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بيونسي وجي زي نجما حفلة مهداة
إلى نيلسون مانديال ص 15

األمير« :الحرير والجزر»
خطوة للشراكة مع بكين

الثانية

المبارك يستقبل
المخترع الوصيص

«مشاريع مستقبلية عمالقة تجسد الشراكة الحقيقية بين البلدين»

محليات

أكد سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد أن الكويت بدأت الحديث
مع أصدقائها في الصين عن مشاريع مستقبلية عمالقة تجسد الشراكة
ً
الحقيقية بين البلدين ،مبينا سموه أن الكويت اتخذت في هذا الصدد
«خطوات عملية ،منها مشروع مدينة الحرير والجزر الكويتية».
وقال سموه ،في كلمته أمام أعمال الدورة الثامنة لالجتماع الوزاري
لمنتدى التعاون العربي -الصيني في بكين أمس ،إن «التعاون الثنائي
ً
بين البلدين ،انطالقا من اعتبار الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين
ً
ً
للكويت ،يمثل بعدا جوهريا وفق آليات التعاون ،وإضافة مهمة إليه».
ولفت إلى أن «الحقائق واألرقام حول العالقات االقتصادية المشتركة،
بما تمثله من مؤشر تفاؤل ،مدعاة للبناء عليها ولتحقيق المزيد»،
إذ تؤكد مـعــدالت الـتـبــادل الـتـجــاري أن الصين تحتل المركز الثاني
لصادرات الكويت من النفط ومشتقاته ،كما بلغت صادراتها 02

٠٣
«التربية» :استثناء
«الخبرة» للمعلمين ببعض
التخصصات

الخالد :ضرورة تخفيف حدة البعد
الجغرافي بين الدول العربية والصين
دع ـ ــان ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد ،إلى ضرورة
التخفيف من حدة البعد الجغرافي بين الدول
العربية والصين ،عبر تواصل التشاوروالحوار،
وإقامة المشاريع المشتركة سواء االقتصادية
أو التجارية أو الثقافية «التي تربط بين دولنا
وشعوبها ،والصين وشعبها الصديق».

وق ــال الـخــالــد ل ـ «كــونــا» وتـلـفــزيــون الكويت
أم ــس عـلــى هــامــش ت ــرؤس ــه وف ــد ال ـكــويــت في
الـ ــدورة الـثــامـنــة لــاجـتـمــاع الـ ــوزاري لمنتدى
التعاون العربي -الصيني ،إنهــذا المنتدى،
وم ـب ــادرة الــرئـيــس الـصـيـنــي شــي جـيــن بينغ
ً
ً
حول «الحزام والطريق» ،رسما مسارا واضحا
للعالقة بين الــدول العربية والصين 02

اقتصاد
َ
متوجهين إلى منتدى
األمير والرئيس الصيني
التعاون العربي -الصيني في بكين أمس

اقتصاديات

الصقر :ترقية «فوتسي» تتويج لجهود
«أسواق المال» و«البورصة»

ً
ً
مقومات نمو أرباح «الوطني» مستمرة على مستوى العمليات التشغيلية محليا ودوليا

«...»THE WORLD AS IT IS
ليبيا محور أساسي في والية أوباما ()4
• عام  2009بدا القذافي أقرب
إلى مصدر ًللسخرية ً من أن
يكون خصما حقيقيا
• بعض القادة العرب قالوا
لهيالري إنهم مستعدون
للمشاركة في معاقبة القذافي
• حاكم ليبيا تحول قبل
إطاحته إلى دكتاتور ُمسن
وغير متزن له أبناء أغنياء يحبون تمضية الوقت في لندن
• في بداية عهد أوباما ّ
حسن القذافي مكانته الدولية
بتخليه عن برنامج األسلحة النووية
19

١٠

البحر :نمو أرباح «الوطني» في النصف األول
دليل على قوة أداء المجموعة

12

«خبراته وحجم ميزانيته ومالءته تؤهله ليكون أكبر المستفيدين من خطط اإلنفاق الوطنية»

 7309حسابات تداول
جديدة في البورصة منذ
بداية العام ...بنمو %1.9
12

فتح تخصيص  12ألف وحدة جنوب «صباح األحمد»
• النصف :طرح عدة مشاريع في المدينة بين القطاعين العام والخاص
• بوشهري :تنسيق مع «األشغال» و«الكهرباء» لتوفير خدمات المدينة
●

علي الصنيدح

أعـلـنــت وزي ــرة الــدولــة ل ـشــؤون اإلس ـكــان،
وزي ـ ـ ــرة الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون الـ ـخ ــدم ــات ج ـنــان
بـ ـ ــوش ـ ـ ـهـ ـ ــري ،ف ـ ـتـ ــح بـ ـ ـ ــاب ت ـ ـقـ ــديـ ــم ط ـل ـب ــات
التخصيص لـ 12ألف وحدة سكنية بمدينة
جـ ـن ــوب صـ ـب ــاح األحـ ـ ـم ـ ــد ،األح ـ ـ ــد ال ـم ـق ـبــل،
لـتــوزيـعـهــا خ ــال الـسـنــة الـمــالـيــة الـحــالـيــة،
ً
مبينة أن تلك الوحدات ستخصص مبدئيا
للطلبات من سنة  2005فما قبلها ،على أن

فرنسا تقصي بلجيكا وتحجز مقعدها
في نهائي المونديال

يمتد التخصيص للسنوات التالية ،خالل
األشهر المقبلة.
وأكدت بوشهري ،عقب حضورها اجتماع
اللجنة اإلسكانية البرلمانية أ م ــس ،ا لـتــزام
الحكومة بما تعهدت به أمام المجلس بتوزيع
ً
 12ألف وحدة سنويا على مدى خمسة أعوام،
ً
مــوضـحــة أن ه ـنــاك تـنـسـيـقــا ،عـلــى مستوى
وزاري ،مع الجهات الحكومية المعنية ،وعلى
رأسـهــا وزارت ــا األشـغــال و«الكهرباء والـمــاء»
لضمان توفير الخدمات الالزمة للمدينة.

بدوره ،قال رئيس اللجنة النائب فيصل
الكندري إنه مع توزيعات السنة المالية
الحالية سيصل إجمالي ما تم توزيعه إلى
نحو  58ألف وحدة سكنية.
م ــن جـهـتــه ،أك ــد م ـقــرر الـلـجـنــة الـنــائــب
راكان النصف أن الوزيرة بوشهري أعربت
خ ــال االج ـت ـمــاع عــن الـتــزامـهــا بــاالتـفــاق
ال ـس ـيــاســي ال ـ ــذي ت ــم م ــع مـجـلــس ،2013
وال ــذي نــص عـلــى تــوزيــع  12أل ــف وحــدة
ً
ً
سنويا ،مضيفا أن جنوب مدينة 02

اجتماع مصيري للحكومة
مع وفد «األولمبية الدولية» اليوم
●

حازم ماهر

وسط حالة من الترقب والحذر والتفاؤل ،تعقد
الـحـكــومــة ال ـيــوم ممثلة بالهيئة الـعــامــة للرياضة
واللجنة الــوزاريــة المكلفة بملف األزمــة الرياضية
الـمـشـكـلــة مــن وزراء اإلعـ ــام وال ـش ـبــاب ،وال ـت ـجــارة
وال ـص ـنــاعــة ،وال ـع ــدل ،اجـتـمــاعـيــن مــع وف ــد اللجنة
األولمبية الدولية برئاسة نائب مديرها العام مدير

العالقات مع اللجان األهلية بيرو ميرو ،والذي يزور
الكويت لبحث هذه األزمة.
وثمة احتمال أن يعقد رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم ،ورئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك اجتماعين مماثلين مع الوفد الدولي.
ً
ويـعــول ال ـشــارع الــريــاضــي كـثـيــرا على رفــع اسم
الكويت من الحظر الــذي فرضته الوكالة العالمية
لـمـكــافـحــة ال ـم ـن ـش ـطــات (وادا) ،ومــواف ـقــة 02

ً
بريطانيا :ماي تنجو مؤقتا
لكن الفوضى السياسية مستمرة
فرحة العبي المنتخب الفرنسي بالفوز على بلجيكا

●

محمد الفضلي

تأهل منتخب فرنسا للمباراة النهائية
من مونديال روسيا لكرة القدم ،بعد فوزه
أمس على نظيره البلجيكي  /1صفر ،على
ملعب كريستوفسكي في سان بطرسبرغ

ضـ ـم ــن ال ـ ـ ـ ــدور نـ ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي
للبطولة.
ويدين منتخب الديوك الفرنسية
بــالـفـضــل فــي ه ــذا ال ـفــوز لصامويل
أومتيتي ،مدافع برشلونة اإلسباني،
الذي سجل هدف المباراة 02

مباراة اليوم

إنكلترا  xكرواتيا
 9:00م

دوليات

٢٣

ليبرمان ال يستبعد إقامة
عالقات بين تل أبيب
ودمشق

دوليات

٢٤

إردوغان يعين
صهره وزيرًا للمالية
والليرة تخسر

رياضة

27

ترامب يشيد بجونسون ...واإلسترليني يعاود االرتفاع
نجت رئيسة الوزراء البريطانية
ت ـ ـيـ ــريـ ــزا م ـ ـ ـ ــاي ،م ـ ــن ت ـ ـحـ ـ ٍّـد ف ـ ــوري
لزعامتها ،بعد استقالة وز يــر يــن
ً
أساسيين في حكومتها ،احتجاجا
على خطتها للخروج من االتحاد
األوروب ــي ،لكن خطر حجب الثقة
ً
عنها ال يزال قائما ،في حين تبدو

ح ــال ــة الـ ـف ــوض ــى ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
لـنــدن بسبب «بــريـكـســت» مرشحة
لالستمرار حتى إشعار آخر.
ورغـ ــم ال ـص ـخــب الـ ــذي أحــدثـتــه
اسـتـقــالــة وزي ــر «بــريـكـســت» ديفيد
ديفيس ووزير الخارجية بوريس
ً
جونسون ،احتجاجا على 02

«صاروخ ماديرا» يحط
في أرض «السيدة
العجوز»

الثانية

ةديرجلا

•
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ولي العهد استقبل ناصر المحمد

المبارك يستقبل المخترع الوصيص

اسـتـقـبــل س ـمــو ول ــي الـعـهــد
ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد بقصر
بيان ،صباح أمس ،سمو الشيخ
ناصر المحمد.

استقبل رئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ جابر المبارك ،في
قصر بيان ،أمس ،المخترع عادل
الــوص ـيــص ،بـمـنــاسـبــة حصوله
عـلــى  4ب ـ ــراء ات اخ ـت ــراع عالمية
والـمـيــدالـيــة الــذهـبـيــة الخـتــراعــه
(ح ــزام األم ــان) ،ضمن المشاركة
في المعرض الدولي لالختراعات
واإلبداعات والتقنيات (ايتكس)،
والذي أقيم في ماليزيا.

ً
المبارك مستقبال المخترع الوصيص

ً
نائب األمير مستقبال ناصر المحمد

وزير الداخلية ووكيلة الخزانة األميركية
بحثا التنسيق لمكافحة تمويل اإلرهاب
استقبل نائب رئيس مجلس الــوزراء
وزي ــر الــداخـلـيــة الـفــريــق م .الـشـيــخ خالد
ال ـ ـجـ ــراح ام ـ ــس ب ـم ـك ـت ـبــه ب ـم ـب ـنــى وزارة
الداخلية بمنطقة صبحان وكيلة وزارة
الـ ـخ ــزان ــة األم ـي ــرك ـي ــة لـ ـش ــؤون اإلرهـ ـ ــاب
والتحريات المالية ونائبة وزير الخزانة
األمـيــركـيــة بــالــوكــالــة سـيـغــال مانديلكر
وس ـف ـيــر ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األمـيــركـيــة
لدى الكويت لورنس سيلفرمان والوفد
ال ـ ـمـ ــرافـ ــق لـ ـه ــا بـ ـحـ ـض ــور وكـ ـي ــل وزارة
الداخلية الفريق عصام النهام.
ً
ورح ـ ـ ــب الـ ـ ـج ـ ــراح ب ـض ـي ــوف ــه ،م ــؤك ــدا
عمق العالقات التي تجمع بين الكويت
والواليات المتحدة وخاصة فيما يتعلق
بــال ـت ـن ـس ـيــق األمـ ـن ــي وجـ ـه ــود مـكــافـحــة
اإلرهاب.
وتـ ــم خـ ــال ال ـل ـق ــاء تـ ـب ــادل األح ــادي ــث
الودية وبحث أوجه التعاون بين البلدين
الـصــديـقـيــن بــاإلضــافــة إل ــى األمـ ــور ذات
االهتمام المشترك.
وأكــد وزيــر الداخلية أهمية التعاون
المثمر بين البلدين الصديقين في تطوير
كافة المجاالت األمنية.
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،أشـ ـ ـ ـ ـ ــادت م ــان ــدي ـل ـك ــر
بــالـمـسـتــوى ال ــذي وص ــل إلـيــه التنسيق
ً
األمني بين البلدين ،مؤكدة أن ذلك يعكس
متانة العالقات السياسية واالقتصادية
التي تجمع الواليات المتحدة األميركية
بدولة الكويت.

الجراح خالل استقباله المسؤولة األميركية أمس
ك ـمــا ع ـقــد م ـســاعــد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ل ـ ـشـ ــؤون م ـك ـت ــب ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ــوزراء وزيــر الخارجية السفير الشيخ
ال ــدك ـت ــور أح ـمــد نــاصــر الـمـحـمــد جلسة
مباحثات رسمية مع نائبة وزير الخزانة
لشؤون اإلرهــاب واالستخبارات المالية
في الواليات المتحدة األميركية سيغال
مندلكر بمناسبة زيارتها الرسمية للبالد.
واع ـل ـنــت وزارة ال ـخــارج ـيــة ف ــي بـيــان
صحافي ان االجتماع الذي عقد بحضور
م ـ ـسـ ــاعـ ــدة وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة لـ ـش ــؤون
األميركيتين ريم الخالد ،ومساعد وزير
ال ـخــارج ـيــة ل ـش ــؤون الـتـنـمـيــة وال ـت ـعــاون

الــدولــي باإلنابة حسن زمــان استعرض
جـهــود الـكــويــت فــي مـجــال دعــم الجهود
اإلقليمية والــدولـيــة فــي مـجــال مكافحة
اإلرهاب وتجفيف منابع تمويله.
وأضافت أن االجتماع استعرض أيضا
سبل االستفادة المثلى من تعزيز القدرات
واإلمـ ـك ــان ــات ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق وت ـب ــادل
الخبرات في المجاالت ذات الصلة.
وأقام السفير الناصر مأدبة غداء عمل
رسمية على شرف المسؤولة األميركية
والوفد المرافق لها.

«البحري» يستكمل
استعداداته لرحلة الغوص
ت ــواص ــل لـجـنــة ال ـت ــراث ال ـب ـحــري ف ــي ال ـنــادي
البحري الرياضي استعداداتها المكثفة لرحلة
إحياء ذكرى الغوص الثالثين ،التي ستنظمها
تحت رعاية سمو األمير الشيخ صباح األحمد،
من  19إلى  26الجاري ،بمشاركة سفن الغوص
المهداة من سمو األمير وسمو األمير الراحل
الشيخ جابر األحمد.
فــي ال ـس ـيــاق ،ق ــال رئـيــس لجنة ال ـت ــراث علي
الـقـبـنــدي إن الـلـجـنــة سـتـقـيــم فـعــالـيــة «الـهـبــاب
والشونة» مساء اليوم ،حيث يتم تنظيف السفن
وتهيئتها لرحلة الغوص بإشراف مشرف عام
الــرحـلــة ال ـنــوخــذة حــامــد ال ـس ـيــار ،الفـتــا إل ــى أن
هذه العملية تعتبر من المراحل المهمة إلعداد
وتهيئة السفن.
وأضاف القبندي أن عملية «الهباب والشونة»
ستقام في نقعة النادي بالسالمية ،وسيشارك
ش ـ ـبـ ــاب الـ ـ ـغ ـ ــوص ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم ف ـ ـنـ ــون ب ـح ــري ــة،
وستشتمل على فن «السنجني» ،وهو عبارة عن
غناء بحري يؤدى عقب االنتهاء.
وأفــاد بــأن شباب الغوص يخضعون حاليا
لـ ــدورة تــدريــب فــي المعسكر الـمـقــام بــالـنــادي،
ويتم من خالله التدريب على الجوانب النظرية
والعملية ،إلى جانب تدريبات اللياقة البدنية،
وتأهيلهم للتأقلم مع األجــواء الصعبة للرحلة
وح ــرارة الـجــو ،وم ــدى االل ـتــزام الـكــامــل بلوائح
ال ــرحـ ـل ــة وت ـع ـل ـي ـم ــات ال ـ ـنـ ــواخـ ــذة وال ـج ـع ــدي ــة
والـمـجــدمـيــة ،مضيفا أن الـلـجـنــة سـبــق لـهــا أن
أقامت دورة تدريب ابتداء من مــارس الماضي
للتأهيل.

الكويت :قلقون من اآلثار السلبية
للنزاعات المسلحة على األطفال
شـ ـ ــددت الـ ـك ــوي ــت ع ـل ــى ال ـ ــدور
األس ــاس ــي لـلـحـكــومــات الــوطـنـيــة
فـ ــي ت ـح ـق ـيــق ال ـح ـم ــاي ــة الـفـعـلـيــة
والـمـسـتــدامــة لــأطـفــال وه ــو دور
أك ـ ــدت ـ ــه قـ ـ ـ ـ ـ ــرارات مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ــن
 1612و 1882وعـلــى أهمية عمل
آلية الــرصــد والتحقيق الخاصة
باالنتهاكات ضد األطفال وفق ما
نص عليه القرار .1612
ج ـ ــاء ذل ـ ــك فـ ــي ك ـل ـم ــة ال ـك ــوي ــت
الـ ـت ــي ألـ ـق ــاه ــا الـ ـمـ ـن ــدوب ال ــدائ ــم
ل ـل ـك ــوي ــت لـ ـ ــدى األمـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
ال ـس ـف ـيــر م ـن ـص ــور ال ـع ـت ـي ـبــي فــي
جلسة مجلس االمن حول األطفال
والنزاع المسلح.
وقـ ــال الـعـتـيـبــي ان ه ــذا ال ــدور
يجب أن يكون في إطار االعتماد
على مـصــادر مـحــايــدة وموثوقة
ذات مصداقية مع زيادة االعتماد
أيـضــا عـنــد إع ــداد الـتـقــاريــر على
المراقبين المستقلين التابعين
ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة وإطـ ـ ــاع الـ ــدول
األع ـضــاء عـلــى حيثيات الــوقــائــع
التي يتم رصدها.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان «اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب عــن
غضبنا م ــرارا وت ـكــرارا فــي ضوء
هذه الفظائع ليس كافيا ،إذ حان
الوقت لوضع حد لهذا العنف ضد
األطفال ومحاسبة المسؤولين عن

منصور العتيبي

تلك الجرائم ،فجهودنا المشتركة
ووحدتنا الدولية باتت مطلوبة
اآلن أ كـ ـثـ ــر مـ ــن أي و قـ ـ ــت مـضــى
لتوفير الحماية الفعلية والفعالة
ل ـ ــأطـ ـ ـف ـ ــال وضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ح ـق ــوق ـه ــم
المشروعة».
وقال العتيبي انه من الضروري
األدراك بأن إنهاء النزاع ال يعني
إنهاء معاناة األطفال ،وأن السالم
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ي ـس ـت ــوج ــب ت ـطــويــر
وت ـن ـف ـي ــذ آل ـ ـيـ ــات إلعـ ـ ـ ــادة تــأه ـيــل
األطفال المتأثرين بالنزاع وإعادة
دمجهم في المجتمع.
وأوضــح ان «ما يشهده العالم

الـ ـي ــوم م ــن أزمـ ـ ــات واض ـط ــراب ــات
ي ـش ـيــر ب ـش ـكــل مـ ـف ــزع إل ـ ــى ت ــزاي ــد
م ـع ــان ــاة األطـ ـف ــال إثـ ــر ال ـن ــزاع ــات
المسلحة وي ـســاورنــا الـقـلــق إزاء
زيـ ـ ـ ـ ــادة ع ـ ـ ــدد االن ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ضــد
األطـ ـف ــال ب ـحــوالــي نـسـبــة  35في
الـمـئــة مـقــارنــة ب ـعــام  2016خــال
الفترة المشمولة بتقرير األمين
ال ـ ـعـ ــام بـ ـش ــأن األط ـ ـفـ ــال وال ـ ـنـ ــزاع
المسلح الحالي».
وأعـ ـ ــرب ع ــن ال ـق ـلــق م ــن اآلثـ ــار
السلبية التي تخلفها النزاعات
الـمـسـلـحــة عـلــى األط ـف ــال بـمــا في
ذلك تجنيد واستخدام واستغالل
األط ـف ــال واالخ ـت ـط ــاف الـجـمــاعــي
والعنف الجنسي ضدهم وقتلهم
وتشويههم.
واك ــد ض ــرورة «اعـتـبــار حماية
األطفال في الصراعات المسلحة
جانبا هاما في أي استراتيجية
شاملة لفض الصراعات وجزءا ال
يتجزأ من جميع اإلجــراءات التي
تتخذها كيانات األ م ــم المتحدة
خــاصــة داخ ــل إط ــار آل ـيــة الــرصــد
واإلبالغ».

«الطيران المدني» %18 :زيادة عدد المسافرين
عبر المطار في يونيو الماضي
أعلنت اإلدارة العامة للطيران المدني ،أن
حركة الركاب في مطار الكويت الدولي شهدت
زيادة بنسبة  18في المئة في يونيو الماضي
ً
بإجمالي عدد الركاب  1222449راكبا مقابل
ً
 1034477راكبا في الفترة ذاتها من .2017
وق ــال نــائــب الـمــديــر ال ـعــام ل ـشــؤون سالمة
الطيران والنقل الجوي ومركز تنسيق نظم
الـســامــة فــي اإلدارة عـمــاد الـجـلــوي لــ«كــونــا»
أمس ،إن حركة الركاب القادمين بلغت 505653
ً
ً
راكبا في يونيو الماضي مقابل  417337راكبا
في ذات الفترة من .2017

وأوضح أن حركة الركاب المغادرين بلغت
ً
 716796راك ـب ــا ف ــي يــونـيــو ال ـمــاضــي مقابل
ً
 617140راكبا خالل الشهر نفسه من عام .2017
وذكر أن إجمالي حركة الطائرات ،التي تم
تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خالل
يونيو الماضي وصلت إلى  10071رحلة مقابل
ً
 8998رحلة في ذات الفترة من  2017مبينا أن
عــدد الــرحــات الـتـجــاريــة الـقــادمــة والـمـغــادرة
بلغت خالل يونيو الماضي نحو  9768رحلة
مقابل  8593رحلة في مايو .2017
ولفت إلى أن حركة الشحن في مطار الكويت

األمير« :الحرير والجزر» خطوة...

ً
إلى بكين من غير النفط نحو  480مليون دوالر ،فضال عن االستثمارات
الكويتية الضخمة في السوق الصيني ،في موازاة بلوغ واردات الصين
إلى الكويت نحو  5مليارات و 100مليون دوالر.
وأشار سموه إلى أن الكويت تحظى «بموقع جغرافي استراتيجي
يربط آسيا بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا ،محاذية لتجمعات بشرية
ً
كبرى كانت جزءا مما يعرف بطريق الحرير».
٠٥-٠٤

الخالد :ضرورة تخفيف حدة البعد...
في المجاالت المختلفة.
وأضاف أن ذلك المسار تحقق خالل السنوات األربع الماضية
ً
إعالن الرئيس الصيني لهذه المبادرة ،مشيرا إلى وجود برامج
منذ
ُ
ً
تنفيذية أنـ ِـجــزت في هــذا المجال ،فضال عن التنسيق والتشاور
السياسي واالقتصادي والتعاون الثقافي والسياحي المستمر
بين الجانبين العربي والصيني.

فتح تخصيص  12ألف وحدة...
صباح األحمد يتسع لـ 25ألف وحدة.
وأضاف النصف ،في تصريح« :فيما يتعلق بخدمات المدينة،
أبلغتنا الوزيرة بطرح مجموعة مشاريع تتمثل في الشراكة بين
القطاعين العام والخاص ،مع تغطية قطاعاتها الخدمية»٠٦ .

بريطانيا :ماي تنجو مؤقتًا...
خطة ماي للخروج من أوروبا ،والتي وصفت بأنها «نصف بريكست» ،فإن
المعادلة الحسابية في البرلمان لم تتبدل ،وعدد أنصار البريكست الكامل،
كاف لطرد ماي من السلطة.
غير ٍ
ً
ً
ً
ّ
وعينت ماي خلفا للوزيرين المستقيلين سريعا ،محاولة البقاء على
خطها رغم األوضاع العاصفة ،غير أنها تواجه خطر تصويت على سحب
الثقة منها إذا تحالف معارضوها داخــل حــزب المحافظين (تــوري) في
جبهة واحدة.
ً
وينص النظام الداخلي للمحافظين على وجوب موافقة  48نائبا كحد
أدنى لرفع المسألة إلى اللجنة « »1922المسؤولة عن التنظيم ،وبدء آلية
ً
ً
تصويت على الثقة ،وينبغي بعدها جمع أصوات  159نائبا محافظا من
أصل  ،316إلسقاط رئيسة الحكومة ،وهذا أمر غير مضمون.
ُ
ظهر االرتباك وتعكس التوازن الدقيق داخــل الحكومة،
ّ وفي خطوة ت ِ
عينت ماي وزير الصحة جيريمي هانت ،الذي كان من الداعين للبقاء في
ً
االتحاد األوروبي ،قبل أن يبدل موقفه ويدعم «بريكست» ،وزيرا للخارجية،
ً
وفي المقابل ،عينت دومينيك راب ( 44عاما) ،وهو من المشككين في جدوى
ً
االتحاد األوروبي ،وزيرا لـ«بريكست».

الدولي بلغت في يونيو الماضي نحو 19.22
مليون كيلوغرام مقارنة بذات الفترة من العام
الماضي إذ كان إجمالي الحركة  18.75مليون
كيلو غرام.
وبـيــن أن حــركــة الشحن ال ــوارد فــي يونيو
الماضي بلغت نحو  14.91مليون كيلوغرام
م ـقــارنــة بـنـحــو  14.31مـلـيــون ك ـي ـلــوغــرام في
الفترة المماثلة من  2017في حين بلغت حركة
الـشـحــن ال ـص ــادر  4.3مــايـيــن ك ـي ـلــوغــرام في
يونيو الماضي مقابل  4.4ماليين كيلوغرام
في مايو .2017

ً
وجاءت استقالة جونسون خصوصا ،في حين تواجه بريطانيا العديد
من المحطات الدولية المهمة ،وفي طليعتها قمة الحلف األطلسي اليوم
ً
ً
وغدا في بروكسل ،وزيارة الرئيس األميركي دونالد ترامب للندن اعتبارا
من الغد.
ً ً
وأشاد الرئيس ترامب أمس بـ«صديقه» جونسون ،وقال« :كان وديا جدا
ً
معي .لقد دعمني كثيرا .ربما أتحدث إليه حين أصل إلى هناك».
ورغــم مناشدة مــاي أمــس ،لالتحاد األوروب ــي لقبول مقترحاتها ،أو
مواجهة خطر الخروج من دون اتفاق ،فإن رئيس المفوضية األوروبية
جان كلود يونكر لم يتمكن من إخفاء شعور أقرب إلى الشماتة.
وقال متحدث باسم المفوضية األوروبية ،إن الدول الـ 27حددت الخطوط
الحمر ،وال تنوي تعديلها.
وارتفع أمس الجنيه اإلسترليني في الوقت الذي تبددت فيه المخاوف
من ٍّ
تحد فــوري لزعامة مــاي ،وتحول اإلسترليني لالرتفاع خالل جلسة
أمس وزاد إلى  1.3272دوالر ،بعد أن انخفض إلى  1.3189دوالر أمس األول.
ً
كما ارتفع اإلسترليني مقابل الـيــورو إلــى  88.60بنسا ،ثم صعد في
وقت الحق  0.1في المئة بعد أن بلغ أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند
ً
 89.025بنسا لليورو أمس األول.
٢٥

اجتماع مصيري للحكومة...
الحكومة على إنشاء لجنة لفض المنازعات الرياضية بشكل مستقل،
ووج ــود الـكــويـتــي حسين فــرمــن ضـمــن وفــد اللجنة الــدول ـيــة ،لـعــودة
الرياضة الكويتية إلى الساحة الدولية.
وهناك توجه برفع تعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي،
مع تشكيل لجنة تسوية تتمثل مهمتها في االطالع على النظام األساسي
للهيئات الرياضية الكويتية ،واإلشراف على االنتخابات المقبلة لألندية
واالتـحــادات الرياضية ،وذلـ َـك إذا ســارت األمــور في مسارها الصحيح
ُ
خالل االجتماعات التي ستعقد اليوم.
٢٦

فرنسا تقصي بلجيكا وتحجز مقعدها...
هــدف المباراة الوحيد في الدقيقة  51عن طريق ركلة ركنية
تابعها برأسه بنجاح في مرمى حــارس مرمى بلجيكا تيبو
كورتوا.
وتلتقي فرنسا في نهائي المونديال األحد المقبل مع الفائز
الليلة من مباراة نصف النهائي األخرى بين إنكلترا وكرواتيا.

٣١-٢٨

ةديرجلا
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محليات
«التربية» :استثناء «الخبرة» للمعلمين ببعض التخصصات
نتيجة قلة أعداد المتقدمين للتعاقدات المحلية
فهد الرمضان

«العاصمة»
بدأت
استعداداتها
للعام الدراسي
المقبل

الخالدي

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة
التربية استثنت شرط الخبرة في
قـبــول المعلمين الـجــدد الراغبين
فــي العمل بالسلك التعليمي ،في
تـخـصـصــي ال ـل ـغ ـت ـيــن اإلن ـك ـل ـيــزيــة
والـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،كـ ـم ــا تـ ــم تـخـفـيــض
سـ ـن ــوات الـ ـخ ـب ــرة لـ ـم ــواد ال ـع ـلــوم
ال ـم ـط ـلــوبــة ب ـفــروع ـهــا الـمـخـتـلـفــة،
بحيث تكون سنة واحدة للتربوي،
وسنتين لغير التربوي.
وقالت المصادر ،لـ«الجريدة» ،إن
السبب الرئيسي في االستثناء ات
وخفض سنوات الخبرة يرجع إلى
قلة أعداد المتقدمين من التعاقدات
ال ـم ـح ـل ـيــة فـ ــي كـ ــل ال ـت ـخ ـص ـصــات
المطلوبة حاليا.
وبـيـنــت أن الــوكـيـلــة الـمـســاعــدة
لـلـتـعـلـيــم ال ـع ــام فــاط ـمــة ال ـك ـنــدري
ط ـل ـب ــت ،فـ ــي خـ ـط ــاب رسـ ـم ــي إل ــى
ال ـق ـطــاع اإلداري ،اس ـت ـث ـنــاء شــرط
ال ـخ ـب ــرة لـجـمـيــع ال ـم ـت ـقــدم ـيــن في
تـخـصـصــي ال ـل ـغ ـت ـيــن اإلن ـك ـل ـيــزيــة
(ذك ــور) والفرنسية (ذك ــور) ،حتى
يتمكن القطاع من تحقيق األعداد
الـمـطـلــوبــة ،إضــافــة إل ــى تخفيض
سـنــوات الخبرة فــي التخصصات
العلمية المطلوبة األخرى.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن ـ ـ ـ ــه ن ـ ـظ ـ ــرا لـ ـح ــاج ــة

ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس إلـ ـ ــى أع ـ ـضـ ــاء ال ـه ـي ـئــة
الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي م ــادت ــي الـلـغـتـيــن
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة وال ـف ــرن ـس ـي ــة ل ـل ـعــام
الدراسي المقبل  2019–2018يتم
استثناء شرط الخبرة ،موضحة أن
االستثناء من شرط الخبرة يشمل
غ ـي ــر ال ـكــوي ـت ـي ـيــن والـخـلـيـجـيـيــن
والبدون.
مـ ـ ـ ــن ن ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أكـ ـ ـ ــدت
المديرة العامة لمنطقة العاصمة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ،بـ ــدري ـ ــة الـ ـخ ــال ــدي،
ب ــدء المنطقة بــاالسـتـعــداد للعام
الدراسي الجديد ،من خالل وضع
خطة الفتتاح المدارس الجديدة،
موضحة أن المنطقة على موعد
لـتـسـلــم  5م ـبــان مــدرس ـيــة جــديــدة
م ــوزع ــة ب ـيــن مـنـطـقـتــي ال ـق ـي ــروان
وجابر األحمد السكنيتيين.
وقــالــت ال ـخــالــدي ،فــي تصريح
للصحافيين عقب حضورها حفل
تكريم مراقبة المرحلة االبتدائية
دالل الناهض ،بمناسبة ترقيتها
م ــدي ــرة ل ـل ـش ــؤون الـتـعـلـيـمـيــة في
منطقة حولي التعليمية أمس ،أن
المراقبة الناهض كانت شعلة من
النشاط والتفاني في العمل ،معربة
ع ــن صـ ـ ــادق أم ــان ـي ـه ــا بــال ـتــوف ـيــق
للمكرمة ،ومشيدة في الوقت ذاته

«الكهرباء» تبحث ضوابط احتساب التعرفة
الجديدة مع «اتحاد الجمعيات»
بوشهري :فصل عدادات المستثمرين عن الجمعية ليكون لكل مستثمر عداد خاص
●

جورج عاطف

ع ـ ـ ـقـ ـ ــد ات ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات
ال ـت ـعــاون ـيــة االس ـت ـهــاك ـيــة ،أمــس
األول ،اجتماعا لرؤساء الجمعيات
مع وكيل وزارة الكهرباء والماء،
المهندس محمد بوشهري ،وذلك
لطرح هموم الجمعيات التعاونية
وت ـبــادل اآلراء الـتــي تساعد على
حل المشاكل فيما يخص الكهرباء
والماء وكيفية متابعة االجراءات
أمام الوزارة.
وق ـ ــال رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ،خــالــد
ال ـع ـت ـي ـب ــي ،إن «االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ج ــاء
ّ
لتلمس هموم ومشاكل الجمعيات،
وت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاول م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع الـ ـتـ ـع ــرف ــة
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة وكـيـفـيــة
احتساب قيمتها على الجمعيات
كـ ـقـ ـط ــاع حـ ـك ــوم ــي أو ت ـ ـجـ ــاري»،
موضحا أن «وكيل وزارة الكهرباء
بــذل جـهــودا لتذليل الصعوبات
وتــوض ـيــح األم ـ ــور لـلـتـعــاونـيـيــن،
وأب ــدى اس ـت ـعــداده السـتـقـبــال أي

جانب من لقاء الكهرباء واتحاد الجمعيات
جـمـعـيــة ت ــواج ــه مـشـكـلــة ف ــي هــذا
ً
ال ـجــانــب ،مـتـبـعــا سـيــاســة الـبــاب
المفتوح ،إضافة الى اإلسراع في
إنجاز معامالت الجمعيات لدى
الوزارة».
ب ــدوره ،أكــد الــوكـيــل بوشهري
أن «االجتماع تناول قضية فصل
عدادات المستثمرين عن الجمعية،

ليكون لكل مستثمر عداد خاص
بــه ،ليبقى كــل مستثمر مسؤوال
عن فاتورته ،وهذا سيعود بالنفع
على الجميع».
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن «ا ل ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات
التعاونية يتم معاملتها معاملة
ال ـق ـط ــاع الـ ـتـ ـج ــاري ف ــي ال ـت ـعــرفــة
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ول ـي ــس

«الصحة» تعمم لتحصيل مستحقاتها
«مشروع مرسوم االتجار غير المشروع للتبغ خطوة رائدة»
●

عادل سامي

أصدر وكيل وزارة الصحة د .مصطفى رضا ،أمس،
تعميما إداريا وجهه لوكالء الوزارة المساعدين ومديري
المناطق الصحية ومديري اإلدارات المركزية ،لتحصيل
مستحقات الوزارة واإلدارات التابعة لها غير المحصلة
لدى المنتفعين من خدماتها.
وجــاء فــي التعميم ض ــرورة توسيع وتفعيل نطاق
استخدام وسائل الدفع اإللكترونية الحديثة ،والسماح
ل ـل ــوزارات واإلدارات الحكومية باعتماد نـظــام الدفع
الـمـسـبــق عـنــد تـقــديــم الـخــدمــة للمستفيدين ،وإدراج
شرط في جميع المناقصات الحكومية بضرورة إلزام
المناقص عند تقديم العطاء إرفــاق شهادة بــراءة ذمة
تصدر مــن جهة حكومية تفيد بعدم وج ــود ديــن ألي
جهة حكومية.
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،رح ــب الـمـتـحــدث الــرس ـمــي بــاســم
وزارة الصحة ،نائب رئيس البرنامج الوطني لمكافحة
التدخين ،د .أحمد الشطي ،بموافقه مجلس الوزراء على

انضمام الكويت إلى بروتوكول منظمة الصحة العالمية
لمكافحة االتجار غير المشروع في منتجات التبغ ،ورفع
مشروع مرسوم إلى سمو أمير البالد بهذا الشأن.
وأك ــد الـشـطــي ،فــي تـصــريــح صـحــافــي أم ــس ،أهمية
الـ ـب ــروت ــوك ــول الـتـكـمـيـلــي الت ـف ــاق ـي ــة مـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية اإلطارية لمكافحة التبغ ،التي كانت الكويت
من أوائ ــل ال ــدول التي انضمت إليها وصــادقــت عليها
والتزمت ببنودها من خالل البرنامج الوطني لمكافحة
التدخين الذي يرأسه وكيل الصحة .وأشار إلى أن هذه
الخطوة تتزامن مع االستعداد الجتماع األمم المتحدة
الثالث رفيع المستوى للوقاية والتصدي لألمراض
المزمنة غير المعدية ،والمقرر عقده في نيويورك يوم
 27سبتمبر المقبل ،والمخصص الستعراض تقارير
الدول عن إنجازاتها منذ صدور اإلعالن السياسي رفيع
المستوى من األمم المتحده في سبتمبر  2011للوقاية
والتصدي لألمراض المزمنة غير المعدية ،باعتبارها
أكـبــر الـتـحــديــات الـتــي تــواجــه خطط وبــرامــج التنمية
المستدامة على مستوى جميع دول العالم.

●

الخالدي والناهض ومسؤولو «تعليمية العاصمة»
بعطائها وجهودها التي ساهمت
فـ ــي ت ـم ـي ــز الـ ـعـ ـم ــل مـ ــع إخ ــوانـ ـه ــا
المديرين والمراقبين خالل سنوات
عملها في منطقة العاصمة.
وأضافت الخالدي أن الموظف
المجتهد يحصد دائما نتيجة ما
زرعه في سنوات عمله من إخالص
وت ـفــان ،مـشـيــرة إل ــى أن الترقيات
وضعت لتشجيع الموظفين على
بذل الجهود واإلخالص في العمل

ال ـق ـط ــاع ال ـح ـك ــوم ــي ،ألن لــديـهــم
رخصا تجارية ،إذ يحتسب الكيلو
وات بـ  5فلوس بــدال من فلسين،
و 1000غالون بدينارين بدال من
 800فـلــس ،بينما يـتــم احـتـســاب
 25فـلـســا للكيلو وات للكهرباء
ل ـل ـق ـطــاع ال ـح ـك ــوم ــي و 4دنــان ـيــر
لأللف غالون».

ل ـت ـكــون هـ ــذه ال ـم ــزاي ــا دافـ ـع ــا لهم
لالرتقاء بالعمل.
ب ــدوره ــا ،ع ـبــرت ال ـنــاهــض عن
سعادتها بهذا التكريم واإلشادة،
م ـث ـم ـنــة خ ـط ــوة م ــدي ــرة الـمـنـطـقــة
وجـمـيــع الـعــامـلـيــن ب ـهــذا التكريم
الذي يؤكد تميز المنطقة ،وشاكرة
جـمـيــع الـعــامـلـيــن بـهــا لـمــا قــامــوا
به من دعــم خــال فترة عملها في
المنطقة.

أكــد وكـيــل الـحــرس الــوطـنــي ،الفريق
الركن مهندس هاشم الرفاعي ،اهتمام
«ال ـ ـحـ ــرس» بـتـشـجـيــع ال ـب ـحــث الـعـلـمــي
وال ـث ـقــافــي ،بــال ـت ـعــاون م ــع الـمــؤسـســات
الـعـلـمـيــة واألكــادي ـم ـي ــة ف ــي ال ــدول ــة ،من
خالل توجيهات رئيس الحرس الوطني
سمو الشيخ سالم العلي ،ونائب رئيس
الحرس الوطني الشيخ مشعل األحمد،
وتفعيال لدوره المجتمعي المنبثق من
الوثيقة االستراتيجية للحرس الوطني
( 2020األمن أوال).
جاء ذلك خالل تكريم الرفاعي فريق
ع ـم ــل م ـش ـت ــرك ــا ب ـي ــن ج ــام ـع ــة ال ـكــويــت
ومديرية الخدمات الطبية في الحرس
ال ــوط ـن ــي ،إثـ ــر إنـ ـج ــاز ال ـب ـحــث الـعـلـمــي

أك ــدت وكيلة وزارة األش ـغــال الـعــامــة المهندسة عــواطــف الغنيم
أن وزيــر األشـغــال المهندس حسام الــرومــي بصدد التوقيع على 8
ممارسات للصيانة بعد أن تمت الموافقة عليها من الجهات الرقابية
بقيمة  37.2مليون دينار .وأشارت الغنيم في تصريح صحافي إلى
أن الممارسة األولى خاصة بالصيانة العامة للطرق والساحات في
محافظة األحمدي بمناطق «العقيلة والظهر والمنقف والصباحية»
بقيمة إجمالية تقدر بـ 7.6ماليين دينار.
ولفتت إلى أن الممارسة الثانية خاصة بإجراء صيانة عامة للطرق
والساحات في محافظة مبارك الكبير ،بقيمة إجمالية تقدر بـ 6ماليين
دينار ،وتشمل أعمال الصيانة العامة في مناطق «صبحان والقرين،
ومبارك الكبير» ،مشيرة إلى أن الممارسة الثالثة تختص بإجراء صيانة
عامة للطرق والساحات في محافظة حولي بقيمة إجمالية تقدر بـ5
ماليين دينار بمناطق «جابر العلي وأم الهيمان».
وأوضحت الغنيم أن الممارسة الرابعة تشمل أعمال الصيانة العامة
للطرق والساحات في محافظة حولي بقيمة إجمالية تقدر بـ 3ماليين
دينار وتشمل تلك األعمال «الدائري الثالث ،وأجزاء من الخليج العربي»،
مبينة أن المناقصة الخامسة خاصة بأعمال الصيانة العامة للطرق
والساحات في محافظة العاصمة بقيمة إجمالية تقدر بـ 5ماليين دينار
وتشمل تلك األعمال مناطق «الدعية ،والخالدية ،وشوارع رئيسية».
وأشارت إلى أن الممارسة السادسة خاصة بأعمال الصيانة العامة
للطرق والساحات في محافظة حولي بقيمة إجمالية  5ماليين دينار،
وتشمل تلك األعمال مناطق «حولي ،وحطين ،والشهداء» ،وأوضحت أن
الممارسة السابعة تشمل أعمال الصيانة العامة وإنشاء لطرق المناطق
الزراعية بالمنطقة الشمالية بالكويت بقيمة إجمالية للممارسة تقدر
بمليون و 692ألف دينار.
واختتمت الغنيم ممارسات الصيانة بالممارسة الخاصة بالصيانة
العامة للطرق والساحات في محافظة حولي بقيمة إجمالية تقدر بـ3
ماليين ونصف وتشمل أعمال الصيانة في منطقة الشعب.

مهدي :االستفادة من تجاربهم في مشروع «بنك الخبرة»
●

محمد الجاسم

وقعت األمــانــة العامة للمجلس
األعلى للتخطيط والتنمية مذكرة
تـ ـف ــاه ــم م ـ ــع ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ال ــوط ـن ــي
للمتقاعدين (خبرات) أمس في مقر
األمانة.
وأكـ ــد األم ـي ــن ال ـع ــام للتخطيط
خالد مهدي ،في تصريح صحافي،
أن المتقاعدين ثروة وطنية تستحق
االهتمام واالستفادة من خبراتها،
مضيفا ان وجــودهــم مهم جــدا في
ترشيد وعدم تكرار بعض التجارب
غير الناجحة مستقبال.
واش ــار مـهــدي إل ــى ان الـخـبــرات
الـمـعــرفـيــة ال ـتــي يمتلكها مجتمع
ال ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن ك ـب ـي ــرة ج ـ ــدا وغ ـيــر
مستغلة بما فيه الكفاية ،مضيفا
أن ال ـعــديــد م ــن الـمـتـقــاعــديــن لــديــه
رغـ ـب ــة فـ ــي الـ ـتـ ـط ــوع ،الس ـي ـم ــا ان ــه
تمت دعوتهم للمشاركة في إعداد
وتحكيم الخطط السنوية للدولة.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن االتـ ـف ــاقـ ـي ــة تـنــص
عـلــى الئـحــة تنفيذية تــوضــح أطــر
الـ ـع ــاق ــة بـ ـي ــن ال ـم ـج ـل ــس األعـ ـل ــى
لـلـتـخـطـيــط والـ ـمـ ـش ــروع الــوط ـنــي
للمتقاعدين ،مــؤكــدا أن االتفاقية

«كان» و«السدرة» ينظمان
«توعية بال حدود» في موريتانيا
أكد استشاري األورام ،األمين العام لالتحاد الخليجي لمكافحة
السرطان ،د .خالد الصالح ،أن الحملة الوطنية للتوعية بمرض
السرطان (كان) ومركز السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان،
وهما الجهتان المهتمتان بالتوعية من السرطان بدولة الكويت
تتعاونان تحت مظلة األمانة العامة لالتحاد في حملة «توعية
بال حدود» بموريتانيا لعام .2018
وقال الصالح ،في تصريح صحافي أمس ،إن أكثر من  20طبيبا
من الخليج والــدول العربية تقدموا للمشاركة في هذه الحملة،
مما يدل على رغبة الجميع في العمل على تنمية المجتمعات
من الناحية الطبية والتوعوية.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية ممثلة بالمكتب اإلقليمي
لشرق المتوسط قد تبنت الحملتين السابقتين للتوعية بال حدود
في كل من اليمن خــال عــام  2014وفــي جمهورية الـســودان في
عام  ،2016وقد انضمت رابطة األطباء العرب لمكافحة السرطان
المنبثقة عــن اتـحــاد أطـبــاء الـعــرب باتفاقية تـعــاون مــع االتحاد
الخليجي لمكافحة السرطان ،للمشاركة بهذه الرحالت التوعوية
التي تقام كل عامين.

الرفاعي وفريق العمل المكرم

من جانبه ،قــال مراقب التعليم
المتوسط علوي الظفيري ،في كلمة
نيابة عــن العاملين ،إن الناهض
مــن ال ـك ــوادر الـتــربــويــة الـمـتـمـيــزة،
وال ـت ــي ك ــان ــت ال ت ــدخ ــر ج ـه ــدا في
م ـســاعــدة ال ـج ـم ـيــع ،وك ــان ــت مـثــاال
راقيا في التعامل والعمل ،متمنيا
لها التوفيق في منصبها الجديد.

سيد القصاص

«التخطيط» يوقع مذكرة تفاهم مع «خبرات»

ً
«الحرس» والجامعة ينجزان بحثا عن «السمنة والسكري»
(الروابط بين عالمات السمنة ومرحلة ما
قبل السكري) ،والذي تسعى الجامعة إلى
نشره في إحدى المجالت الطبية العلمية.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر م ــدي ــري ــة
الخدمات الطبية ،العقيد أنور حسين ،إن
هذا البحث العلمي يهدف إلى مكافحة
السمنة ومرض السكري في المجتمع ،ال
سيما بين فئة الشباب في مقتبل العمر،
حيث أجريت دراســة على  1845طالبا
وطــالـبــة فــي الـمــرحـلــة الـثــانــويــة تبين
أن  33في المئة منهم بمرحلة ما قبل
السكري ،وهي مرحلة تسبق اإلصابة
بالمرض ،مبينا أن اإلصابة بالسمنة
المفرطة هي العامل الرئيس المؤدي
إلى هذا المرض.

