعار البنزين .وتأتي التغريدات على نحو أكثر
ً
تكرارا هذه األيام ،وهو مؤشر على الخطر السياسي،
الذي يستشعره ترامب جراء ارتفاع أسعار البنزين،
ومع ذلك فإن منطق الرئيس األميركي غريب ،فهو
يريد خفض أسعار النفط في حين يحاول الحد من
صادرات النفط اإليرانية بمقدار  2.5مليون برميل
ً
يوميا ،بحسب تقرير لموقع «أويل بريس».

أميركا المتناقضة
 قال مصرف «كوميرز بنك» في مذكرة :من غيرالواضح لرئيس الواليات المتحدة أنه هو نفسه
الذي يقود أسعار النفط لالرتفاع بسبب سياسته
تجاه إيران والتي إذا نجحت في هدفها ،فستعاني
منظمة «أوبك» لتعويض الصادرات المفقودة ،ربما
يجدر بأحد مستشاري ترامب أن يشرح له ذلك.
 م ــن ال ــواض ــح أن مـسـتـشــاري ت ــرام ــب فشلواف ــي مـهـمـتـهــم ،ولـ ــم ي ـتــم االل ـت ـف ــات لـتـصــريـحــات
الجانب اإليراني ،فمن جانبه قال مندوب طهران
ً
فــي «أوب ــك» «حسين كــاظــم» متعجبا مــن سياسة
الرئيس األمريكي :هل تتوقع فرض عقوبات على

منتج رئيسي ومؤسس في المنظمة ثم تطالبها
بتخفيض األسعار؟ لقد دفعت تغريداتك األسعار
بما ال يقل عــن  10دوالرات إلــى األع ـلــى ،الــرجــاء
التوقف عن ذلك ،وإال فإنها ستواصل االرتفاع.
 في غضون ذلك ،أعاد الكونغرس إحياء تشريعمن شأنه إزالــة الحصانة التي تتمتع بها الــدول
ذات السيادة من انتهاكات االحتكار ،أو ما يعرف
ً
اختصارا بقانون «نوبيك» الذي من شأنه إخضاع
«أوبك» لقانون مكافحة االحتكار ومالحقة الواليات
المتحدة للمنظمة بتهمة التالعب في السوق.
 من غير المحتمل تمرير التشريع ،لكن يحقللبلدان المصدرة الشعور بالتشويش إزاء الرسائل
المتضاربة القادمة من واشنطن ،التي تتلخص في:
على المنظمة وقف سلوكها المناهض للمنافسة،
لكن عليها التالعب في األسعار لمصلحة أميركا،
ً
وأيضا ال يسمح ألحد بشراء النفط اإليراني ،لكننا
نتعجب مــن ارت ـفــاع أس ـعــار الـنـفــط ،ويـجــب على
المنظمة التدخل.

الضغط لن يترك مساحة الستيعاب األزمة القادمة
 إذا تـمــت تـنـحـيــة األهـ ـ ــداف الـمـتـنــاقـضــة منً
واشنطن جانبا ،فليس من الواضح أن «أوبك» قد
توقف أسعار النفط حتى لو أرادت هي ذلك ،فقد
بدأت المنظمة تفقد السيطرة على السوق بعد تكرر
انقطاع اإلمدادات في أماكن مختلفة من العالم.

 يريد ترامب من السعودية أن تضيف مليونيً
ً
برميل يوميا إلنتاجها ،علما أن أعلى مستوى
بلغته إمــدادات المملكة كان  10.7ماليين برميل
ً
يوميا ،وإضافة هذه الكمية على مستوى اإلنتاج
ً
الحالي (نحو  10.5ماليين برميل يوميا) ،يعني
استخدام البالد لكامل طاقتها االحتياطية.
 يعتقد الـمـحـلـلــون أن ب ـلــوغ ه ــذا المستوىسيستغرق أكثر من عــام فيما يشكك آخــرون في
إمكانية حدوثه باألساس فخطوة كهذه يلزمها
عمليات حفر وتوسيع للحقول الحالية وليس
مجرد فتح للصنابير المغلقة.
 عالوة على ذلك ،في السنوات القليلة الماضية،تضاءلت الطاقة االحتياطية لــ«أوبــك» مما يؤثر
بطبيعة ال ـحــال عـلــى نـفــوذهــا فــي س ــوق النفط،
وباستثناء الدول الجديدة مثل الغابون وغينيا
االستوائية انخفضت القدرة االحتياطية للمنظمة
ً
بمقدار  800ألف برميل يوميا على مدى السنوات
الخمس الماضية رغم ارتفاع الطلب العالمي بمقدر
ً
 10ماليين برميل يوميا.
 ه ــذا يـعـنــي أن أس ـل ـحــة الـمـنـظـمــة ق ــد تـكــونقاصرة في مواجهة الهبوط الحاد إلمدادات إيران،
ً
خصوصا أن الواليات المتحدة تتطلع لمنع 2.5
ً
مـلـيــون بــرمـيــل يــوم ـيــا مــن ص ـ ــادرات ط ـهــران من
ً
الــوصــول إلــى الـســوق ،مما يعادل تقريبا القدرة
االحتياطية النظرية للسعودية.
(أرقام)

ُّ
راغو :بعض الدالئل على تحسن أوضاع القطاع المصرفي الكويتي

في ندوة «المركز» حول القطاع خالل  ٢٠١٨وما بعده بالتعاون مع اتحاد المصارف
قال ًراغو إن البنوك األكبر
حجما ستستفيد من النمو في
القروض أكثر من غيرها ،إذ ً
قروضا
إنها الجهة التي تقدم ً
بذلك الحجم الكبير وخصوصا
للمشاريع الحكومية.

أق ــام الـمــركــز الـمــالــي الكويتي
ً
«المركز» ندوة أخيرا تحت عنوان
«القطاع المصرفي الكويتي في
عام  2018وما بعده» ،بالتعاون
مع اتحاد مصارف الكويت ،وذلك
في غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وق ــدم ال ـعــرض  .إم .آر .راغ ــو،
ن ـ ــائ ـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي -
إدارة األب ـ ـحـ ــاث ال ـم ـن ـش ــورة فــي
«الـمــركــز» ،والمدير العام لشركة
مــارمــور مينا إنتليجنس ،وهي
شــركــة أب ـح ــاث تــاب ـعــة «لـلـمــركــز»
ت ـقــدم خــدمــات األب ـح ــاث المالية
وتحليالت االقتصاد واألســواق
والـ ـش ــرك ــات ف ــي مـنـطـقــة ال ـشــرق
األوسط وشمال إفريقيا.
وتحدث راغــو عن السيناريو
ال ـ ـحـ ــالـ ــي لـ ـلـ ـقـ ـط ــاع الـ ـمـ ـص ــرف ــي
ً
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،مـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــا رؤى عــن
االتجاهات المختلفة التي تحدد
مستقبل ه ــذا ال ـق ـطــاع ،ورأى أن
الـ ـبـ ـن ــوك ال ـك ــوي ـت ـي ــة فـ ــي م ـف ـتــرق
ط ــرق ،فبعد س ـنــوات مــن ضعف
األداء ،مقارنة بنظرائها في بقية
دول مجلس التعاون الخليجي،
فـ ــإن ه ـن ــاك ب ـعــض ال ــدالئ ــل على
تحسن أدائها ،مثل وفرة السيولة
وتحسن جودة األصول.
وأضاف راغو أن ارتفاع أسعار

ً
راغو متحدثا خالل الندوة
الـفــائــدة الـفــدرالـيــة سيساهم في
ارتفاع تكلفة التمويل من خالل
ارتفاع معدالت الفائدة المدفوعة
على الودائع ،لكن الحصة الكبيرة
من الودائع غير المدفوعة ستمثل
حماية جيدة للبنوك.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن ن ـ ـمـ ــو م ـح ـف ـظــة
ً
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــروض ك ـ ـ ـ ــان ض ـ ـع ـ ـي ـ ـفـ ــا ف ــي
ال ـســابــق ،إذ بـلــغ  2.8فــي الـمـئــة،
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ي ـ ـنـ ــاهـ ــز 4
ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـم ــال ــي
 2019/2018ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة نـمــو

ال ـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي غير
النفطي واالستثمارات في البنية
التحتية.
وم ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،س ـ ـ ــوف ت ـسـت ـف ـيــد
ً
ال ـب ـن ــوك األك ـب ــر ح ـج ـمــا م ــن هــذا
ال ـن ـم ــو فـ ــي الـ ـ ـق ـ ــروض أكـ ـث ــر مــن
غيرها ،إذ إنها الجهة التي تقدم
ً
قـ ــروضـ ــا ب ــذل ــك ال ـح ـج ــم الـكـبـيــر
ً
وخصوصا للمشاريع الحكومية.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن هـ ـن ــاك طــريـقــة
واقعية أخرى للنظر إلى األمور،
إذ إن البنوك ستجذب المشاريع

مـنـخـفـضــة ال ـم ـخ ــاط ــر ،بــالـتــالــي
ُ
يمكنها أن تملي األسعار.
وب ـ ـيـ ــن أن ـ ـ ــه م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،ي ـم ـكــن
للبنوك المتوسطة والصغيرة أن
تركز على الجانب التكنولوجي،
لالستفادة من الشريحة السكانية
الـ ـش ــاب ــة ال ـم ـت ـم ــرس ــة فـ ــي م ـجــال
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا .ك ـمــا ستقتصد
الـ ـبـ ـن ــوك فـ ــي ت ـم ــوي ــل ال ـم ـخــاطــر
ب ـس ـب ــب نـ ـط ــاق ال ـت ـس ـع ـي ــر الـ ــذي
فرضه بنك الكويت المركزي على
المدى القصير والطويل.

ولفت إلى مسألة أخــرى تؤثر
على القطاع المصرفي الكويتي
وه ــي م ـس ـتــوى ت ـع ــرض الـبـنــوك
ً
سواء
الكويتية للقطاع العقاري،
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
(القروض الشخصية) .ففي حين
بلغت حصة اإلقراض اإلجمالية
لـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات واألقـ ـ ـس ـ ــاط
الشخصية حوالي  33في المئة
فــي عــام  ،2008فإنها تصل اآلن
إلى  53في المئة.
ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة

م ـخ ــاط ــر ال ـب ـن ــك فـ ــي ع ـ ــام 2018
نتيجة العتماد المعيار الدولي
إلع ــداد التقارير المالية IFRS 9
وارت ـفــاع حجم الـقــروض المعاد
جــدو ل ـت ـهــا دون خ ـفــض قيمتها
ف ـ ــي م ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــات ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ،ل ـكــن
األحكام العامة التي تراكمت لدى
البنوك الكويتية على مر السنين
ستساعد في االنتقال السلس إلى
المعيار المحاسبي الجديد.
وق ــال راغـ ــو« ،ت ــواج ــه الـكــويــت
وف ــرة فــي الـبـنــوك مـقــارنــة بعدد
س ـ ـكـ ــان ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،وي ـم ـك ـن ـه ــا أن
ت ـس ـت ـف ـيــد مـ ــن ع ـم ـل ـي ــات ال ــدم ــج
ً
المصرفية ،خـصــو صــا أن هناك
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـب ـن ــوك ال ـص ـغ ـيــرة
ً
نسبيا  .وتشجع البيئة الحالية
ع ـلــى عـمـلـيــات ال ــدم ــج أك ـثــر مما
كانت عليه منذ عقد مضى».
وس ـ ـل ـ ـطـ ــت ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوة ال ـ ـضـ ــوء
عـلــى حقيقة أن تـبــا طــؤ النشاط
االقتصادي في السنوات الثالث
الماضية أدى إلى ارتفاع طفيف
في القروض المتعثرة في األرباع
ال ـث ــاث ــة األولـ ـ ــى م ــن عـ ــام .2017
لكن الــربــع الــرابــع مــن عــام 2017
ً
شهد اسـتـقــرارا لنسبة القروض
غير الـمـســددة ،ومــن المتوقع أن
تتحسن في  2018وما بعدها.

م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،أش ـ ــار راغ ــو
إلى أن سلسلة القيمة المصرفية
ً
التقليدية تنطوي أ ســا ســا على
ع ــدة م ـه ــام م ـثــل ال ـح ـصــول على
الـ ـم ــدخ ــرات ،وتــوف ـيــر ال ـق ــروض،
وتـ ـسـ ـهـ ـي ــل الـ ـ ـم ـ ــدف ـ ــوع ـ ــات .وف ــي
سلسلة القيمة هذه ،يكون األكثر
ً
تـ ـع ــرض ــا ل ـخ ـط ــر االخـ ـ ـت ـ ــال هــو
ن ـم ــوذج ال ـمــدفــوعــات الـتـجــاريــة،
ً
ن ـظــرا إل ــى أن ــه األق ــل فــي كثافته
الرأسمالية واألعـلــى فــي كثافته
التقنية.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــن ت ـ ـ ـعـ ـ ــد تـ ـقـ ـنـ ـي ــة
البلوكتشين والعمالت الرقمية
ال ـم ـن ــاف ــس ال ــرئ ـي ـس ــي ل ــأع ـم ــال
المصرفية التقليدية ،فــإن على
ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ـم ـح ـل ـي ــة أن ت ــواك ــب
ال ـم ـن ــاف ـس ــة مـ ــع ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
الـمــالـيــة ،إم ــا مــن خ ــال الـتـعــاون
فيما بينها ،أو عن طريق اتخاذ
تدابير لخفض التكاليف.
ً
وشهد عــام  2017تحسنا في
مستوى ربحية البنوك الكويتية،
بفضل الكم المتزايد من األصول
الـ ـ ـم ـ ــدرة لـ ـلـ ـع ــائ ــدات واالرتـ ـ ـف ـ ــاع
ال ـط ـف ـيــف ف ــي ه ــوام ــش ال ـف ــائ ــدة.
ويـ ـت ــوق ــع راغ ـ ـ ــو اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ه ــذا
االت ـجــاه الـصــاعــد فــي المستقبل
القريب.

ثقافات
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الكتاب

مزاج
يستعرض كتاب «اآلالت
الموسيقية التقليدية في
شبه الجزيرة العربية»
كل آلة على حدة مع شرح
مبسط لها.

om

t

aw
abil@ rida.c
alja

العدد  / 3832الثالثاء  10يوليو  2018م 26 /شوال  1439هـ

١٧

مسلسالت جديدة مختلفة
في الطرح تستعد النطالق
التصوير أبرزها {راصور}
والفيلم اللبناني {مينك
إنت} إلى الصاالت.

٢٠

في الحلقة الثالثة من
{العالم كما هو} يتحدث
رودز عن خطاب أوباما
في القاهرة :ظروف
كتابته ومضمونه
واستقبال العالم له.

مسك وعنبر

٢٢

يستعد الفنان التشكيلي
الكويتي خالد الشطي،
إلقامة معرضه الشخصي
لعام  ،2019بمجموعة
جديدة من اللوحات.

جاستن بيبر يخطب عارضة
األزياء هايلي بالدوين
ذكرت وسائل إعالم أميركية أن نجم
البوب الكندي ،جاستن بيبر ،أعلن أنه
خطب عارضة األزياء األميركية هايلي
بالدوين.
وأضــافــت أن بيبر ( 24عــامــا) تقدم
بطلب يد بالدوين ،في منتجع سياحي
ف ــي ج ــزر ب ــاه ــام ــاس ،مـشـيــرة إل ــى أن
رجال األمن التابعين للمغني طلبوا
مــن موظفي المطعم إبـعــاد هواتفهم
ال ـن ـق ــال ــة ،ق ـبــل أن يـ ـص ــارح بــالــدويــن
بالخطوبة ،وفق "تي إم زد".
وك ــان بـيـبــر وب ــال ــدوي ــن ق ــد تــواعــدا
منذ فـتــرة ،ثــم افـتــرقــا ،إال أنهما عــادا
لبعضهما البعض في اآلونة األخيرة.
ونـشــر وال ــد بـيـبــر ،جـيــرمــي صــورة
البنه على "إنستغرام" قائال" :متحمس
للفصل الـتــالــي" ،فيما عبرت والــدتــه،
بآتي ماليت ،عن سعادتها لهذا الخبر
على "تويتر".
وذكر تقرير "تي إم زد" أن بالدوين
وبيبر ع ــادا لبعضهما البعض بعد
انفصال األخير عن صديقته سيلينا
غوميز.
وقد ظهرت بالدوين على صفحات

مجلة "فوغ" األميركية ،و"ماري كلير"،
و"هاربر بازار" اإلسبانية ،كما شاركت
في عــدد من عــروض األزي ــاء ومقاطع
فيديو كليب والبرامج التلفزيونية.
وب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوي ـ ـ ــن ه ـ ـ ــي اب ـ ـ ـنـ ـ ــة س ـت ـي ـف ــن
بالدوين ،الممثل والمنتج الذي لعب
دور البطولة فــي أفــام مثل "ولــد في
ال ــراب ــع مــن يــول ـيــو" ،و"الـمـشـتـبــه بهم
المعتادون" ،و"فليستونز إن فيفا روك
فيغاس".
ً
وهـ ــي أيـ ـض ــا اب ـن ــة ش ـق ـيــق الـمـمـثــل
أليك بالدوين ،الذي لعب دور البطولة
فــي ع ــدة أف ــام ومـنـهــا "ذا هــانــت فــور
ريد أكتوبر" ،كما أنه معروف بدوره
في المسلسل التلفزيوني " 30روك"،
وت ـ ـج ـ ـس ـ ـيـ ــده لـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ال ــرئـ ـي ــس
األميركي دونــالــد ترامب في برنامج
"السبت المسائي".
وفـ ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ت ـع ـت ـبــر أخ ـب ــار
الـخـطــوبــة سـعـيــدة لبيبر وبــالــدويــن،
إال أن ع ــددا مــن مـسـتـخــدمــي وســائــل
التواصل االجتماعي لم يبتهجوا بها،
إذ عبر بعض معجبيه عــن غضبهم
لخطوبة نجمهم الـمـحـبــوب ،وكــذلــك

أرنولد شوارزنيغر

شعورهم بالحزن لصديقته السابقة
سيلينا غوميز.
وبـ ـع ــد أن ان ـت ـش ــرت األخ ـ ـبـ ــار ،ق ــال
مصدر لـ " "Peopleإنها مفاجأة ،لكنها
ليست كذلك ،حيث كان جاستن سعيدا
للغاية في األسابيع القليلة الماضية،
لقد عرف هايلي لفترة طويلة ،قد يبدو
هذا مفاجئا ،لكنهم يعرفون بعضهم
البعض جيدا.
التقى بيبر ألول مرة مع هايلي في
ع ــام  2009فــي ع ــرض "،"The Today
عندما قــدم االث ـنــان مــن قبل والــدهــا،
وبدأوا يقضون المزيد من الوقت معا
في نوفمبر من عام  ،2014حيث شارك
بـيـبــر ألول م ــرة ص ــورة لـهــم مـعــا في
مدينة نيويورك ،ومع ذلــك ،استمروا
في إنكار شائعات المواعدة.
حـتــى فـبــرايــر  2016لــم يــؤكــد بيبر
وجــود عالقة حب بينهما ،حيث قال
في حوار لـ "" :"GQإنها شخص أحبه
حـقــا .نحن نقضي الكثير مــن الوقت
مـ ـع ــا" ،أمـ ــا ه ــاي ـل ــي ف ـل ــم ت ـت ـح ــدث عــن
عالقتها بجاستن حتى مايو .2018
جاستن بيبر وهايلي بالدوين

إد شيران

نيكي ميناج

ً
ً
شوارزنيغ ر اليزال متزوجا رسميا من شيرفير

نيكي ميناج متحمسة للعمل مع أريانا غراندي

إد شيران يقاضي الموسيقي شام شكوري

كشفموقع  TMZاألميركي أن النجمأرنولد شوارزنيغر اليزال
متزوجا رسميا من زوجته الصحافية األميركيةماريا شيرفير ،رغم
مرور  7سنوات على قضية طالقهما.
وقال الموقع إن القضية معلقة في المحاكم األميركية ،الفتا إلى
أن حضانة أبنائهما األربعة مشتركة بينهما ،وال يوجد أي خالف
بشأن هذا األمر.
وكانت ماريا شيرفير تقدمت بطلب طالق من شوارزنيغر في يوليو
 ،2011بعد اكتشافها أن لديه طفال من إحدى العامالت في منزلها.
يذكر أن شوارزنيغر خضع لعملية قلب مفتوح في مارس الماضي،
حيث توجه إلى مستشفى سيدرز سناي ليقوم باستبدال صمام
القلب ،لكن حصلت له مضاعفات ،مما اضطر الفريق الطبي إلى
إجراء عملية قلب مفتوح له.

يبدو أن نجمة الراب الشهيرة نيكي ميناج لديها حماس
شديد لتقديم المزيد من األعمال الغنائية مع المغنية الشابة
أريانا غراندي ،حيث فاجأت ميناج ( 35عاما) مرتادي
صفحتها الشخصية على "تويتر" بتساؤل "هل يجب أن
أقدم ألبوما مع غراندي؟" ،والقت الفكرة إعجاب قطاع كبير
من محبي وعشاق النجمتين ،مؤكدين أنهم في انتظار
مشاريعهما الغنائية المقبلة.
يذكر أن ميناج وغراندي أطلقتا أمس األول فيديو كليب
بعنوان " ،"Bedووصلت نسبة مشاهدته في أقل من يومين
على "يوتيوب" إلى  5.5ماليين مشاهدة ،وظهرت ميناج في
بداية الكليب وكأنها "حورية البحر" ،بينما ظهر الثنائي
بعدد من اللقطات على شاطئ البحر.

كشفت تقارير عالمية أن النجم البريطانيإد شيران يعتزم
مقاضاة أحد الموسيقيين ،ويدعى شام شكوري ،بعد أن
حجب عنه العائدات المادية ألغنية " ،"Shape Of Youحيث
أشارت التقارير إلى أن شكوري اتهم شيران بسرقة لحن
" "Shape Of Youمن أغنية أخرى تحمل اسم " "Oh whyكان
قد طرحها عام .2015
وتقدم شيران ببالغ إلحدى المحاكم ،عبر محاميه الخاص،
ادعى خالله على شكوري بأنه يقوم بتشويه سمعته،
ويتسبب له في خسائر مادية وصلت إلى ما يقارب 20
مليون جنيه إسترليني.
يذكر أن أغنية " "Shape Of Youكانت األفضل مبيعا على
مستوى العالم لعام  ،2017وبيعت منها ماليين النسخ في 32
دولة.

«آنت  -مان» يتصدر إيرادات السينما في أميركا
تصدر فيلم الحركة الجديد "آ نــت  -مان آند
ذا واسب" إيرادات السينما بأميركا الشمالية
فــي مطلع األ سـبــوع ،محققا  76مليون دوالر،
وهو من إنتاج شركة مارفل ،ويعد رقم  20من
نوعية أ فــام األبطال الخارقين ،وبطولة بول
رود وإيفانجلين ليلي ومايكل بينا ،وإخراج
بيتون ريد.
وكان الجزء األول من فيلم "آنت  -مان" حقق
إ ي ـ ـ ــرادات و ص ـل ــت إ لـ ــى  57م ـل ـيــون دوالر مـنــذ
عامين ،و حـقــق  519مليونا فــي جميع أنحاء
العالم ،وإذا سار األ مــر حسب التقديرات فمن
ال ـم ـقــرر أن ي ـكــون ال ـجــزء ال ـجــديــد ســابــع أعـلــى

ظهور محلي لهذا العام ،بعد "سولو :إيه ستار
وورز" ا لــذي وصلت إيراداته إلى  84.4مليون
دوالر محليا.
واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة "إنكريدبلز
 "2بالمركز الثاني بإيرادات بلغت  29مليون
دوالر ،وتراجع فيلم الخيال العلمي والحركة
"جوراسيك وور لــد :فولن كينغدم" من المركز
األول إلى المركز الثالث هذا األسبوع بإيرادات
بلغت  28.6مليونا ،وهو بطولة كريس برات
وبرايس داالس هوارد وريف سبول ،وإخراج
جيه .إيه .بايونا.
وجاء في المركز الرابع فيلم اإلثارة الجديد

"ذا فيرست بيرج" ،محققا إيرادات بلغت 17.2
مـلـيــون دوالر ،وا لـفـيـلــم بـطــو لــة ليكس سكوت
دي ـف ـيــز وي ــان نــويــل وجــوي ـفــان واد ،وإخ ــراج
جيراد مكموراي.
وتراجع فيلم الحركة والمغامرات "سيكاريو:
داي أوف ذا سولدادو" من المركز الثالث إلى
ال ـمــركــز ال ـخــامــس ب ــإي ــرادات بـلـغــت  7مــايـيــن
دوالر ،وهو بطولة بينيشيو ديل تورو وجوش
برولين ،وإخراج ستيفانو سوليما.
لقطة من فيلم «آنت  -مان»
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«اآلالت الموسيقية في شبه الجزيرة» يتتبع األنغام الشعبية
الكتاب يتضمن  3فصول تعنى بالوتريات و«اإليقاعية» والنفخ
ً
أصدر د .وليد السيف كتابا
الفي الشمري
ب ـع ـن ــوان «اآلالت الـمــو سـيـقـيــة
الـتـقـلـيــديــة ف ــي ش ـبــه ال ـجــزيــرة
العربية» ،متضمنا  3فصول؛
يستعرض كتاب «اآلالت
األول يعنى ب ــاآلالت الــوتــريــة،
الموسيقية التقليدية في شبه
فــي حين يــر كــز الفصل الثاني
ع ـلــى آالت ال ـن ـفــخ ،أم ــا الـفـصــل
الجزيرة العربية» كل آلة على ً
الـثــالــث فـيـقــدم شــرحــا مفصال
حدة ،مع شرح مبسط لها وفقا
عن اآلالت اإليقاعية ،ويتضمن
ً
اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ق ـي ـم ــة
تصنيفات ،أوال :اآلالت ً
لثالثة ً
ع ــن أص ـ ــول األنـ ـغ ــام الـشـعـبـيــة
الوترية ،ثانيا :آالت النفخ ،ثالثا:
وآالتها ،إضافة إلى ملف صور
اآلالت اإليقاعية.
عــن الـفـنــون الشعبية فــي شبه
الجزيرة العربية.
وفي التقديم لإلصدار ،قالت
األم ــان ــة ال ـعــامــة ف ــي الـمـجـلــس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب إن اآلالت الموسيقية
تـ ـعـ ـتـ ـب ــر م ـ ــرجـ ـ ـع ـ ــا ت ــاريـ ـخـ ـي ــا
فـ ــي ال ــدلـ ـي ــل عـ ـل ــى مـ ــا قـطـعـتــه
الـشـعــوب فــي تـلــك الـحـضــارات
ل ـق ــد ك ــان ــت األصـ ـ ـ ــوات وسـيـلــة
اإلنسان األول في التفاهم قبل
معرفته ألي لغة ،ثم ارتقى إلى
محاكاة أعضاء جسمه ،فابتدع
السيف يسلط
ال ـت ـص ـف ـي ــق بـ ـ ــاأليـ ـ ــادي والـ ـ ــدق
الضوء على الطبل
بــاألر جــل ،حتى صنع الطبول
والدفوف والصنوج المتنوعة،
البحري والرحماني
وبذلك يشكل اإلبداع اإلنساني
والمرواس
لـ ـ ـ ــآالت اإلي ـ ـقـ ــاع ـ ـيـ ــة ال ـم ـح ـطــة
األولـ ـ ـ ـ ــى .وعـ ـق ــب ذلـ ــك،
اهـتــدى اإلبــداع
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــي
إ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــى آالت
ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــخ -
ك ـم ـح ـط ـت ــه
ال ـث ــان ـي ــة -
م ــن خــال
ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــخ
فــي الـعـظــام
أو ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــوا قـ ـ ــع
من مقتنيات متحف الكويت الوطني
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــة ،ث ــم

تطور إلى صنع المصفار يليه
آالت الناي والقصبة والقصابة
والمزامير المتنوعة ،ثم تطورت
آالت النفخ تدريجيا ليصنع من
المعادن كــآالت البوق والنفير
ّ
أو النفار.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق بــال ـم ـح ـطــة
الـثــالـثــة مــن اإلبـ ــداع اإلنـســانــي
لـ ـ ـ ــآالت الـ ـم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،ف ـت ــرى
األمــانــة العامة أن ثمة تجارب
متنوعة مر بها اإلنسان حتى
صـنــع اآلالت الــوتــريــة بشكلها
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــارف ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،وكـ ــانـ ــت
ب ــداي ــاتـ ـه ــا مـ ــن خـ ـ ــال ت ـطــويــع
غصن قابل لاللتواء ينزع منه
غالفه ،ويقوم العازف بالتعامل
معه إلصدار صوت يتوافق مع
رغباته ،ثم اهتدى إلى استخدام
الوتر ليركبه في هــذا الغصن،
ب ـعــدهــا وض ــع اإلنـ ـس ــان الــوتــر
على صندوق مصوت مثل جوز
الهند أو القرع ،ومنها انطلقت
إبداعاته في صنع الصناديق
الـمـصــوتــة ،فــوضــع الصناديق
ذات الــرق ـبــة حـتــى تــوصــل إلــى
اسـتـخــدام األصــابــع فــي العزف
ع ـل ــى األوتـ ـ ـ ـ ــار ،اسـ ـتـ ـغ ــرق ه ــذا
الـتـطــور فــي اإلبـ ــداع اإلنـســانــي
ل ـ ـ ــآالت ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة ع ـص ــور
م ــن الـ ــزمـ ــن ،فـ ـب ــدأ م ــن ال ـع ـصــر
ً
الـ ـحـ ـج ــري مـ ـ ـ ـ ــرورا ب ــال ـع ـص ــور
القديمة المتعاقبة ،وصوال إلى
العصور الوسطى ثم الحديثة
ال ـ ـتـ ــي اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت م ـ ــن خ ــال ـه ــا
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات اإلب ـ ـ ـ ـ ــداع ف ـ ــي ص ـنــع
وت ـط ــوي ــر اآلالت الـمــوسـيـقـيــة،
ف ــا سـ ـتـ ـنـ ـبـ ـط ــت آالت ج ـ ــد ي ـ ــدة،
ت ـم ـي ــزت ب ــال ــدق ــة ال ـمــوس ـي ـق ـيــة،
و ظ ـ ـهـ ــرت اآلالت ا ل ـمــو س ـي ـق ـيــة
الكهربائية والرقمية الحديثة
التي نشاهدها اليوم.
ويستعرض اإلصــدار كل آلة

آالت النفخ
ضـمــن فـصــل آالت الـنـفــخ ،يستعرض السيف
مواصفات «الصرناية» ،ويشرح في هذا الصدد»:
آل ــة ن ـفــخ تـقـلـيــديــة قــدي ـمــة ذات ري ـش ــة م ــزدوج ــة
و 6فتحات تسمى فــي عمان واإلم ــارات «الــزمــر»
وباسم «الصرناي» في الكويت والبحرين وقطر
والسعودية ،والصرناي آلة أساسية في فن الليوة،
ويصنع مــن خشب جــوز الهند أو الصنوبر أو
ال ـســاج ،ويـتـكــون م ــن )1( :ال ـبــوق (ال ـتــاكــو) ،وهــو
ال ـج ــزء الـسـفـلــي ل ـل ـصــرنــاي ،وه ــو يـمـكــن فصله
عن أو تكريبه ،مع ( )2الدقل الــذي يحتوي على
 6ثـ ـق ــوب )3( ،ال ـم ـن ــارة (أنـ ـب ــوب م ـعــدنــي يشبه
المئذنة) ،والفطية وهي قرص معدني أو خشبي
لمنع تسرب الـهــواء داخــل فــم الـعــازف ،والريشة
(الخوصة) وللصرناي مكانة خاصة عند عازفها،
وهناك أشكال وأحجام له.
كما يقدم السيف العديد من اللمحات الجميلة
عن اآلالت الموسيقية في الجزيرة العربية ،منها

ال ـمــزمــار ،وه ــي آل ــة نـفــخ مــن ريـشــة م ـفــردة يعود
تاريخها لآلشوريين والمصريين القدماء ،وتعد
من اآلالت الشعبية التي كانت تصنع من خشب
الغاب وتتنوع في األطوال وعدد الفتحات ،فمنها
السباعي والسداسي والخماسي وهناك الرباعي.
وف ــي اإلص ـ ـ ــدار ،يـسـلــط ال ـس ـيــف ال ـض ــوء على
عديد من اآلالت اإليقاعية ،منها الطبل البحري،
والــرح ـمــانــي والـ ـم ــرواس وإنـصـيـفــي وال ـط ــار أو
الطاره والدنبك وغيرها.
وعن إيقاعات الليوه ،يقول إن الليوه فن شعبي
أصله من ممباسا (شــرق كينيا) ،ويـمــارس هذا
النوع من الفنون في جميع دول شبه الجزيرة
العربية ،وتتكون إيقاعات الليوه من طبل «البيب»،
وه ــو بــرم ـيــل خ ـش ـبــي ،و»م ـي ـس ـن ــدو» وه ــو طبل
إسطواني مخروطي الشكل ،وجميعها مغطاة
بجلد البقر ،وتضاف آلة التنكة أو التاكو لتقديم
الزخرفة اإليقاعية.

إنهم أبناؤهم

على حدة ،مع شرح مبسط لها
وفـقــا لـثــاثــة تـصـنـيـفــات ،أوال:
اآلالت ال ــوت ــري ــة ،ث ــان ـي ــا :آالت
النفخ ،ثالثا :اآلالت اإليقاعية.
ويختتم الكتاب بملف خاص
ع ــن ال ـص ــور لـلـفـنــون الشعبية
في شبه الجزيرة العربية التي
تستخدم فيها تلك اآلالت.

ربابة الشاعر
تـعـتـبــر آلـ ــة ال ــرب ــاب ــة (رب ــاب ــة
الشاعر) ذات الوتر الواحد من
اآلالت الـقــديـمــة الـتــي ابتدعها
إنسان البادية العربية ،والتي
تعتبر شبه ا لـجــز يــرة العربية
ج ـ ـ ــزء ا ال يـ ـتـ ـج ــزأ مـ ـنـ ـه ــا .وق ــد
ص ـن ـع ـه ــا ال ـ ـ ـبـ ـ ــدوي م ـ ــن م ـ ــواد
متوافرة في بيئته الصحراوية
كــال ـخ ـشــب وج ـل ــد ال ـح ـيــوانــات
وذيل الحصان.
وأه ــم مكوناتها الـصـنــدوق
ال ـم ـص ــوت ،وال ــرقـ ـب ــة ،وال ــوت ــر،
وال ـ ـحـ ــزام ،وال ـم ـف ـتــاح ،وع ـمــود
االرتكاز ،والغزالة.
وال ت ـ ـ ـ ــزال ربـ ـ ــابـ ـ ــة الـ ـش ــاع ــر
واسعة االنتشار في بادية دول
ال ـخ ـل ـيــج والـ ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة،
ويعزفها الرجال والعازف حر
في دوزان ربابته ،بما يتناسب
مع طبقاته الصوتية في الغناء،
وت ـس ـت ـخــدم ال ــرب ــاب ــة بــواسـطــة
ال ـب ــدو ف ــي مـعـظــم الـمـنــاسـبــات
واالحتفاالت وجلسات السمر
البدوية.

الطنبورة
ال ـط ـن ـب ــورة آلـ ــة وت ــري ــة ذات
ّ
س ـ ـتـ ــة أوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،تـ ـتـ ـب ــع الـ ـس ــل ــم
ال ـخ ـمــاســي ،وي ـع ــود تــاريـخـهــا
للحضارة السومرية في العراق،
ح ـيــث ان ـت ـق ـلــت الـ ــى ال ـح ـضــارة
الـفــرعــونـيــة ،وم ــن ثــم اسـتـقــرت
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــودان ،وم ـ ـ ـ ــن خـ ــال
تـ ـ ـج ـ ــارة ال ـع ـب ـي ــد ال ـت ــي
وصـ ـل ــت إل ـ ــى ذروتـ ـه ــا
في القرن  ،19وانتهت
ف ـ ــي م ـن ـت ـص ــف الـ ـق ــرن
الـعـشــريــن ،وقــد دخلت
اآللــة إلــى سواحل شبه
الـجــزيــرة الـعــربـيــة ،كما
وصلت اآللة إلى جزيرة
فليكا في دو لــة الكويت
منذ ما يزيد على 2000
سـنــة قـبــل ال ـم ـيــاد ،كما
أثبتته الشواهد األثرية،
حـ ــاف ـ ـظـ ــت اآلل ـ ـ ـ ــة ع ـلــى
سماتها الرئيسة
ك ـط ــري ـق ــة الـ ـع ــزف
ونــوع ـيــة األوتـ ــار
وص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوق ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت،
وق ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
وطقوسها وتصنع

ناصر الظفيري
nalzafiri@hotmail.com

غالف الكتاب
آل ـ ــة ال ـط ـن ـب ــورة م ــن األخـ ـش ــاب
واألوتـ ــار مــن الـمـصــران ،وجلد
البقر ،وخيوط القطن ،وعازف
الطنبورة يسمى سنجك يغني
بصحبة الكورال والطبول وهز
المنجور والتصفيق والرقص
الرجالي والنسائي.

التخت الشرقي
وحـ ـ ـ ـ ــول آلـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــود يـ ـق ــول
ال ـس ـي ــف إنـ ـه ــا آل ـ ــة وت ــري ــة لـهــا
جــذور تاريخية قديمة تعتبر
من أكثر اآلالت الوترية شعبية
ً
وان ـت ـشــارا فــي الـعــالــم الـعــربــي،
وفـ ــي ش ـبــه ال ـج ــزي ــرة الـعــربـيــة
بــوجــه خ ــاص ،كـمــا تـعـتـبــر آلــة
أســاسـيــة فــي الـتـخــت الـشــرقــي،
لـ ـه ــا خـ ـمـ ـس ــة أوتـ ـ ـ ـ ــار ث ـن ــائ ـي ــة،
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن ربـ ـ ـ ــط وتـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ــادس،
يتكون الـعــود مــن ظهر ،ووجــه
ال ـف ــرس ،والــرق ـبــة ،واألنـ ــف12 ،
مـفـتــاحــا إض ــاف ــة إل ــى األوت ـ ــار،
وت ـس ـت ـخ ــدم ريـ ـش ــة ال ـن ـس ــر أو
ريشة بالستيكية طويلة للعزف
عليه ،أما دوزان أوتار العود من
األسـفــل دو ،ص ــول ،ري ،ال ،فا،
أو ص ــول .وف ــي شـبــه الـجــزيــرة
ا لـعــر بـيــة يـعــزف عليه مختلف
األغــانــي الشعبية وال ـم ـطــورة،
كالصوت الذي يتمتع بشعبية
خليجية واس ـعــة ،وقــد شهدت

صناعة العود تطورا ملحوظا
خصوصا في دولة الكويت.

الفرق العمانية
ً
ويـ ـق ــدم ال ـس ـيــف ش ــرح ــا عــن
آل ــة ال ـبــرغــام أو ال ـبــرغــوم الـتــي
تنتمي إلى آالت النفخ ،ويقول
ضمن هذا السياق »:آلــة قديمة
جدا ،وهي نوع من أنواع البوق
التي استخدمها اإلنسان األول
فـ ــي ش ـب ــه الـ ـج ــزي ــرة ال ـع ــرب ـي ــة،
مصنوعة من قرن الوعل النوبي
ال ـم ـفــرغ م ــن ال ــداخ ــل ،وأحـيــانــا
تصنع من قرن الجاموس ،يبلغ
طــو لــه نحو  58ســم ،تفتح فيه
فتحة صغيرة بالقرب من طرف
ا لـقــرن المغلق المدبب ،فينفخ
ال ـ ـعـ ــازف ف ــي ال ـف ـت ـحــة لـتـصــدر
نغمة عالية واحدة أو نغمتين
ً
ب ـحــد أق ـص ــى ،ونـ ـظ ــرا لـتـجــريــم
صيد الوعل النوبي ،باتت هذه
اآللة نادرة جدا ،وال يستخدمها
في الوقت الحاضر سوى بعض
الـ ـف ــرق ال ـع ـمــان ـيــة ألداء ف ـنــون
السيف ،كفني الرزحة والعازي
(خاصة رزحة المسيرة).

من مقتنيات خالد بن حسين

نصر أبو زيد ...قبر «رائد العقالنية» بال شاهد!
• مؤيدو أفكاره يعيدون نشر وصيته في الذكرى الثامنة لرحيله

في عام  ،١٩٨٠نقلني القدر فجأة من غبار الجهراء وظهيرتها
وطبائعها البدوية والقروية إلى باريس ،في أكبر صدمة يمكن
أن يتعرض لها شاب في العشرين من العمر أو أقل.
لم يسبق لي الخروج من البلد قبل ذلك ،ولم أتجاوز حدوده،
وكــان َّ
علي أن أتعايش مع كل هذا السحر كحلم طويل مدته
سنة ،على أال أنسى تفاصيله .ومن تلك التفاصيل ،أن شابا
من أصول إفريقية ممشوق القوام أنيق الهندام تتأبط ذراعه
فتاة فرنسية شقراء ال تقل عنه أناقة في ملبسها يتجوالن على
جسر نهر السين .لم يكن المنظر مقبوال بالنسبة لي حينها،
فأنا نتاج بيئة عنصرية ،لكنه مشهد ال يعنيني في بلد ال
يهمني .مــا لفت نـظــري ،أن المشهد لــم يعجب ه ــؤالء الـمــارة
البيض الذين كانوا يطلقون كلمات استهجان بذيئة تجاه
الفتاة وصاحبها.
تغيرت الحال بالتأكيد ،وأصبح العالم أكثر انفتاحا تجاه
اآلخ ــر ،دون أن يــدعــي أحــد أن الــوضــع وصــل إلــى الـكـمــال في
التعامل مع اآلخر المختلف .في السابق كان وجود العب أسود
أو عربي في الفريق القومي األوروبي يعتبر حالة شاذة ونادرة.
لكن ما نشاهده اليوم أن فرقا مثل إنكلترا وفرنسا يمثل فيها
العنصر األبيض أقلية ،مقارنة بالالعبين المهاجرين .ويمثل
الالعبون العرب بلدانا أجنبية هاجر آباؤهم إليها تحت ضغط
الحاجة والنكران .هــذه الحالة هي انعكاس لطبيعة الحياة
االجتماعية في هذه المجتمعات ،ومحاوالتها الجادة في نبذ
النفس العنصري ،واحتواء اآلخر كعنصر فاعل في المجتمع
له حقوقه وعليه واجباته كأي مواطن ،بغض النظر عن لونه.
تمثل الهجرة بالنسبة لهذه المجتمعات ،والتي تنخفض
فيها معدالت المواليد ،موارد بشرية مهمة في البناء وإصالح
األراضي والوصول لالكتفاء من العمالة المدربة .يحدث ذلك
بـنــاء عـلــى خـطــة تعلن عنها ال ــدول ــة بـعــد دراسـ ــة احتياجها
من هــذه الـمــوارد البشرية ،وخضوعها في الغالب لمقابالت
خاصة تتعلق بالتعليم والتدريب .أبناء هؤالء المهاجرين هم
مواطنون والؤهم لهذه البالد التي نشأوا فيها وتعلموا في
مدارسها وتفاعلوا مع نظامها وقوانينها ،ومن هؤالء الالعبين
الذين يمثلون بلدانهم ويرددون سالمها الوطني ولن يخذلوها
وإن لعبوا ضد بلدان آبائهم األصلية.
ما يردده العرب عن وجود العبين من البلدان العربية في
الفرق األجنبية ال يعني شيئا لهؤالء الالعبين ،وال يكترثون
لهذا التفاخر أو يلتفتون إليه .بالدنا العربية األكثر حاجة
لـهــذه ال ـمــوارد البشرية وه ــذه الـطــاقــات ،س ــواء فــي كــرة القدم
أو في المختبرات والمعامل األجنبية .بالدنا العربية تعتبر
بلدانا طاردة ألبنائها وطاقاتهم اإلبداعية ،فهي مازالت تنظر
بعنصرية بغيضة ألبناء جلدتها التي تعمل معها وتضن على
أجيال من أبنائها المتفوقين في فرص تعليم وال تعترف بهم،
وحين تراهم مبدعين بعيدا عنها تتذكر أنهم كانوا منها .ما
يحلم به المواطن العربي هو تأشيرة خــروج أبدية من بلده
األم ،ليس لبلد عربي آخر يمنحه فرصة يستحقها ،إنما لبلد
أجنبي يحتويه ويحترم بشريته.
هــؤالء الذين تفاخرون بهم ليسوا أبناء كم ،إنما أبناء من
اعتنى بهم ومنحهم فرصهم لتتعرفوا إليهم فقط.
مالحظة:
المهاجر السيالني مايكل أونداتجي هو مواطن كندي فازت
روايته (المريض اإلنكليزي) بالبوكر الذهبية بمناسبة مرور
خمسة عقود على تأسيس الجائزة .بالتأكيد ستفتخر به كندا،
وليس بالده التي هاجر منها ،وما ينطبق عليه ينطبق على
الكثير من الكفاءات األخرى في شتى المجاالت.

إصدار

«خواطر من قاع الدست»

ً
تزامنا مع الذكرى الثامنة لرحيل المفكر المصري نصر حامد أبو زيد ،الذي َّودع الدنيا في  5يوليو  ،2010أعاد مؤيدو أفكار الرجل
الذي ُيوصف بـ{رائد العقالنية الدينية» نشر وصيته التي وردت على لسانه في حوار أجراه معه الكاتب التونسي كمال الرياحي
ونشره في كتاب بعنوان «نصر حامد أبو زيد ...التفكير في وجه التكفير» عام .2014
القاهرة  -أحمد الجمال
رغم مرور ثماني سنوات على رحيل
المفكر التنويري الذي أمضى نحو 15
ً
عاما في منفاه بهولندا في إثر تكفيره
مـ ــن أص ــول ـي ـي ــن م ـت ـش ــددي ــن وصـ ـ ــدور
حكم قضائي بتفريقه عن زوجته ،فإن
وصيته «اكتبوا على قبري :هنا يرقد
أحــد الحالمين بمستقبل أفضل .أيها
الزائر قبري ال تكف عن مواصلة الحلم»،
لم تتحقق.
كــان مــؤيــدون ألفـكــار أبــو زيــد زاروا
المقابر التي ُدفن فيها بقرية «قحافة»
في محافظة الغربية (شمال القاهرة)
واك ـت ـش ـفــوا أن ق ـبــره ب ــا شــاهــد يشير
إلى هوية من ووري الثرى ،ولوال أنهم
سألوا حارس المقابر عن قبر أبو زيد

ما كانوا وصلوا إليه ،ما دفع كثيرين
إلى إعادة نشر وصيته التي وردت في
كـتــاب كـمــال الــريــاحــي ،عبر مشاركات
ع ــدة عـلــى صـفـحــات م ــواق ــع الـتــواصــل
االجتماعي خالل األيام الماضية.
الجهات الثقافية الرسمية في مصر
ً
تجاهلت أي ـضــا ذك ــرى رج ــل يـعــد آخــر
مـفـكــر عــربــي أج ـبــر عـلــى الـنـفــي خ ــارج
وطنه بسبب آرائــه وفكره ،إذ لم تنظم
فاعلية واحدة في المناسبة.