«األشغال» 8 :ممارسات
صيانة بـ 37مليون دينار

مهدي والعبدالجادر خالل التوقيع
تتزامن مع مشروع أطلقته األمانة
«بنك الخبرة» ،وهــو من المشاريع
الحيوية بالتنسيق مــع البرنامج
اإلنـ ـم ــائ ــي ل ــام ــم ال ـم ـت ـح ــدة ،وهــو
عبارة عن مجموعة من المستشارين
والخبرات الوطنية المسجلين في
برنامج األمم المتحدة ،السيما أنه
يـســاهــم ف ــي االسـ ـت ــدالل عـلــى ذوي
الخبرات بالكويت.

بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال م ــؤس ــس ورئ ـيــس
م ـج ـل ــس إدارة «خ ـ ـ ـبـ ـ ــرات» ص ــاح
الـعـبــدالـجــادر إن إن ـشــاء الـمـشــروع
الــوطـنــي للمتقاعدين قبل عامين
ج ـ ــاء م ــن أج ـ ــل اس ـت ـث ـم ــار خ ـب ــرات
الـمـتـقــاعــديــن وإعـ ـ ــادة ضـخـهــم في
سوق العمل من جديد.
وأشار إلى أن المشروع يحتوي
على  ٣٠مبادرة معظمها تم تطبيقه،

م ـت ــاب ـع ــا« :ن ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى تـفـعـيــل
ب ـنــود ه ــذه االت ـفــاق ـيــة ،خــاصــة انــه
سـيـكــون ه ـنــاك ان ـس ـجــام وت ــواف ــق،
وستحظى الدولة بخبرات وطنية
مــن الـمـتـقــاعــديــن» ،واض ــاف ان ــه تم
تسجيل مــا يـقــارب  ٤٠٠٠متقاعد،
«وسـ ـنـ ـق ــوم بـ ـف ــرز ال ـس ـي ــر ال ــذات ـي ــة
لكل التخصصات لــاسـتـفــادة من
خبراتهم».

المجدلي :االبتعاد عن العمل الروتيني
والبطالة المقنعة في القطاع الحكومي
●

محمد الجاسم

قــام االمـيــن الـعــام لبرنامج اع ــادة هيكلة القوى
العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي
بجولة تفقدية في العديد من المؤسسات والشركات
التي تحتضن شباب الكويت في موسم الصيف.
ويأتي ذلك ضمن خطة برنامج الهيكلة في دعم
وتوجيه الشباب الكويتيين للعمل في مؤسسات
القطاع الخاص من خالل اقامة دورات تدريب صيفية
لطلبة الجامعات والمدارس.
وأعرب المجدلي خالل جولته في مجمع االفنيوز
عــن سـعــادتــه بــانـطــاق ال ــدورة الـ ـ  14على التوالي
للمشروع التدريبي للطلبة فــي االج ــازة الصيفية
ً
الذي يضم  1266طالبا بالشراكة مع القطاع الخاص
ً
حـيــث تــم قـبــول  825مـتــدربــا مـمــن انطبقت عليهم
ال ـش ــروط تــم تــوزيـعـهــم فــي ال ـعــديــد مــن الـقـطــاعــات

المختلفة مــن البنوك واالت ـصــاالت واالستثمارات
والتأمين والتجزئة والمحاماة والصحة والترفيه
والـ ـصـ ـن ــاع ــات والـ ـنـ ـف ــط وج ـم ـع ـي ــات ال ـن ـف ــع ال ـع ــام
والجمعيات التعاونية وغيرها.
واش ــار إلــى أهمية هــذه التجربة فــي خلق افكار
ابــداع ـيــة ج ــدي ــدة لــديـهــم ب ـهــدف تـنـمـيــة الـمـشــاريــع
االقتصادية المختلفة وتطويرها بسواعد وطنية
ك ــوي ـت ـي ــة ت ـح ـق ــق أه ـ ـ ـ ــداف الـ ـب ــرن ــام ــج فـ ــي تــوج ـيــه
الخريجين للعمل بالقطاع الخاص.
وطالب المجدلي الطلبة بالعمل على استثمار
هذه التجربة ودراستها بشكل كبير للتخطيط من
االن التخاذ المسار المفضل وتحديد موقع العمل
المناسب لهوايتهم وافكارهم وطموحهم واالبتعاد
عن العمل الروتيني والبطالة المقنعة في القطاع
الحكومي.

لجنة تظلمات للنظر بتعيينات «السكنية»

ً
تستقبل الطلبات يوميا حتى  26أغسطس المقبل
أصدر المدير العام للمؤسسة
ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـ ـل ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة
ال ـم ـه ـنــدس بـ ــدر ال ــوقـ ـي ــان ،أمــس
األول ،قـ ـ ـ ـ ــرارا ب ـت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـنــة
تـظـلـمــات مــن إج ـ ــراء ات ونتيجة
الـ ـتـ ـعـ ـيـ ـيـ ـن ــات ال ـ ـت ـ ــي ش ـه ــدت ـه ــا
المؤسسة.
وق ـ ــال ال ــوقـ ـي ــان ،ف ــي تـصــريــح
صحافي ،إن القرار يعتبر فاعال
م ــن يـ ــوم ص ـ ـ ــدوره ،ويـ ـه ــدف الــى
تـعــزيــز أع ـلــى درج ـ ــات ومـعــايـيــر
الـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة ،م ـ ــن خ ـ ــال تـمـكـيــن
طالبي التعيين غير المقبولين
من تقديم تظلماتهم على نتيجة

التعيينات المرتبطة بالمسابقة
الـتــي نـشــرت المؤسسة إعالنها
في ديسمبر الماضي ،وما تبعه
من إجراءات انتهت بتعيين عدد
من المتقدمين ،وإعالن ذلك على
ال ـم ــوق ــع االلـ ـكـ ـت ــرون ــي الــرس ـمــي
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ــرع ــاي ــة
السكنية.
وأوكـ ـ ــل الـ ـق ــرار رئ ــاس ــة لجنة
ال ـت ـظ ـل ـمــات الـ ــى م ــدي ــر ال ـش ــؤون
القانونية ،وعضوية مدير شؤون
الـمــوظـفـيــن ومـسـتـشــار قــانــونــي
وبــاحــث قــانــونــي ،عـلــى أن ترفع
الـلـجـنــة ت ـقــريــرا شـهــريــا للمدير

ال ـ ـعـ ــام ب ـم ــا يـ ـع ــرض ع ـل ـي ـهــا مــن
تظلمات.
وستستقبل اللجنة التظلمات
من مقدميها في اإلدارة القانونية
بمقر المؤسسة العامة للرعاية
الـسـكـنـيــة الــرئ ـي ـســي ف ــي منطقة
االستعماالت الحكومية بجنوب
ال ـ ـسـ ــرة ب ـ ــال ـ ــدور الـ ـث ــال ــث ،خ ــال
س ــاع ــات ال ـع ـمــل الــرس ـم ـيــة ،وفــي
موعد أقصاه نهاية ساعات العمل
الرسمية ليوم األحد  26أغسطس
 ،2018ك ـ ــون ال ـ ـمـ ــدة ال ـقــانــون ـيــة
لتقديم التظلمات هــي  60يوما
من تاريخ اعالن النتيجة.
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األمير :مشاريع عمالقة للشراكة مع الصين...
• سموه أكد أمام المنتدى العربي  -الصيني وجوب دفع آليات التعاون لتحقيق المصالح العليا للجانبين

األمير والرئيس الصيني لدى وصولهما إلى قاعة المنتدى

إقامة منطقة
تجارة حرة بين
دول الخليج
والصين أحد
روافد التعاون

 127مليار
دوالر حجم
التبادل
التجاري بين
دول «التعاون»
وبكين...
ومرشح
لالزدياد

أكـ ـ ــد ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
ال ـب ــاد الـشـيــخ ص ـبــاح األحـمــد
وجــوب الــدفــع بآليات التعاون
ب ـيــن ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة والـصـيــن
بما يسهم في تحقيق المصالح
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا لـ ـلـ ـج ــانـ ـبـ ـي ــن وي ـ ـعـ ــزز
العالقات التاريخية بينهما.
ودعــا سموه في كلمته أمام
أعمال الدورة الثامنة لالجتماع
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري ل ـم ـن ـت ــدى الـ ـتـ ـع ــاون
الـعــربــي  -الصيني إل ــى العمل
مع الصين على تجاوز األزمات
الـ ـت ــي ت ـع ـي ـش ـهــا ب ـع ــض ال ـ ــدول
العربية ،لما تمثله الصين من
ثقل وتأثير دولي والتزام صادق
بمبادئ ميثاق األمم المتحدة.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوه ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أن
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة بـيــن
الكويت والصين تمثل مدعاة
للبناء عليها لتحقيق المزيد ،إذ
بدأ البلدان الحديث عن مشاريع
م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة عـ ـم ــاق ــة ت ـج ـســد
ال ـش ــراك ــة الـحـقـيـقـيــة ،وات ـخــذت
خ ـطــوات عملية منها مـشــروع
مدينة الحرير والجزر الكويتية،
ً
م ـع ـت ـبــرا أن ال ـت ـع ــاون الـثـنــائــي
ً
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن اعـ ـتـ ـب ــار ال ـص ـيــن
أحــد أكبر الـشــركــاء التجاريين
ً
ً
لـلـكــويــت يـمـثــل ب ـعــدا جــوهــريــا
في العالقة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون

ال ـخ ـل ـي ـجــي  -ال ـص ـي ـنــي ال ـب ـنــاء
ً
ً
والـمـسـتـمــر يـمـثــل دع ـم ــا قــويــا
لـلـتـعــاون الـمـشـتــرك فــي اإلط ــار
الـ ـع ــرب ــي  -ال ـص ـي ـن ــي إذ تــأتــي
ا لـمـفــاو ضــات المتعلقة بإقامة
مـنـطـقــة ت ـج ــارة ح ــرة بـيــن دول
مجلس التعاون والصين كأحد
ً
أهم روافد هذا التعاون ،مشددا
ع ـل ــى أن ال ـ ـظـ ــروف واألوض ـ ـ ــاع
الصعبة تدفع الى اإلصرار أكثر
على تحقيق التقدم والنتائج

الجيدة والتطلع بأمل وتفاؤل
إلى اجتماع اليوم.
وفيما يلي نص الكلمة:
«يـ ـس ــرن ــي بـ ــدايـ ــة أن أتـ ـق ــدم
ب ــال ـش ـك ــر والـ ـتـ ـق ــدي ــر ل ـف ـخــامــة
الصديق شين جين بينغ وإلى
حـ ـك ــوم ــة وش ـ ـعـ ــب ج ـم ـه ــوري ــة
الصين الشعبية الصديقة على
ما أحاطونا به من حفاوة في
االستقبال وكرم ضيافة وعلى

اإلعداد المميز لهذا اللقاء الهام.
كـ ـم ــا أش ـ ـكـ ــر فـ ـخ ــامـ ـت ــه ع ـلــى
دعوتنا كضيف شرف لحضور
الـجـلـســة االفـتـتــاحـيــة لمنتدى
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـع ــرب ــي ال ـص ـي ـن ــي،
الـتــي تــأتــي مـتــزامـنــة مــع زي ــارة
الدولة التي نقوم بها إلى بلدكم
الصديق.
يــأتــي اجـتـمــاعـكــم ال ـي ــوم في
إط ــار منتدى الـتـعــاون العربي
ً
ال ـص ـي ـنــي اس ـت ـك ـم ــاال لـمـسـيــرة

«البترول الكويتية» و «شاندونق» الصينية
توقعان اتفاقية تعاون لتسويق «الخام»
وق ـعــت مــؤسـســة ال ـب ـتــرول الـكــويـتـيــة اتـفــاقـيــة
تعاون مشترك مع مجموعة مصافي «شاندونق»
البترولية المستقلة الخاصة الصينية لتسويق
النفط الخام الكويتي وتوسيع نطاق االستثمار
في مجال الصناعة النفطية واللوجستية.
ووقع عن مؤسسة البترول الكويتية رئيسها
الـتـنـفـيــذي نـ ــزار ال ـعــدســانــي ف ــي ح ـيــن وق ــع عن
الجانب الصيني رئيس مجلس ادارة مجموعة
م ـص ــاف ــي «شـ ــانـ ــدونـ ــق» ال ـب ـت ــرول ـي ــة الـمـسـتـقـلــة
ال ـخــاصــة الـصـيـنـيــة ل ــي شــانــغ بـيـنــغ الـ ــذي ق ــال:

انـنــا سـعــداء بــإبــرام هــذه االتـفــاقـيــة مــع مؤسسة
البترول الكويتية ،متوقعا ان تعود هذه االتفاقية
بفائدة اقتصادية كبيرة على الجانبين والبلدين
الصديقين.
وأكــد استعداد المجموعة للتعاون المستمر
مع الكويت ممثلة بمؤسسة البترول الكويتية
في مختلف المجاالت السيما ما يتعلق بالنفط
ال ـخــام ،قــائــا :نحن على اسـتـعــداد للتعاون مع
الكويت في كافة المجاالت لتحقيق العائد المربح
للجانبين.

صاحب السمو يلقي كلمته أمام االجتماع الوزاري للمنتدى
عالقات تاريخية طويلة ننظر
مـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا ل ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـنـ ــا مــع
أص ــدق ــائ ـن ــا ف ــي ال ـص ـي ــن بــأفــق
واسـ ـ ــع وت ـ ـفـ ــاؤل غ ـي ــر م ـح ــدود
ون ـ ــؤم ـ ــن ب ـ ـ ــأن ال ـ ــدف ـ ــع ب ــآل ـي ــات
ذلـ ـ ــك ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون سـ ـ ــوف يـسـهــم
ف ــي تـحـقـيــق ال ـم ـصــالــح العليا
ً
ألمتنا العربية ،ويسهم أيضا
فــي خــدمــة مـصــالــح أصــدقــائـنــا
ويـ ـع ــزز ال ـع ــاق ــات ال ـتــاري ـخ ـيــة
بين الجانبين وا لـتــي نحرص
ع ـل ــى ت ـط ــوي ــره ــا ودع ـم ـه ــا فــي
ك ـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت ،بـ ـم ــا ي ـ ـتـ ــواءم
مـ ــع ع ـم ـق ـهــا وع ــراقـ ـتـ ـه ــا ،ال ـتــي
ً
ً
امـ ـت ــدت زمـ ـن ــا ط ــوي ــا ،ك ـمــا أن
ه ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــاون س ـي ـم ـك ـن ـنــا مــن
تحقيق المشاورات السياسية
والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق ح ـ ـ ــول ال ـق ـض ــاي ــا
واألزمات الراهنة بما يسهم في
تحقيق األمــن واالستقرار على
الصعيدين اإلقليمي والدولي.

تجاوز التحديات
ً
ندرك تماما أن هذا التعاون
الذي مضى على تأسيسه نحو
العقد ونصف العقد لن يتحقق
له النمو واالستمرار والوصول
بــه إلــى الغايات المنشودة من
انطالقة ونحن نعيش فــي ظل
أوضاع متوترة وغير مستقرة

في وطننا العربي إذ إن القضية
ال ـف ـل ـسـط ـيـن ـيــة وه ـ ــي قـضـيـتـنــا
المركزية األولى ما زالت بعيدة
ع ــن دائـ ـ ــرة اه ـت ـمــام وأول ــوي ــات
الـعــالــم رغ ــم مــا يمثله ذل ــك من
تهديد لألمن واالستقرار علينا،
وما زالــت األوضــاع المأساوية
فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن وس ـ ــوري ـ ــا ول ـي ـب ـيــا
والـصــومــال تــدمــي قـلــوب أبناء
أمتنا العربية ألن مصيرها ال
يزال يقع ضمن دائرة المجهول
األمر الذي يدعونا إلى التوجه
إلـ ـ ــى أص ــدق ــائـ ـن ــا ف ـ ــي ال ـص ـيــن
للعمل معنا لنتمكن من تجاوز
مــا نــواجـهــه مــن ت ـحــديــات ،لما
تمثله الصين مــن ثقل وتأثير
دولــي والتزام صــادق بمقاصد
ومبادئ ميثاق األمــم المتحدة
ً
حـ ـت ــى ن ـس ـت ـط ـي ــع م ـ ـعـ ــا ال ــدف ــع
بتعاوننا إلى اآلفاق التي تحقق
مصالحنا المشتركة وتضمن
لنا االستمرار في هذا التعاون.
وفـ ـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ــار االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ـ ـ ــات
المتبادلة لهذا الـتـعــاون فإننا
ن ـ ــدرك م ـشــاغــل أصــدقــائ ـنــا في
ال ـ ـص ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـتـ ـصـ ـل ــة ب ــأم ـن ـه ــم
واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــراره ـ ــم ونـ ـتـ ـفـ ـه ــم ت ـلــك
الـمـشــاغــل ون ـقــف إل ــى جانبهم
مؤكدين دعمنا لسياسة الصين
ومبدأ وحدة أراضيها والتزامنا
الثابت بمبدأ الصين الواحدة،

كـ ـم ــا نـ ــدعـ ــم مـ ـس ــاع ــي ال ـص ـيــن
إلي ـج ــاد ح ــل سـلـمــي لـلـنــزاعــات
على األراضي والمياه اإلقليمية
عبر المشاورات والمفاوضات
الودية وفق االتفاقيات الثنائية
وعـ ـل ــى أسـ ـ ــاس ات ـف ــاق ـي ــة األمـ ــم
الـمـتـحــدة لـقــانــون الـبـحــار كما
أننا ننظر بارتياح لما تحقق
مــن إن ـج ــازات ألصــدقــائـنــا على
صعيد تعاملهم مــع مــا يمس
أمنهم واستقرارهم.

خطوات للشراكة
فخامة الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
على الرغم من قناعتي بأنكم
على إطالع بما سوف أورده من
حـقــائــق وأرق ـ ــام ح ــول الـعــاقــات
االقتصادية بين بلدي الكويت
والـ ـصـ ـي ــن عـ ـل ــى م ـس ــام ـع ـك ــم إال
ً
أنــي أجــدنــي سعيدا ألن أذكرها
ه ـ ـنـ ــا ل ـ ـمـ ــا تـ ـمـ ـثـ ـل ــه مـ ـ ــن م ــؤش ــر
تـ ـف ــاؤل ومـ ــدعـ ــاة ل ـن ــا ألن نـبـنــي
عليه لنحقق الـمــزيــد وغـنــي عن
القول ،إن الكويت تحظى بموقع
جغرافي استراتيجي يربط آسيا
بمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا
محاذية لتجمعات بشرية كبرى،
ً
وك ــان ــت فـيـمــا مـضــى جـ ــزءا مما

الرئيس الصيني يدعو إلى شراكة
استراتيجية مع الدول العربية
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ
الى إقامة عالقات شراكة استراتيجية
بين الصين والدول العربية قائمة على
التعاون الشامل والتنمية المشتركة.
وقال الرئيس بينغ في كلمة له خالل
الـجـلـســة االف ـت ـتــاح ـيــة لـ ـل ــدورة الـثــامـنــة
لــاجـتـمــاع ال ـ ــوزاري لـمـنـتــدى الـتـعــاون
ال ـعــربــي  -الـصـيـنــي ان الـ ــدول العربية
ش ــري ــك أس ــاس ــي ف ــي م ـ ـبـ ــادرة (الـ ـح ــزام
والطريق) ،مشددا على ان تلك المبادرة
ح ـق ـقــت ن ـت ــائ ــج م ـث ـم ــرة وس ــاه ـم ــت فــي
تطوير العالقات الصينية  -العربية.
وأضاف ان بالده تحرص على القيام
بــدور اكبر إزاء منطقة الشرق األوســط
لتحقيق االمــن واالستقرار فيها فضال
ع ــن تـنـمـيــة دول ـه ــا ون ـه ـضــة شـعــوبـهــا،

ً
الرئيس الصيني متحدثا في المنتدى

مؤكدا ضــرورة العمل سويا على بناء
(الـ ـح ــزام وال ـطــريــق) بـمــا ينعكس على
السالم في المنطقة في الشرق األوسط
وي ــدف ــع الـ ــى ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـش ـتــركــة بين
الجانبين.
وقال :نبحث مع دول المنطقة إمكانية
ت ـن ـف ـيــذ م ـش ــاري ــع ت ـس ــاه ــم ف ــي تـحـقـيــق
االستقرار وتحقيق التنمية والنهضة
لشعوب المنطقة ،داعيا في الوقت ذاته
ا لــى تعزيز ا لـتـعــاون النفطي وتعميق
االستخدام السلمي للطاقة النووية بين
الجانبين.
وأوض ـ ــح ان ال ـعــالــم ال ـعــربــي يتمتع
بموقع جغرافي متميز ،مؤكدا حرص
ب ـ ـ ــاده ع ـل ــى إقـ ــامـ ــة مـ ـش ــاري ــع ضـخـمــة
وك ـب ـي ــرة ه ـن ــاك وم ـن ـهــا ب ـن ــاء ال ـمــوانــئ

السفير حيات :زيارة األمير لبكين
إضافة حقيقية لعالقات البلدين
قال سفير الكويت لدى الصين سميح
ج ــوه ــر ح ـي ــات امـ ــس ان زي ـ ـ ــارة ال ــدول ــة
ال ــرس ـم ـي ــة ل ـس ـمــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد الـشـيــخ
صباح األحمد للصين «إضافة حقيقية»
للدبلوماسية الكويتية ومسيرة العالقات
بين البلدين الصديقين منذ  50عاما.
وأض ــاف السفير حـيــات فــي تصريح
ل ـ «كــونــا» وتـلـفــزيــون الـكــويــت بمناسبة
اختتام زيــارة سمو امير البالد للصين
ان الــزيــارة تعد «اح ــدى انـجــح الــزيــارات
التي مرت على تاريخ العالقات الوطيدة
والمتميزة مع الصين وحققت الكثير من
النتائج المرجوة منها».
وأش ـ ـ ـ ــاد ف ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ب ـن ـتــائــج
المباحثات الثنائية بين البلدين ووصف
تلك المباحثات بـ «العميقة والصريحة

وذات ابعاد استراتيجية ال حدود لها في
كافة أوجه التعاون والمجاالت المختلفة
بين البلدين الصديقين» قائال« :لمسنا
رغبة شديدة وكبيرة من الجانب الصيني
في االنتقال بمجاالت التعاون والعالقات
الى مراحل متقدمة وافاق ارحب».
وأشـ ــار ال ــى وج ــود تــوافــق بـيــن رؤيــة
(الكويت  )2035ومبادرة الصين (الحزام
والطريق) إلحياء طريق الحرير وإنشاء
منطقة حيوية تجارية تخدم دول العالم
برا وبحرا وتساهم في ازدهار االقتصاد
ال ـع ــال ـم ــي والـ ـت ــي اثـ ـم ــرت ت ــوق ـي ــع سـبــع
اتفاقيات جديدة تضاف الى رصيدهما
من االتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة.
وأشاد السفير حيات بالبيان المشترك
الـ ــرئـ ــاسـ ــي ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر ع ـ ــن ال ـم ـب ــاح ـث ــات

الكويتية  -الصينية وهو «بيان يسمى
اقامة عالقات استراتيجية شاملة» مما
سيفتح ابــوابــا كبيرة وافــاقــا ومجاالت
ت ـع ــاون ج ــدي ــدة وشــام ـلــة ب ـيــن الـكــويــت
والصين في المرحلة المقبلة من شأنها
ان تصب في صالح البلدين والشعبين
الصديقين.

ال ـع ــرب ـي ــة وش ـب ـك ــات ال ـس ـك ــك ال ـح ــدي ــدة
وشبكة دولية لوجستية تربط الشرق
بالغرب فضال عن انشاء ممر اقتصادي
وبناء مركز للتعاون البحري.
وق ــال ان مـنـتــدى ال ـت ـعــاون الـعــربــي -
الصيني يعد «نقطة ا نـطــاق تاريخية
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ل ـ ـل ـ ـصـ ــداقـ ــة وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ب ـيــن
الجانبين» وأعلن عن تأسيس المركز
الصيني  -العربي للتواصل اإلعالمي
وم ـش ــروع الـمـكـتـبــة الــرقـمـيــة الصينية
العربية الى جانب اإلعــان عن انطالق
الدورة الرابعة لمهرجان الفنون العربية
ال ـتــي سـتـقــام فــي الـصـيــن خ ــال الفترة
المقبلة.

local@aljarida●com

وخطوات عملية بشأن مدينة الحرير والجزر
• «العمل مع الصين لتجاوز األزمات التي تعيشها بعض الدول العربية»

صاحب السمو والرئيس الصيني يتوسطان المشاركين في المنتدى
ي ـع ــرف ب ـط ــري ــق ال ـح ــري ــر وع ـلــى
ال ـم ـس ـت ــوى ال ـث ـن ــائ ــي ب ــدأن ــا فــي
الحديث مع أصدقائنا في الصين
عــن مشاريع مستقبلية عمالقة
تجسد ا لـشــرا كــة الحقيقية ،كما
باشرنا باتخاذ خطوات عملية
فــي هــذا الـشــأن كمشروع مدينة
الحرير والـجــزر الكويتية وذلك
لثقتنا المطلقة بتوجهات القيادة
الصينية ح ـيــال ا لـتـعــا مــل معنا
والمصداقية التي لمسناها من
خالل ذلك التعامل.
وفــي ق ــراء ة لمعدالت التبادل
التجاري على المستوى الثنائي
تؤكد األرقــام بــأن الصين تحتل
المركز الثاني لصادرات الكويت
مــن الـنـفــط ومـشـتـقــاتــه فــي حين
تبلغ قيمة الـصــادرات الكويتية
غ ـي ــر ال ـن ـف ـط ـيــة إل ـ ــى ال ـص ـي ــن مــا
يقارب  480مليون دوالر ،وتبلغ
ق ـي ـمــة ال ـ ـ ـ ــواردات ال ـص ـي ـن ـيــة إلــى
ال ـك ــوي ــت م ــا ي ـق ــارب  5م ـل ـيــارات
ً
وم ـئــة مـلـيــون دوالر ،ف ـضــا عن
ح ـجــم االس ـت ـث ـم ــارات الـكــويـتـيــة
الضخمة في السوق الصينية.
ً
إن تعاوننا الثنائي انطالقا
م ــن اع ـت ـب ــار ال ـص ـي ــن أحـ ــد أك ـبــر
ال ـشــركــاء الـتـجــاريـيــن لـنــا يمثل
ً
ً
بعدا جوهريا وفق آليات التعاون
مع الصين وإضافة مهمة له.
أم ــا إذا انـتـقـلــت إل ــى الـتـعــاون
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي الـ ـصـ ـيـ ـن ــي الـ ـبـ ـن ــاء
ً
ً
والمستمر ،فهو يمثل دعما قويا
لـتـعــاونـنــا الـمـشـتــرك فــي اإلط ــار
ال ـع ــرب ــي إذ ت ــأت ــي ال ـم ـفــاوضــات
المتعلقة بإقامة منطقة تجارة
حــرة بين دول مجلس التعاون
والـ ـصـ ـي ــن ك ــأح ــد أهـ ـ ــم الـ ــروافـ ــد
ً
لـتـعــاونـنــا الـمـشـتــرك خـصــوصــا
أن حجم الـتـبــادل الـتـجــاري بين
دول مجلس ا لـتـعــاون والصين

بلغ  127مليار دوالر وهــو رقم
مرشح لالزدياد في ضوء توسيع
مجاالت التعاون وتعزيزها.

صاحب السمو :الزيارة عكست عمق العالقات

وعـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
العربي  -الصيني فقد بلغ حجم
الـ ـتـ ـب ــادل الـ ـتـ ـج ــاري ب ـي ــن الـ ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة وال ـص ـي ــن  191مـلـيــار
دوالر لعام  2017وتتطلع الدول
العربية إلى الشراكة الواعدة في
م ـش ــروع الـ ـح ــزام وال ـط ــري ــق لما
يمثله مــن أ ه ــداف استراتيجية
وف ــرص غـيــر م ـحــدودة للتعاون
وال ــرب ــط وتـسـهـيــل حــركــة النقل
وم ـض ــاع ـف ــة ف ـ ــرص االس ـت ـث ـم ــار
وتعزيز االقتصاد العالمي.
وال يغفل تـعــاونـنــا الـعــربــي -
الـصـيـنــي م ـجــال ال ـطــاقــة وإي ــاء
األهـمـيــة الـقـصــوى لـهــذا القطاع
ب ــإق ــام ــة مـ ـش ــاري ــع االس ـت ـث ـم ــار
الكبرى في مجال النفط والغاز
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة م ــن
ال ـخ ـب ــرات ال ـص ـي ـن ـيــة ف ــي مـجــال
االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـس ـل ـم ــي ل ـل ـطــاقــة
النووية والطاقة المتجددة.
وفـ ــي الـ ـخـ ـت ــام ،ال ب ــد ل ـن ــا مــن
التأكيد بأن الظروف واألوضاع
الـصـعـبــة ال ـتــي نــواجـهـهــا الـيــوم
ً
ً
جـمـيـعــا تـجـعـلـنــا أك ـث ــر إص ـ ــرارا
عـلــى تـحـقـيــق ال ـت ـقــدم والـنـتــائــج
الـ ـت ــي ن ـن ـشــدهــا ون ـت ـط ـلــع بــأمــل
وت ـ ـفـ ــاؤل إل ـ ــى إج ـت ـم ــاع الـ ـ ــدورة
التاسعة لمنتدى التعاون العربي
الصيني .متوجهين بكل الشكر
وال ـت ـق ــدي ــر ل ـكــل ال ـقــائ ـم ـيــن على
اإلعداد لهذا اإلجتماع بجمهورية
الصين الشعبية والدول العربية
م ـ ـ ــع تـ ـمـ ـنـ ـي ــاتـ ـن ــا الجـ ـتـ ـم ــاعـ ـن ــا
بالتوفيق والنجاح».

ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ب ـبــرق ـيــة ش ـكــر لـلــرئـيــس
الصيني شــي جـيــن بينغ أع ــرب فيها سـمــوه عن
خــالــص الـشـكــر وال ـت ـقــديــر عـلــى ال ـح ـفــاوة الـبــالـغــة
وكرم الضيافة وحسن الوفادة اللتين حظي بهما
سموه والوفد الرسمي المرافق خالل زيارة الدولة
ً
لجمهورية الصين ،مشيدا سموه بالنتائج المثمرة
الـتــي أس ـفــرت عنها ه ــذه ال ــزي ــارة وبــالـلـقــاءات مع
العديد من المسؤولين وما جرى خاللها من بحث
للقضايا ذات االهتمام المشترك السيما ما يتعلق
منها بالعالقات الثنائية المتميزة بين البلدين
الصديقين.
ولفت سموه إلــى أن هــذه الــزيــارة عكست مدى
وعـمــق الـعــاقــات الـتــي تــربــط البلدين الصديقين
وج ـســدت ال ـعــزم ال ــدائ ــم والـمـشـتــرك عـلــى المضي
ً
بها قــدمــا نحو تطويرها وتعزيزها فــي مختلف
ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت السـ ـيـ ـم ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة والـ ـتـ ـج ــاري ــة
واالستثمارية والثقافية والعسكرية وعلى فتح آفاق
أرحب نحو توسيع هذا التعاون خدمة للمصالح
المشتركة.
ك ـمــا وجـ ــه س ـم ــوه ال ــدع ــوة ل ـلــرئ ـيــس الـصـيـنــي
ل ـل ـق ـيــام ب ــزي ــارة رس ـم ـيــة ل ــدول ــة ال ـك ــوي ــت لـتـعــزيــز
أواصر العالقات والتعاون المشترك بين البلدين
ً
الصديقين ،سائال سموه المولى تعالى أن يديم
على رئيس الصين الشعبية دوام الصحة والعافية
وأن يحقق لبالده وشعبها الكريم المزيد من التقدم
والنماء واالزدهار.
وعــاد سمو أمير الـبــاد الشيخ صباح األحمد
والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن
عصر أمس ،بعد زيــارة الدولة لجمهورية الصين
الشعبية الصديقة وترؤس سموه وفد دولة الكويت
في الجلسة االفتتاحية لالجتماع الوزاري الثامن
لمنتدى التعاون الصيني العربي.
وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو
ولــي العهد الشيخ نــواف األحمد ورئيس مجلس

«الحزام والطريق»

سمو األمير لدى مغادرته الصين
األمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة.
وكـ ــان ف ــي وداع س ـمــوه ل ــدى م ـغــادرتــه الصين
أمس ،مساعد وزير الخارجية لغرب آسيا وشمال
إفريقيا تشن شياو دونغ ،وسفير الصين الشعبية
لدى الكويت وانغ دي ،والمستشار بإدارة المراسم
بوزارة الخارجية ها رو لونغ ،وسفير الكويت لدى
الصين سميح جوهر حيات وأعضاء السفارة.
ً
ورافـ ــق س ـمــوه وف ــد رس ـمــي ض ــم ك ــا م ــن نــائــب
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح
الخالد ،ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ،ووزير المالية
د .نايف الحجرف ،ووزي ــرة الـشــؤون االجتماعية

والعمل وزي ــرة الــدولــة للشؤون االقتصادية هند
الصبيح ،ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان،
ووزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي،
وم ــدي ــر م ـك ـتــب س ـمــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد أح ـم ــد ال ـف ـهــد،
والمستشار في الديوان األميري وعضو المجلس
األعلى للتخطيط
د .يــوســف اإلبــراهـيــم ،والمستشار فــي الــديــوان
األمـ ـي ــري م ـح ـمــد أب ــوال ـح ـس ــن ،ورئـ ـي ــس ال ـمــراســم
والـتـشــريـفــات األمـيــريــة وش ــؤون األس ــرة الحاكمة
الشيخ خالد العبدالله ،ونائب وزير الخارجية خالد
الجارالله ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
للهيئة ال ـعــامــة لــات ـصــاالت وتـقـنـيــة الـمـعـلــومــات
المهندس سالم األذينة ،والمدير العام للصندوق

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية عبدالوهاب
ال ـ ـبـ ــدر ،ورئـ ـي ــس ال ـ ـشـ ــؤون اإلع ــامـ ـي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة
بالديوان األميري يوسف الرومي ،ورئيس الشؤون
السياسية واالقتصادية بالديوان األميري الشيخ
ف ـ ــواز ال ـس ـع ــود ،وال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـهـيـئــة تشجيع
االس ـت ـث ـمــار ال ـم ـبــاشــر ال ـش ـيــخ د .مـشـعــل ال ـجــابــر،
ورئ ـيــس جـهــاز تـطــويــر مــديـنــة الـحــريــر (الـصـبـيــة)
وجزيرة بوبيان فيصل المدلج ،وكبار المسؤولين
بالديوان األميري ووزارتي الخارجية والنفط.

الخالد :المنتدى و«الحزام» رسما مسار العالقة العربية  -الصينية

ً
صباح الخالد مترئسا وفد الكويت في المنتدى
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،
الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد ،أم ــس ،إنمـنـتــدى الـتـعــاون
العربي  -الصيني ومبادرة الرئيس الصيني شي
جين بينغ حــول «ال ـحــزام والـطــريــق» رسـمــا مسارا
واضـحــا للعالقة بين ال ــدول العربية والصين في
المجاالت المختلفة.
جــاء ذلــك فــي تصريح أدل ــى بــه الخالد ل ـ «كــونــا»
وتلفزيون الكويت ،على هامش ترؤسه وفد الكويت
ف ــي الـ ـ ــدورة الـثــامـنــة لــاجـتـمــاع الـ ـ ــوزاري لمنتدى
التعاون العربي الصيني.
وأضاف أن ذلك المسار تم تحقيقه خالل السنوات
األربع الماضية منذ إعالن الرئيس الصيني مبادرة
«الحزام والطريق» ،مشيرا الى وجود برامج تنفيذية
تــم تحقيقها فــي هــذا المجال ،فضال عــن التنسيق
والـ ـتـ ـش ــاور ال ـس ـي ــاس ــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي والـ ـتـ ـع ــاون
الثقافي والسياحي المستمر بين الجانبين العربي
والصيني.
ودعـ ــا ال ــى ض ـ ــرورة «الـتـخـفـيــف م ــن ح ــدة الـبـعــد
الجغرافي بين الدول العربية والصين» ،وذلك عبر

الـتــواصــل فــي الـتـشــاوروال ـح ــوار ،وإقــامــة مشاريع
مشتركة اقتصادية وتجارية ،وكذلك ثقافية تربط
بين الدول العربية وشعوبها مع الصين وشعبها
الصديق.
وأشار الى تأكيد الرئيس الصيني شي جين بينغ
في كلمته خالل الجلسة االفتتاحية لمنتدى التعاون
ال ـعــربــي الـصـيـنــي ض ـ ــرورة تـعـمـيــق ال ـش ــراك ــة بين
الجانبين العربي والصيني ،فضال عن تطرقه الى
جملة من القضايا العربية ،والسيما المعقدة منها.
وقــال الخالد« :نحتاج الــى الصين كــدولــة كبرى
وعـضــو دائ ــم فــي مجلس األم ــن للبحث والـتـحــاور
معها ح ــول تـلــك الـقـضــايــا واي ـجــاد تـفــاهــم وحـلــول
بشأنها» ،مضيفا أن الصين تدعم حقوق الشعوب
وتدعم الحريةوالعدالة والمساواة ،و»هذه المواقف
تـتـضــح جـلـيــا فــي جـمـيــع قـضــايــانــا ،وع ـلــى رأسـهــا
القضية الفلسطينية».
ولـفــت الــى الــدعــم المستمر ال ــذي تقدمه الصين
للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني
قــائــا« :استمعنا إلــى تفاعل الرئيس الصيني مع

األزم ــات فــي المنطقة وتخصيص  20مليار يــوان
صيني (نحو  3مليارات دوالر) قروضا إلعادة إعمار
دول في منطقة الشرق األوس ــط» ،معتبرا أن «هذه
المبادرة تعكس ّ
تفهم الصين الحتياجات المنطقة
من أجل السالم ،الى جانب تعزيزها للعالقات بين
الدول العربية والصين.
وشــدد الوزير الخالد على وجــوب التركيز على
ب ــرن ــام ــج الـتـنـمـيــة ال ـت ــي أع ـل ـنــه ال ــرئ ـي ــس الـصـيـنــي
ف ــي ال ـم ـن ـتــدى إلع ـ ــادة اإلعـ ـم ــار ف ــي ع ــدد م ــن ال ــدول
العربية ،مشيرا الى تخصيص الحكومة الصينية
مبلغ  600مليون يــوان (حوالي  100مليون دوالر)
كزيادة لمساعدة سورية واليمن ولبنان واألردن،
إذ ستساهم ه ــذه ال ـم ـبــادرات فــي تخفيف معاناة
الشعوب العربية.
وأك ــد أهـمـيــة إع ــان الـصـيــن زيـ ــادة حصتها في
وكــالــة األم ــم الـمـتـحــدة ل ـغــوث وتـشـغـيــل الالجئين
الفلسطينيين (أون ــروا) لتتمكن الوكالة من القيام
بمهامها على أكمل وجه ،السيما بعد قيام الواليات
المتحدة األميركية بتخفيض مساهمتها فيها.

الصالح والحجرف والروضان والرشيدي خالل المنتدى
وأوضــح أن كلمة الرئيس الصيني في المنتدى
ومــا تضمنته مــن ق ــرارات ومــواقــف تــرســم خريطة
طــريــق وتـضــع ركــائــز لتعزيز ال ـم ـســارات فــي خطة
الشراكة االستراتيجية من شأنها دفع العالقات بين
الصين والدول العربية نحو آفاق أوسع وأرحب.
وقال إن جميع الدول العربية لديها شراكات كبيرة
مع الصين في مجاالت عدة ،إذ عبر عنها عدد من
وزراء الخارجية العرب خالل المنتدى ،مشددا في
الوقت ذاتــه على ضــرورة أن تبنى العالقة العربية
 الصينية على أسس وركائز قوية تعزز من خطةالرئيس الصيني في مبادرة «الحزام والطريق» في
المستقبل.
والتقى الخالد وزير خارجية اليمن خالد اليماني
على هامش أعمال المنتدى وبحثا خالل اللقاء سبل
تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في
المجاالت كافة ،وناقشا آخر التطورات على الساحة
اليمنية والجهود الدولية الهادفة إلــى إيجاد حل
سياسي لألزمة في اليمن والتخفيف من المعاناة
اإلنسانية للشعب اليمني الشقيق إضافة إلى آخر

المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية.
وق ــد ج ــدد ال ـخــالــد اث ـن ــاء ال ـل ـقــاء مــوقــف الـكــويــت
الثابت ووقوفها حكومة وشعبا الى جانب اليمن.
وأكـ ــد أن ال ـكــويــت وع ـب ــر عـضــويـتـهــا غ ـيــر الــدائ ـمــة
ف ــي مـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي ل ـعــامــي  2018و 2019
ستواصل مساعيها في دعم اليمن والمساهمة في
رفع المعاناة اإلنسانية عن الشعب اليمني الشقيق
والتوصل إلــى حل سلمي يعيد األمــن واالستقرار
ً
إلى ربوع اليمن وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار
مجلس األمن .2216
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ً
النصف :الوزيرة أكدت االلتزام بتوزيع  12ألف وحدة سكنية سنويا
أع ـل ـنــت وزي ـ ـ ــرة ال ــدول ــة ل ـشــؤون
االس ـ ـكـ ــان وزيـ ـ ـ ــرة الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
الخدمات جنان بوشهري فتح باب
تقديم طلبات التخصيص لمدينة
جنوب صباح األحمد االحد القادم
لـ  12ألف وحدة سكنية خالل السنة
ال ـمــال ـيــة ال ـحــال ـيــة والـ ـت ــي سـتـكــون
مخصصة بشكل مبدئي للطلبات
االسكانية من سنة  2005وما قبلها.
وقــالــت بــوشـهــري للصحافيين
فـ ــي م ـج ـلــس االم ـ ـ ــة ع ـق ــب اج ـت ـمــاع

ً
ً
الكندري ٢٥٢ :مبنى حكوميا جاهزا
للتشغيل في «صباح األحمد»

قال رئيس اللجنة االسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري انه مع
توزيعات هذا العام سنصل الى توزيع ما يقارب  ٥٨الف وحدة سكنية.
وأضاف الكندري في تصريح صحافي ان  ٪٨٠من المباني الحكومية
بمدينة صباح االحمد سلمت من قبل السكنية للجهات الحكومية وعددها
 ٢٥٢مبنى من أصــل  ٣٠١مبنى جاهز ،مشيرا الــى انــه تم تشغيل ٢٠٩
مبان من قبل الجهات الحكومية وطلبنا من الوزيرة استعجال تسليم
باقي المباني.
وذكر انه سيتم تسليم باقي المباني هذا العام خاصة ان هناك أراضي
سلمت ل ــوزارة التربية لعمل جامعة ومعاهد تطبيقية وأرض لــوزارة
الصحة لبناء مستشفى ،مطالبا وزير الصحة باإلسراع بطرح مناقصة
لبناء مستشفى يخدم األهالي.
وقال الكندري انه تم طرح المناقصات لتنفيذ الجانب االستثماري
وتم تأهيل الشركات وسيكون االختيار عن طريق المزايدة باالضافة
الى سوق تقليدي في مدينة صباح االحمد ،كاشفا انه في شهر أكتوبر
المقبل سيتم فتح المظاريف.

اللجنة االسكانية البرلمانية :اعلنا
في اجتماع اللجنة عن التوزيعات
الـسـكـنـيــة للسنة الـمــالـيــة الحالية
 ،2019/2018الـتــي تتضمن توزيع
 12الف وحدة سكنية لمدينة جنوب
صباح األحمد ،مضيفة :كان لدينا
عـقــد مــع مكتب اس ـت ـشــاري عالمي
لتخطيط المدينة ووقــع العقد في
شهر سبتمبر  ،2017ومدته سنتان
الستالم المدينة مخططة ،ولكن نظرا
اللتزام حكومي قطعته الحكومة مع
المجلس ممثال في اللجنة االسكانية
بــأن تكون هناك تــوزيـعــات سكنية
ل ـم ــدة خ ـمــس سـ ـن ــوات بـحـيــث يتم
توزيع  12ألف وحدة سكنية سنويا،
اكدنا للمكتب االستشاري ضرورة
تـسـلـيــم ال ـمــؤس ـســة االس ـكــان ـيــة 12
الف وحدة سكنية مخططة بالكامل
ل ـتــوزي ـع ـهــا خ ـ ــال ال ـس ـن ــة الـمــالـيــة
الحالية.
وتــاب ـعــت :نسقنا عـلــى مستوى
وزاري مع الجهات الحكومية المعنية
وعلى رأسها وزارة االشغال ووزارة
ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء ل ـض ـمــان تــوفـيــر
ال ـخــدمــات ال ــازم ــة لـمــديـنــة جنوب
صباح االحمد ،والــذي على اثــره تم
االعــان عن توزيع الـ  12الف وحدة
سكنية للسنة المالية الحالية.
واستطردت :سيتم االعــان في
الصحف غدا الخميس عن فتح باب
التخصيص االحــد المقبل ،علمنا
بأن التخصيص سيشمل الطلبات
االس ـك ــان ـي ــة م ــن س ـن ــة  2005وم ــا
قبل ،ومــن ثــم سيتم تحديث سنة

ً
متحدثا إلى الصحافيين عقب االجتماع
النصف

بوشهري وقيادات «السكنية» في اجتماع اللجنة أمس
تقديم الطلب في االشهر القادمة.
وفيما يتعلق بالمشكالت التي
يعاني منها أهــالــي مدينة صباح
األحمد ،قالت بوشهري ان "الــوزراء
المعنيين كــل منهم ق ــام بتشغيل
الخدمات التابعة له ،وأبــدى خطته
ف ــي تـشـغـيــل الـ ـخ ــدم ــات لـلـمــديـنــة،
وأط ـل ـع ـنــا الـلـجـنــة الـسـكـنـيــة خــال
االجتماع على ما يخص المؤسسة
العامة للرعاية السكنية مــن حيث
انجاز المباني الحكومية وتسليمها
للجهات الحكومية لتقوم بدورها
بتشغيلها".
وأوضحت بوشهري :اعلنا انجاز
 301مـبـنــى ع ــام م ــن اج ـمــالــي 316
مبنى عاما ،وتم تسليم  260مبنى
فعليا للجهات المعنية والتي قامت

بدورها بتشغيل النسبة االكبر منها
بــاالضــافــة الــى وضــع هــذه الجهات
للخطط الــزمـنـيــة لتشغيلها هــذه
المباني ،مشيرة الى ان المباني الـ 15
المتبقية سيتم استالمها استالما
اوليا في شهر اغسطس القادم ،ومن
ثم يتم تسليمها للجهات المعنية.
واضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت :اطـ ـلـ ـعـ ـن ــا ال ـل ـج ـنــة
االسكانية البرلمانية على المحور
الخدمي في مدينة صباح األحمد،
والذي تم تسليم بعض اراضيه الى
الجهات المختصة كــوزارة الصحة
القامة مستشفيات حكومية وارض
اخ ــرى ل ـ ــوزارة الـتــربـيــة القــامــة فــرع
لجامعة الكويت وفرع للهيئة العامة
للتعليم التطبيقي ،وأرض ل ــوزارة
ال ـ ـشـ ــؤون ،ب ــاالض ــاف ــة الـ ــى ال ـفــرص

االستثمارية التي طرحتها المؤسسة
على القطاع الخاص لتكون بنظام الـ
 ،B.O.Tواالن تم طرح ارض مخصصة
لمنطقة صناعية وحرفية ومخازن،
واخرى لالستعمال التجاري بكافة
ملحقاته ،كما ان الفرصة الثالثة التي
سوف يتم طرحها عبارة عن سوق
تـقـلـيــدي مـتـكــامــل عـلــى غ ــرار ســوق
المباركية باالضافة الى افرع للبنوك
ولمحطات الوقود.
مــن جـهـتــه ،كـشــف م ـقــرر اللجنة
السكنية البرلمانية النائب راكــان
النصف عن فتح بــاب التخصيص
لـ ـ  12ال ــف وح ــدة سكنية االسـبــوع
الـمـقـبــل ف ــي ج ـنــوب مــديـنــة صباح
األحـ ـم ــد الـسـكـنـيــة لـلـسـنــة الـمــالـيــة
الحالية .2019/2018

نواب :التعاون مع الصين يمنحنا مكاسب كبيرة ومردودات إيجابية
اعتبر عــدد مــن الـنــواب ان الـتـعــاون مــع الصين
يعكس النظرة الثاقبة لصاحب السمو أمير البالد،
مشيدين بجهود سموه في دفع آليات التعاون بين
الــدول العربية والعمالق الصيني واالستفادة من
خبرات الجانب الصيني في مجال التنمية والبناء.
وأشاد النائب خالد العتيبي في تصريح صحافي
بجهود سموه ودوره الواضح في استفادة البالد
من هــذه الــزيــارة بتوقيع سبع اتفاقيات ومذكرات
تفاهم ثنائية بين البلدين في مختلف المجاالت.
ورأى أن االتـجــاه شرقا وصناعة عــاقــات قوية
ومـتــوازنــة مــع الـقــوة الصينية الكبيرة سيكون له
تأثير كبير على الوضع اإلقليمي والدولي عموما.

وأضــاف أن ذلــك سيعطينا خيارات عــدة أهمها
مكاسب كبيرة سيتم تحقيقها بعد ضمان الموقف
الصيني مــؤيـ ًـدا للكويت ولــوجـهــة النظر العربية
والخليجية.
واع ـت ـبــر الـعـتـيـبــي أن ه ــذه ال ــزي ــارات الـمـتـكــررة
لسمو أمير البالد وحرصه على التواصل بنفسه
مــع رئـيــس الـصـيــن س ـتــؤدي إل ــى تـطــويــر عالقاتنا
الدولية مع الصين كونها ً
رقما ًّ
بلد ا يحتل ً
مهما
في معادلة االقتصاد العالمي ،وهي المحرك األكبر
القتصاد العالم.
وبدوره ،ثمن النائب ماجد المطيري الدور الذي
يبذله سمو أمير البالد في رفع أطر التعاون بين

الــدول العربية والصين رغبة في تحقيق مكاسب
اقتصادية تساهم في دفع عجلة التنمية وتنويع
مصادر الدخل.
وأشــاد المطيري في تصريح صحافي بجهود
سموه ونظرته الثاقبة في التعامل مع التطورات
ً
مؤكدا أن االتفاقيات السبع التي
المحيطة بالكويت،
وقعت بين الكويت والصين سيكون لها مردودات
إيجابية على جميع المجاالت الحياتية في بلدنا
الغالي.
وقال المطيري "إن الخبرة السياسية التي يتمتع
بها سمو األمير وسعة أفقه قادته إلى فتح فضاءات
مع العمالق الصيني والحرص على توطيد العالقات

المتوازنة مع جميع الــدول الكبيرة ،مؤكدا أهمية
تأييد دولة مثل الصين لجهود الكويت الدبلوماسية
في ظل التطورات الدولية الراهنة.
واعتبر المطيري أن توطيد العالقات االقتصادية
مــع الصين خـطــوة تنم عــن بعد نظر سمو األمير
ألنـهــا بــاتــت واح ــدة مــن أهــم دول الـعــالــم فــي مجال
االقتصاد.
واعتبر النائب علي الدقباسي ان رؤية صاحب
السمو األمير واضحة واستراتيجية ،فيها الخير
للشعوب وربط للمصالح التي هي أساس السياسة
وال ـع ــاق ــات ال ــدول ـي ــة خــاصــة م ــع ال ـت ـط ــورات الـتــي
يشهدها العالم.

وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـن ـ ـصـ ــف فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
للصحافيين بمجلس األم ــة عقب
اجتماع اللجنة امس :أعلنت وزيرة
الدولة لشؤون االسكان وزيرة الدولة
لشؤون الخدمات جنان بوشهري في
اجتماع اللجنة االسكانية البرلمانية
االل ـ ـتـ ــزام ب ــاالت ـف ــاق ال ـ ــذي كـ ــان منذ
مجلس  2013ويـنــص على توزيع
س ـنــوي لـمــا ي ـقــارب  12أل ــف وحــدة
سكنية سنويا.
وأوض ـ ـ ــح ال ـن ـص ــف :ت ــم ابــاغ ـنــا
بشكل رسمي بشأن توزيعات السنة
المالية  2019/2018بتوزيع  ١٢الف
وح ـ ــدة سـكـنـيــة ف ــي ج ـن ــوب مــديـنــة
صـبــاح األح ـمــد السكنية ،مضيفا:
سيتم فتح باب التخصيص للسنة
الـمــالـيــة الـحــالـيــة االس ـب ــوع المقبل

لجنوب مدينة صباح االحمد لـ 12
ً
ألف وحدة سكنية ،علما بأن الجزء
الجنوبي من المدينة يسع  25الف
وحدة سكنية.
وت ــاب ــع :فـيـمــا يـتـعـلــق بـخــدمــات
م ــدي ـن ــة صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ،ابـلـغـتـنــا
ال ــوزي ــرة بــوشـهــري ط ــرح مجموعة
م ـشــاريــع تتمثل ف ــي ال ـشــراكــة بين
القطاعين العام والخاص وتغطية
القطاعات الخدمية للمدينة.
ول ـفــت الـنـصــف ال ــى ان اجـتـمــاع
السكنية ت ـطــرق ال ــى نـسـبــة انـجــاز
عقود مدينة المطالع "والتي كانت
نسبة مرضية للجنة بحسب ارقام
االسكان ،ونعتقد الى االن ان العمل
م ــرض م ــن قـبــل الـمــؤسـســة الـعــامــة
للرعاية السكنية".

 5نواب يستعجلون النظر بقانون
«التقاعد المبكر» في الدور المقبل
أعلن النائب علي الدقباسي تقديم طلب رسمي لرئيس مجلس اال مــة
الستعجال النظر في قانون التقاعد الجديد الذي ردته الحكومة.
وقال الدقباسي في تصريح صحافي بالمجلس امس :انني تقدمت مع
النواب عبدالله فهاد ومحمد الدالل ورياض العدساني وخالد العتيبي بطلب
االستعجال القرار هذا القانون.
وأضــاف :انني متفائل انه في بداية دور االنعقاد المقبل سيحظى هذا
الطلب بالموافقة كونه من المسؤوليات الجماعية التي توفر حال تشريعيا
وحقيقيا لمشكلة البطالة التي تعاني منها الدولة والمجتمع.
وأكد استمرار المراقبة والمتابعة ،مناشدا النواب ضرورة دعم ومؤازرة
هذا المشروع ،وإقراره في اول جلسة بدور االنعقاد المقبل ،متعهدا للجميع
بتقديم كل التفاصيل المتعلقة به.

عاشور :واهم من يعتقد أن السلطة في مأزق سياسي
أع ـل ــن ال ـن ــائ ــب ص ــال ــح ع ــاش ــور انـ ــه يـقــوم
بمراجعة مواقفه خاصة بعد مواقف النواب
األخ ـي ــرة بجلسة االس ـت ـجــوابــات والجلسة
السرية والميزانيات.
وقــال عاشور في تصريح أمــس :كأعضاء
بالسلطة التشريعية وممثلين لألمة علينا
احترام األحكام القضائية سواء لنا أو علينا،

وال ـت ـصــري ـحــات وال ـم ـطــالــب غـيــر الــواقـعـيــة،
والتهديد باالستقاله ال يحل القضايا ولو
ً
إني شخصيا ال أعتقد ان أحدا بهذا المجلس
يقدم استقالته.
وأضاف :من يعتقد ان البلد والسلطة فى
مأزق سياسي فهو يعيش الوهم ،والدولة
نجحت في تعاملها مع القضايا المطروحة

عبدالله يسأل الحجرف عن المعينين
بقطاع االستثمار في «التأمينات»
وجــه الـنــائــب د .خليل عبدالله
س ـ ــؤاال الـ ــى وزي ـ ــر ال ـمــال ـيــة نــايــف
الحجرف جاء فيه :نمى إلى علمي
وقـ ــوع تـ ـج ــاوزات إداريـ ـ ــة ومــالـيــة
لـ ـل ــوظ ــائ ــف بـ ـقـ ـط ــاع االس ـت ـث ـم ــار
بــال ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة لـلـتــأمـيـنــات
االجـتـمــاعـيــة ،ووج ــود مـمــارســات
خـ ــارجـ ــة عـ ــن ال ـن ـظ ــم وال ـق ــوان ـي ــن
واآللية المتبعة في التعيينات بهذا
القطاع وخاصة في نظام التدرج
الوظيفي ونظام العقود المبرمة
مع المعينين من خارج المؤسسة
وغـ ـي ــر االخ ـت ـص ــاص ـي ـي ــن ب ـق ـطــاع
االس ـت ـث ـمــار سـ ــواء ف ــي الـمـنــاصــب
القيادية أو االستشارية.
وطـ ـل ــب إفـ ــادتـ ــه ب ـك ـشــف ب ـعــدد
الـمـعـيـنـيــن ف ــي ق ـطــاع االسـتـثـمــار
بــال ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة لـلـتــأمـيـنــات
االجـتـمــاعـيــة مـنــذ اس ـتــام المدير
ا لـحــا لــي للهيئة لمنصبه وحتى
ً
تاريخ ورود هذا السؤال ،موضحا
فيه تاريخ التعيين أو التعاقد أو
النقل أو الندب في قطاع االستثمار
والـ ـمـ ـسـ ـم ــى ال ــوظـ ـيـ ـف ــي ل ـل ـم ـع ـيــن
وا ل ـش ـهــادة العلمية والتخصص
األكـ ــادي ـ ـمـ ــي وال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة ال ـع ـم ـل ـيــة
بالمنصب الحالي ،والجهة التي
ً
ك ــان يـعـمــل ب ـهــا ســاب ـقــا وال ـت ــدرج
الوظيفي فــي جهة عمله السابق
وف ــي قـطــاع االسـتـثـمــار ،مــع بيان
ال ـ ــرات ـ ــب الـ ـشـ ـه ــري ف ـ ــي وظ ـي ـف ـتــه
السابقة وراتبه الحالي في قطاع
االس ـت ـث ـمــار حـيــن الـتـعـيـيــن وآخ ــر
زيادة للراتب – إن وجد.
كـ ـم ــا طـ ـل ــب تـ ـ ــزويـ ـ ــده ب ـن ـس ـخــة
مـ ــن ال ـه ـي ـك ــل ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ل ـق ـطــاع
اال سـتـثـمــار المعتمد بالمؤسسة
ال ـعــامــة لـلـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة،
وبيان ما إذا تم استحداث إدارات
أخ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع وتـ ــاريـ ــخ
استحداثها مع توضيح ما إذا تم
اعتماد هذه اإلدارات حسب اللوائح
والنظم ،ومدى موافقة ما استحدث
م ــع ق ـ ــرار م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء بـشــأن
ضـبــط نـمــو الـهـيــاكــل التنظيمية،
وتسبيب حاجة قطاع االستثمار

خليل عبدالله

لـهــذه اإلدارات ،مــع تــزويــده كذلك
ب ـك ـشــف ي ــوض ــح عـ ــدد الـمـعـيـنـيــن
ب ـ ــاإلدارات الـجــديــدة بـهــذا القطاع
ً
وم ــن منهم تــابــع أســاســا للقطاع
نفسه و م ــن منهم تــم تعيينه من
خارج القطاع والجهة القادم منها
ً
واإلدارة المعين فيها حاليا.
وطـلــب ايـضــا تــزويــده بالقرار
الـ ـص ــادر بـتـعـيـيــن رئ ـي ــس قـطــاع
االس ـت ـث ـمــار بــالـمــؤسـســة الـعــامــة
للتأمينات االجتماعية ،مع إرفاق
نـســخ عــن بـيــانــات كــامـلــة تتعلق
ب ـش ـه ــادات ــه ال ـع ـل ـم ـيــة وسـ ـن ــوات
خـ ـب ــرت ــه ال ـع ـم ـل ـي ــة وت ـخ ـص ـصــه
األكاديمي والجهة التي كان يعمل
ً
بها سابقا والمسمى الوظيفي
في جهة عمله السابقة والراتب
ً
الذي كان يتقاضاه سابقا وراتبه
الحالي ،مع توضيح ما إذا كانت
خبرته في عمله السابق تتوافق
مــع الحاجة إليه فــي مهام عمله
ال ـح ــال ــي وخ ــاص ــة ف ـي ـمــا يتعلق
بإدارة واستثمار وحماية حقوق
وأموال المتقاعدين.
وت ـس ــاءل ع ـبــدال ـلــه :م ــا مــوانــع
تـ ـعـ ـيـ ـي ــن وتـ ـ ــرق ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـ ــن ي ـع ـم ــل
بــالـمــؤسـســة الـعــامــة للتأمينات
االجتماعية للمناصب المتعلقة
ً
سواء برئاسة قطاع االستثمار أو
في اإلدارات الجديدة المستحدثة
فيها؟

على الساحة السياسية ألنه ببساطة لغة
المصالح تفوقت على المبادئ.
وتــابــع :علينا مــراجـعــة مــواقـفـنــا ونقيم
الوضع خاصة بعد مواقف النواب األخيرة
بجلسة االس ـت ـجــوابــات والـجـلـســة السرية
ً
والميزانيات وهذا ما أقوم به شخصيا.
صالح عاشور

ةديرجلا
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الحصانة النيابية

بيزا

غاي أرتشر*

نصت المادة  110من الدستور على ما يلي" :عضو
م ـج ـل ــس األ مـ ـ ــة حـ ــر ف ـي ـم ــا ي ـب ــد ي ــه مـ ــن اآلراء واأل ف ـ ـكـ ــار
بالمجلس أو لجانه ،وال تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال
من األحوال".
والنص واضح أن النائب يحميه الدستور فيما عبر
عـنــه مــن أ ف ـكــار أو آراء عــا مــة تـخــص مهمته ودوره في
القضايا المطروحة على المجلس ،ولم بعطه الحق في
التجريح واإلهانة أو تلفيق التهم ألي مسؤول أو فرد
بحيث يكون مختبئا وراء هذه المادة.
الدستور ال يمكن أن يقبل إهانة مواطن ألي سبب،
وال يـمـكــن تــو ج ـيــه تـهـمــة ل ـم ـســؤول إال ب ــو ج ــود إ ث ـبــات
أو نتيجة تحقيق مــن المجلس أو إ حــدى لـجــا نــه ،وقد
حــدث فــي ا لـمــا ضــي و مــا زال أن يـقــوم نــا ئــب بالتعرض
ألفراد دون وجه حق وبدون أي تحقيق مسبق أو إدانة
رسـمـيــة ،ولــأســف فــإنـنــا شــاهــدنــا تــاسـنــا بـيــن الـنــواب
ّ
تمت للعمل النيابي
أنفسهم وإطالق تعابير سوقية ال
وال األخالق العامة بصلة؛ مما أثر في مكانة النواب عند
الناس وفي سمعة المجلس محليا وإقليميا.
إن ا لــد س ـتــور ال يـسـمــح لـلـنــا ئــب أن يـشـتــم م ــن يـشــاء
و يـســيء إ لــى ا لـنــاس كما يــر يــد ،وإن حــر يــة التعبير عن
اآلراء واأل فـ ـك ــار ال تـعـنــي أ بـ ــدا ح ــر ي ــة ا ل ـش ـتــم واإل ه ــا ن ــة
وتلفيق التهم ،فهذا تصرف خارج عن سياق الدساتير
وخارج عن أصول األدب ،وال بد أن تضاف إلى الالئحة
الداخلية لمجلس األمة مادة تمنع التجاوز والخروج
عن اللياقة واألدب.
بعض النواب وجدوا في طول اللسان وبدون موضوع
مفيد للناس وسيلة للتنفيس أو التظاهر بالشجاعة،
و يـعـتـقــدون أ نـهــم بــذ لــك يخيفون الحكومة ويحصلون
مـنـهــا عـلــى مــزا يــا ،و يـلـقــون تشجيعا مــن المستفيدين
مــن تلك العطايا ،و لـعــل النائب ا لــذي تـعــرض لقياديي
األمانة العامة للمجلس أفضل دليل على العالقة بينه
وبين أعداء الوطن من مغردين مرتزقة همهم األول إثارة
البلبلة واإلساء ة إلى نظامنا الدستوري.
كــم م ـســؤول ومـسـتـشــار جــوبــه بـكـلـمــات أق ــل مــا يقال
عـنـهــا أن ـهــا بــذي ـئــة ،وق ــد ق ــال ل ــي أح ــد الـم ـســؤولـيــن في
"الخدمة المدنية" كيف تعرض له أحد أعضاء اللجان
وأمام أعضاء اللجنة ،واستهزأ به وأسمعه كالما قاسيا،
والسبب كما بين لــي أن ا لـمـســؤول ر فــض عرضا قدمه
النائب للخدمة المدنية فيه مصلحة خاصة للنائب.
النائب ا لــذي أ هــان قياديي األ مــا نــة العامة للمجلس
فشل في انتخابات الرئاسة ومن يومها ال يترك وسيلة
إال افتعلها للتنفيس عن فشله ،وال يهمه من يصيبه في
طريقه ،و قــد جــاء رد نقابة العاملين باألمانة ثم بيان
األمانة العامة باألمس في إدانة واضحة لهذا التصرف.
واألم ـث ـل ــة ك ـث ـيــرة ل ـســوء ت ـصــرف ب ـعــض ال ـن ــواب ولــن
يـتــوقــف ه ــذا الـسـلــوك إال بــوضــع ضــوابــط فــي الــائـحــة
الداخلية للمجلس لتحفظ كرامة الناس وتمنع االتهام
بدون تحقيق أو دليل.

أتمنى ذكــرى استقالل سعيدة لألميركيين
الـقــائــل المتبقين فــي مــوسـكــو ،فــا ننسى أن
ً
األوضاع لم تكن دوما بهذا السوء ،على العكس
ً
كــانــت جـيــدة ج ــدا ،وقــد ال تـكــون الـيــوم بالسوء
ً
الذي تبدو عليه ،مع أنها متردية جدا على بعض
المستويات.
ال يــزال الميل الروسي إلى السلع األميركية
ً
مـسـتـمــرا بــا هـ ــوادة ،فـقــد تـفــوقــت "الـهـمـبــرغــر"
عـلــى "ال ـســوشــي" ،فـغــدت الـطـبــق ال ــذي ال تخلو
منه قائمة الطعام في أي مطعم ،كذلك ال تزال
المطاعم األميركية الطراز تلقى شعبية كبيرة
ً
ً
وانـ ـتـ ـش ــارا واس ـ ـعـ ــا .ع ـل ــى ن ـح ــو م ـم ــاث ــل ي ـبــدو
ً
الجيل الجديد من المحترفين الــروس مأخوذا
بالطابع العصري ،والشركات الناشئة ،ووادي
السليكون ،والتعطيل ،وكما يؤكد معظمنا نحن-
األميركيين -المقيمين في روسيا ،لم تكن معاداة
ً
الواليات المتحدة يوما شخصية ،مهما بلغت
األوض ــاع السياسية مــن الـســوء ،لكن المشكلة
تكمن في أن عددنا نحن -األميركيين -ما عاد
ً
كبيرا لنؤكد ذلك .يعتقد معظمنا أن نحو 80%
من األميركيين الذي كانوا يقيمون من قبل في
روسيا قد رحلوا خالل السنوات األربع الماضية.

د .عبد المالك خلف التميمي
عندما وصلت أول مرة إلى موسكو في أواخر
تسعينيات ال ـقــرن الـمــاضــي ،كــانــت األس ـطــورة
األميركية وافتتان روس كثر بالواليات المتحدة
في أوجهما ،وكانت األوضاع ممتازة.
قبل عشرين سنة ،كــان عــدد المطاعم للفرد
ً
ً
ّ
الــواحــد قليال ج ــدا فــي مــوسـكــو ،وشــكــل مطعم
"س ـتــاراليــت" فــي محطة مـتــرو ماياكوفسكايا
الـمــركــز االجـتـمــاعــي فــي موسكو بالنسبة إلى
مـجـتـمــع ال ـم ـغ ـتــرب ـيــن ،وق ـب ــل سـ ـن ــوات نجحت
مجموعة من رجال األعمال األميركيين في إقحام
مطعم الوجبات الخفيفة األميركي األصلي هذا
ً
وسط حديقة "أكفاريوم" ،علما أنهم كرروا هذه
التجربة مرات عدة بنجاح ،ولكن بعدما خرجت
روسيا من مرحلتها المضطربة في تسعينيات
الـقــرن الـمــاضــي وشـهــدت موسكو والدة ُ طبقة
ً
وسـطــى أكـثــر رقـيــا كــانــت تنمو بسرعة ،أقفلت
ُ
ً
مطاعم كثيرة واستبدلت بأخرى أكثر إتقانا:
َ
مطعمي
مطاعم تبيع السوشي بالتأكيد ،لكن
"ستاراليت" و American Bar and Grillواصال
العمل بقوة وزخم.
ً
ومــع تنامي الـثــروة الــروسـيــة ،الحظت ميال
ً
ج ـ ــدي ـ ــدا ،ف ـس ـ ّـرن ــي أن أرى أع ـ ـ ــداد ال ـشــاح ـنــات

جورج كاستانيدا*

وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـت ـج ــارة وال ـت ـعــري ـفــات
ال ـج ـمــرك ـيــة ،ح ـيــث ال تـ ــزال م ــواق ــف الــرئـيــس
الـمـكـسـيـكــي غ ـيــر م ـع ــروف ــة ،ف ــإن ال ـعــديــد من
مقترحاته االقتصادية تتناقض مع خطاب
نـ ــاف ـ ـتـ ــا ،وإن خـ ـف ــض أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
المنتجات الزراعية ،وضمان إنتاج المكسيك
لما تستهلكه ،يتعارض مع العديد من أحكام
نــافـتــا وم ــع ه ــدف تــرامــب فــي خـفــض العجز
التجاري الثنائي في الواليات المتحدة.
وقد تعهد "أملو" ،الذي سيتولى منصبه
ف ــي األول م ــن دي ـس ـم ـبــر ،بـتــأيـيــد الـمـعــاهــدة
وم ــواص ـل ــة ال ـم ـحــادثــات لـمــراجـعـتـهــا ،حتى
فـ ــي أفـ ـض ــل الـ ـ ـح ـ ــاالت ف ـ ــإن ت ـغ ـي ـيــر ال ـح ــرس
س ـيــؤخــر أي ات ـف ــاق أو مــواف ـقــة نـهــائـيــة من
الدول الثالث ،وفي هذه األثناء فإن تهديدات
تــرامــب المستمرة باالنسحاب مــن نافتا أو
فرض تعريفات جمركية جديدة -على سبيل
المثال ،على صــادرات السيارات المكسيكية
إلى الواليات المتحدة -سيزعج حتما القادة
الجدد للمكسيك.
قد تكون الهجرة موضوعا أكثر حساسية،
وإن إصرار ترامب على بناء جدار على طول
الـحــدود ،والـعــدد المتزايد من المكسيكيين
الذين يتم ترحيلهم من الــواليــات المتحدة،
وال ـم ـهــاجــريــن م ــن أم ـيــركــا الــوس ـطــى الــذيــن
ي ـع ـبــرون الـمـكـسـيــك ،واالح ـت ـج ــاز المنفصل
ألطفال المهاجرين ،والضغط الدبلوماسي
والـخـطــابــي مــن جــانــب تــرامــب عـلــى كــل هــذه
الجبهات ،لن يجعل األمور أسهل ،وإن خضوع
بينيا نييتو لـلــوال يــات المتحدة فــي معظم
هذه األمور ،منذ أن زار ترامب المرشح آنذاك
مدينة مكسيكو في ذروة حملته الرئاسية،
سيقود أندريس لتمييز نفسه قدر المستطاع
من خالل الدفاع عن ترامب كلما أمكنه ذلك،
حتى بشكل رمزي.
وق ــد أع ـلــن بـيـنـيــا نـيـيـتــو أن ــه سيستخدم
الهجرة واألمن كورقة مساومة في السعي إلى
اتباع نهج شامل لجميع القضايا المدرجة
فــي ج ــدول األع ـمــال الـثـنــائــي ،لكنه لــم يفعل
ذلك ،وبمجرد أن يذهب أندريس إلى أبعد من
وجهات نظره البسيطة ويفهم مدى تعقيد
القضايا المطروحة ،فإنه سيميل إلى فعل ما
لم يجرؤ بينيا نييتو على فعله.
يمكن للمكسيك استخدام عدد من القضايا
المتعلقة بالهجرة ،مثل تخفيف القيود على
حــدودهــا الجنوبية مع غواتيماال أو رفض
الـسـمــاح بــدخــول الـمـهــاجــريــن مــن الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة م ــا ل ــم ت ـكــن ال ـس ـل ـطــات األمـيــركـيــة
قادرة على تأكيد جنسيتهم المكسيكية ،ومع
اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في
نوفمبر ،وحملة االنتخابات الرئاسية لعام
 ،2020سيجد ترامب صعوبة في الكف عن
تأجيج عداء مؤيديه.
ت ــوج ــد م ـكــاف ـحــة الـ ـمـ ـخ ــدرات ف ــي مـفـتــرق
ط ــرق م ـمــاثــل ،ف ــا تـظـهــر أزمـ ــة األفـ ـي ــون في
الواليات المتحدة أي عالمة التحسن ،نظرا
إلى أن جزءا كبيرا من الهيروين والفنتانيل
المستهلك في أميركا يأتي بشكل مباشر أو
غير مباشر من المكسيك .وعلى عكس ذلك
ي ـقــوم ع ــدد مـتــزايــد مــن ال ــوالي ــات األمـيــركـيــة
بتشريع الماريغوانا الطبية أو الترفيهية،
وك ــذل ــك ك ـن ــدا ،ف ــي ح ـيــن أن "أمـ ـل ــو" متحفظ
للغاية على هــذه األم ــور وي ـعــارض أي نوع

الـصـغـيــرة ت ــزداد فــي مــوسـكــو ،والــافــت للنظر
أن الـكـثـيــر مـنـهــا ام ـت ـلــك دوالـ ـي ــب ض ـخ ـمــة ،في
ُ
حين زي ــن بعضها بشكل ص ــادم بشتى أنــواع
ُ
الــرســوم الـجــامـحــة .أدرك ــت على مــر الـعـقــود أن
ً
هذين البلدين يتشاركان حقا في عدد كبير من
ً
الـمــزايــا واألهـ ــواء ،فـضــا عــن نقص محبب في
ً
ُ
الرقي ،وبمرور الوقت رأيت ما ظننته انشغاال
غير صحي بالثقافة األميركية يتوازن ويصبح
ً
ً
ً
أكثر اعتداال وتقديرا ليكتسب بعد ذلك طابعا
ً
روس ـي ــا ،لـنـتــأمــل فــي مـثــال الـهـمـبــرغــر .تضيف
المطاعم الروسية اليوم لمساتها الفريدة إلى
ّ
وتحولها إلى أطباق خاصة
وصفات الهمبرغر
بـهــا ،صحيح أن الـمـطــاعــم األمـيــركـيــة مــا زالــت
مـنـتـشــرة ،إال أن مـطــاعــم روس ـيــة تـتـطــور منها
لتبتكر طابعها الخاص وتبني ما ورثته ،لكن
المفرح أن حب الشاحنات بدواليبها الضخمة
لــم ي ـخـ ُـب ،قــد ال نـكــون إخ ــوة وأخـ ــوات ،إال أننا
بالتأكيد أبناء عم.
ً
إذا ،م ـه ـمــا اس ـت ـم ــر ال ـ ـتـ ــردي ف ــي ال ـع ــاق ــات
األمـيــركـيــة-الــروسـيــة ،يبقى الـتـجــاذب الــروســي
ً
واألميركي قويا في رأيي.
* «موسكو تايمز»

المشكلة في كتابة ًأحداث حقب ماضية ،بمنهجية وعلمية
وعقالنية تثير خالفا ،ويجد المتعامل معها صعوبة في
كتابتها بيد أن التعامل مع التاريخ المعاصر أكثر صعوبة،
والذي يؤثر السالمة يبتعد عنها ،لكننا غارقون فيها
ونريد توصيل رسالتنا إلى الناس.
لقد وقعت أحداث ،وحدثت متغيرات في هذه المرحلة
ا ل ـت ــي ن ـع ـي ـش ـهــا ،وإذا ك ـنــا ن ـت ـفــق ع ـلــى أن و ث ــا ئ ــق هــذه
ً
األ حــداث ستظهر الحقا  ،وأ نــه في اإلمكان كتابة تاريخ
بعض ا لــو قــا ئــع وا لـمــا مــح ا لـعــا مــة ،فــإن المشكلة أمامنا
هــي ا لـتــار يــخ السياسي كيف تكتبه وأ نــت شــا هــد عيان
على أحداثه؟
لعل المعوقات تشمل اآلتي:
 -1ازد ح ــام المرحلة بــاأل حــداث ،ا لـتــي تشمل ا لـصــراع
والحروب األهلية ،والتدخل الخارجي اإلقليمي والدولي،
وا لـتـطــرف بكل أ نــوا عــه ،والتخلف وا لـفـســاد ،و هــو كثير
وكبير ال تستطيع حمله الجمال.
 -2وجود أنظمة دكتاتورية قمعية ال تؤمن بالتعددية
الديمقراطية.
 -3متغيرات تاريخية مفاجئة ،و صــراع األ ضــداد من
حولنا.
 -4زخـ ــم إع ــام ــي ي ـ ّـدع ــي أغ ـل ـبــه أنـ ــه ي ـم ـلــك الـحـقـيـقــة،
ويقدمها للناس ،وهي ليست كذلك ،خصوضا عن طريق
وسائل التواصل االجتماعي!
 -5ض ـعــف واضـ ـط ــراب م ـع ـلــومــات م ـص ــادر األح ـ ــداث،
وب ـع ـض ـهــا ي ـف ـت ـقــد ال ـم ـص ــداق ـي ــة ف ــي ن ـق ــل ال ـم ـع ـلــومــة أو
تحليلها.
 -6تتسم المرحلة بالشخصانية والمبالغة المفرطة
ً
ً
أ حـيــا نــا  ،مما يجعل األ مــر صعبا بالنسبة إ لــى المؤرخ
الموضوعي والعقالني ،ولما تكون السياسة متغيرة،
والكتابة فيها كذلك ،فكتابة التاريخ مختلفة ألنها ثابتة
وموثقة مهما تغيرت األحوال.
نعم إن المشكلة كذلك بالنسبة إلى كتابة أحداث حقب
ً
ماضية ،بمنهجية وعلمية وعقالنية تثير خالفا ،ويجد
المتعامل معها صعوبة في كتابتها بيد أن التعامل مع
التاريخ المعاصر أكثر صعوبة ،وا لــذي يؤثر السالمة
يبتعد عنها ،لكننا غارقون فيها ونريد توصيل رسالتنا
إلى الناس ،بيد أن ما ينبغي لفت األنظار إليه هو :الذي
يكتب عن الماضي البعيد ليس كمن يكتب عن الماضي
القريب المتصل بالحاضر.
و كــا تــب هــذه األ سـطــر يعاني هــذه األز م ــة ،لكنه كلما
ً
و جــد ثقبا فيه بصيص نــور أ طــل منه ،و قــال رأ يــه وذلك
ً
مـتــاح مـهـمــا ادلـهـمــت الـخـطــوب ،وقــد عــاش غـيــرنــا ربما
ً
ظ ــروف ــا أص ـع ــب ،ل ـكــن مـعــانــاتـنــا تـشـمــل ال ـق ـلــق الـنـفـســي
ً
واالضطراب الذهني خوفا من المجهول ،لكننا سنستمر
في الكتابة.

تالنغ موفوكينغ*

المكسيك تنتخب ترامب الخاص بها

أثـ ــار الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب
غضب الـعــالــم ط ــوال األشـهــر الثمانية عشر
ال ـم ــاض ـي ــة ،وال ي ــوج ــد ب ـل ــد ي ـع ــان ــي بـسـبــب
وجوده في السلطة أكثر من المكسيك ،ومن
ب ـيــن الـمـتـنــافـسـيــن الــرئـيـسـيـيــن ال ـثــاثــة في
االنتخابات الرئاسية التي أجريت للتو في
المكسيك ،لم يكن أي منهم على استعداد مثل
الفائز أندريس مانويل لوبيز أبرادور ،الملقب
بـ"أملو" لمواجهة غضب البيت األبيض ،ومع
ذلــك اخـتــاره الشعب المكسيكي ،وسيتعين
عليه التعامل مع ترامب في معظم (إن لم يكن
طوال) فترة رئاسته التي تبلغ ست سنوات.
لـ ــم ت ـك ــن عـ ــاقـ ــات ال ـم ـك ـس ـيــك ب ــال ــوالي ــات
المتحدة موضوع حملة مركزية ،كما أنها لن
تكون ضمن أولويات أندريس مانويل ،لكنها
ستؤثر بالتأكيد على المكسيكيين أكثر من
معظم القضايا األخرى.
هناك أوجه تشابه بين أندريس وترامب،
ويبدو أن كليهما من القوميين االقتصاديين
المتحمسين :يــأمــل تــرامــب جـعــل الــواليــات
المتحدة تتمتع باالكتفاء الذاتي في األلمنيوم
والصلب ،في حين يسعى "أملو" إلى تحقيق
الشيء نفسه فيما يتعلق للمكسيك في الذرة
والقمح ولحم البقر ولحم الخنزير والخشب.
كالهما يــرفــض الـمـعــاهــدات الـتـجــاريــة ،على
الرغم من أنهما يخففان نفورهما باالنتقائية
النفعية :لقد انسحب ترامب من الشراكة عبر
المحيط الهادئ ،ولكن ليس اتفاقية التجارة
ال ـح ــرة ألم ـيــركــا الـشـمــالـيــة (ح ـتــى اآلن) ،في
حين يقول أندريس إنه سيستمر في إعادة
التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة ألميركا
الشمالية مع الواليات المتحدة وكندا على
غ ــرار نـهــج الــرئ ـيــس ال ـحــالــي إنــري ـكــي بينيا
نييتو.
ك ــا ال ــرج ـل ـي ــن يـ ـك ــره ب ـل ــد اآلخـ ـ ــر وي ـع ـمــل
إلرض ــاء مــؤيــديــه القوميين ،الــذيــن يدفعون
ً
أحـ ـي ــان ــا أع ـم ــق م ـش ــاع ــره ــم ن ـح ــو ال ـت ـط ــرف،
لكنهما يعلمان أنه يتعين عليهما التفاوض
والتوفيق والتكيف مع الحقائق.
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أوجـ ــه ال ـت ـشــابــه هـ ــذه -أو
ب ــاألح ــرى بـسـبـبـهــا -م ــن ال ـمــؤكــد أن تــرامــب
وأن ــدري ــس س ـي ـغــرقــان ال ـع ــاق ــات األمـيــركـيــة
المكسيكية فــي أعـمــاق جــديــدة مــن الشكوك
وال ـت ــوت ــر ،ح ـيــث إن ال ـع ــوام ــل الـمــوضــوعـيــة
والحماسة الذاتية تؤدي إلى تفاقم التوترات
القديمة وتغذي التوترات الجديدة ،وستستمر
التجارة وقضايا الهجرة والمخدرات واألمن
والقضايا اإلقليمية في الهيمنة على األجندة
الثنائية ،وعلى جميع هذه الجبهات سيواجه
أنــدريــس الرئيس األميركي األكثر خصومة
قرابة قرن من الزمان.

لماذا الكتابة؟!

الثقافة األميركية الروسية

علي البداح

رغبة التغيير ًفي المكسيك جعلت
فوز أملو حتميا ،لذلك يتعين على
مواجهة النتائج المترتبة
المكسيكيين
ً
على اختيارهم ،تماما كما يجب أن
يواجه بلدهم عواقب الخيار الذي
اتخذته الواليات المتحدة في عام
.2016

7

زوايا ورؤى

إنهاء الحرب العالمية األميركية على الحرية اإلنجابية
من التشريع القانوني ،فإنه سيصعب عليه
الـحـفــاظ عـلــى مـسـتــويــات ال ـت ـعــاون السابقة
مع الواليات المتحدة بشأن إنفاذ العقاقير.
إن ع ـ ــداء ال ـش ـعــب ت ـج ــاه ت ــرام ــب واالس ـت ـي ــاء
م ــن ال ـط ـب ـي ـعــة ال ـس ــري ــة وال ـت ــدخ ـل ـي ــة ،ورب ـمــا
غير القانونية للتعاون ال ــذي أقــامــه سلفاه
السابقان لن يجعل األمر سهال.
وقد أشار "أملو" إلى أنه يؤمن بالعفو عن
مــزارعــي نـبــاتــات الـمــاريـغــوانــا والخشخاش
(ن ـب ــات م ـخ ــدر) ،ول ـكــن لـيــس لـكـبــار الـتـجــار،
غير أن الخط الفاصل بينهما ليس واضحا
دائما ،فالمزارعون في غيريرو ،على سبيل
المثال ،يــزرعــون أمــابــوال للكارتالت ،وليس
لـلـمـكــاســب الـشـخـصـيــة ،ل ــن تـتـســاهــل إدارة
مكافحة المخدرات في الواليات المتحدة مع
أي تراجع عن التزامات الرؤساء المكسيكيين
السابقين باالستمرار في شن حرب اختيار
مكلفة ودمــويــة وعقيمة على المخدرات في
المكسيك.
وبطبيعة الحال ،هناك قضايا أخــرى في
األجـ ـن ــدة األمـيــركـيــة-الـمـكـسـيـكـيــة ،بـ ــدءا من
تـبــادل المعلومات االستخبارية ومكافحة
اإلرهاب إلى األزمات اإلقليمية مثل فنزويال
ونيكاراغوا وكــوبــا ،وسيحافظ "أمـلــو" على
الـتـعــاون المكسيكي فــي المجموعة األولــى
من القضايا ،في حين سيتراجع عن موقف
المكسيك التقليدي والعنيف ضــد التدخل
في الدبلوماسية اإلقليمية ،لكن ترامب يهتم
باألمن أكثر من اهتمامه بالرئيس الفنزويلي
نـ ـيـ ـك ــوالس مـ ـ ـ ـ ــادورو أو دانـ ـ ـي ـ ــال أورتـ ـيـ ـغ ــا
نيكاراغوا ،والذي يمكن أن يساعد في تجنب
حدوث انقسام حقيقي.
وإن الرغبة في التغيير في المكسيك ،فضال
عــن ع ــدم الـكـفــاءة وف ـقــدان مـصــداقـيــة اإلدارة
ً
الـســابـقــة ،قــد جـعــل ف ــوز أمـلــو حـتـمـيــا ،واآلن
يتعين على المكسيكيين مواجهة النتائج
ً
المترتبة على اختيارهم ،تماما كما يجب أن
يواجه بلدهم -أكثر من أي بلد آخــر -عواقب
الخيار الــذي اتخذته الــواليــات المتحدة في
عام .2016
* وزير خارجية المكسيك السابق
( ،)2003-2000وأستاذ العلوم السياسية
ودراسات أميركا الالتينية والكاريبي
بجامعة نيويورك.
«بروجيكت سينديكيت»2018 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

من أوجه التشابه بين
أندريس وترامب أن
كليهما من القوميين
االقتصاديين
المتحمسين

لكل امرأة ،في جنوب
إفريقيا ،الحق القانوني
في التحكم في خيارات
الصحة اإلنجابية لها
واتخاذ قرارات بشأنها،
ولكن ُيداس هذا الحق
باألقدام بشكل من أشكال
االستعمار الجديد الذي
يربط المعونة باألهواء
السياسية للحزب األميركي
الحاكم.

ال بد للبلدان
النامية أن
تتحاشى
المعونة
المقيدة
لقدرة مقدمي
الخدمات
الصحية على
ً
العمل وفقا
للقوانين
المحلية

أباحت بــادي اإلجهاض قبل أكثر من عقدين
من الزمن ،ولكن في  23يناير  ،2017سلب الرئيس
األميركي دونالد ترامب حقي حتى في كتابة كلمة
"إجهاض".
بـصـفـتــي طـبـيـبــا ف ــي ج ـن ــوب إفــري ـق ـيــا ،قــدمــت
خ ــدم ــات اإلجـ ـه ــاض ألك ـثــر م ــن ع ـقــد م ــن ال ــزم ــان،
وكـجــزء مــن عملي ،غالبا مــا كنت أق ــوم بتحرير
مــواد تعليمية لمنظمة غير حكومية تعمل في
مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.
ُ
وك ــان ــت تـلــك ال ـن ـصــوص ت ـق ــدم إل ــى ال ـشــابــات في
جنوب إفريقيا معلومات منقذة للحياة عن قضايا
متعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية ،بما في
ذلــك تحديد الـنـســل ،والـعـنــف الجنسي ،وقــانــون
اإلجهاض التقدمي في بالدنا.
ولـكــن بـعــد يــومـيــن مــن االنـتـخــابــات الرئاسية
األم ـيــرك ـيــة ف ــي نــوفـمـبــر  –2016وق ـب ــل أك ـث ــر من
شهرين من تنصيب ترامب– توقفت المنظمة غير
الحكومية التي أعمل بها عن توزيع دليل بشأن
الصحة اإلنجابية أل نــه يحتوي على معلومات
عــن حــق جـنــوب إفــريـقـيــا الـمـُكـفــول دسـتــوريــا في
اإلجهاض ،ومنذ ذلك الحين ،أعيد طبع الدليل ،مع
حذف جميع ما ورد فيه من إشارات إلى اإلجهاض.
وسبب هذه الرقابة الذاتية هو سياسة أميركية
ُ
ُ
تعرف باسم "سياسة التكميم العالمي" ،طرحت
ه ــذه الـسـيــاســة ألول م ــرة فــي ثـمــانـيـنـيــات الـقــرن
الـعـشــريــن وأحـيـتـهــا ك ــل إدارة جـمـهــوريــة تــولــت
الحكم منذ ذلــك الـحـيــن ،وتحظر هــذه السياسة
منح المعونة الخارجية األميركية للمنظمات التي
تقدم خدمات اإلجهاض واالستشارات واإلحاالت
الـخــاصــة بــه أو ال ـتــي تــؤيــد اإلج ـه ــاض ،وعـنــدمــا
أعــادت إدارة ترامب إحياء هــذه السياسة بشكل
رس ـمــي ،قــامــت بـتــوسـيــع قــائـمــة بــرامــج المعونة
الــدولـيــة الـتــي جعلت التمويل مـشــروطــا بتلبية
معايير مكافحة اإلجهاض.
وتتلقى جنوب إفريقيا ،مثلها مثل كثير من
البلدان النامية ،مئات الماليين من الدوالرات من
الواليات المتحدة كل عام ،ففي عام  ،2016تلقى
بـلــدي  531مـلـيــون دوالر مــن الــوكــالــة األميركية
للتنمية الدولية ( )USAIDللمساعدة على تمويل
برامج "الصحة والسكان" ،ورغم أن هذه المساعدة
قد حققت خيرا كثيرا ،فإن الشروط المصاحبة لها
أيدينا.
تكبل ُّ
وتــدخــل الــواليــات المتحدة فــي مجال الرعاية
الصحية ليس باألمر الغريب على سكان جنوب
إفريقيا ،فقد سبق لنا أن تعايشنا مع هذا القانون،
ففي أثناء إدارة جــورج دبليو بــوشُ ،على سبيل
الـمـثــال ،عــانــت الـصـحــة اإلنـجــابـيــة ،وق ـضــي على
الجزء األعظم من الخدمات التعليمية المرتبطة
ب ــاإلجـ ـه ــاضُ ،
وم ـ ِـن ــع م ـقــدمــو ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
ال ــذي ــن ي ـت ـل ـقــون ت ـمــويــا م ــن ال ــوك ــال ــة األم ـيــرك ـيــة
للتنمية الــدول ـيــة م ــن مـنــاقـشــة اإلج ـه ــاض حتى
مع النساء الحوامل المصابات بفيروس نقص
المناعة البشرية .وفي ضوء هذا التاريخ ما فتئ
المتخصصون فــي مـجــال الــرعــايــة الصحية في
جنوب إفريقيا– وكثير غيرها من البلدان– يدقون
ناقوس الخطر بشأن سياسة ترامب الموسعة.
حتى عندما عــاد التمويل األمـيــركــي فــي ظل
إدارات الـحــزب الديمقراطي ،واجـهــت النساء في
جـنــوب إفريقيا معاناة كبيرة فــي الــوصــول إلى
خدمات اإلجـهــاض ،ورغــم أن عمليات اإلجهاض
مـكـفــولــة دس ـت ــوري ــا م ـنــذ ع ــام  ،1996ف ــإن نسبة
الـ ـعـ ـي ــادات وال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـع ــام ــة ال ـت ــي تـقــدم
خــدمــات اإلج ـه ــاض تبلغ  5%ف ـقــطُ ،
وي ـج ــرى ما

يصل إلى نصف عملية اإلجهاض في مرافق غير
آمـنــة ،وانـتـشــرت الـمـنـشــورات الــدعــائـيــة الخاصة
بعمليات اإلجهاض غير القانونية في البلد ،بما
في ذلك على مداخل وزارة الصحة الوطنية ،في
مدينة بريتورياَ ،
ويعد أصحاب هذه المنشورات
بـعمليات خطيرة "لــإجـهــاض فــي الـيــوم نفسه"
قد تشمل تناول مجموعة عشوائية من األقراص
وإج ـ ــراء الـعـمـلـيــات ال ـتــي ت ـعــرض ال ـن ـســاء لخطر
اإلجهاض غير المكتمل ،ومرض اإلنتان ،بل الموت.
وفــي الـعــام الـمـنـصــرم ،أص ــدرت منظمة العفو
الدولية تقريرا يوضح بالتفصيل ما يجب القيام
ب ــه ل ـض ـمــان أن ع ـم ـل ـيــات اإلجـ ـه ــاض ف ــي جـنــوب
ُ
إفريقيا آمنة وتـجــرى في الوقت المناسب وبما
يتفق مــع القانون المحلي ،وشملت التوصيات
زيادة وسائل النقل بأسعار معقولة لمرافق تنظيم
األس ـ ــرة ،وتــوس ـيــع ن ـطــاق ال ــوص ــول إل ــى وســائــل
منع الحمل الحديثة (بـمــا فــي ذلــك وســائــل منع
الحمل العاجلة) ،وزيادة توافر التثقيف الجنسي،
ووضع استراتيجيات لتقليل الشعور بالعار من
اإلجهاض.
وم ــع ذل ــك ،لــن ت ـحــدث أي مــن ه ــذه الـتـغـيـيــرات
بسهولة ،نتيجة لسياسة الواليات المتحدة ،فإذا
استطاعت بلدان مثل جنوب إفريقيا أن تفلت من
اعتداء اإلدارات الجمهورية على الحرية اإلنجابية،
ف ـس ـتــوجــد ح ــاج ــة إل ـ ــى اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ج ــدي ــدة
لمحاربة سياسة التكميم العالمي.
وتبدأ الحلول دائما من الداخل ،ولهذا السبب
ال بد للبلدان النامية أن تبدأ بتحاشي المعونة
ال ـم ـشــروطــة ال ـتــي تـقـيــد قـ ــدرة مـقــدمــي الـخــدمــات
الـصـحـيــة عـلــى الـعـمــل وف ـقــا لـلـقــوانـيــن المحلية،
ويجب أن تجد المنظمات غير الحكومية المحلية،
إلى جانب شركاء عالميين مسؤولين ،دعما جديدا
ُ
لـلـبــرامــج الـتــي ت ـعـ ّـرف الـنـســاء بحقوقهن وتــوفــر
إمكانية الحصول على خدمات اإلجهاض اآلمن.
فالهدف من سياسة ترامب للتكميم العالمي هو
إسكات المدافعين والعاملين في المجال الطبي،
فعلينا أال نذعن لهذا الضغط.
لكن المساندة من جانب المشرعين األميركيين،
الذين يملكون القدرة على تغيير سياسة ترامب
الخطيرة ،ال تقل أهمية عن الدعم المحلي ،فقانون
الصحة والتمكين والحقوق العالمي (قانون ،)HER
ُ
ال ــذي ط ــرح ال ـعــام الـمــاضــي ،مــن شــأنــه أن يحظر
ّ
تطبيق شــروط أهلية تقييدية على المؤسسات
غير الحكومية األجنبية التي تتلقى مساعدة من
الــواليــات المتحدة .واألفـضــل مــن كــل ذلــك هــو أن
إق ــرار القانون سـيــؤدي إلــى إلـغــاء تشريعي دائــم
ُ
وسيعيد إلى المعونة
لسياسة التكميم العالمي،
الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة شـعــورا بــاألخــاقـيــات غير
المسيسة.
لكل امرأة ،في جنوب إفريقيا ،الحق القانوني
فــي التحكم فــي خ ـيــارات الصحة اإلنـجــابـيــة لها
واتـخــاذ ق ــرارات بشأنها ،ولكن ُيــداس هــذا الحق
ب ــاألق ــدام بـشـكــل مــن أش ـكــال االسـتـعـمــار الـجــديــد
الذي يربط المعونة باألهواء السياسية للحزب
األميركي الحاكم .لــذا قــرر شعب جنوب إفريقيا
إصــدار أحد أكثر قوانين اإلجهاض ليبرالية في
ا لـعــا لــم؛ فينبغي أال ُيسمح لسياسيين يبعدون
عنهم  8000ميل بتغيير خياره.
* نائبة رئيس ائتالف العدالة الجنسية
واإلنجابية في جنوب إفريقيا.
«بروجيكت سينديكيت»2018 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

أكاديميا
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النجادة لـ ةديرجلا  :خطة شواغر لـ «قبول التطبيقي» في أكتوبر المقبل
•

ً
أعداد المتقدمين تجاوزت  ...17500وغدا آخر موعد للتسجيل
أحمد الشمري

أعلنت د .رباح النجادة إطالق
خطة الشواغر للقبول بكليات
ومعاهد هيئة التطبيقي للعام
 2019في
الدراسي ً /2018
أكتوبر المقبل إلكترونيا.