عودة قبل الرحيل
ً
 15عاما أمضاها نصر أبو زيد في
ً
ً
الـمـنـفــى تـجـنـبــا لـلـمــوت ق ـتــا عـلــى يد
أحد الجهالء المتشددين ،على الطريقة
التي أمضى بها فــرج فــودة ،لكنه عاد
ُ
إلــى مصر عــام  ،2010واستقبل آنــذاك
بحفاوة بالغة من تالمذته والمؤمنين
بأفكاره .واختار له القدر أن يطوي آخر
صـفـحــات حـيــاتــه فــي ت ــراب وطـنــه بعد
أسـبــوعـيــن مــن ال ـع ــودة ،ل ـيــودع الدنيا
في  5يوليو  ،2010عن عمر يناهز 67
ً
ً
عاما ،متأثرا بإصابته بفيروس غريب
فشل األطباء في تحديد عالجهُ ،
ودفن
فــي ثــرى قريته «قـحــافــة» فــي محافظة
الغربية (شمال القاهرة) التي ولد فيها
يوم  10يوليو .1943

رحلته العلمية
نشأ نصر أبــو زيــد في أســرة ريفية

بسيطة .فــي الـبــدايــة ،لــم يحصل على
شهادة الثانوية العامة (التوجيهية)
لـ ـيـ ـتـ ـمـ ـك ــن م ـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال دراس ـ ـ ـتـ ـ ــه
الجامعية ،ألن أسرته لم تكن تستطيع
اإلن ـف ــاق عـلـيــه ف ــي ال ـجــام ـعــة ،فاكتفى
ب ــالـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى دب ـ ـلـ ــوم ال ـ ـمـ ــدارس
الثانوية الصناعية (قسم الالسلكي)
عام  ،1960ثم عمل بضع سنوات حتى
استطاع أن يوفر لنفسه فرصة الدراسة
الجامعية.
ً
بـعــد  12عــامــا حـصــل أبــو زيــد على
شـ ـه ــادة ال ـل ـي ـســانــس م ــن ق ـس ــم الـلـغــة
العربية وآدابها في كلية اآلداب جامعة
الـ ـق ــاه ــرة  1972ب ـت ـق ــدي ــر مـ ـمـ ـت ــاز ،ثــم
ماجستير في القسم والكلية نفسيهما

نصر أبو زيد
ف ــي ال ــدراس ــات اإلســام ـيــة ع ــام 1976
ً
بتقدير ممتاز أيضا ،ثم دكتوراه عام
 1979بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف
األولى.

فلسفة التأويل
ّ
اهتم أبو زيد خالل رحلته العلمية بثالثة محاور رئيسة هي :دراسة التراث على
أسس علمية ووضعه في سياقه التاريخي ،ونقد خطاب اإلسالم السياسي ،وتأصيل
وعي علمي بداللة النصوص الدينيةَّ ،
وأصل لهذه المحاور في كثير من كتبه ،مثل
«االتجاه العقلي في التفسير» ،و{فلسفة التأويل» ،و{نقد الخطاب الديني» ،و{مفهوم
النص دراسة في علوم القرآن».
واعتمد المفكر الراحل في موقفه من التراث وفي القلب منه القرآن الكريم على
منهج تأويلي يرتكز على الفكر المعتزلي الذي أعلى من دور العقل في فهم وتحليل
النصوص ،كذلك على التراث الصوفي.
ً
أب ــو زي ــد ال ــذي ك ــان فــي شـبــابــه قــريـبــا مــن جـمــاعــة اإلخـ ــوان المسلمين ،ق ــال في
تصريحات له قبل رحيلهِّ :
«يهدد خطابي خطاب اإلسالميين ،ألني أحلله وأكشف
ً
النقاب عن الخطأ والتالعب في خطابهم السياسي .إنهم يعلمون أني لست مرتدا
ويعرفون أنه ال يوجد في كتبي وأبحاثي أي دليل على ذلك».

وعندما قـ َّـد م أبحاثه للحصول على
درجــة أسـتــاذ تكونت لجنة مــن أساتذة
جامعة القاهرة بينهم المفكر الراحل عبد
الصبور شاهين الــذي اتهم في تقريره
الدكتور نصر بالكفر ،وحدثت القضية
المعروفة التي انتهت بتركه الوطن إلى
المنفى في هولندا ( )1995بعدما حصل
على درجة أستاذ ،بأسابيع.
وك ــان ــت دراس ــات ــه ال ـك ـث ـيــرة للنص
الــدي ـنــي وتـعـمـقــه فـيـهــا ودع ــوت ــه إلــى
ت ــأس ـي ــس م ـن ـه ــج ج ــدي ــد يـ ـق ــوم عـلــى
ال ـع ـق ــل ،ب ـم ـن ـهــج م ـخ ــال ــف ل ـم ــا اع ـت ــاد
ً
عليه مفكرون كثر فــي عـصــره ،سببا
ف ــي ت ـك ـف ـيــره وات ـه ــام ــه ب ــاإلل ـح ــاد من
األصوليين المتشددين .كذلك ّ
فرقوا
بـيـنــه وب ـيــن زوج ـت ــه بـحـكــم قـضــائــي،
بسبب اتجاهه العقلي في الدراسات
ً
اإلســام ـيــة عـمــومــا وآرائـ ــه فــي الــديــن
ً
ُ
خـصــوصــا ،وهـكــذا وضــع على قائمة
«المطلوب إهدار دمهم» من رجال دين
متشددين.

ً
هي {خواطر من قاع الدست} (صادرة حديثا عن الدار العربية للعولم
ناشرون) يخطها الكاتب والشاعر {فؤاد أبو هدهود} ،ترتكز على مكون
نصي جوهري سردي هو التجربة الشخصية ،لذا هي كتابة ّ
ّ
مهجنة
ً
ثنائية التكوين تتمثل بالحضور الشعري والسردي معا ومقاربته مع
شخصية المؤلف بحضورها الواقعي اإلنساني في محطات مختلفة من
حياته تحضر في خواطر ّ
آنية وذكريات ماضية ،ولعل أبرز ما يحضر
َ
ّ
ّ
ُ
ُ
خاللها الــوطــن/األم (فلسطين){ :وطني الحبيب أواه أواه ما أغــاك..
َ
ُ
ألنك َ
ُ
الحبيب فلسطين} ،وكما فلسطين يتأسى
وبعد يا وطني
الوطن
الشاعر في {خاطرة ملعونة} على ضياع العراق{ :وضاع العراق!! ٌ
عرب
ّ
بال إسالم ِش ٌ
حضارة الغرب فيسوقها
عر للعذارى وإال حيارى}.
أما عن ُ َ ُ
َ ُ َ ّ
َّ َ
ً
ريشي الممز ِق/
ذرا يا نم َّيلة أين
على لسان ...{ :عصفور ونملة}{ :كفاك ه
َ
ُ ْ َ
ُ َّ ِّ ِ ُ ِّ َ
َ
تتف َ
السخ ِر ت َب ُّجحا
نمق /تلفقين ُم َوشحات
الكالم الم
لسفي ك َحكيمةٍ بهذا
ِ
َ ُ ْ ُ ََّ
ُ
كشوي ِع ٍر متمل ِق ،}...وعن زهرة عمره الغائبة /الحاضرة ،يدندن ترنيمة
البعد َح َّر القلب ْ
عشق حزينة يبعث بها إليها ...{ :أهدي على ُ
وجـ ًـدا/
ِ
بصحبة أشعاريُ ..
ُ
ُ
ُّ
وح ْم ِر ورودي /طال الغياب المر حبيبتي عودي.»...
وخير الكالم ما يقوله المؤلف عن كتابه{ :أعشق الشعر الجميل في
مقامه األدبي الراقي ،لكنني ال أدعيه ،إنما أنا إنسان قارئ للدين واألدب،
والسياسة التي قهرتني لوضع أمتي الخانع المزري!! غير أني محب
ً
لالطالع ،وبالرغم من ظرف االغتراب القاسي!! كنت اجتماعيا للعظم،
غير أنــي أسكن في بيتي {وحــدي والكتاب} ،إلــى أن تزوجت .وصــرتٌ
ّ
أدون بعض األفكار والمالحظات التي جمعتها مع السنين ،هذا وألنني
ُ
ّ
بعمر مديد طوفت خالله بالد الله الواسعة،
أكرمت من الكريم بفضله
ٍ
ِ
وكنت كثير األسفار ،اكتنزت من المعارف والذكريات مما يثري ثقافة
اإلنـســان ومــداركــه بشكل يجعله ال يشعر بالغربة أينما حــل .أمــا ما
ً
َّ
تجمع من خواطر كنت قد دونتها حيث كنت حينها ،جعلتها أخيرا
نهر
ٍ
بشكل يشبه ما يفعل الشعراء .ولعلي لم أكن قد ألقيت نفسي في ٍ
لم أحسن العوم فيه!! لعل وعسى}.

توابل ةديرجلا
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مسلسالت جديدة مختلفة في الطرح تستعد النطالق ًالتصوير
• الفيلم اللبناني {مينك إنت} إلى صاالت العرض قريبا

١٧

مزاج

أخبار النجوم

يوسف الخال:
عصر منتخب البرازيل انتهى

ال تستكين عجلة الدراما سواء على الشاشة الصغيرة أو الكبيرة ،فبعد ًابتكار مواسم درامية جديدة
إلى جانب شهر رمضان وتحقيق المسلسالت التي عرضت فيها نجاحا ونسبة مشاهدة عالية،
تحمس المنتجون إلنتاج أعمال على مدار العام ،بعضها يتألف من  30حلقة والبعض اآلخر
من  60حلقة ،بعد رواج {موضة} المسلسالت الطويلة .فما جديد الدراما التلفزيونية واألفالم
السينمائية؟
بيروت  -ةديرجلا

تـ ـسـ ـتـ ـع ــد ش ـ ــرك ـ ــة {ص ـ ـبـ ــاح
ل ـ ــإع ـ ــام} ل ـت ـص ــوي ــر مـسـلـســل
جـ ــديـ ــد مـ ــؤلـ ــف م ـ ــن  60ح ـل ـقــة
مــن بـطــولــة ملكة جـمــال لبنان
ال ـس ــاب ـق ــة ف ــال ـي ــري أب ـ ــو ش ـق ــرا،
والـ ـمـ ـمـ ـث ــل الـ ـ ـس ـ ــوري مـعـتـصــم
ال ـن ـه ــار ،ومـ ــن تــأل ـيــف ك ـلــوديــا
م ـ ــارشـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــان ،وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج رشـ ــا
شربتجي .ومن المتوقع أن يبدأ
ً
التصوير قريبا في لبنان.
وكانت أخبار انتشرت على
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
تـفـيــد ب ــأن الـمـمـثـلــة الـلـبـنــانـيــة
نــاد يــن نسيب نجيم ستشارك
الـ ـمـ ـمـ ـث ــل الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري م ـع ـت ـصــم
النهار فــي مسلسل مــن توقيع
الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة رش ـ ــا
ش ــربـ ـتـ ـج ــي وإن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ال ـش ــرك ــة
نفسها ،إال أن النجمة اللبنانية
ما لبثت أن نفت الخبر وعلقت
عـبــر صفحتها عـلــى {تــويـتــر}:
{أر ي ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن أو ض ـ ـ ـ ـ ــح أن خ ـب ــر
المسلسل الــذي يتألف مــن 60
حلقة مع الممثل معتصم النهار
والـ ـمـ ـخ ــرج ــة رشـ ـ ــا شــرب ـت ـجــي
ً
غير صحيح ...شكرا أراكــم في
رمضان إن شاء الله}.
بــدوره ،غـ ّـرد معتصم النهار
حول هذا الخبر{ :ثمة عمل من
 60ح ـل ـقــة م ــع ال ـم ـخــرجــة رشــا

•

ّ
{راصور} مشروع
ّ
درامي جديد من
نوعه في الطرح
والمضمون

شربتجي وإنتاج شركة ّ
صباح
لكن إلى اآلن لم نختر الشريكة}.
ي ــذك ــر أن الـ ـش ــرك ــة أص ـ ــدرت
ً
بيانا أك ــدت فيه أنـهــا ستسند
دور البطولة إلى نجمة جديدة
تـتـبـنــاهــا ،ف ـهــل ت ـكــون فــالـيــري
أبو شقرا؟

يوسف الخال

ّ
راصور

وقـ ـ ــع الـ ـنـ ـجـ ـم ــان ع ـ ـ ــادل ك ــرم
وأمـ ــل ب ــو شــوشــة ع ـقــد تـعــاون
مـ ــع ش ــرك ــة {صـ ـ ّـبـ ــاح ل ــإع ــام}
للمشاركة في بطولة ّ
{راصور}،
ّ
درامي جديد من نوعه
مشروع
ف ــي ال ـط ــرح وال ـم ـض ـمــون ،ومــن
المتوقع انطالق التصوير في
 10سبتمبر ا لـمـقـبــل ،ويحمل
ا ل ـ ـمـ ــو سـ ــم ّ
األو ل مـ ـن ــه عـ ـن ــوان
{دوالر}.
ب ـعــد ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى ال ـع ـقــد،
أع ـ ــرب رئ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة
الـ ُـم ـن ـتــج ص ـ ــادق ال ـص ـ ّـب ــاح عن
ح ـمــاس ـتــه ل ـل ـم ـشــروع ال ـجــديــد
ّ
تستعد الشركة إلنتاجه،
الذي
وقـ ـ ـ ــال{ :ف ـ ـ ـخـ ـ ــورون بــان ـض ـمــام
ّ
ّ
والتلفزيوني
السينمائي
النجم
الكبير ع ــادل كــرم إلــى مشروع
ً
الـ ـش ــرك ــة الـ ـج ــدي ــد ،خ ـصــوصــا
ب ـع ــد س ـل ـس ـلــة أع ـ ـمـ ــال نــاج ـحــة

فريق عمل ّ
{راصور}

ّ
العالمية}.
وصلت أصداؤها إلى
ك ــذل ــك رحـ ــب ب ــأم ــل ب ــو شــوشــة
ً
ّ
العربية
واصفا إياها بالنجمة
ّ
ُ
ال ـم ـح ـبــوبــة وال ــم ـت ـم ــي ــزة ال ـتــي
ّ
ّ
ّ
خاصة طبعت من
بهوية
تتمتع
ّ
خاللها أعمالها الفنية.

ّ
حول ّ
الصباح:
{راصور} قال
{خـطــوة للخروج عــن المألوف
ّ
التقليدي للدراما
وكسر اإلطار
ُ
ّ
العربية بتوقيع ُمخرج مبدع
ُ
وم ّ
تميز كسامر البرقاوي}.
ّ
ّ
{راص ــور}
ُيــذكــر أن ُمسلسل

ُ
ي ـم ـتـ ّـد ع ـلــى  15حـلـقــة ت ـعــرض
ً
واحدة منها أسبوعيا ،وهو من
النوع التشويقيّ ،
قصة محمود
إدريـ ـ ــس وت ــأل ـي ــف وس ـي ـنــاريــو
وح ـ ـ ـ ّـوار هـ ـش ــام ه ـ ــال وح ـي ــدر
الصفار.

ّ
علق الممثل اللبنانييوسف الـخــال على مـبــاراة منتخب
البرازيل مع نظيره البلجيكي ضمن منافسات مسابقة كأس
العالم ،وكتب عبر حسابه على أحد مواقع التواصل االجتماعي:
«انتهى عصر البرازيل».
وانهالت التعليقات من محبي ومتابعي الخال وانقسمت
ً
ً
آراؤهــم حول الموضوع ،خصوصا أن كثيرا منهم يشجعون
المنتخب البرازيلي.

سيرين عبد النو ر تخطف األنظار
بإطاللتها األخيرة

«خطوة جديدة»
«مـيـنــك إن ــت» فيلم جــديــد ينضم إل ــى قائمة
األفالم اللبنانية ،تستقبله الصاالت السينمائية
اللبنانية ابتداء من  16أغسطس المقبل وهو
ً
من إنتاج  ،NMPROمسجال بذلك خطوة جديدة
في مسيرة السينما اللبنانية التي تشهد في
ً
ً
ال ـس ـنــوات اآلخ ـي ــرة ازده ـ ـ ــارا الف ـت ــا ،إذ تخطى
بعض األف ــام المحلية عــرض فــي دول عربية
ووصــل البعض اآلخــر إلى العالمية ...ذلك كله
بـفـضــل منتجين آ م ـنــوا بــا ل ـك ـفــاء ات اللبنانية
القادرة والمتمكنة والتي كانت تفتقد إلى تمويل
لالنطالق في صناعة سينمائية لبنانية ناجحة.
الـفـيـلــم م ــن إخـ ــراج نــديــم مـهـنــا ،م ــأخ ــوذ من
مسلسل «سكت الورق» الذي عرض على شاشة
«أم تي في» اللبنانية .تشارك فيه مجموعة من
ً
النجوم ظهروا أيضا في المسلسل من بينهم:
دالـ ـي ــدا خ ـل ـيــل ،وج ـ ــوزف ســاس ـيــن ،وبــريـجـيــت
ياغي ،وجو طراد ،ونهلة داود ،وجهاد األندري،
وغيرهم .أما اإلخراج فيتواله نديم مهنا.
نشرت الصفحة الرسمية لشركة اإلنتاج على
صفحتها عبر موقع {إنستغرام} ملصق الفيلم
حـيــث ظ ـهــرت الـمـمـثـلــة دال ـي ــدا خـلـيــل وخلفها
الممثل جوزف ساسين.

وفي لقاء صحافي كشفت خليل أنها تطل في
الفيلم بشخصية لين التي جسدتها في مسلسل
{سكت الورق}.

سيرين عبدالنور
خطفتسيرين عبد النور أنظار جمهورها بصورة ألحدث
إطــالــة لها نشرتها عبر حسابها على أحــد مــواقــع التواصل
ً
االجتماعي ،وارت ــدت فيها فستانا أبيض الـلــون مــن تصميم
نيكوال جبران.
وانهالت التعليقات على الصورة من محبي ومتابعي الفنانة
اللبنانية الذين تغزلوا بها وبجمالها وأثنوا على إطاللتها
المميزة.
يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور أغنية {إذا بدك ياني}
من كلمات عماد فرح وألحانه ،وتوزيع روجيه أبي عقل ،وتم
تصوير الكليب في لبنان للمخرج إميل سليالتي.

صيف  ...2018عودة النجوم إلى األلبومات

ياسمين علي وأغنية قيد التحضير

• إليسا تنافس دياب وشيرين وهيثم يعود بعد غياب

يشهد الموسم الصيفي الحالي طرح مجموعة كبيرة من األلبومات لعدد من أبرز نجوم
الغناء في العالم العربي ،ال سيما مصر ،بعدما غابوا خالل الفترة الماضية ألسباب
متباينة .والالفت أن المشاريع كافة أرجئ طرحها إلى ما بعد انتهاء مونديال روسيا
 ،2018وهو ما ظهر بشكل واضح في غياب اإلصدارات الغنائية عن موسم عيد الفطر
للمرة األولى منذ سنوات.
القاهرة – هيثم عسران

هشام عباس
طرح أغنية
«وحشتوني»
ً
تمهيدا أللبومه
المنتظر

أب ــرز األل ـبــومــات المنتظرة
لـعـمــرو ديـ ــاب ،يـتــوقــع طرحه
مطلع شهر أغسطس المقبل،
وهو الموعد نفسه الذي أطلق
ف ـي ــه «م ـ ـعـ ــدي الـ ـ ـن ـ ــاس» ال ـع ــام
الماضي ،في حين لم تستقر
أن ـغ ــام ع ـلــى مــوعــد أللـبــومـهــا
الـجــديــد ال ــذي ب ــدأت تسجيل
أغــان ـيــه خـ ــال ش ـهــر رم ـضــان
ّ
يضم أغنية لبنانية
ويتوقع أن
على غ ــرار ألبومها المصري
األخير الذي غنت فيه باللهجة
اللبنانية للمرة األولى.
األلبوم الذي يصدر بتوقيع
«روت ـ ـ ــان ـ ـ ــا» تـ ــأمـ ــل أنـ ـ ـغ ـ ــام فــي
أن ي ـل ـحــق ب ـمــوســم ال ـص ـيــف،
ً
خصوصا أنها لم تنتهِ سوى
ـان ح ـتــى اآلن ،فيما
م ــن  8أغ ـ ـ ٍ

قـ ـ ـ ــررت إرجـ ـ ـ ـ ــاء ال ـت ـف ـك ـي ــر فــي
الفيديو كليبات إلى حين طرح
العمل ،واستغلت فترة زيارتها
الـعــاصـمــة الـلـبـنــانـيــة بـيــروت
لالستماع إلى كلمات وألحان
مع فنانين لبنانيين.

يجتمع الثالثي :الفنانة المصرية ياسمين علي ،وشركة
{اليــف ستايلز سـتــوديــوز} ،والمخرج فــادي حــداد فــي بيروت
لتصوير أغنية جديدة ،بأحدث المعدات والتقنيات.
األغنية من كلمات تامر حسين الــذي حققت معه ياسمين
نجاحات منذ بدايتها ،وألحان محمد يحيي ،وإخــراج فادي
حداد.

شاكر وعباس
ويـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــع ه ـ ـ ـي ـ ـ ـثـ ـ ــم ش ـ ــاك ـ ــر
اللمسات األخيرة على ألبومه
ول ـكــن ل ــم يـسـتـقــر ع ـلــى اسـمــه
بـعــد وي ـفــاضــل بـيــن ط ــرح 12
أو  16أغنية بعدما انتهى من
تسجيل  18أغنية خالل الفترة
الماضية لتكون ضمن ألبومه
ال ـجــديــد الـ ــذي ي ـعــود ب ــه بعد
غياب استمر سنوات.
م ــن ال ـعــائــديــن إل ــى ال ـســوق
ً
بـ ـع ــد س ـ ـنـ ــوات أي ـ ـضـ ــا ه ـشــام
عـ ـ ـب ـ ــاس ال ـ ـ ـ ــذي طـ ـ ـ ــرح أغ ـن ـي ــة
ً
«وحشتوني» تمهيدا أللبومه
ً
الـمـنـتـظــر ،عـلـمــا بــأنــه تـعــاون
فيه مع مجموعة من الشعراء
والملحنين من بينهم مدين،
ووسـ ــام عـبــد الـمـنـعــم ،وأيـمــن
بهجت قمر ،وغيرهم واختار
 16أغنية جديدة.
«ساقي الورد» عنوان ألبوم
م ـح ـم ــد م ـح ـي ــي ال ـ ـ ــذي يــرجــع
بــه إلــى ســوق األلـبــومــات بعد
ّ
ويضم
غياب نحو  10سنوات
 14أغنية يأمل الفنان المصري
ف ــي أن ت ـع ـيــده إلـ ــى الـحـفــات
ً
ب ـ ـقـ ــوة ،خـ ـص ــوص ــا أن ـ ــه ي ـق ـ ِّـدم
توليفة متنوعة.

شيرين وإليسا
أنغام

ياسمين علي

وتسعى شيرين عبدالوهاب
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــور ف ـ ـ ــي س ـ ــوق
األلـ ـب ــوم ــات م ــن خ ـ ــال أل ـب ــوم

هشام عباس
جديد تعود به بعد غياب نحو
ّ 4سنوات منذ «أنا كتير» الذي
حقق مبيعات كبيرة وما زالت
أغانيه تحظى بنسب استماع
عبر أثير اإلذاع ــات .وأوشكت
النجمة المصرية على االنتهاء
من المشروع وســط رغبة من
الشركة المنتجة في أن يكون
الصيف آخر موعد للتأجيالت
المتتالية إلطالقه.
أما إليسا فألبومها الجديد
مــع شــركــة «روتــانــا» يـضـ ّـم 16
أغـ ـنـ ـي ــة ع ـم ـل ــت ع ـل ـي ـهــا خ ــال
ال ـع ــام ـي ــن ال ـم ــاض ـي ـي ــن ،فـيـمــا
أطـلـقــت حملة دعــائـيــة مكثفة
ع ـبــر صـفـحــاتـهــا ع ـلــى مــواقــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي خــال
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ل ـل ـتــرويــج
للمشروع الجديد وتــأمــل في
ً
أن يـحـقــق رد ف ـعــل ج ـي ــدا في
األسواق العربية.
وتعيد إليسا فــي ألبومها
تـ ـق ــدي ــم «وح ـ ـش ـ ـتـ ــونـ ــي» ال ـت ــي
س ـ ـبـ ــق أن غـ ـنـ ـتـ ـه ــا ا لـ ـفـ ـن ــا ن ــة
الراحلة وردة ،وهي أصبحت
عـ ــادة لـلـفـنــانــة الـلـبـنــانـيــة في
ً
أل ـب ــوم ــات ـه ــا األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ع ـل ـمــا
بأنها اعتذرت عن عدم إحياء

ح ـف ــات ق ـبــل ص ـ ــدور األل ـب ــوم
على أن تعقبه بالمشاركة في
حفالت عدة.

حسني وحماقي وجمال
ويطرح تامر حسني ألبومه
الـجــديــد خ ــال عـيــد األضـحــى
ً
ت ـ ــزامـ ـ ـن ـ ــا مـ ـ ــع عـ ـ ـ ــرض ف ـي ـل ـمــه
«ال ـبــدلــة» فــي ال ـص ــاالت .يضمّ
نـحــو  14أغـنـيــة ت ـعــاون فيها
الـنـجــم م ــع ع ــدد م ــن الـشـعــراء
والملحنين ،ويأمل في تحقيق
نجاح أكبر من «عمري ابتدى»
الذي تأثرت مبيعاته بتسريبه

ً
إل ـك ـت ــرون ـي ــا ق ـب ــل ن ــزول ــه إل ــى
األسواق بسبب خطأ تقني.
أم ـ ـ ــا مـ ـحـ ـم ــد حـ ـم ــاق ــي ف ـلــم
ي ـح ـســم مــوق ـفــه ال ـن ـهــائــي من
ط ـ ـ ـ ــرح ألـ ـ ـب ـ ــوم ـ ــه ف ـ ـ ــي م ــوس ــم
الـ ـصـ ـي ــف أو ت ــأجـ ـيـ ـل ــه ح ـتــى
ً
إشـ ـع ــار آخ ـ ــر ،خ ـص ــوص ــا أنــه
ل ــم ي ـن ـتــهِ م ــن تـسـجـيــل بعض
األغاني حتى اآلن ،فيما يأمل
رامي جمال بأن يطلق ألبومه
ّ
ً
خصوصا بعدما سلم نسخته
األخيرة إلى الشركة المنتجة
وص ـ ـ ـ ـ ّـور الـ ـ ـغ ـ ــاف قـ ـب ــل شـهــر
رمضان.

سهيلة بن لشهب:
رحم الله الشهداء وحمى بالدنا

سهيلة بن لشهب

غموض موقف فؤاد
رغــم إعــان محمد فــؤاد إنجاز ألبومه الــذي يعود به
إلى السوق بعد غياب أكثر من ثماني سنوات ،فإن موعد
اإلطالق لم يتحدد حتى اآلن .وفي تصريحاته المتتالية
يؤكد الفنان المصري أن األلبوم المنتظر جاهز للطرح
في الوقت المناسب ،ولكنه رغم ذلك لم يقم بحملة دعائية
له خالل األشهر الماضية ،ما يثير الشك في ما إذ كان
ً
انتهى فعال من تسجيله.

ب رسالة وطنية إلى الشعب الجزائري
وجهتسهيلة بن لشه 
وبلدها بمناسبة ذكرى االستقالل الـ ،59وكتبت عبر حسابها
على أحد مواقع التواصل االجتماعي{ :رحم الله الشهداء وحمى
ّ
بالدنا الغالية من كل شر .كل عام وجزائرنا بلد األحرار بألف
خير}.
وانهالت التعليقات من محبي الفنانة الجزائرية الذين أثنوا
على كالمها ،وهنؤوا الشعب الجزائري بالمناسبة الوطنية
السعيدة.

fitness
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ّ
نصائح لتطبيق الصوم المتقطع واالستفادة منه

فتختلف األساليب المحتملة في عدد أيام الصوم والسعرات
المتقطع،
تتعدد الطرائق التي تسمح بتطبيق مقاربة الصوم
ً
ً
الحرارية المسموح بها .يتطلب األمر االمتناع عن األكل كليا أو جزئيا خالل فترة محددة من الوقت قبل استئناف نمط األكل
االعتيادي.
يعتبر بعض الدراسات أن هذا النمط من األكل يعطي منافع بارزة مثل فقدان الدهون وتحسين الصحة وإطالة الحياة .ويزعم
ّ
ّ
مؤيدو هذه المقاربة أن االلتزام ببرنامج الصوم المتقطع أسهل من تبني حميات تقليدية وقليلة السعرات.
تبقى تجربة كل شخص مع الصوم المتقطع فردية ّ
وتتنوع األساليب التي تناسب مختلف فئات الناس.
ّ
نناقش فيما يلي األبحاث التي تقف وراء أشهر أنواع الصوم المتقطع ونقدم نصائح حول كيفية االلتزام بهذا النوع من
الحميات.
ً
صوم  12ساعة يوميا

االمتناع عن
األكل بين 10
و 16ساعة
يسمح للجسم
بتحويل
الدهون إلى
طاقة

أسهل طريقة
لالمتناع عن
األكل طوال
 12ساعة هي
إدراج مدة
النوم ضمن
فترة الصوم

قواعد هذه الحمية بسيطة.
يجب أن تقرر االمتناع عن األكل
ً
طــوال  12ساعة يوميا وتلتزم
بقرارك .وفق بعض الباحثين،
يسمح االمتناع عن األكــل بين
 10و 16ساعة للجسم بتحويل
مـ ـخ ــزون ال ــده ــون إلـ ــى مـصــدر
لـلـطــاقــة ،مــا ي ــؤدي إل ــى إطــاق
ال ـك ـي ـتــونــات ف ــي م ـج ــرى الـ ــدم.
ُ
ُيفترض أن تشجع هذه العملية
على فقدان الوزن.
قد يكون هذا النوع من خطط
ً
ً
ّ
الصوم المتقطع خـيــارا مفيدا
لـلـمـبـتــدئـيــن ألن مـ ــدة ال ـص ــوم
ً
ت ـب ـقــى ق ـص ـي ــرة ن ـس ـب ـيــا وي ـقــع
معظمها خ ــال ال ـن ــوم ،م ــن ثم
ي ـم ـكــن أن يـسـتـهـلــك الـشـخــص
ال ـعــدد نفسه مــن الـسـعــرات كل
يوم.
لالمتناع عن األكل طوال 12
س ــاع ــة ،تـقـضــي أس ـه ــل طــريـقــة
ب ــإدراج مــدة الـنــوم ضمن فترة
ً
ا ل ـصــوم .يمكن أن تختار مثال
االمتناع عن األكل بين السابعة
ً
مـسـ ً
ـاء والـســابـعــة صـبــاحــا .في
هـ ــذه ال ـح ــال ــة ،ي ـجــب أن تنهي
وج ـب ــة ال ـع ـش ــاء ق ـبــل الـســابـعــة
مـسـ ً
ـاء وتنتظر حتى السابعة
ً
ص ـبــاحــا ك ــي ت ـت ـنــاول ف ـطــورك،
لكنك ستنام خالل معظم الفترة
َ
الموعدين.
الفاصلة بين

صوم  16ساعة
ُ
تـ ـ ـس ـ ـ ّـم ـ ــى مـ ـ ـق ـ ــارب ـ ــة ال ـ ـصـ ــوم
ط ـ ـ ـ ــوال  16سـ ــاعـ ــة ف ـ ــي الـ ـي ــوم
مقابل االكتفاء باألكل طــوال 8
ساعات «طريقة  »16:8أو حمية
«لـ ـيـ ـنـ ـغ ــاي ــن» .ع ـن ــد تـطـب ـيـقـهــا،
ي ـجــب أن ي ـص ــوم ال ــرج ــال
طـ ــوال  16ســاعــة

ً
يــوم ـيــا بـيـنـمــا ت ـص ــوم الـنـســاء
طــوال  14ســاعــة .قــد يكون هذا
ّ
ال ـش ـكــل م ــن الـ ـص ــوم الـمـتـقــطــع
ً
مفيدا لألشخاص الذين حاولوا
ً
ســاب ـقــا أن ي ـصــومــوا ط ــوال 12
س ــاع ــة م ــن دون أن ي ـح ـصــدوا
منافع.
وف ــق ه ــذه ال ـم ـق ــارب ــة ،ينهي
ال ـنــاس وج ـبــة ال ـع ـشــاء بحلول
ال ـس ــاع ــة ال ـثــام ـنــة ث ــم ي ـفـ ّـوتــون
ال ـف ـطــور ف ــي ال ـي ــوم ال ـتــالــي وال
ي ــأكـ ـل ــون قـ ـب ــل ح ـ ـلـ ــول ال ـظ ـه ــر.
ك ـ ـش ـ ـفـ ــت دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ــرت ع ـل ــى
الـ ـفـ ـئ ــران أن ح ـص ــر مـ ــدة األك ــل
بثماني ساعات سمح بحماية
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوان ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـبـ ـ ــدانـ ـ ــة
وااللتهابات والسكري وأمراض
ال ـ ـك ـ ـبـ ــد ،حـ ـت ــى ل ـ ــو اس ـت ـه ـل ـكــت
مجموع السعرات الحرارية التي
ً
استهلكتها ا لـفـئــران عشوائيا
بحسب رغبتها.

ً
صوم يومين أسبوعيا
ي ـ ــأك ـ ــل األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص الـ ــذيـ ــن
يـلـتــز مــون بحمية  5:2كميات
ن ـ ـمـ ــوذج ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــأك ـ ــوالت
الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال  5أي ـ ـ ـ ــام
وي ـخ ـف ـف ــون ن ـس ـب ــة ال ـس ـع ــرات
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـهـ ـلـ ـك ــة فـ ـ ــي الـ ـي ــومـ ـي ــن
المتبقيين .خالل َ
َ
يومي الصوم،
ً
يستهلك الــرجــال عموما 600
سعرة والنساء  500سعرة.
فــي معظم األوق ـ ــات ،يفصل
الـنــاس أي ــام صومهم على مر
األسبوع .يمكن أن يمتنعوا عن
ً
ـا فــي يـ َ
ـومــي االثنين
األك ــل مـثـ
وال ـخ ـم ـي ــس ويـ ــأك ـ ـلـ ــوا بـشـكــل
طبيعي في األيام األخرى.
ال ت ــزال األب ـحــاث المرتبطة
بـ ـحـ ـمـ ـي ــة  5:2أو «ا لـ ـحـ ـمـ ـي ــة
ال ـس ــري ـع ــة» م ـ ـحـ ــدودة .شملت
إحـ ــدى الـ ــدراسـ ــات  107نـســاء
بدينات واكتشفت أن الحد من
ا لـسـعــرات المستهلكة مرتين
ً
أس ـبــوع ـيــا وح ـص ــر ال ـس ـعــرات
ب ــوت ـي ــرة دائـ ـم ــة يـ ــؤديـ ــان إل ــى
فقدان الوزن بالمستوى نفسه.
ً
ـدراس ــة أي ـض ــا أن
الح ـظــت ال ـ ّ
هذه الحمية خفضت مستويات
ّ
وحسنت حساسية
األنسولين
المشاركات.
األنسولين لدى
ِ
حللت دراسة صغيرة أخرى
آث ـ ــار هـ ــذا ال ـن ـمــط م ــن ال ـصــوم
ع ـل ــى  23ام ـ ـ ــرأة م ــن أص ـح ــاب
ال ـ ـ ـ ــوزن الـ ـ ــزائـ ـ ــد .خـ ـ ــال دورة
شهرية ،خسرت النساء % 4.8
ّ
من وزنهن و % 8من مجموع
ال ــده ــون .لـكــن اس ـت ـعــادت هــذه
ال ـم ـعــدالت نـطــاقـهــا الطبيعي
لدى معظم النساء بعد  5أيام

عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف نـ ـم ــط األكـ ــل
العادي.

الصوم كل يومين
تتعدد خطط الصوم المبنية
عـ ـل ــى االم ـ ـت ـ ـنـ ــاع ع ـ ــن األكـ ـ ـ ــل كــل
يومين .في بعض الحاالت ،يعني
هـ ــذا ال ـن ـمــط ت ـج ـنــب ال ـم ــأك ــوالت
الصلبة في أيام الصوم بالكامل،
لـ ـك ــن ي ـس ـم ــح الـ ـ ـن ـ ــاس لـنـفـسـهــم
حاالت
باستهالك  500سعرة في ّ
أخـ ـ ــرى .ف ــي أي ـ ــام األكـ ـ ــل ،يـفــضــل
ً
الناس غالبا تناول الكمية التي
يريدونها من الطعام.
ذكـ ـ ــرت إحـ ـ ــدى ال ـ ــدراس ـ ــات أن
مقاربة الصوم كل يومين تسهم
في فقدان الــوزن وحماية صحة
القلب لــدى الــراشــديــن األصـحــاء
وأص ـح ــاب الـ ــوزن ال ــزائ ــد .الحــظ
ً
ال ـب ــاح ـث ــون أن  32ش ـخ ـصــا من
المشاركين في الدراسة خسروا
ما معدله  5.2كيلوغرامات خالل
ً
 12أسبوعا.
ً
ُيعتبر الصوم كل يومين شكال
ً
م ـت ـطــرفــا م ــن الـ ـص ــوم الـمـتـقـطــع
وقـ ــد ال ي ـنــاســب ال ـم ـب ـتــدئ ـيــن أو
ال ـم ـص ــاب ـي ــن ب ـم ـش ــاك ــل صـحـيــة
ّ
معينة .كذلك ،يصعب على الناس
أن يلتزموا به فترة طويلة.

ً
صوم  24ساعة أسبوعيا
ي ـت ـط ـلــب ال ـ ـصـ ــوم خـ ـ ــال ي ــوم
واح ـ ــد أو يــوم ـيــن ف ــي األس ـب ــوع
االم ـت ـنــاع عــن األك ــل عـلــى مــر 24
ساعة متواصلة .يمتنع كثيرون
َ
عــن تـنــاول الطعام بين وجبتي
َ
فطور أو بين وجبتي غداء.
األش ـخ ــاص ال ــذي ــن يـخـتــارون
هــذه الخطة الغذائية بإمكانهم
أن ي ـس ـت ـه ـل ـكــوا الـ ـم ــاء والـ ـش ــاي
ومـ ـش ــروب ــات أخـ ـ ــرى ت ـخ ـلــو مــن
ال ـس ـعــرات ال ـحــراريــة خ ــال فترة
الصوم.
وي ـجــب أن يـسـتــأنـفــوا أنـمــاط
أكلهم الطبيعية في األيــام التي
ال يصومون فيها .يسمح األكل
بهذه الطريقة بتقليص مجموع
ال ـس ـع ــرات الـمـسـتـهـلـكــة ل ـك ـنــه ال
ّ
يحد مــن أن ــواع الـمــأكــوالت التي
يتناولها الفرد.
ق ــد يـ ـك ــون الـ ـص ــوم طـ ـ ــوال 24
ً
ساعة صعبا ويؤدي إلى اإلرهاق
وال ـصــداع أو تعكر ال ـمــزاج .لكن
يــا ّحــظ ك ـث ـيــرون أن ه ــذه اآلث ــار
تخف مع مرور الوقت ألن الجسم
يتكيف مــع هــذا النمط الغذائي
الجديد.
يستفيد ا ل ـنــاس مــن محاولة
الصوم طوال  12أو  16ساعة قبل

أن ينتقلوا إلى الصوم على مدار
 24ساعة.

تفويت وجبات الطعام
قد تكون هــذه المقاربة المرنة
ّ
م ــن الـ ـص ــوم ال ـم ـت ـق ــطــع مـنــاسـبــة
ً
للمبتدئين وتتطلب أحيانا تفويت
ب ـع ــض وجـ ـب ــات الـ ـطـ ـع ــام .ي ـحــدد
ال ـن ــاس ال ــوج ـب ــات ال ـت ــي ي ــري ــدون
تفويتها بحسب در ج ــة جوعهم
أو ض ـيــق وق ـت ـه ــم .ل ـكــن ي ـجــب أن
ي ـت ـنــاولــوا أغ ــذي ــة صـحـيــة ف ــي كل
وجبة.
يـ ــزيـ ــد اح ـ ـت ـ ـمـ ــال ن ـ ـجـ ــاح خ ـطــة
ت ـف ــوي ــت ال ــوجـ ـب ــات ح ـي ــن ي ــراق ــب
األف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد إش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـ ـج ـ ــوع فــي
أج ـســام ـهــم وي ـت ـج ــاوب ــون مـعـهــا.
يـ ـج ــب أن يـ ــأكـ ــل الـ ـ ـن ـ ــاس ال ــذي ــن
يـطـبـقــون ه ــذا الـنـمــط مــن الـصــوم
المتقطع حين يشعرون بالجوع
ّ
ويفوتوا الوجبات حين يشعرون
بــالـشـبــع .قــد ت ـبــدو ه ــذه الطريقة
طبيعية أكـثــر مــن أن ـمــاط الـصــوم
األخرى بالنسبة إلى بعض الناس.

حمية المحاربين
ً
ّ
متطر ف نسبيا من
إ نــه شكل
ال ـص ــوم الـمـتـقـطــع ويــرت ـكــز على
ً
تـ ـن ــاول ك ـم ـي ــات ق ـل ـي ـلــة ج ـ ــدا مــن
الطعام واالكتفاء ببعض حصص
ال ـفــاك ـهــة والـ ـخـ ـض ــراوات الـنـيـئــة
طــوال  20ساعة ثم تناول وجبة
ً
كـبـيــرة ل ـيــا .تقتصر م ــدة األكــل
ً
ً
عموما على  4ساعات تقريبا.
ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون هـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع مــن
الصوم أفضل خيار لألشخاص
ً
الذين ّ
جربوا أشكاال أخــرى من
ً
ال ـصــوم المتقطع ســاب ـقــا .يزعم
مـ ـ ّ
ـؤيـ ــدو ح ـم ـيــة ال ـم ـح ــارب ـي ــن أن
ال ـب ـش ــر م ـص ـ ّـم ـم ــون بـطـبـيـعـتـهــم
ً
ل ــأك ــل لـ ـي ــا وأن األكـ ـ ــل الـلـيـلــي
يـسـمــح لـلـجـســم بــال ـح ـفــاظ على
المغذيات بما يتماشى مع إيقاع
ساعته البيولوجية.
خ ــال ف ـتــرة األك ــل ال ـتــي تمتد
عـ ـل ــى أرب ـ ـ ــع س ـ ــاع ـ ــات ،يـ ـج ــب أن
ي ـحــرص ال ـن ــاس ع ـلــى اسـتـهــاك
كـمـيــات كـبـيــرة مــن الـخ ـضــراوات
والبروتينات والدهون الصحية،

و ي ـ ـ ـجـ ـ ــب أن ي ـ ـض ـ ـي ـ ـفـ ــوا ب ـع ــض
الـ ـك ــرب ــوهـ ـي ــدرات إل ـ ــى حـمـيـتـهــم
ً
أيضا.
يـمـكــن ت ـن ــاول ب ـعــض األغــذيــة
خ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــوم ،لـ ـك ــن
سيصعب على الناس أن يلتزموا

األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـخـ ـت ــارون
ه ـ ــذه ال ـح ـم ـي ــة مـ ـغ ــذي ــات كــاف ـيــة
مثل األل ـيــاف ،مــا قــد يــزيــد خطر
إصابتهم بالسرطان ومواجهة
آثـ ـ ـ ـ ــار صـ ـحـ ـي ــة مـ ـع ــاكـ ـس ــة ع ـلــى
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز ال ـه ـض ـم ــي
والمناعة.

ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوجـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــات
ال ـصــارمــة ب ـشــأن توقيت
األكـ ـ ــل ون ــوعـ ـي ــة الـ ـطـ ـع ــام عـلــى
الـ ـ ـم ـ ــدى ال ـ ـطـ ــويـ ــل .ك ـ ــذل ـ ــك ،يـجــد
البعض صعوبة فــي أ كــل وجبة
كـبـيــرة لـهــذه الــدرجــة قـبــل موعد
النوم.
عـلــى صعيد آخ ــر ،قــد ال يأكل

نصائح لاللتزام بالصوم
االلتزام ببرنامج الصوم المتقطع صعب ،لذا يمكن االستفادة من النصائح التالية للتمسك بهذه المقاربة وزيادة منافعها:
• حافظ على ترطيب جسمك :اشرب كمية كبيرة من الماء والمشروبات الخالية من السعرات الحرارية ،مثل شاي األعشاب،
على مر اليوم.
ً
ً
ّ
• ال تصبح مهووسا بالطعام :خطط لنشاطات كثيرة في أيام الصوم كي ال تفكر بالطعام .يمكنك أن تنشغل مثال بإنهاء
معامالتك أو اذهب لمشاهدة فيلم.
ً
ْ
واستر ِخ :تجنب النشاطات الشاقة في أيام الصوم ،مع أن بعض التمارين الخفيفة مثل اليوغا قد يكون مفيدا.
استر ْح
•
ِ
• استهلك سعرات مفيدة :إذا كانت الخطة التي اخترتها تسمح لك باستهالك بعض السعرات خالل فترات الصوم ،اختر
ً
مأكوالت غنية بمغذيات مثل البروتينات واأللياف والدهون الصحية .يمكنك أن تأكل مثال الفاصوليا والعدس والبيض والسمك
والمكسرات واألفوكادو.
ُ
مشبعة لكن قليلة السعرات مثل الفشار والخضراوات النيئة ،أو فاكهة غنية بالماء
شبعة :اختر مأكوالت
ِ
• تناول أغذية م ِ
مثل العنب والبطيخ.
• ّ
حسن نكهة الطعام من دون استهالك سعرات إضافية :احرص على تتبيل الوجبات بكميات كبيرة من الثوم أو األعشاب
أو التوابل أو الخل .تحتوي هذه األغذية على كمية قليلة من السعرات لكنها غنية بالنكهات اللذيذة وقد تسهم في تخفيف
شعور الجوع.
• اختر مأكوالت غنية بالمغذيات بعد فترة الصوم :من خالل تناول أغذية غنية باأللياف والفيتامينات والمعادن ومغذيات
ً
أخرى ،يمكن الحفاظ على مستويات ثابتة من سكر الدم وتجنب أي نقص غذائي .تسهم الحمية المتوازنة أيضا في تسهيل
فقدان الوزن وتحسين الوضع الصحي العام.