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت عـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــدة ال ـ ـق ـ ـبـ ــول
والتسجيل في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
د .رب ــاح ال ـن ـجــادة ،عــن إطــاق
خطة الشواغر للقبول بكليات
ومعاهد الهيئة للعام الدراسي
 2019 /2018فـ ـ ــي أ كـ ـت ــو ب ــر
المقبل إ لـكـتــرو نـيــا ،بـنــاء على
توجيهات وتوصيات اللجنة
العليا للقبول بالهيئة.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إ ل ـ ـ ـ ــى أن خ ـط ــة
الشواغر تعطي فرصة للطلبة
الــذيــن لــم يـحــالـفـهــم الـحــظ في
ال ـق ـبــول بــالـهـيـئــة ،وب ـنــاء على
الميزانية المرصودة ،والطاقة
االستيعابية المتوافرة.
وذكرت النجادة في تصريح
لـ «الجريدة» ،أمس ،أن تحديد
آلية خطة الشواغر في اجتماع
اللجنة العليا للقبول برئاسة
المدير العام للهيئة ،ويتم من
خــالـهــا تـحــديــد ال ـف ـئــات الـتــي

«التطبيقي» تطرح دبلوم «تفتيش تجاري»
عقد المعهد العالي للخدمات اإلدارية التابع للهيئة العامة للتعليم
ً
التطبيقي والتدريب اجتماعا مع ممثلي وزارة التجارة والصناعة،
في إطار االستعدادات الستقبال دفعة جديدة من الطلبة لتخصص
دبلوم «تفتيش تجاري» ،الذي يطرح أول مرة بالتعاون بين الجانبين.

رباح النجادة

يحق لها التسجيل بها ،الفتة
إلى أن «التطبيقي» أطلقت آلية
جــد يــدة إل عــان نتائج القبول
فــي الفصلين الدراسيين مرة
واحدة في العام.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــت أن عـ ـمـ ـلـ ـي ــة
اس ـت ـق ـبــال ال ـط ـل ـبــات مـسـتـمــرة
ح ـ ـتـ ــى ا لـ ـ ـغ ـ ــد ( 12ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــاري)،
الفتة إلى أن أعداد المتقدمين
تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوزت  17500م ـ ـت ـ ـقـ ــدم،
مـ ـشـ ـي ــرة إ لـ ـ ــى أن هـ ـ ــذا ا لـ ـع ــدد
سـ ـيـ ـق ــل بـ ـع ــد ف ـ ـ ــرز الـ ـمـ ـلـ ـف ــات،
كـ ــاش ـ ـفـ ــة عـ ـ ــن إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء ط ـلـ ـب ــات
الطلبة المقبولين في جامعة
الكويت أو البعثات الدراسية
ولديهم تقديم في «التطبيقي»
إلكترونيا ،بعد يوم الخميس

المقبل ،دون الحاجة لمراجعة
ال ـه ـي ـئــة .وحـ ــول ال ـت ـخ ــوف مــن
أن أ عــداد المتقدمين تتجاوز
ا لـطــا قــة االستيعابية للهيئة،
أفـ ـ ـ ــادت ال ـ ـن ـ ـجـ ــادة بـ ـ ــأن ه ـن ــاك
فــرزا لملفاتهم ،وسيتم إلغاء
طلبات المقبولين في مختلف
الـجـهــات الـمـمــاثـلــة ،وبــالـتــالــي
سـ ـتـ ـق ــل األع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ،مـ ـبـ ـيـ ـن ــة أن
الهيئة ستقبل جميع الطلبة
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـت ــوفـ ـي ــن
لشروط القبول.
ولفتت إلى أن هناك تنسيقا
بين الجهات التعليمية بوزارة
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـعـ ــالـ ــي وج ــامـ ـع ــة
الكويت ،والتي انطلقت بإعالن
أسماء المقبولين في البعثات
ا ل ـ ــدا خـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة أو ا ل ـ ـخـ ــار ج ـ ـيـ ــة،
وجـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ث ـ ــم آخ ــر
محطة في «التطبيقي»« ،فمن
ل ــم ي ـح ــال ـف ــه الـ ـح ــظ يـسـتـطـيــع
االلتحاق بالتطبيقي».
وشـ ـ ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــادة ع ـل ــى
ضـ ـ ـ ــرورة االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ـم ــواع ـي ــد
اختبارات القدرات األكاديمية
ال ـت ــي ت ـن ـط ـلــق األح ـ ــد ال ـم ـق ـبــل،
الفـتــة إل ــى قـيــام الـمــديــر الـعــام
لـ ـلـ ـهـ ـيـ ـئ ــة د .ع ـ ـلـ ــي ا لـ ـمـ ـض ــف،
بجولة على األ قـســام المعنية
فــي االخ ـت ـبــارات ،بــرفـقــة عميد
القبول والتسجيل ،لالطمئنان
على ُحسن سيرها.

«التعليم العالي»:
التسجيل بالبعثات
الدراسية  14الجاري

فاطمة سنان

اعلنت وزارة التعليم العالي
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة امـ ـ ـ ــس ف ـ ـتـ ــح بـ ــاب
ال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي خ ـط ــة ش ــواغ ــر
الـ ـبـ ـعـ ـث ــات لـ ـلـ ـع ــام الـ ـ ــدراسـ ـ ــي
 2019/2018اعتبارا من  14الى
ظهر يوم  17الجاري.
ودع ــت الــوكـيـلــة الـمـســاعــدة
لـشــؤون البعثات والـمـعــادالت
والـعــاقــات الثقافية بــالــوزارة
ف ــاطـ ـم ــة س ـ ـنـ ــان ف ـ ــي ت ـصــريــح
ص ـح ــاف ــي ال ـط ـل ـب ــة ال ــراغ ـب ـي ــن
بــال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي هـ ــذه الـخـطــة
ال ــدراسـ ـي ــة الـ ــى االط ـ ـ ــاع عـلــى
ال ـت ـخ ـص ـص ــات واالرشـ ـ ـ ـ ـ ــادات
والـشــروط المدرجة حسب كل
تخصص والتسجيل الكترونيا
عـ ـب ــر م ــوق ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة www.
.mohe.edu.kw
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.179

السوق األول السوق الرئيسي

5.302

٤.955

2.491 2.820 3.302

 7309حسابات تداول جديدة في البورصة منذ بداية العام ...بنمو %1.9
«غير النشيطة» في البورصة تترقب قفزة لتحرير السيولة الراكدة
محمد اإلتربي

ارتفعت الحسابات غير
النشيطة بشكل إجمالي في
النصف األول من العام الحالي
إلى  370.533ألف حساب
بزيادة تبلغ  13.566ألف
حساب أي بنسبة تبلغ  3.8في
المئة.

 383.8ألف حساب
في البورصة
لمواطنين
وخليجيين وأجانب

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع
ع ــدد حـســابــات ال ـت ــداول فــي ســوق
الكويت لألوراق المالية في نهاية
ي ــونـ ـي ــو الـ ـم ــاض ــي ب ـن ـح ــو 7309
حـ ـس ــاب ــات جـ ــديـ ــدة عـ ـل ــى أسـ ــاس
سنوي وذلك بالمقارنة مع يونيو
من عام .2017
وكــانــت أع ــداد حـســابــات يونيو
العام الماضي تبلغ  376.557ألف
ً
حساب مقارنة مع  383.866ألفا كما
في نهاية النصف األول من العام
ال ـحــالــي الـمـنـتـهــي ف ــي  30يــونـيــو
الفائت ،بنمو نسبته  1.9في المئة.
ف ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم
م ــن ارت ـف ــاع أعـ ــداد ال ـح ـســابــات في
يونيو  2018فإن حجم الحسابات
الـنـشـيـطــة ال ـخــاصــة بــالـمــواطـنـيــن
الكويتيين جاء أقل إذ بلغ 12.279
ألـ ـ ـ ــف ح ـ ـسـ ــاب م ـ ـقـ ــارنـ ــة م ـ ــع ع ــدد
حـســابــات نشيطة فــي يــونـيــو عــام
 2017بلغ  19.590بنسبة تراجع
ً
قدرها  32في المئة تقريبا.
فـ ـ ــي اإلط ـ ـ ـ ـ ــار نـ ـفـ ـس ــه ،ارتـ ـفـ ـع ــت
ال ـح ـســابــات غـيــر الـنـشـيـطــة بشكل
إجمالي في النصف األول من العام
الحالي إلــى  370.533ألــف حساب
بزيادة تبلغ  13.566ألف حساب
أي بنسبة تبلغ  3.8فــي الـمـئــة ،إذ
كانت في يونيو من العام الماضي
 2017تبلغ  356.967ألــف حساب
غير نشيط.
وي ـم ـكــن اإلش ـ ــارة إل ــى أن ذروة
ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط لـ ـلـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـع ــام ـل ــة
ف ــي ال ـس ــوق خ ــال األش ـه ــر الـسـتــة

األول ــى مــن  2018كــانــت بلغت في
يناير الماضي  16.9ألــف حساب،
ً
وتــراج ـعــت تــدريـج ـيــا حـتــى بلغت
ً
 13.3أل ـف ــا ك ـمــا ف ــي ن ـهــايــة يــونـيــو
الـ ـم ــاض ــي بـ ــواقـ ــع  3600ح ـس ــاب
بنسبة تراجع بلغت  27في المئة
من بداية العام.
في سياق متصل ،أفادت مصادر
معنية بأن زيادة أعداد الحسابات

ً
الجديدة عموما في السوق بنحو
 7300ح ـس ــاب ج ــاء ل ـع ــدة اس ـبــاب
أبرزها مايلي:
 ح ـس ــاب ــات ت ــواك ــب إدراجـ ـ ــاتشركات جديدة في البورصة.
 حسابات ألف ــراد لديهم أسهممنحة من الدولة للشركات ،التي تم
تأسيسها أو االكتتاب فيها وحان
وقت البيع.

 حسابات جديدة لعدد كبيرج ـ ــاءت ن ـت ـي ـجــة أسـ ـه ــم آل ـ ــت إل ــى
البعض عن طريق اإلرث ،وطريق
الـ ـتـ ـخ ــارج م ـن ـه ــا هـ ــو ال ـب ـي ــع فــي
السوق.
 أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى يـ ـ ـت ـ ــم تـ ـحـ ـضـ ـي ــره ــالمواكبة أي نشاط أو طفرة مقبلة
ً
خصوصا أن كثيرين عينهم على
ال ـســوق الـمــالــي ال ــذي عــانــى على

نمو في مؤشرات البورصة والنشاط يقترب
من  200مليون سهم للمرة األولى

نتائج «الوطني» و«بوبيان» دعمت السوق وارتفاعات أسهم صغيرة بنسب كبيرة
●

علي العنزي

ع ــادت مــؤشــرات بــورصــة الكويت الرئيسة
الثالثة سريعا لتسجيل ارتفاعات كبيرة في
تـعــامــاتـهــا جـلـســة أم ــس ،وب ـعــد جـلـســة راحــة
لمدة يوم واحد فقط ،حيث ارتفع مؤشر السوق
العام بنسبة  0.93في المئة ،بما يعادل 47.79
نـقـطــة ،ليقفل عـلــى مـسـتــوى  5179.01نقطة،
وسط سيولة  32.8مليون دينار ،وبكمية أسهم
مـتــداولــة  194.6مليون سهم نـفــذت مــن خالل
 7371صفقة ،وهي أعلى كمية أسهم متداولة
خالل هذا العام .كذلك ربح مؤشر السوق األول
بنسبة  1.09في المئة ،بـ  57.09نقطة ،مقفال على
مستوى  5302.31نقطة ،بسيولة  27.1مليون
دينار ،وبكمية أسهم متداولة  74.1مليون سهم،
نفذت عبر  3802صفقة .وارتفع مؤشر السوق
الرئيسي بنسبة  0.63في المئة ،بما يساوي
 30.97نقطة ،ليستقر عند مستوى 4955.35
نقطة ،بسيولة  5.6ماليين دينار ،وبكمية أسهم
مـتــداولــة  120.4مليون سهم نـفــذت مــن خالل
 3569صفقة.

نمو المضاربات
ع ــادت اإليـجــابـيــة لـبــورصــة الـكــويــت ،بعد

هدوء جلسة واحدة ،وبتدفق سيولة جديدة.
وكان ما يميز جلسة أمس ،وقد يميز الفترة
المقبلة؛ ارتفاع مستوى المضاربات وعودة
نـشــاط أسـهــم غــابــت مــن تقسيم ال ـســوق إلــى
الواجهة ،حيث بلغت تداوالت الخمسة األكبر
كمية مـتــداولــة بــأكـثــر مــن  10مــايـيــن سهم،
وللمرة األولى تقترب كمية األسهم المتداولة
من  200مليون سهم خالل هذا العام.
ورغ ــم ارت ـفــاع الـنـشــاط ،فــإنــه لــم يكن على
ح ـســاب تـ ـ ــداوالت األس ـه ــم ال ـق ـيــاديــة ،وال ـتــي
سجلت أس ـعــارا جــديــدة ،خـصــوصــا «بيتك»
و«الوطني» ،حيث تجاوز األول مستوى 600
فلس ،وذهب «الوطني» فوق  800فلس ،وللمرة
األول ــى منذ فقدهما هذين المستويين قبل
أكثر من عام.
وارتــدت األسهم القيادية لترتفع السيولة
كذلك ،وتسجل ثاني أعلى مستوى لها هذا
ال ـع ــام ،لتنتهي الجلسة إيـجــابـيــة بامتياز،
وبنمو قارب  1في المئة لألول والعام وتأخر
الــرئ ـي ـســي قـلـيــا وربـ ــح  0.6ف ــي ال ـم ـئــة ،كما
أسلفنا.
وعـ ـ َّـم ال ـل ــون األخ ـض ــر م ــؤش ــرات األسـ ــواق
المالية في دول مجلس التعاون ،وكان التراجع
الوحيد من نصيب سوق مسقط ،بعد مكاسب
األس ـ ــواق الـعــالـمـيــة ،ال ـتــي ب ــدأت تعامالتها

األسبوعية أمس األول ،واستقرار أسعار النفط
قريبة من أعلى مستوياتها ،بعد أن خفت حدة
التصريحات بين قطبي االقتصاد العالمي؛
الصين والواليات المتحدة.
وكــان السوق الكويتي هو القائد مجددا،
بعد تضاعف سيولته ،مقابل استقرار سيولة
معظم األسواق الخليجية.

أداء القطاعات
تلونت القطاعات باللون األخضر في جلسة
أمس ،حيث ارتفعت مؤشرات  11قطاعا ،هي:
بنوك  11.2نقطة ،واتصاالت  10.6نقاط ،وسلع
استهالكية  10.4نقاط ،وخدمات استهالكية
 9.5نقاط ،وعقار  8.7نقاط ،وصناعة  7.2نقاط،
وخدمات مالية  6.6نقاط ،ومواد أساسية 4.2
نقاط ،والنفط والغاز  4.1نقاط ،ورعاية صحية
 4ن ـقــاط ،وتــأمـيــن  3.8ن ـقــاط ،فيما انخفض
مــؤشــر قـطــاع تكنولوجيا فقط  43.6نقطة،
واستقر مؤشر منافع وبقي دون تغيير.
وتصدر سهم «بيتك» قائمة األسهم األكثر
قيمة ،حيث بلغت تداوالته  7.2ماليين دينار،
وبارتفاع  1.5في المئة ،تــاه سهم «وطني»
بـتــداول  6.3ماليين ديـنــار ،وبنمو  0.63في
المئة ،ثم سهم «الدولي» بتداول  1.8مليون،

وبــأربــاح بنسبة  3.3في المئة ،ورابعا سهم
خليج متداوال  1.6مليون ،ومرتفعا  1.6في
الـمـئــة ،وأخ ـي ــرا سـهــم صـنــاعــات ب ـت ــداول 1.3
مليون ،وبمكاسب  1.8في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر كمية ،جاء
أوال سهم المستثمرون ،حيث تــداول بكمية
 15.3مليون سهم ،وبارتفاع بنسبة  14في
المئة ،وجــاء ثانيا سهم لوجستيك بتداول
َّ
 14.9مليون سهم ،وبنمو  1.1في المئة .وحل
ثالثا سهم أبيار بـتــداول  13.4مليون سهم،
ومرتفعا بنسبة  2في المئة .وجاء رابعا سهم
«بيتك» متداوال  11.9مليون سهم ،وبأرباح 1.5
َّ
في المئة .وحل خامسا سهم االثمار بتداول
 10.7ماليين سهم ،وبنمو  1.5في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر ارتفاعا سهم
كميفك ،حيث ارتفع بنسبة  17.3في المئة ،تاله
سهم المصالح ع بنسبة  15.5في المئة ،ثم
سهم المستثمرون بنسبة  14في المئة ،ورابعا
سهم ميادين بنسبة  12.7في المئة ،وأخيرا
سهم فيوتشر كيد بنسبة  8.9في المئة.
وكان سهم سنام األكثر انخفاضا ،بنسبة
 9.4في المئة ،تاله سهم بوبيان د ق بنسبة
 6.2في المئة ،ثم سهم المشتركة  6في المئة،
ورابعا سهم زيما  5.5في المئة ،وأخيرا سهم
الديرة بنسبة  5.3في المئة.

م ـ ــدار  9س ـ ـنـ ــوات وم ـ ــع ال ـج ـهــود
ً
ال ـم ـبــذولــة حــال ـيــا ع ـلــى أك ـث ــر من
صعيد ينتظر أن يشهد تحسنات
ملحوظة.
 حسابات ملحوظة لشريحةمــن الـشـبــاب الــذيــن دخ ـلــوا ســوق
الـعـمــل بـمـشــاريــع صـغـيــرة خــال
الفترة الماضية.
في إطار آخر ،بالنسبة لتراجع

أعداد الحسابات النشيطة ،فيمكن
ً
اإلشـ ـ ـ ــارة أوال إلـ ــى أن ال ـح ـســاب
ال ـن ـش ـيــط ه ــو الـ ـ ــذي ت ــم الـ ـت ــداول
ع ـل ـي ــه مـ ـ ــرة ع ـل ــى األق ـ ـ ــل خـ ـ ــال 6
أش ـهــر ،مــا يعني أن الـكــم الكبير
م ــن ال ـح ـس ــاب ــات غ ـي ــر الـنـشـيـطــة
مصحوب بعمليات جمود  ،وهي
ً
ت ـخ ــص وفـ ـق ــا ل ـم ـص ــادر رسـمـيــة
ً
أفرادا بمختلف شرائحهم ولديهم

استثمارات وأسهم منذ سنوات
ً
طويلة بأسعار عالية جدا.
وت ـت ـض ـم ــن هـ ـ ــذه ال ـح ـس ــاب ــات
مـ ـب ــال ــغ م ـل ـي ــون ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ش ـبــه
م ـج ـمــدة م ــع أي تـحـســن سـيـكــون
له انعكاس كبير على مستويات
ً
ال ـس ـيــولــة وال ـ ـتـ ــداول ع ـم ــوم ــا ،إذ
ستمكن المستثمرين من تدوير
تلك المبالغ مرة أخرى.
ً
أي ـض ــا ت ـجــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن
هـ ـن ــاك نـ ـح ــو  18506ح ـس ــا ب ــات
خ ـل ـي ـج ـيــة وع ــربـ ـي ــة وج ـن ـس ـيــات
مختلفة دخلت قوائم الحسابات
غ ـي ــر ال ـن ـش ـي ـطــة ك ـم ــا ف ــي يــونـيــو
الـ ـم ــاض ــي م ــرت ـف ـع ــة مـ ــن 17885
ً
ح ـس ــاب ــا ،ك ـمــا ف ــي يــون ـيــو ال ـعــام
ً
الماضي بزيادة  621حسابا فقط،
مما قد يعكس أن حجم الحسابات
األجنبية و غـيــر الكويتية أنشط
ً
نسبيا ونسبة الركود فيها أقل.
وتـ ـشـ ـي ــر تـ ــوق ـ ـعـ ــات الـ ـش ــرك ــات
ال ـمــال ـيــة إل ــى أن ال ـن ـصــف الـثــانــي
ً
سـيـشـهــد ن ـش ــاط ــا غ ـيــر اع ـت ـيــادي
وس ـت ـت ـح ـســن م ـس ـت ــوي ــات ون ـســب
الحسابات النشطة بشكل أفضل،
على كل المستويات سواء األفراد
المواطنون أو الخليجيون وغيرهم
ً
من المؤسسات واألجانب عموما.
وكانت بلغت قيمة التعامالت
م ــن ب ــداي ــة ال ـع ــام ال ـحــالــي وحـتــى
نـهــايــة يــونــو نـحــو  1.469مليار
دي ـن ــار شــام ـلــة ت ـعــامــات األفـ ــراد
واألجانب والصناديق والمحافظ
االستثمارية.

«الخليجي» :انتظار موافقة «األسواق»
على إطفاء الخسائر
طلبت تأجيل عموميتها من «التجارة»
●

عيسى عبدالسالم

ذك ــرت م ـصــادر مطلعة ل ــ«ال ـجــريــدة» أن شــركــة بيت
االستثمار الخليجي طلبت من وزارة التجارة والصناعة
أم ــس تــأجـيــل عـقــد الجمعية الـعـمــومـيــة غـيــر الـعــاديــة
الخاصة بها الى حين تسلم موافقات هيئة أسواق المال
على اجراءت تخفيض رأس المال.
وأوض ـح ــت ال ـم ـصــادر أن ال ـشــركــة كــانــت ق ــد قــدمــت
طلبات الى كل من هيئة أســواق المال ووزارة التجارة
والصناعة بخصوص عقد جمعيتها العمومية غير
العادية ،وحصلت على موافقة «التجارة» ،وتم تحديد
موعد منها لعقد الجمعية ،إال أن موافقات هيئة األسواق
لم تتسلمها الشركة حتى اآلن.

وذك ـ ــرت ال ـم ـصــادر أن ــه ك ــان م ــن ال ـم ـقــرر أن تناقش
عمومية الشركة أمس الثالثاء ،إطفاء جزء من رصيد
الخسائر المتراكمة كما في  31ديسمبر  2017بمبلغ
 343.09ألف دينار من االحتياطي القانوني من 16.42
مليون دينار إلى  6.10ماليين دينار إلطفاء المتبقي
مــن رصـيــد الخسائر المتراكمة كما فــي  31ديسمبر
 2017بمبلغ  10.33ماليين دينار .وأضافت أن العمومية
ستناقش مقترح زي ــادة رأس الـمــال عقب التخفيض،
ليرتفع رأس المال من  6.10ماليين دينار إلــى 40.65
مليون دينار؛ وذلــك عن طريق الدائنين بمبلغ 34.55
ً
مليون دينار تقريبا ،إضافة الى تعديل المادة ( )7من
عقد تأسيس الشركة؛ لتواكب المقترحات المطروحة
للمناقشة والخاصة بالتخفيض ثم زيادة رأس المال.

«الكابالت» :طلب شراء بـ  2.88مليون دينار
تسلمت شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية طلب شراء
من شركة مقاوالت محلية ،وذلك عن توريد كابالت ضغط منخفض
ومتوسط بمبلغ إجمالي  2.88مليون دينار.
وأضافت الشركة أنه سيتم تحقيق أرباح تشغيلية بنسبة تقديرية
 2في المئة من قيمة الطلب ،إال أن هذه األثر الكمي عرضة للتغير خالل
فترة الـتــوريــد ،نظرا لـظــروف التنفيذ والتغيرات التي قــد تطرأ على
األسعار ،وسينعكس هذا األثر على فترات البيانات المالية للشركة
خالل الربع األخير من عام  2018والنصف األول من عام .2019

الهزاع« :بتروغلف» تعمل على إعادة الهيكلة كاملة ومراجعة استثماراتها

ً
توسعات جديدة وتأهيل الحفارات سعيا لدعم خطة الشركة المستقبلية
●

جراح الناصر

وافـ ـق ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة
الـ ـ ـع ـ ــادي ـ ــة لـ ـلـ ـش ــرك ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة
لالستثمار البترولي «بتروغلف»
المنعقدة ،أ م ــس ،بنسبة حضور
بـ ـلـ ـغ ــت  54ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة عـ ـل ــى كــل
بنودها ،منها عدم توزيع مكافآت
عـلــى أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة عن
العام المنتهي في ديسمبر 2017
إض ــاف ــة إل ــى ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى عــدم
توزيع أرباح للمساهمين.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــام ـ ـ ــش الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
العمومية قال محمد الهزاع رئيس
مجلس اإلدارة ،إن الشركة تمر في
الفترة الحالية بمرحلة انتقالية
تسعى من خاللها إلى إعادة هيكلة
الشركة كاملة على جميع الصعد،
وت ـش ـت ـمــل ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــة مــراج ـعــة
شاملة لكل اسـتـثـمــارات الشركة،
والعمل على إعادة صياغة فلسفة
االستثمار للفترة المقبلة.
وأضاف الهزاع أن عملية إعادة
ً
ال ـه ـي ـك ـلــة سـتـشـمــل أيـ ـض ــا جميع
الجوانب اإلداريــة للشركة التخاذ

ما يلزم نحو تطوير منظومة أداء
اإلدارة بشكل كامل.
وأوضح أن حالة عدم االستقرار
ف ــي أسـ ـ ــواق ال ـن ـفــط خـ ــال ال ـفـتــرة
الـمــاضـيــة ك ــان لـهــا تــأثـيــر واضــح
على خريطة توزيع النفط العالمية
إضــافــة إلــى أسـعــاره التي شهدت
ً
ارتفاعا خالل الفترة الماضية ،وأن
تلك الزيادة واستمرارها ستكون
لــه تــأثـيــرات إيجابية كبيرة على
أداء الشركة.
وبـســؤالــه عــن ح ـفــارات الشركة
األرضية والحفار البحري وتوقفها
عـ ــن الـ ـعـ ـم ــل ،أوضـ ـ ـ ــح ال ـ ـه ـ ــزاع أن
الـحـفــارات مــوجــودة لــدى الشركة
ً
وفي مرحلة التأهيل حاليا وبعد
ه ــذه الـمــرحـلــة سـتـتـمـكــن الـشــركــة
مــن الـعـمــل مــع نـفــط ال ـكــويــت ،أمــا
ال ـح ـفــار ال ـب ـحــري ف ــي م ـصــر فــإنــه
جاهز للتشغيل وبانتظار موافقة
الجهات الرسمية هناك لبدء العمل.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه ب ـن ـه ــاي ــة الـ ـع ــام
الـ ـم ــاض ــي بـ ـل ــغ إجـ ـم ــال ــى أصـ ــول
الـشــركــة  63.8مـلـيــون دي ـنــار ،كما
بلغ إجمالي التزامات الشركة 18.2

ً
مليون دينار ،الفتا إلى أن إجمالي
المطلوبات إلى األصول تبلغ 28.5
في المئة فقط ،وهي نسبة مقبولة
إلى حد كبير.
وعــن رؤيـتــه للمرحلة المقبلة،
ذك ــر ال ـهــزاع أن المنطقة العربية
تمر فــي المرحلة الحالية بحالة
م ــن الـ ـت ــوت ــر ال ـس ـي ــاس ــي ،إض ــاف ــة
إل ــى حــالــة الـتــوتــر الـتــي ب ــدأت في
التصاعد خالل األسابيع الماضية
ً
خوفا من قيام حرب تجارية على
المستوى العالمي ،وهو ما سيلقي
بظالله على أسـعــار النفط بشكل
كبير ،لكننا ماضون في خططنا
ً
ال ـم ــوض ــوع ــة س ــابـ ـق ــا ،وع ــازم ــون
ع ـلــى تـحـقـيــق ال ـن ـج ــاح فـيـهــا الــى
أقصى درجة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ــالـ ـ ــرغـ ـ ــم م ــن
المؤشرات االيجابية فإن الشركة
الخليجية لالستثمار البترولي،
بصفتها إحدى الشركات العاملة
ف ــي م ـجــال االس ـت ـث ـمــار الـبـتــرولــي
والنفطي والتنقيب عن البترول،
تــأثــرت بحالة الــركــود فــي القطاع
ال ـ ـن ـ ـف ـ ـطـ ــي ،الـ ـ ـت ـ ــي ام ـ ـ ـتـ ـ ــدت خـ ــال

جانب من «العمومية»
العامين السابقين ،وذلــك نتيجة
الـ ـت ــراج ــع ال ـك ـب ـي ــر الـ ـ ــذي ش ـهــدتــه
األسـ ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة م ـن ــذ ،2016
الـ ـ ــذي أدى ب ــال ـت ــال ــي إل ـ ــى تــوقــف
العديد مــن منصات التنقيب عن
النفط فــي بعض دول الـعــالــم عن

ال ـع ـمــل ،ونـتـيـجــة ل ـهــذه األوضـ ــاع
االقتصادية السائدة فقد انخفضت
إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـ ـشـ ــركـ ــة وال ـم ـت ـع ـل ـق ــة
بخدمات حقول النفط.
وأشار إلى أن الشركة الخليجية
لالستثمار البترولي تسعى إلى

إع ــادة هيكلة أص ــول مجموعتها
لتعزيز األنشطة التشغيلية بشكل
احـ ـت ــراف ــي مـ ــن خ ـ ــال اس ـت ـق ـطــاب
ال ـك ـف ــاءات ال ـب ـشــريــة ال ــازم ــة مما
ي ـ ــدع ـ ــم مـ ـسـ ـي ــراتـ ـه ــا وت ــأه ـي ـل ـه ــا
واع ـت ـمــادهــا ل ــدى ش ــرك ــات النفط

الرئيسية المنتشرة في العديد من
البلدان في الشرق األوسط وشمال
إفــريـقـيــا لتسهيل مـشــاركـتـهــا في
ت ـلــك األسـ ـ ــواق لـتـحـقـيــق األهـ ــداف
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـمـجـلــس اإلدارة
وال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـن ــوي ــع ال ـم ـخــاطــر
ً
وتحقيق النمو المرجو مستقبال.
وع ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة
للشركة للسنة المنتهية فــي 31
ديـسـمـبــر  ،2017ك ـشــف ع ــن تــأثــر
الشركة بشكل كبير بالمتغيرات
االقتصادية التي عصفت بقطاع
الـنـفــط ،لـكــن إدارة الـشــركــة سعت
خالل هذه الفترة إلى إعادة توجيه
ب ــوص ـل ـت ـه ــا واس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ت ـقــديــم
خ ــدم ــات مـتـعـلـقــة ب ـق ـطــاع الـنـفــط
وت ــأه ـي ــل شــركــات ـهــا ف ــي ال ـكــويــت
ودول مجلس التعاون الخليجي
لـ ــدى ش ــرك ــات ال ـن ـف ــط الــرئ ـي ـس ـيــة
بـ ـه ــدف ت ـق ـل ـيــل ال ـم ـخ ــاط ــر وف ـتــح
أسواق جديدة لخدماتها في تلك
ً
الدول مستقبال.
وب ـ ـي ـ ــن ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزاع أن الـ ـش ــرك ــة
الخليجية لالستثمار البترولي
ً
شـ ـ ـه ـ ــدت ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاضـ ــا فـ ـ ــي ح ـجــم

أصولها بنسبة  3في المئة خالل
عـ ــام  ،2017لـتـبـلــغ  63.8مـلـيــون
دي ـن ــار م ـقــارنــة بقيمتها الـبــالـغــة
 65.8م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار ع ـ ــام 2016
كــذلــك ارتـفـعــت مطلوبات الشركة
بحدود  6.5في المئة لتبلغ 18.1
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ع ـ ــام  ،2017لـكــن
م ـضــاعــف إج ـم ــال ــي األصـ ـ ــول إلــى
إجـمــالــي الـمـطـلــوبــات لـعــام 2017
مــازال يفوق الثالثة أضعاف ،كما
استطاعت الشركة أن تحافظ على
هيكل تمويلي متين تحتل حقوق
ال ـم ـل ـك ـيــة ف ـيــه م ــا نـسـبـتــه  72فــي
المئة في مقابل  28في المئة فقط
للمطلوبات ،وذل ــك نتيجة إعــادة
الـهـيـكـلــة ال ـتــي تـمــر ب ـهــا الـشــركــة،
وال ـم ـت ــوق ــع أن ت ـح ـقــق تــوس ـعــات
ً
جـ ــديـ ــدة سـ ـعـ ـي ــا إلـ ـ ــى دعـ ـ ــم خـطــة
الشركة الطموحة المستقبلية.
وانتخبت الجمعية العمومية
ً
ً
كـ ــذلـ ــك ع ـ ـضـ ــوا مـ ـكـ ـم ــا لـمـجـلــس
اإلدارة ،في حين شهدت العمومية
ت ـح ـف ـظ ــات مـ ــن قـ ـب ــل م ـســاه ـم ـيــن
يملكون  11في المئة على عدد من
بنود العمومية.
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اقتصاد

 70دوالرا للبرميل يؤدي إلى التوازن في ميزانيات عدد من دول المنطقة
توقع تقرير حديث لبنك ستاندرد تشارترد أن تؤدي ارتفاعات
أسعار النفط األخيرة إلى أداء متفاوت بين الدول المصدرة للنفط
في منطقة الشرق األوسط وتلك المستوردة له.
ورفع البنك توقعاته لنمو اقتصادات الدول الخليجية في 2018
من  2إلى  2.3في المئة ،وفي ظل االتفاق األخير بين الدول المنتجة
للنفط مــن داخ ــل «أوب ــك» وخــارجـهــا على زي ــادة الـمـعــروض ،عبر

تقليص نسبة االلتزام بتخفيضات اإلنتاج السابقة إلى  100في
المئة في النصف الثاني من السنة من نسب التزام فاقت  147في
المئة في مايو األخير .وتوقع «ستاندرد تشارترد» أن يؤدي ذلك
إلى دعم القطاعات النفطية في دول الخليج ،وخاصة في السعودية،
حيث من المتوقع أن يعود االقتصاد النفطي إلى النمو في النصف
الثاني من السنة ،وأن يفسح التحسن المتوقع لميزانيات الدول

ّ
«أوبك» لترامب :ال تحملنا وحدنا المسؤولية

ً
«برنت» يتجاوز  79دوالرا بفعل إضراب النرويج وتعطل ليبيا
اتهم ترامب منظمة أوبك في
األسابيع الماضية بدفع أسعار
الوقود إلى االرتفاع ،ودعاها
إلى اتخاذ مزيد من اإلجراءات
لمواجهة ذلك.

داف ــع رئـيــس منظمة الـبـلــدان
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدرة لـ ـلـ ـبـ ـت ــرول (أوب ـ ـ ـ ــك)
سهيل الـمــزروعــي عــن المنظمة
فــي مواجهة مطالبات الرئيس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،في
اآلونـ ــة األخـ ـي ــرة ،ب ــزي ــادة إنـتــاج
ال ـن ـف ــط ،ق ــائ ــا إن ــه يـنـبـغــي عــدم
تحميل أوبك المسؤولية.
وات ـه ــم ت ــرام ــب الـمـنـظـمــة في
األسابيع الماضية بدفع أسعار
ال ــوق ــود إل ــى االرتـ ـف ــاع ،ودعــاهــا
إلــى اتـخــاذ مزيد مــن اإلج ــراءات
لمواجهة ذلك.
وق ــال ال ـمــزروعــي ،فــي مقابلة
مع «روي ـتــرز»« ،ال يمكن تحميل
أوب ــك وحــدهــا مسؤولية جميع
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـح ـ ــدث ف ــي
قـطــاع الـنـفــط ،لكننا فــي الــوقــت
ذاتـ ــه م ـت ـجــاوبــون فـيـمــا يتعلق
بــاإلجــراء ات التي اتخذناها في
اجتماعنا السابق فــي يونيو»،
فـ ــي إش ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى ق ـ ـ ــرار ب ــزي ــادة
اإلنتاج.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :أعـ ـتـ ـق ــد أن أوبـ ــك
تؤدي ما عليها» ،مشيرا إلى أن
المنظمة مستعدة لالستماع إلى
كبار الــدول المنتجة للنفط بما
فيها الواليات المتحدة.
واتفقت «أوبك» في يونيو على
زيادة متواضعة في إنتاج الخام
ب ــدء ا مــن يــولـيــو ،بعدما أقنعت
السعودية ،أكبر المنتجين فيها،
منافستها إيران بالتعاون ،بعد
دعوات من كبار المستهلكين إلى
كبح الزيادة في أسعار الوقود.

وارتفعت أسعار الخام بإطراد
هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ،م ــدع ــوم ــة ب ــزي ــادة
ال ـط ـل ــب ،وت ـ ـجـ ــاوزت  80دوالرا
للبرميل في مايو ،للمرة األولى
منذ ثالث سنوات ونصف.
وقــال المزروعي ،الــذي يشغل
أيـضــا منصب وزي ــر الـطــاقــة في
اإلمارات ،إن أعضاء «أوبك» لديهم
مــن الـطــاقــة اإلنـتــاجـيــة مــا يكفي
للتعامل مع أي تعطيالت مفاجئة
في اإلم ــدادات العالمية ،مضيفا
ان ال ـم ـن ـظ ـم ــة ت ـس ـع ــى مـ ــن أج ــل
التوازن بين العرض والطلب ،وال
تستهدف سعرا محددا للخام.
وذكر أن اإلمارات وحدها تملك
طاقة إنتاجية إضافية تتراوح
بين  400و 600ألف برميل يوميا،
مشيرا الى انه ال يتوقع أن تكون
هناك حاجة للدعوة إلى اجتماع
اس ـت ـث ـنــائــي ألع ـض ــاء أوبـ ــك قبل
اجتماعها المقرر في ديسمبر.
وارتـفـعــت أسـعــار النفط أكثر
مــن دوالر للبرميل ام ــس ،بفعل
تنامي تعطل اإلمــدادات عالميا،
مع إغالق النرويج حقال نفطيا،
في الوقت الذي بدأ مئات العمال
إضرابا عن العمل ،وإعالن ليبيا
انـ ـخـ ـف ــاض إن ـت ــاج ـه ــا أكـ ـث ــر مــن
ال ـن ـص ــف ف ــي األشـ ـه ــر األخـ ـي ــرة.
وتـ ـع ــزز ال ـت ـع ـط ـيــات ال ـم ـخــاوف
بـ ـش ــأن ال ـ ـم ـ ـعـ ــروض فـ ــي أنـ ـح ــاء
العالم.
وانهار إنتاج فنزويال بسبب
ن ـقــص االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ،وت ــواج ــه
ال ـص ــادرات اإليــران ـيــة صعوبات

بـفـعــل ع ـق ــوب ــات أم ـيــرك ـيــة .وفــي
غضون ذلك فإن الطاقة الفائضة
ل ــدى «أوب ـ ــك» لـســد ال ـف ـجــوة تعد
محدودة في الوقت الذي يتسارع
الطلب على الخام .وزادت العقود
اآلج ـل ــة ل ـخــام ال ـق ـيــاس الـعــالـمــي
بــر نــت  1.13دوالر للبرميل بما
يـعــادل  1.4فــي المئة إلــى 79.20
دوالرا لـلـبــرمـيــل ،بـعــد أن صعد
السعر  1.2في المئة أمس األول،
وزادت ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة لـلـخــام
األمـيــركــي الخفيف  53سنتا أو
 0.7في المئة إلى  74.38دوالرا.
وقال بنك ميتسوبيشي يو اف
جـيــه إن تــزايــد الـمـخــاوف بشأن
اإلمدادات قد يدفع برنت فوق 85
دوالرا للبرميل.
وبـ ـ ـ ــدأ م ـ ـئـ ــات ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
م ـن ـص ــات ح ـف ــر ب ـح ــري ــة لـلـنـفــط
والغاز في النرويج إضرابا اليوم،
بـعــد أن رف ـضــوا اتـفــاقــا مقترحا
بشأن األجور ،مما أدى إلى إغالق
حقل نفط تتولى «شل» تشغيله.
وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم أثر
التعطيالت في دول أخرى منتجة
للنفط ،وسط توترات في الشرق
األوسط.
وق ــال ــت ال ـمــؤس ـســة الــوطـنـيــة
للنفط الليبية إن إ نـتــاج البالد
من الخام انخفض إلى  527ألف
برميل يوميا من مستوى 1.28
مليون برميل يوميا المسجل في
فـبــرايــر ،بعد إغــاق مــوانــئ نفط
في اآلونة األخيرة.
(رويترز)

الخليجية لها المجال التخاذ إجراءات تحفيزية تدعم قطاعاتها
غير النفطية .وأشــار التقرير إلى أن أسعار النفط عند  70دوالرا
قد تؤدي إلى التوازن في ميزانيات عدد من الدول الخليجية ،مما
يوفر لها إمكانية دعم الطلب المحلي ،مضيفا أن خطط التحفيز
االقتصادي التي أقرتها مؤخرا اإلمارات ،وزيادة اإلنفاق المتوقعة
في السعودية في النصف الثاني من العام جاءت ترجمة للتحسن

في قطاع النفط .وتابع« :أما بالنظر إلى الدول المستوردة للنفط
كمصر فمن المتوقع أن تعوق ارتفاعات أسعار النفط اإلصالحات
المالية ،بما أنها قد تزيد الضغوط التضخمية خاصة أنها تأتي
متماشية مع تخفيض الدعم على أسعار المحروقات ،وهذا بدوره
يصعب مهام البنك المركزي الذي عليه أن يوازن سياسته النقدية
(العربية.نت)
ما بين تحفيز االقتصاد ولجم التضخم».

١٢
اقتصاد
الصقر :ترقية «فوتسي» تتويج لجهود «أسواق المال» و«البورصة»
ةديرجلا
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ً
مقومات نمو أرباح «الوطني» مستمرة على مستوى العمليات التشغيلية محليا ودوليا
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت
الوطني عصام الصقر« ،إن نمو أرباح البنك
يستند إلى قوة نشاطه التشغيلي ،وهو
أهم أسباب نظرته المستقبلية القوية ألداء
المجموعة خالل ًاألشهر المقبلة من 2018
و  ،»2019مؤكدا ثقته باستمرار مقومات هذا
النمو ً
سواء على مستوى العمليات التشغيلية
المحلية أو الدولية.
وأضاف الصقر ،في مقابلة مع قناة «العربية»،
أنه ال يمكن اغفال دور حضور المجموعة
في األسواق اإلقليمية والعالمية ،إذ ساهم

التوسع
الجغرافي
لـ«الوطني»
ساهم في تميز
وضعه مقارنة
بنظرائه

حضور
المجموعة في
أسواق إقليمية
ودولية
قيمة مضافة
وتنويع في
مصادر الدخل
ونافذة على
العمالء من
الشركات
واألفراد

التوسع الجغرافي للبنك في تميز وضعه مقارنة
بنظرائه ،كما حقق وجودهً في تلك األسواق
قيمة مضافة للبنك ،وتنوعا في مصادر الدخل،
ونافذة على العمالء من الشركات واألفراد من
خالل انتشاره في  15دولة حول العالم ،منها 9
في الشرق األوسط.
ووصف البيئة التشغيلية في الكويت بأنها
إيجابية لناحية مؤشرات النمو االقتصادي،
في ضوء الفرص التمويلية الهائلة على
خلفية تنفيذ المشاريع الضخمة ودور القطاع
الخاص في تمويلها.