ِّ
فيروس يعزز المناعة ويبقى في جسمك مدى حياتك
هل يشغل الفيروس المضخم
للخاليا جهاز المناعة؟

ً
ً
الفيروس ًالمضخم للخاليا ( )cytomegalovirusشائع نسبيا ،مع أنك قد ال تسمع به كثيراُ .يعتبر
ً
حميدا عادة ،ولكن عندما تلتقطه ،يبقى في جسمك طوال حياتك .يشير مصدر مجلة BMJ Best
البشر.
فيروس هيربس-بيتا هذا واسع االنتشار ويصيب معظم ً
 Practiceإلى أن ً
ال يعاني المصاب به عادة أي أعراض ،وقد تلتقط هذا الفيروس باالحتكاك مباشرة بسوائل جسم إنسان
مصاب به ،مثل الدم.
ُ
ف ـ ــي دراسـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة أجـ ــريـ ــت
على الفئران ،قــرر الدكتور يانكو
نيكوليتش-زوغيتش وزمالؤه من
كلية الطب في جامعة أريزونا في
توسان أن يدرسوا كيف يستطيع
المسنون تحقيق رد فعل مناعي

أقـ ــوى ض ــد األخـ ـم ــاج الـفـيــروسـيــة
وفي ظل أي ظروف.
ً
تتمتع األج ـســام الـشــابــة غالبا
بــدفــاعــات أق ــوى .ولـكــن مــع التقدم
في السن ،تبدأ مناعتنا بالتراجع.
«لهذا السببُ ،يعتبر المسنون أكثر

عرضة للعدوى ،مقارنة بالشباب»،
وفق الدكتور نيكوليتش-زوغيتش.
أراد ا ل ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــاء فـ ـ ــي ا لـ ـ ــدرا سـ ـ ــة
الجديدة اكتشاف السبل إلى تعزيز
جهاز مناعة المسن وجعله أكثر
فاعلية كما في السابق.

فـ ــي الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،ق ـ ـ ــارن ال ــدك ـت ــور
ن ـي ـك ــول ـي ـت ــش-زوغ ـي ـت ــش وفــري ـقــه
ً
فئرانا مسنة مصابة بالفيروس
ال ـم ـض ـخــم ل ـل ـخــايــا بـ ـفـ ـئ ــران لـهــا
مدى العمر ذاته إال أنها لم تلتقط
الـ ـفـ ـي ــروس .ت ــوق ــع ال ـب ــاح ـث ــون أن
تملك الفئران المصابة بالفيروس
الـمـضـخــم لـلـخــايــا ج ـهــاز مناعة
ً
ّ
أضعف وأن تشكل بالتالي دفاعا
أق ــل فــاعـلـيــة ف ــي وج ــه ف ـيــروســات
أخرى.
تشير مـيـغــان سـمـيـثــي ،باحثة
أشرفت على وضع تقرير الدراسة:
«ال ي ـس ـبــب الـ ـفـ ـي ــروس الـمـضـخــم
َ
ً
للخاليا عادة أعراضا ظاهرة .ولكن
يبقى علينا التعايش معه بما أننا
شاف».
ال نملك أي عالج
ٍ
«ن ـت ـي ـجــة ل ــذل ــك ،ي ـظ ــل ج ـهــازنــا
ً
ال ـم ـنــاعــي م ـن ـش ـغــا ف ــي الـخـلـفـيــة
فــي التعاطي مــع هــذا الـفـيــروس»،
حسبما تضيف.
ً
تـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع سـ ـمـ ـيـ ـث ــي م ـ ــوضـ ـ ـح ـ ــة:
ً
«افـتــرضـنــا ،إذا ،أن هــذا الفيروس
يجعل الفئران أكثر عرضة ألخماج
أخ ـ ـ ــرى ألنـ ـ ــه ي ـس ـت ـه ـلــك مـ ــواردهـ ــا
ً
ويبقي جهازها المناعي منشغال».
لكن الباحثين توصلوا إلى مفاجأة
أذهلتهم.

دفاع «أكثر متانة»
بالعمل مع مجموعة من الفئران
المسنة يحمل بعضها الفيروس
المضخم للخاليا وبـعــض اآلخــر
ال ،حاول الفريق أن يعرضها كلها

لليسترية ،وهي نوع من البكتيريا
ً
المضرة يعيش عادة في األطعمة
ً
ُ
الملوثة ،يسبب مرضا يعرف بداء
الليستريات ويـتــرافــق مــع حمى،
وإعياء ،وإسهال.
ّ
توقع الباحثون أن تكون الفئران
ال ـم ـصــابــة بــال ـف ـيــروس الـمـضـخــم
للخاليا أ كـثــر عــر ضــة للبكتيريا.
ولـكــن تبين فــي الــواقــع أنـهــا أكثر
م ـق ــاوم ــة ل ـه ــا ،م ـق ــارن ــة بــال ـف ـئــران
التي ال تحمل الفيروس المضخم
للخاليا.
تذكر سميثي« :فوجئنا بالكامل.
توقعنا أن تكون هذه الفئران أسوأ
ً
حاال .لكنها تمتعت برد فعل أقوى
وأكثر فاعلية تجاه العدوى».
صحيح أن الباحثين ال يعرفون
ً
يـ ـقـ ـيـ ـن ــا ب ـ ـعـ ــد ل ـ ـ ـ َـم وكـ ـ ـي ـ ــف ح ـ ّـس ــن
ال ـف ـيــروس الـمـضـخــم لـلـخــايــا رد

الـفـعــل الـمـنــاعــي ،إال أنـهــم سـعــداء
ألنهم توصلوا إلى اكتشاف مهم
عـ ــن ع ـم ــل الـ ـجـ ـه ــاز ال ـم ـن ــاع ــي مــع
ال ـت ـقــدم ف ــي ال ـس ــن :يستطيع هــذا
الجهاز تشكيل دفاع ضد العوامل
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة أفـ ـض ــل مـ ـم ــا تــوق ـعــه
ً
الخبراء سابقا.
ت ــوض ــح سـمـيـثــي« :ك ـش ـفــت لنا
ال ــدراس ــة أن ج ـهــاز الـمـنــاعــة لــدى
المسنين يتمتع بقدرات أكثر مما
ً
ظننا» .الحظ الباحثون خصوصا
أن الـفـئــران الـمـصــابــة بالفيروس
المضخم للخاليا والخالية منه،
م ــع أن ـهــا م ـت ـقـ ّـدمــة إل ــى ح ــد كبير
في السن ،تمتعت على حد سواء
بـمـجـمــوعــة مـتـنــوعــة م ــن الـخــايــا
الـ ـت ــائـ ـي ــة ،وهـ ـ ــي خ ــاي ــا م ـنــاع ـيــة
متخصصة لها وظائف عدة.
«ال ش ــك ف ــي أن ال ـت ـن ــوع ج ـيــد.

ت ـت ـفــاعــل أنـ ـ ــواع ال ـخ ــاي ــا الـتــائـيــة
المختلفة مــع أ ن ــواع مختلفة من
العدوى .وكلما ازداد تنوع الخاليا
التائية التي تملكها ،نمت قدرتها
عـ ـل ــى مـ ـح ــارب ــة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوى» ،وف ــق
الدكتور نيكوليتش-زوغيتش.

الفيروس المضخم
للخاليا كان يرسل
إشارة أدت إلى
تشكيل أفضل
الدفاعات الممكنة

ال تقل الخاليا التائية تنوعًا مع التقدم في السن

ً
ف ــوج ــئ ال ـع ـل ـمــاء ب ـه ــذا االك ـت ـش ــاف أيـ ـض ــا .ســاد
االعتقاد منذ زمن أن أعداد الخاليا التائية تصبح
ً
ً
أقل تنوعا مع التقدم في السن ،وأن هذا ُيعتبر عامال
ً
رئيسا في تراجع فاعلية ردود الفعل المناعية .لكن
الدكتور نيكوليتش-زوغيتش وفريقه الحظوا اليوم
ً
أن خاليا الفئران المسنة التائية لم تكن أقل تنوعا
مما تمتعت به الفئران الشابة.
ّ
تكمن المشكلة فــي أن الخاليا التائية ال تجند
لتدافع عن الجسم .ولكن اتضح أن الفئران المسنة
المصابة بالفيروس المضخم للخاليا لم تواجه هذه
ً
المشكلة ،وأن خالياها التائية كانت أكثر نشاطا.
يشير الدكتور نيكوليتش-زوغيتش« :بدا كما لو أن
الفيروس المضخم للخاليا كان يرسل إشارة أدت
إلى تشكيل أفضل الدفاعات الممكنة».
وتـفـتــرض سميثي«ُ :يـظـهــر ه ــذا أن ال ـقــدرة على

تشكيل رد فعل مناعي جيد تستمر مع التقدم في
السن ،وأن الفيروس المضخم للخاليا أو رد فعل
الجسم تجاه هذا الفيروس يفسح في المجال إزاء
استغالل هذه القدرة».
ُ
ً
نشرت النتائج التي توصل إليها العلماء أخيرا
ً
فــي  .PNASويخطط الفريق راهـنــا إلج ــراء المزيد
من الدراسات بغية تعميق فهمه لتأثير الفيروس
المضخم للخاليا في الجهاز المناعي.
كذلك يأمل الفريق بأن يتمكن في المستقبل من
محاكاة نتائجه األخيرة في دراسة مختلفة تشمل
ً
م ـشــارك ـيــن بـ ـش ــرا .وإذا ن ـجــح ف ــي ذلـ ــك ،فسيسعى
الدكتور نيكوليتش-زوغيتش وزمالؤه إلى تصميم
لقاح بإمكانه أن يعزز بفاعلية أكبر جهاز المناعة
لدى المسنين.

توابل ةديرجلا
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فطائر الكريب الشهية السهلة التحضير
مألتها
كيف يمكن تحضير عجينة كريب تخلو من الكتل؟ ستكون هذه التحلية مدهشة سواء ِ
ثنيها وسكب الشوكوالتة عليها.
بحشوة حلوة أو مالحة أو ً ِ
قررت ً
ّ
المقادير السائلة اإلضافية ،لكني أفضل
يمكنك أن تشتري خليطا جاهزا يحتاج إلى بعض
ً
ّ
تتشكل كتل الطحين أحيانا في خليط عجينة الكريب .تحتاج
تحضير وصفتي بنفسي .يمكن أن ّ
وصفات عدة إلى تصفية الخليط للتخلص من تلك الكتل.
سوزان سيالسكي
ّ
ّ
عند تحضير عجينة قوالب الحلوى ،يمكن أن تتشكل الكتل إذا لم تنخلي الطحين .وإذا لم تتطلب
ً
الوصفة نخل الطحين ،اخفقيه قليال في وعاء .يستقر الطحين عند تخزينه ،لذا يساهم خفقه في
ً
تهوئته .يمكنك تطبيق هذه الخطوة أيضا عند تحضير عجينة الكريب.
ً
إذا لم تخفقي خليط الكريب بما يكفي ،يتشكل بعض الكتل .لذا تأكدي من خفقه جيدا.
ً
ً
ً
ّ
أضفت يوما جبنة
تشكل حــرارة المقادير عنصرا أساسيا للحصول على تركيبة ناعمة .هل
ِ
ً
ً
كريما باردة إلى عجينة التشيز كيك كي تكتشفي أن المقادير ال تمتزج جيدا؟ ستشاهدين كتال
ً
صغيرة من جبنة الكريما في الخليط ألنها باردة جدا.
ّ
ّ
تتطلب زبدة ّ
أضفت
مذوبة ،من األفضل أن تذوبيها وتدعيها تبرد .إذا
إذا كانت عجينة الكريب
ِ
ً
ً
زبدة ساخنة جدا إلى خليط الطحين مع الحليب البارد ،قد يصبح جزء منه صلبا وتتشكل فيه
ً
الكتل .وحين تضيفين الزبدة ،اسكبيها ببطء تزامنا مع تحريكها.
ً
ً
لكن يمكن أن تتشكل ّ كتل الطحين أيضا رغم اتخاذ التدابير الوقائية المذكورة سابقا .في هذه
الحالة ،يمكنك أن تصفي الخليط في المنخل وتتخلصي من الكتل الصغيرة .ستسمح لك ّ هذه
ً
الخطوة أيضا بالحصول على التركيبة المناسبة .يجب أن تكون عجينة الكريب رقيقة (أرق من
ّ
عجينة الفطائر) .تبقى التركيبة ناجحة إذا غطت ظهر ملعقة وسالت على شكل خط رفيع.
ّ
يمكنك أن تخلطي العجينة في وعاء بيديك ،لكن يجب أن تكون حركتك قوية للتخلص من الكتل.
لذا يبقى الخالط أفضل خيار للحصول على عجينة كريب خالية من الكتل.
أفـضـ ّـل استعمال الـخــاط .ثمة خـطــوة ّ
مهمة أخ ــرى لتحضير الكريب وإراح ــة العجينة .عند
تحضير الكريب ،من األفضل أن تدعي العجينة ترتاح طوال ساعة في البراد أو حتى طوال الليل
ً
ً
قبل استعمالها .يكون الخالط مثاليا في هذه الحالة أيضا ألنه يسمح بتخزين الخليط وسكبه
ّ
منه .تسمح هــذه الطريقة للطحين بامتصاص جــزء من السائل والغلوتين الــذي يتشكل حين
الخليط.
تخفقين
ّ
ً
عندما تحضرين العجينة ،ستالحظين بعض الفقاعات أيضا .لكنها ستزول حين ترتاح العجينة.
في النهاية ،ستحصلين على فطيرة كريب طرية ُ
ويفترض أال تتمزق عند طبخها.

وصفة كريب تقليدية
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المقادير:

الطريقة:

• ب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــان
كبيرتان.
• كوب حليب.
• ث ـ ـلـ ــث كـ ـ ـ ــوب مــن
الماء.
• كــوب مــن طحين
االستعماالت كافة.
• ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع مـ ـلـ ـعـ ـق ــة
صغيرة من الملح.
• مـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــان
كـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرت ـ ـ ـ ــان مـ ــن
الـ ـ ــزبـ ـ ــدة الـ ـم ــذوب ــة
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـردة•.
مـ ـ ـلـ ـ ـعـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــان أو 3
م ــاع ــق ك ـب ـيــرة من
الـ ـ ــزبـ ـ ــدة الـ ـم ــذوب ــة
أو الـ ـ ــزيـ ـ ــت ل ــده ــن
المقالة.

• ضعي البيض والحليب والماء والطحين والملح في
الخالط أو في وعاء منفصل .اخفقي الخليط مرات عدة
ثم اسكبيه فوق ملعقتين كبيرتين من الزبدة المذوبة
ّ
والمبردة.
• اخفقي الخليط طــوال  15ثانية أو إلــى أن يصبح
ً
ً
ناعما .اكشطي األطراف واخفقيه مجددا طوال  15ثانية
ً
إضافية .أو اخفقيه في الخالط أو انخلي أوال الطحين
ً ّ
والملح يدويا .غطي الخليط وضعيه في البراد لساعة
على األقل أو طوال الليل ( 24ساعة كحد أقصى).
• لطبخ فطائر الكريب ،ضعي مقالة غير الصقة بحجم
يتراوح بين  6و 8إنشات على نار متوسطة .ادهنيها
بقليل من الزبدة ،ثم انزعي المقالة عن النار واسكبي
فيها ملعقتين أو  3مالعق كبيرة من خليط العجينة
لتحضير فطائر صغيرة ،أو ربع كوب لتحضير فطائر
كبيرةّ .
بشكل مائل كي يغطي الخليط
حر كي المقالة
ٍ
أسفل المقالة كله.
• اطبخي الكريب لدقيقة أو إلى أن يصبح سطحها
ً
ّ
وتتحمر على األطراف قليال .افصلي الطرف
شبه جاف

بمجحاف واقلبي الكريب .اطبخيها على الجهة الثانية
ً
ّ
تتحمر قليال ،ثم اسكبي الكريب
طوال  20ثانية أو إلى أن
في طبق.
• ك ـ ــرري الـعـمـلـيــة نـفـسـهــا م ــع الـعـجـيـنــة الـمـتـبـقـيــة
وح ــرك ـي ـه ــا ب ـع ــد ت ـح ـض ـيــر عـ ـ ــدد مـ ــن ف ـط ــائ ــر ال ـك ــري ــب
واستعملي كمية ا لــز بــدة ا لـتــي تحتاجين إليها لدهن
ّ
المقالة .رتبي شكل الكريب أثناء طبخها.
مالحظة :لتحضير الكريب للتحلية ،أضيفي ملعقتين
كبيرتين من السكر وملعقة صغيرة من خالصة الفانيال
ثم ّ
طبقي الخطوات اآلنف ذكرها.
في الحصة 103 :سعرات حرارية ( %43من الدهون)،
 5غرامات من الدهون ( 3غرامات من الدهون المشبعة)،
ً
 11غراما من الكربوهيدرات 3 ،غرامات من البروتينات،
 107ملغ من الصوديوم 53 ،ملغ من الكولسترول37 ،
ملغ من الكالسيوم ،خالية من األلياف.

الروبيان في وجبة سريعة
ً
ً
أال تـمـلـكـيــن وق ـت ــا كــاف ـيــا ل ـش ــراء ال ـم ــأك ــوالت؟ احـتـفـظــي
ّ
المجمد وبـعـبــوة مــن صلصة الطماطم واألرز
بــالــروبـيــان
ّ
والبروكولي المجمد في متناول يدك لتحضير عشاء سريع.

ليندا غاسنهايمر

ّ
أفضل استعمال صلصة
خفيفة في هذه الوصفة .إذا
كنت تحبين النكهات الالذعة،
استعملي صلصة متوسطة أو
حــارة .في وجبة العشاء هذه،
اخلطي الروبيان مع الصلصة
واطبخي البروكولي ومعكرونة
ً
لينغويني معا .أحب االحتفاظ
ً
بالصنوبر أيضا إلضفاء نفحة
ّ
مميزة على الوصفات .خزنيه
في البراد أو الثالجة.
م ـ ـع ـ ـظـ ــم ال ـ ـ ــروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ال ـ ـ ــذي
ن ـش ـتــريــه م ـجـ ّـمــد ل ـك ـنــه ُي ـ ـ َّ
ـذوب
عـ ـن ــد عـ ــرضـ ــه ل ـل ـب ـي ــع .اط ـل ـبــي
ً
الروبيان الــذي ال يــزال مجمدا
في قسم ثمار البحر أو اقصدي
الثالجات الخاصة بالروبيان.
أحتفظ بالروبيان في المنزل
ً
دومــا لتحضير وجبات عشاء
سريعة.
البقدونس
تخزنين
كنت
إذا
ّ
أو الكزبرة في الثالجة ،رشيها
فــوق الــروبـيــان لتقوية نكهته
ولونه.

روبيان بالصلصة
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المقادير:
•  3م ـ ــا ع ـ ــق ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مــن
الصنوبر.
• م ـ ـل ـ ــح وف ـ ـل ـ ـف ـ ــل أسـ ـ ـ ــود
ً
مطحون حديثا.

المقادير:

نصائح مفيدة:

الطريقة:

• ي ـ ـم ـ ـك ـ ــن ا سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدال
البطلينوس بالروبيان.
• ي ـم ـكــن اس ـت ـع ـم ــال أي
ن ـ ـ ـ ــوع م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــراوات
الـخـضــراء (لــوبـيــاء ،كوسا،
بازالء).
• ي ـم ـكــن اس ـت ـع ـم ــال أي
نوع من الصلصة.
• يمكن استعمال األرز
بدل المعكرونة.

ّ
• سخني مقالة غير الصقة
على نار متوسطة أو قوية ثم
ّ
رشي فيها رذاذ زيت الزيتون.
• أض ـ ـي ـ ـف ـ ــي الـ ـ ــروب ـ ـ ـيـ ـ ــان
والصلصة .اطبخي الخليط
بـيــن دقـيـقـتـيــن و 3دقــائــق أو
ّ
زهري
إلى أن يصبح الروبيان
اللون.
ً ّ
• أخ ـي ــرا ،رش ــي الصنوبر
فوقه.

فــي ال ـح ـصــة 282 :سـعــرة
حرارية ( %35من الدهون)،
 10.8غرامات من الدهون (1.3
غــرام مــن الــدهــون المشبعة،
 4.9غ ـ ــرام ـ ــات مـ ــن ال ــده ــون
أحــاديــة عــدم اإلش ـبــاع)276 ،
ملغ مــن الكولسترول37.2 ،
ً
غراما من البروتينات11.9 ،
ً
غراما من الكربوهيدرات2.8 ،
غ ــرام مــن األل ـيــاف 767 ،ملغ
من الصوديوم.

•  3بيضات.
• كوب وربع الكوب من
الحليب.
• ثالثة أرباع كوب من
الطحين.
• م ـل ـع ـق ــة كـ ـبـ ـي ــرة مــن
السكر (أو بحسب الرغبة).
• نصف ملعقة صغيرة
من الملح.
• زيت نباتي.

السهل أن تضاعفي كمية الوصفة .وإذا حصلت على كمية كبيرة من الخليط،
فأعدي فطائر البانكيك المتبقية واحفظيها في البراد طوال الليل ،ثم جلديها.

الطريقة:

• في وعاء منفصل ،اخلطي الطحين مع السكر
والـمـلــح .ومــن دون التوقف عــن الخفق ،أضيفي
خليط الـمـكــونــات الـجــافــة إل ــى الـبـيــض وتابعي
الـخـفــق إل ــى أن تحصلي عـلــى خليط متجانس.
ستالحظين أنه قليل الكثافة.
• حـمــي عـلــى ح ــرارة مـتــوسـطــة مـقــاة غليظة
القعر يعادل حجمها حجم البانكيك الذي ترغبين
في تحضيره (يمكنك استخدام مقالة مسطحة
كبيرة جوانبها منخفضة) .رشــي داخــل المقالة

بقليل من الزيت وأديريها إلــى أن يغطي الزيت
داخلها بالكامل .استخدمي المقالة لتعدي فطائر
البانكيك الواحدة تلو األخرى .تنبهي ألن الخليط
ً
يمتد كثيرا .وإذا قررت استخدام مقالة كبيرة ،فلن
تتمكني من تحضير عدد كبير منها دفعة واحدة،
ً
إال إذا كان الخليط كثيفا.
ّ
• أ ضـيـفــي الخليط إ ل ــى ا لـمـقــاة لتشكلي
ف ـط ـي ــرة ب ــان ـك ـي ــك واح ـ ـ ـ ــدة .اق ـل ـب ــي ال ـف ـط ـيــرة
م ــا إن تــاح ـظــي أن ـه ــا اش ـت ــدت ك ـفــايــة وب ــات
باستطاعتك قلبها (لن تتشكل فيها الفقاعات
كما في البانكيك الـعــادي) .كذلك ألقي نظرة
عـلــى جــانــب الـبــانـكـيــك الـسـفـلــي كــي تـتــأكــدي

ً
•  220غـ ـ ــرا مـ ـ ــا مــن
ّ
المجمد.
البروكولي
• عـ ـلـ ـب ــة م ـ ـ ــن األرز
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ـ ـ ــح

للمايكروويف لتحضير
ك ــوب ونـصــف ك ــوب من
األرز المطبوخ.
• ملعقتان صغيرتان

من زيت الزيتون.
• م ـلــح وف ـل ـفــل أس ــود
ً
مطحون حديثا.

الطريقة:

البانكيك بنكهة سويدية

ً
• اخفقي البيض جيدا وأضيفي إليه الحليب
وتابعي الخفق.

أرز مع بروكولي
المقادير:

• رذاذ زيت الزيتون.
ً
• ّ 340غراما من الروبيان
المقشر.
• كوب من صلصة الطماطم.

يوافق معظم الطهاة على كمية السكر في وصفة البانكيك هــذه .ولكن
إن كنت ال تحبين النكهة الحلوة ،فبإمكانك خفضها إلى النصف .كذلك من

2

ً
ً
ً
من أنــه اكتسب لونا ذهبيا داكنا في بعض
ّ
مواضعه (تشكل هــذه إش ــارة إلــى أن فطيرة
الباكيك بــا تــت جــا هــزة للقلب) .تابعي طهو
ً
الجانب اآلخر إلى أن يظهر عليه أيضا بعض
البقع الذهبية الداكنة.
• ّ
قدمي البانكيك في الحال أو أبقيها مغطاة
في الفرن الساخن إلى أن تعدي كامل الكمية التي
ً
ُ
تودين تقديمها .تقدم هذه الفطائر عادة مسطحة،
أو ملفوفة على شكل أسطوانات ،أو مطوية إلى
ً
ّ
وتطيب بالسكر الناعم غالبا ،أو السكر
أرب ــاع.
بنكهة القرفة ،أو العنبية الطازجة ،أو المربى ،أو
الكريما الطازجة.

• ّ ضعي البروكولي في وعــاء كبير
وسخني المايكروويف على درجة عالية
طوال  3دقائق أو إلى أن يذوب الثلج عن
البروكولي ويسخن بما يكفي.
• أخـ ــرج ـ ـيـ ــه م ـ ــن الـ ـم ــايـ ـك ــرووي ــف
وأضـيـفــي وع ــاء األرز األس ـمــر .سخني
األرز في المايكروويف وفق التعليمات
ً
ال ــواردة على الـغــاف .استعملي كوبا
ونصف الكوب وضعي األرز المتبقي
ً
جــانـبــا لتحضير وجـبــة عـشــاء أخ ــرى.
أضـيـفـيــه إل ــى ال ـبــروكــولــي ،ثــم أضيفي

زيــت الزيتون والملح والفلفلّ .
حركي
ً
الخليط جيدا.
فــي الـحـصــة 258 :س ـعــرة حــراريــة
( %22م ــن ال ـ ــده ـ ــون) 6.4 ،غ ــرام ــات
م ــن ال ــده ــون ( 1.1غـ ــرام م ــن الــدهــون
المشبعة 2.8 ،غرام من الدهون أحادية
عدم اإلشباع) ،خالية من الكولسترول،
 7.5غ ــرام ــات مــن الـبــروتـيـنــات44.7 ،
ً
غــرامــا مــن الـكــربــوهـيــدرات 2.4 ،غــرام
من األلياف 36 ،ملغ من الصوديوم.
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...THE WORLD AS IT IS

أسرار خطاب أوباما في القاهرة ()3

ً
الرئيس األميركي باراك أوباما .بدأ مسيرته كاتبا لخطابات
طوال
ألكثر من  10سنوات عمل بن رودز في قلب فريق إدارة ً
ً
ّ
الرئيس أوال ثم أصبح المستشار الثاني لقضايا األمن القومي ،وأخيرا المساعد المقرب من الرئيس الذي كان يلجأ إلى خبراته
في مجاالت عدة.
ِّ
روتينه اليومي كان يبدأ في البيت األبيض بجولة أفق سياسية يحضرها للرئيس في مكتبه الخاص ،وقد جال العالم مع أوباما
قرارات حاسمة.
ورافقه في مراحل مفصلية من رئاسته شهدت عواصف سياسية ووالدة ً
ّ
في كتابه ( THE WORLD AS IT ISالعالم كما هو) يروي لنا رودز قصصا مشوقة دارت في أروقة الرئاسة األميركية
ومكاتب إدارتها ،وحكايات مثيرة لالهتمام لم تتسرب إلى العلن ،كذلك َّ
برئيس برهن أنه
يتطرق إلى العالقة التي ربطته
ٍ
من القامات التاريخية للواليات المتحدة.
في هذه الحلقة يتحدث رودز عن خطاب أوباما في القاهرة :ظروف كتابته ،ومضمونه ،واستقبال الجمهور له.

{آمل أال يرمي
ً
حذاء ّ
علي!}
أحد
قال أوباما قبل
خطاب القاهرة

أم ـض ـيـ ُـت بـضـعــة أيـ ــام وأنـ ــا أع ـمــل على
الخطاب الذي سيلقيه الرئيس أوباما في
ً
ال ـق ــاه ــرة .كـنــت أخـتـبــئ غــال ـبــا ف ــي مكتبي
الثاني وغير المستعمل فــي مبنى مكتب
ـذي حـيــث ال يستطيع
{أي ــزن ـه ــاور} الـتـنـفُـيـ ّ
كنت أنــقــح النقاط الشائكة
أحــد إيـجــادي.
وأمأل األقسام المرتبطة بالنهج السياسي
بـمـعـطـيــات مستخلصة مــن بـقـيــة أعـضــاء
الحكومة.
ع ـم ـلـ ُـت م ــع مـسـلــم م ـتـ ّ
ـديــن ض ـمــن فــريــق
الموظفين في البيت األبيض ،اسمه رشاد
حسين ،الستعمال مراجع دقيقة من القرآن.
وإلض ـف ــاء طــابــع شـخـصــي عـلــى الـخـطــاب،
قـ ُ
ـررت فــي الـنـهــايــة أن أقـتـبــس عـبــارة شبه
حرفية مــن أهــم مقطع فــي كـتــاب Dreams
( From My Fatherأحالم من أبي) لوصف
أفكار أوباما حين كان يسعى إلى التواصل
م ــع وال ـ ــده ال ـغــائــب ف ــي كـيـنـيــا .كــانــت تلك
العبارة تعكس ّفكرة عالمية تنطبق على
جميع الناس بغض النظر عن خلفيتهم أو
معتقداتهم{ :إنـهــا قناعة نابضة فــي مهد
الحضارة وال تزال تنبض في قلوب مليارات
الناس .إنه إيمان باآلخرين وهــذا اإليمان
هو الذي أوصلني إلى هنا اليوم}.

رسالة إلى المرشد األعلى

باراك اوباما

ً
نظرا إلــى أهمية هــذا الخطاب ،حاولنا
ً
أي ـضــا أن ن ـطــرح س ـيــاســات مـخـتـلـفــة .قبل
أسابيع قليلة على موعد إلقاء الخطاب،
ك ـت ــب أوبـ ــامـ ــا رسـ ــالـ ــة سـ ـ ّـريـ ــة ل ـل ـمــرشــد
األعلى في إيران ،ذكر فيها استعداده
ل ـل ـت ـح ــاور بـ ـش ــأن ال ـب ــرن ــام ــج
ً
الـنــووي .ردا عليها ،تلقينا
رســالــة ســريــة أخ ــرى لكنها
كـ ــانـ ــت ع ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن الئ ـح ــة
طــويـلــة ُ
ومـ ـك ـ ّـررة بــالـجــرائــم
ال ـم ـن ـظ ــورة ال ـت ــي ارتـكـبـتـهــا
الــواليــات الـمـتـحــدة ،ال سيما
الـ ــدور األم ـيــركــي ف ــي االن ـقــاب
ال ــذي أط ــاح بــالـنـظــام اإليــرانــي
خ ـ ــال ال ـخ ـم ـس ـي ـن ــات وأوص ـ ــل
الشاه القمعي إلــى الحكم .أثبتت
ت ـلــك ال ــرس ــال ــة أن ال ـع ــاق ــات بين
ُ
الـ ـبـ ـل ــدي ــن يـ ـج ــب أن تـ ـبـ ـن ــى ع ـلــى
{الشجاعة واالستقامة وقوة اإلرادة}.
ُ
ال ــرس ــائ ــل م ــا ك ــان ــت ِل ــت ـغ ـ ّـي ــر الـلـهـجــة
الـمـ ُسـتـعـمـلــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ،فـحــاولـنــا
أن نـجــدد أسـلــوب الــدعــوة إلــى الحوار

في صباح اليوم التالي ،توجهنا
بالطائرة إلى القاهرة وهبطنا فوق
مـســاحــة مــن ال ـم ـنــازل المنخفضة
وال ـط ــرق ــات ال ـف ــارغ ــة .ف ــي طــريـقـنــا
مـ ــن ال ـ ـم ـ ـطـ ــار ،وق ـ ـفـ ــت قـ ـ ــوى األمـ ــن
المصرية وأدارت ظهرها للموكب.
كــان العناصر على مسافة قريبة
ً
مــن بعضهم .لــم نـشــاهــد أح ــدا في
الشارع مع أننا كنا في واحدة من
ً
أك ـثــر ال ـم ــدن ازدح ــام ــا ف ــي الـعــالــم.
تلقى آالف العناصر أوامر بإشاحة
ً
نظرهم عن السيارات والنظر بعيدا
ً
بحثا عن أي مصدر تهديد.
كــان أوبــامــا سيلقي خطابه في
ُ
فانتظرت معه في
جامعة القاهرة،
غرفة عادية فيما كان الحاضرون
يأخذون أماكنهم في القاعة .قال لي
أوباما{ :هذا الخطاب سيرفع سقف
التوقعات}.
ُ
أج ـبــتــه{ :أظــن
أننا كنا حذرين

مع إيــران في الخطاب من خــال االعتراف
ب ـحــوادث الـمــاضــي ،عـلــى اعـتـبــار ّأن ّ
تقبل
التاريخ الشائك ضروري لتجاوزه والمضي
ً
قدما .كان الرئيس سيقول في خطابه{ :في
المتحدة
ظل الحرب الباردة ،أدت الواليات
َ
ً
دورا في إسقاط حكومة إيرانية ُمنتخبة
ً
ديمقراطيا .ومنذ الثورة اإلسالمية ،شاركت
إيــران في عمليات خطف الرهائن وأعمال
عنف ضد جنود ومدنيين أميركيين .هذا
التاريخ معروف على نطاق واسع .لكن بدل
أن نبقى عــالـقـيــن فــي ال ـمــاضــي ،أوضـحـ ُـت
ل ـق ــادة إي ـ ــران وشـعـبـهــا أن ب ـلــدي مستعد
ً
للمضي قدما} .لتوجيه رسالة إلى كل من
يشاهد الخطاب بـحــذر فــي إي ــران ،أضفنا
ك ـل ـمــات ك ــان ال ـمــرشــد األع ـل ــى اسـتـعـمـلـهــا
بـنـفـســه وأع ــدن ــا تــوجـيـهـهــا ل ــه{ :سـي ـكــون
ً
تجاوز عقود من انعدام الثقة صعبا ،لكننا
ّ
سـنـتـســلــح بــالـشـجــاعــة واالس ـت ـقــامــة وقــوة
ً
اإلرادة للمضي قدما}.

إسرائيل والفلسطينيون
كــان الجزء الــذي خضع ألعلى درجــات
التدقيق يتعلق بإسرائيل والفلسطينيين،
ً
وارتكزت هذه المسألة أيضا على خلفية
أوباما المتنوعة .من جهة ،كانت عالقته
عميقة مع المجتمع اليهودي في شيكاغو
ً ّ ً
مقربا من إسرائيل.
الذي ُيعتبر تاريخيا
ومن جهة أخرى ،كان يتعاطف مع األزمة
الـفـلـسـطـيـنـيــة (خ ـ ــال ن ـق ــاش تـحـضـيــري
للحملة االنتخابية ،ثــار في وجهي حين
اقـ ـت ــرح ـ ُـت ع ـل ـيــه ال ـت ـس ــاه ــل ف ــي م ــوض ــوع
المستوطنات اإلسرائيلية ،فقال لي{ :إذا
كنا نعجز عن انتقاد المستوطنات ،فمن
األفضل أن ننسحب}).
فــي إســرائ ـيــل ،ك ــان بنيامين نتنياهو
ُ
ً
ان ــت ـخ ــب ل ـل ـتــو رئ ـي ـس ــا لـ ـ ـل ـ ــوزراء وراح ـ ــت
ح ـك ــوم ـت ــه ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ال ـف ـئ ــات ال ـتــي
تــؤيــدهــا فــي واشـنـطــن ،تـعـ ّـبــر عــن خوفها
من أن يستغل أوباما ذلك الخطاب لطرح
خطة سالم .حمل بعض المستشارين في
الـبـيــت األب ـيــض الـمـخــاوف نفسها ،منهم
كبير موظفي البيت األبيض رام إيمانويل،
وتــوم دونيلون الــذي كــان نائب مستشار
األم ــن ال ـقــومــي .اعـتـبــر ه ــؤالء أن الخطاب
يـجــب أال يــركــز عـلــى ال ـصــراع اإلســرائـيـلــي
الفلسطيني كي ال ّ
تترسخ الفكرة القائلة إن
مشاكل الشرق األوسط تشتق في األصل من
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية.

ً
ب ـمــا يـكـفــي ح ـيــن قـلـنــا إن خـطــابــا
ّ
ً
واحدا لن يحل هذه المشاكل كلها}.
ً
أردف ق ــائ ــا{ :ه ـ ــذا ص ـح ـيــح .كــان
خ ـ ـطـ ــاب ب ـ ـ ــوش ف ـ ــي حـ ـف ــل ت ـن ـص ـي ـبــه
ً
الثاني عظيما لكن ال يمكن أن يتعهد
أحــد بـ {إنهاء االستبداد} في العالم}.
ب ـق ـيــت ت ـلــك ال ـف ـك ــرة عــال ـقــة ف ــي ذهـنــه
ألن ــه ك ــان قــابــل لـلـتــو حـسـنــي م ـبــارك،
الحاكم االستبدادي الــذي حكم مصر
طــوال عـقــود .ثــم أض ــاف{ :كــانــت اللغة
المستعملة ممتازة .كان على األرجح
ً
أفضل خطاب ألقاه بوش يوما}.
ق ـلـ ُـت ل ــه{ :أظـ ــن أن ـنــا تــوصـلـنــا إلــى
خطاب ّ
جيد}.
فـ ـق ــال{ :آم ـ ــل أال ي ــرم ــي أحـ ــد حـ ــذاءً
ّ
علي!}.
ُ
شعرت بأنني أسير بالكرسي الذي
كنت أجلس عليه .كان يقع على شرفة
بمحاذاة الجدار .حين افتتح أوباما
خـطــابــه بـعـبــارة {ال ـس ــام عليكم}،
ُ
شعرت
راح الجمهور يهتف بقوة.
حينها بتالشي التوتر الــذي كان

حسني مبارك وباراك أوباما
كانت الرسوم الكاريكاتورية ُت ّ
صور رام
ً
ً
دومــا وهو يشتم ،وكــان يشتم فعال .لكنه
كان يتصرف بهذه الطريقة على ما يبدو
كــي يتماشى مــع تلك الـصــورة المأخوذة
عنه ولــم يكن يقصد أن ينتقد الـنــاس أو
ً
يهينهم دوما.
ّ
شخص كالمه بذيء،
لم يكن رام مجرد
ًٍ
بل إنه كان كثير الحركة أيضا :حين اتصل
بــي لـلـمــرة األولـ ــى إلجـ ــراء تـعــديــات على
الـخـطــاب ،كــان يسبح .كــذلــك ،كــان يعترف
ً
علنا بدعمه إسرائيل وتأييده خطة السالم
وكان يراقب السياسات اإلسرائيلية بحذر
ً
دوما .بحسب رأيه ،عقد السالم بين حكومة
يـســاريــة وسـطـيــة فــي ال ــوالي ــات المتحدة
وبين حكومة يمينية وسطية في إسرائيل
هدف صعب أو شبه مستحيل .لكنه كان
يؤيد متابعة المحاوالت في هذا المجال.
ح ـيــن س ـئــم م ــن س ـمــاعــي وأنـ ــا أت ـك ـلــم عن
ض ــرورة أن ّ
يعبر أوبــامــا عــن تعاطفه مع
الفلسطينيين ،بدأ يناديني {حماس} .كان
يقول{ :حماس هذا سيمنع ابني من إقامة
حفلة بلوغه في إسرائيل}.
ب ـ ـ ـ ـ ــدل ط ـ ـ ـ ـ ــرح خ ـ ـط ـ ــة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وافـ ـ ـ ــق
أوب ــام ــا عـلــى إط ــاق دع ــوة لــوقــف بـنــاء
المستوطنات اإلسرائيلية ا لـتــي كانت
تخترق مساحات إضافية من األراضي
الالزمة إلقامة دولة فلسطينية .كان رام
وديفيد أكسلرود يعارضان أي ضغط
ّ
نفكر بفرضه على إسرائيل ،لكننا كنا
ّ
نرد عليهما في معظم األحيان عبر تكرار
كل ما نفعله لدعم إسرائيل .في واشنطن،
ّ
تولت {لجنة الشؤون العامة األميركية
اإلسرائيلية} ،إلى جانب منظمات أخرى
م ـقـ ّـربــة م ــن نـتـنـيــاهــو ،تـقـيـيــم الـمـظــاهــر
الــداع ـمــة إلســرائ ـيــل ول ــم تـكــن تتسامح
ً
مـطـلـقــا م ــع أي ض ـغــوط يـمـكــن فــرضـهــا
عـلــى الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة ،كـمــا أنها
كانت تتمتع بنفوذ كبير في الكونغرس.
كان األميركيون في معظمهم يشعرون

ً
ينتابني .كنا اخـتــرنــا جـمـهــورا فيه
خـلـيــط م ــن ا لـنــا شـطـيــن العلمانيين
وال ـم ـف ـك ــري ــن والـ ـ ـق ـ ــادة الـسـيــاسـيـيــن
ورج ــال الــديــن ونــاشـطــات فــي مجال
حـ ـق ــوق ال ـ ـمـ ــرأة وأع ـ ـضـ ــاء م ــن ح ــزب
{اإلخـ ـ ــوان الـمـسـلـمـيــن} .ح ـضــرت في
ً
تلك الـقــاعــة إذا الفصائل كــافــة التي
عادت وتحاربت في شــوارع القاهرة
بـ ـع ــد بـ ـض ــع س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،وراحـ ـ ـ ـ ــت كــل
مجموعة منها تهتف لــأجــزاء التي
ّ
تفضلها في الخطاب :راح رجال الدين
ّ
ً
يصفقون مثال حين دافع أوباما عن
حــق ال ـم ــرأة فــي ارتـ ــداء الـحـجــاب في
الواليات المتحدة .في المقابل ،صرخ
الناشطون بعبارة {نحبك} حين تكلم
الرئيس عن الديمقراطية .أما النساء،
فقد هتفن بكل حماسة حين تكلم عن
حاجة المجتمع إلى فتح المجال إزاء
تطوير القدرات النسائية.
ب ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء الـ ـخـ ـط ــاب ،اتـجـهـنــا
بالمروحية إلى منطقة األهرام .قال لي
أوباما{ :أظن أن الوضع على ما يرام}.
طوال ساعة ،قمنا بجولة خاصة بين
المعالم القديمة التي ّ
تحد الصحراء
ف ــي ض ــواح ــي ال ـق ــاه ــرة .رحـنــا

ً
من جهتهم بأنهم ّ
مقربون طبيعيا من
إسرائيل.
مع اقتراب موعد الخطاب ،زاد اندفاع
جماعات الضغطُ .ط ِلب ّ
إلي أن أجتمع مع
لــي روزن ـب ــرغ ،أح ــد ق ــادة {لـجـنــة الـشــؤون
ال ـع ــام ــة األم ـي ــرك ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة} وأح ــد
الـمـســؤولـيــن عــن جـمــع الـتـبــرعــات لحملة
أوباما .أراد روزنبرغ أن يتأكد من أننا لن
نطلق مقاربة جديدة لدعم الفلسطينيين
ولن نعتبر الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني
سبب جميع المشاكل في الشرق األوسط.
دعــانــي كــذلــك لمطالبة الـعــالــم اإلســامــي
باالعتراف بإسرائيل كـ{دولة يهودية} .لم
تكن الواليات المتحدة اتخذت هذا الموقف
ً
رس ـم ـيــا ب ـعــد ألن أي م ــوق ــف م ـمــاثــل كــان
ليعني أن ماليين الالجئين الفلسطينيين
س ـي ـخ ـســرون ح ــق الـ ـع ــودة إل ــى إســرائ ـيــل
ـزء م ــن ات ـف ــاق الـ ـس ــام .ج ـل ـسـ ُـت هـنــاك
ك ـج ـ ٍ
ودو ُ
نت طلبه ثم ُ
ّ
أكدت له أننا لم نكن ننوي
تغيير طريقة دعمنا الفلسطينيين .كان
اإلسرائيليون حتى اللحظة أقــوى فريق
في هذا الصراع ولكننا كنا نتصرف وكأن
الوضع معاكس.
ّ
تعلق ق ــرار أخـيــر بصوابية أن يسافر
ً
أوباما إلى إسرائيل بعد القاهرة .نظرا إلى
المخاوف من أن ينحصر الخطاب بالصراع
العربي اإلسرائيلي ،قررنا عدم الذهاب إلى
إســرائـيــل .كــانــت المفارقة الكبرى تتعلق
بــاض ـطــرارنــا إل ــى مــواج ـهــة ان ـت ـقــادات من
م ــؤي ــدي نـتـنـيــاهــو ط ــوال س ـن ــوات بسبب
ً
ّ
التوجه كــان كفيال
ذلــك الـقــرار ،مع أن هــذا
بإخماد مخاوفهم .أدى هــذا الــوضــع إلى
ترسيخ نمط دائم يرتكز على انتقاد أوباما
ألن ــه ال يــؤيــد إســرائـيــل بــدرجــة كــافـيــة مع
أن هــذا الموقف يتجاهل امتناع الرئيس
عــن تطبيق أي إج ـ ــراء ات مـلـمــوســة لدعم
الفلسطينيين ُ
وي ّبرئ الحكومة اإلسرائيلية
من فشلها في اتخاذ خطوات فاعلة إلقامة
السالم.