• كيف كــان أداء بنك الكويت
الوطني خــال الــربــع الثاني من
2018؟
 استطاع "الوطني" في الربعالثاني مواصلة النتائج الطيبة،
التي سبق أن حققناها في 2017
وبــدايــة  ،2018ونتوقع استمرار
ه ــذا األداء ال ـقــوي خ ــال األشـهــر
المتبقية من العام الحالي و.2019
وبــالـنـسـبــة للنتائج الـمــالـيــة في
النصف األول من  ،2018ارتفعت
األرب ـ ــاح الـصــافـيــة ال ـتــي سجلها
البنك بنسبة  12.9في المئة على
أس ــاس س ـنــوي ،إذ بلغت 185.9
مليون ديـنــار أي مــا يـعــادل 614
مليون دوالر ،في حين زادت أرباح
الربع الثاني وحــده بنسبة 16.3
في المئة لتبلغ  92.3مليون دينار.
وبـ ـ ـغ ـ ــض ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عـ ـ ــن مـ ـع ــدل
نـمــو األرب ـ ــاح ذات ــه ال ــذي حققته
ال ـم ـج ـمــوعــة ،فـ ــإن أه ـم ـيــة الـنـمــو
ً
م ـت ــأت ـي ــة م ــن أن ـ ــه ج ـ ــاء م ــدف ــوع ــا
بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار تـ ـح ـ ّـس ــن إي ـ ـ ـ ـ ــرادات
العمليات المصرفية األساسية
( )core banking incomeالــذي
ي ـع ـك ــس ق ــدرتـ ـن ــا خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
المقبلة عـلــى مــوا صـلــة تسجيل
األربــاح من جهة ،وتعزيزها من
جهة أخرى.
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع ص ـ ــاف ـ ــي اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
التشغيلية لدينا بحوالي  10.9في
المئة على أســاس سنوي ،إذ بلغ
 442.2مليون ديـنــار فــي النصف
األول مــن  2018وكــانــت اإلي ــرادات
مــدفــوعــة بــاألســاس بنمو صافي
إي ــرادات الـفــوائــد بنسبة  10.4في
المئة ،إلى  336.8مليون دينار في
الفترة ذاتها.
أما بالنسبة لصافي اإليــرادات
التشغيلية فــي الــربــع الـثــانــي من
 ،2018فـقــد ارتـفـعــت بنسبة 12.4
في المئة على أساس سنوي لتبلغ
 228.7مليون دينار ،في حين ارتفع
صافي إيرادات الفوائد بنسبة 9.9
في المئة إلى  173.2مليون دينار
في الربع الثاني من .2018
وم ـ ــا ي ـم ـي ــز أربـ ـ ـ ــاح "ال ــوطـ ـن ــي"
ويدعم استدامتها ،انتهاج البنك
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـتـ ـن ــوي ــع ك ــداع ــم
رئيسي لمصادر الدخل ،فباإلضافة
إلــى فــرص التمويل المتاحة على

ال ـم ـس ـتــوى الـمـحـلــي ع ـلــى صعيد
الشركات واألفــراد ،لدينا عمليات
ال ـب ـنــك اإلس ــام ـي ــة (الـمـتـمـثـلــة في
حصة المجموعة في بنك بوبيان)،
وع ـم ـل ـي ــات ـن ــا عـ ـل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن
اإلق ـل ـي ـمــي وال ــدول ــي وم ــن أهـمـهــا
ً
حاليا السوق الخليجي والمصري.
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد ال ـ ـمـ ــوجـ ــودات
اإلج ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،سـ ـج ــل "الـ ــوط ـ ـنـ ــي"
ً
ن ـم ــوا ب ــواق ــع  5.7ف ــي ال ـم ـئــة على
أســاس سنوي ،لتبلغ  26.9مليار
ديـنــار ،ويمكن الـقــول ،إنــه من أهم
دوافـعـهــا ك ــان ق ــوة نـمــو الـقــروض
والتسليفات ،التي ارتفعت بنسبة
 6.3في المئة على أساس سنوي،
ووص ـل ــت إل ــى  15.2مـلـيــار ديـنــار
بنهاية يونيو .2018
فــي الـسـيــاق ذاتـ ــه ،نـمــت ودائ ــع
العمالء بواقع  7.8في المئة على
أس ـ ــاس س ـن ــوي إلـ ــى  14.6مـلـيــار
د يـنــار بنهاية يونيو  ،2018مما
يدل على نسب السيولة المريحة
التي يتمتع بها القطاع المصرفي
في الكويت.
أم ــا بــالـنـسـبــة لـمـعــايـيــر ج ــودة
أص ـ ـ ــول الـ ـبـ ـن ــك ف ـظ ـل ــت قـ ــويـ ــة ،إذ
بـلـغــت نـسـبــة ال ـق ــروض المتعثرة
من إجمالي المحفظة االئتمانية
للبنك  1.40في المئة كما في نهاية
يونيو  ،2018في حين بلغت نسبة
تـغـطـيــة ال ـق ــروض الـمـتـعـثــرة 254
في المئة.
وأود فــي ه ــذا ال ـصــدد اإلش ــارة
إلـ ــى أن ـن ــا وض ـم ــن إطـ ـ ــار رؤي ـت ـنــا
المتحفظة واسـتـعــدادنــا لتطبيق
الـ ـمـ ـعـ ـي ــار " "9الـ ـت ــاب ــع ل ـم ـعــاي ـيــر
ال ـم ـح ــاس ـب ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ال ـخ ــاص ــة
بــالـخــاص بــالـمـخـصـصــات ،فإننا
مازلنا نقوم بتجنيب مخصصات
ً
مرتفعة نسبيا.
بــاإلضــافــة إل ــى مــا أش ــرت إلـيــه،
حــافـظــت الـمـجـمــوعــة عـلــى أفـضــل
مستويات الرسملة ،إذ بلغ معدل
كفاية رأس الـمــال  17.2فــي المئة
ً
بـنـهــايــة يــونـيــو  ،2018م ـت ـجــاوزا
الحد األدنى للمستويات المطلوبة.
• م ــا تــو ق ـعــا ت ـكــم للمجموعة
بنهاية السنة وللقطاع المصرفي
ً
عموما؟
ً
 كما ذكرت سابقا ،يستند نموأربـ ــاح بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي إلــى

وأكد في السياق ،أن «الوطني» من أكبر
المستفيدين من هذه المشروعات في ظل
هيمنته وخبرته الممتدة وقوة مركزه في
السوق ،الذي يعد بدوره أحد أهم العوامل
التي تميز ارتفاع نسب النمو لديه مقارنة ً
بنظرائه من البنوك المحلية ،وارتفاعها نسبيا
ً
قياسا بالمعدالت اإلقليمية.
وعن الترقية المرتقبة لبورصة الكويت في
مؤشر فوتسي في شهر سبتمبر المقبلً ،
أعرب الصقر عن تفاؤله بهذا الشأن ،الفتا
إلى أن االرتفاعات األخيرة في األسهم على
قوة نشاطنا التشغيلي ،وهذا أهم
أسباب نظرتنا المستقبلية القوية
ألداء ال ـم ـج ـمــوعــة خـ ــال األش ـهــر
المقبلة من  2018و  .2019ونحن
عـلــى ثـقــة أن مـقــومــات ه ــذا النمو
مستمرة سـ ً
ـواء كــان على مستوى
عملياتنا المحلية أو الدولية.
فعلى المستوى المحلي ،وفي
ظل الفرص التمويلية الهائلة على
خلفية تنفيذ المشاريع الضخمة
ودور القطاع الخاص في تمويلها،
تتسم البيئة التشغيلية في الكويت
ح ـت ــى اآلن ب ــاإلي ـج ــاب ـي ــة لـنــاحـيــة
مؤشرات النمو االقتصادي.
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ي ـع ـت ـبــر
"الــوط ـنــي" مــن أكـبــر المستفيدين
مـ ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات فـ ــي ظــل
هيمنته وخـبــرتــه الـمـمـتــدة وقــوة
م ـ ــرك ـ ــزه ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق ال ـ ـتـ ــي ت ـعــد
بدورها إحــدى أهــم العوامل التي
تـمـيــز ارت ـف ــاع نـســب الـنـمــو لدينا
مـ ـق ــارن ــة ب ـن ـظ ــرائ ـن ــا مـ ــن ال ـب ـن ــوك
ً
ً
المحلية ،وارتفاعها نسبيا قياسا
بــالـمـعــدالت اإلقـلـيـمـيــة .وينعكس
تفوق بنك الكويت الوطني ودوره
الريادي في المشروعات الحيوية
التي شارك بتمويلها مثل الوقود
ً
البيئي ومـصـفــاة ال ــزور ومــؤخــرا
التمويل الخاص بالشركة الكويتية
للصناعات البترولية المتكاملة
(كيبيك).
ً
كما سجل "الوطني" ً
أداء متميزا
ونتائج استثنائية في الصناعة
المالية اإلسالمية عن طريق نافذته
المتمثلة في حصته المسيطرة في
ً
بـنــك بــوبـيــان ،إذ يعتبر مساهما
ً
رئيسيا في تحقيق استراتيجية
"بــوبـيــان" القائمة على النمو في
الـســوق المحلي وتنويع مصادر
الدخل.
فــي الـمـقــابــل ،ال يمكننا إغـفــال
دور حـ ـ ـض ـ ــورن ـ ــا ف ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق
اإلقـلـيـمـيــة وال ـعــال ـم ـيــة ،إذ ســاهــم
الـ ـت ــوس ــع الـ ـجـ ـغ ــراف ــي ل ـل ـب ـنــك فــي
تميز وضعه مقارنة بنظرائه ،كما
حـقــق وج ــودن ــا ف ــي تـلــك األس ــواق
ً
قيمة مـضــافــة للبنك وتـنــوعــا في
مصادر الدخل ونافذة على العمالء
م ــن ال ـشــركــات واألفـ ـ ــراد م ــن خــال
انتشارنا في  15دولة حول العالم،
منها  9في الشرق األوسط.

مخصصات «الوطني» لن يكون لها تأثير كبير
على تلك المخصصات.
وأضاف أن ارتفاع أسواق األسهم مفيد
ً
عموما ،إذ يعكس تحسن البيئة العامة
ويساعد في تقوية الوضع المالي للبنوك،
ويزيد من حجم الضمانات ،بالتالي يعطي
أريحية لنسبة المخاطر العامة لدى أي
مصرف.
ً
وفيما يلي نص المقابلة كامال:

معايير
جودة أصول
البنك ظلت
قوية ونسبة
القروض
المتعثرة
من إجمالي
المحفظة
االئتمانية
بلغت %1.40

ارتفاع أسعار
األسهم ال
يؤثر على
مخصصات
البنوك ألن
معظمها
احترازية

المضاربة
بأسعار
العقارات
محدودة
ً
نسبيا في
الكويت وتقلل
احتمالية
حدوث عملية
تصحيح حادة

عصام الصقر
ّ
• كـيــف تــقـيــم ســامــة الـقـطــاع
العقاري في الكويت وهل يشكل
ً
تهديدا لمحافظ البنك؟
 الـقـطــاع الـعـقــاري فــي الكويتً
م ـخ ـت ـل ــف ج ـ ـ ــدا عـ ــن م ـع ـظ ــم بـقـيــة
األسـ ــواق األخـ ــرى ،الـتــي يمكن أن
ي ـ ــؤدي ت ـص ـح ـيــح أسـ ـع ــار ال ـع ـقــار
فيها إلى انهيار شامل .وباعتبار
أن ا لـمـضــار بــة المتعلقة بأسعار
ً
الـ ـعـ ـق ــارات م ـ ـحـ ــدودة ن ـس ـب ـيــا فــي
الكويت إذ تظل الملكية العقارية
م ـ ـق ـ ـت ـ ـصـ ــرة عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن
الكويتيين ،فهو يقلل من احتمالية
ح ـ ــدوث ع ـم ـل ـيــة ت ـص ـح ـيــح حـ ــادة
ومفاجئة.
ف ــي ع ــام  ،2017ش ـهــدت معظم
ً
ش ــرائ ــح ال ـق ـط ــاع ت ـص ـح ـي ـحــا فــي
األسـعــار ،لكنها استقرت فــي هذا
العام مع بعض التقلبات الطفيفة
التي طــرأت على السوق من شهر
إلى آخر.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،نـنـظــر إلــى
تصحيح األسـعــار كعامل صحي
ب ـع ــد خ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات مـ ــن األداء
القوي إذ شهدت األسعار زيــادات
ً
حــادة جــدا السيما فــي القطاعات
االستثمارية والسكنية.
أمـ ـ ـ ــا ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـ ـسـ ــؤالـ ــك عــن
االن ـك ـشــاف عـلــى ال ـب ـنــوك ،فأعتقد
ً
أي ـض ــا أن ــه ضـمــن حـ ــدود معقولة
ً
ً
جـ ـ ــدا ،خ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل وج ــود
ت ـغ ـط ـيــة ض ـم ــان ــات ق ــوي ــة تـسـمــح
ب ـحــدوث بـعــض ح ــاالت تصحيح
األسعار.
• مــا أثــر االرتـفــاعــات األخيرة
فـ ــي األس ـ ـهـ ــم ع ـل ــى م ـخ ـص ـصــات
"ال ــوط ـن ــي" ،وإلـ ــى أي م ــدى أنـتــم
مـتـفــائـلــون ب ـبــدء مــوجــة صـعــود
لسوق األسهم؟
 ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،ال أع ـت ـق ــد أن ــهس ـي ـكــون ه ـنــاك تــأث ـيــر كـبـيــر على
مخصصات البنك من االرتفاعات
األخـ ـي ــرة ف ــي األسـ ـه ــم .والشـ ــك أن
ارتـفــاع أس ــواق األسـهــم أمــر مفيد،
فهو يعكس تحسن البيئة العامة
ويـ ـس ــاع ــد عـ ـل ــى تـ ـق ــوي ــة ال ــوض ــع
المالي للبنوك إذ تزيد من حجم
الضمانات ،بالتالي تعطي أريحية
لنسبة الـمـخــاطــر الـعــامــة لــدى أي
مصرف .لكن إذا نظرنا إلى خلفية
ت ـك ــوي ــن ال ـم ـخ ـص ـص ــات فـسـنـجــد

أن مـعـظـمـهــا اح ـت ــرازي ــة ،بــالـتــالــي
لـيـســت مــرتـبـطــة ب ــأي ت ــده ــور في
محفظة الـقــروض ،لكن فــي اآلونــة
األخيرة يأتي تكوين المخصصات
ً
ً
تحوطيا استعدادا لتطبيق IFRS
 9إذ س ـت ـكــون مـتـطـلـبــات تـكــويــن
المخصص أشد صرامة ،وتعتمد
على توقعاتنا المستقبلية لتغير
الـمـخــاطــر الـمــرتـبـطــة بـكــل عملية
تمويل.
أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة ل ـتــوجــه ال ـســوق
ً
ً
ع ـمــومــا ،فــأنــا مـتـفــائــل ج ــدا إذ إن
الـســوق الكويتي لــم يتفاعل على
مدار العامين الماضيين مع تحسن
الوضع االقتصادي في الدولة بعد
س ـنــوات ع ــدة مــن ال ــرك ــود .وحـتــى
عندما بــدأ هــذا التحسن ينعكس
عـلــى أربـ ــاح ال ـشــركــات لــم تساعد
الـ ـسـ ـي ــول ــة الـ ـس ــوقـ ـي ــة فـ ــي دخـ ــول
ً
المستثمرين الكبار ســواء محليا
ً
أو عالميا.
اآلن وقد بات السوق محل أنظار
المستثمرين العالميين بعد ترقية
 FTSEومراجعة  ،MSCIبدأنا نرى
أن ــه يـنـعـكــس عـلــى حــركــة األسـهــم
وعلى السيولة ،وبالتالي سنرى
ال ـم ــزي ــد م ــن هـ ــذا ال ــزخ ــم ليعكس
الـتـحـســن وال ـت ـطــور ال ـحــاصــل في
الفترة الماضية.
• كـيــف ينظر ا لـبـنــك الوطني
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورات األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــرة ف ــي
البورصتين الكويتية والسعودية
لناحية ترقية األولى إلى مؤشر
فــو تـســي فــي سبتمبر ،والثانية
إ لـ ـ ــى مـ ــؤ شـ ــر  MSCIلـ ــأ سـ ــواق
الناشئة؟
 ت ـعــد تــرق ـيــة سـ ــوق ال ـكــويــتإل ــى م ـصــاف األسـ ـ ــواق الـنــاشـئــة
في مؤشر فوتسي ،التي ستبدأ
ف ـ ــي س ـب ـت ـم ـب ــر م ـ ــن هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام،
ً
تـتــويـجــا لـلـجـهــود ال ـتــي بذلتها
ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال وب ــورص ــة
الكويت في األع ــوام السابقة في
سبيل رفع كفاء ة عملية التداول
وتحسين بيئة االستثمار وإزالة
ك ــاف ــة الـ ـمـ ـع ــوق ــات وال ـت ـح ــدي ــات
أمــام المستثمرين للوصول إلى
مستوى األسواق الناشئة األخرى
ً
ومنافستها.وأخيرا تبنت بورصة
الكويت أعلى المعايير الدولية
كـ ـم ــرج ــع ل ـت ـص ـن ـي ــف الـ ـش ــرك ــات

الـ ـ ـم ـ ــدرج ـ ــة ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا سـ ـي ــؤدي
بدوره إلى ازدهار السوق وزيادة
استقطاب رؤوس األموال.
والشك أن هذه الترقية إيجابية
ً
ّ
خـصــوصــا أنـهــا ستمكن بــورصــة
الكويت من التنافس مع نظرائها
اإلقليمية ،وبناء سوق يعكس قوة
ومرونة القطاع الخاص الكويتي
وزيادة معدالت سيولته.
أما فيما يخص انضمام السوق
الـ ـسـ ـع ــودي ل ـم ــؤش ــر  ،MSCIف ــإن
السوق السعودي يعتبر أكبر سوق
على مستوى المنطقة .ووجــوده
ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة ال ـم ــراج ـع ــة ل ـمــؤشــر
 ،MSCIج ـعــل م ــن الـمـنـطـقــة محل
أنظار للمستثمرين األجانب .ومن
المرجح بعد انضمام سوق تداول
للمؤشر أن يضخ المستثمرون 40
مليار دوالر في السوق السعودي،
مما قــد يساعد ب ــدوره وبـصــورة
كبيرة على استقطاب استثمارات
ال ـم ــؤس ـس ــات األج ـن ـب ـي ــة ألسـ ــواق
المنطقة.
• ب ــاع ـت ـب ــارك ــم أكـ ـب ــر ال ـب ـنــوك
الكويتية ،هل تغيرت سياستكم
اإلقراضية في السوق الكويتية
وزادت شـهـيـتـكــم ع ـل ــى إقـ ــراض
القطاعات التجارية واألفــراد في
هذا التوقيت؟
 يتطلع البنك إ لــى المحافظةعلى حصته فــي الـســوق الكويتي
فــي مختلف الـخــدمــات الرئيسية
التي يوفرها مع تحقيق معدالت
نـمــو ت ـفــوق م ـعــدالت ال ـس ــوق ،إلــى
ج ــان ــب االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـت ــواج ــد
الدولي للمجموعة.
ّ
وكــان البنك قــد تمكن مــن لعب
دور رئـيـســي فــي تـمــويــل بــرنــامــج
الحكومة الكويتية التنموي ّ
ورسخ
مكانته الــرائــدة وعــزز حصته في
السوق الكويتي عن طريق تقديم
خدمات مبتكرة وذات قيمة مضافة
للعمالء.
وي ـت ـبــع ب ـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
س ـي ــاس ــة االنـ ـضـ ـب ــاط وال ـ ـقـ ــوة فــي
اإلدارة المالية والتحفظ في إدارة
المخاطر ،وفي حال لم تضر فرص
االقـتــراض بذلك ،فالوضع المالي
ً
والسيولة لــدى البنك عالية جــدا
وتتيحان له اقتناص تلك الفرص
المجزية.

البحر :نمو أرباح «الوطني» في النصف األول دليل على قوة أداء المجموعة
«خبراته وحجم ميزانيته ومالءته تؤهله ليكون أكبر المستفيدين من خطط اإلنفاق الوطنية»
أك ــدت نــائـبــة الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لمجموعة بنك
الكويت الوطني ،شيخة البحر ،أن قوة األداء المالي
والنتائج المالية المتميزة في كل قطاعات األعمال بال
استثناء ،التي حققتها المجموعة في النصف األول
من العام الحالي كانت بفضل أهمية عمليات وأنشطة
ً
ً
البنك األساسية وحجمها ،إذ أدت دورا رئيسيا في
ارتفاع صافي أرباح المجموعة خالل األشهر السابقة.
وقــالــت الـبـحــر ،فــي مـقــابـلــة مــع محطة "سـكــاي
نيوز العربية" ،إن المجموعة تتميز بقوة مركزها
المالي وحجمه الكبير واسـتـقــراره ،مما يؤهلها
لتكون أكبر المستفيدين من خطط اإلنفاق بفضل
الخبرات العريقة وحجم الميزانية والمالءة المالية
ً
وتوافر السيولة في البنك ،ونظرا إلى سعي البنك
الغتنام تلك الفرص ،فإنه أسس إدارة تضم فريق
عمل متخصص يتمتع بدرجة عالية من المهنية
لتمويل المشاريع الرأسمالية.
وعن األوضاع اإلقليمية وتأثيرها على البنك،
أوضحت أن النهج الذي تتبعه المجموعة المتمثل
في إدارتها الحصيفة يساهم في الحد من تبعات
وتــأثـيــر تـلــك األزمـ ــات االقـتـصــاديــة الـتــي تـمــر بها
ّ
األسواق ،في حين مكنت استراتيجية المجموعة
القائمة على أســاس قــوي مــن مواجهة التغيرات
والتحديات ،التي قد تطرأ على عملياتها وقابلية
التكيف مع المعطيات االقتصادية والجيوسياسية
المحيطة بنا .وفيما يلي التفاصيل:
• ما تعليقكم على أداء البنك وأبرز المؤشرات
المالية للنصف األول من عام 2018؟ وما نظرتكم
ح ــول اس ـت ـمــرار الـنـتــائــج اإليـجــابـيــة خ ــال الفترة
المتبقية من العام؟
 تواصل مجموعة بنك الكويت الوطني أداءهاالمتميز عـلــى مـسـتــوى كــل قـطــاعــات األع ـمــال بال
ً
استثناء ،ونتيجة لذلك ،حقق البنك أرباحا صافية
بلغت  185.9مليون دينار ( 613.8مليون دوالر) في
النصف األول من عام  2018إذ ارتفع نمو األرباح
 12.9في المئة على أساس سنوي،
و 16.3ف ــي الـمـئــة ف ــي ال ــرب ــع ال ـثــانــي م ــن 2018
مقارنة بالفترة ذاتها من عــام  ،2017لتبلغ 92.3
مليون دينار.

وتبرز أهمية عمليات وأنشطة البنك األساسية
وحجمها ألنها العامل الرئيسي في ارتفاع صافي
أربـ ـ ــاح ال ـم ـج ـمــوعــة ،ك ـمــا ارت ـف ــع ص ــاف ــي إيـ ـ ــرادات
التشغيل إلى  442.2مليون دينار بنمو  10.9في
المئة على أساس سنوي .وارتفع صافي إيرادات
الفوائد في النصف األول من العام  10.4في المئة
على أساس سنوي ليبلغ  336.8مليون دينار .في
ً
المقابل سجل صــافــي األتـعــاب والـعـمــوالت نموا
بنسبة  13.6في المئة ليصل إلى  76.5مليون دينار.
مما يؤكد نجاح البنك والذي تمثل في نمو إيراداته
من غير الفوائد .وكانت لجهود المجموعة في إدارة
التكاليف دور بارز في خفض نسبة التكلفة للدخل
من  31.5في المئة في النصف األول من عام 2017
إلى  30.6في المئة في النص فاألول من عام .2018
وواص ـل ـن ــا تـحـقـيــق ه ــوام ــش م ـم ـت ــازة ،إذ بلغ
متوسط العائد على الموجودات  12.3في المئة
ومـتــوســط الـعــائــد على حـقــوق المساهمين 1.41
فــي المئة .وبالحديث عــن المركز المالي المميز
ً
للمجموعة ،فقد سجلت مــو جــودات البنك نموا
بنسبة  5.7في المئة ،إذ بلغت  26.9مليار دينار
( 89.0مليار دوالر) كما في نهاية يونيو .2018
ووصل إجمالي القروض والتسليفات إلى 15.2
مليار دينار كما في نهاية يونيو  2018بنمو سنوي
 6.3في المئة .وحافظت المجموعة على مكانتها
الفريدة من حيث القواعد التمويلية ومستويات
ً
السيولة الممتازة نظرا إلى قوة شبكتها المصرفية
وسمعتها المرموقة وثقة العمالء بها بدليل نمو
ودائع العمالء بنسبة  7.8في المئة وبلوغها 14.6
مليار دينار كويتي بنهاية يونيو  .2018وبالتطرق
إل ــى أبـ ــرز ال ـم ــؤش ــرات الـمــالـيــة لـلـمـجـمــوعــة ،يــؤكــد
مؤشر القروض المتعثرة مدى قوة الوضع المالي
للمجموعة ،إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة من
إجمالي القروض  1.40في المئة.
أمــا نسبة تغطية الـقــروض المتعثرة فتخطت
مستوى  250في المئة ،كما بلغ معدل كفاية رأس
المال  17.2في المئة كما في نهاية يونيو ،2018
مما يعد أكبر دليل على قوة ومتانة مركز البنك
وقدرته على مواصلة النمو.

شيخة البحر

أهمية عمليات وأنشطة البنك األساسية
ً
وحجمها أدت دورا في نمو األرباح
استراتيجية المجموعة مكنته من
مواجهة التغيرات والتحديات وقدرته
على التكيف مع المعطيات االقتصادية
والجيوسياسية
البنك ّأسس إدارة تضم فريق عمل
ً
متخصصا بمهنية عالية لتمويل
المشاريع الرأسمالية

• على صعيد االستراتيجية اإلقليمية ،كيف
ينظر البنك للتطورات االقتصادية التي تشهدها
األسواق اإلقليمية؟ وهل هناك أي خطط توسعية
على مستوى المنطقة؟
 ّتستند استراتيجية المجموعة إلى أساس قوييمكنها من مواجهة التغيرات والتحديات التي قد
تطرأ على عملياتنا وقابلية التكيف مع المعطيات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة ال ـم ـح ـي ـطــة ب ـنــا.
وأثبتت االستراتيجية نجاحها على مدى األعوام
الـ ـ  65الـمــاضـيــة حـتــى فــي أصـعــب وأش ــد األزم ــات
االقتصادية المحلية والعالمية على حد سواء.
وب ـ ـصـ ــرف ال ـن ـظ ــر عـ ــن أن ال ـم ـن ـط ـق ــة ال تـخـلــو
المخاطر ،فإن النهج الذي يتبعه البنك المتمثل في
إدارته الحصيفة يساهم في الحد من تبعات وتأثير
تلك المخاطر بشكل كبير .وتتطلع المجموعة إلى
التوسع في منطقة الشرق األوسط وبالتحديد في
كل من السعودية ومصر .ففي السعودية ،تعمل
المجموعة على افتتاح فرعين جديدين إضافة إلى
ً
فرعها الحالي .وقد حصلت المجموعة أيضا على
الموافقات الرسمية لتقديم خدمة إدارة الثروات
في المملكة من خــال شركة متخصصة تخضع
إلشراف هيئة السوق المالي السعودي.
أما بالنسبة للسوق المصري ،فيعتبر وجودنا
فــي مصر أكبر وجــود للمجموعة خــارج الكويت
وتسعى المجموعة إلى تقوية مركزها في مصر
واغ ـت ـنــام ف ــرص الـنـمــو عـلــى خـلـفـيــة اإلص ــاح ــات
الهيكلية الـتــي تـقــودهــا الــدولــة وتـعــافــي اقتصاد
البالد ،من خالل االنتشار الجغرافي وتوسعة شبكة
الفروع ،إضافة إلى استهداف شرائح مختلفة داخل
السوق المصري.
• مــا توقعاتكم المستقبلية لنمو اال ق ـتــراض
المحلي فــي ظــل زخــم المشاريع الحكومية؟ وما
خطط البنك لالستفادة من فرص اإلقراض الناجمة
عن استمرار الوتيرة الحالية إلسناد المشاريع؟
 م ـشــاريــع الـتـنـمـيــة كــانــت وم ــا تـ ــزال الـمـحــركاألســاســي لنمو االق ـتــراض على مستوى القطاع
الخاص المحلي .وأكــدت الحكومة في مناسبات
ع ـ ــدة ال ـت ــزام ـه ــا ب ـخ ـط ـط ـهــا ال ـت ـن ـم ــوي ــة واإلنـ ـف ــاق

الــرأسـمــالــي ،وخـيــر دل ـيـ ٍـل عـلــى ذل ــك ارت ـفــاع حجم
اإلنفاق الرأسمالي في موازنة الدولة.
كـمــا نشعر بــالـتـفــاؤل تـجــاه اسـتـمــرار الــوتـيــرة
اإليجابية إلسـنــاد المشاريع وأثــرهــا فــي تعافي
االق ـت ـصــاد ال ـكــوي ـتــي ،وه ـنــا ي ـبــرز دور مجموعة
بنك الكويت الوطني كأكبر قوة داعمة ومساندة
لرؤية الحكومة الكويتية من خالل ترجمة وتنفيذ
خططها نحو كويت جديدة  2035على أرض الواقع.
من جانب آخر ،تتميزالمجموعة بقوة مركزها
المالي وكبر حجمه واستقراره مما يؤهلنا لنكون
ً
أك ـبــر المستفيدين مــن خـطــط اإلن ـف ــاق ن ـظــرا إلــى
ما نتمتع به من خبرات عريقة وحجم الميزانية
والمالءة المالية وتوافر السيولة.
وف ــي إط ــار سـعــي الـبـنــك الغـتـنــام تـلــك الـفــرص،
أسسنا إدارة تضم فريق عمل متخصص يتمتع
ب ــدرج ــة عــال ـيــة م ــن الـمـهـنـيــة لـتـمــويــل الـمـشــاريــع
الــرأسـمــالـيــة .وان ـف ــردت المجموعة بترتيب عــدد
هائل من صفقات التمويل الكبرى ،كما نستشرف
ً
استمرار هذا النهج اإليجابي مستقبليا.
ومــن أب ــرز الصفقات الـتــي شــاركــت المجموعة
ً
في تمويلها ضمن خطة التنمية الحكومية أخيرا
(م ـشــروع اسـتـيــراد الـغــاز الـمـســال الـتــابــع للشركة
الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبيك
.)KIPIC
وتم اختيار بنك الكويت الوطني لقيادة تحالف
م ــن ال ـب ـن ــوك ال ـعــال ـم ـيــة ل ـتــوف ـيــر ال ـت ـمــويــل الـ ــازم
للمشروع بقيمة تناهز ملياري دوالر إضافة إلى
اختياره لقيادة شريحة التمويل المحلي للبنوك
الـتـقـلـيــديــة بـقـيـمــة  500م ـل ـيــون دوالر .وال تقف
إنجازات البنك عند هذا المشروع فقط بل تتخطاها
ً
ً
لتشمل عددا كبيرا من المشروعات ،إذ كان للبنك
دورق ـ ـيـ ــادي ف ــي ت ـمــويــل م ـص ـفــاة الـ ـ ــزور ،ومـحـطــة
الــزور األولــى للطاقة ،ومدينة المطالع السكنية،
ومطار الكويت الــدولــي وغيرها من المشروعات
التنموية الكبرى .ويؤكد ما سلف ذكــره المكانة
المميزة والدور الريادي الذي ينفرد به البنك في
هذا المجال.
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األسهم األميركية ترتفع ...و«داو جونز» يربح %1.3
مع تراجع تركيز المستثمرين على الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين
ارتفع «داو جونز» الصناعي
بنسبة  %1.3أو  320نقطة
إلى  24776نقطة ،كما ارتفع
«ناسداك» بنسبة  %0.9أو 68
نقطة إلى  7756نقطة ،في
مؤشر «»S&P 500
حين ارتفع ً
األوسع نطاقا بنسبة  %0.9أو
 24نقطة إلى  2784نقطة.

ارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات األس ـ ـهـ ــم
األمـيــركـيــة خ ــال تـ ــداوالت االثنين
ل ـل ـج ـل ـســة ال ـث ــال ـث ــة ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي
مدعومة بقطاعي البنوك والطاقة،
وتــراجــع تركيز المستثمرين على
الـ ـح ــرب ال ـت ـج ــاري ــة ب ـيــن ال ــوالي ــات
المتحدة والصين ،لتتجه األنظار
نـحــو اإلع ـ ــان ع ــن نـتــائــج األع ـمــال
الفصلية للشركات عن الربع الثاني
هذا األسبوع.
وارت ـفــع «داو جــونــز» الصناعي
بنسبة  1.3في المئة أو  320نقطة
إل ـ ــى  24776نـ ـقـ ـط ــة ،كـ ـم ــا ارتـ ـف ــع
«نــاســداك» بنسبة  0.9في المئة أو
 68نقطة إلى  7756نقطة ،فيما ارتفع
مــؤشــر « »S&P 500األوس ــع نطاقا
بنسبة  0.9فــي المئة أو  24نقطة
إلى  2784نقطة.
وعـلــى صعيد ال ـت ــداوالت ،هبط
سـهــم «تــويـتــر» ( )TWTR.Nبنسبة
 5.4في المئة إلى  44.1دوالرا بعد
انخفاضه بنسبة  9في المئة خالل
ال ـج ـل ـســة ع ـق ــب أنـ ـب ــاء ع ــن إس ـ ــراع
الشركة من وتيرة تعليق الحسابات
الزائفة ،األمر الذي ربما يؤثر سلبا
في نمو عدد المستخدمين لمنصة
التواصل االجتماعي.
وفــي األس ــواق األوروب ـيــة ،ارتفع

م ــؤش ــر «س ـت ــوك ــس ي ـ ـ ــوروب »600
القياسي بنسبة  0.6فــي المئة أو
نقطتين إلى  384نقطة.
وارت ـف ــع مــؤشــر «فــوت ـســي »100
البريطاني ( 70 +نقطة) إلى 7688
نقطة ،كما ارتفع «داكــس» األلماني
( 47 +نقطة) إلى  12544نقطة ،في
حين ارتـفــع «ك ــاك» الفرنسي (22 +
نقطة) إلى  5398نقطة.
وف ـ ــي آس ـ ـيـ ــا ،ارتـ ـفـ ـع ــت األس ـه ــم
ال ـيــابــان ـيــة خ ــال ت ـعــامــات أم ــس،
مقتفية أثر نظيرتها األميركية ،مع
صعود سهم «ياهو جــابــان» بدعم
من إعالن «سوفت بنك» شراء حصة
في الشركة.
وأغـلــق مــؤشــر «نـيـكــي» الجلسة
مرتفعا  0.6فــي المئة عند 22196
نقطة ،كما ارتـفــع المؤشر األوســع
نطاقا «توبكس»  0.25في المئة إلى
 1716نقطة.
وارتفعت العملة األميركية مقابل
نظيرتها اليابانية  0.2فــي المئة
إلى  111.09ينا ،عند الساعة 09:46
صباحا بتوقيت مكة المكرمة.
وارتفع سهم «ياهو جابان» 11.4
ف ــي ال ـم ـئــة ،بـعــدمــا ذكـ ــرت «ســوفــت
بـنــك غـ ــروب» أن وحــدتـهــا «ســوفــت
بنك ك ــورب» ستشتري أسهما في

الشركة بقيمة  221مليار ين (1.99
مليار دوالر) بحصة تعادل 10.78
في المئة ،المملوكة حاليا من شركة
االستثمار األميركية «ألتابا».
ً
أيضا ،ارتفعت األسهم الصينية
فـ ــي خـ ـت ــام ال ـت ـع ــام ــات ب ــدع ــم مــن
مكاسب شركات العقارات والنقل،
مع استقرار اليوان ،وعقب بيانات
اقتصادية عن التضخم.
وأنهى مؤشر «شنغهاي المركب»

الـ ـت ــداوالت مــرتـفـعــا  0.4ف ــي المئة
عند  2827نقطة ،كما ارتفع مؤشر
«شنتشن المركب»  0.7في المئة إلى
 1585نقطة.
واستقرت العملة الصينية مقابل
ال ـ ـ ــدوالر ع ـنــد  6.6202ي ـ ــوان ،عند
الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق
ص ـبــاحــا ب ـتــوق ـيــت م ـكــة ال ـم ـكــرمــة،
ب ـعــدمــا س ـج ـلــت أمـ ــس األول أكـبــر
تراجع منذ مارس.

وكشفت البيانات الصادرة أمس
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين
الصيني  1.9في المئة خالل يونيو،
م ـق ــارن ــة ب ـن ـفــس ال ـف ـت ــرة م ــن ال ـعــام
الماضي ،بما يتوافق مع توقعات
المحللين ،كما زاد مــؤشــر أسعار
المنتجين  4.7في المئة على أساس
سـنــوي ،مـتـجــاوزا الـتــوقـعــات التي
أشارت إلى ارتفاعه  4.5في المئة.
أرقام)
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اقتصاد

سويسرا تطلب مشاورات في منظمة
التجارة حول الرسوم األميركية
أع ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــات
ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــريـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــس ،أنـ ـه ــا
طلبت إج ــراء «م ـشــاورات» في
م ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـج ــارة ال ـعــال ـم ـيــة
ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم الـ ـت ــي
فــرضـتـهــا ال ــوالي ــات المتحدة
ع ـل ــى واردات ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ــن ال ـص ـلــب
واأللمنيوم.
و قـ ـ ــا لـ ـ ــت وزارة ا لـ ـ ـش ـ ــؤون
االق ـت ـص ــادي ــة ،إن ب ــرن طلبت
ً
رسميا إجراء «مشاورات» مع
الــواليــات المتحدة حــول قرار
واشنطن فرض رسوم قيمتها
 25فـ ــي ا ل ـم ـئ ــة ع ـل ــى واردات
ال ـص ـلــب و 10ف ــي ال ـم ـئــة على
واردات األلمنيوم.
ويـشـكــل طـلــب ال ـم ـشــاورات
ال ـخ ـط ــوة األول ـ ـ ــى ف ــي ت ـقــديــم
شكوى متكاملة في المنظمة
الـ ـت ــي ت ـت ـخــذ مـ ــن ج ـن ـيــف فــي
ً
سويسرا مقرا لها.
وق ــال ــت ال ـ ـ ــوزارة ف ــي ب ـيــان،
ً
إنها قدمت أمس األول« ،طلبا
إلجراء مشاورات مع الواليات
المتحدة كـجــزء مــن إج ــراء ات
تسوية الـنــزاعــات فــي منظمة
التجارة الدولية».
وت ـعــارض عــدة دول أخــرى
في المنظمة من بينهم االتحاد

األوروبـ ـ ـ ــي وال ـص ـي ــن وال ـه ـنــد
وال ـم ـك ـس ـيــك وكـ ـن ــدا وروس ـي ــا
ق ـ ـ ـ ــرارات ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونالد ترامب المثيرة للجدل.
وبرر ترامب قراره الذي أغضب
ش ــرك ــاء بـ ــاده ب ـقــولــه ،إن تــدفــق
الــواردات على بالده يهدد األمن
الـقــومــي لـلــواليــات الـمـتـحــدة ،ما
ً
يمثل ابتعادا عن النهج المؤيد
ل ـل ـت ـج ــارة ال ـ ـحـ ــرة ال ـ ــذي ت ـق ــوده
واشنطن منذ عقود طويلة.
وص ــدرت ســويـســرا منتجات
ص ـ ـلـ ــب وأل ـ ـم ـ ـن ـ ـيـ ــوم ل ـ ـلـ ــواليـ ــات
المتحدة في عام  2017بإجمالي
 80مليون فرنك سويسري (80.7
مليون دوالر) ،على مــا جــاء في
بيان الوزارة السويسرية أمس.
وقالت الوزارة «من وجهة نظر
ســويـســرا ال ــرس ــوم اإلضــاف ـيــة ...
غير مبررة» ،مشيرة إلى أن برن
خــاط ـبــت واش ـن ـط ــن ع ـنــد إع ــان
ال ـقــرار فــي م ــارس الـفــائــت لطلب
إعفاء.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت أن «ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ـ ــم ت ـ ـ ــرد عـ ـل ــى ط ـلــب
س ــوي ـس ــرا م ــن أجـ ــل اإلعـ ـف ــاء من
الرسوم حتى اليوم» ،وتابعت أن
طلب سويسرا إج ــراء مـشــاورات
يأتي «لحماية مصالحها».

«الغنيم والحميضي للمحاماة»« :تعديل قانون «مدن األهلية» توقع عقد تصميم «هياوين» الجهراء
بتكلفة تصل إلى  3ماليين دينار
العمل» يشوبه عدم الدستورية
في دراسة قانونية حول نطاق تطبيق القانون رقم  17لسنة 2018
●

محمد االتربي

ً
ن ـظــرا إل ــى مــا أث ــاره الـقــانــون رق ــم  17لسنة
 2018بتعديل المادة  51من القانون رقم  6لسنة
 2010بشأن العمل في القطاع األهلي من جدل
ً
في وسط قطاع العمل األهلي عموما والوسط
ً
ً
القانوني خصوصا ،وتحديدا ما نص عليه من
ً
مد النطاق الزمني له ليكون نافذا منذ تاريخ
العمل بالقانون رقم  6لسنة ( 2010أي يطبق
بأثر رجـعــي) ،أعــد مكتب الغنيم والحميضي
للمحاماة دراس ــة قانونية تضمنت آثــار هذا
الـتـعــديــل التشريعي وم ــدى مــوافـقـتــه ألحـكــام
دستور دولة الكويت وقواعد التشريع ومبررات
ُ
مساسه بالحقوق المكتسبة التي استكملت
واستقرت قبل صدوره.
واس ـت ـع ــرض ــت الـ ــدراسـ ــة اآلراء الـقــانــونـيــة
المختلفة حول أثر ذلك القانون ،وأن الرأي الذي
خلصت إليه الهيئة العامة للقوى العاملة من
أن أي موظف كــان على رأس عمله عند نفاذ
الـقــانــون رق ــم  6لسنة  2010يستحق مكافأة
نهاية الخدمة كاملة دون خصم المبالغ التي
تحملتها ه ــذه الـجـهــة نظير اش ـتــراك العامل
ف ــي مــؤس ـســة ال ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة أث ـنــاء
فترة عمله ،أي دون النظر إلى تاريخ تعيينه،
هــو الــرأي األقــوم واألق ــرب إلــى جــادة الصواب

ً
إذ جــاء نــص ال ـمــادة الـســالــف ذكــرهــا واضـحــا
ً
جـلــي المعنى قــاطـعــا فــي الــداللــة عـلــى الـمــراد
مـنــه وبـصـيـغــة عــامــة مطلقة دون تـفــرقــة بين
الموظفين الذين انتهت عالقة العمل معهم بعد
تاريخ نفاذ القانون رقــم  6لسنة  2010وقبل
تاريخ نفاذ القانون رقم  85لسنة  ،2017وبين
الذين انتهت خدماتهم بعد تاريخ نفاذ القانون
ً
األخير  ،والقول بغير ذلك يعتبر تقييدا لمطلق
ً
النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص ،فال
يجوز استحداث حكم مغاير لمراد الشارع عن
طريق التأويل والتفسير ،وال عبرة بالداللة في
مقابل التصريح.
ً
ً
ث ــم خ ـص ـصــت ال ـ ــدراس ـ ــة م ـب ـح ـثــا مـسـتـقــا
حول مدى دستورية ذلك التعديل التشريعي،
فــأوض ـحــت أن ال ـم ـشــرع جـعــل لــذلــك الـتـعــديــل
ً
ً
التشريعي أثرا رجعيا دون أن تكون هناك أي
مصلحة عامة يهدف إلــى تحقيقها ،بــل على
ً
العكس تماما فالمصلحة المرجوة هنا هي
تحقيق صــالــح أح ــد طــرفــي عـقــد الـعـمــل على
حساب اآلخــر ،وهو بذلك يكون قد مس األمن
القانوني في أوضح صوره باعتبار أن هناك
ملكيات وحقوق اكتسبها ُأصحاب العمل قبل
أن يصدر هذا القانون وقد قيدت تلك الحقوق
في ميزانيات رب العمل وتصرف فيها تصرف
ال ـمــالــك ف ــي مـلـكــه الط ـم ـئ ـنــانــه ب ــوج ــود مظلة

قــا نــو نـيــة تحميها و تـضـفــي عليها الشرعية،
ومن ثم فإن هذا التعديل التشريعي وعلى هذا
النحو يكون قد أهــدر تلك الحقوق المكتسبة
ال ـت ــي ك ـفــل ال ــدس ـت ــور حـمــايـتـهــا وانـ ـه ــارت به
الــدعــامــة الـقــانــونـيــة ال ـتــي اكـتـســب بموجبها
أصحاب العمل تلك الحقوق بمقتضاها ونأى
بهم ذلك التعديل عن حماية القانون ورعايته،
ويكون بذلك حكم المادة األولى منه قد جانب
مــا استقر عليه قـضــاء المحكمة الدستورية
الكويتية فــي شــأن األص ــل الـعــام المنصوص
عليه في المادة  179من الدستور واالستثناء
الوارد بها من جواز مد نطاق تطبيق القانون
في المسائل المدنية ليسري بأثر رجعي ،إذ إن
ذلك االستثناء يجب أن يفسر بأضيق الحدود،
فالسلطة التقديرية الممنوحة للمشرع في ذلك
هــي فــي الحقيقة وسـيـلــة مــن وســائــل تطبيق
ً
القانون وهي تقوم أساسا على فكرة الضرورة،
ً
وأال يأتي التشريع بأحكام تمس حقوقا مقررة
لألفراد والجماعات قد كفل الدستور حمايتها
ألن ذل ــك ف ــي واق ــع األم ــر يـنــاهــض المصلحة
العامة ُ
المستهدفة من الرخصة التشريعية من
خالل ذلك االستثناء  ،وفي هذا ما يسمه بعيب
عدم الدستورية ،وعليه خلصت الدراسة أن أي
نزاع قد يثور في هذا الخصوص يجب عرضه
على القضاء ليقول كلمته فيه.

البرميل الكويتي
ً
يرتفع  58سنتا

ارت ـ ـ ـفـ ـ ــع س ـ ـعـ ــر ب ــرمـ ـي ــل
النفط الكويتي  58سنتا
فــي ت ــداوالت أم ــس األول،
ليبلغ  74.10دوالرا مقابل
 73.52دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل
في تــداوالت يوم الجمعة
الـ ـم ــاض ــي ،وفـ ـق ــا لـلـسـعــر
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــن م ـ ـ ــن م ــؤسـ ـس ــة
البترول الكويتية.

استقرار الدوالر واليورو
وتراجع اإلسترليني
اس ـ ـت ـ ـقـ ــر س ـ ـعـ ــر صـ ــرف
ا ل ــدوالر األ مـيــر كــي مقابل
ال ــديـ ـن ــار ال ـك ــوي ـت ــي أم ــس
عـ ـ ـن ـ ــد مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى 0.302
ديـ ـن ــار ،ف ــي ح ـيــن اسـتـقــر
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــورو ع ـ ـنـ ــد مـ ـسـ ـت ــوى
 0.355د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار مـ ـق ــار ن ــة
بـ ـ ــأس ـ ـ ـعـ ـ ــار ص ـ ـ ـ ــرف أم ـ ــس
األول.
وق ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي ف ـ ـ ــي نـ ـش ــرت ــه
ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ــوق ـع ــه
اإل لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إن
س ـ ـ ـعـ ـ ــر صـ ـ ـ ـ ــرف الـ ـجـ ـنـ ـي ــه
اإلسترليني انخفض إلى
م ـس ـت ــوى  0.400د يـ ـن ــار،
والفرنك السويسري إلى
 0.304د يـنــار ،وبقي الين
ال ـي ــاب ــان ــي ع ـن ــد م ـس ـتــوى
 0.002دينار دون تغيير.

أعلنت شــركــة م ــدن األهـلـيــة الـعـقــاريــة توقيع
م ـك ـتــب دار ال ـك ــوي ــت ل ـل ـه ـنــدســة ل ــاس ـت ـش ــارات
الهندسية ،التابع لها ،عقدا مع إحدى المجموعات
ال ـت ـج ــاري ــة ،لـتـصـمـيــم وم ـتــاب ـعــة تـنـفـيــذ مجمع
«هياوين» التجاري في منطقة المركز التجاري
واإلداري لمحافظة الجهراء.
وأوض ـح ــت ال ـشــركــة ،ف ــي ب ـيــان ص ـحــافــي ،أن
المجمع الجديد سيتم تنفيذه خالل  16شهرا،
وستصل تكلفته اإلجمالية إلى  3ماليين دينار،
وسـيـقــام على مساحة تبلغ  2625مـتــرا مربعا
تقريبا ،ومساحة مبان تزيد على  10آالف متر
مــربــع ،مــوزعــة على  4طــوابــق ،تشمل الـســرداب
واألرضي والميزانين واألول.
وأشــار البيان إلــى أن المجمع الجديد سيتم
تنفيذه وف ــق أسـلــوب مـعـمــاري حــديــث ومبتكر

يناسب األنشطة التجارية المستهدفة وطبيعة
المنطقة ،ويتناسب بشكل كبير مع احتياجات
شركات التجزئة التي من المتوقع أن يبدي عدد
كبير منها رغبته في االستثمار بالمنطقة التي
تشهد طلبا م ـتــزايــدا عـلــى مـثــل ه ــذا ال ـنــوع من
الخدمات .وأوضــح أن المجمع الجديد سيتيح
خيارات عديدة للمستثمرين ،من خالل مجموعة
م ــن ال ـم ـحــات ال ـت ـجــاريــة ب ـم ـســاحــات مختلفة،
موزعة على مختلف الطوابق ،فضال عن األنشطة
الترفيهية المتعددة ،ومن بينها وجود  6أدوار
عرض سينمائي ،وكذلك سوق مركزي كبير ،إلى
جانب العديد من األنشطة األخرى.
وأضاف أن «مدن» تتوقع إقباال كبيرا من قبل
المستثمرين والمستأجرين على المشروع ،كونه
فــي قلب المنطقة التجارية ومنطقة الخدمات

الرئيسية ،إضافة إلــى توافر الخدمات المكملة
للمشروع وموجه لخدمة شريحة سكانية ضخمة
وذات قدرات شرائية مرتفعة ،وتحتاج إلى المزيد
من الخدمات في ضوء محدودية حجم المساحات
التجارية المتاحة ،والتي تقدر ب ــ 140ألــف متر
مــربــع رغ ــم ال ــزي ــادة الـكـبـيــرة ف ــي ع ــدد الـسـكــان،
ووصولها إلى أكثر من نصف مليون نسمة ،بعد
إنشاء مدن جديدة فيها ،أبرزها سعد العبدالله
وجابر األحمد .وأكد البيان أن مكتب دار الكويت
للهندسة لالستشارات الهندسية نجح على مدار
أكثر من  5عقود من الخبرة منذ بداية عمله عام
 ،1966في تقديم خدماته التي تشمل االستشارات
المعمارية ،والهندسية ،والتخطيط ،وخدمات
إدارة المشروعات لعدد كبير من الشركات في
الكويت وخارجها.
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الناهض :دعم الطلبة والعملية التعليمية شرط لتحقيق تنمية شاملة
أشار الناهض إلى أن «بيتك»
يضطلع بدور كبير في دعم
الطلبة والعملية التعليمية،
ضمن استراتيجيته في تحقيق
التنمية الشاملة.