في السعودية
حـيــن انطلقنا نـحــو المملكة العربية
السعودية ،أي المحطة التي تسبق القاهرة،
كان أوباما أعطاني مسودة خطاب مليئة
ّ
بتعديالت خــطـيــة ،على الـهــوامــش وعلى
ظ ـه ــر األوراق وعـ ـل ــى ص ـف ـح ــات م ـمــزقــة
مــن مستند قــانــونــي .ك ــان مـسـتـ ً
ـاء مــن كـ ّـم
ال ـت ـع ــدي ــات ال ـت ــي أض ـي ـف ــت إلـ ــى ال ـن ـقــاط
التي أراد التطرق إليها .قــال لــي بكلمات
مقتضبة{ :لن آخذ عناء الذهاب إلى القاهرة
إللـقــاء هــذا الخطاب ثــم أنــدم عليه} .شعر
أك ـس ـلــرود بــالـقـلــق ألن الـخـطــاب ال يحمل
ً
ً
ً
عنوانا رئيسا ويبدو نظريا أكثر من اللزوم
بالنسبة إلى الجمهور األميركي .حين كان
زمالئي ينامون من حولي عشية الرحلة،
ُ
سهرت لوقت متأخر فيما كان حاسوبي
ّ
الـمـحـمــول يـســلــط ال ـضــوء عـلــى خــط اليد
الـصـغـيــر ع ـلــى ص ـف ـّحــات خ ـط ــاب أوب ــام ــا
أمامي .سرعان ما خف قلقي من العمل على
خطاب سيخضع لتحليل دقيق حول العالم
ٍ
مستوى
نتيجة ثقتي بأن أوباما سيرفع
ّ
الخطاب وقد يكون هذا التعديل المكثف
ِّ ً
مبررا لتجاهل سيل المالحظات التي كنت
أتلقاها على بريدي اإللكتروني.
ً
حين هبطت الطائرة ،قصدنا واحدا من
المجمعات السكنية الكثيرة التي يملكها
الـمـلــك ال ـس ـعــودي عـبــد ال ـل ــه .ب ــدا الـمــوقــع
أشبه بــوحــدة سكنية فرعية فــي أريــزونــا
وكان يشمل عربات غولف لنقل المقيمين
إل ــى وحـ ــدات سـكـنـيــة مـشــابـهــة ف ــي وســط
ُ
فتحت الباب المؤدي إلى
الصحراء .حين
ُ
مـكــان إقــامـتــي ،وج ــدت حقيبة كـبـيــرة في
ً
داخلها جواهر .بما أنني كنت محروما من
ً
ُ
ظننت أن هذه الهدية قد تكون شكال
النوم،
من الرشوة للشخص الــذي يكتب خطاب
ُ
أشخاص آخرين
سمعت من
القاهرة ،إلى أن
ٍ
ُ
َ
أنهم تلقوا الحقيبة نفسها .لكن ال يسمح

ألحد باالحتفاظ بتلك الهدايا ما لم يكن
ً
الشخص مستعدا للتعويض عن كلفتها
التي قد تصل إلى عشرات آالف الدوالرات.
ُ
أخذت قيلولة فيما كان أوباما يقابل الملك.
في وقت متأخر من تلك الليلة ،انضممتُ
إل ـيــه فـيـمــا ك ــان يـعـيــد تـقـيـيــم م ـســار ذلــك
الـ ـي ــوم .ب ــدا م ـس ـت ـ ً
ـاء! خ ــذل ــه ال ـس ـعــوديــون
حين رفضوا استقبال معتقلين من سجن
غوانتانامو وامتنعوا عن الموافقة على
مبادرة سالم مع إسرائيلَّ .
مرر لي أوباما
بعض التعديالت اإلضافية على الخطاب
ثــم س ـهـ ُ
ـرت لــوقــت مـتــأخــر مــن الـلـيــل وأنــا
أراجـعـهــا فــي مكتب للموظفين ك ــان يقع
في غرفة شاسعة ومزخرفة فيها ستائر
ثقيلة والكراسي تشبه العروش الملكية.
ثم حضر أوباما قبل وقت قصير من حلول
مـنـتـصــف ال ـل ـيــل لـمـنــاقـشــة ب ـعــض أج ــزاء
الخطاب معي ومع دينيس ماكدونو.
ُ
أخـبــرتــه عــن وج ــود انــزعــاج كبير عند
اس ـت ـع ـم ــال ك ـل ـمــة {اح ـ ـت ـ ــال} ،ف ــي إش ـ ــارة
إلــى التعديالت المتواصلة فــي موضوع
إسرائيل.
فسألني{ :أيــة كلمة أخــرى ُيفترض أن
نستعملها؟}.
في نهاية المطاف ،اتفقنا على ضرورة
التأكيد على عالقتنا {المتينة} مع إسرائيل
ً
واع ـت ـب ــار إنـ ـك ــار م ـحــرقــة ال ـي ـه ــود مــوق ـفــا
ً
ً
ً
{جاهال وبغيضا وغير مبرر} ،فضال عن
اعتبار {تهديد إسرائيل بالدمار ،أو تكرار
العبارات النمطية الدنيئة بشأن اليهود،
ً
ً
موقفا خاطئا بالكامل} .كذلك حاولنا أن
ً
نقيم تــوازنــا فــي الـخـطــاب عبر استعمال
لـغــة تـعـ ّـبــر ع ــن {اإله ــان ــات الـيــومـيــة الـتــي
تترافق مع االحتالل ،سواء كانت كبيرة أو
ً
صغيرة} ،تزامنا مع اعتبار {وضع الشعب
الفلسطيني غير مقبول}.

في القاهرة
ن ــزح ــف ب ـيــن غـ ــرف ص ـغ ـيــرة ونــدقــق
بالكلمات القديمة المحفورة دا خــل
الـجــدران وألقينا نظرة على توابيت
الفراعنة .حين وقفنا اللتقاط الصور،
ش ـع ــرن ــا ب ــأن ـن ــا ن ـح ــاف ــظ هـ ـن ــاك عـلــى
ً
درجة عالية من الخصوصية فعال .لم
ً
نشاهد أشخاصا آخرين في المكان.
كـ ـ ــان م ـ ـبـ ــارك خـ ـص ــص لـ ـن ــا م ـســاحــة
أمنية واسعة وعكست هذه الخطوة
حجم نفوذه :إنه الزعيم االستبدادي
الـ ــذي دع ــا رب عـمـلــه األم ـي ــرك ــي إلــى
ال ـق ـي ــام ب ـجــولــة ب ـيــن م ـقــابــر أســافــه
االستبداديين الذين ماتوا منذ فترة
ً
طويلة جدا.
خ ــال ال ـس ـنــوات الــاح ـقــة ،سألني
ً
ً
ـرارا عـمــا شـعـ ُ
ـرت
كـثـيــرون مـ ــرارا وت ـك ـ
ب ــه ت ـجــاه خ ـطــاب ال ـق ــاه ــرة ،ال سيما
في ظل استمرار التوتر بين اإلسالم
والغرب وبين اإلسالم والعصرنة .عند
الـتـجــول بين األه ــرام فــي ذلــك الـيــوم،
أدركـ ـ ُـت أن ه ــذا الـخـطــاب لــم يـكـ ًـن من
النوع الــذي يمكن تقييمه نسبة إلى
وض ــع الـعــالــم فــي لحظة م ـحــددة .بل
إنه كان ّ
يعبر بكل بساطة عن قناعات
أوب ــام ــا وال ــوج ـه ــة الـتــي
يــريــد اتـخــاذهــا والعالم
الـ ـ ــذي ي ـط ـمــح إلـ ـي ــه .فــي
مــرحـلــة كـتــابــة الـخـطــاب
وعـلــى مــر الــرحـلــة كلها،
ال ح ـ ـظ ـ ـنـ ــا أن ّ م ـخ ـت ـل ــف
العوامل اصطفت لتعوق

تحقيق النتائج المرجوة :تناقضات
السياسة األميركية الخارجية ،والقمع
في مصر ،واختباء القوى المتطرفة
بانتظار الفرصة المناسبة للهجوم،
والتعثر في حل الصراع اإلسرائيلي
الفلسطيني.
بعد مرور سنوات وخروج أوباما

مــن الـسـلـطــة ،قــابـلـ ُـت امـ ــرأة مــن أصــل
فلسطيني ُ
كنت أعرفها .فقالت لي إنها
ً
لن تنسى خطاب القاهرة مطلقا وقد
ربطته بــاالحـتـجــاجــات األول ـيــة التي
ّ
فأك ُ
ّ
دت
مهدت ألحداث الربيع العربي.
ل ـهــا ع ـلــى اس ـت ـحــالــة تـحـمـيــل خـطــاب
وا ح ــد هــذه المسؤولية كلها .لكنها

أوض ـحــت قــائـلــة{ :ال عــاقــة للخطاب
ب ـح ــد ذاتـ ـ ـ ــه ،بـ ــل {هـ ـ ــو} الـ ـسـ ـب ــب .لـقــد
شاهده الشباب ،ذلــك الرجل األســود
ً
الذي أصبح رئيسا للواليات المتحدة.
ً
كان شخصا يشبههم! ففكروا ما الذي
يـمـنـعـنــا ن ـحــن م ــن تـحـقـيــق اإلن ـج ــاز
نفسه؟}.

أوباما مع رودز {خلفه} في جلسة لتحرير خطاب القاهرة

توابل ةديرجلا
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من  6أحرف و هي اسم العاصمة االتحادية أو الفدرالية لكندا ،ورابع أكبر مدنها.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء
املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي وعمودي.
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كلمات متقاطعة
أوتاوا

كلمة السر

 -4شكت – أنفاس حارة
(م).
 -5آلفت (م).
 -6مترددة – جميع.
 -7مدينة ليبية – أبسط.

 -8ب ــوا سـ ـطـ ـت ــي (م) –
حيوان برمائي.
 ( -9ال  )....مــن أسـمــاء
ا ل ـ ـلـ ــه ا لـ ـحـ ـسـ ـن ــى (م) –
ينافق.

 - 1 0تـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ــا فـ ــي
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 -1يعلو – ( ال  )....من
أسماء الله الحسنى.
 -2غـ ــادر ال ـم ـكــان (م) –
أتطلع.
 -3دول ــة عــربـيــة – ثلثا
(دار).
 -4قادم – قانعون.
 -5زا ئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل – تـ ـصـ ـي ــح
بصوت مرتفع.
 -6عندي (م) – سيدة (م)
– صوت الحمام.
 ( -7يحيى ال  )...بطل
فيلم الكيف – يترك (م).
 -8عمل مسرحي غنائي
– احتقر.
 -9حسد – لالستفهام –
فعل بمعنى «خذ».
 -10بطلة مسلسل دلع
البنات.
لكرة القدم.
 -2دون – رئيس العمال
ً
عموديا:
في المزرعة.
 -3حـ ـج ــر كـ ــر يـ ــم – مــن
 -1االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ــدولـ ــي فصول السنة.
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كلمة السر:
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تسالي

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :تدارك المخاطر قبل وقوعها كي
تحمي نفسك.
ً
عاطفيا :تسير األمور مع الشريك حسبما
تشتهي.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـش ــارك األصـ ــدقـ ــاء بعض
المناسبات المميزة.
رقم الحظ.5 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
ً
مهنيا :تـبــدأ هــذه الـفـتــرة عـمــا جــديــدا
تبرز مهارتك فيه.
ً
عاطفيا :اهتمامك بالحبيب يضفي على
ً
األجواء رقة.
ً
اجتماعيا :بعض االحتكاكات يؤثر في
عالقاتك العائلية.
رقم الحظ. 14 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :ان ــت أم ــام حــائــط م ـســدود لـكــن ال
تيأس وتابع العمل.
ً
عاطفيا  :تتخطى العوائق التي تفصلك
عن الحبيب.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :ت ـحــرز ن ـجــاحــا وت ـتــألــق بين
المعارف واألصدقاء.
رقم الحظ.10 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـب ـحــث ف ــي ش ــؤون ــك الـمــالـيــة
ّ
وتسوي بعضها.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :تـ ـب ــدو فـ ــي أوج جــاذب ـي ـتــك
وتستقطب الطرف اآلخر.
ً
اجتماعيا :يــدعــوك الفلك إلــى االنتباه
إلى صحتك.
رقم الحظ.11 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :سوء تفاهم مع أطــراف خارجية
تفاوضها.
ً
عــاطـفـيــا :تفاهمك مــع الـشــريــك ينسيك
مشاكلك في العمل.
ً
اجتماعيا :تـقــوم بـمـبــادرة عائلية ترتدّ
ً
عليك إيجابا.
رقم الحظ.4 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :ال تـنــس الـتـفــاصـيــل فـهــي مهمة
ومصدر لنجاحك.
ً
عــا طـفـيــا  :يتعكر مــزا جــك وينعكس على
معاملتك للشريك.
ً
اجتماعيا :تهمل العالقات التي ّ
يسبب
ً
لك إنزعاجا.
رقم الحظ.3 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ّ
ً
مهنيا :فترة مليئة بالتشويش وتتطلب
ً
ّ
روية وانتباها.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـحــظ إل ــى جــان ـبــك فاستفد
للبحث عن نصفك اآلخر.
ً
اجتماعيا :تبحث في قضية عائلية ويتمّ
ّ
االتفاق على الحل.
رقم الحظ.17 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ي ـح ـم ــل هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـه ــار بـعــض
الضغوطات والمشاكل.
ً
ً
عاطفيا :ال تعد إلى الحبيب حامال معك
هموم العمل.
ً
اجتماعيا :احــذر المواجهات العائلية
ّ
وال تضخمها.
رقم الحظ.13 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
ً
مهنيا  :تنجز مشروعا غاليا على قلبك
بالتعاون مع شريك.
ً
ّ
يشجعك الفلك على التعبير عن
عاطفيا:
مشاعرك بأمانة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :حـ ـ ــاذر هـ ــذا الـ ـي ــوم ح ـت ــى ال
ّ
تتعرض لحادثة ما.
رقم الحظ.8 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
ً
مهنيا :تتلقى عرضا جيدا لكن ادرسه قبل
الموافقة عليه.
ً
عــاطـفـيــا :ح ــاذر احـتـكــاكــات مــع الشريك
ألنها تؤدي إلى خالف.
ً
ّ
تشتد انـفـعــاالتــك الـيــوم فكن
اجـتـمــاعـيــا:
ً
متفهما لما يدور حولك.
رقم الحظ.12 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :عــرض للعمل في الـخــارج لكنك
ّ
تتردد في قبوله.
ً
عاطفيا :تواجه الشريك بمالحظات تراها
ضرورية.
ً
ً
اجتماعيا :مارس الرياضة يوميا فقد
ّ
بدأ جسمك يترهل.
رقم الحظ.9 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :من الضروري القيام بخطوة
لمساعدة الزمالء.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :سـ ـ ّـو وضـ ـع ــك م ــع ال ـشــريــك
بالتفهم والحوار المتبادل.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـ ـم ـ ّـر ب ـت ـجــربــة م ــع أح ــد
األقرباء تخرج بدرس مفيد.
رقم الحظ.6 :

مسك وعنبر

22
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الشطي لـ ةديرجلا :.أستعد لـ «فينيسيا» و«سمبوزيوم» تونس
شارك في الملتقى العربي للفن التشكيلي بنسخته الثانية
فادي عبدالله

يستعد الفنان الشطي إلقامة
معرضه الشخصي لعام ،2019
بمجموعة جديدة من اللوحات.

ي ـ ـ ـقـ ـ ــدم الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ال ـت ـش ـك ـي ـل ــي
الكويتي خالد الشطي ،مجموعة
م ــن ال ـلــوحــات الـفـنـيــة ال ـجــديــدة،
ً
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـل ـم ـشــاركــة ب ـه ــا فــي
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـمـ ـع ــارض الـفـنـيــة
المحلية والــدولـيــة الـتــي ستقام
خالل موسم عام .2019
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدد ،صـ ــرح
ال ـ ـت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ـلـ ــي خ ـ ـ ــال ـ ـ ــد الـ ـشـ ـط ــي
لـ "الجريدة" قائال" :أعيش حالة
م ــن ال ـن ـش ــاط ال ـف ـن ــي ،م ــن خ ــال

من أعمال الشطي

الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـ ـ ـ ــدؤوب ف ـ ــي م ــرس ـم ــي
ال ـ ـخـ ــاص ،ل ــرس ــم م ـج ـم ــوع ــة مــن
ً
ال ـل ــوح ــات ال ـج ــدي ــدة ،اس ـت ـع ــدادا
للموسم الفني المقبل لعام ،2019
ً
وهو ما يتطلب التحضير جيدا
قبل إقامته بفترة زمنية كافية،
إلط ــاق أفـكــار حــديـثــة ،ممزوجة
الفنية".
بعديد من المدارس
ّ
وأض ــاف الشطي" :أحــضــر من
اآلن إلقــامــة معرضي الشخصي
ل ـل ـع ــام ال ـم ـق ـب ــل ،ب ـم ـج ـمــوعــة مــن
الـلــوحــات الـخــاصــة ،وبأسلوبي
الـ ــذي يـعــد خـلـيـطــا ودم ـج ــا بين
أساليب عدة بما يتوافق وأفكاره
وال ـت ـق ـن ـيــات ال ـت ــي ت ـخ ــدم الـعـمــل
إلظ ـ ـهـ ــار ج ـم ــال ـي ــة ال ـع ـم ــل وش ــد
المتلقي بصريا".
وق ـ ـ ـ ــال" :لـ ـق ــد تـ ـن ــام ــى ال ــوع ــي
الفني والثقافي في الوقت الراهن
وازده ـ ــر بـيــن أوسـ ــاط المجتمع
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب ارتـ ـق ــاء
األعمال الفنية المعروضة ،وتنوع
األع ـ ـمـ ــال ك ــال ـن ـح ــت وال ـت ـص ــوي ــر
والـ ــرسـ ــم" ،مـبـيـنــا أن "مـسـتـقـبــل
الـفــن التشكيلي فــي الـكــويــت في
ازدهار الفت".
وح ــول مـشــاركــاتــه الخارجية
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـطـ ــي" :ث ـم ــة
فـ ـع ــالـ ـيـ ـت ــان ف ـ ــي مـ ــوسـ ــم ،2019
إحداهما معرض دولــي مشترك
في فينيسيا بإيطاليا ،والثانية
"سمبوزيوم" دولــي للمحترفين
في تونس الشقيقة.
وأش ـ ــار إل ــى أن مـعـنــى مـفــردة

"سمبوزيوم" أنها كلمة إنكليزية،
و تـعـنــي ح ــاالت مختلفة غريبة
وع ـج ـي ـب ــة م ـن ـظ ـم ــة وف ــوض ــوي ــة
مدروسة وفيها شيء من الجنون،
تجتمع فيما بينها لهدف واحد
في جانبه الفني تخلص إلى الفن
من أجل الفن تحت قبعة واحدة
مـهـمــا ك ــان ــت م ـش ــارب ك ــل ف ـنــان،
ويشارك فيها المحترفون فقط".
وعـ ــن م ـشــارك ـتــه األخـ ـي ــرة في
الـمـلـتـقــى ال ـع ــرب ــي ال ـث ــان ــي للفن
ال ـت ـش ـك ـي ـلــي ،قـ ــال ال ـش ـط ــي" :لـقــد
ش ــارك ــت ف ــي الـنـسـخـتـيــن األول ــى
والثانية ،وأرى التطور واضحا
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوي ـي ــن الـت ـن ـظـيـمــي
والفني ،برعاية كريمة من الوجيه
عـ ــادل ع ـلــي ب ــن ع ـل ــي ،وبـتـنـظـيــم
م ــن الـجـمـعـيــة ال ـق ـطــريــة للفنون
التشكيلية (كـتــارا) التي يترأس
مجلس إدارتها يوسف السادة".
وتـ ــابـ ــع ح ــديـ ـث ــه" :وت ـض ـم ـنــت
ال ــدورة الثانية ،ورش ــة فنية في
قاعات الجمعية القطرية ،وندوة
فكرية ،التي خصص الجزء األول
م ـن ـه ــا ل ـل ـف ـن ــان الـ ــراحـ ــل يــوســف
الشريف ودوره في إثراء الساحة
التشكيلية الـقـطــريــة والـعــربـيــة،
فيما أث ــار الـجــزء الـثــانــي مسألة
عــزوف المؤسسات واألف ــراد عن
عدم اقتناء اللوحة التشكيلية.
كما تم تكريم النحات الكويتي
سامي محمد على مجمل أعماله
ومـسـيــرتــه الفنية كــأحــد ال ــرواد،
ون ـح ــن نـفـتـخــر ب ــه وبــإن ـجــازاتــه

ً
مكرما من بن علي والعلي
الشطي
الرائعة واإلبداعية المعروفة على
الصعيدين العربي والدولي".
ول ـفــت الـشـطــي إل ــى مشاركته
وم ــواطـ ـن ــه ال ـف ـن ــان ع ـن ـبــر ول ـي ــد،
إضــافــة إل ــى بـمـشــاركــة  37فنانا
تـشـكـيـلـيــا م ــن الـخـلـيــج وال ـعــالــم
العربي في الورشة الفنية ،ولكل
ف ـن ــان ع ـم ــان ي ـت ــم وض ـع ـه ــا فــي
ال ـم ـعــرض الـ ـخ ــاص ،وه ــو نـتــاج
حلقة العمل التي استمرت قرابة
 10أيـ ـ ــام أبـ ـ ــدع ف ـي ـهــا ال ـف ـنــانــون
ب ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوح ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي

شجون :أجمل  5عروض في حياتي قدمتها بالسعودية
●

محمد جمعة

أعــربــت الفنانة شجون الـهــاجــري عن
سعادتها بالتفاعل الجماهيري الكبير مع
مسرحيتها ( ،)tomorrowالتي عرضتها
على مدار خمسة أيام في السعودية.
وقـ ــالـ ــت شـ ـج ــون لـ ـ ــدى ع ــودتـ ـه ــا إل ــى
الكويت" :ال أستطيع أن أصف لكم حجم
سـ ـع ــادت ــي .أف ـض ــل خ ـم ـســة عـ ـ ــروض فــي
حياتي قدمتها بالمملكة ،ولي عودة

أخـ ــرى خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،لـنــواصــل
العروض في الرياض".
وكانت الهاجري أطلت خالل الموسم
ال ــرمـ ـض ــان ــي ب ـم ـس ـل ـس ــل "ال ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة"،
ب ـج ــان ــب ن ـخ ـب ــة مـ ــن ال ـف ـن ــان ـي ــن ،م ـن ـهــم:
حسين المنصور ،محمد
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــوي ،نـ ــور
ال ـ ـغ ـ ـنـ ــدور،

فهد باسم ،سعود بوشهري ،وصابرين
بــورشـيــد ،ومــن تأليف محمد الكندري،
وإخراج حسين الحليبي.
وأكــدت الفنانة الشابة حرصها على
التنوع فيما تقدم من أعمال ،وتصف دور
"ليالي" في "المواجهة" بالبسيط والبعيد
عن التعقيدات والخفيف على القلب في
ً
آن معا ،حيث تعاني مشكلة نفسية جراء
صــد مــة تعرضت لها فــي مرحلة معينة
من حياتها.
وأوض ـحــت أن "لـيــالــي ام ــرأة متفائلة،
ُ
ت ــرى األم ـ ــور بــإي ـجــاب ـيــة ،لـكـنـهــا ت ـصــدم
ب ــال ــواق ــع ،وب ــأش ـخ ــاص يـطـعـنــونـهــا في

الظهر ،وهو األمر الذي يسبب لها صدمة،
ً
ويقلب حياتها رأسا على عقب ،ويجعلها
حذرة في التعامل مع الناس ،خصوصا
في مسألة الحب ،وتقول لمن يحيطون
بها إنها لم تعد ليالي القديمة والطيبة،
ً
وتكتم س ــرا فــي نفسها ال تعرفه سوى
والدتها".
ُيـ ــذ كـ ــر أن "  "tomorrowم ـســر ح ـيــة
اس ـت ـع ــراض ـي ــة ل ــأطـ ـف ــال ،ف ـك ــرة ش ـجــون
ال ـهــاجــري ،وإعـ ــداد الـكــاتـبــة س ـحــاب .أمــا
ال ـن ــص ال ـغ ـن ــائ ــي وال ـم ـس ــرح ــي ،فـتــولــى
ص ـي ــاغ ـت ــه م ـح ـم ــد ال ـ ـشـ ــريـ ــدة ،وك ـل ـم ــات
األغ ــان ــي لـلـشـيــخ دع ـيــج الـخـلـيـفــة ،ومــن
إخراج عبدالله عبدالرضا ،ويتولى مغني
الراب الكويتي "دافي" مهمة مخرج الغناء
والـمــوسـيـقــى ،وي ـش ــارك فــي المسرحية
نخبة من النجوم ،منهم :ليلى عبدالله،
نور الغندور ،عبدالله عبدالرضا ،رهف
ال ـع ـنــزي ،مـحـمــد الـسـعــد ،لـيـلــى الــرنــدي،
بدر العطوان ،ديمة أحمد ،نور العوضي
ومحمد المنصوري.

شجون

ياسمين عبدالعزيز تستعين
بمؤلفي «عوالم خفية»
تــواصــل الـنـجـمــة ياسمين
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ت ـ ـح ـ ـض ـ ـيـ ــرات
م ـس ـل ـس ـل ـهــا ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،ال ـ ــذي
يـعــرض فــي رم ـضــان المقبل،
و لــم تستقر على اسمه حتى
اآلن ،وقــالــت بعض المصادر
إن ياسمين تستعين بمؤلفي
مسلسل "عوالم خفية" ،بطولة
ال ـف ـن ــان ال ـك ـب ـيــر عـ ـ ــادل إم ـ ــام،
والـ ـ ـ ــذي عـ ـ ــرض فـ ــي رمـ ـض ــان
الماضي ،وهم محمود حمدان
وأمين جمال ومحمد محرز،
وتم التعاقد معهم مع الجهة
ال ـم ـن ـت ـجــة ل ـل ـم ـس ـل ـســل ،وه ــي
شــركــة "سـيـنــرجــي" ويملكها
تامر مرسي.
وق ـ ـ ـ ــررت ب ـط ـل ــة الـ ـعـ ـم ــل أن
ت ـغ ـي ــر ج ـل ــده ــا فـ ــي ال ـم ــوس ــم
الــرم ـضــانــي  ،2019وتـبـتـعــد
عــن الـكــومـيــديــا تـمــامــا ،حيث
تــدور أحــداث العمل في إطار
درامي ،ويبدأ مؤلفو المسلسل
كتابة الحلقات األول ــى خالل
األ ي ــام المقبلة ،كما أن هناك
جـ ـلـ ـس ــات عـ ـم ــل سـ ــري ـ ــة ب ـيــن
مؤلفي المسلسل وياسمين
والمنتج تامر مرسي لالتفاق
واالسـ ـتـ ـق ــرار ع ـلــى ال ـخ ـطــوط
العريضة والفكرة الرئيسية
للمسلسل.
ي ـش ــار إلـ ــى أن آخـ ــر أع ـمــال
ياسمين عبدالعزيز الدرامية

ياسمين عبدالعزيز

م ـس ـل ـس ــل "ه ـ ــرب ـ ــان ـ ــة مـ ـنـ ـه ــا"،
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـخـ ــرج مـ ـعـ ـت ــز ال ـ ـتـ ــونـ ــي،
الــذي عــرض في رمضان قبل
ال ـمــاضــي ،وقــدمــت خــالــه 30
شـخـصـيــة مـخـتـلـفــة ،م ــا بين
الفالحة والمثقفة والمتحررة
وال ـش ـع ـب ـي ــة وس ــائـ ـق ــة ال ـت ــوك
توك ،وشاركها في المسلسل
نخبة مــن نـجــوم الكوميديا،
منهم الفنان مصطفى خاطر
وم ـ ـح ـ ـمـ ــد م ـ ـح ـ ـمـ ــود وف ـ ــادي ـ ــة
عـبــدالـغـنــي ،وه ــو مــن تأليف
خ ــال ــد جـ ــال ،وإخـ ـ ــراج معتز
التوني.

ع ـ ّـب ــرت ف ــي نـتــاجـهــا ع ــن م ــدارس
ف ـكــريــة م ـت ـنــوعــة ،ال ـ ــذي افـتـتـحــه
راعـ ــي الـمـلـتـقــى وك ـ ـ ّـرم الـفـنــانـيــن
الـمـشــاركـيــن ب ـش ـهــادات الـتـقــديــر
على ما قدموه في الملتقى".
يذكر أن الفنان الشطي عضو
فــي عديد مــن الجمعيات الفنية
المحلية والخليجية ،وأقام عدة
مـعــارض شخصية فــي الكويت،
وش ــارك فــي كثير مــن المعارض
الـفـنـيــة الـجـمــاعـيــة ف ــي ال ـكــويــت،
ومـ ـ ـع ـ ــارض دول ـ ـيـ ــة م ـن ـه ــا ق ـطــر،

وال ـص ـي ــن ،وف ـن ــزوي ــا ،وروس ـي ــا
االتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة ،وإيـ ـ ـ ـ ـ ــران ،ومـ ـص ــر،
وإسبانيا ،والبحرين ،حــاز عدة
ج ــوائ ــز مـنـهــا بـيـنــالــي ال ـخــرافــي
الــدولــي للفن الـعــربــي المعاصر
الثالث والــرابــع ،وجــائــزة الشيخ
صباح األحمد ،والدانة الذهبية
لمعرض  25فبراير الخليجي.

ياسر جالل يتعاون مع المخرج
سالمة للمرة الثانية

سالمة وجالل
عقب النجاح الذي حققاه معا
في شهر رمضان ،استعان النجم
ي ــاس ــر جـ ــال بــال ـم ـخــرج ال ــواع ــد
م ـح ـم ــد س ــام ــة ل ـل ـم ــرة ال ـثــان ـيــة
عـلــى ال ـتــوالــي ،ليصبح مخرجا
لـمـسـلـسـلــه ف ــي رمـ ـض ــان ،2019
حـيــث تـعــاقــد ســامــة رسـمـيــا مع
صـنــاع مسلسل "رحـيــم" األخـيــر،
ال ــذي حـقــق نـجــاحــا كـبـيــرا وقــت
عرضه.
واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرت شـ ــركـ ــة اإلن ـ ـتـ ــاج
ويـ ــاسـ ــر وسـ ــامـ ــة ع ـل ــى ال ـف ـك ــرة
األســاس ـيــة ال ـتــي سـيـخــوض من
خاللها جالل السباق الرمضاني
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،حـ ـي ــث ي ـ ـجـ ــري ف ــري ــق
الـ ـعـ ـم ــل ح ــالـ ـي ــا جـ ـلـ ـس ــات ع ـمــل
لالستقرار على الشكل المبدئي
للعمل ،فضال عن شكل ومالمح
الـشـخـصـيــات مــع مــؤلــف الـعـمــل،

تمهيدا للتحضيرات المبدئية
للعمل وكتابة المعالجة الدرامية.
وك ـ ـ ـ ــان ج ـ ـ ــال ج ـ ـ ــدد تـ ـع ــاق ــده
مــع ا لـشــر كــة المنتجة لمسلسله
األخير ،ليصبح التعاقد الثالث
على ا لـتــوا لــي بينهما ،علما أنه
تلقى ع ــدة ع ــروض مــن أكـثــر من
شركة إنتاج ،إال أنه فضل التعاون
مع نفس الشركة.
يشار إلى أن ياسر جالل خاض
ال ـس ـب ــاق ال ــرم ـض ــان ــي ال ـمــاضــي
بـمـسـلـســل "رحـ ـي ــم" ،وش ـ ــارك في
بطولته محمد ريــاض ،الراقصة
دي ـن ــا ،دن ـي ــا ع ـبــدال ـعــزيــز ،حسن
حسني ،وآخرون ،وتأليف محمد
إسماعيل أمـيــن ،وإخ ــراج محمد
سالمة.

خبريات
جاغر ينتقد القضاء
البولندي في حفل بوارسو

َّ
وجه ميك جاغر ،مغني
فريق الروك الشهير (رولينغ
ستونز) ،انتقادا حادا
للتعديالت التي طبقتها
الحكومة البولندية في
النظام القضائي ،خالل حفل
في وارسو ،ليضم صوته
للكثيرين ممن يقولون إن
التعديالت تخالف املعايير
الديمقراطية.
وأقيم الحفل أمس األول،
فيما أجبرت قوانني جديدة
رئيسة املحكمة العليا
البولندية مالغورزاتا
جيرسدورف ( 65عاما) على
التقاعد املبكر.
وقال جاغر ( 74عاما)
بالبولندية للجمهور الذي
احتشد في استاد كرة القدم
الوطني في وارسو" :سني
أكبر من أن أكون قاضيا،
لكني صغير بما يكفي
للغناء".

معرض يكشف عن جانب
جديد لفريدا كاهلو

أزيح الستار عن معرض
"FRIDA KAHLO: MAKING
 ،"HERSELF UPفي متحف
فيكتوريا وألبرت بلندن
مؤخرا ،ويضم مجموعة
هائلة من البورتريهات
واألعمال الفنية ومفردات
شخصية نادرا ما عرضت،
وتخص واحدة من أكثر
الرسامات تأثيرا في القرن
العشرين فريدا كاهلو.
ويقول مدير املتحف
تريسترام هانت إن املعرض
يسلط "ضوءا جديدا على
قصة حياة مثيرة".
وتشمل املجموعة
بورتريهات مرسومة
لكاهلو ،إلى جانب
أعمالها الفنية وتحفها
الخاصة ،وتتراوح املفردات
الشخصية من مالبسها
امللونة ومستحضراتها
التجميلية ،بني قلم الشفاه
األحمر خاصتها املميز
والعطر واملجوهرات وساق
اصطناعية.
وكتبت الرسامة املكسيكية
كاهلو في مذكراتها عام
 ،1953وهي بانتظار بتر
قدمها اليمنى" ،ملاذا أحتاج
لألقدام إذا كنت أمتلك
أجنحة أطير بها؟".
(د ب أ)

ةديرجلا
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دوليات
خاتمي :إيران تراجعت  100عام ...والفساد كـ«الطوفان»

ً
ً
● برلين تدرس طلبا من طهران لسحب  300مليون يورو نقدا ● ترامب :تهديدات «زوارق الحرس» انتهت

رأى الرئيس اإليراني األسبق
محمد خاتمي ،أن بالده تخلفت
مئة عام بمجال ًالديمقراطية
والعدالة محذرا من تفشي
الفساد كالطوفان ،في حين ً
أعلنت برلين أنها تدرس طلبا
من إيران لسحب أرصدة تقدر
بمئات ماليين اليوروهات
لمواجهة أزمة سيولة بالعملة
الصعبة مع قرب تطبيق
العقوبات األميركية.

فـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ت ـ ـش ـ ـه ـ ــد إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران
اضطرابات واحتجاجات متقطعة
ومتفرقة ألسباب تدور حول تردي
األوضاع المعيشية واالقتصادية،
حـ ـ ــذر ال ــرئـ ـي ــس األس ـ ـبـ ــق مـحـمــد
خاتمي من أن بالده عادت مئة عام
إلــى ال ــوراء بمجال الديمقراطية
وال ـعــدالــة مــع تفشي الـفـســاد بما
يهدد النظام وثورة .1979
وقــال خاتمي ،الــذي أعــرب عن
أس ـفــه لـمــا آل ــت إل ـيــه ال ـب ــاد« :لقد
دافع رجل الدين النائيني منذ 100
سـنــة مـضــت ع ــن ح ـقــوق ووج ــود
ال ـم ـس ـي ـح ـي ـي ــن وال ــزرادشـ ـتـ ـيـ ـي ــن
واليهود في البرلمان ،في حال أن
إيران اليوم متخلفة وتمنع وجود
غير المسلمين حتى في مجلس
المدينة».
ووصـ ـ ـ ــف خ ــاتـ ـم ــي ،فـ ــي ب ـي ــان
نشره موقع خاتمي مــن كلمة له
أمام مجموعة من الشباب ،مساء
أمــس األول ،الفساد بـ «الطوفان»
ال ـ ـ ــذي يـ ـه ــدد «إي ـ ـ ـ ــران والـ ـ ـث ـ ــورة».
وانتقد حكومة الرئيس المعتدل
ً
ح ـس ــن روحـ ــانـ ــي ض ـم ـن ــا وأشـ ــار
إلى «ضعفهم في مكافحة الفساد
وتـحـقـيــق ال ـعــدالــة ف ــي المجتمع
وال ـت ــي ت ـعــد ال ــرك ـي ــزة األســاس ـيــة
لمبادئنا».
وانـتـقــد خــاتـمــي ،رج ــال الــديــن
اإلصــاحـيـيــن ،باعتبارهم القوة
الــرئـيـسـيــة ال ـتــي ي ـجــب االع ـتـمــاد
ً
عليها فــي «إنـقــاذ إي ــران» ،مشددا
على أنه يتعين على اإلصالحيين
أن ي ـت ـفــاع ـلــوا م ــع ج ـم ـيــع ال ـقــوى
الوطنية إلحداث التغيير المنشود
والعودة بالبالد إلى الديمقراطية
ومعالجة انتشار وتفشي الفساد.
وح ـ ــذر ال ــرئ ـي ــس ،ال ـ ــذي تــولــى
ال ـس ـل ـط ــة مـ ــا بـ ـي ــن ع ــام ــي 1997
و ،2005من «استياء الشعب بعد
ً
اضطرابات يناير الماضي ،قائال،
إن «ج ـم ـيــع ال ــوك ــاالت وال ـج ـهــات
الحكومية تتحمل المسؤولية».

غضب منشقين

كشف صفقة
فاشلة بين كوريا
الشمالية وإسرائيل
لمنع تزويد إيران
بصواريخ

فــي م ــوازاة ذل ــك ،دعــت جمعية
رجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــن الـ ـمـ ـن ــاضـ ـلـ ـي ــن
«روحانيون مبارز» ،التي يرأسها
خــات ـمــي ،ف ــي ب ـي ــان إل ــى ض ــرورة
اتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاع «أسـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــب إصـ ــاح ـ ـيـ ــة
وق ـ ــان ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة» ،مـ ـم ــا تـ ـسـ ـب ــب فــي
غضب عــدد كبير من المنشقين،
ل ـمــا يـحـمـلــه ال ـب ـي ــان م ــن رســائــل
متضاربة .وتعرض خاتمي الذي
يعد أبرز وجوه التيار اإلصالحي
فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة لـلـحــد من
ظهوره اإلعالمي ،كما ُحظر نشر

غريفيث يشيد بمحادثات جدة

«التحالف» :أدلة على تورط حزب الله باليمن

أشاد المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن
مــارتــن غريفيث أم ــس ،بــاالجـتـمــاعــات الـتــي عـقــدهــا مــع مسؤولين
سعوديين في جدة لبحث سبل الوصول إلى حل سياسي في اليمن.
وقال غريفيث على «تويتر»« :إنني أقدر الدعم السعودي المستمر
لجهودي وفرص استئناف المفاوضات اليمنية  -اليمنية للوصول
إلى حل سياسي للنزاع».
وج ــاءت إش ــادة المبعوث الــدولــي قبيل وصــولــه إلــى عــدن للقاء
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ،حيث يسعى غريفيث للتوصل
إلى تسوية تجنب مدينة وميناء الحديدة االستراتيجية حرب شوارع
مع تقدم القوات الحكومية بدعم من التحالف العربي الذي تقوده
الرياض لطرد ميليشيات جماعة «أنصار الله» المسيطرة عليهما.
فــي م ــوازاة ذل ــك ،أعـلــن التحالف أن «الـمـنــافــذ البحرية والجوية
ً
والبرية في اليمن تعمل بكامل طاقتها» ،مشيرا إلى أن «ميليشيات
الحوثي تعرقل وصول السفن إلى ميناء الحديدة».
مــن جــانــب آخ ــر ،أك ــد ه ــادي عـمــق الـعــاقــات الـمـمـيــزة بـيــن اليمن
واإلمارات خالله استقباله ،أمس ،في العاصمة المؤقتة عدن وزيرة
الدولة لشؤون التعاون الدولي اإلماراتية ريــم الهاشمي بحضور
رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر.
إلى ذلك ،أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية
في اليمن العقيد ركن تركي المالكي أمس ،وجود أدلة على قيام خبراء
عسكريين أجانب بتدريب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
وق ــال المالكي فــي الــريــاض ،إن تنظيم «ح ــزب الـلــه» مـتــورط في
هذا األمــر وإسهامه في تشغيل مواقع مختلفة للقيادة والسيطرة
بمحافظة صعدة اليمنية و تــزو يــد الميليشيا الحوثية بمنظومة
اتصاالت متكاملة .وأضاف أن قوات التحالف دمرت خمسة مواقع
منها.

الشيخ عيسى قاسم يغادر
المنامة للعالج بلندن

إيرانيون خالل إحياء مراسم العزاء بوفاة اإلمام جعفر الصادق بحضور المرجع وحيد خرساني في قم أمس (إرنا)

غادر رجل الدين الشيعي البارز،
الشيخ عيسى قاسم ،املنامة أمس،
متوجها إلى بريطانيا لتلقي
العالج إثر تدهور في حالته
الصحية.
ّ
وتمكن قاسم وهو معارض ،من
السفر بعدما منحته السلطات
جواز سفر بأمر من العاهل
البحريني امللك حمد ،علما بأن
جنسيته البحرينية سحبت
منه في  .2016وقالت املصادر إن
جواز السفر مؤقت ،ومدته سنة
واحدة .وكان امللك قد أمر بتسهيل
إجراءات سفر الشيخ الخاضع
لإلقامة الجبرية للعالج في
الخارج" ،وذلك حسب رغبته ورأي
أطبائه".

مدير مخابرات سوداني
سابق سفيرًا بواشنطن

ص ـ ــوره أو اس ـم ــه ف ــي الـصـحــافــة
ووسائل اإلعالم داخل إيران.
وح ــل ال ـق ـضــاء اإلي ــران ــي حــزب
«جبهة الـمـشــاركــة» ،وهــو الحزب
الـسـيــاســي األق ــرب إل ــى الحكومة
التي كان يرأسها خاتمي.
و كــا نــت المشاكل االقتصادية
مـ ـث ــل الـ ـفـ ـق ــر وال ـ ـب ـ ـطـ ــالـ ــة الـ ــدافـ ــع
الرئيسي الندالع المظاهرات ،التي
تطورت إلــى إطــاق المتظاهرين
هتافات ضد السياسات الداخلية
وال ـخ ــارج ـي ــة ل ـل ـن ـظــام اإليـ ــرانـ ــي،
واالعتداء على دوائر حكومية في
عدة مدن أواخر .2017

أزمة سيولة
إل ــى ذل ــك ،اسـتـبـقــت السلطات
اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة دخ ـ ـ ـ ــول الـ ـعـ ـق ــوب ــات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة حـيــز
التطبيق أغسطس المقبل وسعت
إل ــى سـحــب مـبــالــغ ت ـقــدر بمئات
اليوروهات من حسابات مصرفية
في ألمانيا.
وذكــرت متحدثة باسم وزارة
المالية األ لـمــا نـيــة أن السلطات
ً
تـ ـ ــدرس ط ـل ـب ــا إي ــرانـ ـي ــا لـسـحــب
مـبــالــغ نـقــديــة ك ـب ـيــرة ،ف ــي حين
أشـ ـ ـ ـ ــارت مـ ـ ـص ـ ــادر إل ـ ـ ــى ال ـط ـل ــب
يـخـضــع لـلـتــدقـيــق وفـ ــق قــانــون

«تمويل اإلرهاب وغسل األموال».
وأفاد تقرير ألماني بأن طهران،
ال ـتــي تـخـشــى م ــن ن ـفــاد الـسـيــولــة
ل ــديـ ـه ــا مـ ــع ت ـط ـب ـي ــق ال ـع ـق ــوب ــات
االقتصادية المشددة طلبت سحب
 300مليون يورو.
وبحسب الطلب ،فمن المنتظر
أن يـ ـ ـص ـ ــرف الـ ـبـ ـن ــك االت ـ ـ ـحـ ـ ــادي
ً
األلـمــانــي  300مليون يــورو نقدا
ويسلمها لمسؤولين في النظام
اإليـ ــرانـ ــي ،لـنـقـلـهــا ب ـعــد ذل ــك إلــى
إيران على متن طائرات.
وجـ ــاء ف ــي الـتـقــريــر أن طـهــران
ذكرت في تبرير خططها أن هناك
حاجة إلــى أمــوال لـ»إعطائها إلى
أف ـ ــراد إيــران ـي ـيــن ي ـع ـت ـمــدون على
الـ ـ ـي ـ ــورو الـ ـنـ ـق ــدي فـ ــي ج ــوالت ـه ــم
ال ـخ ــارج ـي ــة ب ـس ـبــب ال ـص ـعــوبــات
ال ـتــي يــواجـهــونـهــا فــي الـحـصــول
على بطاقات ائتمان معترف بها».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـت ـ ـق ـ ــري ـ ــر إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
ً
ال ـ ـط ـ ـلـ ــب اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي أث ـ ـ ـ ـ ــار ق ـل ـق ــا
ل ـ ــدى االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات األم ـيــرك ـيــة
واإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـتــي تـخـشــى من
استخدام إيران المبلغ في تمويل
أنشطة الميليشيات التي تدعمها.

وقف التهديد
في هذه األثناء ،أعلن الرئيس

األم ـ ـيـ ــركـ ــي دونـ ـ ــالـ ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب أن
تـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوارق ال ـح ــرب ـي ــة
اإليرانية لألسطول األميركي في
مياه الخليج انتهت خــال العام
الـ ـح ــال ــي ،ع ـل ــى ع ـك ــس ال ـس ـن ــوات
ال ـم ــاض ـي ــة الـ ـت ــي ب ـل ـغــت ع ـش ــرات
التهديدات واالحتكاكات.
وك ـت ــب ت ــرام ــب ع ـبــر «ت ــوي ـت ــر»،
ً
أم ـ ـ ـ ــس ،نـ ـ ـق ـ ــا عـ ـ ــن إحـ ـص ــائـ ـي ــات
البحرية األمـيــركـيــة ،أن مضايقة
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـل ـب ـح ــري ــة
األميركية خــال عــام  2015كانت
 22حــالــة ،وف ــي ع ــام  2016بلغت
 ،36بينما في عام  2017انخفضت
إل ــى  14ح ــال ــة ،لـكـنـهــا ف ــي 2018
بلغت الصفر.
وت ــأت ــي ت ـص ــري ـح ــات الــرئ ـيــس
األمـيــركــي إش ــارة إلــى احتكاكات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوارق ال ـ ـحـ ــرب ـ ـيـ ــة الـ ـت ــابـ ـع ــة
لـ«الحرس الثوري» خالل السنوات
األربع األخيرة حيث ذكرت العديد
من السفن البحرية األميركية أن
الـ ــزوارق اإليــران ـيــة اقـتــربــت منها
ً
بشكل خطير ع ــدة م ــرات ،خــافــا
لألعراف البحرية.