وقـ ــع ب ـيــت ال ـت ـمــويــل الـكــويـتــي
(بـيـتــك) مــذكــرة تـعــاون مــع الهيئة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي
والـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب ،فـ ــي إط ـ ـ ــار ال ـج ـه ــود
ال ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـنـ ـه ــوض ب ـم ـس ـت ــوى
الطالب وإعدادهم علميا وثقافيا
واجـتـمــاعـيــا ،وام ـت ــدادا للعالقات
الثنائية الوطيدة بين الجانبين.
ووقـ ـ ـ ــع ال ـ ـمـ ــذكـ ــرة عـ ــن «ب ـي ـت ــك»
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـمـجـمــوعــة
مازن الناهض ،وعن الهيئة المدير
ال ـعــام د .عـلــي الـمـضــف ،بحضور
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
لألفراد والخدمات المالية الخاصة
ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة ف ـ ــي «بـ ـيـ ـت ــك» ول ـي ــد
مندني ،وإي ــاد الـقــرطــاس  -مكتب
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـمـجـمــوعــة،
وعدد من مسؤولي الجانبين.
وأش ــار الـنــاهــض ،عـلــى هامش
تــوقـيــع ال ـم ــذك ــرة ،إل ــى أن «بـيـتــك»
يضطلع بدور كبير في دعم الطلبة
والـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة ،مـبـيـنــا أن
ذل ــك ي ــأت ــي ض ـمــن اسـتــراتـيـجـيـتــه
فــي تحقيق التنمية الشاملة ،من

خالل التركيز على الشباب وتنمية
قدراتهم كونهم اللبنة األساسية
ف ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـن ـم ـيــة وال ـن ـه ــوض
بالبالد في المرحلة المقبلة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن دعـ ـ ـ ـ ــم «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك»
يـمـتــد إل ــى صـقــل م ـه ــارات الطلبة
وال ـخــري ـج ـيــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،وف ـقــا
ألع ـ ـلـ ــى ال ـم ـع ــاي ـي ــر وال ـم ـق ــاي ـي ــس
العالمية ،وخلق ك ــوادر مصرفية
وقدرات وخبرات متميزة ومتنوعة
بمختلف ال ـق ـطــاعــات ،السـيـمــا أن
«بـيـتــك» مــؤسـســة مــالـيــة اســامـيــة
رائـ ـ ــدة عــال ـم ـيــا ،وه ــو «ه ــارف ــارد»
البنوك االسالمية ومرجع الصيرفة
االسالمية ،حيث تخرج منه كوكبة
من أبرز الشخصيات الذين حققوا
نجاحات على صعد مختلفة.
ول ـفــت إل ــى أن «بـيـتــك» يـعــد من
أوائ ـ ــل وأك ـب ــر الــداع ـم ـيــن للشباب
والمسيرة التعليمية ،حيث ينظم
ويرعى العديد من الفعاليات التي
ت ـه ـتــم بــأنـشـطـتـهــم واب ـت ـكــارات ـهــم
ال ـع ـل ـم ـي ــة ،وم ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـتـ ـخ ــرج،
وم ـ ـبـ ــادرات ـ ـهـ ــم ،وم ــواهـ ـبـ ـه ــم بـكــل

ش ــرائـ ـحـ ـه ــم ،سـ ـ ـ ــواء م ـ ــن ال ـط ـل ـبــة
وحـ ــدي ـ ـثـ ــي ال ـ ـت ـ ـخـ ــرج وأص ـ ـحـ ــاب
المواهب والمبدعين والمبادرين
في جميع النواحي ،التزاما بدوره
االجتماعي الرائد.
وت ـض ـم ـن ــت االتـ ـف ــاقـ ـي ــة بـ ـن ــودا
ع ــدة تـحـقــق األه ـ ــداف الـمـشـتــركــة
للجانبين ،وأهمها دعــم األنشطة
ال ـتــي تـنـظـمـهــا الـهـيـئــة ف ــي مـجــال
األعـمــال والمواضيع ذات الصلة،
م ـث ــل روح الـ ـمـ ـب ــادرة لـلـمـشــاريــع
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ،وتـ ــوف ـ ـيـ ــر إط ـ ـ ـ ــار مــن
التعاون والتنسيق بين األطــراف
فـ ـيـ ـم ــا يـ ـخ ــص رع ـ ــاي ـ ــة األنـ ـشـ ـط ــة
الطالبية والتعليمية ،والمشاركة
ب ـ ـم ـ ـعـ ــارض ال ـ ـف ـ ــرص ال ــوظ ـي ـف ـي ــة
وحـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج ك ـ ـشـ ــريـ ــك
استراتيجي.
كما تضمنت االتفاقية مشاركة
«ب ـي ـت ــك» ف ــي دعـ ــم أن ـش ـطــة ع ـمــادة
شـ ــؤون ال ـط ـل ـبــة ،وال ـم ـش ــارك ــة في
دعم الرحالت الطالبية الخارجية
التدريبية والثقافية وغيرها من
أشكال الدعم المختلفة.

«الخليج» يعلن الفائز في السحب ربع السنوي
الثاني لحساب الراتب

لقطة جماعية لمسؤولي «بيتك» و«التطبيقي»

«التجاري» يعين منى العبدالرزاق
أمين سر مجلس اإلدارة

منى العبدالرزاق

فريق «الخليج» وإذاعة راديو نبض الكويت وممثل وزارة التجارة بعد اإلعالن عن الفائز
عـلــى ال ـه ــواء م ـبــاشــرة ،عـبــر إذاعـ ــة رادي ــو
نبض الكويت  88.8إف إم ،من خالل برنامج
«ديــوانـيــة الـيــاقــوت واألن ـص ــاري» ،أعلن بنك
الخليج صاحب الحظ السعيد الفائز بجائزة
السحب الربع سنوي الثاني لحساب الراتب
لـهــذا ال ـعــام ،حيث حــالــف الـحــظ عبدالسالم
محمد عـبــدالـهــادي السفيح للفوز بجائزة
نقدية قيمتها  25000دينار.
وع ـبــر ال ـفــائــز ع ــن س ـعــادتــه بتلقيه خبر
الفوز ،مشيدا بعرض حساب الراتب المصمم
ل ـل ـكــوي ـت ـي ـيــن ،وال ـ ـ ــذي ي ـم ـنــح ال ـع ـم ــاء أب ــرز
العروض والمزايا الفريدة المتنوعة.
مهنئا الفائز ،صرح مساعد المدير العام
إلدارة االتصاالت المؤسسية في بنك الخليج
السيد األمير« :نلتزم في بنك الخليج بمنح
عـمــائـنــا ال ـك ــرام أف ـضــل الـمـنـتـجــات وأعـلــى

مـسـتــوى الـخــدمــات الـمـصــرفـيــة ،الـتــي تلبي
احتياجاتهم وتطلعاتهم وتحقيق أحالمهم»،
مـضـيـفــا« :بــالـنـيــابــة ع ــن بـنــك الـخـلـيــج ،أود
أن أه ـنــئ الـسـفـيــح متمنيا لــه كــل التوفيق
والنجاح» .وبإمكان العمالء الكويتيين الجدد
مـمــن ي ـحــولــون روات ـب ـهــم إل ــى بـنــك الخليج
االستفادة من فرصة الحصول على جائزة
نقدية فورية قدرها  100دينار ،أو الحصول
على قرض بدون فوائد ،شرط أال يقل الراتب
الــذي يتم تحويله إلى بنك الخليج عن 500
ديـنــار ،للتأهل لهذه الـعــروض فــور تحويل
رواتبهم إلى بنك الخليج.
وبإمكان العمالء الجدد أيضا الحصول
على بطاقات فيزا وماستركارد االئتمانية
دون الحاجة إلى دفع الرسوم السنوية خالل
العام األول ،مع إمكانية الحصول على قرض

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

تـصــل قيمته إل ــى  70000دي ـن ــار ،أو قــرض
استهالكي تصل قيمته إلى  15000دينار.
كما يتيح العرض لجميع العمالء الحاليين
والجدد الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى
بنك الخليج الدخول تلقائيا في السحوبات
الربع سنوية للفوز بجوائز نقدية قيمة ،بما
في ذلك  3سحوبات ربع سنوية تبلغ قيمة كل
منها  25000دينار ،إضافة إلى السحب على
الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 250000
دينار ،أكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت.
وس ـي ـقــام الـسـحــب رب ــع ال ـس ـنــوي الـثــالــث
لحساب الراتب على جائزة قيمتها 25000
ديـنــار فــي  8أكـتــوبــر المقبل ،بينما سيقام
السحب األخير على الجائزة الكبرى ،التي
تبلغ قيمتها  250000ديـنــار فــي  7فبراير
.2019

قــام البنك الـتـجــاري الكويتي بتعيين
مـنــى ال ـع ـبــدالــرزاق فــي منصب أمـيــن سر
مـجـلــس إدارة ال ـب ـنــك ،وس ـبــق أن شغلت
العبدالرزاق منصب المدير العام إلدارة
الموارد البشرية لدى البنك منذ عام .2015
كـ ـم ــا ش ـغ ـل ــت عـ ـ ــدة مـ ـن ــاص ــب ق ـي ــادي ــة
واستشارية خالل مسيرتها العملية ،التي
تـتـجــاوز  25سـنــة فــي الـقـطــاع المصرفي
وعدة جهات حكومية ،إضافة إلى خبرتها
الـطــويـلــة فــي ال ـشــؤون الـمــالـيــة واإلداريـ ــة
وال ـت ــي اكـتـسـبـتـهــا م ــن خ ــال عـمـلـهــا في
مؤسسات وطنية وجهات أخرى عديدة.
وبــالـنـظــر إلــى مـسـيــرة الـعـمــل المهنية
وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــرات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـمـ ـت ــع ب ـ ـهـ ــا م ـنــى
العبدالرزاق ،فإن البنك التجاري الكويتي
يــرى أنـهــا ستكون لها إسـهــامــات مميزة
في تنظيم أعمال مجلس اإلدارة بما يعزز
الدور الرقابي لمجلس اإلدارة على أعمال
البنك بشكل عام في ضوء قواعد الحوكمة
الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

أعلن بنك بوبيان بدء المجموعة
الثانية من برنامج تدريب وتأهيل
وتوظيف  50مــن حملة المؤهالت
الجامعية والدبلوم مع كل من معهد
الدراسات المصرفية وبرنامج إعادة
هـيـكـلــة الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة وال ـج ـهــاز
التنفيذي للدولة في الفترة من 7/1
إلى  8/12والخاص بتدريب وتأهيل
وت ــوظ ـي ــف ال ـخــري ـج ـيــن م ــن حملة
المؤهالت الجامعية والدبلوم في
بنك بوبيان.
وب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال الـمــديــر
الـعــام لمجموعة ال ـمــوارد البشرية
فــي بنك بــوبـيــان ع ــادل الـحـمــاد ،إن
هــذا البرنامج التدريبي عبارة عن
فرصة مميزة يمنحها بنك بوبيان
وبــال ـت ـعــاون م ــع مـعـهــد ال ــدراس ــات
المصرفية وبرنامج إعادة الهيكلة،
تهدف إلــى دعــم وتــدريــب الكفاءات
ُ
الوطنية وتؤهلهم للحصول على
وظـيـفــة فــي بـنــك بــوبـيــان أح ــد أهــم
البنوك العاملة في السوق الكويتي
ً
وأكثرها اهتماما بالشباب.
وأوضح الحماد أن هذا المشروع
الــذي يهتم بشكل أساسي بتدريب
وتوظيف الخريجين الكويتيين من
حملة المؤهالت الجامعية والدبلوم،
ه ــو أح ــد ال ـم ـشــاريــع الـمـهـمــة الـتــي
يدعمها وينفذها بنك بوبيان ،والتي
ُ
تساهم في تدريب وتأهيل الكوادر
الكويتية وتوظيف الخريجين منهم
في القطاع الخاص
وقال «إننا نؤمن بأن االستثمار

يجب أال يتركز فقط فــي الخدمات
وال ـم ـن ـت ـج ــات الـ ـت ــي ن ـق ــدم ـه ــا ،بــل
يجب أن يمتد ذلــك الــى االستثمار
األهم ،وهو االستثمار في العنصر
الـبـشــري وزي ــادة خـبــرات ومـهــارات
موظفينا الذين نضع على عاتقهم
صناعة المستقبل وابتكار خدمات
ومنتجات جديدة في بوبيان».
ً
وشدد على ما سبق أن أكده مرارا
م ــن س ـعــي ال ـب ـنــك لـتــأكـيــد صــورتــه
كبنك شاب حديث مواكب للتطورات
العالمية واإلقليمية من خالل إدارته
الـكــويـتـيــة ال ـشــابــة .وش ــدد الـحـمــاد
على دعــم البنك ل ـمــوارده البشرية
الــوطـنـيــة ،مــا مكن البنك مــن الفوز
ب ـجــائــزة إحـ ــال وتــوط ـيــن الـعـمــالــة
الوطنية على مستوى دولة الكويت
لعامين متتالين من مجلس التعاون
الخليجي.
مــن ناحيته ،ب ــارك المدير العام
لـمـعـهــد الـ ــدراسـ ــات ال ـم ـصــرف ـيــة د.
يعقوب الرفاعي «ألبنائي المشاركين
انضمامهم لهذا البرنامج المميز
وأحثهم على العمل بجد واجتهاد،
واالس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة م ـ ــن ه ـ ـ ــذه ال ـف ــرص ــة
الفريدة التي توفرها الدولة لهم من
خــال برنامج إع ــادة هيكلة القوى
العاملة والجهاز التنفيذي للدولة
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى الـ ـت ــدري ــب ال ـ ــازم
والــوظـيـفــة المناسبة فــي أح ــد أهم
قطاعات الدولة وهو القطاع المالي
والمصرفي وواحد من أكثر البنوك
ً
نموا وهو بنك بوبيان».

عادل الحماد

وأوص ـ ــى ال ــرف ــاع ــي الـمـشــاركـيــن
بالعمل بجد واجتهاد طــوال فترة
انعقاد البرنامج أسوة بالمجموعة
األولـ ــى ،واالس ـت ـفــادة الـقـصــوى من
جميع البرامج التدريبية التي سيتم
انـعـقــادهــا ،إذ سيتم الـتــدريــب على
أي ــدي خ ـبــراء متخصصين كــل في
مجاله ،لبناء جيل جديد قادر على
مواجهة التحديات واقتناص الفرص
لتحقيق النجاح .وأشار إلى أن هذا
الـمـشــروع أحــد الـمـشــاريــع المهمة،
الـ ـت ــي ي ـن ـف ــذه ــا م ـع ـهــد الـ ــدراسـ ــات
المصرفية للعام الثاني على التوالي
والتي تهدف إلى التطوير من قدرات
وم ـه ــارات الـخــريـجـيــن الكويتيين،
بما يساهم في الرفع من كفاء تهم
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة وتـ ـط ــوي ــر ال ـع ـم ــل فــي
المؤسسات التي يعملون بها.

«المتحد» يعلن فائزي «اربح واسترجع قيمة مشترياتك»
أع ـ ـلـ ــن الـ ـبـ ـن ــك األه ـ ـلـ ــي ال ـم ـت ـح ــد أسـ ـم ــاء
الــرابـحـيــن فــي الـسـحــب األول لحملة «ارب ــح
واسترجع قيمة مشترياتك» ،والذي أقيم في
 9يوليو  ،2018فــي المقر الرئيسي للبنك،
بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
وفاز كل من عبدالهادي الجخدار ،محمد
سـيــد الــرفــاعــي ،هـيــا خــالــد ال ـف ـصــام ،أســامــة
س ـم ـي ــر روحـ ـ ـ ــي ،ع ـب ــدال ـل ــه رج ـ ــا ال ـع ـت ـي ـبــي،
باسترداد  100في المئة من قيمة مشترياتهم
ب ــواس ـط ــة ب ـط ــاق ــات ال ـب ـنــك األه ـل ــي الـمـتـحــد
االئتمانية بحد أقصي  1000دينار.
وك ــان ــت ح ـم ـلــة «ارب ـ ـ ــح واسـ ـت ــرج ــع قـيـمــة
مـشـتــر يــا تــك» ت ــم تصميمها ب ـهــدف تمكين
عمالء البنك من استرداد  100في المئة من
قيمة مشترياتهم بــواسـطــة بـطــاقــات البنك
األهلي المتحد االئتمانية بحد أقصي 1000

دي ـنــار لـكــل رابـ ــح ،وذل ــك عـنــد إنـفــاقـهــم 100
دينار أو أكثر خالل الفترة المؤدية إلى أحد
سحوبات الحملة الثالثة ،والتي تستمر 3
أشهر بدءا من األول من يونيو الماضي حتى
نهاية أغسطس المقبل.
وتـ ـق ــدم ال ـح ـم ـلــة  15ج ــائ ــزة م ــن خـ ــال 3
س ـح ــوب ــات ،ف ــي ك ــل مـنـهــا يـعـلــن  5ج ــوائ ــز،
حيث أقيم السحب األول في  9يوليو ،2018
وسيقام السحب الثاني في  9أغسطس ،2018
أم ــا الـسـحــب األخ ـي ــر فـيـقــام ف ــي  9سبتمبر
.2018
وأفـ ــاد الـبـنــك األه ـل ــي الـمـتـحــد ،ف ــي بـيــان
صحافي« ،نحرص دائما على إطالق الحمالت
الترويجية التي تعكس أعلى درجات التميز
لحاملي بطاقات البنك ،فكل شخص يحمل
أيا من بطاقات البنك يستطيع دخول السحب

«فالي دبي» تطلق عرض
«تصفح وتولى القيادة»

أسعار المعادن الثمينة والنفط

«بوبيان» :بدء المجموعة الثانية من برنامج
تدريب وتأهيل وتوظيف حملة المؤهالت

أطلقت «فــاي دبي»
هــذا الصيف عرضها
«تـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــح وت ـ ـ ــول ـ ـ ــى
الـقـيــادة» ،الــذي يتيح
لـلـمـســافــريــن الـتـمـتــع
بباقة غير مـحــدودة
مـ ــن اإلنـ ـت ــرن ــت عـلــى
متن الطائرة بمبلغ
 8دوالرات ،مـ ــع ف ــر ص ــة ا ل ـف ــوز
بواحدة من سيارتي تويوتا راش سي يو في.
والـعــرض مـتــاح على جميع طــائــرات فــاي دبــي الـمــزودة
بخدمة واي فاي حتى  30سبتمبر  ،2018ولدخول السحب
عليك شراء باقة واي فاي على أي رحلة من فالي دبي ،وكتابة
التفاصيل الخاصة بك لدخول السحب بشكل آلي.
وتعليقا على هــذا العرض ،قــال نائب الرئيس لمنتجات
ال ـتــرف ـيــه ف ــي ف ــاي دب ــي دان ـي ـيــل ك ـيــري ـســن« :ف ــي ف ــاي دبــي
نحن ملتزمون بتوفير منتجات مبتكرة لمسافرينا ،مثل
خاصية االتصال باالنترنت على متن الطائرة ،والتي توائم
احتياجات السفر لركابنا .الصيف يعد من األو قــات االكثر
طلبا على السفر ،ومع عرض واي فاي لمسافرينا نتيح لهم
البقاء على اتصال مع عائالتهم وأصدقائهم مع فرصة الفوز
بجائزة رائعة».

والفوز بجوائز رائعة ،وكذلك تعكس الحملة
التزامنا المستمر تجاه عمالئنا ومكافأتهم،
األمــر الــذي يزيد اهتمامنا بتقديم عــروض
مبتكرة تضيف لتجربة عمالئنا المصرفية».
ويتم احتساب فرص الدخول في السحب
بـنــاء على إجمالي قيمة المشتريات خالل
فترة الحملة ،وسيحصل العمالء على فرصة
واحـ ــدة لــدخــول الـسـحــب مـقــابــل كــل  10د.ك
يقومون بإنفاقها محليا ،بينما يحصلون
على  3فــرص لدخول السحب مقابل كل 10
د.ك يقومون بإنفاقها دوليا.
وإضافة إلى مزايا حملة «اربح واسترجع
قيمة مشترياتك» ،يحصل عمالء البنك األهلي
المتحد على مزايا برنامج الآللئ الفورية،
وال ــذي يـعــد قيمة مـضــافــة حقيقية لعمالء
البنك ،تمكنهم من الحصول على خصومات

غير مسبوقة من كبرى الشركات والمحال
التجارية ،وذلك عند دفع قيمة مشترياتهم
باستخدام البطاقات االئتمانية أو بطاقات
السحب اآللي من البنك األهلي المتحد.

«زين» الشريك االستراتيجي لمخيم
«كودد» الصيفي لألطفال
ِ
أعـلـنــت شــركــة زي ــن شــراكـتـهــا
ـودد»
االسـتــراتـيـجـيــة لمخيم «كـ ـ ِ
ا ل ـ ـص ـ ـي ـ ـفـ ــي ل ـ ــأ طـ ـ ـف ـ ــال Coded
 ،Juniorsوالذي يهدف إلى تعليم
األطفال أساسيات لغات البرمجة
والتكنولوجيا باستخدام أحدث
األدوات والوسائل التكنولوجية،
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع مـ ــركـ ــز ال ـش ـي ــخ
عبدالله السالم الثقافي.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ،فـ ــي
بـ ـي ــان صـ ـح ــاف ــي ،أن شــراك ـت ـهــا
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـلـمـخـيــم تــأتــي
ضمن استراتيجيتها للمسؤولية
االجـتـمــاعـيــة واالس ـتــدامــة تجاه
ق ـطــاع الـتـعـلـيــم ،وال ـتــي تحرص
م ـ ــن خ ــالـ ـه ــا عـ ـل ــى ال ـم ـس ــاه ـم ــة
ف ـ ــي ت ـن ـم ـي ــة وت ـ ـطـ ــويـ ــر اإلبـ ـ ـ ــداع
التكنولوجي لدى الفئات العمرية
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وم ـن ـهــا ف ـئــة أط ـفــال
المدارس ،خصوصا فيما يتعلق
بتطوير مهاراتهم التكنولوجية
ُ
والـبــرمـجـيــة ال ـتــي تـمـثــل أســاس

العصر الرقمي الحديث.
و ب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــت أن مـ ـخـ ـي ــم
ـودد» ي ـ ـهـ ــدف ب ـش ـكــل
«ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
رئيسي إلى تعليم أطفال
المدارس من أعمار  7إلى
 12سنة أساسيات لغات
البرمجة والتكنولوجيا
ب ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدام أح ـ ـ ـ ــدث
األدوات وا ل ـ ــو س ـ ــا ئ ـ ــل
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة،
ك ــال ــروب ــوت وأل ـ ـعـ ــاب ال ـتــرك ـيــب
ال ــذكـ ـي ــة وأج ـ ـه ـ ــزة ال ـك ـم ـب ـيــوتــر
وغ ـيــرهــا ،إضــافــة إل ــى الــوســائــل
الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة كـ ــال ـ ـفـ ــن وال ـ ــرس ـ ــم
والموسيقى ،في أجواء تعليمية
فـ ــريـ ــدة مـ ــن ن ــوعـ ـه ــا ت ـس ـت ـم ــر 4
أس ــابـ ـي ــع فـ ــي م ـت ـح ــف ال ـف ـض ــاء
بمركز عبدالله السالم الثقافي.
وأفـ ـ ـ ـ ــادت ب ــأنـ ـه ــا ت ـس ـع ــى مــن
خ ـ ــال دع ـم ـه ــا لـ ـه ــذه ال ـم ـب ــادرة
ال ـم ـت ـم ـي ــزة إل ـ ــى ت ــوف ـي ــر الـبـيـئــة
التعليمية ا لـمـنــا سـبــة لــأ طـفــال

في الكويت ،الحتضان طاقاتهم
ومواهبهم وتزويدهم بالمهارات
الحديثة الالزمة لتحبيب اإلبداع
التكنولوجي فــي نفوسهم منذ
الـ ـصـ ـغ ــر ،ل ـق ـنــاع ـت ـهــا ال ـش ــدي ــدة
ب ــأهـ ـمـ ـي ــة الـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ـ ــذي ت ـل ـع ـبــه
التكنولوجيا في بناء المستقبل
والنهوض باالقتصاد الوطني.

ثقافات

١٦

الكتاب

مزاج
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معرض {الكنوز المصرية الممثلة المصرية ندى
الذهبية} في موناكو يبهر بسيوني في لقاء حول
مسلسل {مليكة} وأسباب
الحضور ...والصحافة
ابتعادها عن السينما.
العالمية تحتفي به.
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١٩
مسك وعنبر

في الحلقة الرابعة يكشف
بن رودز كيف أصبح
معمر القذافي محور
األحداث التي طبعت عهد
باراك أوباما الرئاسي.

٢٢

ثمنت المذيعة الجازي الجاسر
تجربتها من خالل برنامج «يا
ً
هال» الذي يبث أسبوعيا عبر
شاشة تلفزيون الكويت.

بيونسي وجي زي نجما حفلة
مهداة إلى نيلسون مانديال

سـتـكــون بـيــونـســي وزوج ـهــا جــي زي نجمي حفلة
تـنـظــم فــي  2ديـسـمـبــر الـمـقـبــل فــي جــوهــانـسـبــرغ ،في
الذكرى المئوية األولى لوالدة الرئيس الجنوب إفريقي
السابق نيلسون مانديال ،حسبما أعلن المنظمون.
وستشكل الحفلة ،التي ستنقل عبر العالم ،تكريما
لبطل مكافحة نظام الفصل العنصري ،وستركز على
الجهود الدولية للقضاء على الفقر في العالم ،حسبما
أوضحت منظمة "غلوبال سيتيزن".
وسيستضيف ملعب "إف إن بي" في سويتو ،مدينة
الصفيح الشهيرة أيضا ،مغني فرقة "كولدبالي" كريس
مارتن ،ومغني "بيرل جام" إيدي فيدر ،فضال عن إيد
شـيــران وفــاريــل وليامز وآشــر .وعلى صعيد النجوم
األفارقة ،يشارك منتج موسيقى الهيب هوب الجنوب
إفــري ـقــي كــاس ـبــر نـيــوفـيـســت وال ـن ـي ـج ـيــريــون ويــزكـيــد
ود بــا نــج وفيمي كوتي نجل أ سـطــورة االفروبيت فلة
كوتي.
وتــأمــل "غ ـلــوبــال سـيـتـيــزن" جـمــع مـلـيــار دوالر من
ا لـتـبــر عــات لمساعدة أ فـقــر ا لـفـقــراء ،على أن يخصص
نصف المبلغ للنساء والفتيات.
وق ــال مــؤســس "غ ـلــوبــال سـيـتـيــزن" هـيــو إيـفــانــز إن

نيلسون مانديال كان مثاال يقتدى به بسبب التزامه
المصالحة الوطنية والديمقراطية ومكافحته الفقر
وتحسين الخدمات الصحية.
ولد نيلسون مانديال في  18يوليو  ،1918وتوفي في
 5ديسمبر  ،2013وأمضى  27عاما في سجون نظام
الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ،ليخرج منها بعد
ذلك ويصبح أول رئيس أســود لبالده في عام ،1994
وبقي في هذا المنصب حتى عام .1999
وخالفا للحفالت التقليدية ،توزع "غلوبال سيتيزن"
ال ـب ـط ــاق ــات م ـج ــان ــا ع ـل ــى األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن ي ـع ــدون
بمكافحة الفقر ،مطالبين حكوماتهم خصوصا بدعم
مساعدات التنمية.
وك ــان ــت الـنـجـمــة ال ـعــال ـم ـيــة وزوجـ ـه ــا ســاه ـمــت في
ال ـتــرويــج بـطــريـقــة غـيــر م ـبــاشــرة لـمـتـحــف ال ـلــوفــر في
باريس ،من خالل تصوير أغنية من ألبومها الجديد
فــي الـمـتـحــف الـشـهـيــر ،واس ـت ـخــدام وســائــل الـتــواصــل
للترويج لأللبوم والمتحف معا.
 17مـعـلـمــا تــاري ـخ ـيــا م ــن ل ــوح ــات ق ـي ـمــة وتـمــاثـيــل
صنفها متحف اللوفر في موقعه الرسمي على شبكة
اإلنترنت ،تحمل اسم "مسار بيونسي".

وصورت بيونسي مع زوجها جي زي فيديو كليب
أغنية  Everything is Loveمن ألبومها الجديد في
أروقة المتحف ،فبات معجبو هذه الفنانة يقصدون
اللوفر للتعرف عن قرب على موقع تصوير الفيديو
كليب.
طريقة تسويقية ذ كـيــة لـهــذا المتحف الباريسي،
الذي يحتاج باستمرار دعما ماديا لصيانة وترميم
قطعه الثمينة ،إذ تجاوز عدد مشاهدات كليب
بيونسي  46مليون مشاهدة في أ قــل من
 3أسابيع.
(أ ف ب)

جانيت جاكسون تتألق في
«»Essence Music Festival

بري الرسون تصور فيلم
«»Captin Marvel

عرض «»We the Animals
في  10أغسطس المقبل

جانيت جاكسون

بري الرسون

راؤول كاستيلو

أبهرت النجمة العالمية جانيت جاكسون عشاقها
ومحبيها ،بتقديمها عددا كبيرا من االستعراضات
ال ـغ ـنــائ ـيــة ال ــراق ـص ــة ،أم ــس األول ،ض ـمــن فـعــالـيــات
"."Essence Music Festival
َّ
وعلق الكثيرون أن جانيت ( 52عاما) تبدو أصغر
من عمرها الحقيقي ،حيث كانت مفعمة بالحيوية،
مرتدية مالبس بتصميم مميز من الدانتيل باللون
األسود.
وشاركت في الحفل النجمة العالمية آشنتي ،التي
تفاعل معها الحضور بشكل كبير ،وخطفت األذهان
باستعراضاتها.

نشرت الممثلة بــري الرســون صــورة على حسابها
بـ"تويتر" ،لتعلن بــدء تصوير فيلم ،Captin Marvel
والمقرر أن يعرض بالسينمات في  8مارس .2019
وتدور األحداث حول شخصية كارول دانفرز عندما
تصبح واحــدة من أقــوى األبطال في الكون بمنتصف
حــرب المجرة بين اثنين مــن األجـنــاس الغريبة .ومن
ال ـم ـقــرر أن ي ـعــود صــامــويــل جــاك ـســون إل ــى دور نيك
ف ـيــور ،فــي حـيــن سـيـعــود لــي بـيــس وجـيـمــون هونسو
كشخصيتين خبيثتين من حراس المجرة.

طــرحــت الـشــركــة المنتجة لفيلم الــدرامــا (We the
 )Animalsالـتــريـلـلــر األول لـلـعـمــل ،وال ــذي مــن المقرر
عرضه جماهيريا في  10أغسطس المقبل بالواليات
المتحدة األميركية.
الفيلم بطولة راؤول كاستيلو ،و جــو شـيــا جابرييل،
وتـيــري هــوالنــد ،واشعياء كريستيان ،وايـفــان روســادو،
وشـيــا فــانــد ،ومــن إخ ــراج جيريميا زاج ــر ،ومــن تأليف
دانيال كيتوسير ،إرميا زاجار .وأحداث الفيلم مستوحاة
من الرواية األكثر مبيعا التي تحمل نفس االسم ،وتدور
قصته حول محاوالت ماني وجويل ويونان لشق طريقهم
خالل الطفولة ،ويدفعون ثمن حب األهالي المتقلب.

لورا بريبون تطل في الموسم السابع من
مسلسل Orange Is the New Black
ق ـ ـ ـ ـ ــررت شـ ـبـ ـك ــة ن ـت ـف ـل ـي ـك ــس
الـتـلـفــزيــونـيــة تـجــديــد مسلسل
Orange Is the New Black
للنجمة لــورا بريبون ليعرض
ف ـ ــي م ــوسـ ـم ــه ال ـ ـسـ ــابـ ــع ض ـمــن
ال ـخ ـطــة الـتـلـفــزيــونـيــة للشبكة
خالل العام المقبل.
وينتمي المسلسل إ لــى فئة
الدراما الكوميدية ،وعرض ألول
مــرة في  11يوليو  ،2013وهو
من تأليف الكاتبة بيبر كيرمان،
وي ـ ـتـ ــولـ ــى إخـ ـ ــراجـ ـ ــه ج ـي ـن ـجــي
ك ــوه ــان ،وي ـش ــارك فــي بطولته
عــدد كبير من النجوم ،أبرزهم
لورا بريبون ،تايلور شيلينج،
داشكا بوالنكو ،اليشيا راينر،
أوزو ادوبا ،تارين مانينج ،ليا
ديالريا.
وتـ ـ ــدور ق ـص ـتــه حـ ــول بــايـبــر
تـشــابـمــان ،وه ــي امـ ــرأة تعيش
في مدينة نيويورك ،حكم عليها
ب ــال ـس ـج ــن  15ش ـ ـهـ ــرا ،لـنـقـلـهــا
ح ـق ـي ـب ــة م ـل ـي ـئ ــة ب ــالـ ـمـ ـخ ــدرات
لمصلحة صديقتها السابقة
أل ـ ـي ـ ـكـ ــس الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــدخ ـ ــل م ـع ـهــا
الـسـجــن أي ـضــا ،ل ـتــدور بينهما
م ـ ـفـ ــارقـ ــات وم ـ ــواق ـ ــف م ـت ـع ــددة
خ ــال حـيــاتـهــم الـيــومـيــة خلف
القضبان.

لورا بريبون في مشهد من Orange Is the New Black
ون ــال هــذا المسلسل الكثير
مــن الـتـقــديــر ،فـقــد تــم ترشيحه
لـ ـع ــدة ج ــوائ ــز م ـن ـهــا Golden
 GlobeوPrimetime Emmy
و  ،BAFTA TV Awardو ن ــال
ج ــا ئ ــزة ،Primetime Emmy
ودر جـ ـ ـ ــة  95/100ع ـل ــى مــو قــع
 ،rotten tomatoesومخرجة
ه ـ ــذا ال ـع ـم ــل ق ـض ــت م ــا ي ـق ــارب
الـ ـسـ ـن ــة ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـجـ ــن ،وق ـص ــة

المسلسل مقتبسة مــن أ حــداث
حقيقية حدثت أثناء وجودها
في السجن.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت ب ـ ــريـ ـ ـب ـ ــون أعـ ـلـ ـن ــت
زواجـ ـ ـه ـ ــا أخـ ـ ـي ـ ــرا م ـ ــن ال ـم ـم ـثــل
األم ـيــركــي الـشـهـيــر بــن فوستر
ب ـع ــد خ ـط ــوب ــة اسـ ـتـ ـم ــرت أك ـثــر
مـ ــن ع ــامـ ـي ــن ،وك ـ ـ ــان ال ـح ـس ــاب
الرسمي للممثلة لــورا بريبون
ن ـش ــر صـ ـ ــورة ل ـفــوس ـتــر بــرفـقــة

زوج ـ ـتـ ــه ،وع ـل ـق ــت ع ـل ـي ـهــا "ل ـقــد
ت ــزوج ـن ــا ...ش ـكــرا لـكــم عـلــى كل
الحب والدعم ...وتمنوا لنا كل
األشياء الجيدة".
يشار إلى أن بريبون اشتهرت
م ــؤخ ــرا ع ـق ــب م ـشــارك ـت ـهــا فــي
الـمـسـلـســل الـشـهـيــر "Orange
 ،"Is the New Blackوتربطها
عالقة عاطفية بفوستر منذ عام
 ،2016وق ــد رزق ــا بــابـنــة تدعى

إيال ،في أغسطس الماضي.
ول ـ ـ ـ ـ ـ ــورا ب ـ ــريـ ـ ـب ـ ــون م ـم ـث ـل ــة
وم ـغ ـن ـيــة أم ـي ــرك ـي ــة وم ـقــدمــة
بــرامــج تـلـفــزيــونـيــة ،مـعــروفــة
بدورها دونا بينسيوتي في
مسلسل "،"That '70s Show
ودور ه ــان ــاه دانـيـيـلــس في
مـسـلـســل "ط ــري ــق أك ـت ــوب ــر"،
وقامت ب ــأدوار صوتية في
مـسـلـســل "أم ـيــري ـكــان داد!"
و"كينغ أوف ذا هيل" ،وفي
ل ـع ـبــة ال ـف ـي ــدي ــو ال ـش ـه ـيــرة
"هيلو".
وب ـع ــد ع ــرض مسلسل
" "T h a t ' 7 0 s S h o w
ع ـم ـل ــت ب ــريـ ـب ــون بـشـكــل
اساسي في المسلسالت
كضيفة شــرف بالعديد
مـ ــن األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،أب ــرزه ــا
مسلسل " ك ـيــف قابلت
أ مـ ـكـ ـم ــا" و""medium
و" ،"castleوف ــي 2011
قـ ـ ــامـ ـ ــت ب ـ ــريـ ـ ـب ـ ــون ب ـ ـ ــدور
البطولة في المسلسل القصير
are you there chelsea
ال ـمــأخــوذ مــن ك ـتــاب Are You
There, Vodka? It's Me,
 Chelseaل ـل ـكــا ت ـبــة تـشـيـلـســي
هاندلر.

بيونسي

ثقافات 16
«الكنوز المصرية الذهبية» تبهر موناكو
توابل ةديرجلا

•
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• المعرض ّ
يضم  149قطعة أثرية ألجداد إخناتون ومقتنيات الملك توت
في محاولة جادة للتعريف بالحضارة المصرية
وآثارها الفرعونية ،وبهدف الترويج للسياحة
المصرية على المستوى الدولي ،افتتح وزير
اآلثار المصري خالد العناني مع أمير موناكو

ً
ألبرت الثاني ،معرضا أقيم قبل أيام في إمارة
موناكو بعنوان {الكنوز المصرية الذهبية}،
أثار انبهار الحضور بروعة القطع األثرية
المعروضة ،واحتفت به الصحافة العالمية.

إحدى القطع األثرية المعروضة

القاهرة تحتفل
ً
قريبا بمرور
ً
 116عاما على
إنشاء المتحف
المصري

ي ـعــانــي ق ـطــاع ال ـس ـيــاحــة في
ً
ً
مـ ـص ــر تـ ــراج ـ ـعـ ــا شـ ـ ــديـ ـ ــدا مـنــذ
حادث سقوط الطائرة الروسية
فــي سماء منتجع شــرم الشيخ
السياحي ،في  31أكتوبر ،2015
وم ـ ـ ــا تـ ــرتـ ــب عـ ـلـ ـي ــه م ـ ــن إع ـ ــان
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـ ـ ــدول تـجـمـيــد
رح ــات ال ـط ـيــران إل ــى الـقــاهــرة،
فــي وق ــت تـكــابــد أج ـهــزة الــدولــة
المعنية منذ ذلك التاريخ إلعادة
الــروح إلى السياحة المصرية،
عـبــر تنظيم فـعــا لـيــات مختلفة
للتعريف بمنجزات الحضارة
المصرية وآثارها الخالدة ،التي
تلمع في المعارض الخارجية.
ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ع ـقــد وزي ــر
اآلثار في مصر ،خالد العناني،
ً
والـ ــوفـ ــد الـ ـم ــراف ــق لـ ــه ،مــؤت ـمــرا
ً
ً
ً
ص ـح ــاف ـي ــا ع ــال ـم ـي ــا أخ ـ ـيـ ــرا فــي
قــاعــة {غــري ـمــالــدي ف ـ ــوروم} في
إمارة موناكو َ
(إمارة ذات ِسيادة
على َشاطئ البحر الموسط في
مـنـطــقــة الــري ـف ـي ـيــرا الـفــرنـ ِـسـيــة)
حضره عدد كبير من اإلعالميين
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـيـ ـي ــن واإلي ـ ـطـ ــال ـ ـي ـ ـيـ ــن،
ب ـم ـن ــاس ـب ــة اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح {مـ ـع ــرض
الكنوز المصرية الذهبية} .الذي

أمير موناكو ألبرت الثاني يتأمل إحدى القطع

الفن وكرة
القدم

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

القاهرة -أحمد الجمال

يستمر شهرين وينتهي في 7
سبتمبر المقبل.
وخالل كلمة ألقاها في حفلة
المصري
االفتتاح ،قــال الــوزيــر
ً
إن الـمـعــرض يـضـ ّـم  149قطعة
من مقتنيات المتحف المصري
ف ـ ــي مـ ـ ـي ـ ــدان الـ ـتـ ـح ــري ــر (وس ـ ــط
القاهرة) ،وتشمل قطعتين من
مقتنيات الملك توت عنخ آمون،
و 147ق ـط ـعــة مـ ــن م ـج ـمــوعــات
أث ـ ــري ـ ــة أخـ ـ ـ ــرى تـ ـخ ــص األثـ ـ ــاث
ال ـج ـن ــائ ــزي لـ ــ{ي ــوي ــا ،وت ــوي ــا}،
وأج ــداد اإللــه إخناتون ،وكنوز
{تانيس} التي اكتشفها مونتيه
ً
فــي منطقة دلـتــا مـصــر ،مـشــددا
على أن هذه القطع رسالة أمان
وطـ ـم ــأن ــة لـ ـلـ ـع ــال ــم ،وأن مـصــر
تحارب ٍاالرهاب بالثقافة واآلثار
والحضارة.
ً
وكانت أقاويل ترددت أخيرا
ح ــول نـقــل أب ــرز الـقـطــع األثــريــة
مـ ـ ــن الـ ـمـ ـتـ ـح ــف ال ـ ـم ـ ـصـ ــري فــي
التحرير إلى المتحف المصري
الـكـبـيــر ف ــي مـنـطـقــة األه ــرام ــات
بمحافظة الجيزة ،الــذي ُي َّ
شيد
ً
م ـنــذ سـ ـن ــوات ،وردا ع ـلــى ذلــك
أوضـ ـ ـ ــح الـ ـعـ ـن ــان ــي أن م ـت ـحــف
ال ـت ـحــريــر ل ــن ي ـم ــوت ،وأن هــذه
القطع هي القطع الرئيسة التي
ً
بعد عودتها ستعرض مجددا
في متحف التحرير ،لتحل محل
آثار الملك توت عنخ آمون ،التي
ُ
ستنقل إلــى المتحف المصري
الكبير}.
ودعــا العناني سكان مدينة
موناكو وجميع وكاالت األنباء
ال ـع ــال ـم ـي ــة إلـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ــارة م ـص ــر،
وحـ ـ ـض ـ ــور االحـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة ال ـت ــي
ستقام فــي الـقــاهــرة بعد أشهر
ً
بمناسبة مــرور  116عاما على
ً
إن ـشــاء متحف الـتـحــريــر ،الفـتــا
إلــى أن مصر تشهد خــال هذه
ً
ال ـف ـتــرة اه ـت ـمــامــا غـيــر مسبوق
ً
باآلثار ،ضاربا المثل بكثير من
مـشــروعــات التطوير والترميم
التي تقوم بها وزارة اآلثــار في
عـ ــدد م ــن ال ـم ــواق ــع وال ـم ـتــاحــف
األثرية مثل المتحف اليوناني
ال ــروم ــان ــي ،ومـتـحــف ســوهــاج،
وقصر البارون وغيرها.
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـسـ ـي ــاح ــة
والطيران في البرلمان المصري،
س ـح ــر ط ـل ـع ــت ،ك ــان ــت م ــن بـيــن
أعـضــاء الــوفــد الــذي رافــق وزيــر
اآلث ــار ،وقــالــت{ :أطـلــق الرئيس

culture@aljarida●com

معرض {الكنوز المصرية الذهبية}
عـبــدالـفـتــاح السيسي مـبــادرتــه
أثناء حديثه إزاء مجلس النواب
بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة
بناء اإلنسان المصري} ،مضيفة:
{من هذا المنطلق ،يجب تسليط
الضوء على أهمية دور الثقافة،
ً
خ ـص ــوص ــا ف ــي بـ ـن ــاء اإلنـ ـس ــان
ال ـم ـص ــري ،ع ــن ط ــري ــق تـعــريـفــه
بتاريخ آثاره التي تجوب العالم؛
لتشهد اإلنـســانـيــة عــراقــة هــذه
الحضارة}.
فيما أكد رئيس لجنة الثقافة
واآلث ــار واإلع ــام فــي البرلمان،
أسـ ــامـ ــة ه ـي ـك ــل ،أن ال ـم ـع ــارض
الخارجية هي خير سفير لمصر
ً
وح ـضــارت ـهــا ،م ـش ـيــدا بطريقة
عرض القطع األثرية في معرض
{ال ـ ـك ـ ـنـ ــوز الـ ــذه ـ ـب ـ ـيـ ــة}{ :ال ـق ـط ــع
معروضة بأسلوب يجمع بين
اإلب ـ ـهـ ــار وإب ـ ـ ــراز الـ ـجـ ـم ــال ،بما
يسهم في إبراز األهمية األثرية
ً
لكل قطعة} ،موجها التحية إلى
وزيرة السياحة المصرية رانيا
المشاط ،إلصرارها على إعادة
إح ـي ــاء ال ـم ـع ــارض ال ـخــارج ـيــة،
ألن ـه ــا ال ت ـظ ـهــر ل ـل ـعــالــم أجـمــع
روع ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــارة ال ـم ـص ــري ــة
الـ ـق ــديـ ـم ــة فـ ـحـ ـس ــب ،بـ ــل تـ ـ ـ ِّ
ـروج
للسياحة في مصر.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت وك ـي ـلــة
المتحف المصري ،هالة حسن،
إن تجهيز ا لـمـعــرض استغرق
نـحــو سـتــة أش ـهــر ،مـعـتـبــرة في
تصريحات لها أن هذا المعرض
يعد خير دعاية للقطع األثرية
المعروضة التي تخص األثاث
الجنائزي لـ{يويا ،وتويا} ،ألنها
ستحل محل كنوز الملك توت
غنخ آمون في متحف التحرير
بعد نقل مقتنيات الملك الشاب
إلى المتحف المصري الكبير.

قطعة أثرية بالمعرض

 ...وقطعة أخرى

إذا كان من مهمة ّ
مقدسة يقدمها الفن على اختالف أجناسه
لبني البشر ،فهي مساعدتهم على المشي في ممر الحياة الضيق
والــزلــق .الـفــن ،فــي تجلياته األجـمــل ،حبة عــاج منعش يساعد
اإلنسان على احتمال مواقف الحياة األصعب.
كل فينا له عيشه بجانبه المشرق وجانبه المظلم والموجع،
ووح ــده الـفــن :القصيدة واألغـنـيــة والـلــوحــة والـقـصــة والــروايــة
والمسرحية والفيلم ،يخرج باإلنسان من ضنك لحظته العابرة
التي تقسو عليه بتناقضاتها وظلمها وقسوتها ،لينقله إلى
لحظة أخرى ببيئات أخرى وحيوات أخرى ،وهو في انتقاله من
مكانه وزمانه وظرفه ووجعه إلى تلك الحياة المتخيلة ،إنما
يتحرر من وجعه ويكتسب مناعة تعينه على العودة الواعية
إلى ظرفه ،وبالتالي معانقة طريق الحياة.
ً
أشاهد مباريات كــأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في
روسيا ،فأنا عاشق للعبة كرة القدم منذ صغري ،ووحدهم من
يعشقون لعبة كرة القدم يعرفون معنى المتعة العجيبة التي
يعيشها من يلعب مباراة لكرة القدم؛ سواء في الحي أو المدرسة
أو الجامعة أو النادي.
ً
وال أب ــال ــغ حـيــن أقـ ــول إن ـنــي خ ـبــرت شـيـئــا م ــن مـتــع الـحـيــاة،
ووحدها متعة لعب كرة القدم ال تشبه إال نفسها! فهي بقدر ما
تكون فردية هي جماعية ،وبقدر ما تخص نتيجتها الفرد تخص
ً
الفريق ،وهي  -وهذا شيء مهم جدا في خصوصيتها  -تشرك
المشاهد المشجع وكأنه أحد أفراد الفريق.
ً
ً
وهــذا المشاهد المشجع يعود طفال مجنونا بفرحه لحظة
ً
ً
ً
الفوز وحزينا منكسرا ببكائه لحظة الخسارة ،فضال عن كونه
ً
ً
ً
ً
صغيرا أو كبيرا ،عالما أو جاهال ،رجل سياسة أو سائق تاكسي،
امرأة أو رجال ،لذا تبدو كرة القدم وكأنها ساحرة ،ال يمكن سبر
غورها!
كرة القدم متغيرة كأي شأن في الحياة ،وهي في ّ
تغيرها تتلون
ّ
التغير التي
بألوان اللحظة اإلنسانية العابرة ،وواحدة من أوجه
تشهدها مباريات كأس العالم الحالية ،هي تقنية "حكم الفيديو-
 ،"The Video Assistant Referee systemإلى جانب أمور كثيرة
كتواصل طاقم التحكيم مع بعضهم البعض ،والشاشات الكبيرة
في المالعب ،وتقنيات اإلخراج المتعدد الزوايا .لكن واحدة من
أكثر األمور الالفتة في هذه الدورة بنظري هو الجمهور.
نحن في منطقة الشرق األوس ــط ،وأقصد أوطاننا العربية،
نعيش ومنذ مطلع القرن الماضي حروب الحياة ،على مستوى
ً
ً
األنظمة أوال ،وانعكاس ذلك على مستوى الشعوب ثانيا .وليس
أوضـ ــح م ــن نـتــائــج ال ـح ــروب الــدمــويــة الـبــائـســة ال ـتــي عاشتها
وتعيشها شعوبنا ،والتي راح ضحيتها ماليين البشر ،دون ذنب
سوى قدرهم بوجودهم على هذه األرض .لذا فهروبنا من واقعنا
المر إلى متعة بريئة هو فوز كبير بلحظة سعادة.
مدرجات المالعب الروسية مليئة بجميع أجناس البشر جاؤوا
من شتى بقاع األرض ال لشيء إال لعشقهم لكرة القدم وتشجيع
ً
منتخبات بلدانهم .وأنا هنا أجد مسوغا خروج شاب أو شباب
في رحلة سفر يقطعون خاللها آالف الكيلومترات للوصول إلى
ّ ً
مسوغا بأن يحملوا الفتات ،وأن يلونوا
كراسي المدرجات ،وأجد
وجوههم وأن يلبسوا أزياء غريبة.
أفهم هذا لكونه يتناسب ومراحل أعمارهم واندفاع دم الشباب
في عروقهم .لكن أن تجد المدرجات مليئة بأجناس البشر من
الرضيع إلى العجوز ،فهذا أمر يستحق التوقف عنده وتأمله.
أن تجد سبعينيا يجاور حفيده ،وشابة تحمل رضيعها ،وامرأة
عجوزا وقد صبغت وجهها وجسدها .وهذا كله وهم في غيبة
جنون التشجيع والفرح والسرور والبكاء .فما تراه تقدمه هذه
الساحرة حتى تستحوذ على اهتمام وتعلق البشر بها؟!
ً
بعيدا عن األسباب وراء عشق البشر لكرة القدم ،ما يهم هو أن
ً
ً
هناك أمرا قادرا على جر الناس ،ومن مختلف شرائح البشر وفي
ً
كل زاوية من زوايا األرض ،إلى متعة رياضية بعيدا عن همومهم،
ً
ً
وبعيدا عن منغصات حياتهم ،وبعيدا عن الوحش الــذي بات
ّ
يسكن ويطل من خلف نظرات مجاميع كبيرة من البشر .يكفي
ً
لعبة كرة القدم فخرا أنها تقدم متعة رياضية للبشر في زمن
األسلحة الفتاكة ،وفي زمن االقتتال المجاني.

المشاط :المعارض الخارجية تروج للسياحة
المعرض ،عقدت
على هامش مشاركتها في
ّ
وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط ،لقاءات
مع كبريات الصحف والمحطات التلفزيونية في
موناكو ،من بينها ،صحيفة موناكو األسبوعية
 ،Monaco Hebdoوصحيفتا {صباح موناكو}
و{صباح نيس} ،وأجــرت مقابلة مع التلفزيون
الرسمي إلمارة موناكو.
خالل هذه اللقاء اتّ ،
ثمنت المشاط الجهود

ال ـتــي يـبــذلـهــا وزي ــر اآلثـ ــار خــالــد الـعـنــانــي ،في
سبيل ا لـتــرو يــج للسياحة المصرية مــن خالل
إقــامــة الـمـعــارض الـخــارجـيــة لــآثــار المصرية،
مــؤكــدة أن مـثــل ه ــذه ال ـم ـعــارض تعتبر أفضل
وسيلة للترويج للحضارة المصرية القديمة،
فهي بمنزلة دعوة للعالم لزيارة مصر ،كونها
تقدم لمحة للكنوز التي سيجدها السائح حين
يزور مصر.

إصدار

هذايل الحوقل تصدر
«صديقي جامع الصدف»

ً
المليفي نظمت ورشة عمل «المرأة القائدة ...سعاد الصباح نموذجا»
قدمت د .نورة
المليفي ورشة عمل
تحت عنوان "المرأة
القائدة ...سعاد الصباح
ً
نموذجا" ،ضمن فعاليات
الموسم الصيفي لمبادرة
قائد كفو.

الورشة شهدت
قراءات متنوعة من
نصوص الشاعرة

ن ـظ ـم ــت د .نـ ـ ــورة ا ل ـم ـل ـي ـفــي
ورشـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـمـ ــل ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـنـ ــوان
"الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرأة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة ...سـ ـع ــاد
الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح نـ ـ ـم ـ ــوذج ـ ــا" ض ـم ــن
ف ـع ــال ـي ــات ال ـم ــوس ــم الـصـيـفــي
لمبادرة قائد كفو ،وذلك األحد
الـ ـم ــاض ــي فـ ــي ال ـ ـ ـ "ه ــولـ ـي ــداي
إن" بــا ل ـســا ل ـم ـيــة ل ـف ـئــة ا ل ـقــا ئــد
الناشئ.
ح ـ ـضـ ــرت ال ـ ــورش ـ ــة رئ ـي ـســة
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ج ـل ـي ـل ــة الـ ـحـ ـم ــدان
ومستشاراها العقيد المتقاعد
ع ـ ـبـ ــدا ل ـ ـعـ ــز يـ ــز ا لـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي ،ود.
ح ـس ـيــن ج ــرخ ــي ،إض ــاف ــة إلــى
عدد من المدربين المنضمين
لـ ـمـ ـب ــادرة ق ــائ ــد ك ـف ــو وف ــري ــق
الجودة وعدد من اإلعالميين
والصحافيين.
ب ــدأت د .المليفي ورشتها
ب ــالـ ـتـ ـع ــري ــف ب ـم ـع ـن ــى ال ـق ــائ ــد
الـحـقـيـقــي ال ـنــاجــح ،مــوضـحــة
أنه هو الذي ينطلق من مبدأ
األخالق ثم العطاء ،مؤكدة أن
كل مواطن قادر على أن يكون
قــا ئــدا حقيقيا ،كــل مــن ميدان
عمله ،واألهم هو العمل بروح
الـ ـف ــري ــق ال ـ ــواح ـ ــد ال ـم ـت ـكــاتــف
كالبنيان المرصوص.
ثـ ـ ــم ان ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــرأة
ا ل ـقــا ئــدة ،مبينة أن ا لـعـطــاء ال
ي ـم ـي ــز ب ـي ــن ال ـ ـمـ ــرأة والـ ــرجـ ــل،
وهذا الوطن يحتاج إلى المرأة
التي تعكس نصف المجتمع،
وق ــد ات ـخ ــذت م ــن د .ال ـشــاعــرة

سعاد الصباح مثاال يحتذى.

إصدار خاص
ثـ ـ ـ ــم وز عـ ـ ـ ـ ـ ــت د .ا لـ ـمـ ـلـ ـيـ ـف ــي
للمتعلمين كـتــا بـهــا ا لـجــد يــد،
وهو إصدار خاص عن األديبة
الـ ـش ــاع ــرة د .سـ ـع ــاد ال ـص ـبــاح
يحمل عنوان "محاور التجربة
فــي الشعر والنثر لــك وحــدك"،
ال سـيـمــا أن ا لـشـيـخــة د .سعاد
سـ ـ ـ ـ ــارت ع ـ ـلـ ــى درب ا لـ ـعـ ـط ــاء
ّ
وخر جت من منزلها عــددا من
القادة هم أبناؤها الذين يفخر
بهم الوطن.
واستشهدت المليفي بعدد
مـ ــن األبـ ـ ـي ـ ــات ال ـش ـع ــري ــة ال ـتــي
تـ ــوضـ ــح ج ــانـ ـب ــا م ـ ــن ج ــوان ــب
القيادة لدى الشاعرة د  .سعاد،
فالحب هو الزاد الذي استمدت
مـنــه س ـعــاد جــوانــب قـيــادتـهــا،
فـ ـق ــد كـ ـ ــان زوج ـ ـهـ ــا الـ ـم ــرح ــوم
الـشـيــخ عـبــدالـلــه الـمـبــارك نعم
الزوج ونعم الصديق ،أغرقها
ب ـ ــالـ ـ ـح ـ ــب والـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان ،وه ـ ـ ــذا
ال ـح ــب ه ــو الـ ــذي كـ ـ ّـون مــامــح
شخصيتها ،و ك ــان دا فـعــا لها
للعطاء ،عطاء ألسرتها وعطاء
لـ ـل ــوط ــن .وف ـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل فـهــي
ت ـع ـت ــرف ب ـح ـب ـهــا لـ ــه ،وب ـ ــدوره
الكبير في حياتها.
تقول سعاد الصباح:
أحبك ألنك أعطيت دنياي
ً
معنى وهدفا وفكري بعدا

المليفي مع إحدى الفتيات المشاركات في الورشة
فأعطيتني مفاتيح الممالك
وت ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــرسـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـل ـ ـي ـ ـفـ ــي
فـ ــي ت ــوض ـي ــح م ـع ـن ــى ال ـق ــائ ــد
الحقيقي والمرأة القائدة ،وقد
اتـ ـخ ــذت م ــن س ـع ــاد ال ـص ـبــاح
نـ ـم ــوذج ــا ل ــذل ــك واع ـت ـب ــرت ـه ــا
الـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــد الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــل ،ف ـ ـفـ ــي أيـ ـ ــام
ال ـغــزو الـعــراقــي عـلــى الكويت
عـ ــام  1990ج ـع ـلــت د .س ـعــاد
م ــن ن ـف ـس ـهــا ب ـطــا أس ـطــوريــا
شجاعا يدافع عن وطنه ،وكان
ســاح ـهــا ال ـش ـعــر ،واش ـت ـهــرت
قصيدتها "نحن باقون هنا"،

وقد غناها عدد من الفنانين.
وأكدت أن الدفاع عن الوطن
ي ـ ـكـ ــون ب ـش ـت ــى الـ ـ ـص ـ ــور وك ــل
ف ــي م ـجــالــه وس ـع ــاد الـصـبــاح
مـ ـج ــالـ ـه ــا اإلب ـ ـ ـ ـ ــداع الـ ـشـ ـع ــري
والـ ـكـ ـلـ ـم ــة الـ ـ ـح ـ ــرة الـ ـش ــريـ ـف ــة،
ف ـك ـت ـبــت عـ ـ ــددا مـ ــن ال ـق ـصــائــد
الوطنية التي دانت من خاللها
ال ـغــزو الـعــراقــي الـغــاشــم على
بلدها الكويت.
ً
ث ـ ـ ـ ــم ع ـ ـ ــرض ـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا م ــن
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــديـ ـ ــوهـ ـ ــات ل ـ ـل ـ ـشـ ــاعـ ــرة
د .سـعــاد وهــي تـقــول الشعر،

إضــافــة إلــى بعض حــواراتـهــا
التلفزيونية ،وختمت المليفي
بـفـيــديــو أغـنـيــة "ن ـحــن بــاقــون
هنا".
وع ـ ــن الـ ـج ــان ــب الـتـطـبـيـقــي
لـ ـ ـل ـ ــورش ـ ــة وزعـ ـ ـ ـ ــت ال ـم ـل ـي ـف ــي
ع ـلــى الـمـتـعـلـمـيــن س ـ ــؤال :من
هـ ـ ــو الـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــد الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي فــي
حياتك؟" ،حتى نقيس مهارات
ال ـف ـهــم واالس ـت ـي ـع ــاب لــدي ـهــم،
مستنبطين القيم المستفادة
من هذه الورشة".

أصدرت الكاتبة هذايل الحوقل قصة "صديقي جامع الصدف" عن
دار آفــاق للنشر والتوزيع ،للناشئة ،في  42صفحة صغيرة الحجم،
وتكفلت بالرسومات لإلصدار عهود الحوقل.
وتعيد القصة بمضمونها وشكلها قصص مغامرات الجيب ،التي
انتشرت في ثمانينيات القرن الماضي ،تحكي قصة ولد (بطل المغامرة
والراوي) في إطار محيطه األسري ،مع مشهد اعتاد رؤيته وتكراره في
عطل نهاية األسبوع ،التي يقضيها مع أفراد أسرته (األم واألب واألخت)
في أحد المنتزهات الصيفية الساحلية.
المشهد هو لولد يقارب بعمره لبطل القصة ،يتواجد دومــا على
شاطئ البحر ،يحمل كيسا أسود ،يضع فيه كل ما يقذفه البحر على
الرمال ،وذلك ما يثير جملة من التساؤالت لدى بطل القصة ،شارك بها
أسرته ،كما يشارك بها القارئ ،مفادها غموض هذا الولد كونه دائما
لوحده ،وتصرفاته المريبة المتكررة والتي تفترض تراكم أعداد كبيرة
من أصداف البحر وقواقعه.
حيرة وانشغال بطل المغامرة في تصرفات الولد الغامض ،يقابله
تـهــاون مــن أســرتــه ،الـتــي ال تــرى فــي األم ــر شــيء ســوى فـضــول ابنها
الجامح لمعرفة أسباب أدق التفاصيل وأصغرها ،باستثناء والدته،
التي تشاركه اهتمامه ،وتخطط لكشف السر معه ،ولكن بصمت وهدوء،
للوصول إ لــى تفسير مقنع لتكرار هــذا المشهد .تبرر األم سلوكها
وموقفها ،استنادا إلى خوفها من بقاء الولد وحيدا في مكان كهذا،
وخشية تعرضه لمكروه قد يعرض حياته للخطر .مع تنفيذ خطة األم
المحكمة ،تبدأ المغامرة بين بطل القصة والولد الغامض ،في سلسلة
من األحداث المحيرة والمربكة والمضحكة ،التي تصدر من شخصيات
جديدة تظهر في منتصف المغامرة ،ما يقود القارئ والبطل أيضا الى
حل اللغز ،وكشف السر.
ولكن باب المغامرة والغموض يفتح مرة أخرى على مصراعيه حين
تكتشف األم سرا آخر ،يضع األسرة كلها محل قلق وفضول للكشف
عنه وحله ،في مغامرة أخرى.

توابل ةديرجلا

•
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ندى بسيوني :موقفي من العمل يحسمه إحساسي بالدور
َّ
• ترى أن دينا الشربيني ممثلة موهوبة وقدمت «مليكة» ببراعة
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أخبار النجوم

نادر األتات أطرب
الجمهور السوري

بعد غياب عن المنافسة الدرامية الرمضانية عادت ندى بسيوني في شخصية فريدة التي ّقدمتها في مسلسل «مليكة».
تفاصيل حول المسلسل وعالقتها مع البطلة دينا الشربيني تكشفها الفنانة المصرية في دردشة مع «الجريدة».
القاهرة – هيثم عسران
ّ
صرحت بأنك توقعت نجاح «مليكة» منذ
قراءة السيناريو ،لماذا؟

في كل مكان
زرته خالل
الفترة الماضية
كان المتابعون
يحدثونني
عن «مليكة»

عندما قرأت سيناريو مسلسل «مليكة»
ش ـعــرت م ــن الــوه ـلــة األول ـ ــى بــأنــه سيكون
م ـف ــاج ــأة األعـ ـم ــال ال ــدرام ـي ــة ف ــي رم ـض ــان،
و ب ــأن حلقاته ستحظى بتفاعل كبير مع
الجمهور .أخبرت فريق العمل بذلك ألنني
ً
شخصيا انجذبت إلى التشويق في القصة
وطــريـقــة المعالجة فــي الـسـيـنــاريــو ،كذلك
المشاعر اإلنسانية لــدى الشخصيات ،ما
جعلها تـلـمــس قـلـبــي .كــذلــك وث ـقــت فــي أن
أعضاء الفريق سيقدمون أفضل ما لديهم.
وع ـنــدمــا الـتـقـيـنــا ف ــي س ـحــور ال ـطــاقــم في
آخ ــر أي ــام رم ـضــان ذك ــرت ديـنــا الشربيني
المخرج شريف اسماعيل بتفاؤلي الشديد
في المسلسل.
لـكـنــك ع ــدت ف ــي مـسـلـســل «مـلـيـكــة» بعد
غياب؟
ً
لـ ــم أغـ ـ ــب فـ ـنـ ـي ــا .ال ي ـن ـح ـص ــر ال ـت ـم ـث ـيــل
ّ
ب ــرم ـض ــان .ع ـنــدمــا ق ــدم ــت مـسـلـســل «أري ــد
ً
ً
ً
رج ـ ــا» ح ـقــق ن ـجــاحــا ك ـب ـيــرا ع ـنــد عــرضــه
خ ــارج الـسـبــاق الــرمـضــانــي ،وحصلت عن
مسرحيتي «العيال تكسب» على ردود فعل
إيـجــابـيــة ع ــدة .ل ــذا أح ــرص عـلــى أن يكون
الـ ــدور سـبــب ح ـضــوري س ــواء فــي الــدرامــا
أو المسرح.

شخصية ومشاعر
حـمــاسـتــك لـلـحــديــث ع ــن «مـلـيـكــة»
يــدفـعـنــي إل ــى ســؤالــك عــن صعوبات
دور فريدة وتصريحك بأنه أحد
أصعب األدوار التي قدمتها.
ً
فـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا  ،ه ـ ـ ــو أ ح ـ ـ ـ ــد األدوار
ّ
ال ـص ـع ـب ــة الـ ـت ــي ق ــدمـ ـتـ ـه ــا فــي
ً
م ـس ـيــرتــي ال ـف ـن ـيــة ،خ ـصــوصــا
حـيــاة االسـتـهـتــار الـتــي تعيشها
الشخصية وعدم وجود ما يشغل بالها ،وكان
ً
ذلك قبل الحادثة واختلف تماما بعدها ،في
رحلة شعورها بأن ابنتها هي مليكة ،وهذه
التحوالت وضعتني تحت ضغط نفسي
ً
ف ــي ك ــل مـشـهــد قــدم ـتــه ،خ ـصــوصــا أن
ع ــدم الـتـعــايــش مــع الشخصية كــان
سيجعل الجمهور ينفر من الدور،
وه ـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي لـ ــم ي ـحــدث
الحمد لله.

كنت حريصة على االهتمام بتفاصيل
شخصية فريدة من الجوانب كافة ،سواء
الـشـكــل أو ال ـمــابــس أو طــريـقــة الـحــديــث،
وتناقشت مع المخرج والمؤلف فيها خالل
فترة التحضير كي تخرج بالصورة التي
شاهدها الجمهور.
نادر األتات

ه ــل ت ـجــديــن ص ـعــوبــة ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
المشاعر في تفاصيل الدور؟
أ عـيــش الشخصية بتفاصيلها وإن لم
أقتنع بها مــن السيناريو أعـتــذر عــن عدم
قبولها ،أي أن إحساسي بالدور يجعلني
أحسم موقفي من أي عمل ،والحقيقة أنه لم
ً
يخدعني أبدا.
ما هو أصعب مشهد بالنسبة إليك؟
ثمة مشاهد صعبة مرتبطة بالمشاعر،
لكن أكثرها قسوة مشهد معرفتي بوفاة
ابنتي فــي ح ــادث التفجير والــوجــع الــذي
شعرت به وقتها ،ولشدة تفاعلي مع الدور
كنت أخشى إصابتي بأزمة صحية ،وطلبت
إلى المخرج اإلسراع في إنجازه.
وجد البعض في دور فريدة محاولة منك
لالبتعاد عن نمط محدد من األدوار.
أ س ـ ـعـ ــى إ ل ـ ـ ــى تـ ـق ــد ي ــم أدوار م ـخ ـت ـل ـفــة
بــاس ـت ـمــرار ،وه ــو أم ــر ال ي ـحــدث ف ـجــأة بل
بناء على االختيارات التي أوافق عليها ،لذا
أحرص على أن أنتقي األعمال التي ّ
أقدمها
فال أحضر من أجل الحضور فحسب.

تعاون وردود فعل

ندى بسيوني
مــاذا عــن ردود الفعل التي وصلتك عن
العمل؟
كانت ردود الفعل ممتازة .في كل مكان
زرته خالل الفترة الماضية كان المتابعون
يحدثونني عن العمل .والحقيقة أن تفاعل
ال ـج ـم ـهــور م ــع ال ـش ـخ ـص ـيــات ف ــي رم ـضــان
جعلني أ شـعــر بحجم المشاهدة الكبيرة
الـ ـت ــي ح ـظ ــي ب ـه ــا ال ـم ـس ـل ـس ــل ،رغ ـ ــم ك ـثــرة
المشاريع الدرامية التي عرضت.

سينما
ماذا عن السينما؟

أل ـ ـ ــم ت ـق ـل ـق ــي م ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون م ـ ــع دي ـن ــا
ال ـشــرب ـي ـنــي ف ــي ب ـطــوالت ـهــا الـتـلـفــزيــونـيــة
األولى؟
ً
إطـ ــاقـ ــا ،دي ـن ــا مـمـثـلــة م ـج ـت ـهــدة ورغ ــم
صعوبة دور مليكة فإنها قدمته بطريقة
مـحـتــرفــة جـعـلــت الـجـمـهــور يـصــدقـهــا من
الحلقة األولى ويعيش معها الغموض.
دي ـن ــا م ــن الـشـخـصـيــات الـجـمـيـلــة على
المستوى المهني والشخصي ،وهي فنانة
نــاجـحــة واس ـت ـطــاعــت ف ــي وق ــت قـصـيــر أن
تحجز لنفسها مكانة بين أ بـنــاء جيلها،
ً
وأتوقع لها مزيدا من النجاح خالل الفترة
المقبلة.

لدي مشروعان في السينما خالل الفترة
المقبلة« :بنت وولدين» وينتمي إلى األفالم

التي تناقش الجرائم اإللكترونية والقضايا
من هذا النوع ،و{حارة العطار» وفيه أجسد
شخصية فتاة شعبية مــن منطقة بحري
فــي االس ـك ـنــدريــة ،وه ــو مختلف بالنسبة
ً
إلي سينمائيا.
لـكـنــك غـبــت ف ـتــرة طــويـلــة خ ــال الـفـتــرة
الماضية.
«أش ـعــر بحنين دائ ــم إل ــى السينما لكن
الـعــروض التي كنت أتلقاها لم تشجعني
ً
ً
ع ـلــى ال ـح ـض ــور سـيـنـمــائـيــا م ـط ـل ـقــا ،فــأنــا
ً
أرفــض المشاركة في عمل يتضمن ألفاظا
ً
خــارجــة أو ال يحمل محتوى ج ـيــدا ،فهذا
ال ـش ـكــل يـنـتـقــص م ــن تــاري ـخــي ال ـف ـنــي .لــذا
كنت حريصة على التأني في اختياراتي
السينمائية.

حول تجربة الدراما اإلذاعية في رمضان تقول ندى بسيوني« :قدمت مسلسل «أشواك
ً
ً
وحرير» ،وهو عمل درامي إذاعي أجهدني نفسيا ،فليس صحيحا أن اإلذاعة سهلة ألن
ً
رهانك الحقيقي يكون دائما على وصول إحساسك إلى الجمهور من خالل الصوت،
ومشكلة «أشواك وحرير» تناوله قضايا تواجه المرأة في حياتها اليومية ،وصعوبة
العمل تكمن في الشخصيات المختلفة في كل دور قدمته ،وهي  30شخصية ّ
عبرت
عن طبقات اجتماعية متباينة .لذا كنت حريصة على التركيز بشدة في كل دور رغم
قصر مدة الحلقة».

• إشاعة أبعدته عن جمهوره المغربي و{مهرجان إفران» أعاده

بعد غياب سنوات عن المغرب عاد الفنان راغب عالمة إلى هذا البلد من بوابة «مهرجان إفران الدولي
 »2018الذي افتتح دورته الثالثة بحفلة غنائية ضخمة حضرها حشد من ًأهل السياسة واإلعالم
وجمهور كبيرَّ ،
جدد خاللها «السوبر ستار» محبته للشعب المغربي مؤكدا أن اإلشاعات المغرضة تنجح
بعض الوقت في تشويه سمعة الفنان لكنها ال تلبث أن تزول وتبدو الحقيقة واضحة كالشمس ...وهذا
بالتحديد ما حصل معه.
بيروت  -ةديرجلا

•

ِّ
سيصور
عالمة
فيديو كليب
في إفران
المغربية

وف ـ ـ ــوج ـ ـ ــئ ال ـ ـص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــون
ب ـعــامــة ُي ـع ـلــن نـيـتــه تـصــويــر
كليب جديد في هذه المنطقة
ً
ً
قائال{ :ربما أصـ ّـور كليبا في
إفران الجميلة}.

لحظات مؤثرة
افتتح راغب عالمة المهرجان
بـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة مـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــة إفـ ـ ـ ـ ــران
وبـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور ج ـ ـم ـ ـهـ ــور ض ـخــم
مــن أ ن ـحــاء المملكة المغربية
(فــاس والرباط وكازابالنكا)...
وال ـب ـل ــدان ال ـم ـج ــاورة (تــونــس،
وليبيا ،والجزائر) ومن بلدان
الـخـلـيــج ال ـع ــرب ــي ،والـمـحــافــظ
ع ـبــد الـحـمـيــد ال ـمــزيــد ووزراء
ومسؤولين مغاربة...
ل ـ ـح ـ ـظـ ــات م ـ ـمـ ـ ّـيـ ــزة ع ــاش ـه ــا
السوبر سـتــار بعد غيابه عن
المغرب لــدى استقباله لحظة
و ص ــول ــه ،إذ اح ـت ـشــد منظمو
الـ ـحـ ـفـ ـل ــة ومـ ـعـ ـجـ ـب ــون ح ــول ــه،
ّ
المميزة على
وقدموا الضيافة
ّ
المغربية ،واستمتع
الطريقة
عالمة بشرب الشاي المغربي
ً
ال ــذي يـحـ ّـب مــذاقــه كـثـيــرا ،كما
ق ــال ،وت ـن ــاول الـتـمــر المغربي
ً
اللذيذ أيضا.

جولة فنية
بعد المغرب يعود السوبر
ً
سـ ـت ــار مـ ـب ــاش ــرة إل ـ ــى ب ـي ــروت
ً
اس ـت ـع ــدادا الن ـطــاق نـشــاطــات
الصيف المليء باالرتباطات،
والمهرجانات ،والحفالت ،في
لبنان ومصر وتونس وأوروبا.
ّ
األوروبية يقوم
بعد جولته
عـ ــامـ ــة بـ ـ ـج ـ ــوالت ف ـ ــي ق ـ ـ ــارات
وم ـ ـ ـ ــدن م ـخ ـت ـل ـف ــة مـ ـ ــن أن ـ ـحـ ــاء

جمعية المؤلفين والملحنين
تقاضي دوللي شاهين

«أشواك وحرير»

راغب عالمة يغني في المغرب بعد غياب سنوات طويلة

جـ ـ ــاء غ ـ ـيـ ــاب راغـ ـ ـ ــب ع ــام ــة
عن جمهوره المغربي نتيجة
إشاعة مغرضة انتشرت بقوة
ً
قبل سنوات نسبت إليه كالما
ي ـســيء إل ــى ال ـم ــرأة المغربية،
ً
وق ـ ــد حـ ـ ــاول م ـ ـ ـ ــرارا تـكــذيـبـهــا
لكن انتشارها كــان ي ــزداد في
كل مرة.
خ ــال الـمــؤتـمــر الـصـحــافــي
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ع ـ ـ ـقـ ـ ــده عـ ـ ـل ـ ــى ه ــام ــش
مشاركته في «مهرجان إفــران
ً
الدولي» أخيرا ،أشار عالمة إلى
أن هذه اإلشاعة تعود إلى فترة
التسعينيات في فورة نجاحه،
ً
ً
وأن ف ـن ــان ـ ّـا ل ـب ـنــان ـيــا أطـلـقـهــا
آنــذاك (تحفظ عن ذكــر اسمه)،
ً
يستطيع
متحديا أي شخص
ُ
أن يأتي بدليل على مــا نسب
إلـ ـي ــه مـ ــن ك ـ ـ ــام .وكـ ــانـ ــت آخ ــر
حفلة أحياها عالمة في 2011
فـ ــي مـ ــراكـ ــش رغ ـ ــم مــواج ـه ـتــه
اعتراضات كثيرة آنذاك.
خ ــال الـمــؤتـمــر الـصـحــافـ ّـي
أ ش ــاد عــا مــة بالطبيعة التي
تـ ـتـ ـم ـ ّـي ــز بـ ـه ــا م ـن ـط ـق ــة إف ـ ـ ــران
ً
الجبلية ُ
ويطلق عليها أيضا
لقب سويسرا المغربّ ،
وعبر
ع ـ ـ ــن إعـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــه بـ ــأش ـ ـجـ ــار
األرز الـ ـم ــوج ــودة فـيـهــا،
ّ
وبخلوها من اإلشــارات
ّ
ّ
الضوئية لتمتع سكانها
ب ـ ـ ـ ـ ــآداب ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ع ــال ـي ــة
ّ
تخولهم الـقـيــادة بأمان
واحترام من دون الحاجة
إلـ ـ ـ ـ ــى أوامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
ّ ً
الضوئية المختلفة ،مؤكدا
ّ
أنــه ال بـ ّـد من إدراج هذه
الـمــديـنــة عـلــى ج ــدول
ع ـطــاتــه الـسـيــاحـيــة
مـ ـ ـ ـ ــع عـ ـ ــائ ـ ـ ـل ـ ـ ـتـ ـ ــه ف ــي
المستقبل.

بـعــد غ ـيــاب أك ـثــر مــن سنتين عــن إح ـيــاء الـحـفــات في
سورية بسبب الحرب ،أحيا النجم اللبناني نادر األتات
حفلة كبيرة في طرطوس بحضور حشد جماهيري كبير.
غنى األتــات باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة
ً
وصــوال إلــى أحدثها {بترقص عيوني} و{متل الشاطر}،
ّ
فتفاعل الجميع معه بشكل كبير ،ورددوا الكلمات ورقصوا
على أنغامها حتى ساعات الصباح األولى.
نادر األتات ّ
عبر بكلمته عن سعادته بالحفلة ومحبته
للشعب السوري وقال{ :سورية الحبيبة ...كانت من أجمل
حفالتي .أشكركم على محبتكم من لحظة وصولي إلى هذا
البلد الغالي على قلبي وعلى كل الفرح الذي غمرتموني
به هذه الليلة}.
ُيذكر أن نادر ّاألتات يستكمل إحياء حفالته في األسابيع
المقبلة ،فيتحضر ليلتقي الجمهور ضمن مهرجانات
{بلونة} يوم  18يوليو الجاري ،و{العبادية} في  2أغسطس،
و{فالوغا} في الثالث منه ،على أن يتم اإلعــان عن بقية
الحفالت في وقت الحق.

راغب عالمة في «مهرجان إفران الدولي »2018
العالم ،وستختار {باكستايدج
بـ ــروداك ـ ـشـ ــن} الـ ـنـ ـج ــوم ال ــذي ــن
س ـ ـي ـ ـشـ ــاركـ ــونـ ــه فـ ـ ــي رحـ ــاتـ ــه
الـمـقـبـلــة ،عـلــى أن ُيـصـبــح هــذا
ً ّ
ً
الـنـهــج تـقـلـيــدا سـنــويــا تتبعه
ال ـشــركــة ف ــي تـنـظـيــم ال ـجــوالت
الفنية الـسـنـ ّ
ّ
ـويــة الـتــي يشارك
ف ـي ـه ــا الـ ـنـ ـج ــم الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي فــي
حـفــاتــه م ــع ن ـجــوم م ــن أنـحــاء
العالم.

ُيذكر أن راغب عالمة التقى
ُمـصــادفــة ال ـبــوب سـتــار رامــي
ع ـ ـيـ ــاش عـ ـل ــى مـ ـت ــن الـ ـط ــائ ــرة
الـ ـمـ ـت ــوجـ ـه ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـغـ ــرب،
وان ـت ـشــرت ص ــورة جمعتهما
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل
االجتماعي.

دوللي شاهين
أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين في مصر مقاضاة
الشركة المنتجة ألغنية دوللي شاهين «يا حلو ّ
صبح»
وه ــي فــي األس ــاس للفنان محمد قـنــديــل ،مــن أج ــل وقــف
إذاعتها ،ذلك أن الفنانة ّ
قدمتها بصوتها من دون الرجوع
إلى الجمعية والحصول على إذن الستغالل مصنف فني،
ودفع حقوق األغنية للمؤلف والملحن.
وتنص المادة رقم  147من قانون  82لسنة  ،2002الخاص
بحقوق حماية الملكية الفكرية ،على أن المؤلف يتمتع،
وورثته من بعده ،بحق في الترخيص والمنع ألي استغالل
ً
لمصنفه بأي وجه من الوجوه ،خصوصا عن طريق النسخ
أو البث اإلذاعي أو إعادة البث اإلذاعي العلني أو التوصيل
العلني .حسبما أعلنت جريدة {الدستور} المصرية.
ومن جانبه ،قال الشاعر فوزي إبراهيم ،أمين صندوق
جمعية المؤلفين والملحنين ،في تصريحات صحافية ،إن
من المفترض أن تتقدم الشركات المنتجة بطلب للجمعية
من أجل استغالل أغنية ما ،مقابل دفع مبلغ مادي يذهب
إلى الملحن والمؤلف بعد موافقة أسرة الفنان الذي قدم
ً
األغنية سابقا.
وأضاف أن الجمعية أرسلت شكوى رسمية إلى الرقابة
عـلــى الـمـصـنـفــات الـفـنـيــة ،للتحقق مــن وج ــود مــوافـقــات
أصحاب الحقوق المادية واألدبـيــة ألي أغنية أو فيديو
كليب قبل منح التصريح.
يذكر أن ورثــة الموسيقار محمد الموجي ،أعربوا عن
غضبهم مــن الـفـنــانــة دول ـلــي شــاهـيــن ،عـقــب طــرحـهــا من
دون موافقتهم كليب أغنية {يا حلو صبح} ،التي لحنها
الموسيقار الراحل للمطرب محمد قنديل.

ماجدة الرومي
هنأت حفيدها بعيد ميالده

بعد المغرب
يعود عالمة
بيروت
إلى
ً
استعدادا
لمهرجانات
أخرى

إشاعة جديدة
تالحق اإلشــاعــات راغــب عالمة فــي شكل
مستمر ،ومعظمها عن غير وجــه حــق ،فقد
ُســرب مقطع فيديو من حفلته األخـيــرة في
ً
السعودية ،وفيه يظهر وهــو يلتقط صــورا
(سيلفي) مع بعض الفتيات .من ثم ،أصدر
ً
ال ـس ــوب ــر س ـت ــار ب ـي ــان ــا أكـ ــد ف ـيــه أن ال ـصــور
ألتقطت أم ــام أس ــر الـفـتـيــات الـلــواتــي أخــذن
ً
برفقته ص ــورا وفـيــديــوهــات تــذكــاريــة وكــن
برفقة عائالتهن.
ّ
أضـ ـ ــاف{ :ص ـح ـيــح أن حـفـلـتــي الـغـنــائـيــة

األخـيــرة في السعودية أصبحت
ف ــي أق ـ ــل م ــن  24س ــاع ــة {ال ـش ـغــل
الـ ـش ــاغ ــل} ل ـل ـن ــاس ،ول ـك ــن األص ــح
ّ
أن الـفــرحــة الـتــي لمستها لدى
ّ
ال ـم ـن ــظ ـم ـي ــن وال ـح ــاض ــري ــن
ك ــان ــت عـ ــارمـ ــة وأك ـ ـبـ ــر مــن
أن تــو صــف بكلمات أو أن
ت ـ ــوض ـ ــع خ ـ ـ ـ ــارج س ـي ــاق ـه ــا
الطبيعي}.

ماجدة الرومي
ً
ن ـش ــرت ال ـف ـنــانــة م ــاج ــدة ال ــروم ــي صـ ـ ــورا لـحـفـيــدهــا عبر
{فيسبوك} ،معلقة {عيد ميالد سعيد يوري} ،وتوالت تعليقات
متابعيها ،متمنين لحفيدها السعادة.
ً
وكــانــت الفنانة الكبيرة أحـيــت أخ ـيــرا حفلة على مسرح
محمد الخامس ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب.

fitness
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النوم ...أسرار الراحة التي تصبو إليها

ّ
والتخبط ،ال شك في أنك تحتاج إلى ليلة مريحة بامتياز! يكشف الخبراء
بعد يوم شاق من العمل
ّ
َ
الحيل التي يقترحونها كي تحصل على الراحة التي تصبو إليها
فيما يلي أسرار تحسين النوم .جرب ِ
بكل سهولة.
ً
ّ
حدد أوقاتا ثابتة للنوم
واالستيقاظ

التنفس العميق
يسهم في إبعاد
األفكار التي
تعوق النوم
وفي تجديد
االسترخاء

ال ي ـم ـك ـن ــك أن تـ ـسـ ـه ــر ل ــو ق ــت
متأخر بعد اآلن لمشاهدة خمس
حـلـقــات مـتــواصـلــة مــن ّ مسلسلك
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي ال ـ ـم ـ ـفـ ــضـ ــل! ابـ ـ ــدأ
بتحسين إيـقــاع نــومــك مــن خالل
اإلي ــواء إلــى الـفــراش واالستيقاظ
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه م ــن ك ــل ي ــوم.
ـف بقيلولة ال تتجاوز
كــذلــك ،اكـتـ ِ
 30دقيقة كي ال تصل إلى مرحلة
ال ـن ــوم الـعـمـيــق وتـشـعــر بالتعب
تستلق إزاء
حـيــن تستيقظ .وال
ِ
الـتـلـفــزيــون فــي الـمـســاء ألن هــذه
الـخـطــوة تمنعك مــن االسـتـغــراق
في النوم حين تأوي إلى الفراش
ً
أخيرا.
هذه المقاربة فاعلة ألن توقيت
االسـتـيـقــاظ ُي ـحــدد دورة الجسم
عـلــى مــر ال ـيــوم كـلــه ،كـمــا توضح
مارغريت كاي ستايسي ،طبيبة
أمـ ـ ـ ــراض ع ـص ـب ـيــة وخـ ـبـ ـي ــرة فــي
ط ــب الـ ـن ــوم .يـسـمــح ه ــذا الـنـظــام
ً
أي ـض ــا لـســاعــة الـجـســم بالتكيف
مع الضوء والـظــام ،ما يعني أن
م ـس ـتــوى ه ــرم ــون الـمـيــاتــونـيــن
المرتبط بالنوم يرتفع خالل الليل
لمساعدتك على النوم بسهولة.

تنفس ببطء

التمارين
ِّ
الجسدية تجدد
الهدوء من
خالل مساعدة
الجسم على
حرق هرمونات
الضغط النفسي

هل تستيقظ في منتصف الليل
وت ـش ـعــر بـطـنـيــن ف ــي ع ـق ـلــك؟ في
هذه الحالة ،توصي خبيرة النوم
كريستين ديلي بعدم القيام بأي
نشاط مــن شأنه أن يبلغ الدماغ
ب ــأن ال ــوق ــت ن ـه ــار (م ـث ــل تشغيل
األضواء أو التحديق في الساعة).
بل حاول أن تشهق وتزفر بين 3
ثوان في كل مرة.
و5
ٍ
هذه المقاربة فاعلة ألن التنفس
العميق يسهم في إبعاد األفكار
ال ـتــي ت ـعــوق ال ـن ــوم وف ــي تجديد
االسترخاء بدرجة كافية لتسهيل
ً
االسـ ـتـ ـغ ــراق ف ــي الـ ـن ــوم مـ ـج ــددا.
يمكن أن يــؤ ثــر التنفس البطيء
ً
أي ـضــا فــي الـعـصــب المبهم الــذي
يعود ويرسل إشارات االسترخاء
إلــى الــدمــاغ ،وهــي كفيلة بتهدئة
الجهاز العصبي الالودي وزيادة
الشعور بالنعاس.

مارس اليوغا
ك ـش ــف ب ـح ــث أجـ ــرتـ ــه جــام ـعــة

هــارفــارد أن ممارسة اليوغا في
م ــوع ــد الـ ـن ــوم ت ـف ـيــد الـمـصــابـيــن
ب ـ ـ ـ ــاألرق .ب ـع ــد ث ـم ــان ـي ــة أس ــاب ـي ــع
على ممارستها بانتظام ،تمكن
ال ـم ـش ــارك ــون م ــن ال ـن ــوم بــوتـيــرة
أسـ ــرع واس ـت ـف ــادوا م ــن تحسين
ً
نوعيته أيضا.
هذه المقاربة فاعلة ألن تطبيق
بعض وضعيات اليوغا ،كالقطة،
أو تمارين مثل «تحية الشمس»،
مشابه لممارسة التأمل المتحرك
ً
الــذي ُيهدئ الجسم والعقل معا.
يـ ـق ــول م ــاي ـك ــل بـ ــريـ ــوس ،طـبـيــب
نفسي متخصص بــا ضـطــرا بــات
النوم العيادية ،إن اليوغا قادرة
عـلــى تـخـفـيــف ال ـتــوتــر والـضـغــط
النفسي فــي نهاية ال ـيــوم ،ســواء
م ــارس ـت ـه ــا ف ــي ال ـص ـب ــاح أو فــي
المساء ،ما يسمح لك باالستفادة
من النوم الذي تحتاج إليه.

ابتعد عن وسائل التكنولوجيا
ه ــل أنـ ــت واح ـ ــد م ــن  %44من
الـ ــراشـ ــديـ ــن الـ ــذيـ ــن يـسـتـعـمـلــون
شبكة اإلنترنت حول العالم قبل
ً
موعد النوم في كل ليلة تقريبا؟
حاول أن تبتعد عن الشاشات قبل
ساعة من موعد النوم أو استعمل
على األقل الفلتر المضاد لألشعة
ال ــزرق ــاء إذا ُو ِجـ ـ ــد ع ـلــى هــاتـفــك.
ُ ّ
أو يمكنك أن تـنــزل تطبيق Flux
لـتـخـفـيــف ح ــدة ال ـط ــول الـمــوجــي
المنبعث مــن ا لـشــا شــة وتشغيل
ً
أنـ ـم ــاط ال ت ـن ـع ـكــس س ـل ـب ــا عـلــى
النوم.
ل ــن ت ـك ــون ال ــرس ــائ ــل الـنـصـيــة
واإللكترونية والتطبيقات على
هاتفك الذكي أو حاسوبك اللوحي
م ـ ـصـ ــادر اإلل ـ ـهـ ــاء الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ،إذ
ترسل األشعة الــزرقــاء المنبعثة
مــن شــاشـتــك إشـ ــارة إل ــى الــدمــاغ
وتدفعه إلى وقف إنتاج هرمون
الـمـيــاتــونـيــن الـمــرتـبــط بــالـنــوم.
ت ــوض ــح دي ـل ــي« :ت ـك ــون األج ـه ـ ّـزة
ً
قــريـبــة جـ ــدا م ــن وج ـه ــك ،فتحفز
دمـ ــاغـ ــك حـ ـت ــى لـ ــو كـ ـ ــان الـ ـض ــوء
ً
المنبعث منها خــافـتــا» .على مر
أسـ ـب ــوع ،تـتـغـيــر س ــاع ــة جسمك
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا بـ ـسـ ـب ــب ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـع ـ ّـرض
ال ـم ـت ــواص ــل ل ــأشـ ـع ــة ،ال ً سـيـمــا
بعد حلول الظالم .نتيجة لذلك،
يتراجع التنسيق بين الهرمونات
ال ـم ــرت ـب ـط ــة بــال ـي ـق ـظــة أو ال ـن ــوم
وساعات الليل والنهار.

ّ
شغل آلة الضجة البيضاء

هـ ـ ــل تـ ـعـ ـج ــز عـ ـ ــن ال ـ ـنـ ــوم
ب ـس ـب ــب ش ـخ ـي ــر الـ ـش ــري ــك؟
ح ــاول أن تـطـمــس الـصــوت
ع ـب ــر ت ـش ـغ ـيــل آل ـ ــة الـضـجــة
ا ل ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء أو و ضـ ـ ـ ــع
سدادتين ألذنيك ،ما يكفل
بـ ـتـ ـح ــوي ــل الـ ـشـ ـخـ ـي ــر إلـ ــى
ض ـج ــة بـ ـعـ ـي ــدة ،ف ـي ـتــراجــع
ب ــذل ــك م ـس ـت ــوى ال ـت ــوت ــر
واإلل ـ ـ ـهـ ـ ــاء .ل ـك ــن يـجــب
أن يتكلم الشخص
ال ــذي يشخر مع
ً
ال ـط ـب ـيــب أوال
ل ـل ـتــأكــد مــن
عدم وجود
مـ ـ ـشـ ـ ـكـ ـ ـل ـ ــة
طـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
كـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــة

لـ ــديـ ــه ولـ ـمـ ـع ــرف ــة م ـ ـ ــدى فــاع ـل ـيــة
رذاذ األنــف أو شــرائــط األنــف في
حــال ـتــه (أو إذا ك ــان ي ـح ـتــاج إلــى
عــاج إضــافــي) .بما أن النوم إلى
جانب شخص آخر يزيد احتمال
االنـ ــزعـ ــاج خـ ــال ال ـل ـيــل أك ـث ــر من
ال ـ ـنـ ــوم ال ـم ـن ـف ــرد ب ـن ـس ـبــة ،%50
ّ
تذكر أن النوم في غرف منفصلة
ال يـشـيــر بــال ـضــرورة إل ــى وجــود
خ ـطـ ٍـب مــا فــي عــاقـتــك الــزوجـيــة.
وفق استطالع جرى في عام ،2015
يلجأ ثنائي واحــد مــن كــل أربعة
ثنائيات إلى هذا الحل.

اسمع الكتب الصوتية
لـ ـتـ ـحـ ـسـ ـي ــن ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوم ،ت ـق ـض ــي
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ب ـس ـي ـطــة وفــاع ـلــة
باالنغماس تحت األغطية وإطفاء
الـضــوء وسـمــاع كـتــاب أو تدوين
صوتي.
ي ـغ ــرق ك ـث ـي ــرون ف ــي أف ـك ــاره ــم
ف ــي وق ــت م ـتــأخــر م ــن ال ـل ـيــل بعد
ً
اإليــواء إلى فراشهم مباشرة .لذا
ي ـس ـمــح س ـم ــاع ال ـك ـت ــب بـتـحــويــل
انتباههم ويمكن اإلصغاء إليها
في الظالم .توضح ديلي« :تضمن
ً
ً
مستوى مناسبا
الكتب الصوتية
من اإللهاء من دون تحفيز العقل
بدرجة مبالغ فيها».

ً ً
تناول ً
عشاء خفيفا مبكرا
ي ـس ـمــح ل ــك ال ـع ـش ــاء الـخـفـيــف
ب ـت ـم ـض ـي ــة ل ـي ـل ــة هـ ــان ـ ـئـ ــة ،ك ــذل ــك
يـســاعــدك عـلــى تنحيف خـصــرك!
ل ـح ـصــد ال ـم ـن ــاف ــع ،ال ت ــأك ــل قـبــل
ساعتين أو  3ساعات من موعد
النوم .حتى الوجبات الخفيفة غير
محبذة في وقت متأخر من الليل!
ً
تـنــاول العشاء إذا فــي أبـكــر وقت
ممكن واحتفظ بالوجبات الخفيفة
لتناولها في اليوم التالي.
يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول خـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوم راج
داسغوبتا إنك قد تصاب بارتجاع
حمضي أو حرقة في المعدة في
منتصف الليل إذا تمددت للنوم

وكــانــت الـمــأكــوالت ال تــزال قابعة
في معدتك ،حتى لو لم تشعر بأي
انــزعــاج واض ــح .تكشف األبحاث
ً
أيضا أن تناول الوجبات في وقت
متأخر قد يرفع ضغط الدم ،ما قد
يؤدي إلى تدهور نوعية النوم.

ّ
خفض حرارة الغرفة

اح ــرص عـلــى تخفيض ح ــرارة
ً
الغرفة والسرير أيضا! لذا أطفئ
ا لـمــد فــأة والبطانية الكهربائية،
واخـلــع جوربيك حين تــأوي إلى
الـفــراش ،وال تضع أغطية كثيرة
عـلـيــك أث ـن ــاء الـ ـن ــوم .تـسـمــح هــذه
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ب ـت ـخ ـف ـي ــف اح ـت ـم ــال
ال ـس ـخــونــة ال ـم ـفــرطــة ال ـتــي تـكــون
مسؤولة عن األرق.
ل ـض ـمــان نـ ــوم م ـث ــال ــي ،تكشف
الدراسات أن أفضل حرارة تتراوح
ب ـيــن  15و 19درج ـ ــة م ـئ ــوي ــة .قد
يـ ــؤدي ارت ـفــاع ـهــا أو انخفاضها
عن هــذا المستوى إلــى اضطراب
مرحلة حركة العين السريعة التي
ّ
وتمد الجسم
تنشأ خاللها األحالم
وال ــدم ــاغ بــال ـطــاقــة .أث ـن ــاء ال ـنــوم،
تتراجع حرارة الجسم األساسية
لتسهيل االستغراق في النوم ثم
ً
ترتفع مجددا في الصباح المبكر
لتجديد نشاط الجسم وتحضيره
لليوم المرتقب.

معلومة إضافية
وفق معطيات «مؤسسة صحة
ال ـنــوم» ،تجد الـمــرأة صعوبة في
ً
النوم أكثر من الرجل ،فضال عن
ً
أن ـهــا أك ـثــر م ـيــا إل ــى االسـتـيـقــاظ
في وقت أبكر والشعور باإلرهاق
وتعكر المزاج.