صفقة فاشلة
في سياق آخر ،كشفت صحيفة
«وول سـتــريــت ج ــورن ــال» ،أم ــس،

عن صفقة بين إسرائيل وكوريا
الشمالية ،لم يكتب لها النجاح،
ط ـل ـبــت ب ـمــوج ـب ـهــا ب ـي ــون ــغ يــانــغ
من تل أبيب مليار دوالر ،مقابل
وقــف تــزويــد إي ــران بتكنولوجيا
الصواريخ.
ويعود تاريخ الصفقة إلى عام
 ،1999عـنــدمــا ق ــدم سفير كــوريــا
ال ـش ـمــال ـيــة لـ ــدى ال ـس ــوي ــد آن ـ ــذاك،
ً
اقـتــراحــا إلــى نظيره اإلسرائيلي
ف ــي ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت ،ب ـم ـنــح ب ـيــونــغ
ي ــان ــغ م ـل ـي ــار دوالر ل ــوق ــف بـيــع
تكنولوجيا الصواريخ إلى إيران.
ورفضت الحكومة اإلسرائيلية
طلب كــوريــا الشمالية ،وعرضت
ً
عــوضــا عــن ذلــك بـعــد أي ــام تقديم
مـ ـس ــاع ــدات غ ــذائ ـي ــة إلـ ــى بـيــونــغ
يــانــغ ،وتــوقـفــت الـمـحــادثــات بين
الطرفين عند هذه النقطة ،وانتهت
بدون اتفاق.
وس ـ ـ ـ ـ ــرد ت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ال ـص ـف ـق ــة
كـبـيــر الــدبـلــومــاسـيـيــن الـكــوريـيــن
الشماليين ،ثا يونغ هو ،الذي كان
ً
مترجما في اللقاء الذي جمع بين
السفير اإلسرائيلي في السويد،
جدعون بن عامي ،ومبعوث كوريا
الشمالية للسويد ،سون مو سين.
و كـشــف الدبلوماسي السابق
يونغ هــو ،الــذي انشق عن كوريا
الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ول ـ ـجـ ــأ إل ـ ــى ال ـ ـجـ ــارة

الـجـنــوبـيــة ف ــي ع ــام  ،2016كيف
أن ب ـ ـيـ ــونـ ــغ ي ـ ــان ـ ــغ اسـ ـتـ ـخ ــدم ــت
ق ـض ـيــة أس ـل ـحــة ال ــدم ــار ال ـشــامــل
في الحصول على سيولة لتمول
نشاطها النووي.
ومنذ ذلك الحين ،أي قبل نحو
ً
 20عــامــا ،ظلت كــوريــا الشمالية
ً
ً
مــوردا ثابتا لألسلحة التقليدية
وال ـب ــال ـي ـس ـت ـي ــة وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
ال ـن ــووي ــة إلـ ــى بـ ـل ــدان م ـثــل إيـ ــران
وسـ ـ ــوريـ ـ ــة ،ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان الـ ـ ـل ـ ــدودان
إلسرائيل بالمنطقة.
فـ ـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،جـ ـ ـ ــددت
ال ـم ـس ـت ـش ــارة األل ـم ــان ـي ــة آنـجـيــا
مـيــركــل تـمـســك بــادهــا بــاالتـفــاق
الـنــووي مع إي ــران ،الــذي انسحب
م ـنــه الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دونــالــد
ت ــرام ــب ،لكنها ش ــددت عـلــى حق
ال ـش ــرك ــات األل ـم ــان ـي ــة ف ــي ات ـخــاذ
ق ـ ـ ــراره ـ ـ ــا بـ ـ ـش ـ ــأن مـ ـ ــا إذا ك ــان ــت
س ـ ـتـ ــواصـ ــل الـ ـعـ ـم ــل م ـ ــع طـ ـه ــران
أو االمـ ـتـ ـن ــاع ل ـت ـج ـنــب ع ـق ــوب ــات
واشنطن .وأضافت ميركل« :هناك
الـ ـم ــزي ــد مـ ـم ــا يـ ـج ــب الـ ـتـ ـف ــاوض
بشأنه مع إيــران لكن من األفضل
االستمرار باالتفاق» الحالي.
(طهران ،برلين  -وكاالت)

لبنان :عودة «الرئيسين»« ...حركة بال بركة»

ً
ّ
الحريري ال يحمل جديدا ...وبري قلق ويلوح بجلسة برلمانية تخفف التوتر
●

يمني يحصل على مساعدات في صنعاء أمس (أ ف ب)

سلة أخبار

بيروت  -ةديرجلا

•

مع عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري
ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى
ُ
بـيــروت ،أمــس ،تستأنف حركة االتـصــاالت
بـيــن الـمـقــار الـسـيــاسـيــة المعنية بتشكيل
الحكومة لتذليل العقبات في وجه الرئيس
المكلف ،السيما المتعلقة بالخالف المستعر
بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات
اللبنانية».
ونفت مصادر متابعة أن «يكون الحريري
ً
ً
ً
يحمل معه حكوميا شيئا جديدا يدفع بأزمة
التشكيل إل ــى ال ـخــروج مــن عـنــق الــزجــاجــة
ال ـعــال ـقــة ف ـي ــه ،الس ـي ـمــا أن مـ ـب ــادرة رئـيــس
الجمهورية ميشال عون بلقاء كل من رئيس
حزب القوات سمير جعجع ورئيس الحزب
التقدمي االشتراكي وليد جنبالط لم تحرك
مـيــاه التشكيل الــراكــدة أو تسهم فــي إزالــة
مناخات التشنج السائدة في البالد وعلى
مستوى العالقة الثنائية بين الطرفين».
واعتبرت المصادر أن «ما يؤكد بقاء أمور
تأليف الحكومة الجديدة عند عقدها ،ما
ّ
تسرب من عين التينة عن إمكان دعوة بري
المجلس إلى استكمال مطبخه التشريعي
بانتخاب لجانه النيابية بعدما تريث ّفي
الموضوع بانتظار والدة الحكومة لتجنب
دعوته المجلس إلى جلسة ثانية تخصص
لملء الفراغات في اللجان ،التي تنتج عن
توزير بعض أعضائها النواب».
ولفتت المصادر إلى أن «بري ال ّ
يهول في
كالمه هذا ،بل هو على دراية بالمناخ السائد
والخطورة الناجمة عن األوضاع االقتصادية
واإلقليمية الضاغطة ،وأن من شأن انعقاد
المجلس ،ســواء الستكمال انتخاب لجانه
الـنـيــابـيــة أو لـمـنــاقـشــة عــامــة ،اإلس ـه ــام في
تخفيف توتر الساحة بعض الشيء والحد
من مقولة غياب عمل السلطة التشريعية».
ورجحت المصادر أن تعقد «اجتماعات
عـلــى الـمـسـتــوى الــرئــاســي خ ــال الـســاعــات
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـ ـنـ ـ ــوان الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاور فــي
المستجدات الدراماتيكية ومحاولة إنقاذ
ما تبقى من هيكل العالقات المتصدع بين

الحريري خالل إطالق مشروع «صيف االبتكار  »2018في السراي الكبير أمس (داالتي ونهرا)

ّ
عي الرئيس السوداني عمر
البشير مدير االستخبارات السابق
محمد عطا سفيرا لدى الواليات
املتحدة ،وذلك في مسعى لتعزيز
العالقات الثنائية التي تحسنت
العام الفائت أمس األول.
وقال عطا صاحب النفوذ الواسع
بعد لقائه البشير" :الرئيس
طلب مني العمل بجهد لتحسني
العالقات بني البلدين".
ويأتي تعيني عطا بعد رفع
العقوبات األميركية املفروضة على
السودان منذ عقود في أكتوبر
 .2017ورغم رفع العقوبات ،أبقت
واشنطن على الخرطوم ضمن
الئحة "الدول الراعية لإلرهاب"،
إلى جانب كوريا الشمالية وإيران
وسورية.

رحلة ثانية لكسر
حصار غزة

أعلنت الهيئة الفلسطينية العليا
ملسيرات العودة الكبرى وكسر
الحصار ،أمس ،انطالق رحلة
بحرية ثانية ،اليوم من مرفأ
غزة البحري في محاولة لـ "كسر
الحصار" اإلسرائيلي.
وجاء ذلك في وقت اقتحم أعضاء
كنيست يهود ،أمس ،باحات
املسجد األقصى تحت حراسة
مشددة من شرطة االحتالل بعد
يوم من اقتحام وزير الزراعة
اإلسرائيلي يوري أرئييل باحات
املسجد بمدينة القدس الشرقية
املحتلة .من جهة أخرى ،منعت
إسرائيل عاملة أعصاب إسرائيلية
من االنضمام إلى لجنة علمية
بسبب دعمها السابق للجنود
اإلسرائيليني الرافضني للخدمة
في الضفة الغربية.

السعودية تمنح 12
امرأة «رخصة توثيق»

القوى السياسية وتداعياته السلبية على
ً
عملية تشكيل الحكومة خصوصا  ،وعلى
ً
العهد عموما من خالل استنزاف رصيده».

بري
إلى ذلك ،أكد نواب بعلبك الهرمل أن بري
«قلق من تأخر تشكيل الحكومة» .وقالوا بعد
لقائهم رئيس المجلس ،أمس ،في منزله في
عين التينة إنهم سهلوا «عملية التشكيل
ً
إلى أقصى الحدود» .وردا على سؤال حول
غياب النائب جميل السيد عــن االجتماع،
أوضـحــوا أن النائب السيد اعتذر عن عدم
الحضور بسبب ارتباطه بموعد آخر ،إال أن
وزير الزراعة في حكومة تصريف األعمال
غــازي زعيتر قــال ،إن «السيد ال ينتمي إلى
أي كتلة أو تكتل».
ف ــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،أك ــد ال ـحــريــري خــال
إط ــاق مـشــروع «صـيــف االبـتـكــار ،»2018

في مقر الحكومة بالسراي الكبير ،أمس،
أن «األدمغة اللبنانية أهم من الغاز والنفط
أل نـهــا المستقبل و يـجــب علينا أن نركز
عـلــى ال ـع ـقــل» ،وق ــال :نــريــد لـبـنــان بتطور
تكنولوجي وأن يبقى شبابه فيه» .ونقل
عن الحريري قوله« :نتمنى أن نركز على
ً
األمــور المهمة بــدال من األمــور الصغيرة
كالمحاصصة في الحكومة».

المشنوق
في السياق ،اعتبر وزيــر الداخلية في
حكومة تصريف األعمال نهاد المشنوق
من دار الفتوى ،أمس ،أن «ما طرحه األمين
العام لحزب الله حسن نصرالله بمسألة
ٍّ
ال ـنــازح ـيــن ه ــو ت ـخ ــل ع ــن ال ـق ــان ــون وعــن
ً
الدولة» ،مشيرا إلى أن «األمن العام يقوم
بعمل ممتاز فــي الملف والتنسيق بين
الـمــديــر الـعــام لــأمــن الـعــام ال ـلــواء عباس

إبــراهـيــم والـحـكــومــة الـســوريــة مــوجــود».
وأكد المشنوق أن «رئيس الحكومة سعد
ّ
مصر على تشكيل حكومة وحدة
الحريري
ً
جدل
في
الدخول
عدم
إلى
داعيا
وطنية»،
ّ ٍ
رقمي بشأن موضوع الحكومة و«كأنها
ّ
ت ـتــألــف عـلــى اآللـ ــة الـحــاسـبــة بـيـنـمــا هي
ً
ّ
سياسية» ،مضيفا« :عند الرئيس
مسألة
ّ
استثنائية وهو حريص
الحريري صالبة
ُ
على العالقة مع الرئيس عون ،التي تعتبر
الضمانة الوحيدة في هذه المرحلة لنقطع
القطوع الكبير».
وقـ ـ ــال« :ب ـع ــض الـ ـن ــاس وصـ ــل الـبـخــار
إلى رأسهم والمرحلة تتطلب الكثير من
ًّ
وردا على
التواضع والكثير من التفاهم».
ســؤال حول موقفه من المرحلة المقبلة،
قـ ــال« :أي قـ ــرار ســأت ـخــده بــال ـت ـشــاور مع
الرئيس الحريري».

كشفت وزارة العدل السعودية،
أمس ،عن منح  12امرأة ،ألول مرة،
رخصة "التوثيق" ،التي تخولهن
القيام ببعض خدمات كتابات
العدل.
وأوضحت الوزارة أن
االختصاصات املمنوحة
للموثقني واملوثقات تتمثل
في إصدار الوكاالت وفسخها،
توثيق عقود تأسيس الشركات،
وإفراغ العقارات ،على أن يعمل
املوثقون واملوثقات في أوقات
وطوال
عمل صباحية ومسائية،
ّ
أيام األسبوع .وتعد خدمة املوثق
من أبرز خدمات وزارة العدل التي
أسندتها للقطاع الخاص ،بهدف
تسهيل إجراءات عملية التوثيق
على املستفيدين ،وأيضًا من أجل
دعم االقتصاد الوطني ورؤية
اململكة .2030
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ً
ً
ً
ً
األسد يطوق «جيبا» في درعا ...ويتلقى تحذيرا إسرائيليا جديدا
• الرئيس السوري :إعادة اإلعمار أولوية األولويات • وفد من «منظمة التحرير» يزور دمشق
تمكنت قوات الرئيس السوري
بشار األسد من توسيع
انتشارها في المنطقة
الجنوبية وإقدامها على التقدم
نحو درعا البلد قبل مغادرة
فصائلها إلى الشمال بموجب
االتفاق الروسي ،في وقت
هددت إسرائيل برد عنيف
على أي توغل عسكري في
المناطق المنزوعة السالح
بهضبة الجوالن المحتل غداة
استهدافها للمرة الثانية
مركز ثقل الميليشيات الموالية
للنظام في قاعدة التيفور
بحمص.

اس ـ ـت ـ ـب ـ ـقـ ــت قـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ب ـ ـشـ ــار األس ـ ـ ـ ــد إج ـ ــاء
فصائل المعارضة مــن قاعدتها
الرئيسية في درعا البلد وتسليم
ً
األسلحة وطوقت المدينة تمهيدا
للسيطرة عليها كاملة بالمخالفة
لالتفاق الروسي ،الذي سمح لها
باالنتشار في المنطقة دون قتال.
ووفق المتحدث باسم مقاتلي
المعارضة في المدينة أبو شيماء،
ف ــإن ع ــدة آالف م ـح ــاص ــرون اآلن
بعد دخ ــول الجيش والمقاتلين
المتحالفين معه إلى كتيبة الدفاع
الجوي الواقعة غربي درعا البلد
ً
وتطويقها كاملة ،مؤكدا أن هناك
الـكـثـيــر مــن ال ـم ـخــاوف ،ألنـهــم «ال
يثقون في الروس وال في النظام».
وأوض ــح أبــو شـيـمــاء ،أن طلب
المقاتلين المغادرة إلى إدلب قوبل
ً
بالرفض بعد الحصار ،مؤكدا أن
االتفاق ال يسمح للجيش بدخول
معاقلهم ويسمح بتشكيل قوات
محلية مــن المقاتلين السابقين
تحت إشــراف الشرطة العسكرية
الروسية.
وأكدت مصادر عسكرية سورية
أمــس ،فشل االتـفــاق بين الجانب
ال ــروس ــي وال ـم ـعــارضــة ف ــي درع ــا
الـبـلــد ،مـشـيــرة إل ــى م ـغ ــادرة 100
حافلة كانت موجودة في الملعب
البلدي على مدخل المدينة باتجاه
العاصمة دمشق.
وفـ ــي ح ـيــن ك ـش ـفــت ال ـم ـصــادر
عن «وصول وفد روسي إلى بلدة
طفس شمال مدينة درعا للتوصل
إلى اتفاق مع مسلحيها ،تابعت
وح ـ ــدات قـ ــوات األسـ ــد وال ـشــرطــة
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ط ــري ـق ـه ــا ل ـل ـس ـي ـطــرة
على الـحــدود الـســوريــة األردنـيــة،
ودخلت بلدتي زيزون وتل شهاب
ومنطقة الطبريات وقرية زيزون
بريف درعــا الغربي مع انسحاب
فصائل المعارضة باتجاه ريف
درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي
الشرقي ،بموجب االتفاق الموقع
يوم الجمعة الماضي.

انتشار حدودي

مقتل إيرانيين
بقصف إسرائيلي
على قاعدة تيفور

وذكــرت دائــرة اإلعــام الحربي
المركزي أن قوات الجيش انتشرت
ً
على طول الحدود األردنية انطالقا
من معبر نصیب باتجاه الغرب،
وبسطت سيطرتها على  27نقطة

من المخافر ضمن الحدود اإلدارية
لمدينة درع ــا ،ابـتــداء مــن  62إلى
ً
 ،36موضحا أنها قامت بتمشيط
الشريط الحدودي الممتد جنوب
ح ــي درع ـ ــا ال ـب ـلــد ب ــات ـج ــاه مــركــز
حدود الرمثا األردنية ،حتى التقت
ب ــالـ ـق ــوات ال ـم ـت ـقــدمــة م ــن الـجـهــة
الشرقية.
ً
ون ـشــرت دائ ــرة اإلع ــام ص ــورا
لجزء من عشرات صواريخ «تاو»
األم ـي ــرك ـي ــة ،سـلـمـتـهــا الـفـصــائــل
ال ـم ـس ـل ـحــة ف ــي درعـ ـ ـ ــا ،ف ــي إط ــار
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـجـ ــاري ت ـن ـف ـيــذه عـلــى
ً
ثالث مراحل ،تشمل أيضا تجهيز
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ق ــاع ــدة
حميميم عملية إخراج ألف مقاتل
عبر ممر آمن إلى إدلب.
ووف ــق ال ـق ـيــادة الــروس ـيــة ،فــإن
ع ـ ـ ــدد ال ـ ـب ـ ـلـ ــدات ال ـم ـن ـض ـم ــة إل ــى
التسوية في جنوب سورية وصل
إلـ ــى  90م ـن ـهــا  75ف ــي مـحــافـظــة
درعا و 15في السويداء ،مبينة أن
«فرق المراقبة تواصل رصد مدى
االمتثال لنظام وقف إطالق النار
الـمـبــرم فــي إط ــار مــذكــرة مناطق
تخفيف التوتر في سورية ،التي
وقعتها روسيا وتركيا وإيران في
يوليو  2017بأستانة».

رد عنيف
وغــداة تعهد إيــران بالبقاء في
س ــوري ــة وع ـ ــدم ال ـس ـم ــاح لـلـكـيــان
ال ـص ـه ـيــونــي بــالـهـيـمـنــة عـلـيـهــا،
ح ــذر وزيـ ــر ال ــدف ــاع اإلســرائ ـي ـلــي
أفيغدور ليبرمان من «الرد بقوة»
عـلــى أي مـحــاولــة انـتـشــار لـقــوات
الرئيس بشار األسد في المنطقة
الحدودية المنزوعة السالح منذ
ً
 44عــامــا بموجب هدنة تراقبها
األمم المتحدة ،في هضبة الجوالن
المحتل ،التي يشهد محيطها أكبر
مــواجـهــة مــع فصائل المعارضة
ومــن المتوقع على نـطــاق واســع
أن ت ـت ـحــول ب ـعــد ذل ــك للقنيطرة
المتاخمة لها.
وق ـ ـ ــال لـ ـيـ ـب ــرم ــان ،أم ـ ـ ــام نـ ــواب
ً
حزبه« ،سنلتزم تماما من جانبنا
باتفاقية فك االشتباك لعام 1974
وسنصر على االلتزام بحذافيرها
وأي انتهاك سيقابل بــرد عنيف
من قبل دولة إسرائيل».
ومع تنامي مخاوف إسرائيل
مــن سماح األس ــد إلي ــران و«حــزب

األسد ووزير خارجيته وليد المعلم خالل لقاء مع الدبلوماسيين في دمشق أمس
ال ـل ــه» بـنـشــر قـ ــوات ف ــي المنطقة
ومـ ـنـ ـحـ ـهـ ـم ــا م ـ ــوط ـ ــئ قـ ـ ـ ــدم قـ ــرب
ح ــدوده ــا ،يـطــرح رئـيــس ال ــوزراء
اإلســرائ ـي ـلــي بـنـيــامـيــن نتنياهو
الـ ـهـ ـج ــوم عـ ـل ــى جـ ـن ــوب س ــوري ــة
خالل محادثاته في موسكو يوم
األرب ـ ـعـ ــاء م ــع ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي
فالديمير بوتين.

ضربة جديدة
ً
وتعليقا على الضربة الجديدة
لقاعدة التيفور بحمص واتهام
دمشق إلسرائيل بتنفيذها ،قال
ليبرمان« :قرأت عنها في الصحف
اليوم وليس لدي ما أضيفه».
ً
ً
وتابع« :لكن أمــرا واحــدا أقوله
ه ــو أن سـيــاسـتـنــا ل ــم تـتـغـيــر .لن
نسمح بترسيخ وجود إيــران في
س ــوري ــة ول ـ ــن ن ـس ـمــح ل ــأراض ــي
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة بـ ـ ــأن ت ـت ـح ــول لـنـقـطــة
انـطــاق ضــد إســرائـيــل .لــم يتغير
شيء .ليس هناك جديد».
وفــي وقــت سابق ،نقلت وكالة
األنـ ـ ـب ـ ــاء ال ــرسـ ـمـ ـي ــة (س ـ ــان ـ ــا) عــن
مصدر عسكري قوله إن «وسائط

دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان
ً
إس ــرائـ ـيـ ـل ــي وت ـس ـق ــط ع ـ ـ ـ ــددا مــن
الصواريخ التي كانت تستهدف
م ـطــار الـتـيـفــور ،وتـصـيــب إحــدى
الطائرات المهاجمة وترغم البقية
على مغادرة األجواء».
ونشر اإلعــام الرسمي شريط
ً
فيديو يظهر وميضا في السماء
ّ
الــداك ـنــة ،وق ــال إن ــه ُيـبــيــن تصدي
الــدفــاعــات الـجــويــة للقصف على
مطار التيفور ،الذي يتواجد فيه
مـقــاتـلــون إي ــران ـي ــون وم ــن «ح ــزب
الله» اللبناني.
وبينما رفض متحدث عسكري
إسرائيلي التعليق على التقارير،
أف ـ ـ ــاد م ــدي ــر الـ ـم ــرص ــد الـ ـس ــوري
لحقوق اإلنسان رامي عبدالرحمن
بأن «القصف الصاروخي استهدف
الـمـقــاتـلـيــن اإليــران ـي ـيــن ف ــي حــرم
الـمـطــار وأس ـفــر عــن س ـقــوط عــدد
م ـن ـه ــم» ،م ــن دون أن يـتـمـكــن من
تحديد العدد.
وتـ ـع ــرض ــت ق ـ ــاع ـ ــدة ال ـت ـي ـف ــور
ً
العسكرية م ــرارا ل ـغــارات اتهمت
دمشق إسرائيل بتنفيذها ،بينها
ضــربــات صــاروخـيــة فــي التاسع

(صفحة الرئاسة السورية)

م ــن أب ــري ــل أس ـف ــرت ع ــن مـقـتــل 14
ً
عسكريا بينهم سبعة إيرانيين،
وحملت كل من موسكو وطهران
ودم ـ ـش ـ ــق مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـ ـغ ـ ــارات
إلسرائيل.

صفقة القرن
في هذه األثناء ،توجه وفد من
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية برئاسة عزام األحمد،
مـســاء أم ــس ،إل ــى دم ـشــق ،لبحث
الـ ـع ــاق ــات م ـس ـت ـج ــدات ال ــوض ــع
الـسـيــاســي ف ــي الـمـنـطـقــة ووض ــع
ً
المخيمات ،خصوصا اليرموك،
وصـ ـفـ ـق ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن ،ال ـ ـتـ ــي أف ـ ـ ــادت
صـحـيـفــة «ي ــدي ـع ــوت أح ــرون ــوت»
اإلسرائيلية بأنها تشمل سورية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت وس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل إع ـ ـ ـ ــام
فلسطينية إلى أن الوفد ،سيلتقي
بعدد مــن الشخصيات الرسمية
فـ ــي ح ـك ــوم ــة األسـ ـ ـ ــد ،م ـب ـي ـنــة أن
أوضــاع الالجئين الفلسطينيين
عــامــة وأوضـ ــاع مخيم الـيــرمــوك،
الذي دمرته الحرب وأجبر حصاره
عـلــى ن ــزوح ع ـشــرات اآلالف منه،

خاصة ستكون على رأس قائمة
المباحثات.

إعادة اإلعمار
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار مـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوح م ــع
الدبلوماسيين في وزارة الخارجية،
أعلن األســد أن إعــادة اإلعمار على
ً
رأس أولويات حكومته ،الفتا إلى
ضــرورة «مكافحة الفساد وتعزيز
الحوار بين السوريين والعمل على
عــودة الالجئين وتنشيط المسار
السياسي الذي تعرقله بعض الدول
ال ـغــرب ـيــة وع ـل ــى رأس ـه ــا ال ــوالي ــات
المتحدة».
وقـ ـ ــال األس ـ ـ ــد« :م ـس ـت ـم ــرون فــي
مكافحة اإلرهاب حتى تحرير كافة
أراضــي سورية مهما كانت الجهة
الـتــي تحتلها ،وتـعــديــل الـقــوانـيــن
وال ـت ـش ــري ـع ــات ب ـمــا ي ـت ـنــاســب مع
ً
المرحلة القادمة» ،مشددا على أن
«االت ـف ــاق عـلــى الـمـسـتــوى الوطني
هو الفيصل في إقــرار أي اتفاق أو
شأن أساسي وهذا ال يأتي إال عبر
الحوار على كافة المستويات».
(عواصم  -وكاالت)

ً
مصر :القبض على رئيس الجمارك مرتشيا ...وطفرة في تحويالت الخارج

• رفض نتائج التحقيق الفرنسي في سقوط «منكوبة باريس» • «الصحافيين» يجتمع اليوم عشية مثول مكرم أمام النيابة
●

القاهرة  -حسن حافظ

فــي ضــربــة جــديــدة للفساد المستشري في
جهاز الدولة المصرية ،ألقى رجال هيئة الرقابة
اإلداريــة القبض على رئيس مصلحة الجمارك
جمال عبدالعظيم ،في مكتبه ،أثناء تلقي رشوة
مالية نحو مليون جنيه ،مقابل إنهاء إجراءات
اإلف ـ ــراج الـجـمــركــي عــن بـضــائــع م ـس ـتــوردة من
ال ـخــارج ،فــي أح ــدث قضايا الــرشــى التي تطال
مسؤولين كبار في دوالب الدولة ،في إطار إعالن
الرئيس عبدالفتاح السيسي الحرب على الفساد.
وقــالــت هيئة الــرقــابــة اإلداريـ ــة ،فــي بـيــان ،إن
رئيس مصلحة الجمارك حصل على الرشاوى
ب ــال ـع ـم ــات ال ـم ـح ـل ـيــة واألج ـن ـب ـي ــة ،م ــن بعض
الـمـسـتـخـلـصـيــن الـجـمــركـيـيــن ،م ـقــابــل تـهــريــب
بضائع محظور استيرادها ،ودون سداد الرسوم
الجمركية المستحقة عليها ،وتوجيه مرؤوسيه
بإعداد تقارير مخالفة للواقع ،لتخفيض الغرامة
المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في
عــدة قضايا تخص المهربين ،وسيتم عرض
المتهم على النيابة العامة.
ويأتي سقوط رئيس مصلحة الجمارك ،الذي

تــولــى منصبه فــي  8مــايــو الـمــاضــي ،فــي إطــار
الكشف عن سلسلة قضايا فساد لرجال الدولة،
والـتــي شهدتها مصر خــال الـعــام الـجــاري ،إذ
تم إلقاء القبض على محافظ المنوفية السابق
هشام عبدالباسط في مكتبه مع رجلي أعمال
لتورطهم في قضايا رشــوة وفـســاد 15 ،يناير
الماضي ،والقبض على عدد من قيادات وزارة
التموين في قضية رشوة ،مايو الماضي.
في غضون ذلك ،وفي أول رد فعل على تقرير
فرنسي صــدر السبت الـمــاضــي ،قــالــت النيابة
العامة المصرية ،أم ــس ،إنها لــم تتوصل بعد
إلى سبب سقوط طائرة مصر للطيران القادمة
من مطار شارل ديغول بباريس ،والتي سقطت
في مياه البحر المتوسط مايو  ،2016إذ رجحت
السلطات المصرية وجود شبهة عمل إرهابي،
األم ــر ال ــذي ترفضه نظيرتها الفرنسية ،التي
تتمسك بفرضية وقوع حريق في قمرة القيادة.
وأكدت النيابة ،في بيان رسمي ،أنها ال تزال
تواصل التحقيقات في حــادث سقوط الطائرة
المصرية ،الذي وقع قبل عامين ،وأسفر عن وفاة
جميع ركابها ال ــ ،66الفتة إلى أنه ال صحة لما
تتداوله بعض المواقع اإلخبارية حول الوصول

إلــى سبب سقوطها ،وإرجــاعــه إلــى حــريــق في
قمرة قيادتها.
وب ــدا أن ال ـقــاهــرة متمسكة بـفــرضـيــة وقــوع
عمل تخريبي على متن الـطــائــرة ،إذ قــال بيان
ال ـن ـيــابــة« :ال ـث ــاب ــت م ــن ت ـقــريــر مـصـلـحــة الـطــب
الشرعي أنه تم العثور على بقايا مواد متفجرة
على أشالء الضحايا ،وبعض المواد المعدنية
والبالستيكية والـصـلـبــة مــن حـطــام الـطــائــرة،
والملتصقة بتلك األشالء المعثور عليها بموقع
الحادث».
وأشار تلميحا إلى تقرير فرنسي حديث عن
الحادث رجح فرضية الحريق ،إلى أنه ال يستند
إلى أي أســاس «السيما أن التحقيقات في هذا
الخصوص ال تزال جارية».
وجاء البيان المصري ردا على بيان المكتب
الفرنسي لتحقيقات سالمة الطيران المدني،
الذي صدر السبت الماضي عاكسا خالفات بين
الجانبين ،إذ تمسك الجانب الفرنسي بالفرضية
التي قدمها سابقا ،والتي ترجح وقــوع حريق
في قمرة القيادة تسبب على األرجح في سقوط
الطائرة فور دخولها المياه اإلقليمية المصرية،
مبينا ان الحريق اندلع بقمرة القيادة ،ثم انتشر

سريعا ،ما تسبب في فقدان التحكم بالطائرة،
وبالتالي سقوطها.
وأفاد البيان الفرنسي بأن الجانب المصري
ل ــم ي ـص ــدر ت ـق ــري ــره ال ـن ـه ــائ ــي ،ف ــي وقـ ــت أب ــدى
الجانب الفرنسي استعداده الستئناف العمل
مــع الـسـلـطــات الـمـصــريــة إن كــانــت ستستأنف
العمل في التحقيق ،مؤكدا أن اقتراحات المكتب
الفرنسي بــإجــراء مــزيــد مــن العمل على حطام
الطائرة والبيانات المسجلة لم تجد متابعة من
الجانب المصري ،خاصة أن عناصر التحقيق
الفنية ،التي جمعتها مصر بالفعل ،بما فيها
الـمـقــدمــة مــن جــانــب ب ــاري ــس ،تخضع لحماية
التحقيق القضائي في مصر.

اجتماع واستدعاء
وبينما يعقد مجلس نـقــا بــة الصحافيين،
برئاسة عبدالمحسن ســامــة ،اجتماعا اليوم
لمناقشة مـشــروع قــانــون الصحافة واإلع ــام،
المقدم من الحكومة للبرلمان ،والــذي ترى فيه
ال ـج ـمــاعــة الـصـحــافـيــة تـضـيـيـقــا ع ـلــى حــريــات
الـعـمــل الـصـحــافــي ،أخ ـطــرت نـيــابــة أم ــن ال ــدول

العليا النقابة بموعد مـثــول رئـيــس المجلس
األعلى لإلعالم ،الصحافي مكرم محمد أحمد،
أمام النيابة غدا ،للتحقيق معه في قراره بوقف
النشر في قضية «مستشفى  ،»57357باعتباره
أمرا يتعلق باختصاصات النائب العام وحده.

اكتشاف «إيني»
إلــى ذلــك ،أعلن البنك المركزي أن تحويالت
المصريين في الـخــارج قفزت بنسبة  41.2في
المئة خالل أبريل الماضي ،لتصل إلى نحو 2.3
مليار دوالر ،وأن تحويالتهم قـفــزت  48.2في
المئة خالل الـ 10أشهر األولى من العام المالي
 2018-2017لتسجل  26مليار دوالر.
وأعلنت شركة إيني اإليطالية ،أمس ،تحقيق
اكتشاف نفطي ثان في حقل فاغور غربي منطقة
المليحة بالصحراء الغربية المصرية ،وقالت
الشركة إنه تم بالفعل حفر البئر ،SWM B1-X
على بعد  7كيلومترات من أول اكتشاف في بئر
 ،SWM A2-Xعلى عمق يبلغ  4523مترا ،وأن
اإلنتاج المبدئي للبئر وصل إلى  5130برميال
من الزيت الخفيف يوميا.

إثيوبيا وإريتريا تعلنان انتهاء حال الحرب بينهما

سلة أخبار
تونس ّ
تشيع ضحايا
هجوم جندوبة اإلرهابي

شيعت مدن تونسية ،أمس،
جثامين عناصر من قوات
الحرس الوطني كانوا قد
سقطوا ضحايا لهجوم إرهابي
أمس األول في جهة جندوبة
غرب البالد على الحدود
الجزائرية.
وخرج اآلالف من األهالي،
أمس ،في مدن بنزرت والكاف
والقيروان ونابل والعاصمة،
لتشييع الضحايا الى مثواهم
األخير ،كما خرجت مسيرات
منددة باإلرهاب في مدينة
سيدي بوزيد وباجة ومدن
أخرى تحتج ضد نقص
التجهيزات وإجراءات الحماية
لألمنيين والعسكريين في
الجبال.
وعقد رئيس الحكومة يوسف
الشاهد اجتماعا أمنيا مع
وزيري الدفاع والداخلية
وعدد من القيادات العسكرية،
في وقت ال تزال فيه عمليات
التمشيط مستمرة في الجبال
والمرتفعات القريبة من مكان
الهجوم لتعقب العناصر
اإلرهابية.

لوبن تندد بقرار قضائي
بمصادرة مليوني يورو

نددت زعيمة اليمين المتطرف
الفرنسية ،مارين لوبن ،أمس،
بالقرار الذي أصدره قضاة
ويقضي بمصادرة مليوني
يورو ( 2.35مليون دوالر) من
حزبها ،ووصفته بأنه «هجوم
على الديمقراطية».
وتمثل األموال المصادرة
الدفعة األولى من تمويل
سنوي حكومي للحزب ،تم
احتسابه على أساس نتائج
االنتخابات.
ويأتي القرار في وقت يواصل
فيه تحقيق عن مزاعم تفيد بأن
لوبن حصلت على الرواتب من
البرلمان األوروبي ،لمساعدين
برلمانيين كانوا يعملون في
األصل لمصلحة الحزب.

نجل زوما أمام المحكمة
في اتهامات بالفساد

مثل دودوزاني زوما ،نجل
رئيس جنوب أفريقيا السابق
جاكوب زوما ،أمام المحكمة
امس ،بناء على اتهام بالفساد
في قضية تردد أنها على
صلة بفضيحة والده الخاصة
بـ«االستيالء على الدولة».
ومثل زوما االبن متشحا
بمالبس أنيقة أمام هيئة
المحكمة ومكبال بسالسل من
عند الكاحل ،لكن القضية أجلت
حتى يناير ،وجرى اإلفراج
عن زوما بكفالة ،وأجبرته
السلطات على تسليم جواز
سفره.
وقال رودي كراوس محامي
زوما للصحافيين« :إنهما
متهمان بالفساد في األساس
والتآمر».

 ...ونجل رئيس وزراء أرمينيا
يخدم عسكريته في قره باخ

وقعتا بيان «سالم وصداقة» واتفقتا على تطوير مشترك للموانئ
أعلنت أثيوبيا وإريتريا انتهاء
حــالــة الـحــرب بينهما ،وذل ــك في
بيان مشترك وقع أمس ،غداة عقد
لقاء تاريخي بين رئيس الحكومة
اإلثـيــوبــي ابـيــي أحـمــد والرئيس
اإلري ـت ــري ايـســايــس اف ــورق ــي في
اسمرة.
وأعلن وزيــر اإلعــام اإلريتري
ي ـ ـمـ ــانـ ــي ج ـ ـبـ ــر م ـي ـس ـك ـي ــل ع ـلــى
ً
«ت ــوي ـت ــر» ن ـق ــا ع ــن «ب ـي ــان ســام
وصـ ـ ــداقـ ـ ــة م ـ ـش ـ ـتـ ــرك» وق ـ ـ ــع ب ـيــن
الطرفين ،أن «حالة الحرب التي
كانت قائمة بين البلدين انتهت.
لقد بــدأ عصر جديد مــن السالم
والصداقة».
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن «ا ل ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــد يـ ـ ــن
ً
سيعمالن معا لتشجيع تعاون
وثـيــق فــي الـمـجــاالت السياسية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
والثقافية واألمنية».
وتابع أن االتفاق وقعه رئيس

حكومة أثيوبيا ورئيس إريتريا
صباح أمس في اسمرة.
وبثت محطات التلفزة صور
الحفل وظهر فيها الرجالن خلف
مكتب خشبي يوقعان الوثيقة.
ويأتي ذلك بعدما أعلن أفورقي
وابـيــي أحـمــد مـســاء أمــس األول،
خالل مأدبة عشاء عن إعادة فتح
السفارات والحدود بينهما بعد
عقود من حرب باردة بين البلدين
الجارين في القرن اإلفريقي.
وقالت هيئة اإلذاعة اإلثيوبية
أمـ ـ ـ ــس ،إن إثـ ـي ــوبـ ـي ــا وإريـ ـت ــري ــا
ً
سـتـطــوران مـعــا مــوانــئ إريـتــريــة
ع ـلــى ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر .وتــاب ـعــت:
«اتفق الزعيمان خالل اجتماعهما
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات
واستئناف الرحالت الجوية بين
البلدين .كما اتفقا على المشاركة
في تطوير الموانئ».
وجــاء اإلعــان ليتوج أسابيع

من تطورات سريعة للتقارب بين
البلدين باشرها رئيس الــوزراء
اإلث ـي ــوب ــي وأف ـض ــت ال ــى زي ــارت ــه
للعاصمة اإلريترية ولقائه رئيس
البالد.
وال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات ب ـ ـيـ ــن أثـ ـي ــوبـ ـي ــا
وإريتريا كانت مقطوعة منذ أن
ً
ً
خ ــاض ال ـب ـل ــدان ن ــزاع ــا ح ــدودي ــا
اس ـت ـم ــر م ــن  1998ح ـت ــى 2000
وأسفر عن سقوط نحو  80ألف
قتيل.
وفـ ــي  1993اع ـل ـنــت إري ـت ــري ــا،
ال ـتــي كــانــت مـنـفــذ أثـيــوبـيــا على
البحر بمرفأيها عصب ومصوع،
استقاللها بعدما طردت القوات
اإلثيوبية من أراضيها في 1991
بعد حرب استمرت ثالثة عقود.
وم ــذاك أصبحت أثيوبيا البالغ
عدد سكانها أكثر من  100مليون
ً
نسمة بلدا من دون منفذ بحري،
مما دفعها إلى اعتماد جيبوتي

جانب من اللقاء بين الرئيس اإلريتري ورئيس الوزراء اإلثيوبي
ً
ً
م ـ ـن ـ ـفـ ــذا ب ـ ـحـ ــريـ ــا ل ـ ـصـ ــادرات ـ ـهـ ــا.
وسـيـسـمــح فـتــح مــرافــئ إريـتــريــا
أمـ ــام أث ـيــوب ـيــا ب ــوف ــر اق ـت ـصــادي
ً
لـلـبـلــديــن ،ك ـمــا سـيـشـكــل تـحــديــا
للهيمنة المتزايدة لجيبوتي التي
استفادت من استيراد وتصدير
البضائع من وإلى أثيوبيا.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك فـ ـ ـ ـ ــإن فـ ـ ـت ـ ــح ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود
س ـي ـس ـم ــح ب ــالـ ـتـ ـق ــاء ال ـش ـع ـب ـيــن

ً
ً
الـمـتــرابـطـيــن تــاري ـخ ـيــا وعــرقـيــا
ً
ولغويا.
ويأتي لقاء الزعيمين اثر إعالن
ابيي أن أثيوبيا ستنسحب من
بلدة بادمي وغيرها من المناطق
ً
الحدودية الخالفية ،تنفيذا لقرار
أصدرته عام  2002لجنة تدعمها
األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة حـ ـ ــول تــرس ـيــم
الحدود بين البلدين.

وكـ ــان رف ــض أث ـيــوب ـيــا تنفيذ
الـ ـ ـق ـ ــرار أدى إلـ ـ ــى حـ ـ ــرب بـ ـ ــاردة
اس ـت ـمــرت س ـن ــوات بـيــن الـبـلــديــن
الجارين.
وت ـ ــول ـ ــى اب ـ ـيـ ــي م ـن ـص ـب ــه فــي
أب ـ ــري ـ ــل ال ـ ـفـ ــائـ ــت بـ ـع ــد سـ ـن ــوات
مـ ــن االض ـ ـطـ ــرابـ ــات ال ـم ـنــاه ـضــة
ل ـل ـح ـك ــوم ــة ،وسـ ــرعـ ــان م ــا أع ـلــن
تـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرات غـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر م ـ ـس ـ ـبـ ــوقـ ــة

ش ـم ـلــت ت ـح ــري ــر ب ـع ــض ن ــواح ــي
االق ـت ـص ــاد ال ـ ــذي تـسـيـطــر عليه
الــدولــة واإلفـ ــراج عــن معارضين
مسجونين.
لكن أكبر تحول في سياسته
حـ ـت ــى اآلن ه ـ ــو ت ــوجـ ـه ــه ن ـحــو
إريـتــريــا ،إذ وعــد ابيي بالتنازل
عن األراضي التي احتلتها بالده.
(أديس أبابا  -أ ف ب)

توجه أشوت باشينيان نجل
رئيس الوزراء األرمني نيكول
باشينيان ،أمس ،ألداء الخدمة
اإللزامية في جيش بالده،
وعلى الخط األمامي لوقف
إطالق النار بين أرمينيا
وأذربيجان.
وقال الشاب للصحافيين في
مركز التجنيد« :كتبت طلبا
لكي يتم تحويلي للخدمة في
أرتساخ (االسم األرمني إلقليم
كاراباخ)».
وشدد على أنه سيخدم في
الخطوط األمامية من جبهة
القتال في اإلقليم المتنازع
عليه مع أذربيجان ،وأضاف:
«هذا قراري ولقد اعتمدته منذ
عدة سنوات».

ةديرجلا
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إردوغان يؤدي اليمين رئيسا للجمهورية الثانية :تركيا ستصبح أقوى
• تعهد بالحفاظ على «علمانية أتاتورك» • ...إلغاء حصر والية محافظ المركزي بـ  5سنوات
• مادورو وصفه بـ«قائد العالم الجديد» وشرويدر شارك كصديق والتمثيل األوروبي انحصر بأوربان وراديف

دوليات
سلة أخبار
بومبيو يقوم بزيارة
مفاجئة لكابول

بعد أيام من نشر "الجريدة"
وصحف عالمية تقارير عن
بدء إيران تدريب حركة طالبان
في محاولة للتصعيد ضد
الوجود األميركي هناك ،وصل
وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو إلى كابول ،أمس ،في
زيارة مفاجئة هي األولى له
إلى أفغانستان منذ تعيينه
في منصبه .والتقى بومبيو
الرئيس األفغاني أشرف غني.
من ناحية اخرى ،لقي سبعة
على األقل من مسلحي
"طالبان" حتفهم خالل
العمليات التي وقعت في
منطقة باتي كوت في إقليم
نانغارهار شرق أفغانستان.

تايلند :إخراج  4فتيان
إضافيين من الكهف
إردوغان وزوجته خالل وصولهما إلى قصر الرئاسة في أنقرة أمس (رويترز)

أدى الرئيس التركي رجب طيب
إردوغان اليمين الدستورية
لفترة رئاسية أخرى ليحقق
بذلك رغبته في الحكم
بصالحيات تنفيذية جديدة في
بلد يهيمن ًعلى السياسة فيه
منذ  15عاما.

بــدأ الرئيس التركي رجــب طيب
إردوغان ،أمس ،والية رئاسية جديدة
مـ ــن خ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات ب ـصــاح ـيــات
واسعة في ظل نظام رئاسي جديد
ً
ّندد به منتقدوه باعتباره متسلطا،
وذلك بعد عامين من محاولة انقالب
هزت حكمه.
وأدى إردوغ ـ ـ ـ ــان الـيـمـيــن وســط
إج ـ ــراءات أمـنـيــة م ـش ــددة ،وق ــال في
مراسم بالبرلمان في العاصمة أنقرة
نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة،
"أنا ،بصفتي الرئيس ،أقسم بشرفي
ونزاهتي ،أمام األمة التركية العظيمة
والتاريخ ،بحماية وجود واستقالل
الـ ــدولـ ــة ،وس ــام ــة ال ــوط ــن واألمـ ـ ــة،
والسيادة المطلقة للشعب".
وتــابــع" :وأن أظ ــل وفـيــا لسيادة
القانون وللجمهورية الديمقراطية
والعلمانية ولـمـبــادئ وإصــاحــات
أتاتورك ،وأال أحيد عن المثل األعلى

الـ ــذي بـمــوجـبــه يـحــق لـكــل شخص
التمتع بحقوق اإلنسان والحريات
األساسية ،وأن أعمل بكل طاقتي...
وأؤدي واجبي بحيادية" ،من دون
أن يأتي على ذكر رفع حال الطوارئ
المفروضة على البالد منذ سنتين.
ووع ــد ب ــأن تصبح تــركـيــا أقــوى
وتواصل التقدم في جميع الميادين
ً
ً
بدءا من حقوق االنسان وصوال الى
االستثمار.
وعـقــب اليمين ،تــوجــه إردوغ ــان
إل ــى ضــريــح مــؤســس الـجـمـهــوريــة
مصطفى كمال أتــاتــورك ،ثــم تــرأس
ً
ح ـفــا فــي الـقـصــر الــرئــاســي ،كـ ّـرس
ً
رسميا االنتقال الى النظام الرئاسي
في ضوء تعديل دستوري تم تبنيه
إث ــر اسـتـفـتــاء فــي أبــريــل  2017فــاز
بــه معسكر "نـعــم" الــداعــم إلردوغ ــان
بهامش بسيط .وال ت ــزال المسألة
ً
ً
تثيرا انقساما واستقطابا في تركيا.

إردوغان وزوجته يقرآن الفاتحة في القصر الرئاسي (رويترز)

ً
وح ـ ـقـ ــق إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ( 64عـ ــامـ ــا)
ال ـمــوجــود ف ــي الـسـلـطــة مـنــذ 2003
ً
ً
ً
رئ ـي ـس ــا لـ ـ ـل ـ ــوزراء أوال ث ــم رئ ـي ـســا
ً
ً
للجمهورية ،انـتـصــارا مريحا منذ
الـ ـ ـ ـ ــدورة األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن االن ـت ـخ ــاب ــات
الرئاسية في  24يونيو ،وكسب 52.6
في المئة من األصــوات بفارق كبير
على منافسيه.
وتـ ـب ــدأ هـ ــذه ال ــوالي ــة الــرئــاس ـيــة
ال ــواس ـع ــة ال ـصــاح ـيــات ب ـعــد نحو
عامين على محاولة انقالب عسكري
في  15يوليو  ،2016تلتها حمالت
تطهير واسعة السيما في صفوف
القوات المسلحة والشرطة واإلدارات
الــرسـمـيــة أدت إل ــى تــوقـيــف وإقــالــة
عشرات آالف األشخاص.
وقالت أستاذة العلوم السياسية
في "الجامعة التقنية للشرق األوسط"
فــي أنـقــرة ايسي ايــاتــا ،إن إردوغ ــان
"سـيـحـظــى اآلن بــدعــم مؤسساتي
وقــانــونــي للسيطرة على كــل شيء
ً
تقريبا".
وأل ـغــي منصب رئـيــس ال ـ ــوزراء،
بينما أمسك الرئيس كامل مقاليد
ً
السلطة التنفيذية وسيكون قــادرا
على إصدار مراسيم .كما أنه سيعين
ستة من األعـضــاء ال ــ 13في مجلس
القضاة والمدعين ،المكلف تعيين
عناصر النظام القضائي وإقالتهم.
ً
وبما ان الرئيس يبقى أيضا على
رأس حــزبــه الـسـيــاســي" ،سيسيطر
ع ـل ــى ن ـ ـ ــواب ح ــزب ــه مـ ــا ي ـع ـن ــي أن ــه
سيسيطر على كل الفروع التنفيذية
والقضائية والتشريعية في البالد"،
حسب أستاذ العلوم السياسية في
"جامعة بيلغي" في اسطنبول إمري
إردوغ ـ ــان .أض ــاف أن "نـظــامــا كهذا

يوجد مساحة واسـعــة مــن الفرص
( )...ليحكم الرئيس البالد بمفرده".
وكتبت صحيفة "جمهورييت"
ال ـم ـعــارضــة إن "ن ـظ ــام رج ــل واح ــد
ً
وحزبي يبدأ رسميا اليوم".
وحـ ـض ــر ن ـح ــو  10آالف ضيف
مراسم التنصيب ،الذي شهد إطالق
المدفعية عـشــرات الطلقات لتحية
رئ ـيــس ال ـن ـظــام ال ـجــديــد ،لـكــن هــذه
األجواء االحتفالية عكرها مقتل 24
ً
شـخـصــا األحـ ــد ،ل ــدى خ ــروج قطار
ركاب عن سكته في منطقة تكيرداغ
في شمال غرب تركيا.
وتضمنت قائمة الحضور كبار
حلفاء تركيا فــي إفريقيا والـشــرق
األوســط ودول االتحاد السوفياتي
السابقة بينما عدد القادة األوروبيين
لم يتجاوز االثنين.
وح ـ ـضـ ــر مـ ـمـ ـث ــل سـ ـم ــو األمـ ـي ــر
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم،
كما حضر رئيس ال ــوزراء الروسي
ديمتري ميدفيديف االحـتـفــال ،في
إشــارة لتحسن العالقات بين أنقرة
وموسكو ،وكذلك الرئيس الفنزويلي
نيكوالس مــادورو الذي تنظر إلليه
ً
واشنطن بـ ــازدراء لكن يظل حليفا
إلردوغان.
وف ــي مـقـطــع فـيــديــو ن ـشــره على
"تــوي ـتــر" يـظـهــره فيما ي ـبــدو يقود
سيارته إلــى المطار ،أشــاد مــادورو
بــإردوغــان "صــديــق فنزويال وقائد
العالم الجديد متعدد األقطاب".
كـمــا حـضــر الــرئـيــس الـســودانــي
عمر البشير وأمير قطر الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني ،فيما كان الرئيس
الـبـلـغــاري روم ـيــن راديـ ــف ورئـيــس
وزراء المجر القوي فيكتور أوربان

الوحيدين من قادة االتحاد األوروبي
الذين حضروا القمة.
وشـ ـ ـ ــارك ال ـم ـس ـت ـشــار األل ـم ــان ــي
السابق غيرهارد شرويدر في مراسم
التنصيب كـ"صديق مميز للرئيس"،
حسبما ذك ــرت وكــالــة "األن ــاض ــول"
لألنباء.
وعـ ـ ـ ـ ــرض إردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ح ـك ــوم ـت ــه
الجديدة التي تضم  16وزارة مقابل
 26فــي الحكومة الحالية مــن دون
احتساب رئيس الوزراء .وهذا يعني
دمج وزارات عدة مثل وزارة الشؤون
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـت ــي سـتـصـبــح ج ــزءا
مــن وزارة الخارجية .وستستعين
ً
الــرئــاســة أي ـضــا ب ــ"ل ـجــان" ومكاتب
مـخـصـصــة لـمـخـتـلــف ال ـق ـط ــاع ــات،
لكن تفاصيل صالحياتها ليست
معروفة بعد.
وخالل االنتخابات التشريعية
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــزامـ ـ ـن ـ ــت مـ ـ ــع االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع
ال ــرئ ــاس ــي ،ف ـ ــاز ح ـ ــزب "ال ـع ــدال ــة
وال ـت ـن ـم ـي ــة" (إسـ ــامـ ــي م ـحــافــظ)
ً
بــزعــامــة إردوغـ ـ ــان ب ـ ــ 295مـقـعــدا
من أصل  600فيما حصل حليفه
ّ
المتشدد على 49
"الحزب القومي"
ً
مقعدا ،ما يعني أن الحزب الحاكم
ال يتمتع باألغلبية بمفرده وعليه
أن ي ـ ـعـ ــول عـ ـل ــى ت ــأيـ ـي ــد حـلـيـفــه
للسيطرة على البرلمان.
ويخشى العديد مــن الخبراء أن
يؤدي التحالف القسري مع "القومي"
إلـ ــى س ـيــاســة م ـت ـش ــددة م ــن جــانــب
إردوغان ،وخصوصا حول القضية
الكردية.
وفي رده على انتقادات المعارضة
لصالحياته الــرئــاسـيــة الموسعة،
يردد إردوغــان ،إن هذا النظام يوفر

الفاعلية المطلوبة لخوض التحديات
التي تواجه تركيا.
وال ـ ـت ـ ـحـ ــدي األك ـ ـبـ ــر هـ ــي األزمـ ـ ــة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة مـ ــع ارت ـ ـف ـ ــاع نـسـبــة
ال ـت ـض ـخــم وتـ ــدهـ ــور ق ـي ـمــة الـعـمـلــة
وعجز كبير في الحسابات العامة
رغم نمو متين.
ً
وه ــذا الــوضــع يـعــود جزئيا إلى
عــدم ثقة األس ــواق باالستراتيجية
االقتصادية للرئيس التركي ،الذي
يدعو باستمرار إلــى خفض نسبة
الفوائد لمكافحة التضخم ،في حين
يوصي معظم الخبراء االقتصاديين
بالعكس.
وسينتقل إردوغ ـ ــان على الفور
إلى ميدان السياسة الخارجية حيث
سيزور شمال قبرص وأذربيجان،
قبل أن يتوجه لحضور قمة لقادة
حلف األطلسي في بروكسل يلتقي
خــالـهــا نـظـيــره األم ـيــركــي دونــالــد
ترامب وعدد آخر من قادة الحلف.
وأل ـغــت تــركـيــا بـمــوجــب مــرســوم
ً
ً
عاجل بندا قانونيا كان ينص على
محافظ البنك المركزي
أن تكون والية ُ
خمس سنوات .ونشر المرسوم قبل
وقت قليل من أداء إردوغان اليمين.
وأل ـغ ــى ال ـم ــرس ــوم الـ ــذي نشرته
الـجــريــدة الرسمية بندا كــان ينص
ع ـلــى أن "ي ـك ــون تـعـيـيــن الـمـحــافــظ
بموجب قرار من مجلس الوزراء لمدة
خمس سنوات .ويمكن إعادة تعيينه
(المحافظ) في نهاية المدة".
ولم يذكر المرسوم المدة البديلة
أو يتطرق إلى عملية إعادة التعيين
الجديدة التي ستسري على منصب
محافظ البنك المركزي.
(انقرة  -وكاالت)

لندن مصدومة بعد وفاة امرأة بـ «نوفيتشوك» ماكرون يدافع عن «عهده» أمام البرلمان
ّ
تعهد بتنظيم وضع الديانة اإلسالمية بحلول الخريف

موسكو :حادث إيمسبري لن يؤثر على قمة هلسنكي
تواصل الشرطة البريطانية جهودها الحثيثة
لفك لغز وفاة امرأة إثر تعرضها لغاز األعصاب
ال ـق ــات ــل "ن ــوف ـي ـت ـش ــوك" ،ب ـعــد أربـ ـع ــة أش ـه ــر من
استخدام الغاز نفسه ضد الجاسوس الروسي
السابق سيرغي سكريبال وابنته جوليا ،وذلك
في اعتداء اتهمت لندن موسكو بالوقوف خلفه.
وقالت رئيسة ال ــوزراء البريطانية تيريزا
ماي إنها شعرت بـ "الذهول والصدمة" لوفاة
ُ
المرأة التي تدعى دون ستورغيس ( 44عاما)،
وه ــي أم لـثــاثــة أب ـنــاء كــانــت تعيش فــي نــزل
لـلـمـشــرديــن فــي مــديـنــة ســالــزبــوري بجنوب
غرب بريطانيا.
ومرضت ستورغيس وتشارلي رولي (45
عــامــا) فــي  30يونيو الفائت فــي ايـمــزبــوري،
البلدة الصغيرة في سالزبوري ،حيث تسمم
سكريبال وابنته في الرابع من مارس الفائت،
وقد تعافيا منذ ذلك الوقت.
مــن ناحيته ،شــدد وزي ــر الــداخـلـيــة ساجد
جــاف ـيــد ع ـلــى مــاح ـقــة م ــن ت ـس ـبــب ف ــي وف ــاة
س ـت ــورغ ـي ــس وت ـق ــدي ـم ــه الـ ــى الـ ـع ــدال ــة .وق ــال
إن الـشــرطــة ب ــدأت تحقيقا جـنــائـيــا موسعا
ل ـم ـعــرفــة كـيـفـيــة وص ـ ــول "ن ــوف ـي ـت ـش ــوك" الــى
ستورغيس وراولي ،الذي مازال يتلقى العالج
بالمستشفى ،وهو في حالة حرجة.

م ــن ج ـه ـت ــه ،قـ ــال رئ ـي ــس ش ــرط ــة مـكــافـحــة
اإلرهاب ،المسؤول عن التحقيق نيل باسو ،إن
"هذه األنباء المروعة لن تؤدي إال إلى تعزيز
تصميمنا على إنهاء هذا التحقيق وتحديد
المسؤولين عن ذلك ،وتقديمهم إلى العدالة".
وفي موسكو ،عبر الناطق باسم "الكرملين"
ديمتري بيسكوف عن أسفه لوفاة ستيرغيس.
وقــال" :ال نزال نشعر بقلق بالغ من استمرار
وج ــود مـثــل تـلــك ال ـمــواد الـســامــة عـلــى أراض
بــريـطــانـيــة ...نعتبر أن هــذا خطر ليس فقط
على البريطانيين بل على أوروبيين آخرين".
واستبعد بيسكوف أن تؤثر حادثة ايمسبري
ع ـل ــى أج ـ ـ ــواء ال ـق ـم ــة ال ــروسـ ـي ــة  -األم ـيــرك ـيــة
المرتقبة بهلسنكي في  16الشهر الجاري.

«بريكست»
مـ ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،دخـ ـ ـل ـ ــت ال ـح ـك ــوم ــة
الـبــريـطــانـيــة فــي أزم ــة بـعــد اسـتـقــالــة الــوزيــر
المكلف ملف "بريكست" ديفيد ديفيس ،مما
أضعف رئيسة الوزراء تيريزا ماي أكثر ،وهي
الغارقة في انقسامات أكثريتها حول مستقبل
المملكة المتحدة خارج االتحاد األوروبي.
وأعلنت رئــاســة الحكومة ،أمــس ،أن وزيــر
ّ
الدولة لشؤون اإلسكان دومينيك راب سيحل

سائق تاكسي يحمل اسم الوزير السابق دايفيد دايفيس
خالل انتظاره أمام مقر الـ «بي بي سي» أمس (رويترز)

محل ديفيس الذي ّ
قدم استقالته مساء األحد
قبل  9أشهر من "بريكست".
وسيتحمل هــذا النائب المشكك بجدوى
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،وال ـ ــذي يـبـلــغ  44عــامــا،
عبء تمثيل المملكة المتحدة في مفاوضات
خــروج ـهــا م ــن الـتـكـتــل وال ـت ـقــاتــل م ــع ال ـق ــادة
ّ
األوروبيين الذين ملوا من مماطلة الحكومة
البريطانية حول توجهات بريكست.
وأك ـ ـ ــدت ال ـم ـف ــوض ـيــة األوروب ـ ـي ـ ــة أن ه ــذه
اال سـتـقــا لــة ال تشكل بالنسبة إ لـيـهــا مشكلة
ّ
وصرح الناطق باسم المفوضية
للمفاوضات.
مرغريتيس سخيناس" :سنواصل التفاوض
بنية حسنة مع رئيسة الــوزراء (تيريزا) ماي
والمفاوضين البريطانيين".
وتــأتــي اسـتـقــالــة ديـفـيــس بـعــد يــومـيــن من
ُ
اجتماع بين ماي ووزرائها خلص إلى اإلعالن
عن اتفاق حول الرغبة في الحفاظ على عالقة
ت ـجــاريــة وثـيـقــة م ــع االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي بعد
خروج البالد من التكتل.
واعـ ـتـ ـب ــر دي ـف ـي ــس ف ــي رس ــال ــة اس ـت ـقــال ـتــه
ّ
أن الـطــريــق الـمــتـبــع لــن ي ــؤدي إل ــى مــا صـ ّـوت
الـبــريـطــانـيــون م ــن أج ـل ــه .وق ـ ــال" :ف ــي أحـســن
األحوال ،سنكون في موقع ضعيف للتفاوض"
مع بروكسل.
ً
وقــال الحقا لشبكة "بــي بي ســي" ،إن ماي
ستصمد بعد رحيله ،مؤكدا أنه لم تكن لديه
نية إخراجها من القيادة في هذه المرحلة.
وتعليقا على استقالة ديفيس ،اعتبر زعيم
حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي
كوربن أنها ّ
تعرض للخطر المفاوضات مع
بروكسل حول الخروج من االتحاد األوروبي
المرتقب في  29مارس .2019
وقــال كوربن إن "رحيل ديفيد ديفيس في
ّ
الحد يظهر أن ماي
لحظة حساسة إلــى هــذا
لم تعد تتمتع بسلطة ،وإنها غير قادرة على
تنفيذ بــريـكـســت" .ووص ــف الـحـكــومــة بأنها
فــي خـضــم "فــوضــى" فــي وق ــت قــدمــت بالكاد
مشروعها لمرحلة ما بعد "بريكست".
ونــدد النائب المحافظ المشكك باالتحاد
األوروبـ ــي جيكوب ريــس مــوغ ب ـ "انـهــزامـيــة"
الحكومة.
(عواصم  -وكاالت)

أخرجت فرق اإلغاثة ،أمس4 ،
فتيان كانوا عالقين في مغارة
غمرتها المياه شمال تايلند،
ليرتفع عدد الصبيان الذين
أخرجوا من الكهف إلى  8من
أصل .12
وكان فريق "الخنازير البرية"
لكرة القدم ،المؤلف من 12
صبيا ،تتراوح أعمارهم بين
 11و 16عاما ومدربهم الشاب،
أمضى  9أيام في أعماق هذا
الكهف ،الواقع في شمال
تايلند ،قبل أن يعثر عليهم
غواصان بريطانيان مطلع
األسبوع الماضي ،وكانوا قد
لجأوا إلى صخرة عالية على
بعد  4كيلومترات عن مدخل
المغارة.

مواجهات نيكاراغوا
ً
تحصد  14قتيال

ُ
ً
قتل  14شخصا على األقل في
جنوب غربي نيكاراغوا خالل
اشتباكات بين قوات حكومية
ومعارضين للرئيس دانيال
أورتيغا ،في وقت تشهد البالد
موجة احتجاجات للمطالبة
برحيل الرئيس الذي رفض
طلب المعارضة تقديم موعد
االنتخابات .ودهمت قوات
حكومية ،السيما عناصر من
مكافحة الشغب وعناصر شبه
َ
عسكريين مدينتي ديريامبا
وجينوتيبي من أجل إزالة
حواجز أقامها معارضون.
وقالت رئيسة "المركز
النيكاراغوي لحقوق اإلنسان"
فيلما نونيز ،إن "األمر كان
ً
ً
مرعبا .هناك  14قتيال على
ً
األقل .هذا العدد يشمل عنصرا
على األقل من قوات مكافحة
ً
الشغب وعنصرا من القوات
شبه العسكرية واثنين من
رجال الشرطة".

الرئيس الروماني يعزل
رئيسة هيئة مكافحة الفساد
ماكرون يصل إلى قصر فيرساي أمس (أ ف ب)
عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،أمس،
على البرلمان الملتئم بمجلسيه في قصر فرساي
مشاريعه اإلصالحية للسنة المقبلة ،في حين تشير
استطالعات الرأي إلى تراجع في شعبيته.
وقال ماكرون ،لدى بدء خطابه الثاني في فرساي
منذ توليه واليـتــه الــرئــاسـيــة ،إن "مـشــاعــر الخوف
والغضب لم تختف في عام".
وفي خطابه ،قال ماكرون إن "ال سبب على اإلطالق
حتى تكون العالقة بين فرنسا واإلس ــام صعبة"
ً
مضيفا" :اعتبارا من الخريف سنوضح هذا الوضع،
عبر منح اإلسالم إطارا وقواعد ستضمن أن يمارس
فــي كــل أن ـحــاء ال ـبــاد وف ـقــا لـقــوانـيــن الـجـمـهــوريــة.
س ـن ـق ــوم ب ــذل ــك م ــع ال ـفــرن ـس ـي ـيــن ال ـم ـس ـل ـم ـيــن وم ــع
ممثليهم" .وهناك في فرنسا حوالي  6ماليين مسلم.
ورغ ــم االن ـت ـقــادات الـتــي شبهت سـلــوك الرئيس
بـ "نظام ملكي" في قصر الملك لويس الـ  14وإعالن
بعض نــواب اليسار واليمين مقاطعة اللقاء ،قرر
ً
ماكرون تنظيم هذا االجتماع سنويا والمستوحى
م ــن "خ ـط ــاب ــات الـ ــرؤسـ ــاء األم ـيــرك ـي ـيــن حـ ــول حــال
االتحاد".
وفــي هــذه األج ــواء مــن تــراجــع شعبيته وانـتـقــادات
خصومه لغطرسته المفترضة ،قال ماكرون أمس ،إنه
ً
"متواضع لكنه مصمم" مؤكدا "أعلم أني ال أنجح في
كل شيء".
وأضاف أن الحكومة ستقدم "في األسابيع المقبلة

القرارات الجديدة التي ستسمح بااللتزام بتعهد خفض
نفقاتنا العامة" ووعد بـ"خيارات قوية وشجاعة".
ومنذ انتخابه في ربيع  2017ضاعف أصغر رئيس
ً
فرنسي سنا اإلصالحات :تليين القيود في سوق العمل،
وتخفيف الضرائب المفروضة على الشركات ودافعي
الضرائب األثرياء ،وإصالح النظام التربوي ،والسكن،
وال ـشــركــة الــوطـنـيــة للسكك الـحــديــد رغ ــم الـمـعــارضــة
الشديدة لنقابة العاملين فيها.
ً
وهـ ــذه ال ـتــداب ـيــر االق ـت ـص ــادي ــة أوال جـعـلـتــه يلقب
بـ"رئيس األغنياء" في صفوف معارضيه ،إضافة إلى
ً
انتقاده المساعدات االجتماعية التي "تكلف كثيرا" في
حين أن الرئيس وزوجـتــه أوصـيــا لـشــراء مستلزمات
مائدة فخمة بقيمة  500ألف يورو.
وفقط ثلث الفرنسيين يعتبرون سياسته "عادلة" (29
في المئة) أو "فعالة" ( 34في المئة) بحسب استطالع
نشر الخميس .وإن رأى ثالثة أرباع المستجوبين أن
ماكرون ديناميكي ( 75في المئة) تعتبر النسبة نفسها
أنه "يحكم بصورة انفرادية وشخصية" ( 74في المئة).
وصدرت انتقادات حتى داخل معسكره ،حيث دعا
ً
البعض علنا إلى إعادة توازن من الناحية االجتماعية.
وم ـ ــاك ـ ــرون ث ــال ــث رئـ ـي ــس ف ــرن ـس ــي ي ـت ـح ــدث أمـ ــام
البرلمانيين في فرساي لكنه الوحيد الــذي كرر ذلك.
ً
وكــان فرنسوا هــوالنــد ألـقــى خطابا فــي فــرســاي بعد
ثالثة أيام على اعتداءات  13نوفمبر  2015في باريس
بعد نيكوال ساركوزي في يونيو .2009

أقال الرئيس الروماني
كالوس يوهانيس ،رئيسة
هيئة مكافحة الفساد لورا
كوفيسي من منصبها ،تحت
ضغط من الحكومة وأعلى
محكمة في البالد .وكان وزير
العدل تودوريل توادير ،اتهم
كوفيسي في فبراير الماضي،
بتجاوز حدود صالحياتها،
وأمر بفصلها ،لكن يوهانيس
رفض التوقيع على قرار
الفصل ،وقال ،إن القرار ال
أساس له من الصحة .ثم
طلبت الحكومة من المحكمة
الدستورية أن تفصل في
القضية .وفي مايو الماضي،
ً
قالت إن الرئيس خلق نزاعا
بين المؤسسات ،وأنه يجب أن
يوقع على قرار اإلقالة.

ةديرجلا
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 18العبا في التدريب األول للقادسية

م ـ ـ ــاري ـ ـ ــن ي ـ ـ ـشـ ـ ــرف ع ـل ــى
التدريب األول لألصفر
(تصوير جورج رجي)

«العربي» اجتمع بالالعبين
وطالبهم بااللتزام واالنضباط
التدريبات تنطلق مساء اليوم

حازم ماهر

ميلود قاد السماوي
في اليوم األول
يـ ـ ـ ــد شـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر ي ـ ـ ــق األول
ل ـكــرة ال ـق ــدم ب ـن ــادي السالمية
ت ــدريـ ـب ــات ــه فـ ــي ال ـس ــاب ـع ــة مــن
مساء اليوم على استاد ثامر،
وذل ــك فــي المرحلة األول ــى من
االستعدادات للموسم المقبل.
ي ــذك ــر أن ال ـس ــال ـم ـي ــة حـقــق
نـ ـت ــائ ــج ج ـ ـيـ ــدة ف ـ ــي ال ـم ــوس ــم
الـمــاضــي تمثلت فــي حصوله
على المركز الثاني في ترتيب
جــدول ال ــدوري الممتاز ،وذلك
قبل قرار االتحاد الدولي لكرة
القدم "فيفا" الذي قرر خصم 3
نقاط ،بسبب فسخ عقد المدرب
األسبق للفريق األلماني رولف.
وكـ ـ ــان الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ـف ــرن ـس ــي
م ـي ـلــود ح ـم ــدي ق ــد وص ــل إلــى
ال ـبــاد فــي ســاعــة مـتــأخــرة من
مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس األول بـصـحـبــة
مــدرب اللياقة البدنية ومدرب
حـ ـ ـ ــراس ال ـ ـمـ ــرمـ ــى ،وكـ ـ ـ ــان فــي
اس ـت ـق ـبــال ـهــم ب ـم ـط ــار ال ـكــويــت
الدولي المنسق اإلعالمي دعيج
الصالح.

قص الفريق األول لكرة القدم بنادي القادسية شريط
استعداداته للموسم المقبل مساء أمس األول ،استعدادا
للموسم الجديد ،بمشاركة  18العبا ،تحت قيادة المدرب
الــرومــانــي مــاريــن الــذي تعاقد معه مجلس اإلدارة خلفا
لـلـمــدرب ال ـكــرواتــي دال ـي ـبــور ،بـعــد انـتـهــاء عـقــده بنهاية
الموسم الماضي.
وع ـق ــد م ــاري ــن اج ـت ـمــاعــا م ــع الــاع ـب ـيــن ،أش ـ ــاد خــالــه
بــالــاع ـب ـيــن سـ ـ ــواء ال ــذي ــن ي ـم ـث ـلــون ع ـن ـصــر ال ـخ ـب ــرة أو
الصاعدين ،مؤكدا أنه وافق على العمل لقيادة القادسية
من أجل تحقيق المزيد من اإلنجازات للقلعة الصفراء.
وقال مارين" :لست غريبا عن الكرة الكويتية ،فقد سبق
لــي العمل مــع الـكــويــت ،وأعـلــم تماما أن إدارة القادسية
والجماهير ال ترضى عن الفوز باأللقاب تباعا بديال ،لذلك

علينا أن نعمل من أجل االنتصارات في جميع البطوالت".
وأكــد لالعبين أنــه ال يعترف بــاألسـمــاء بقدر اعترافه
بالمجهود الــذي يبذله الالعبون على البساط األخضر،
وهو المقياس الوحيد لديه في اختيار التشكيل األساسي
فــي جميع ال ـم ـبــاريــات ،م ـشــددا عـلــى أن األج ـهــزة الفنية
واإلدارية والطبية والالعبين تقع على كاهلهم مسؤولية
مـضــا عـفــة ،تتمثل فــي تحقيق مــا يصبو إ لـيــه منتسبو
القادسية من انتصارات وألـقــاب مصحوبة بمستويات
مقنعة.
وأكد المنسق اإلعالمي للقادسية زياد الشطي اكتمال
عقد الالعبين خالل األسبوع الجاري ،قبل المغادرة إلى
المعسكر التركي الشهر الجاري ،الــذي سيدخله الفريق
لمواجهته المرتقبة مع الزمالك المصري في إياب الدور

الـ 32للبطولة العربية ،مضيفا أنه تقرر وصول محترف
القادسية الجديد رونالد إلى البالد غدا.
وطالب الشطي جماهير القادسية بضرورة دعم الفريق
قبل مواجهته المهمة أمام الزمالك بصفة خاصة والموسم
المقبل بصفة عــامــة ،مــؤكــدا أن جماهير القادسية تعد
الالعب رقــم  1في الفريق ،وليس الالعب رقــم  ،12معربا
عن أمنيته بالتوفيق للجهاز الفني الجديد والالعبين
في مهمتهم المقبلة.

اجتمعت إدارة الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي مع العبي
الفريق مساء اليوم على مسرح المرحوم أحمد سليمان الرومي
بمقر النادي ،وذلك لشرح خطة العمل اإلداريــة والفنية لألخضر
في الموسم المقبل.
ترأس االجتماع مساعد المدير العام لكرة القدم ،خالد عبدالنبي،
بحضور  14العبا ،إضافة الى مدير الفريق عبدالعزيز المطوع،
ومساعد المدرب الوطني فاضل مطر ،ومدرب حراس المرمى شاكر
الشطي ،والمنسق اإلعالمي الزميل عبدالرحمن فوزان.
وطالبت إدارة األخضر العبيها بضرورة االنضباط وااللتزام
وتطبيق التعليمات اإلداري ــة والفنية فــي الـمــوســم المقبل الــذي
يـخــوضــه الـعــربــي ب ـظــروف مختلفة ،بـعــد مـنـعــه مــن الـتـعــاقــد مع
محترفين ،مؤكدة لهم أن الفرصة ستكون مضاعفة لالعبي الفريق
المحليين هذا الموسم إلثبات وجودهم ،والنادي يثق بإمكاناتهم.
من جانب آخر ،يدشن األخضر تدريباته مساء اليوم استعدادا
النطالق منافسات الموسم الكروي المقبل ،وذلك بقيادة مساعد
المدرب الوطني فاضل مطر ،على أن يشرف عليها اعتبارا من الغد
مدرب الفريق السوري حسام السيد ،الذي سيصل الى البالد قبل
انطالق التدريبات بوقت قصير.
وم ــن الـمـقــرر أن تستمر تــدريـبــات
ا ل ـ ـفـ ــر يـ ــق مـ ـحـ ـلـ ـي ــا ح ـ ـتـ ــى األول مــن
أغسطس ،وهو موعد المغادرة لتركيا
لالنتظام فــي معسكر خــارجــي مدة
أسبوعين يخوض خالله األخضر
ما ال يقل عن  3مباريات تجريبية.
يذكر أن إدارة األخضر استقبلت
مساء أمس مساعد المدرب
الـ ـس ــوري مـحـمــد عـقـيــل،
الــذي وصل الى البالد
قادما من العاصمة
العمانية مسقط.

خالد عبدالنبي

ً
النصر دشن تدريباته بـ  16العبا بينهم الوافد الجديد أحمد عتيق

العدواني يوضح لالعبين أهداف الموسم المقبل
●

حازم ماهر

يواصل الفريق األول لكرة القدم بنادي النصر،
تدريباته في السابعة من مساء اليوم على الملعب
الفرعي رقم  2بالنادي ،وذلك في إطار االستعدادات
للموسم الرياضي المقبل .2019-2018
وم ــن الـمـقــرر ،أن تشهد األي ــام القليلة المقبلة
اكتمال عقد الفريق ،حيث ينضم عدد من الالعبين
المحليين الموجودين خارج البلد حاليا للتدريبات،
في حين يصل المحترفان الغانيان بوكو وروبن
يوم  15من الشهر الجاري.
وسيغيب عــن فترة اإلع ــداد البحرينيان سيد
ب ــاق ــر وسـ ـي ــد ضـ ـي ــاء ل ـم ـشــارك ـت ـه ـمــا ف ــي مـعـسـكــر
خارجي لمنتخب بالدهما حاليا ،على أن يلتحقا
بوفد النصر في المعسكر الــذي سيدخله الفريق
فــي مــديـنــة  6أكـتــوبــر الـمـصــريــة مــن  5إل ــى  19من
أغسطس المقبل.
وكان النصر قد استهل تدريباته في السابعة من
مساء أمس األول تحت قيادة مدربه ظاهر العدواني
بحضور  16العبا ،من بينهم العب الساحل أحمد
عتيق ال ــذي فضل االنـتـقــال للعنابي على تمديد

إعارته مع البرتقالي ،في ظل رغبته الشديدة في
الدخول بالتشكيل األساسي ،تمهيدا لعودته إلى
صفوف المنتخب الوطني األول في المرحلة المقبلة.
وحصل النصر على موافقة نهائية من مجلس
إدارة الساحل على انتقال عتيق لصفوف العنابي،
ومن المنتظر أن يتلقى النادي الموافقة الرسمية
التي ستدرج على محضر اجتماع إدارة الساحل
المقبل.

العدواني اجتمع مع الالعبين
وعقد طاهر الـعــدوانــي اجتماعا مــع الالعبين،
طــال ـب ـهــم خ ــال ــه ب ـب ــذل م ـج ـه ــودات م ـضــاع ـفــة في
التدريبات بالمرحلة المقبلة ،كي يكونوا جاهزين
للموسم المقبل ،مـشــددا على أنــه لــن يكون هناك
مكان لالعب غير ملتزم بالتعليمات والتدريبات.
وأضـ ــاف مــوجـهــا كــامــه لــاعـبـيــن" :لــديـنــا عــدة
أهداف نسعى لتحقيقها لعل في مقدمتها تحقيق
نتائج إيجابية والمنافسة على األلقاب ،وهذا األمر
لــن يتحقق إال ببذل المزيد مــن الجهد والتعاون
بين الجميع".

وش ــدد الـعــدوانــي على أن ثقته بالالعبين بال
حدود ،مرحبا بالوافد الجديد أحمد عتيق ومتمنيا
له التوفيق مع العنابي في مهمته المقبلة.

الشريدة :المنافسة على األلقاب
مــن جــانـبــه ،أكــد عضو مجلس اإلدارة ورئيس
جهاز كرة القدم خالد الشريدة أن األجهزة الفنية
واإلدارية والطبية والالعبين على قلب رجل واحد،
مضيفا أن التعاون بين الجميع أهم ما يميز العمل
داخ ــل ال ـنــادي بصفة عــامــة والـفــريــق األول بصفة
خاصة.
وأش ــار إل ــى أن هـنــاك هــدفــا كـبـيــرا أم ــام الفريق
يتمثل فــي المنافسة بـقــوة على األل ـقــاب ،السيما
أن الفريق وصل لمرحلة النضج بعد االنتهاء من
مرحلة البناء ،موضحا أن الموسم المقبل سيشهد
مستويات ونتائج الفتة للفريق.
وأشــار الشريدة إلــى أن الجهاز الفني سيحدد
عقب اكتمال الفريق عدد المباريات التي سيلعبها
في الكويت ،في حين حدد لعب  3إلى  4مباريات
مع فرق متدرجة المستوى في معسكر  6أكتوبر.

جانب من التدريب األول لفريق النصر (تصوير نوفل إبراهيم)

«الدراجا ت المائية » يتأل 
ق ببطول ة أوروب ا في بلجيكا كاظمة يطالب بـ «ثالث الممتاز»!
واصـ ـ ـل مـنـتـخـبـنـا ال ــوط ـن ـي لـ ـل ــدراج ــا 
ت
المائية مشوار تألقه وتميزه على المستوى
العالمي ،وذلك من خالل مشاركته في بطولة
أوروب ـ ـ ـا ل ـل ــدراج ــات ال ـمــائ ـي ـة ال ـت ـي نظمها
االتـحــاد العالمي ،(IJSBA) ،واستضافتها
بـلـجـيـكـا ب ـم ـشــارك ـة دول ـي ـة واس ـع ـة ل ـ ـ 299
ن  31دولة .
متسابقا ،يمثلو 
وقد استطاع المتسابق محمد ابراهيم
بــورب ـي ـع تـحـقـيـق ال ـمــرك ـز ال ـثــان ـي ف ـي فـئــة)
ب ــرو ج ـي ب ــي) لـكـبــار الـمـحـتــرفـيـن ،وح ـق ـق
عـبــدالــرحـمـن الـعـمـر الـمــركـز األول ف ـي فئة
ال ـجــال ـس م ـح ــدود ال ـت ـعــدي ـل لـلـمـحـتــرفـيــن،
فيما حقق المصنف العالمي سالم المطوع
ال ـم ــرك ـز ال ـث ــان ـي فـ ـي ف ـئ ـة الـ ــواق ـ ـف س ـت ــوك

للمحترفين ،والمركز الثالث في فئة الواق 
ف
محدود التعديل للمحترفين ،ولم يحالف
الحظ البطل العالمي محمد الباز من إكمال
السباق بسبب عطل فني تعرضت له دراجته
في وقت كان فيه يتقدم جميع المتسابقين .
م ـن جــانـبـه ،ع ـب ـر رئ ـي ـس وف ـد المنتخب
المشكل من قبل النادي البحري الرياضي
الكويتي عبدالله بوربيع عن اعـتــزازه بما
ت ـم تـحـقـيـقـه ف ـي ال ـب ـطــولــة ،م ـش ـيــرا إلـ ـى أن
ذل ـك يــؤكـد االمـكــانــات وال ـق ــدرات المتميزة
التي يتمتع بها أبطال المنتخب والعالم،
وي ـع ـك ـس بـشـكـل ج ـل ـي أح ـق ـي ـة اإلن ـ ـجـ ــازات
التي تم تحقيقها على مستوى البطوالت
العالمية واإلقليمية والخليجية المختلفة .

 ووج ـه بوربيع شـكــره للنادي البحري
الرياضي الكويتي ،لالهتمام الكبير الذي
يوليه لمحبي الــريــاضــات البحرية بشكل
عـ ــام ،وري ــاض ـة ال ــدراج ــات الـمــائـيـة بشكل
خ ــاص ،إل ـى جــانـب االهـتـمــام الكبير ال ــذي
أول ـت ـه الـهـيـئـة ال ـعــام ـة ل ـلــريــاض ـة ودع ـم ـه ـا
الـمــالـي لـمـشــاركـة المنتخب ،كـمـا عـبـر عـن
ش ـك ــره لـلـتـسـهـيــات ال ـت ـي قــدم ـت ـه ـا وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،والـ ــرعـ ــايـ ــات الـ ـتـ ـي ح ـظ ـي ب ـه ـا
ال ـم ـن ـت ـخ ـب م ـ ـن ق ـب ـل م ــؤس ـس ـة بـ ـ ــرو راي ـ ـ ـد
الكويتية ،ودرق  965 ،ورد بــول الـكــويــت،
إلى جانب بيت التمويل الكويتي،وسيدو
الكويت (بي آر جي).

أرس ــل مجلس إدارة ن ــادي كاظمة كتابا إلــى اتـحــاد الـكــرة،
طلب خالله إطالعه على العقوبة التي وقعها االتحاد الدولي
(الفيفا) على السالمية ،بناء على الشكوى التي تقدم بها المدرب
األلماني رولف ،مضيفا في كتابه أن االتحاد اكتفى بنشر القرار
القاضي بخصم  3نقاط ،دون نشر الكتاب الذي تضمن العقوبة.
وأك ــد كــاظـمــة فــي كـتــابــه ،أن مــوقــع تــويـتــر شـهــد الـتــأكـيــد أن
العقوبة تتمثل في خصم  6نقاط ،وليس  3كما ذكر االتحاد،
مطالبا بإطالعه على الكتاب ،أو إعادة ترتيب الجدول ،ليحتل
كاظمة المركز الثالث بدال عن السالمية ،الذي تواجد في المركز
الثاني قبل توقيع العقوبة ،ليتم تصعيد القادسية لهذا المركز
بدال عنه.
وحدد كاظمة مدة أسبوع التحاد الكرة لتلقي الرد من أجل
اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات!

بدء استعدادات منتخبي الشباب واألشبال لكرة اليد
●

التدريب على التصويب (تصوير جورج رجي)

محمد عبدالعزيز

ان ـط ـل ـق ــت أم ـ ــس األول ال ـف ـت ــرة
التدريبية األولى لمنتخبي الشباب
واألش ـ ـبـ ــال ل ـك ــرة ال ـي ــد ع ـلــى صــالــة
مركز الشهيد فهد األحمد بالدعية،
اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـخ ــوض ال ـم ـع ـس ـكــرات
التدريبية الصيفية المقررة مطلع
الشهر المقبل في صربيا وتركيا.
وحضر تدريب منتخب الشباب
 21العـبــا أش ــرف عليهم الـمــدربــان
الــوطـنـيــان خــالــد غ ـلــوم ومـســاعــده
خ ــال ــد ال ـ ـمـ ــا ،واشـ ـتـ ـم ــل ال ـت ــدري ــب
عـلــى الـتـمــريـنــات الـبــدنـيــة وبعض
التدريبات باستخدام الكرة.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــدرب غـ ـل ــوم "ال ـخ ـطــة
التدريبية مقسمة إلى مراحل عدة،
بحيث يـكــون الـتــركـيــز فــي أول 10
أيــام على تدريبات اللياقة البدنية
والقوة ،وبعدها سينتقل التدريب

للنواحي الفنية والخططية ،على
أن تـكــون أول  6أي ــام فــي المعسكر
الصربي لالستقرار على التشكيلة
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي س ـي ـع ـم ــد عـلــى
المنتخب في البطولتين الوديتين".
وأشار مساعد المدرب خالد المال
إل ــى أن تصفية الــاعـبـيــن ستكون
في نهاية الفترة التدريبية المحلية
للوصول إلى العدد المطلوب وهو
ً
 20العـبــا مــن أص ــل  ،34طـمـعــا في
اختيار األفضل.
أكد عضو مجلس اإلدارة رئيس
الوفد ،محمد الحميدي ،أن الهدف
من المعسكر الخارجي هو تهيئة
هــذا الجيل مــن الالعبين ليكونوا
نواة لمنتخب قوي يخدم كرة اليد
الكويتية مستقبال ،مشيرا إلــى أن
ال ـس ـفــر إل ــى صــرب ـيــا س ـي ـكــون يــوم
 27ال ـجــاري ،وسـيـشــارك المنتخب
هناك في بطولتين وديتين بهدف

االحتكاك القوي وصقل الالعبين.
وعلى جانب آخر ،حضر التدريب
األول لمنتخب األش ـبــال  25العبا
بإشراف المدرب الوطني عبدالخالق
عبدالقدوس ،حيث اشتمل المران
عـلــى الـتـمــريـنــات الـبــدنـيــة لتهيئة
الــاع ـب ـيــن ،وم ــن ث ــم عـمــل تقسيمة
بينهم.
وأكد عبدالقدوس أن التركيز في
األسبوع األول على الجوانب البدنية
والفنية قبل التصفية األولـيــة في
نـهــايــة األس ـبــوع ال ـجــاري الختيار
 25العبا مــن أصــل  ،45مشيرا إلى
أن ال ـمــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة م ــن بــرنــامــج
ال ـت ــدري ــب سـتـسـتـمــر ح ـتــى مــوعــد
السفر للمعسكر الـتــركــي ،وسيتم
ال ـت ــرك ـي ــز خ ــال ـه ــا ع ـل ــى ال ـج ــوان ــب
الفنية والخططية ،وممكن في األيام
األخ ـيــرة لعب م ـبــاراة تجريبية أو
اثنتين مع منتخب الناشئين.

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي
بـ ـخ ــال ــص ال ـ ـ ـعـ ـ ــزاء إل ــى
رئ ـي ــس ن ـ ــادي فــروس ـيــة
ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــروان ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـبـ ـ ــارك
الديحاني ،لوفاة شقيقه،
رحم الله الفقيد وأسكنه
فسيح جناته وألهم أهله
الصبر والسلوان.
«إنـ ـ ـ ــا لـ ـل ــه وإنـ ـ ـ ــا إل ـي ــه
راجعون».

 ...و 6حكمات جديدات

الحكمات خالل االجتماع
ً
ً
تقيم لجنة حكام االتحاد معسكرا داخليا للحكام الجدد الذين يبلغ
عددهم  11حكما ،منهم  6سيدات ،إضافة إلى  3حكمات موجودات من
الموسم الماضي.
وأكد رئيس لجنة الحكام ،علي عباس ،أن الهدف من المعسكر الحالي
هو إعداد وتهيئة الحكام إلدارة المباريات في الموسم الجديد ،مشيرا
إلى أنه سيتم الدفع بالحكام والحكمات الجدد في دوريات الناشئين
واألشبال.
مــن جهته ،أوض ــح مـقــرر لجنة الـحـكــام أحـمــد الـمـطــوع أن برنامج
المعسكر يشمل محاضرات نظرية وتطبيقا عمليا من خالل تحكيم
ً
بعض المباريات للمنتخبات التي تتدرب حاليا في االتحاد ،والهدف
منها تعويد الحكام على أجواء المباريات.
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صعد المصنف أوال وحامل
اللقب السويسري فيدرر إلى
الدور ربع النهائي في بطولة
ويمبلدون اإلنكليزية لكرة
المضرب ،بينما ودعت التشيكية
بليسكوفا ،آخر المصنفات
العشر ،البطولة.

إيلينا أوستابنكو
تبلغ دور الثمانية
على حساب
ألياكسندرا
ساسنوفيتش

تأهل السويسري روجيه فيدرر،
المصنف أوال وحامل اللقب ،للدور
رب ــع الـنـهــائــي لبطولة ويمبلدون
اإلنـكـلـيــزيــة لـكــرة ال ـم ـضــرب ،ثالث
ال ـب ـطــوالت األرب ــع ال ـك ـبــرى ،بـفــوزه
أمـ ـ ـ ــس ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي أدريـ ـ ـ ـ ــان
مــانــاريـنــو ،الـمـصـنــف  26عالميا،
بنتيجة  - 6صفر.4-6 ،5-7 ،
وواج ــه فـيــدرر الساعي لتعزيز
رق ـ ـمـ ــه الـ ـقـ ـي ــاس ــي ،وإح ـ ـ ـ ـ ــراز ل ـقــب
البطولة اإلنكليزية للمرة التاسعة
(وال ـ ـ ـ ــ 21ف ــي ال ـب ـط ــوالت ال ـك ـب ــرى)،
مقاومة من منافسه في المجموعة
الثانية ،التي انتزعها السويسري
ب ـع ــد ك ـس ــر إرس ـ ـ ــال ال ـف ــرن ـس ــي فــي
ال ـش ــوط ال ـح ــادي ع ـشــر ،عـلـمــا أنــه
ح ـســم الـمـجـمــوعــة األول ـ ــى ف ــي 16
دقيقة.
وبلغ فيدرر الدور ربع النهائي
ف ــي وي ـم ـب ـل ــدون ل ـل ـم ــرة الـ ـ ـ ــ 16فــي
مـسـيــرتــه ،ويلتقي غ ــدا الـفــائــز من
مـبــاراة الفرنسي غــايــل مونفيس،
الـمـصـنــف  44عــالـمـيــا ،والـجـنــوب
إفريقي كيفن انــدرســون المصنف
ثامنا.
واح ـت ـفــظ ال ـســوي ـســري بسجله
نظيفا دون خـســارة أي مجموعة
فــي ويـمـبـلــدون مـنــذ  ،2016رافـعــا
عــدد مجموعاته النظيفة إلــى 32
تواليا .وهو يخوض ربع النهائي
في إحدى البطوالت الكبرى للمرة
 53في مسيرته محترفا.

خروج بليسكوفا
وفي منافسات السيدات سقطت
الـ ــاع ـ ـبـ ــة ال ـت ـش ـي ـك ـي ــة ك ــارولـ ـيـ ـن ــا
بليسكوفا ،المصنفة سابعة ،أمس،

في الــدور الرابع من البطولة أمام
الهولندية كيكي بيرتنز ،المصنفة
 20عالميا ،بنتيجة  6-3و.)7-1( 7-6
و ب ـخــروج بليسكوفا ،سيخلو
ال ـ ـ ـ ــدور ربـ ـ ــع الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـل ـب ـطــولــة
اإلنـكـلـيــزيــة مــن أي العـبــة مصنفة
ضمن العشر األوليات ،ما قد يمهد
الـطــريــق أم ــام األمـيــركـيــة سيرينا
وليامس ،التي كان من الممكن أن
تالقي بليسكوفا في الدور نصف
النهائي ،إلحــراز لقبها الثامن في
ويمبلدون.
وت ـ ــوال ـ ــى سـ ـق ــوط ال ـم ـص ـن ـفــات
ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدورة اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة ،ف ـق ـبــل
بليسكوفا المصنفة أولــى عالميا
س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــا ،خ ـ ــرج ـ ــت  9م ـص ـن ـف ــات
مـ ــن الـ ـعـ ـش ــر األولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ،أب ــرزه ــن
الرومانية سيمونا هاليب األولى،
والدنماركية كاروالين فوزنياكي
ال ـث ــان ـي ــة ،واإلس ـب ــان ـي ــة غــارب ـي ـنــي
موغوروتسا الثالثة حاملة اللقب،
واألميركية سلون ستيفنز الرابعة.
وكانت بيرتنز ،التي سبق لها
بلوغ نصف نهائي بطولة فرنسا
الـمـفـتــوحــة ،ثــانــي دورات «ال ـغــران
ســام» عــام  ،2016حققت مفاجأة
ف ــي ال ـ ــدور ال ـثــالــث بـتـغـلـبـهــا على
األميركية فينوس وليامس ،بطلة
ويمبلدون  5مرات.
وت ـل ـت ـقــي ب ـيــرت ـنــز ،ال ـت ــي تبلغ
ربـ ـ ــع الـ ـنـ ـه ــائ ــي فـ ــي وي ـم ـب ـل ــدون
لـلـمــرة األول ـ ــى ،ال ـي ــوم ،االلـمــانـيــة
جوليا غورغيس (المصنفة )13
أو الكرواتية دونا فيكيتش (.)55
وب ــات ــت ب ـي ــرت ـن ــز ،ال ـت ــي ك ــادت
ت ـع ـت ــزل الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي بـسـبــب
فـقــدانـهــا الـحـمــاس تـجــاه ريــاضــة
كـ ـ ــرة ال ـ ـم ـ ـضـ ــرب ،أول ه ــول ـن ــدي ــة

سان جرمان يعرض  270مليون يورو
لشراء كوتينيو
أبــدى نــادي باريس ســان جرمان الفرنسي
رغبته في التعاقد مع العب الوسط البرازيلي،
ف ـي ـل ـي ـب ــي ك ــوتـ ـيـ ـنـ ـي ــو ،الـ ـمـ ـحـ ـت ــرف ب ـص ـف ــوف
برشلونة ،مقابل قيمة قياسية تصل إلى 270
مليون يورو.
ووفـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ــا ك ـ ـش ـ ـفـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة مـ ــونـ ــدو
ديـبــورتـيـفــو المحلية ،أم ــس ،فــإن الـنــادي
الـفــرنـســي ،الـمـمـلــوك إلدارة قـطــريــة ،قــدم
العرض لوكيل أعمال كوتينيو ،وليس
للنادي الكتالوني ،حيث يرغب في ضم
الــاعــب ،كــي يـكــون إل ــى جــانــب مواطنه
ونجم «بي إس جي» ،نيمار دا سيلفا.
وك ـ ـ ــان الـ ـ ـن ـ ــادي الـ ـف ــرنـ ـس ــي خـطــف
ن ـي ـم ــار م ــن ب ــراث ــن بــرش ـلــونــة
الموسم الماضي مقابل
 222مليون يورو ،قيمة
الـ ـش ــرط الـ ـج ــزائ ــي فــي
عقده ،ليصبح الالعب
صاحب أغلى صفقة
ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ كـ ـ ــرة
الـ ـق ــدم ،ب ـعــد رفــض
«الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاوغ ـ ـ ــران ـ ـ ــا»
التفاوض بشأنه،
وهو األمر المتوقع
أ ي ـضــا بخصوص
ك ــوت ـي ـن ـي ــو ،الـ ــذي
تبلغ قيمة الشرط
الجزائي في عقده
 400مليون يورو.
وال تعد هذه المرة
األو لـ ـ ـ ــى إلدارة س ــان
جـ ـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـ ــان ،ال ـ ـتـ ــي
تـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى فـ ـيـ ـه ــا
خلف كوتينيو

( 26عاما) ،حيث حاولت التعاقد معه في بداية
العام الحالي وخطفه من برشلونة ،بعدما كان
نجم ليفربول السابق أ تــم بالفعل اتفاقه مع
إدارة النادي الكتالوني.
وتـخـشــى إدارة س ــان جــرمــان رحيل
نجمها نيمار صوب ريال مدريد،
الذي قد يرحل عن صفوفه نجمه
البرتغالي كريستيانو رونالدو،
وتريد أن تقنعه باالستمرار في
صفوف نادي العاصمة الفرنسية
عبر التعاقد مع كوتينيو ،أو أن
تحظى بوجود نجم كبير آخر في
صفوفها حال قرر نيمار في النهاية
الرحيل.
(إفي)

أسطورة الفروسية األلماني
فينكلر يفارق الحياة

األلماني جونتر فينكلر

أع ـل ــن االتـ ـح ــاد األل ـم ــان ــي ل ـل ـفــروس ـيــة ،أم ـ ــس ،أن األسـ ـط ــورة
األلماني هانز جونتر فينكلر ،صاحب أعلى إنجازات أولمبية
فــي الـفــروسـيــة ،برصيد خمس ذهـبـيــات ،فــارق الحياة عــن عمر
يناهز  91عاما.
وكــان فينكلر اكتسب شهرة واسعة عبر أولمبياد  1956في
ستوكهولم ،حيث أصيب في أعلى الفخذ خــال الجولة األولــى
من منافسات الفردي ،لكنه رفض االنسحاب وتبديد آمال الفريق
األلماني ،وتحدى األلم ،ليستمر حتى توج بالذهبية حينها.
وذكـ ــر االتـ ـح ــاد األل ـم ــان ــي ع ـبــر ح ـســابــه ب ــ«ت ــوي ـت ــر»« :تـلـقـيـنــا
أن ـبــاء حــزيـنــة أم ــس .لــم يـعــد فينكلر أس ـط ــورة مـنــافـســات القفز
االستعراضي ،بيننا .لقد توفي الرجل المنتمي لبلدة فارندورف
عن عمر  91عاما»ِّ .
وتوج فينكلر خالل مسيرته بالدورات األولمبية
بخمس ذهبيات أولمبية وفضية واحــدة وبرونزية واحــدة ،وال
يزال محترف منافسات القفز االستعراضي الوحيد الذي أحرز
ميداليات في  6دورات أولمبية ،كان آخرها فضيته في أولمبياد
 1976بمونتريال ،قبل أن تنتهي مسيرته االحترافية في .1986
(د ب أ)

رياضة

فيدرر
بلغت ربع نهائي ويمبلدون منذ
مواطنتها ميكاييال كرايتشيك
عام .2007

فوز أوستابنكو
وف ــي م ـب ــاراة اخـ ــرى انتفضت
إيلينا أوستابنكو ،المصنفة ،12
بعد تأخرها بنتيجة  ،2-5لتفوز
 6-7و - 6صفر على ألياكسندرا

ساسنوفيتش وتبلغ دور الثمانية
في البطولة أمس.
وبــدا أن العبة التفيا 21 ،عاما،
وال ـفــائــزة ســابـقــا بـبـطــولــة فرنسا
المفتوحة ،تعاني ،بعدما تقدمت
الع ـبــة روس ـي ــا الـبـيـضــاء بنتيجة
 2-5بـعــد كــرة ســاقـطــة رائ ـعــة ،لكن
أوستابنكو انتفضت وفازت بأربعة
أ ش ــواط متتالية ،لتتقدم  5-6في
المجموعة االفتتاحية.

برشلونة يعير البرازيلي
باولينيو لغوانغجو الصيني

البرازيلي باولينيو
أع ـل ــن نـ ــادي غــوان ـغ ـجــو اي ـف ــرغ ــران ــد الـصـيـنــي عـ ــودة الــاعــب
البرازيلي الدولي باولينيو الى صفوفه على سبيل اإلعارة قادما
مــن برشلونة اإلسباني بعد عــام واحــد فقط مــن انضمامه الى
صفوف النادي الكاتالوني.
وأكد غوانغجو أمس االول خبر انتقال باولينيو الى صفوفه
فــي بـيــان نـشــره على «تــويـتــر» جــاء فيه «يــؤكــد ن ــادي غوانغجو
ايفرغراند عــودة باولينيو الــى الـنــادي بعد عــام واحــد فقط مع
برشلونة» .وانضم باولينيو بيزيرا ،ابن الـ 29عاما ،إلى النادي
ً
الصيني في صيف  2015قادما من توتنهام هوتسبر اإلنكليزي
ً
مقابل  14مليون يورو ،وخاض  84مباراة وسجل  22هدفا قبل أن
يرحل الى برشلونة عام  2017في مقابل  40مليون يورو ،وحددت
قيمة فسخ عقده بـ 120مليون يورو.
وسجل البرازيلي بقميص النادي الكاتالوني  9أهداف في 34
مباراة خاضها في الدوري اإلسباني الموسم المنصرم.
وشارك باولينيو مع المنتخب البرازيلي في مونديال روسيا
 2018وخرج من الدور ربع النهائي أمام بلجيكا (.)2-1
(أ ف ب)

وف ـ ـ ــازت ســاس ـنــوف ـي ـتــش ،ال ـتــي
تفوقت على بترا كفيتوفا المصنفة
الثامنة في الدور األول ،بشوط آخر
في المجموعة األولى ليتم الحسم
ع ــن ط ــري ــق شـ ــوط ف ــاص ــل انـتـهــى
بنتيجة  4-7بعد خطأ مزدوج.
وحسمت أوستابنكو ،التي لم
تخسر أي مجموعة فــي البطولة،
هــذه المجموعة في  56دقيقة ،ثم
اح ـتــاجــت إل ــى ن ـصــف ه ــذا الــوقــت

لتفوز بالمجموعة الثانية سريعا.
وأن ـ ـقـ ــذت س ــاس ـن ــوف ـي ـت ــش (24
عــامــا)  4كــرات لكسر إرســالـهــا في
ال ـ ـشـ ــوط ال ـ ــراب ـ ــع مـ ــن ال ـم ـج ـمــوعــة
الثانية قبل أن تنهار بعد ذلك.
وأظ ـه ــرت أوسـتــابـنـكــو تفوقها
فــي الـنـهــايــة ،وسـتـكــون المرشحة
أيضا لالنتصار في دور الثمانية
أمــام دومينيكا تسيبولكوفا غير
المصنفة.

وأنهت السلوفاكية تسيبولكوفا
م ـس ـي ــرة س ـ ــو-وي ه ـس ـيــه ،بـعــدمــا
فـ ـ ــازت ال ــاع ـب ــة ال ـت ــاي ــوان ـي ــة عـلــى
سـيـمــونــا هــالـيــب الـمـصـنـفــة األول
بالمسابقة .وه ــذه أول مــرة تصل
فـيـهــا الع ـبــة واحـ ــدة فـقــط م ــن أول
عشر مصنفات إلى الدور الرابع في
عصر البطوالت المفتوحة.
(أ ف ب  -رويترز)

كريس بول يمدد عقده مع هيوستن
َّ
وقــع كريس بــول عقدا جــديــدا مــع فريقه هيوستن
روك ـ ـتـ ــس ،الـ ـمـ ـش ــارك ب ـ ـ ــدوري كـ ــرة ال ـس ـل ــة األم ـي ــرك ــي
للمحترفين ،فــي صفقة ألربــع سـنــوات ،قــدرت ب ـ 160
مليون دوالر.
ويلعب بول في صفوف هيوستن إلى جانب جيمس
هاردن ،أفضل العب في البطولة.
وسجل بــول ( 33عــامــا) ،وال ــذي شــارك  9مــرات في
م ـبــاراة كــل الـنـجــوم (أول س ـتــار) ،مـعــدال فــي الـمـبــاراة
الــواحــدة مــع هيوستن الموسم الماضي بلغ
 18.6نقطة ،مع  7.9تمريرات حاسمة و5.4
متابعات.
ويشغل بول المركز السادس في تاريخ
الـبـطــولــة مــن حـيــث الـتـمــريــرات الحاسمة
( ،)8708وال ـثــانــي عـشــر فــي ســرقــة الـكــرة
( ،)2008لكنه يتقدم في الحالتين على جميع
الالعبين الحاليين.
وي ـس ـج ــل ل ـك ــري ــس أن ـ ــه ال ــاع ــب
ال ــوحـ ـي ــد فـ ــي تـ ــاريـ ــخ ال ـ ـ ــدوري
األمـيــركــي للمحترفين الــذي
ي ـب ـل ــغ مـ ـع ــدل ــه ب ــالـ ـمـ ـب ــاراة
الــواحــدة فــي مسيرته 18
ن ـق ـطــة م ــع  9ت ـم ــري ــرات
حاسمة و 4متابعات،
ف ـضــا ع ــن سرقتين
للكرة.
وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــن
بـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــة ف ــي
نـ ـه ــائ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة
الغربية بعد مباراة سابعة حاسمة
أم ــام غــولــدن س ـتــايــت ،ال ــذي احتفظ
بلقبه على حساب كليفالند كافالييرز.

ال ـم ــاض ـي ـي ــن بـ ــالـ ــدور ال ـن ـه ــائ ــي ل ـ ـلـ ــدوري األم ـي ــرك ــي
للمحترفين فــي كــرة الـسـلــة ،عـقــده مــع فــريـقــه غــولــدن
ستايت ووريرز حامل اللقب ،وفق ما أعلن النادي.
وفــي حـيــن لــم يــذكــر ال ـنــادي الـمـتــوج باللقب ثــاث
مرات في المواسم األربعة األخيرة ،تفاصيل إضافية،
أفادت وسائل إعالم محلية ،بأن عقد دورانت الجديد
يمتد عامين ،وتصل قيمة المكافآت فيه إلى  30مليون
دوالر سنويا.
وك ــان تمديد عقد دوران ــت ( 29عــامــا) متوقعا،
علما أن الالعب يقدم أداء الفتا معه ،بمعدل نقاط
في الــدوري المنتظم يبلغ  26.4نقطة ،إلــى 6.8
متابعات ،و 5.4تمريرات حاسمة.
وبلغ معدل دورانت  25نقطة على األقل في
المواسم العشرة االخيرة.
وفــي ال ــدور الـنـهــائــي لـمــوســم 2018-2017
ضد كليفالند كافالييرز ،سجل
دورانت  28.8نقطة ،إلى 7.5
ت ـمــريــرات حــاسـمــة في
الـمـبــاراة ،لينضم
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

دورانت يمدد عقده
من ناحية أخرى ،مدد كيفن دورانت،
الذي اختير أفضل العب في الموسمين

ل ـ ـي ـ ـبـ ــرون
جيمس وشاكيل
أونيل ومايكل جوردان
وح ـ ـك ـ ـي ـ ــم أوالجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
كأفضل العب في الدور
النهائي لمرتين.
وك ـ ـ ـ ــان غ ـ ــول ـ ــدن س ـت ــاي ــت
ت ـع ــاق ــد ه ـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع مــع
الــاعــب دي ـمــاركــوس كــازنــز
( 27عاما) من نيو أورليانز
بيليكانز لمدة عام.
(أ ف ب)

ساغان بطل المرحلة
الثانية لطواف فرنسا
انتزع بطل العالم للدراجات
السلوفاكي بيتر ساغان (بورا)،
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة م ــن ط ــواف
فرنسا للدراجات الهوائية أمس
االول فــي ال روش-س ــور-ي ــون،
وال ـق ـم ـيــص األص ـف ــر لـمـتـصــدر
الـ ـت ــرتـ ـي ــب ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،بـ ـع ــد ف ـ ــوزه
بالسرعة النهائية «سبرينت»
وتفاديه سقوطا جماعيا لعدد
من الــدراجـيــن ،أدى الــى تأخير
الكولومبي فــر نــا نــدو غافيريا
الفائز في المرحلة االولى.
واجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاز سـ ـ ــاغـ ـ ــان م ـس ــاف ــة
ا ل ـمــر ح ـلــة ا ل ـبــا ل ـغــة  182.5كلم
ف ــي  4.06:37س ــا ع ــات بـمـعــدل
ســر عــة  44.5كـلــم -س ،متقدما
على مطارده االيطالي سوني
كــول ـبــري ـلــي ،وال ـف ــرن ـس ــي أرن ــو
ديـ ـ ـم ـ ــاري الـ ـث ــال ــث وااللـ ـم ــان ــي
اندريه غريبل الرابع.

السقوط الجماعي
وحـ ــدث ال ـس ـقــوط الـجـمــاعــي
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدراجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ق ـ ـ ـبـ ـ ــل أق ـ ـ ـ ـ ــل م ــن
كيلومترين من خط الوصول.
وإضـ ــافـ ــة ال ـ ــى غ ــاف ـي ــري ــا ال ــذي
تمكن من النهوض سريعا ،كان

أبرز الضحايا االسترالي مايكل
ماتويس والفرنسي كريستوف
البورت.
وه ــذه الـمــرة التاسعة يفوز
فيها ساغان ( 28عاما) بإحدى
م ـ ــراح ـ ــل ال ـ ـ ـطـ ـ ــواف األب ـ ـ ـ ــرز فــي
ج ــدول ــة م ـنــاف ـســات ال ــدراج ــات
ال ـهــوائ ـيــة ،وه ــو اع ـت ــاد ارتـ ــداء
القميص االخـضــر الــذي يمنح
الك ـثــر الـحــاصـلـيــن ع ـلــى نـقــاط
من المراحل الخاصة بالسرعة
(ض ــد ال ـس ــاع ــة) ،وال ــوص ــول به
الى جادة الشانزيليه الشهيرة
في باريس في ختام الطواف،
خمس مرات.
وارت ــدى ال ــدراج السلوفاكي
الـقـمـيــص األص ـفــر م ــرة واح ــدة
في .2016

القميص األصفر
وق ــال ســاغــان ان ف ــوزه أمــس
االول« :كـ ـ ــان م ـم ـي ــزا ب ـح ـضــور
وال ـ ـ ــدي وأص ـ ــدق ـ ــاء ( )...كــانــت
أيضا الفرصة األخيرة بالنسبة
إلينا للحصول على القميص
األصفر» عشية المرحلة األولى
ضد الساعة للفرق.

جانب من منافسات المرحلة الثانية من طواف فرنسا
وكان الدراج السلوفاكي الذي
فاز بالمرحلة الرابعة من طواف
الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي ،ق ــد اسـتـبـعــد
مـنــه بـعــد ادا ن ـت ــه بالمسؤولية
ع ــن س ـق ــوط ال ـبــري ـطــانــي م ــارك
كـ ـ ــاف ـ ـ ـنـ ـ ــديـ ـ ــش وخـ ـ ـ ـ ــروجـ ـ ـ ـ ــه م ــن
ال ـم ـنــاف ـســة ،وه ــو م ــا بـ ــرأه منه

االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي الح ـق ــا .وق ــال
«هــذا (الفوز) يعوض عن العام
الماضي».

طقس حار
وأجريت المرحلة أمس األول

في ظل طقس حار وصلت فيه
درج ــة ال ـحــرارة الــى  30مئوية،
وشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت ت ـ ـح ـ ـيـ ــة لـ ـسـ ـيـ ـلـ ـف ــان
شافانيل ( 39عاما) الذي أعلن
خ ــوض مـشــاركـتــه االخ ـي ــرة في
الطواف.
وتقدم شافانيل الذي تصدر

ب ـعــد ال ـك ـي ـلــوم ـتــر ال ـ ـ ــ 35كــوكـبــة
من الدراجين ســاروا خلفه في
سلسلة طويلة ،الى ما قبل خط
الوصول بـ  14كيلومترا.
(أ ف ب)
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أحالم بلجيكا أمام الثقة الفرنسية
منير
الدرويرلد

ميرتينز
دي بروين
لوكاكو

كومباني
كورتوا

بلجيكا

ويستل
كاراستو

فيرتونخين

توقيت المباراة

المدرب  :مارتينيز

ي ـل ـت ـق ــي ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــان الـ ـ ـج ـ ــاران
الـفــرنـســي والـبـلـجـيـكــي ،ال ـي ــوم ،في
س ــان بـطــرسـبــورغ فــي درب ــي نــاري
مــرت ـقــب بـ ــالـ ــدور ن ـصــف الـنـهــائــي
لنهائيات كأس العالم لكرة القدم
في روسيا.
وي ــأم ــل الـمـنـتـخـبــان مــواصـلــة
مشوارهما الــرائــع فــي البطولة
ال ـح ــال ـي ــة ،خ ـصــوصــا بلجيكا
بجيلها "الذهبي" ،الوحيد بين
رباعي نصف النهائي الذي
حقق العالمة الكاملة
فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــون ـ ـ ــدي ـ ـ ــال

 ،2018وأبرزها في ربع النهائي على
ح ـســاب ال ـبــرازيــل ونـجـمـهــا نـيـمــار،
عـنــدمــا ب ـخــرت آمـ ــال "الـسـيـلـيـســاو"
بلقب س ــادس ،بعدما كــان مــن أبــرز
المرشحين للتتويج بموسكو في
 15يوليو.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،أزاح ا ل ـم ـن ـت ـخ ــب
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ،الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـخ ـ ــوض دور
األربعة للمرة السادسة في تاريخه،
األرجـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن ون ـ ـ ُج ـ ـم ـ ـهـ ــا ل ـي ــون ـي ــل
ميسي مــن ال ــدور ثمن النهائي ،ثم
األوروغواي ونجمها لويس سواريز
من ربع النهائي.

ويـ ـع ــرف ال ـم ـن ـت ـخ ـبــان بعضهما
بعضا جيدا :فبلجيكا هي المنتخب
ال ــذي واجـهـتــه فــرنـســا  73م ــرة منذ
عــام  ،1904وتميل الكفة لمصلحة
"ال ـش ـيــاط ـيــن ال ـح ـم ــر" م ــع  30ف ــوزا
مقابل  24خسارة و 19تعادال.

المواجهة األهم
لكن مواجهة اليوم ستكون األهم
فــي تــاريــخ لـقــاء ات المنتخبين ،مع
س ـعــي فــرن ـســا إلـ ــى ب ـل ــوغ الـنـهــائــي
الثالث في تاريخها بعد أول توجت

فـيـهــا بلقبها ا لــو حـيــد ( 1998على
أرضها ضد البرازيل 3-صفر بقيادة
مــدرب ـهــا ال ـحــالــي ديــدي ـيــه دي ـشــان)،
والثاني في مونديال  2006خسرته
بركالت الترجيح أمام إيطاليا.
أما بلجيكا ،فكانت أفضل نتيجة
لها بلوغ نصف النهائي عام 1986
ع ـن ــدم ــا س ـق ـطــت أمـ ـ ــام األرج ـن ـت ـي ــن
بثنائية ألسطورتها دييغو أرماندو
مارادونا.
وقـ ـ ـ ــال م ـ ــداف ـ ــع ف ــرنـ ـس ــا ل ــوك ــاس
ه ــرن ــان ــدي ــز" :ت ـف ـص ـل ـنــا عـ ــن ال ـل ـقــب
مـ ـب ــارات ــان ،أوالهـ ـم ــا ض ــد بلجيكا،

مارتينيز يستعيد سمعته التدريبية من بوابة بلجيكا
حينما تمت إقالة اإلسباني روبيرتو مارتينيز من تدريب
فريق إيفرتون اإلنكليزي لكرة الـقــدم ،بــدا من المحتمل أنه
وصل إلى نهاية مسيرته التدريبية.
وك ــان تــولــي مــارتـيـنـيــز تــدريــب إي ـفــرتــون بـمـثــابــة فرصة
كبيرة لــه ،بعد سنوات من تدريبه لفريق سوانسي سيتي
اإلنكليزي ،وكذلك ويغان أتلتيك ،الذي أحرز معه لقب كأس
االت ـحــاد اإلنـكـلـيــزي عــام  ،2013لكنه أخـفــق فــي اغـتـنــام تلك
الفرصة بالنهاية.
وبعدما تولي رجل األعمال اإليراني فرهاد مشيري زمام
األمور في قلعة "جوديسون بارك" ،قام على الفور بوضع حد
لمشوار مارتينيز مع إيفرتون ،التي استمرت ثالثة أعوام.
كــان المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ،على ما يبدو،
من بين مجموعة من الالعبين األساسيين الذين لم يؤمنوا
بطرق لعب مارتينيز.
وبعد مرور عامين على قيام مارتينيز بالعمل مع لوكاكو

في المنتخب البلجيكي ،فإن األمر أصبح مختلفا اآلن ،بعدما
استعاد المدرب اإلسباني سمعته التدريبية مع المنتخب
الملقب بـ"الشياطين الحمر".
وحافظ المنتخب البلجيكي على سجله خاليا من الهزائم
خالل  23مباراة متتالية ،كما أصبح على ُبعد مباراة وحيدة
من أجل التأهل للمباراة النهائية في كأس العالم.
ورغ ــم الـنـجــاحــات الـتــي حققها مارتينيز ( 44عــامــا) مع
منتخب بلجيكا ،فإنه يتعرض لبعض االنتقادات من حين
آلخــر ،عندما يتم تفسير مسلكه الــدؤوب على أنه متمحور
حول ذاته.
انتقل الالعب االسكتلندي الــدولــي السابق كريج بيرلي
لــوســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي للتعليق عـلــى تصريحات
مارتينيز بعد فوز بلجيكا على البرازيل في دور الثمانية
بالمونديال.
وكتب بيرلي على حسابه بـ"تويتر"" :حسنا ،هذه غطرسة

غــريـبــة ،مــا لــم يـكــن يـقـصــد بـتـلــك ال ـطــري ـقــة" ،فــي إشـ ــارة إلــى
تصريحات مارتينيز ،الــذي قــال" :لــم أخسر أي مـبــاراة على
لوحة التكتيكات".
وكان مارتينيز صرح بعد فوز بلجيكا  1 - 2على البرازيل:
"أعطيت الالعبين خطة تكتيكية صعبة للغاية".
وأضاف" :من السهل جدا أن تفكر أنك ستحضر مباراة في
كرة القدم وتفوز بها ،لكن ال يمكنك فعل ذلك أمام البرازيل".
وأو ض ــح " :ك ــان ينبغي علينا أن نتحلى بالشجاعة من
الـنــاحـيــة الـتـكـتـيـكـيــة ،وأن ي ـقــوم الــاع ـبــون بتنفيذ الخطة
الموضوعة".
ويستعد مارتينيز اآلن لخوض معركة تكتيكية أخرى أمام
نظيره الفرنسي ديدييه ديشان ،حيث يتطلع لمواصلة السير
على هذا النهج ،من أجل التأهل للمباراة النهائية للمرة األولى
في تاريخ بلجيكا بكأس العالم ،وهو األمر الذي لم يكن أحد
يتوقعه عندما أقيل من تدريب إيفرتون قبل عامين( .د ب أ)

هازارد من أزمة «برجر» ...إلى قائد للمنتخب البلجيكي
كــان إديــن ه ــازارد فــي العشرين مــن عمره
عندما هــددت فضيحة "برجرجيت" بعرقلة
مسيرته الدولية الواعدة .وكالعب خط وسط
موهوب في فريق ليل الفرنسي ،تم استدعاؤه
للمشاركة مع المنتخب البلجيكي ،لكن بعد
استبداله خالل تصفيات بطولة أمم أوروبا
أمام تركيا في  ،2011كاد يفقد كل هذا.
واستبدله المدرب البلجيكي جورج ليكينز
بعد مرور ساعة كاملة ،وكان رد فعل الالعب
هو الدخول إلى النفق مباشرة دون توجيه
الـشـكــر لـمــدربــه ،وت ــرك الملعب بينما كانت
المباراة جــاريــة ،وتوجه إلــى مطعم برجر
مع عائلته.
وتسبب تصرفه هذا في فضيحة،
أطلق عليها اسم "برجرجيت" في
بلجيكا ،وت ــم إيـقــافــه مـبــاراتـيــن
مـ ــن ق ـب ــل ل ـي ـك ـي ـنــز .ك ــان ــت ه ــذه
لحظات صعبة على كــرة القدم
الـبـلـجـيـكـيــة .فـشـلــت ال ـب ــاد في

ال ـتــأهــل ل ـمــونــديــال  2010وغ ــاب ــت ع ــن ي ــورو
.2012

سبع سنوات
لكن بعد مرور سبع سنوات ،أصبح هازارد
( 27عاما) قائدا للمنتخب البلجيكي ،الذي
أصبح أمــامــه مـبــاراتــان فقط للتتويج بلقب
ك ــأس ال ـعــالــم .وق ــال هـ ــازارد بـعــد ال ـفــوز على
المنتخب البرازيلي في دور الثمانية" :لم تنته
األمور بعد .نحلم بالمزيد".
وذكــر مدربه روبــرتــو مارتينيز" :إن إدين
ق ــائ ــد رائ ـ ــع ،وق ــائ ــد ح ـق ـي ـقــي" ،مـضـيـفــا" :إن ــه
طبيعي دائما في الطريقة التي يتعامل بها
وأنا أحب هذا .يريد الكرة دائما أيا كانت ما
تسير عليه المباراة .واآلن يقدم أداء جيدا".
وسجل هازارد هدفين وصنع مثلهما في
المونديال الروسي ،وشكل ثالثيا رائعا مع
كيفين دي بروين وروميلو لوكاكو .إنه طريق

هازرد

طــويــل ب ــدأ مـنــذ إظ ـهــاره ع ــدم االنـضـبــاط في
 ،2011والذي هدد مسيرته الدولية التي بدأت
قبلها بــأربــع سـنــوات عندما خــاض مباراته
الدولية األولى وهو يبلغ  17عاما ،حتى عاد
للطريق الصحيح وشــارك للمرة األولــى في
كأس العالم .2014
واآلن ،لديهم الفرصة للوصول للمباراة
ال ـن ـه ــائ ـي ــة بـ ـك ــأس الـ ـع ــال ــم ،أمـ ـ ــام الـمـنـتـخــب
الفرنسي ،وسيقود هازارد الناضج الالعبين
في ملعب سان بطرسبرغ اليوم.
وبـجــانــب شقيقه ثــورجــان ،ال ــذي يصغره
بعامين ويلعب في بوروسيا مونشنغالدباخ،
لــد يــه ا لـفــر صــة لـقـيــادة المنتخب البلجيكي
إلى أبعد ما يمكن في المونديال ،وإذا تغلب
المنتخب البلجيكي على نظيره الفرنسي
فـسـيـتـجــاوزون إن ـجــاز المنتخب البلجيكي
الموهوب الذي وصل إلى الدور قبل النهائي
في مونديال .1986
(د ب أ)

والـ ـت ــي س ـت ـكــون ص ـع ـبــة ج ـ ــدا ،لكن
فــي ه ــذه الـحـيــاة لـيــس ه ـنــاك شــيء
م ـس ـت ـح ـي ــل" ،م ـض ـي ـف ــا" :ال ن ـت ـبــادل
الحديث بيننا عن التتويج باللقب،
لـكــن كــل واح ــد مـنــا يفكر بإمكانية
تحقيق ذلك".
وأض ـ ــاف" :الـمـنـتـخــب البلجيكي
يملك فــرديــات رائـعــة جــدا .يجب أن
نكون حذرين جدا في الدفاع ،لكننا
نعرف ما يتعين علينا القيام به"،
م ــذك ــرا ب ــأن فــرن ـســا ُ"أق ـص ــت أفـصــل
العـ ــب ب ــال ـع ــال ــم ف ــي ث ـم ــن ال ـن ـهــائــي
(ميسي) ،لم يلمس الكرة كثيرا .لدينا

الالعبون الضروريون إليقاف أخطر
وأفضل الالعبين".
وارتـ ـفـ ـع ــت أسـ ـه ــم الـ ـج ــاري ــن فــي
الـتـتــويــج بــالـلـقــب ،بـعــد مشوارهما
الـ ـمـ ـث ــال ــي مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـبـ ـط ــول ــة،
وكالهما يحوز األسلحة الالزمة في
مختلف خطوطه ،فضال عن أن أغلب
الالعبين يعرفون بعضهم بعضا من
الدوري اإلنكليزي ،مثل الفرنسيين
ن ـغــولــو كــان ـتــي وأول ـي ـف ـي ـيــه جـيــرو
والبلجيكيين تيبو كــورتــوا وإديــن
ه ــازار (تـشـلـســي) ،الفرنسي هوغو
لـ ــوريـ ــس وال ـب ـل ـج ـي ـك ـي ـيــن ي ــان

األورغواياني كونيا يدير المباراة
أعلن االتحاد الدولي لكرة
ال ـق ــدم (ف ـي ـفــا) أم ــس االول ،أن
الحكم األورغواياني أندريس
كــونـيــا سـيــديــر م ـب ــاراة ال ــدور
قبل النهائي بكأس العالم التي
تجمع بـيــن بلجيكا وفرنسا
اليوم بسان بطرسبرغ.
وأقصى المنتخب الفرنسي
نظيره األورغواياني من دور
الثمانية ،ولكن الفيفا ال يضع
ف ــي ح ـســابــاتــه هـ ــذه ال ــرواب ــط
الرياضية عندما يقوم بتعيين
الحكام.
وأدار ك ــو نـ ـي ــا ( 41ع ــا م ــا)
م ـ ـ ـبـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة

ال ـحــال ـيــة م ــن ال ـم ــون ــدي ــال في
دور ا ل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــو عـ ــات ،ح ـيــث
أدار الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي فـ ــاز بها
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـف ــرنـ ـس ــي ع ـلــى
نظيره األسترالي  ،1-2والتي
شـ ـ ـه ـ ــدت لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى فــي
ت ــاري ــخ ال ـمــونــديــال اسـتـخــدام
نظام حكم الفيديو المساعد،
كما أدار الـمـبــاراة التي تغلب
فيها المنتخب اإلسباني على
نظيره اإليراني -1صفر.
(د ب أ)

مواجهة أبناء المهاجرين
تواجه القارة األوروبية مشكلة كبيرة فيما يخص
المهاجرين الذين يتدفقون إلى أراضيها ،األمر الذي
يهدد قوام حضارتها المعاصرة والمتمثلة في الحرية
والتماسك المجتمعي.
وفــي ظــل الـجــدل المتصاعد عــن األزم ــة اإلنسانية،
تستعد كل من فرنسا وبلجيكا ،وهما دولتان تعجان
بــال ـم ـهــاجــريــن م ــن ك ــل ح ــدب وص ـ ــوب ،إل ــى مــواجـهــة
مصيرية ستجمع بينهما اليوم في الدور قبل النهائي
لبطولة كأس العالم  2018بروسيا.
وأصبح الفريقان على بعد خطوة واحدة من نهائي
الحلم بفضل أقدام العبيها المهاجرين ذوي األصول
اإلفريقية.
ويتكون  80في المئة من قوام المنتخب الفرنسي
"الديوك" من أبناء المهاجرين ،فيما تصل النسبة بين
صفوف المنتخب البلجيكي إلى  48في المئة.
وتعود أصول كيليان مبابي نجم "الديوك الفرنسية"
إلى أب كاميروني وأم جزائرية ،كما يوجد أيضا في
نـفــس ال ـفــريــق صــامــويــل أومـتـيـتــي صــاحــب األص ــول
الكاميرونية وبليز ماتويدي من أنغوال وباول بوغبا
من غينيا ونوغولو كانتي من مالي.
وعلى الجانب األخر ،هناك روميلو لوكاكو ،الهداف

التاريخي لبلجيكا ،الذي ولد في الكونغو ،وهي الدولة
التي تعود إليها أصول الالعبين فيسينتي كومباني
ومـيـتـشــي بــات ـشــوايــي ،ه ــذا بــاإلضــافــة إل ــى الالعبين
مروان فياليني وناصر الشاذلي اللذين تعود أصول
عائلتهما إلى المغرب.
وتعتبر مشاركة لوكاكو مــع بلجيكا أمــام فرنسا
الليلة بمدينة سان بطرسبرغ الروسية أمرا مؤكدا إال
إذا حدث شيء غير طبيعي يحول دون ذلك.
ومن المحتمل أن تخوض بلجيكا المباراة بتشكيلة
تضم ثالثة العبين ينتمون إلى عائالت مهاجرة.
أما في فرنسا ،فمن المؤكد ظهور مبابي وأومتيتي
وبوغبا وكانتي ورافايل فــاران ،والذين تعود أصول
أسرهم جميعا إلى خارج فرنسا.
وقــال الخبير السياسي األميركي افشين موالفي
في مقال له في صحيفة "واشنطن بوست" األميركية:
"منتخبا بلجيكا وفرنسا لن يتمكنا من حل مشكالت
بلديهما ،ولـكــن فــي الــوقــت ال ــذي يشتعل فيه الجدل
عن الهجرة في أوروبا ،يمكن للفريقين أن يشيرا إلى
الطريق نحو التكامل المثالي المبني على هذه الميزة".
وما هي الميزة األكبر التي يمكن ألي العب أيا كانت
أصوله أن يصل إليها من أن يلعب نهائي المونديال؟!
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من أجل مقعد نهائي المونديال
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 ٩:٠٠م
فيرتونغن وتوبي ألدرفيريلد
(ت ــوتـ ـنـ ـه ــام ه ــوتـ ـسـ ـب ــر) ،ال ـفــرن ـســي
ب ــول بــوغـبــا والـبـلـجـيـكـيـيــن م ــروان
فاليني وروميلو لوكاكو (مانشستر
يونايتد).
وستسفر م ـبــاراة الـيــوم بالتالي
عن مواجهات ثنائية عدة ،سيكون
أبرز الغائبين عنها مدافع بلجيكا
وب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان الـفــرنـســي
توما مونييه ،لإليقاف ،ما سيحرمه
مواجهة زميله في النادي الباريسي
كيليان مبابي.
وقال مدافع ريال مدريد اإلسباني

بافار

رافــايــل ف ــاران" :نـعــرف نقاط قوتنا،
وسـ ـنـ ـح ــاول االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ـي ـهــا ،مــع
ال ـت ــرك ـي ــز ب ـش ـكــل ج ـي ــد ج ـ ــدا لـلـفــوز
عليهم .لن تكون المهمة سهلة ،لكن
األمر كذلك بالنسبة اليهم".
وأردف" :هــم قــادرون على تمرير
ك ـ ـ ــرات ق ـص ـي ــرة وتـ ـ ـب ـ ــادل الـ ـم ــراك ــز،
وال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـح ــرك ــة وال ـه ـج ـمــات
المرتدة السريعة .منتخب متكامل
وقــوي" ،محذرا من خطورة لوكاكو
ذي البنية الجسدية الضخمة ،والذي
"يخلق المشاكل ألي خط دفاع ،هو
قوي جدا ،ومزعج كثيرا .ليس هناك

المدرب  :ديشان

حل معجزة إليقافه ،يجب أال نترك له
مساحات كثيرة ،والحرص على قطع
التواصل بينه وبين زمــائــه ،وهو
العمل الذي نحن مطالبون بالقيام
به جميعا".
اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ح ـ ـظـ ــي ب ـهــا
المنتخب الفرنسي مــن البلجيكي
ناصر الشاذلي ،مسجل هدف الفوز
على ُ اليابان ( )3-2في الوقت القاتل
من ثمن النهائي.
وقـ ــال ال ــاع ــب ال ـم ـغــربــي األص ــل:
"مـنـتـخــب فــرنـســا يـمـلــك الـكـثـيــر من
الـصـفــات ،إنـهــم أقــويــاء فــي الهجوم

والدفاع ،ويتقنون أيضا الهجمات
المرتدة".

نجوم في المنتخبين
وإذا ك ــان ــت فــرن ـســا تـ ـع ـ ِّـول على
موهبتها الـصــاعــدة مـبــابــي ونجم
اتلتيكو مــدريــد االسـبــانــي انـطــوان
غـ ــريـ ــزمـ ــان ،إلضـ ــافـ ــة ب ـل ـج ـي ـكــا إل ــى
قــائـمــة ضـحــايــاهــا وب ـلــوغ الـمـبــاراة
ال ـن ـهــائ ـيــة ،فــال ـج ـيــران ال ينقصهم
العبون بمصاف النجوم ،وتحديدا
ال ـثــاثــي لــوكــاكــو وهـ ـ ــازار وصــانــع

ديشان «حامل الماء» يسكت منتقديه
رغم المسيرة الرائعة التي حظي بها كالعب
ك ــرة ق ــدم وال ـت ــي تـضـمـنــت فـ ــوزه م ــع الـمـنـتـخــب
الفرنسي بلقب بطولتي كأس العالم  1998وكأس
األمم األوروبية (يورو  ،)2000واجه ديدييه ديشان
المدير الفني للمنتخب الفرنسي وقتا عصيبا
إلق ـن ــاع مـنـتـقــديــه ب ـج ــدارت ــه م ـنــذ تــول ـيــه تــدريــب
الفريق في .2012
واشتهر ديشان ( 49عاما) في الماضي بلقب
"السقا" أو "حامل الماء" ،وهو اللقب الذي أطلقه
ع ـل ـيــه زم ـي ـلــه ال ـس ــاب ــق وال ـن ـج ــم ال ـش ـه ـيــر إيــريــك
كانتونا.
ورددت بعض الـتـقــاريــر أن ديـشــان فسر هذا
اللقب قــائــا" :كـنــت أحـمــل كثيرا مــن الـمــاء خالل
م ـس ـيــرتــي ك ــاع ــب ،ولـ ـك ــن ه ـ ــذه اآلنـ ـي ــة ام ـت ــأت
بالكؤوس".

أعلنت وكالة األنباء البلجيكية "بيلجا"
أن ا لـمـلــك فيليب مـلــك بلجيكا والملكة
ماتيلد سيحضران مـبــاراة المنتخبين
الـبـلـجـيـكــي وال ـفــرن ـســي ال ـم ـق ــررة ال ـيــوم
ع ـلــى مـلـعــب "كــري ـس ـتــوف ـس ـكــي" بـمــديـنــة
ســان بطرسبرغ في الــدور قبل النهائي
من بطولة كأس العالم  2018لكرة القدم
المقامة بروسيا.
وق ــال ــت ال ــوك ــال ــة ،إن ال ـم ـلــك والـمـلـكــة
س ـي ـح ـضــران ال ـم ـب ــاراة بـيـنـمــا ل ــن يـكــون
رئيس الــوزراء البلجيكي شــارك ميشيل
ً
ح ــاض ــرا ،وإن ـم ــا سـيـتــابــع ال ـم ـب ــاراة في
بلجيكا.
ويـ ـعـ ـت ــزم رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـش ــاه ــدة
المباراة عبر الشاشة في براين-لو-كونت،
مـسـقــط رأس الـنـجــم إدي ــن ه ـ ــازارد قائد
المنتخب.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــرر ال ــرئ ـي ــس الـفــرنـســي
إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون ح ـض ــور ال ـم ـب ــاراة،
حسبما أعلن مسؤولون.
وكـ ـ ــان مـ ــاكـ ــرون ص ـ ــرح ق ـب ــل ان ـط ــاق
المونديال بأنه سيسافر إلى روسيا فقط

غريزمان :كان الضغط أكبر في كأس أوروبا 2016
ك ـش ــف الع ـ ــب ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـفــرن ـســي
لكرة القدم أنـطــوان غريزمان أمــس أنه
كـ ــان ي ـش ـعــر "ب ـض ـغــط أكـ ـب ــر" ف ــي كــأس
أوروبا  ،2016التي استضافتها بالده،
من مونديال روسيا ،الذي تستعد فيه
ل ـخ ــوض ن ـص ــف ال ـن ـهــائ ــي الـ ـي ــوم ضد
بلجيكا.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ،فــي
تـ ـص ــريـ ـح ــات ن ـق ـل ـه ــا مـ ــوقـ ــع االت ـ ـحـ ــاد
الفرنسي" ،في كأس أوروبا كان الضغط
أكبر بعض الشيء ،ألننا كنا في فرنسا،
ك ـن ــا نـ ـ ــدرك أك ـث ــر ت ـب ـع ــات م ــا ن ـق ــوم بــه
وتردداته".
وبـلـغــت فــرنـســا ال ـم ـبــاراة النهائية

وي ــرى البعض أن خطط ديـشــان واختياراته
لالعبين تتسم بالتحفظ الشديد ،وهو ما يفسد
اختياراته في الهجوم إلى حد ما.
ً
ولم يستدع ديشان عــددا من األسماء البارزة
إلــى قائمة الفريق في المونديال الــروســي الذي
يشهد الليلة لقاء فريقه مع المنتخب البلجيكي
في المربع الذهبي للبطولة .ويهتم ديشان بشكل
أكبر بروح الفريق واألداء الجماعي.
وقد ينضم ديشان إلى قائمة المدربين الذين
فازوا بلقب المونديال كالعبين ومدربين ،والتي
ال تضم حاليا سوى المدربين البرازيلي ماريو
زاغالو واأللماني فرانز بيكنباور.
وق ـ ــال ديـ ـش ــان" :أود ب ـل ــوغ أه ــداف ــي ٍم ـث ــل أي
شخص آخر ،ولكنني ال أنظر إلى هذا من منظور
(د ب أ)
			
شخصي".

ملك بلجيكا وماكرون سيحضران المباراة

الملك فيليب ملك بلجيكا والملكة ماتيلد
في حالة وصول المنتخب الفرنسي إلى
الدور قبل النهائي.
ول ـ ــم ي ـح ـض ــر إل ـ ــى روس ـ ـيـ ــا مـ ــن ك ـبــار
ال ـش ـخ ـص ـي ــات مـ ــن دول غـ ـ ــرب أوروبـ ـ ـ ــا
وأميركا الشمالية سوى القليل ،في ظل
األزم ـ ــة ال ـم ـث ــارة ح ــول ال ـ ــدور الـعـسـكــري
ال ـ ــروس ـ ــي فـ ــي س ـ ــوري ـ ــة ،وكـ ــذلـ ــك اتـ ـه ــام
روسيا من قبل بريطانيا بالوقوف وراء
تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي
سكريبال وابنته.

العاب مانشستر سيتي اإلنكليزي
كيفن دي بروين ،والذي كان له دور
ُكبير في اإلطاحة بالبرازيل من ربع
ثمن النهائي.
ل ـك ــن مـ ـ ــدرب بـلـجـيـكــا اإلس ـب ــان ــي
روب ــرت ــو مــارت ـي ـن ـيــز أكـ ــد أن "ك ــأس
الـ ـع ــال ــم ال تـ ـحـ ـت ــرم الـ ـ ـف ـ ــردي ـ ــات ،أو
المواهب الكبيرة ،فقط المنتخبات
التي تعمل بجد كمجموعة ولديها
ذهنية الفوز".
ولـ ــدى بـلـجـيـكــا ورقـ ــة "فــرنـسـيــة"
ل ـت ـح ـف ـي ــز العـ ـبـ ـيـ ـه ــا ،ه ـ ــي ال ـ ـهـ ــداف
ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي ل ـم ـن ـت ـخ ــب "الـ ـ ــديـ ـ ــوك"

تـ ـيـ ـي ــري هـ ـن ــري (51
هــدفــا) والـمـتــوج معه
ب ــالـ ـلـ ـقـ ـبـ ـي ــن الـ ـع ــالـ ـم ــي
(  )1998واألورو ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
( ،)2000وهو يشغل منصب
المساعد الثاني لمارتينيز.
وقال مارتينيز في تصريحات
سابقة ،ردا على سؤال عما يضيفه
هنري للمنتخب" :هو شخص عاش
ح ــال ــة ت ـط ــوي ــر ال ـع ـق ـل ـيــة ف ــي فــريــق
يسعى وراء حلم الفوز بأمر مميز".

للبطولة القارية على أرضها ،قبل ان
تخسر أم ــام الـبــرتـغــال (ص ـف ــر )1-بعد
التمديد .وأنهى غريزمان مهاجم نادي
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد االس ـبــانــي الـبـطــولــة
كـ ــأف ـ ـضـ ــل العـ ـ ـ ــب وم ـ ـت ـ ـصـ ــدر ت ــرت ـي ــب
الهدافين (.)6
وفـ ــي ال ـم ــون ــدي ــال الـ ــروسـ ــي ،اكـتـفــى
غريزمان بتسجيل ثالثة أهداف.
وردا على س ــؤال عــن مفاتيح الفوز
عـلــى بلجيكا ،فــي ال ـم ـبــاراة الـتــي تقام
الـ ـي ــوم ف ــي سـ ــان ب ـط ــرس ـب ــورغ ،اعـتـبــر
غريزمان أن منتخب بالده يحتاج إلى
أن ي ـكــون قــويــا "ف ــي الـخـلــف (ال ــدف ــاع)،
واإلفادة من الفرص القليلة التي ستتاح

جيرو ...نقطة محورية في هجوم فرنسا
سرق كيليان مبابي األضواء خالل المباراة
ال ـتــي جـمـعــت المنتخب الـفــرنـســي ل ـكــرة الـقــدم
أمــام نظيره األرجنتيني فــي دور الستة عشر
من المونديال وحصل أنـطــوان غريزمان على
لقب أفضل العب في المباراة أمام األوروغواي
في دور الثمانية.
هل حان دور أوليفييه جيرو للحصول على
لقب أفـضــل العــب فــي الـمـبــاراة أم ــام المنتخب
البلجيكي في الدور قبل النهائي؟
ول ــم يـضــع ج ـيــرو بـصـمـتــه بـتـسـجـيــل هــدف
للمنتخب الفرنسي ،خالل مشواره نحو الدور
قبل النهائي ،ولكن م ــازال جيرو يقود هجوم
المنتخب الفرنسي في روسيا.
وتساءل البعض :لماذا فضل المدرب ديديه
ديشان بقاءه في الفريق في المقام األول ،وعدم
اسـتــدعــائــه لــاعـبـيــن أم ـثــال أنـتــونــي مــارسـيــال
وألـكـسـنــدر الكــازيـتــي والـمـغـضــوب عليه كريم
بنزيمه.

ومع ذلك ،تظل مساهمة جيرو مهمة للفريق
كنقطة محورية في اللعب الهجومي.
ويتطلع جيرو إلى تسجيل هدف ليضع نفسه
أمام الفرنسي العظيم زين الدين زيدان في قائمة
أفضل الهدافين للمنتخب الفرنسي.

جيرو الرابع
ويـحـتــل جـيــرو الـمــركــز ال ــراب ــع مـنــاصـفــة مع
زيدان ،حيث سجل  31هدفا في  79مباراة ،خلف
تيري هنري ( 51هدفا) وميشيل بالتيني (41
هدفا) وديفيد تريزيغيه ( 34هدفا) ،ويأتي خلف
جيرو العبون أمثال جاست فونتين وجان بيير
بابان ويوري دجوركاييف.
ول ــم ي ـش ــارك ج ـيــرو كــأســاســي ف ــي ال ـم ـبــاراة
االفتتاحية للمنتخب الفرنسي ،فــي البطولة
الحالية ،التي فاز بها  1 /2على أستراليا ،ولكنه
شارك في الدقيقة  70بدال من غريزمان.

وف ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــل ديـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــان
االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى س ــرع ــة
الثنائي عثمان ديمبلي
ومبابي في الوسط خالل
المباراة األولى.
وقام المدرب بتغيير رأيه في المباراة الثانية
أمام بيرو ،وقال عن جيرو":فقط عندما ال يكون
موجودا ندرك مدى فائدته".
وكانت تسديدة جيرو التي مهدت لمبابي
تسجيل الهدف الــذي ضمن لفرنسا مقعدا في
األدوار االقصائية.
ومنذ هذه المباراة استمر جيرو في اللعب
طـ ــوال ال ـم ـبــاريــات ال ـتــال ـيــة ،ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـتــي
انتهت بالتعادل السلبي مع الدنمارك ،والفوز
على المنتخب األرجنتيني  3 /4والتغلب على
األوروغواي  /2صفر في دور الثمانية.
(د ب أ)

لنا للدفع بهم إلى العمق وإدارة المباراة
بشكل جيد وفرض إيقاعنا".
واعتبر أن المنتخب البلجيكي ،الذي
يضم في صفوفه نجوما من طينة ادين
هازارد وكيفن دي بروين" ،يقدم مسارا
جميال في كأس العالم" ،مكنه من بلوغ
الدور نصف النهائي للمرة الثانية في
تاريخه ،مضيفا" :سيكون علينا إيقافهم
والعمل بشكل جيد دفاعيا ،أكــان عبر
الدفاع في منطقتنا أو الدفاع المتقدم".
وبشأن أدائه الشخصي ،أقر غريزمان
بأن بدايته "كانت خجولة بعض الشيء،
السيما لجهة السيطرة على الكرة ،إال
أنني أشعر بأنني أتحسن تدريجيا.
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الدوري اإلنكليزي يحكم
المربع الذهبي
فرض الدوري االنكليزي نفسه
بقوة على المربع الذهبي لبطولة
كأس العالم الحالية ،بعكس ما
عليه الحال في بطوالت األندية
األوروبية في العقد األخير.

رب ـ ـم ـ ــا ل ـ ـ ــم يـ ـسـ ـتـ ـط ــع ال ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم فرض سطوته
بالشكل الالئق على بطوالت األندية
األوروبية في العقد األخير ،ولكنه
فـ ــرض ن ـف ـســه ب ـق ــوة ع ـل ــى ال ـمــربــع
الذهبي لبطولة كأس العالم 2018
المقامة حاليا في روسيا.
وشق العبو الــدوري اإلنكليزي
طــري ـق ـهــم ب ـب ــراع ــة م ــع مـنـتـخـبــات
بـ ـ ــادهـ ـ ــم إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــربـ ــع ال ــذهـ ـب ــي
للمونديال الحالي حيث يستحوذ
العـ ـب ــو ال ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي عـلــى
نـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــب األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف
ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـم ـت ــأه ـل ــة ل ـل ـمــربــع
ال ــذهـ ـب ــي لـ ــدرجـ ــة أن ال ـم ــواج ـه ــة
الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـمـ ـل ــة ب ـ ـيـ ــن ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـي ــن
البلجيكي واإلنكليزي في النهائي
ستكون بمثابة مواجهة حصرية
بـ ـي ــن الع ـ ـبـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي.
ومن بين آخر
ع ـ ـشـ ــرة أبـ ـط ــال
ل ـ ــدوري أبـطــال
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ــان
ه ـ ـن ـ ــاك ف ــري ــق
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فـ ـق ــط
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلنكليزي.
ولكن الوضع
يـ ـ ـب ـ ــدو م ـخ ـت ـل ـفــا

تماما في المونديال الحالي خاصة
م ــع وج ـ ــود الـمـنـتـخــب اإلن ـك ـل ـيــزي
ك ــأح ــد الـ ـف ــرق ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي هــذا
المربع.
وم ــن ب ـيــن  92الع ـبــا ف ــي قــوائــم
المنتخبات األربعة (إنكلترا وفرنسا
وك ــرواتـ ـي ــا وب ـل ـج ـي ـكــا) ال ـم ـتــأه ـلــة
للمربع الــذهـبــي ،يــوجــد  40العبا
يـنـشـطــون فــي ال ـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي
مقابل  12فقط في الدوري اإلسباني
وأع ـ ــداد أق ــل م ــن ه ــذا م ــن بـطــوالت
ال ــدوري ــات المحلية األخـ ــرى ،مثل
الفرنسي ( 11العبا) واأللماني ()9
واإلي ـطــالــي ( )8مــن بينهم الــاعــب
الكرواتي نيكوال كالينيتش الذي
جــرى ترحيله إلــى ب ــاده فــي وقت
مبكر من البطولة لمشكلة تأديبية.
ومـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـي ـ ــن نـ ـ ـج ـ ــوم ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي الـ ـمـ ـت ــواج ــدي ــن حـتــى
اآلن فــي البطولة ،يستحوذ نــادي
توتنهام على النصيب األكبر حيث
يضم  9العبين ما زالوا يتواجدون
ف ــي الـبـطــولــة م ــن بـيـنـهــم خماسي
الـمـنـتـخــب اإلن ـج ـل ـيــزي دانـ ــي روز
وكيران تريبيير وإيريك داير ودلي
آلي وهاري كين.
ويـبــرز ماوريسيو بوتشيتنو
ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي ل ـتــوت ـن ـهــام ضمن
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـمــدرب ـيــن الـكـبــار
الــذيــن نــالــوا اإلش ــادة لــدورهــم في

جانب من لقاء إنكلترا وبلجيكا
األداء القوي للمنتخب اإلنجليزي.
وقــال غاريث ساوثغيت المدير
الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي:
"م ــن وج ـهــة ن ـظــر إن ـك ـل ـيــزيــة ،نحن
ً
م ـح ـظ ــوظ ــون ج ـ ـ ــدا ،ألن الع ـب ـي ـنــا
ال ـ ـش ـ ـبـ ــان يـ ـلـ ـعـ ـب ــون تـ ـح ــت قـ ـي ــادة
ال ـ ـمـ ــدرب ـ ـيـ ــن أنـ ـط ــونـ ـي ــو ك ــونـ ـت ــي،
وي ـ ـ ـ ـ ــورغ ـ ـ ـ ـ ــن ك ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــوب ،وجـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــه
مــوريـنـيــو ،وجــوسـيــب غــوارديــوال،
وبــوتـشـيـتـيـنــو ،وآرسـ ـي ــن فـيـنـغــر،
الذين طــوروا العديد من الالعبين
اإلنكليز الشبان".
وأوضح" :هذا ساعدنا في تقديم

الع ـب ـيــن ش ـب ــان يـمـكـنـهــم الـتـعــامــل
مع الكرة ،هــؤالء المدربون منحوا
الع ـب ـي ـنــا الـ ـف ــرص ودربـ ــوهـ ــم على
ً
مستويات عالية جدا ،وهذا ساعدنا
بالتأكيد في المنتخب الوطني".
وال ـم ـن ـت ـخ ــب اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي لـيــس
الــوح ـيــد الـ ــذي يـنـتـقــي العـبـيــه من
الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي ،ولـكـنــه األكـثــر
استعانة بهم ،حيث ينشط جميع
العبيه الـ 23في الدوري اإلنكليزي،
فيما يضم المنتخب البلجيكي 11
العبا بــالــدوري اإلنكليزي ،مقابل
 5في صفوف المنتخب الفرنسي،

ً ً
لويس إنريكي مديرا فنيا إلسبانيا

أعلن رئيس االتحاد اإلسباني لكرة القدم
لويس روبياليس أن لويس انريكي سيكون
الـمــديــر الـفـنــي لمنتخب ال ـبــاد األول خــال
العامين المقبلين.
واختير إنريكي ( 48عاما) لهذا المنصب
إلخراج المنتخب اإلسباني من الكبوة التي
سقط فيها بعد إخفاقه المدوي خالل بطولتي
كأس العالم الماضيتين وبطولة أمم أوروبا
األخيرة.
وسيتولى انريكي المهمة الفنية إلسبانيا
خلفا للمدرب السابق فيرناندو هييرو ،الذي
قــاد إسبانيا بقرار مفاجئ قبل يومين فقط
من انطالق المونديال ،بعد قرار اإلقالة الذي
أطــاح بالمدرب األسبق جولين لوبيتيجي،
لكنه فشل في أن يذهب بالفريق إلى ما هو
أبعد من دور الـ.16
وق ــال روب ـيــال ـيــس" :لــويــس انــري ـكــي كــان
يـ ــرغـ ــب فـ ــي أن ي ـ ـكـ ــون مـ ــدربـ ــا لـلـمـنـتـخــب
اإلسباني ،أتمنى له تحقيق أقصى نجاح".
وأضـ ــاف روبـيــالـيــس قـبــل أن يـعـلــن أنــه
سيقدم انريكي األسبوع المقبل أمام وسائل

اإلعالم" :نحن في المستقبل ،لدينا عامان يحمالن الكثير من التحديات،
وهذا المدرب تتوافر فيه جميع االشتراطات".
وأش ــار إلــى "ال ـتــزام" إنريكي بمهمته الـجــديــدة ،مــؤكــدا أن الـمــدرب
اإلسباني رفض عروضا أفضل من أجل أن يقود المنتخب الوطني.
ونشأ إنريكي كالعب يافع بين صفوف نادي سبورتنغ خيخون،
وتألق بعد ذلك مع ريال مدريد ،قبل أن ينتقل إلى برشلونة في صفقة
أثارت جدال كبيرا.
وخالل مسيرته كمدرب ،وبعد سنوات من التأهيل مع فرق الشباب
في برشلونة ،تولى إنريكي تدريب روما اإليطالي في الفترة بين 2011
و ،2013ثم تعاقد مع نادي سيلتا فيغو اإلسباني.
وفي العام التالي تعاقد مع برشلونة وفاز معه بالدوري اإلسباني
مرتين ،ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة ،وألقاب أخرى ،خالل السنوات
الثالث التي بقى فيها على رأس القيادة الفنية للفريق.
وان ـت ـشــرت شــائ ـعــات خ ــال األش ـهــر األخ ـي ــرة أك ــدت اه ـت ـمــام أنــديــة
مثل أرسنال وتشيلسي اإلنكليزيين وباريس سان جرمان الفرنسي
بالتعاقد مع انريكي ،لكن األخير فضل التعاقد مع المنتخب اإلسباني.
وأكد روبياليس أن اسم انريكي كان الوحيد الذي يجول في عقله
قبل أن يعرض األمر على مجلس إدارة االتحاد اإلسباني لكرة القدم
في اجتماعه اليوم ،والذي وافق باإلجماع على هذا االختيار ،متابعا:
"انريكي صاحب شخصية قوية ،وسنسعى جميعا لدفع المنتخب
للفوز ،هذا هو ما تعهدنا به".

والعب واحد في المنتخب الكرواتي.
وف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ال يـ ــزال فيه
الـ ــدوري اإلسـبــانــي يتطلع بحسد
إلى عقود البث التلفزيوني المغرية
والخرافية للدوري اإلنكليزي كما
يطمح الدوري اإليطالي إلى تعاقد
يــوفـنـتــوس م ــع الـنـجــم الـبــرتـغــالــي
ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رون ـ ــال ـ ــدو مـ ــن أج ــل
االرتقاء بقيمة البطولة ،هل يكون
استحواذ الدوري اإلنكليزي على 40
العبا في المربع الذهبي للمونديال
دليال على المنتج الــرائــع للدوري
اإلنكليزي؟

وق ــال ساوثغيت" :الـسـبــب وراء
تــواجــد أفـضــل الــاعـبـيــن األجــانــب
في الدوري اإلنكليزي هو أننا نقدم
أفضل رواتب".
وم ـ ــا ي ـن ـط ـب ــق عـ ـل ــى ال ــاع ـب ـي ــن
ي ـن ـط ـبــق أيـ ـض ــا ع ـل ــى ال ـم ــدرب ـي ــن،
حـ ـي ــث ن ـج ـح ــت أن ـ ــدي ـ ــة ل ـي ـف ــرب ــول
ومانشستر يونايتد ومانشستر
سـيـتــي وتــوت ـن ـهــام ف ــي اسـتـقـطــاب
المدربين البارزين :كلوب ومورينيو
وغـ ــوارديـ ــوال وبــوتـشـيـتـيـنــو على
الترتيب ألسباب عدة منها الرواتب
الكبيرة.

وتثير هيمنة الدوري اإلنكليزي
عـلــى ال ـمــربــع الــذه ـبــي لـلـمــونــديــال
استفسارا آخر يتعلق بفترة الراحة
الشتوية وجدواها.
وعلى مدار سنوات ،كانت هناك
ضغوط في إنكلترا لفرض أسلوب
العطلة الشتوية المطبق في دول
القارة خالل فترة منتصف الموسم
التي تتزامن مع أعياد الكريسماس
من أجل إنعاش الالعبين قبل بداية
النصف الثاني من الموسم.
(د ب أ)

ساوثغيت :فوزنا بالمونديال سيكون
أكثر إثارة من 1966
تحدث جــار يــث ساوثغيت ،المدير الفني للمنتخب
اإلنكليزي ،عــن إمكانية فــوز فريقه بلقب بطولة كأس
العالم  ،2018المقامة في روسيا.
وي ـس ـت ـعــد ال ـم ـن ـت ـخــب اإلن ـك ـل ـي ــزي ل ـمــواج ـهــة نـظـيــره
الكرواتي ،غدا في نصف نهائي المونديال الروسي.
وق ــال ســاوثـغـيــت ،فــي تـصــريـحــات صـحـفـيــة :نحترم
الفريق الــذي حقق كــأس العالم عــام  ،1966وتواصلنا
معهم.
وأضاف مدرب انكلترا :الفوز بكأس العالم سيكون أكثر
إثارة اآلن ،خاصة بعد التطور التكنولوجي في وسائل
التواصل اإلجتماعي.

رئيس االتحاد األلماني يكرر دعمه للوف وبييرهوف هورست :إنكلترا قادرة على إحراز اللقب
كرر رئيس االتحاد األلماني لكرة القدم راينهارد جريندل تأكيد
دعمه ليواخيم لــوف المدير الفني للمنتخب ،وأوليفر بييرهوف
مدير المنتخب ،رغم اإلخفاق في كأس العالم ،ويتوقع تحليل ما
حدث ووضوح الرؤية مع نهاية أغسطس المقبل.
وقــال جريندل ،في مقابلة لمجلة "كيكر" نشرتها أمــس" ،قررنا
بدء إعادة البناء مع يوجي (يواخيم) لوف .وال أحد يرى األمر اليوم
بمنظور مختلف" ،متابعا" :ومع ذلك ،نتوقع تحليال بعيد المدى
ألداء المنتخب وأسباب الخروج (من الدور األول)".
وتبددت آمــال المنتخب األلماني في الحفاظ على اللقب مبكرا
في مونديال روسيا ،حيث خرج من الدور األول إثر هزيمتين أمام
المكسيك وكوريا الجنوبية ،وانتصار وحيد جاء بشق األنفس أمام

السويد ،ليودع البطولة من المركز األخير بالمجموعة السادسة.
ويتوقع جريندل تحليل أسباب الفشل قبل أن يعود المنتخب
األلماني إلى المنافسات مجددا ،عبر النسخة األولى من بطولة دوري
أمم أوروبا ،والتي يستهل مشواره فيها بمواجهة نظيره الفرنسي
في ميونيخ في  6سبتمبر.
وذكــر" :يوجي لــوف قطع الخطوة األولــى بتوضيح رؤيته إزاء
عدم نجاح عدد من الالعبين في استعراض قدراتهم .لكن المزيد
مــن التحليل يحتاج إلــى الــوقــت ،ونــرغــب فــي منحه هــذه الفرصة،
وسنجري مناقشات مكثفة في مجلس إدارة االتحاد نهاية أغسطس،
وبعدها نتمنى البدء على الطريق الذي يعيدنا إلى قوتنا السابقة".
(د ب أ)

أعرب النجم السابق لكرة القدم اإلنكليزية جيف
هــورســت عــن ثقته بـقــدرة منتخب بــاده الــذي بلغ
نصف نهائي كأس العالم في روسيا ،على الذهاب
حتى النهاية وإحراز اللقب الثاني في تاريخه بعد
أول عام  1966على أرضه.
وساهم هورست ( 76عاما حاليا) بشكل أساسي
فــي إح ــراز منتخب "األس ــود الـثــاثــة" لقبه الوحيد
في بطولة العالم ،بتسجيله  3أهداف "هاتريك" في
مرمى منتخب ألمانيا الغربية ( 2 4-بعد التمديد)
فــي الـمـبــاراة النهائية .واعتبر الــاعــب السابق أن
المدرب الحالي غاريث ساوثغيت قادر على قيادة

تشكيلته الشابة ،لمعادلة اإلنجاز الذي حققه المدرب
آلف رامسي قبل عقود.
وق ــال هــورســت إن ساوثغيت "مـثــل السير آلــف،
حقق نجاحا كبيرا مع العبيه ولديه رؤية واضحة
عن طريق اللعب ( )...لعل االختالف الكبير هو أننا
كنا نتمتع بـ 4العبين من طراز عالمي مع غوردون
بانكس ،بوبي مور ،بوبي تشارلتون وجيمي غريفز
(الذي لم يشارك في المباراة النهائية)".
وأضــاف" :التشكيلة الحالية ال تضم العبين من
هذا الطراز ،كل الالعبين من مستوى متقارب .ربما
ألنهم ال يزالون في عمر شاب ومسيرتهم أمامهم".

هورست

روسيا تودع كأس العالم بمشاعر بين اإلحباط والفخر
كان هناك مزيج من خيبة
األمل والفخر بين الالعبين
والجهاز الفني للمنتخب
الروسي عقب ًالخروج الذي
اعتبروه مشرفا من بطولة
كأس العالم التي تنظمها
بالدهم.

رغم توجيه الرئيس الروسي فالديمير بوتين التهنئة
لمنتخب بالده على الجهد الذي بذله خالل بطولة كأس
العالم لكرة القدم ،المقامة حاليا في بالدهم ،فقد كان لدى
الالعبين والجهاز الفني مزيج من خيبة األمل والفخر.
وساد الصمت الرهيب أرجاء ملعب (فيشت) األولمبي
بمنتجع سوتشي قبيل منتصف ليل السبت ،بعدما أحرز
الكرواتي إيفان راكيتيتش ركلة الترجيح األخيرة لمنتخب
بالده ،ليقوده للفوز  3 /4بركالت الترجيح على منتخب
روسيا الــذي توقفت مغامرته في المونديال عند حدود
دور الثمانية فقط.
وب ــال ــرغ ــم م ــن ال ـخ ـس ــارة ،ق ــام ــت ال ـج ـمــاه ـيــر الــروس ـيــة
بالتصفيق لالعبيها الذين بذلوا الكثير من الجهد في
المباراة التي انتهت بالتعادل  2 /2بعد االحتكام للوقت
اإلضافي ،حيث تقدم المنتخب الروسي بهدف حمل توقيع
دينيس تشيريشيف ،الذي أطلق قذيفة مدوية بعيدة المدى
سكنت الشباك الكرواتية ،قبل أن يتعادل منتخب كرواتيا
عن طريق أندري كراماريتش .وبعدما احتكم المنتخبان
للوقت اإلضافي ،بادر دوماجوف فيدا بالتسجيل لكرواتيا،
لكن ماريو فيرنانديز أدرك التعادل لروسيا في اللحظات
األخيرة ليلجأ الفريقان لركالت الترجيح التي ابتسمت
في النهاية لكرواتيا.
وكان ستانيسالف تشيرتشوف مدرب المنتخب الروسي
يأمل في تحقيق المزيد بالبطولة ،وهو ما كشف عنه أثناء
حديثه مع بوتين.
وقــال تشيرتشوف" :اتصل بي الرئيس الروسي عقب
المباراة بوقت قصير وهنأنا على المستوى الرائع الذي

ظهرنا به ،لكنني أخبرته بأننا نشعر بخيبة األمل ،ورد
قــا ئــا إ ن ــه ينبغي أن نبقى أعيننا مفتوحة وأن نتخذ
الخطوات التالية".
وح ـق ـق ــت روسـ ـي ــا إن ـ ـجـ ــازا ك ـب ـي ــرا بــال ـف ـعــل بـبـلــوغـهــا
دور الـثـمــانـيــة فــي الـبـطــولــة ،حـيــث دخ ــل فــريــق ال ـمــدرب
تـشـيــرتـشــوف الـمـســابـقــة وه ــو يـحـتــل أس ــوأ تــرتـيــب بين
المنتخبات الـمـشــاركــة فــي الـمــونــديــال وفـقــا للتصنيف
العالمي الشهري الذي أصدره االتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) قبل البطولة بوقت وجيز.
وكشف تشيرتشوف أنــه لــم يكن يـســاوره أي قلق من
نـبــرة الـتـشــاؤم الـتــي سيطرت على الجماهير الروسية
قبل انطالق كأس العالم ،والتي كان يشعر بها الرئيس
بوتين أيضا.
وقــال المدرب الــروســي" :ســواء كانوا يثقون بنا أم ال،
فإننا نثق فــي أنفسنا .قلنا إ نـنــا ال نستطيع إال إثبات
قيمتنا".
وأبدى تشيرتشوف أمله في أن تكون البطولة ساهمت
في تحسين األوضاع داخل الفريق ،الذي يستعد للمشاركة
في بطولة دوري األمم ،حيث يالقي منتخب تركيا ،وكذلك
المنتخب السويدي ،الذي خرج هو اآلخر من دور الثمانية
في المونديال .وتابع مدرب منتخب روسيا" :إن البالد كلها
وقعت في حبنا .نأمل أن نكون غيرنا األوضاع لألفضل،
ويبقى أن نرى ذلك من خالل تواجد العديد من المشجعين
في العاصمة موسكو في الساعات األولى من وصولنا".
وأش ــار إل ــى أن ديـمـيـتــري مـيــدفـيــديــف رئـيــس ال ــوزراء
الروسي قام بزيارة الالعبين في غرفة خلع المالبس عقب

اللقاء ،كما وجه زالتكو داليتش مدرب كرواتيا الكثير من
الكلمات الطيبة لهم.
وصرح داليتش" :أود أن أهنئ تشيرتشوف .المنتخب
الروسي يتمتع بأسلوب خــاص ،سجلوا هدفا رائعا في
الـمـبــاراة ،وركـضــوا أكـثــر مــن أي وقــت مضى فــي النسخة
ً
الحالية للبطولة .إنه فريق جيد جدا ونجح في التواجد
مع الثمانية الكبار".
ورغـ ـ ــم أن الـ ـف ــري ــق أظـ ـه ــر ب ـع ـضــا م ــن ال ـنــزعــة
الهجومية أمام كرواتيا ،لكن تشيرتشوف اعترف
بــأن الـحــظ أدار ظـهــره للمنتخب الــروســي في
اللقاء ،لينهي مشواره في البطولة في وقت
أسرع مما كان يفكر فيه ويخطط له.
وأوضح مدرب روسيا" :النتيجة ليست
سيئة ،لكننا نشعر بأننا مثل المجندين
الذين تم تسريحهم مبكرا ،كان من األفضل
أن نـبـقــى ه ـنــاك حـتــى  15ال ـج ــاري (مــوعــد
المباراة النهائية)".
ولــم يــرد تشيرتشوف على ســؤال حول
مستقبله مــع الـمـنـتـخــب ال ــروس ــي ،لكنه
قال إن فريقه ساعد في تحقيق النجاح
ً
الشامل لكأس العالم ،مؤكدا أنه "تم
ت ـن ـظ ـيــم هـ ــذا ال ـم ــون ــدي ــال بــأفـضــل
طــريـقــة مـمـكـنــة ،كـنــا مستضيفين
ج ـيــديــن م ــن الـنــاحـيـتـيــن ال ـكــرويــة
والتنظيمية".
(د ب أ)
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الدب القطبي الروسي يتوقع فوز
بلجيكا في مباراة اليوم

جدول مباريات كأس العالم
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أملانيا
البرازيل
السويد
بلجيكا
تونس
كولومبيا
پولندا
روسيا
البرتغال
أوروغواي
إيران
الدنمارك
فرنسا
األرجنتني
البرازيل
نيجيريا
صربيا
بلجيكا
كوريا الجنوبية
أملانيا
إنكلترا
اليابان
پولندا
أوروغواي
السعودية
إيران
إسبانيا
الدنمارك
أستراليا
نيجيريا
أيسلندا
املكسيك
كوريا الجنوبية
صربيا
سويسرا
اليابان
السنغال
بنما
إنكلترا

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

مجموعة
الفريق
إسبانيا
البرتغال
ايران
المغرب

لعب فوز
1
3
1
3
1
3
0
3

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

عليه
5
4
2
4

الفريق
كرواتيا
االرجنتين
نيجيريا
ايسلندا

لعب فوز
٣
٣
١
٣
١
٣
0
٣

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

عليه
١
٥
٤
٥

الفريق
السويد
المكسيك
كوريا الجنوبية
ألمانيا

لعب فوز
٢
٣
2
3
١
٣
1
٣

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

عليه
2
4
3
٤

الفريق
كولومبيا
اليابان
السنغال
بولندا

لعب فوز
٢
٣
١
٣
١
٣
١
٣

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

عليه
٢
٤
٤
5

النقاط
9
٦
3
0

c

مجموعة

مجموعة

مجموعة

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
A1

٥٠

األوروغواي

51

إسبانيا

ركالت ترجيح 3

52

كرواتيا

ركالت ترجيح D1 3

53

البرازيل

E1

54

بلجيكا

G1

B1

55

السويد
كولومبيا ركالت ترجيح H1 3

57

فرنسا

W49

58

البرازيل

W53

59

السويد

W55

60

روسيا

ركالت ترجيح W51 3

56

F1

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

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ً
انهارت «السكة» فمات  24راكبا
ُ
ً
ق ـ ـتـ ــل  24ش ـ ـخ ـ ـصـ ــا ،أم ــس
األول ،لدى خروج قطار ركاب
عن سكته في منطقة تكيرداغ
شمال غرب تركيا.
وأفـ ــادت وكــالــة األن ــاض ــول،
ً
أمـ ــس ،ن ـقــا ع ــن نــائــب رئـيــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء رج ـ ـ ــب أقـ ـ ـ ـ ـ ــداغ ،ب ــأن
عمليات البحث انتهت صباح
أمس في القطار المنكوب.
وك ــان القطار يقل أكـثــر من
ً
ً
 362راكبا ومتجها من منطقة
ق ـ ــاب ـ ــي ق ـ ــول ـ ــه ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـح ـ ــدود
ال ـب ـل ـغ ــاري ــة ،فـ ــي ط ــري ـق ــه إل ــى
إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول حـ ـي ــن خ ــرج ــت 6
عربات منه عن سكتها.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ــام
الـ ـت ــركـ ـي ــة ،أنـ ـ ــه ت ـ ــم نـ ـق ــل 338
ً
شخصا إلــى المستشفى بعد
ً
الحادث ،وال يزال  124شخصا
ف ــي ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ح ـت ــى وق ــت
الحق.

وأفادت تقارير ،بأن المنطقة
المحيطة بموقع الحادث كانت
موحلة ،بسبب األمـطــار التي
هطلت في اآلونة األخيرة ،وأن
األرض تحت السكك الحديدية
قد تكون انـهــارت ،مما تسبب
في خروج القطار عن سكته.
وذكـ ـ ــر وزيـ ـ ــر ال ـن ـق ــل أح ـمــد
أرسـ ــان ،أن ــه تــم الـكـشــف على
ال ـس ـكــك ال ـحــديــديــة ف ــي أبــريــل
الماضي.
وتــم إبــاغ الرئيس التركي
رجـ ــب ط ـيــب إردوغ ـ ـ ـ ــان ،ال ــذي
بـ ــدأ أمـ ــس واليـ ـ ــة ج ــدي ــدة مــن
خ ـم ــس سـ ـن ــوات م ــع سـلـطــات
معززة ،بالوضعَّ ،
وقدم تعازيه
ل ـعــائــات ال ـض ـحــايــا ،وف ــق ما
ً
أوردت "األن ــاض ــول" ،متعهدا
ب ـ ــإج ـ ــراء ت ـح ـق ـيــق ش ــام ــل فــي
"الحادث المأسوي".
(أ ف ب)

المشروم ينمو على أشجار نيويورك
يبدو التعبير الفني ،للوهلة األولى ،ليس لديه سوى القليل من
القواسم المشتركة مع زراعة الفطر في نيويورك ،لكن هنا تحديدا،
ً
التقى االثنان معا بمعنى الكلمة.
ً
قطع الفنان بريان سوليوادا عددا من جذوع األشجار ،طول كل
ً
منها يصل إلى  1.5متر تقريبا ،وغطى كال منها بمعجون الورق
ً
القابل للتحلل بيولوجيا.
على هذا السطح ،ينتظر أن ينمو الفطر (المشروم) الصالح
ً
لألكل في األشهر القليلة المقبلة .قريبا سيظهر فطر "بوم  -بوم"
على جذع خشب الزان ،بينما يغطي فطر المحار جذوع أشجار
الحور.
وهناك تقليد منذ زمن بعيد عن زراعة أنواع من الفطر ،مثل
الشيتاكي واألجاريك ،على جذوع األشجار ،حيث يتم ملء شقوق
الخشب بجراثيم الفطر.
وتـ ـه ــدف م ـن ـحــوتــات س ــولـ ـي ــوادا إلـ ــى إثـ ـ ــارة تـ ـس ــاؤالت حــول
الشكل المعتاد لزراعة الفطر ،حيث تتم تغطية جذوع األشجار
بالبالستيك ،ويمكن رؤية منحوتاته الخاصة بشجيرات الفطر،
وال ـت ــي سـتـتـحـلــل تــدري ـج ـيــا خ ــال  3إل ــى  5أعـ ـ ــوام ،ف ــي حــديـقــة
مجتمعية بمنطقة كوينز.
(د ب أ)

األمطار الموسمية تعطل مومباي

ً
َّ
اإليرانيات يتضامن مع مائدة ...رقصا
نشرت نساء إيرانيات فيديوهات لهن عبر
ً
اإلن ـت ــرن ــت وه ــن يــرق ـصــن ،ت ـضــام ـنــا م ــع فـتــاة
اعتقلت بعد نشرها فيديوهات راقـصــة لها،
على مواقع التواصل االجتماعي.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت "بـ ـ ـ ــي بـ ـ ــي سـ ـ ـ ــي" ع ـ ـلـ ــى م ــوق ـع ـه ــا
اإللكتروني ،أمــس ،إن الفتاة اإليرانية ،مائدة
حجابري ،جمعت آالف المتابعين لحسابها
ع ـل ــى إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام ،ب ـع ــد ن ـش ــره ــا ف ـيــديــوهــات
لنفسها وهــي ترقص على موسيقى إيرانية
وأخرى غربية.
وتـ ـ ـش ـ ــارك م ـس ـت ـخ ــدم ــو مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي فــي إيـ ــران فـيــديــوهــات ورســائــل،
ً
تأييدا للفتاة ،وكذلك هاشتاغات تحمل اسم
"الرقص ليس جريمة".
وتـلــزم الحكومة اإليــرانـيــة الـنـســاء بقواعد
صارمة للزي ،كما تحظر عليهن الرقص مع
ال ــرج ــال ف ــي األم ــاك ــن ال ـعــامــة ،إال إذا ك ــان مع
أعضاء العائلة المباشرين.
وكـتـبــت إح ــدى مستخدمات "تــوي ـتــر"" :أنــا
أرقص لكي يروا (السلطات) أنهم لن يستطيعوا

أن يأخذوا منا السعادة واألمل ،بالقبض على
الشباب والفتيات مثل مائدة".
وال تعد تلك هي المرة األولــى التي تعتقل
فيها فتيات بسبب الرقص في إيران.
وفي أغسطس الماضي ،اعتقل مسؤول في
مدينة مشهد ،بعد ظهور لقطات فيديو تظهر
ً
حشدا من الرجال والنساء يرقصون في مركز
لـلـتـســوق بــالـمــديـنــة ،كـمــا اعـتـقــل  6أشـخــاص
بسبب أدائهم رقصة زومبا.
وفي عام َّ ،2014
تعرض  6شباب إيرانيين
 نشروا فيديوهات ألنفسهم ،وهم يرقصونعلى أغنية "هــابــي" للمغني األمـيــركــي فاريل
ويليامز ،في الشوارع وعلى أسطح المنازل في
ً
طهران  -ألحكام مع وقف التنفيذ بالسجن مددا
ً
تصل إلى عام ،فضال عن  91جلدة.
مــن جهتها ،قــالــت الـشــرطــة اإليــران ـيــة إنها
ستغلق الـحـســابــات ال ـتــي تـنـشــر فـيــديــوهــات
م ـشــاب ـهــة ل ـف ـيــديــو م ــائ ــدة ع ـلــى "إن ـس ـت ـغ ــرام"،
مـضـيـفــة أن "ال ـق ـضــاء ي ــدرس إمـكــانـيــة حجب
الموقع".

ُيذكر أن إيران تحجب العديد من تطبيقات
التواصل االجتماعي كـ"فيسبوك" و"تويتر"،
إال أن الشباب اإليرانيين يتحدى تلك القرارات
باستخدام برنامج تشفير.

بلدة ألمانية ...رائحتها قهوة وعطورات تعميد «خامس الورثة» بماء أردني
رافعة شعار "القرية العطرة"،
يأمل مجتمع بلدة أوي ميتلبرغ
ف ــي ج ـنــوب غ ــرب أل ـمــانـيــا جــذب
السياح.
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـسـ ــؤولـ ــو ال ـس ـي ــاح ــة
ً
المحليون ،أمس ،إن التنزه سيرا
على األق ــدام والـسـبــاحــة وركــوب
الدراجة ،هي أنشطة متوافرة في
كل المقاصد السياحية بالمنطقة،
لـكــن ال ــروائ ــح سـمــة فــريــدة ألوي
ميتلبرغ.
إنـ ـه ــا بـ ـل ــدة ُم ـش ـب ــع ه ــواؤه ــا

ب ــرائـ ـح ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــزارع واألخـ ـ ـش ـ ــاب
والغابات والمستنقعات والمروج
وال ـن ـب ــات ــات الـعـشـبـيــة .وإض ــاف ــة
إل ــى ذلـ ــك ،ه ـن ــاك رائ ـح ــة الـقـهــوة
المنبعثة مــن مصنع تحميص،
و"الــروائــح العالجية" مــن إحــدى
شركات مستحضرات التجميل.
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أص ـب ــح
أصحاب الفنادق بالبلدة خبراء
فــي ال ــروائ ــح الـمـخـتـلـفــة ،وهـنــاك
جولة تتسم بــروح المغامرة في
(د ب أ)
هذا الشأن.

ُعمد األمير لويس ،نجل األمير
ول ـيــام وزوج ـت ــه كــايــت ،أم ــس ،في
م ـ ــراس ـ ــم خـ ــاصـ ــة ب ـق ـص ــر س ــان ــت
جيمس في لندن.
وترأس كبير أساقفة كانتربري
جــاس ـتــن وي ـل ـبــي ،رأس الـكـنـيـســة
األنغليكانية ،هذه المراسم ،التي
حضرها أفراد من العائلة الملكية
وأصدقاء مقربون من الزوجين.
َّ
وعمد ويلبي الطفل لويس بماء
مأخوذ من نهر األردن.
وس ـب ــق لـكـنـيـســة ق ـصــر ســانــت

ََ
«الحساوية» يتبردون ...بـ «الجوهرية»

جيمس ،المبنية في القرن السادس
ع ـش ــر ،أن ش ـه ــدت تـعـمـيــد األم ـيــر
ج ـ ـ ــورج ،ال ـش ـق ـيــق األكـ ـب ــر لــأمـيــر
لويس عام  .2013أما شقيقتهما،
األميرة شــارلــوت ،فقد ُعمدت عام
 2015ف ــي ك ـن ـي ـســة س ــان ــت م ــاري
ماغدالين في ساندرينغهام شرق
إنكلتراُ .ولــد لويس في  24أبريل
الماضي بلندن ،وهو الخامس في
تــرتـيــب خــافــة ال ـعــرش ،بـعــد جــده
األم ـي ــر ت ـشــارلــز ووال ـ ــده وشقيقه
(أ ف ب)
		
وشقيقته.

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

الكهرباء تحرق الزوارق في بالي
أتــى حريق شـ َّـب فــي مرفأ بــالــي ،أمــس ،على الـعـشــرات من
زوارق الصيد ،فــي حين تستمر الجهود إلخ ـمــاده ،على ما
ً
أفادت سلطات هذه الجزيرة اإلندونيسية ،األكثر استقطابا
للسياح.
وقد اندلعت النيران صباح أمس األول ،وسرعان ما امتدت
ً
إلــى نحو أربعين زورق ــا ،دون أن يسفر ذلــك عــن سـقــوط أي
ضحايا ،وفق ما أوضحت الشرطة المحلية.
وقال الناطق باسم الشرطة ،هنغكي ويجاجا" :لم نبلغ حتى
اآلن عن أي إصابات أو وفيات".
وأظهرت تسجيالت مصورة لمرفأ بينوا ،القريب من حي
ً
كوتا السياحي ،ألسنة نار كبيرة تتصاعد من الموقع ليال،
وسط عمود كثيف من الدخان األسود .وواصل عناصر اإلطفاء
جهودهم الحتواء الحريق حتى وقت الحق.
ً
والتحقيق متواصل أيضا للكشف عن أسباب هذا الحادث.
ً
ويشتبه في أن يكون ناجما عن حادث كهربائي.
وكثيرة هي الحرائق غير المتعمدة التي تندلع في هذا
األرخ ـب ـيــل ال ــواق ــع ج ـنــوب ش ــرق آس ـيــا ،حـيــث تهمل معايير
السالمة في غالب األحيان.
(أ ف ب)

وفيات
عبدالله حمد محمد المحمد

جميلة سعد مبارك المطيري

أرملة هجاج جربوع العدواني

أحمد حسين دشتي

جاسم محمد حسن جمال

ً
رغ ــم أن ع ـيــون األح ـس ــاء كــانــت تـنـبــع ســاب ـقــا بشكل
طبيعي ،فإنها تعرضت للجفاف في الفترة األخيرة.
ونـقـلــت "س ــي إن إن" عـلــى مــوقـعـهــا اإلل ـك ـتــرونــي عن
الـمـصــور ال ـس ـعــودي صــالــح ال ـهــذلــول ،قــولــه إن الـمـيــاه
ُ
أصبحت تستخرج لسقاية النخيل ،و ب ــرك السباحة،
ُ
ً
والـتــي مــا زال ــت تشكل "متنفسا" لــأحـيــاء القريبة من
العيون.
ً
وأوضــح أنــه كانت هناك العديد من العيون سابقا،
لكن تــوجــد اثنتان فقط الـيــوم ،وهـمــا :عين الجوهرية
وعين أم سبعة.
ً
ونشرت "سي إن إن" صورا لعين الجوهرية ،التي تقع
في قرية البطالية ،التابعة لمنطقة األحـســاء ،التقطها
الهذلول.
ويزور الواحة عادة أهل األحساء بشكل عام والقرى
القريبة.
ً
ويتخذ بعض األشخاص من عيون األحساء مهربا
من حرارة الجو المرتفعة في الصيف ،كما يزيد اإلقبال
عليها في شهر رمضان أكثر من أي وقت آخر خالل العام.
ورصــد الهذلول تفاعل الناس ،إضافة إلــى السعادة
التي رسمتها على وجوههم هــذه الـعــادة االجتماعية
القديمة.
وأوض ــح أن صــور عيون األحـســاء التقطت بواسطة
طائرة بدون طيار ،بهدف تصوير المنظر من زاوية غير
مختلفة بالنسبة للعين البشرية.
ُ
ُيذكر أن واحة األحساء في السعودية تعد أكبر واحة
بــالـعــالــمُ ،وت ـقــع فــي ال ـجــزء الـشــرقــي مــن شـبــه الـجــزيــرة
ً
العربية ،وأدرجت أخيرا ضمن الئحة "يونسكو" للتراث
الـعــالـمــي ،وتـحـتــوي عـلــى بـســاتـيــن الـنـخـيــل والـقـنــوات
والعيون واآلبار والكهوف والجبال والسهول وبحيرة
ـان
األص ـف ــر والـمـسـتــوطـنــات ال ـب ـشــريــة ،إض ــاف ــة إل ــى مـبـ ًٍ
تاريخية ونسيج حضري ومواقع أثرية .وتضم عــددا
من المعالم ،مثل :سوق القيصرية التراثي ،والمدرسة
األمـيــريــة (بـيــت الـثـقــافــة) ،ومـسـجــد جــواثــي الـتــاريـخــي،
وقـصــر إبــراه ـيــم ،وبـيــت البيعة "ال ـم ــا" ،وواح ــة نخيل
األحساء.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

هطلت األمـطــار الموسمية
ب ـ ـغـ ــزارة ل ـل ـي ــوم ال ـث ــال ــث عـلــى
التوالي في مومباي ،العاصمة
المالية للهند ،أمس ،مما أسفر
ع ــن ع ــرق ـل ــة ح ــرك ــة ال ـق ـط ــارات
وال ـمــرور ،كما دفـعــت السيول
الحكومة إلى إعالن إجازة في
المدارس والجامعات.
وحـ ـ ـ ـ ــذر م ـ ـسـ ــؤولـ ــو م ـك ـتــب
األرصـ ـ ــاد ال ـج ــوي ــة ،ف ــي ب ـيــان،
على موقعه اإللـكـتــرونــي ،من
أن األمطار الغزيرة ستستمر
فــي الـهـطــول عـلــى م ــدى األي ــام
األربعة المقبلة.
وق ـ ـ ــال ف ـي ـن ــود ت ـ ـ ــود ،وزيـ ــر
التعليم في واليــة مهاراشترا
غـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاد ،حـ ـ ـي ـ ــث ت ـق ــع
مومباي ،أمــس" :مــن المتوقع
هـطــول أمـطــار غــزيــرة .ننصح
الجميع بالبقاء في أمان".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ف ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــدة

عوض عويض عوض الديحاني

فضيلة أحمد يوسف الفيلكاوي

زوجـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـهـ ــد ح ـ ـسـ ــن ال ـ ـيـ ــاس
الفيلكاوي

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

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

ُ
ع ـ ـل ـ ــى "تـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــر"" :أع ـ ـل ـ ـن ـ ــت
إج ـ ــازة اح ـت ــرازي ــة بــال ـمــدارس
والـ ـج ــامـ ـع ــات فـ ــي م ــومـ ـب ــاي،
ً
حــرصــا عـلــى ســامــة الـطــاب،
بسبب األمطار الغزيرة".
وقال مسؤولون في السكك
ً
الحديدية ،إن قضبانا غمرتها
المياه أدت إلى تأخير أكثر من
 10رحـ ــات طــويـلــة بــالـقـطــار،
ً
ك ـم ــا تـ ــأثـ ــرت أي ـ ـضـ ــا قـ ـط ــارات
ً
الضواحي ،التي تعد شريانا
ل ـل ـح ــرك ــة فـ ــي ال ـم ــدي ـن ــة ال ـتــي
يقطنها نحو  18مليون نسمة.
(أ ف ب)

ً
 80عـ ـ ــامـ ـ ــا ،ش ـ ـيـ ــع ،رج ـ ـ ــال:
الرقة ،ق ،4ش ،8م ،73نساء:
ال ـعــدان ،ق ،2ش ،14م ،6ت:
97363031 ،66202603
ً
 63ع ــام ــا ،ش ـي ـعــت ،رجـ ــال:
العمرية ،ديــوان العدواني،
مـ ـق ــاب ــل ن ـ ـ ــادي ال ـت ـض ــام ــن،
نساء :الفردوس ،ق ،2ش،1
ج  ،3م  ،3ت،66044646 :
50883356
ً
 68عـ ـ ــامـ ـ ــا ،ش ـ ـيـ ــع ،رج ـ ـ ــال:
حسينية البلوش ،الجابرية،
نساء :بيان ،ق ،12ش ،1ج،5
م ،21حسينية األئمة األثني
عشر ،بجانب مسجد اإلمام
الحسن ،ت60766760 :
ً
 72عـ ـ ــامـ ـ ــا ،ش ـ ـيـ ــع ،رج ـ ـ ــال:
حـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ــة س ـ ـيـ ــد مـ ـحـ ـم ــد،
س ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوى ،ن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاء :بـ ـ ـي ـ ــان،
ق ،11ش ،1ج ،55م ،15ت:
96663988
ً
 27عـ ـ ــامـ ـ ــا ،ش ـ ـيـ ــع ،رج ـ ـ ــال:
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــارك ،ق،3
ش  ،3 0 5م  ،3 5ن ـ ـ ـسـ ـ ــا ء :
الــرابـيــة ،ق ،1ش ،37م ،4ت:
99499747
ً
 55ع ــام ــا ،تـشـيــع الـتــاسـعــة
م ــن صـ ـب ــاح ال ـ ـيـ ــوم ،رجـ ــال:
ا لـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــف ،ق  ،1ش ،111
م ،12ن ـســاء :ال ـق ـصــور ،ق،7
ش ،35م ،34ت،99061860 :
99363231

الطقس والبحر

الفجر

03:22

العظمى

44

الشروق

04:56

الصغرى

29

الظهر

11:53

أعلى مد

ً
 08:25صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:28

 10:33م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:51

ً
أدنى جزر  02:27صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:21

 03:57م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