مارس الرياضة بانتظام
ُت ّ
حسن نومك من خالل التحرك
ً
يــوم ـيــا .كـشـفــت دراس ـ ــة أمـيــركـيــة
شارك فيها  2600رجل وامرأة أن
تخصيص ساعتين ونصف ساعة

ً
ل ـل ـت ـمــاريــن ال ـم ـع ـتــدلــة أس ـبــوع ـيــا
(مـشــي ســريــع أو رك ــوب الــدراجــة
الـهــوائـيــة بــوتـيــرة خفيفة) يكفي
للتنعم بنوم مريح خالل الليل.
ت ـس ـمــح ال ـت ـم ــاري ــن ال ـج ـســديــة
بتجديد الهدوء من خالل مساعدة
ال ـج ـس ــم ع ـل ــى ح ـ ــرق ه ــرم ــون ــات
ال ـض ـغــط ال ـن ـف ـســي .ح ـيــن تسنح
ل ــك الـ ـف ــرص ــة ،مـ ـ ــارس ال ـت ـمــاريــن
في الـخــارج ألن التعرض ألشعة
ال ـش ـم ــس ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ي ـس ـهــم فــي
تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية
وت ـس ـه ـيــل الـ ـن ــوم وت ـســري ـعــه في
المساء.

استعمل الزيوت األساسية
ي ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـجـ ـ ــون
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــون ب ـ ـ ــال ـ ـ ــزي ـ ـ ــوت
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـع ـ ـم ـ ـلـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــاج
بالعطور ،كالبابونج والفانيال
والـيــاسـمـيــن ،لتسهيل ال ـنــوم.
ً
ّ
تبين أيضا أن الخزامى يحمل
منافع خاصة في هذا المجال.
ّ
ســخــن كمية مــن ه ــذه الــزيــوت
في بخاخ أو وزع كمية صغيرة
منها على وسادتك قبل النوم.
يـ ــؤثـ ــر ن ـ ـظـ ــام ال ـ ـشـ ــم فــي
جسمك في دماغك ويسهم
ب ـع ــض ال ـ ــروائ ـ ــح ال ـم ـهــدئــة
ف ـ ـ ــي ت ـ ـجـ ــديـ ــد اس ـ ـتـ ــرخـ ــائـ ــك
وتـحـسـيــن ن ــوم ــك .ف ــي إح ــدى
الدراسات األميركية ،لوحظ أن
الرجال والنساء الذين تنشقوا
الخزامى قبل موعد اإليواء إلى
الفراش استفادوا من نوم أعمق

وشعروا بحيوية إضافية في
صباح اليوم التالي.

طقوس لتسهيل النوم
ّ
وسرع مساره
استعد للنوم
مـ ــن خ ـ ــال ت ـخ ـص ـيــص ســاعــة
تـحـضـيــريــة ق ـبــل ال ــذه ــاب إلــى
ً
السرير .حاول أن تشرب كوبا
من شاي البابونج كل ليلة ،أو
ً
اقرأ كتابا ،أو اسمع موسيقى
هادئة ،أو مارس بعض تمارين
االسـ ـت ــرخ ــاء ال ـتــدري ـج ـيــة (مــن
خـ ـ ــال شـ ـ ـ ّـد وإرخـ ـ ـ ـ ــاء ال ـج ـســم
ك ـل ــه ،م ــن الـ ـ ــرأس إلـ ــى أخـمــص
ال ـ ـقـ ــدم ـ ـيـ ــن) .ت ـث ـب ــت األب ـ ـحـ ــاث
ً
ّ
تخيل مشاهد مهدئة
أيضا أن
يساعدك على االسـتـغــراق في
النوم.
تـقــول ديـلــي إن
الـ ـن ــوم غـيــر
مـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن
إ ال

ب ـعــد ت ــاش ــي مـ ـص ــادر ال ـق ـلــق.
لــذا تستفيد مــن أيــة حيلة من
شــأن ـهــا أن ت ـم ـنــع الـ ــدمـ ــاغ من
التفكير بعجزك عن النوم.

ً
ضع قناعا للعينين

رغم إغماض عينيك ،تتابع
بشرة جفونك تسجيل الضوء.
من خالل وضع قناع نوم على
ُ
عينيك ،تـحـ ّـســن ا لـجــو المظلم
م ـ ــن حـ ــولـ ــك وتـ ـ ـع ـ ــوق الـ ـض ــوء
المنبعث من مصابيح الشارع
أو مــن األج ـه ــزة الــرقـمـيــة مثل
ال ــرادي ــو ال ـم ـ ّ
ـزود بـســاعــة .إنها
خـ ـ ـط ـ ــوة فـ ــاع ـ ـلـ ــة ألن ال ـ ـضـ ــوء
يبلغ الــدمــاغ بــأن الــوقــت حان
لالستيقاظ.

خذ حماما دافئا
يسمح االستحمام بماء دافئ قبل ساعة من موعد النوم بفك التشنجات بعد يوم شاق،
ً
كذلك ُي ّ
سهل االستغراق في النوم أيضا.
ً
ّ ً
حين تتراجع حرارة الجسم ،يفهم الدماغ أن وقت النوم حان .وعندما تأخذ حماما دافئا،
ّ
الحمام ،ما يزيد شعورك بالنعاس.
ترتفع حرارة جسمك ثم تنخفض بسرعة حين تخرج من
ً
أخيرا ،تعطي الروائح المهدئة درجة إضافية من االسترخاء.

متالزمة «ريدوك» ...امرأة كفيفة ترى األشياء المتحركة!

في عملية تحليل الدماغ األشمل لشخص كفيف حتى اليوم ،وضع باحثون خريطة المسارات
العصبية المراة في الثامنة واألربعين من عمرها ال تستطيع رؤية األشياء إال عندما تتحرك.
يكتب عــالــم األع ـصــاب أولـيـفــر ســاكــس ،مؤلف
ً
الكتاب األكثر مبيعا The Man Who Mistook His
( Wife For A Hatالرجل الذي خال زوجته قبعة):
«تـثـيــر مـعـجــزة مــرونــة الـجـهــاز العصبي وإع ــادة
ً
انتشاره اهتمامي كثيرا».

ال شــك فــي أن قــدرة الــدمــاغ على إصــاح نفسه
ّ
بعد التعرض إلصابة مذهلة .تشكل هذه القدرة
ُ
المذهلة ،التي تدعى المرونة العصبية أو مرونة
الدماغ ،الوسيلة التي تتيح ألدمغتنا تبديل مسار
وصالتها للتعويض عن أي قدرات قد تخسرها.

ت ـش ـمــل ال ـظ ــواه ــر ال ـم ـعــروفــة ال ـت ــي ت ــرج ــع إلــى
ً
الـمــرونــة العصبية اش ـتــداد حــاســة السمع غالبا
ُ
نتيجة فـقــدان الـنـظــر .بــاإلضــافــة إلــى ذل ــك ،تظهر
ً
الدراسات أن خسارة حاسة اللمس تؤدي أحيانا
إلى تحسين حاسة الشم ،ما يشير إلى أن الدماغ
أعـ ــاد وص ــل ال ـح ــواس ال ـتــي ال تـ ــزال فــاعـلــة بغية
التعويض عن خسارته.
ً
ُيـعـتـبــر الـتـعــافــي بـعــد الـسـكـتــة الــدمــاغ ـيــة أم ــرا
ً
ً
مستحيال أيضا لوال مرونة الدماغ .لما كان األخير
يعالج المعلومات الحسية واإلش ــارات الحركية
ـواز ،فمن الممكن التعويض عن فقدان
بشكل مـتـ ٍ
وظيفة حركية بتحفيز الــدمــاغ بــإشــارات حسية
وحركية و{تعليمه» معالجتها عبر مسار مختلف.
ً
العصبية أ يـضــا تجليات أكثر
ولكن للمرونة
ّ
ندرة وأقل شهرة ،ويوثق بحث جديد إحداها .في
دراسة تستحق بالتأكيد إحدى «روايــات ساكس
السريرية» ،وضع باحثون خارطة دماغ امــرأة ال
تستطيع رؤية األشياء إال أثناء تحركها.
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرر الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـث ـ ـ ــون ،بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة
ال ـب ــروف ـس ــورة ج ـ ــودي كــول ـهــام
من قسم علم النفس وبرنامج
ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـع ـل ـيــا ف ــي علم
األعـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاب فـ ـ ـ ــي جـ ــام ـ ـعـ ــة
وي ـس ـتــرن ف ــي مــدي ـنــة لـنــدن
الكندية ،دراسة هذه الحالة
بعمق أكـبــر مــن خ ــال رســم
خ ــارط ــة دمـ ــاغ ه ــذه ال ـم ــرأة.
ونشروا اكتشافاتهم في مجلة
.Neuropsychologia

دماغ يعاني متالزمة ريدوك
خسرت ميلينا كانينغ بصرها في سن الثالثين
بـعــد سلسلة سـكـتــات دمــاغـيــة وع ــدوى تنفسية.

عندما استيقظت من غيبوبة دامت ثمانية أسابيع،
ً
بدأت ترى لمحات عن أشياء تتحرك ،علما بأنها
ال تراها إن كانت جامدة في مكانها.
وهكذا صار بإمكانها رؤية المطر من النافذة
ألنــه يتساقط ،بيد أنـهــا تعجز عــن مـشــاهــدة أي
ً
أمر آخر عبر النافذة .وإذا كان الماء ،مثال ،يلتف
ً
متجها نحو مصرف حوض االستحمام ،تراه .أما
ً
إذا كان الحوض ممتلئا بماء ساكن ،فال تستطيع
رؤيته.
اس ـت ـخــدم ال ـف ــري ــق ،الـ ــذي ق ــادت ــه ال ـبــروف ـســورة
كولهام ،التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي
بغية دراسة المسارات العصبية في دماغ كانينغ،
ُ
فـكـشــف الـبـحــث أن ـهــا تـعــانــي حــالــة نـ ــادرة تــدعــى
متالزمة ريدوك.
ُ
ً
ت ـش ـيــر م ـت ــازم ــة ري ـ ـ ــدوك ،ال ـت ــي تـ ـع ــرف أي ـضــا
باالنفصال التوازني الحركي ،إلى قدرة َمن يعانون
إعاقة بصرية على رؤيــة األشـيــاء أثناء حركتها
وعجزهم عن مشاهدتها أثناء سكونها.
ل ــوح ـظ ــت ه ـ ــذه ال ـم ـت ــازم ــة «ل ــدى
أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ي ـ ـعـ ــانـ ــون آف ـ ـ ـ ــات فــي
المسارات البصرية الخلفية أو
الفص القذالي.
في حالة كانينغ ،توضح
الـ ـ ـب ـ ــروفـ ـ ـس ـ ــور ك ـ ــولـ ـ ـه ـ ــام أن
ه ــذه ال ـمــرأة «خ ـســرت قطعة
م ــن أن ـس ـجــة ال ــدم ــاغ بحجم
ت ـفــاحــة ف ــي ال ـج ـهــة الـخـلـفـيــة
مـ ــن دمـ ــاغ ـ ـهـ ــا ،أي مـ ــا يـ ـع ــادل
كامل فصها القذالي ،الذي يعالج
البصر».

الدماغ ّ
يطور «طرائق خلفية»

ف ــي ال ـ ــدراس ـ ــة ،ط ـل ــب ال ـب ــاح ـث ــون إل ـ ــى كــانـيـنــغ

ً
المشاركة في بعض االختبارات .دحرجوا ،مثال،
طابات نحوها ،واستطاعت أن «تحدد حركتها،
واتجاهها ،وحجمها ،وسرعتها».
نجحت هذه المرأة في وقف الطابات واإلمساك
بـهــا ف ــي ال ــوق ــت ال ـم ـنــاســب ،وتـمـكـنــت ف ــي التنقل
حول مجموعة من الكراسي .توضح البروفسورة
كولهام« :نعتقد أن الطريق السريع في جهاز الرؤية
ً
ً
بلغ حائطا مسدودا».
«ول ـكــن ب ــدل تعطيل كــامــل جـهــازهــا الـبـصــري،
ّ
طورت بعض «الطرائق الخلفية» التي نجحت في
تخطي الطريق السريع ومنحت أجزاء أخرى من
ً
الدماغ رؤيــة مـحــدودة ،خصوصا الحركة» ،وفق
البروفسورة.
ً
ً
إذا ،س ـل ــك دمـ ـ ــاغ كــان ـي ـنــغ درب ـ ـ ــا غ ـي ــر م ـتــوقــع
ً
فــي م ـحــاولــة للتغلب عـلــى اإلص ــاب ــة ،م ـعــربــا عن
ّ
مرونة عصبية مذهلة بكل معنى الكلمة .وتعلق
التي قادت هذه الدراسة ،على
البروفسور كولهامً ،
االكتشافات ،قائلة«ُ :يعتبر هذا العمل أغنى
هذه
ُ
توصيف أجري لجهاز مريض واحد البصري []...
يمنحنا مرضى مثل ميلينا لمحة عما هو ممكن.
لكن األهم من ذلك أنهم يقدمون لنا معلومات عن
الوظائف البصرية والمعرفية التي تتالزم».

من الممكن التعويض عن
فقدان وظيفة حركية بتحفيز
الدماغ بإشارات حركية
وتعليمه معالجتها عبر
مسار مختلف
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الكتاب

ٌ
ليبيا محور أساسي في والية أوباما ()4

فريق
طوال أكثر من  10سنوات عمل بن رودز في قلب ً
إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما .بدأ مسيرته كاتبا
ً
أوال ثم أصبح المستشار الثاني لقضايا
لخطابات الرئيس ً
ّ
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 ورافقه في مراحل مفصلية من رئاسته
شهدت عواصف سياسية ووالدة قرارات حاسمة.

مكان ما
في
ٍ
فوق ليبيا
كانت الطائرات
والصواريخ
ّ
األميركية تشق
طريقها باتجاه
قوات القذافي

( THE WORLDالعالم كما
في كتابه ً AS IT IS
ّ
هو) يروي لنا رودز قصصا مشوقة دارت في أروقة
الرئاسة األميركية ومكاتب إدارتها ،وحكايات مثيرة
لالهتمام لم تتسرب إلى العلن ،كذلك َّ
يتطرق إلى
برئيس برهن أنه من القامات
العالقة التي ربطته
ٍ
التاريخية للواليات المتحدة.
يكشف رودز في هذه الحلقة كيف أصبح الرئيس الليبي
المخلوع معمر القذافي محور األحداث التي طبعت عهد
باراك أوباما الرئاسي.

تتعلق واحــدة من أقــدم ذكرياتي بشأن
الـسـيــاســة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة بــدونــالــد
ري ـغــان ،حين كــان يجلس وراء مكتبه في
الـمـكـتــب ال ـب ـي ـضــاوي وي ــوض ــح بــأسـلــوبــه
ال ـح ـك ـيــم أن ـن ــا سـنـقـصــف ل ـي ـب ـيــا .ك ـنــت في
الـثــامـنــة مــن ع ـمــري فــي تـلــك الـحـقـبــة .كــان
وال ـ ــدي ي ـحــب ري ـغ ــان ل ــذا ل ــم ي ـكــن يــرتـكــب
األخ ـط ــاء ف ــي ن ـظ ــري .ل ــو ق ــال ري ـغ ــان إنـنــا
ً
مضطرون إلى تلقين القذافي درسا بسبب
دعمه االعتداءت اإلرهابية ،فال شك في أنه
ً
مـحــق فــي كــامــه .ك ــان رئ ـيــس ليبيا رجــا
ً
ً
شــريــرا بينما كــان رئيسنا بـطــا يمتطي
ً
األحصنة مع ملكة إنكلترا .لم أتخيل يوما
أن يـصـبــح ال ـقــذافــي م ـحــور األحـ ــداث التي
ستطبع عهد أوباما الرئاسي وستنعكس
على دوري خالل ذلك العهد.
في فترة سابقة من هذا العهد الرئاسي،
ـدر للسخرية
ب ــدا ال ـقــذافــي أق ــرب إل ــى م ـصـ
ًٍ
ً
ب ــدل أن ي ـك ــون خ ـص ـمــا ح ـق ـي ـق ـيــا .ف ــي عــام
 ،2009خالل أول مشاركة لنا في الجمعية
العامة التابعة لألمم المتحدة ،أثار ضجة
كـبـيــرة حـيــن رافـقـتــه فــرقــة مــن الـحــارســات
ً
الشخصيات وألقى خطابا غير متماسك
م ــدت ــه م ـئ ــة دق ـي ـق ــة ودع ـ ــا ف ـي ــه إلـ ــى إجـ ــراء
تحقيق فــي اغتيال جــون ف .كينيدي .من
ناحية أخ ــرى ،كــان ّ
حسن مكانته الدولية
عبر التخلي عن برنامج األسلحة النووية
ّ
في ليبيا .هكذا ّ
تحول إلى دكتاتور ُم ِسن
ّ
وغير متزن له أبناء أغنياء يحبون تمضية
الوقت في لندن وأجهزة استخبارات تحارب
تنظيم «القاعدة».
ب ـع ــد مـ ـ ــرور ب ـض ـعــة أيـ ـ ــام ع ـل ــى س ـقــوط
مبارك في مصر ،تصاعدت االحتجاجات
في ليبيا المجاورة بوتيرة هائلة .ظهرت
أصـ ـ ـ ـ ـ ــوات جـ ـ ــديـ ـ ــدة تـ ــدعـ ــو إل ــى
ت ـن ـح ــي الـ ـ ـق ـ ــذاف ـ ــي .أط ـل ـقــت
قـ ـ ــوى األمـ ـ ــن ذخـ ــائـ ــر حـيــة
ضد حشود المتظاهرين
وسـ ـيـ ـط ــر الـ ـ ـث ـ ــوار ع ـلــى
أج ــزاء مــن الـبـلــد ،منها
ث ــان ــي أك ـب ــر مــديـنــة
ل ـي ـب ـي ــة ،ب ـن ـغ ــازي.
ه ـ ـكـ ــذا ت ـ ـصـ ـ ّـدرت
ل ـ ـ ـي ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ب ـ ـ ــدل
م ـصــر ،عـنــاويــن
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــار عـ ـل ــى
شـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـل ـ ـف ـ ــزة ف ــي
«الجناح الغربي» وطغت هذه
المسألة على أسئلة المؤتمرات

ً
مناقشا موضوع ليبيا مع مستشاريه في البيت االبيض

ً
الـصـحــافـيــة ،وس ــرع ــان مــا أصـبـحــت ج ــزءا
ً
أساسيا من أجندة الرئيس األميركي.
فــي  22فـبــرايــر ،بلغنا واح ــدة مــن نقاط
التحول التي أصبحت مألوفة خالل الربيع
العربي ،أي اللحظة التي يلقي فيها الحاكم
ً
ً
الــدكـتــاتــوري خطابا مهما حيث يــذكــر ما
ً
ّ
سـيـفـعـلــه ردا عـلــى ال ــدع ــوات إل ــى تـنــحـيــه.
ّ
جلست مجموعة منا فــي مكتبي الضيق
لـمـشــاهــدة الـتـلـفــزيــون فيما ك ــان الـقــذافــي،
بــردائــه البرتقالي ال ـبــارز ،يقف إزاء بقايا
مبنى كــان قصفه ريغان ،وكانت الترجمة
اإلنكليزية لكالمه ّ
تمر في أسفل الشاشة.
استعمل لهجة التحدي ليتعهد «بتطهير
ً ً ً ً
ً
ً
ليبيا شبرا شبرا ،بيتا بيتا ،دارا دارا ،زنقه
ً
ً
زنـقــه ،ف ــردا ف ــردا ،حـتــى تتطهر الـبــاد من
الدنس واألنجاس}.
بالنسبة إلــي ،كانت تلك المرحلة كلها
ّ
مخولة للتحول إلى لحظة تاريخية .كنت
أستضيف اجتماعات مع أميركيين ليبيين
يأتون إلى البيت األبيض لسرد قصص عن
عائالتهم المحاصرة الـتــي كــانــت تحارب
للبقاء على قيد الـحـيــاة .كــانــوا يعرضون
ً
أوالد يعيشون في النصف
لنا أيضا صور ٍ
اآلخر من العالم ويحثوننا على التحرك أو
اتخاذ أي خطوة لتقديم المساعدة.
لكن لم يرغب معظم أعضاء الحكومة في
التحرك في هذا االتجاه.
قـ ـ ــال ب ـع ــض الـ ـ ـق ـ ــادة ال ـ ـعـ ــرب ل ـه ـي ــاري
كلينتون إ نـهــم مـسـتـعــدون للمشاركة في
الجهود الرامية إلــى معاقبة الـقــذافــي .في
أوروبا ،أعلن الرئيس الفرنسي الذي يحب
األضــواء ،نيكوال ساركوزي ،أنه سيضغط
ب ــات ـج ــاه اتـ ـخ ــاذ قـ ـ ــرار ف ــي م ـج ـلــس األم ــن
يدعو إلى فرض منطقة حظر جوي .هكذا
اضطررنا إلى اتخاذ قرارنا بشأن دعم ذلك
الـتـحــرك أو معارضته خــال وقــت قصير.
لــذا دعــا أوباما إلــى اجتماع مجلس األمن
القومي في  15مارس لتحديد موقفنا إزاء
األمم المتحدة.

ليبيا على طاولة مجلس األمن القومي
حـ ـص ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع فـ ــي {غـ ــرفـ ــة تـقـيـيــم
األوض ـ ـ ــاع} وب ـ ــدأ بـتـقـيـيــم الـ ـتـ ـط ــورات فــي
ليبيا .وضــع الـمـشــاركــون خــارطــة أمامهم
تكشف تقدم القذافي المنهجي ضمن خطة
استرجاع أجــزاء من البلد .كان جيشه بلغ
ب ـلــدة أجــداب ـيــا ال ـتــي تـشـمــل نـحــو  80ألــف
نسمة في وسط الصحراء.
أوض ــح مـقـ ّـدمــو مــوجــز الـمـسـتـجــدات أن
أجدابيا كانت آخر محطة في الطريق إلى
بنغازي ،تلك المدينة التي تشمل أكثر من
ً
ّ
 600ألــف نسمة وتـشــكــل معقال للمقاومة
ً
المضادة للقذافي منذ عقود .انطالقا من
أجــدابـيــا ،كــانــت قــوات الـقــذافــي ق ــادرة على
قطع التيار الكهربائي وإمــدادات الماء عن
سكان بنغازي .إنه نوع الحصار الذي ينذر
بوقوع مجزرة.
ـاركــة في
كــانــت ســامــانـثــا ب ــاور مـشـ ِ
االج ـت ـمــاع .إنـهــا الـكــاتـبــة المعروفة
ب ـفــوزهــا ب ـجــائــزة {بــول ـي ـتــزر} عن
ك ـتــاب A Problem from Hell:
America and the Age of
( Genocideمشكلة مــن الجحيم:
الواليات المتحدة وعصر اإلبادة
ال ـج ـمــاع ـيــة) .مـ ــررت ل ــي مــاحـظــة
م ـف ــاده ــا أن ـه ــا س ـت ـكــون أول مــرة
نشهد فيها على أ عـمــال وحشية
جـمــاعـيــة فــي ع ـهــدنــا .ن ـظـ ُ
ـرت إلــى
أسماء البلدات والمدن المكتوبة
ً
على الخارطة أمامي ،علما بأنني
ل ــم أكـ ــن س ـم ـعـ ُـت بـمـعـظـمـهــا مـنــذ
بضعة أسابيع .لكن ها نحن اآلن
نتناقش حــول مصير سكان تلك

ال ـم ـنــاطــق .ن ـظ ـ ُ
ـرت إل ــى أوب ــام ــا الـ ــذي كــان
يميل إلى الوراء في كرسيه ويحمل خارطة
مشابهة وينظر إلى األماكن نفسها.
اتصلت كلينتون من باريس .كان الوقت
ً
ً
متأخرا هناك وبــدا صوتها متعبا بعدما
ق ــام ــت بــرح ـلــة طــوي ـلــة ف ــي أنـ ـح ــاء ال ـشــرق
األوسط وأوروبا ،وقالت إن القادة في تلك
الـبـلــدان كــانــوا مستعدين للتعهد بتقديم
ال ــدع ــم الــدب ـلــومــاســي وال ـع ـس ـكــري لـفــرض
ً
منطقة حظر جــويّ ،
وأيــدت شخصيا هذه
المبادرة.
تحرك أوباما حــول الطاولة كي يجذب
أنـ ـظ ــار الـ ـح ــاض ــري ــن .قـ ــال ج ــو ب ــاي ــدن إن
ال ـت ــدخ ــل ف ــي األس ـ ـ ــاس ق ـ ــرار ج ـن ــون ــي :مــا
الــداعــي للتدخل فــي حــرب جــديــدة فــي بلد
ذات غالبية مسلمة؟ عارض غيتس ومولن
ً
أيضا القرار على اعتبار أن الجيش متورط
ً
بالكامل أصال في العراق وأفغانستان .لكن
دعت ســوزان رايــس من جهتها إلى تحرك
أكثر صرامة.
ثم انحرف أوباما عن مساره المألوف:
بـ ـع ــدم ــا سـ ـم ــع آراء ك ـ ـبـ ــار م ـس ـت ـش ــاري ــه
والمجتمعين ح ــول ال ـطــاولــة ،ب ــدأ يـنــادي
الجالسين على الكراسي بمحاذاة الجدار.
أراد من وجهة نظري سماع آراء مختلفة.
ً
راح ص ـغــار الـمــوظـفـيــن ي ـع ـ ّـب ــرون ،واحـ ــدا
تلو اآلخ ــر ،عــن دعمهم الـتـحــرك ،مــا كشف
الشرخ الواضح بين مختلف األجيال وقد
ّ
توسع ذلك الشرخ بدرجة إضافية على مر
األسابيع األخيرة .حين جاء دور سامانثا،
ً
تكلمت عن الوضع اإلنساني معتبرة أننا
ً
نعلم جميعا ما فعله القذافي في الماضي
ً
حين أصـبــح حكمه مـهــددا بــالــزوال{ :ذبــح
المدنيين .أخبرنا بنفسه بما ينوي فعله
فــي بـنـغــازي :سيتنقل مــن مـنــزل إل ــى آخــر
لقتل الناس}.
ً
ثم أدار أوباما كرسيه وأصبح مقابال لي
وقال{ :وأنت يا بن؟}.
ً
كـ ُ
ـررت ع ــددا مــن الـحـجــج الـتــي طرحها
اآلخــرون ،أي المخاطر اإلنسانية وعواقب
الفكرة القائلة إن الحكام الدكتاتوريين قد
يبقون في السلطة إذا قتلوا الناس لكنهم
سيسقطون إذا لم يفعلوا .فيما ُ
كنت أتكلم،
ُ
شعرت بتردد أوباما.
ً
ُ
تابعت قائال{ :المجتمع الدولي مستعد
لهذا التحرك .نعلم أن الجدل حتمي في األمم
ً
المتحدة ونعلم أيضا أن هذا التحرك يحظى
بالدعم الالزم ومن المعروف أن الفرنسيين
ً
سيتحركون .لــذا يجب أن نفكر مليا بما
سنقوله إذا قــررنــا عــدم الـتـحــرك} .توقفتُ
عــن ال ـكــام لـبــرهــة كــي يـسـتــوعــب الجميع
ُ
أضفت{ :يجب أن نشرح
هذا السيناريو .ثم
لـلـشـعــب األم ـيــركــي وال ـعــالــم الـسـبــب ال ــذي
منعنا من االنضمام إلــى تحرك المجتمع
الدولي}.
ً
ً
قال أوباما{ :نحن نناقش إذا خيارا غير
ّ
قــادر على حــل هــذه المشكلة} .كانت نبرة
صوته غاضبة بدرجة معينة .ساد الصمت
ف ــي ال ـق ــاع ــة ل ـل ـح ـظ ــات .ث ــم سـ ــأل الــرئ ـيــس
ّ
األميركي وهو ينظر إلى الساعات المعلقة
على الـجــدار{ :كــم الـســاعــة؟} .كــان سيلتقي
ع ـلــى ال ـع ـشــاء ف ــي ت ـلــك ال ـل ـي ـلــة م ــع غيتس
ومــولــن وال ـق ــادة العسكريين األميركيين
وزوج ــات ـه ــم :إن ــه ح ــدث اجـتـمــاعــي سـنــوي
َّ
ُيـنــظــم فــي البيت األبـيــض .أض ــاف أوبــامــا:
{سأذهب لتناول العشاء مع الضيوف لكن
ً
أريد أن نجتمع بعدها مجددا لتقييم بعض
الخيارات الواقعية}.

بدء التحرك
ً
ً
كانت برازيليا مكانا مستبعدا لشن
الحرب :إنها عاصمة مبنية ًعلى خطط
مـ ــدروسـ ــة ُ
وم ـص ـ ّـم ـم ــة خ ــدم ــة لــأع ـمــال
ـان إداريـ ـ ــة تتسم
الـحـكــومـيــة وف ـي ـهــا م ـب ـ ٍ
ب ــأسـ ـل ــوب م ـس ـت ــوح ــى مـ ــن ال ـس ـت ـي ـن ــات
والسبعينات .تقع هذه المدينة في أبعد
نقطة ممكنة عن الشرق األوسط .حين كان
ّ
المتمردة
روسيف،
أوباما يقابل ديلما ُ َ
والمعتقلة السياسية
الماركسية السابقة
التي أصبحت رئيسة البالد ،كنت أعمل
في مكتب للموظفين في قصر {بالنالتو}
الرئاسي ،أي النسخة البرازيلية من البيت
األب ـيــض .كنا نتوقع أن تـبــدأ العمليات
العسكرية في ليبيا في اليوم التالي.
حين كان أوباما يختم اجتماعه ،بدأنا
نجمع فريقه المؤلف من كبار مستشاري
األمن القومي إلجراء مؤتمر عبر الهاتف.
بعد مــرور بعض
لحظات التوتر
بسبب انقطاع
االتصال بشكل
م ـت ـك ــرر،

ً
مستمعا إلى وجهة نظر كلينتون على متن طائرته الرئاسية بحضور بن رودز
ُ
ُح ّول االتصال إلى أوباما وشاهدته وهو
ً
يصغي بــإمـعــان .ك ــان الـجـيــش مستعدا
للتحرك اآلن وبات ينتظر أن يصدر األمر
من الرئيس .فقال بأسلوب رسمي{ :أنا
أعطيكم اإلذن} .لطالما افتخرت البرازيل
بعدم التدخل في شؤون البلدان األخرى
ّ
وبـ ـع ــدم خـ ــوض ال ـ ـحـ ــروب .ت ــول ــت امـ ــرأة
ي ـســاريــة رئــاســة الـبـلــد بـعــدمــا الحقتها
الحكومة العسكرية السابقة في البرازيل
بسبب نهجها السياسي .لذا ُيعتبر هذا
التحرك على األرجح أول حرب تنطلق من
مكاتب الرئاسة البرازيلية وتحمل توقيع
رئيس بلد آخر.
ً
انتقلنا الحـقــا لحضور غ ــداء رسمي
بـ ـي ــن ك ـ ـبـ ــار الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
والـبــرازيـلـيــة فــي مـقــر وزارة الـخــارجـيــة.
ج ـل ـسـ ُـت ه ـنــاك وش ـع ـ ُ
ـرت بــال ـتــوتــر فيما
كنت أراقب جهاز {بالك بيري} بين يديّ
ّ
لتصفح التقارير اإلخـبــاريــة .فــي الوقت
نفسه ،كان الرجل الجالس بقربي ،وهو
رجل أعمال برازيلي ،يسألني عن المواقف
الـ ـت ــي ات ـخ ــذه ــا أوبـ ــامـ ــا بـ ـش ــأن إع ــان ــات
اإلي ـثــانــول خ ــال حملته فــي ع ــام .2008
ك ــان المشهد ال ـعــام يـعـ ّـبــر عــن السخافة
الـســائــدة فــي مكتب الــرئــاســة األميركية:
جلس أوباما إلى الطاولة الرئيسة وقام
بواجباته عبر الترويج لقطاع األعمال
األمـيــركــي فــي بـلـ ٍـد يشمل أكـثــر مــن 200
مليون نسمة بينما كانت اآللية الواسعة
بطلب مــن أوبــامــا،
للحكومة األميركية،
ٍ
تستعد لقصف بـلـ ٍـد فيه سبعة ماليين
نسمة.
كــان الـحــدث الــاحــق الــذي سنحضره
عبارة عن منتدى للمديرين التنفيذيين
ً
في مركز المؤتمرات .كان أوباما مضطرا
إ لــى اإلدالء بتصريح علني عــن الحرب
الـتــي بــدأهــا للتو ،وإال سيظهر فــي أول
صورة له بعد إعطاء اإلذن بالتحرك وهو
يجلس على طاولة في غرفة المؤتمرات
وسط مجموعة من المديرين التنفيذيين.
ُ
ُ
أعطيت اإلذن
كتبت في كلمته{ :اليوم،
ّ
للقوات األميركية المسلحة ببدء تحرك
ً
عسكري في ليبيا دعما للجهود الدولية
الرامية إلــى حماية المدنيين الليبيين.
ه ــذا الـتـحــرك ب ــدأ اآلن} .تــوقـفـ ُـت للحظة
ون ـظ ـ ُ
ـرت ف ــي أن ـح ــاء ال ـغــرفــة م ــن حــولــي.
مكان ما فوق ليبيا ،كانت الطائرات
في
ٍ

ّ
وال ـص ــواري ــخ األم ـيــرك ـيــة ت ـشــق طريقها
باتجاه قوات القذافي .لكن لم يكن الوقت
يسمح بتحليل جوانب التحرك كافة .كان
ّ
علي أن أنهي التصريح وأستكمل جدول
ُ
كتبت أقوى تصريح ممكن في
ذلك اليوم.
أقل من نصف ساعة .قرأه أوباما بسرعة
ّ
بتمعن.
لكن
ف ــي ال ـي ــوم ال ـتــالــي ،وصـلـنــا إل ــى ري ــو.
اتجهنا نحو {مدينة ال ــرب} ،حي واسع
للفقراء .فيما راح الموكب ّ
يمر بالشوارع
المليئة بمنازل متنوعة (سقوف متعرجة،
ونــوافــذ ّ
ملونة ،وأرصـفــة مشققة ،وآالف
ال ـبــرازي ـل ـي ـيــن األفـ ــارقـ ــة ال ــذي ــن ي ـبــذلــون
قصارى جهدهم إللقاء نظرة على أوباما)،
ُ
فكرت بكيفية تقييم أثــر أوبــامــا وعهده
الــرئــاســي فــي ه ــذه الـحـشــود المجهولة
ـاص
وب ـط ــري ـق ــة قـ ـي ــاس أث ـ ـ ــره فـ ــي أشـ ـخ ـ ّ ٍ
مر
كأولئك الذين أحاطوا ً بالطريق التي
عليها موكبنا مقارنة بالواقع العملي
الذي فرضته حرب انضممنا إليها على
ُ
الجهة األخرى من العالم .شاهدته وهو
يــركــل كــرة قــدم مــع مجموعة مــن األوالد
ُ
ّ
ورحت
المتحمسين في مركز اجتماعي
أتساءل عما يجول في عقله.
فــي ســاعــات الــرحـلــة المتبقية ،الـتــزم
أوبــامــا بـجــدولــه ال ــذي شمل اجتماعات
عــدة وخـطــابــات حــول أمـيــركــا الالتينية
ودع ـ ــوات ع ـش ــاء رس ـم ـيــة .ف ــي ال ـم ـقــابــل،
كـ ــان أعـ ـض ــاء فــري ـقــه يـ ـج ــرون ات ـص ــاالت
ّ
متالحقة أو ينظمون مؤتمرات صحافية
مــرتـبـطــة بــال ـت ـطــورات ف ــي لـيـبـيــا .للمرة
األولى في حياتيُ ،
كنت المتحدث باسم
حـكــومــة ب ــدأت ت ـخــوض ال ـح ــرب لـتــوهــا.
عـقـ ُ
إزاء
ـدت مــؤتـمــرات صحافية

ال ـكــام ـيــرا أو ع ـبــر ال ـه ــات ــف ب ــال ـق ــرب من
المكان الذي توقف فيه الموكب .في خضم
ُ
أضعت شفرة حالقتي.
هذه األحداث كلها،
ف ــي آخ ــر لـيـلــة ل ـنــا ف ــي س ــان س ـل ـف ــادور،
ً
سألني أوباما ساخرا{ :ماذا يحصل؟ ألم
تعد تأخذ عناء حالقة لحيتك؟}.
ُ
ُ
فقلت له:
ظننت أنه يمزح،
في البداية
مكان
في
موجودة
حالقتي
شفرة
{أظن أن
ٍ
ما في البرازيل}.
ف ــأج ــاب{ :ي ـج ــب أن ت ـت ـمــاســك .علينا
أن نحافظ على صــورة احترافية هنا}.
كانت نبرة صوته جـ ّـديــة .لم يكن يمزح
بأي شكل.
شعرت بأنني سأنفجر .لم أكن قد ُ
ُ
نمت
ألكـثــر مــن ثــاث ســاعــات منذ أي ــام .كنت
أتولى ثالث مهام هناك للدفاع عن هذه
الحرب ساعات طويلة كل يوم .بدا وكأن
أوباما ال يدرك حجم العمل الذي أقوم به
ً
بعيدا عن أنظاره ،ولم يترك لي ذلك العمل
الشاق الوقت الكافي لشراء شفرة حالقة.
ُ
استعدت هــدوئــي ،أدرك ـ ُـت أنه
لكن حين
يستعمل تلك النوبات الغاضبة لتفريغ
جزء من الضغط النفسي الذي يشعر به
ً
ّ
التكيف مع
حتما وال شك في أنه يحاول
التطورات الحاصلة من خالل التماسك
والـتـصــرف بطريقة احترافية .لــم أعجز
ُ
خرقت
عن حالقة لحيتي فحسب ،بل إنني
أهم مبادئه التي تمنعنا من االنهيار.

انقالب العالم رأسًا على عقب
فــي كــل صباح مــن تلك األي ــام األول ــى التي تلت عودتنا إلى
ً
ً
واشنطن ،كان أوباما يعقد اجتماعا صغيرا في {غرفة تقييم
األوضاع} لالطالع على التقدم الذي نحرزه في ليبيا :كانت تلك
ً
المقاربة مباشرة أكثر من المقاربات كافة التي ّ
طبقها يوما خالل
العمليات اليومية في العراق أو أفغانستان.
كانت القوات الجوية التابعة للقذافي ّ
تدمرت .توقف مسار
قواته في ضواحي بنغازي ،ما أسهم على األرجح في إنقاذ حياة
عشرات آالف الـنــاس .لم ُي َصب أميركي واحــد في تلك الحملة.
ّ
بعد أيام عدة على تولي الطيارين األميركيين قيادة العمليات،
ّ
المهمة إلــى قـيــادة حلف األطلسي ،فتولى الفرنسيون
أوكلنا
والبريطانيون في هذه المرحلة معظم أعمال القصف .هذا ما
أراده أوباما :تحقيق أهداف محدودة ومتعددة الجوانب من دون
الحاجة إلى نشر قوات ميدانية.
لكن بــرز انتقاد شــائــع مــن الكونغرس ووســائــل اإلع ــام :لم
ً
يخاطب أوباما شعبه رسميا منذ أن أعطى اإلذن بإطالق ذلك
التحرك العسكري.
ً
خــال شهرين فقط ،انقلب العالم رأســا على عقب .شاهدنا
س ـقــوط ال ـن ـظــام ف ــي ت ــون ــس ،وان ـه ــارت عــاقـتـنــا بـحـلـيــف قــديــم
للواليات المتحدة في مصر ،وبدأنا التدخل في ليبيا .بدا وكأن
ّ
يصب في مصلحة الشباب الذين ملؤوا الشوارع
التاريخ بدأ
وقررنا أن تؤيد الواليات المتحدة األميركية هذه الفئة .لم يكن
أحد يعرف نتيجة هذه األحــداث الدرامية :كانت االحتجاجات
بدأت تستهدف النظام الملكي في البحرين ،والزعيم الفاسد في
اليمن ،والحاكم النافذ في سورية.

ُ
سمعت
بعد إلقاء الخطاب ،كنا نتوجه نحو الموكب حين
ُ
جلست على
أن أوباما أرادني أن أعود معه إلى البيت األبيض.
المقعد المقابل لــه .كنا وحدنا داخــل الليموزين عندما كانت
المركبة تخرج من الموقف وتمر في شوارع واشنطن المظلمة.
قال لي{ :سار الوضع على ما يرام}.
ُ
أجبته{ :أظن ذلك}.
أض ــاف{ :مــا زلـنــا بحاجة إلــى خـطــاب لــوضــع هــذه األح ــداث
كلها في سياقها}.
ُ
قلت له{ :كنت أعمل على خطاب مماثل منذ أسبوعين ثم بدأت
ُ
أحداث ليبيا} .رحت أتكلم عما يمكن فعله الستعراض الوضع
في تلك البلدان المختلفة من خــال طــرح مجموعة مبادئ من
شأنها أن ُت ّ
وجه الواليات المتحدة وتجعلها تستغل الفرصة
الناشئة إلحداث التغيير.
ّ
تحولت أنظار أوباما إلى مشهد {المركز الوطني} الذي كان
يمر إلى جانبنا ثم قال{ :يصعب أن نستوعب حقيقة ما يحصل}.
ُ
ً
أجبته{ :األحداث متسارعة جدا}.
ف ـقــال{ :يـمـكــن أن نمضي وقـتـنــا كـلــه عـلــى ه ــذا الـمـلــف} .كــان
ً
ً
خصص وقتا طويال للسياسة الخارجية في الفترة األخيرة.
ً
لكن كان يجب أن نهتم أيضا باالقتصاد غير المستقر والجدل
المرتقب مع الجمهوريين حول رفع سقف الديون وحملة إعادة
ً
انـتـخــابــه .قــال الــرئـيــس أخ ـيــرا فيما كــانــت الليموزين تنعطف
باتجاه المدخل الجنوبي من البيت األبيض{ :أتمنى لو أنني
أتمتع بقوة ذهنية إضافية لتجاوز هذا الوضع!}.
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– أكثر دقة (م).
 -4خلق – مرتفع شاهق.
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :ال تقارن بين الحاضر والماضي مهنيا  :يحالفك الحظ وتشهد أعمالك
ً
ً
تقدما وازدهارا.
وسر إلى األمام.
ً
ً
عاطفيا :تأزم في عالقتك مع الشريك عــاط ـف ـيــا :ت ـصــدمــك وق ــائ ــع ل ــم يــذكــرهــا
الحبيب لك.
فابحث عن األسباب.
ً
ً
اجتماعيا  :فترة جيدة للقيام برحلة اجـتـمــاعـيــا :تـنــافــر بـيــن بــرجــك وبعض
األفالك ما يتعبك.
عائلية تعيد الفرح إلى الصدور.
رقم الحظ.10 :
رقم الحظ.4 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :يــوم جديد يحمل معه الخير
ً
فابتسم وكن متفائال.
ً
ً
عاطفيا :المشاعر ال تطعم خبزا إن لم
ّ
تتحول إلى أفعال.
ً
ّ
ّ
تهتم بالتاريخ وتتحد ث
اجتماعيا :
عن األيام الغابرة.
رقم الحظ.14 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر
ً
ً
مـهـنـيــا :كــن ص ــادق ــا فــي تـعــامـلــك وال
تؤجل عمل اليوم إلى الغد.
ً
عاطفيا :الحب أسمى المشاعر فحاذر
التالعب به.
ّ
ً
اجتماعيا :اصغ إلــى النصائح لحل
مشاكلك الشخصية.
رقم الحظ.1 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تنفتح على آفاق جديدة وتشارك
بورشة عمل.
ً
عاطفيا  :يطلب الفلك منك عــدم اتخاذ
ً
أي قرار راهنا.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـحـمــل حـيــاتــك تـنــاقـضــات
وضغوطات هائلة.
رقم الحظ.2 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :احـ ــذر ال ــزم ــاء م ــن حــولــك وال
تكشف أسرارك.
ً
ً
عاطفيا :تلتقي شخصا من الطرف اآلخر
وتقوي عالقتك به.
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـن ـس ـجــم ف ـك ــري ــا م ــع أح ــد
ً
المعارف وتتخذه صديقا لك.
رقم الحظ.9 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :نقاش مــالــي مــع المسؤولين
لتسوية أمور عالقة.
ً
عاطفيا :تصطدم مع الشريك ألسباب
غيرة تافهة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـســاهــم أح ــد ال ـغــربــاء في
تأزيم عالقتك مع معارفك.
رقم الحظ.12 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :األجواء غامضة وغير واضحة
في العمل.
ً
ً
عاطفيا :تبحث عن عالقة تثمر زواجا
وبناء عائلة.
ً
ّ
اجتماعيا :تتحرر من قيد طالما كبلك
وتستعيد معنوياتك.
رقم الحظ.17 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ّ
ً
مهنيا :يحذرك الفلك من أجواء ضاغطة
ويدعوك إلى االتزان.
ً
عاطفيا :تجد نفسك مــع الحبيب أمــام
ّ
مادي مربك.
حائط
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اتـ ـص ــاالت ســري ـعــة تليها
اجتماعات وتنقالت.
رقم الحظ.3 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ّ
المحدد
مهنيا :إنجاز العمل في الموعد
يعزز سمعتك الطيبة.
ً
عاطفيا :تواجه مشكلة مع الشريك وال
تستطيع أخذ رأي أحد.
ّ
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :تـ ـخ ــل ــص م ـ ــن الـ ـمـ ـع ــارف
الوصوليين واالستغالليين.
رقم الحظ.7 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :ابتعد عن النزاعات التي تجعلك
في مواجهة الرؤساء.
ً
عاطفيا :إخفاق في عالقتك مع الشريك
وعليك اتخاذ قرار.
ً
اجتماعيا :يبقى احترامك لوالديك في
رأس القائمة.
رقم الحظ.13 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ّ
تضطر إلى مواكبة األحداث
مهنيا:

ومعالجة المشاكل.
ّ
ً
عــاط ـف ـيــا :تـتـعــلــق بـشـخــص ل ــم تكن
تنتظر إقامة عالقة معه.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :اب ـت ـع ــد ع ــن ال ـخ ــاف ــات
ً
خصوصا مع أحد األقرباء.
رقم الحظ.10 :
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مجتمع

ً
«المشروعات السياحية» تفتتح رسميا «شاطئ الشمس» على الخليج العربي
ً
أطلقت شركة المشروعات السياحية أخيرا أحدث
ً
مشاريعها الصيفية األكثر استقطابا للعائالت،
وذلك بافتتاحها «شاطئ الشمس» بجوار مجمع
أحواض السباحة ،الذي يمتاز بإطاللة على واحد
من أرقى المواقع على شاطئ الخليج العربي ،مما
يجعله بيئة مثالية للعائالت.
وص ـ ــرح م ـس ــاع ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـشــؤون
ال ـتــروي ـح ـيــة ف ــي ال ـش ــرك ــة ،غـ ــازي ال ـه ــاج ــري بــأنــه
ً
«حرصا من الشركة على تطوير قطاع السياحة
والترفيه فــي الـبــاد ،إلــى جانب سعيها البتكار
تجربة ترفيهية متميزة لكل من في الكويت ،قررنا
تجديد وإعادة تصميم الشاطئ المجاور لمجمع
أحواض السباحة ليكون شاطئ الشمس الوجهة
المثالية لجميع أفراد العائلة».
فاطمة حياة إحدى مسؤوالت المشروعات السياحية

مسابقات ترفيهية لألطفال

فريق عمل «المشروعات السياحية»

صورة جماعية

المدرب يوجه المشاركين

عدد من األطفال يستمتعون بالنشاطات البحرية

األطفال أثناء مشاركتهم في األلعاب

«اإلنكليزية» تتأهل لمنافسات بطولة
منافسات بطولة المناظرة الدولية في كرواتيا

مشاركتان في الفعالية

علي رفاعي احتفل بعيد ميالده
احتفل علي إبراهيم رفاعي بعيد ميالده برفقة شقيقه محمود،
وصديقه مؤمن خالد.
عيد ميالد سعيد يا علي

علي يحتفل مع شقيقه وصديقه

جاسم احتفل بإطفاء شمعته الـ 12
احتفل جاسم كاسيف بعيد ميالده الـ  ،12وسط تهاني األهل
واألصدقاء ،وشاركته فرحته شقيقته صافيا.

جاسم وصافيا كاسيف

تأهل الطالبان أسد ميرزا ومسعود حسين من مدرسة الكويت اإلنكليزية لنهائيات البطولة
الدولية للمناظرة بين مدارس العالم ضمن الطالب المشاركين ،والتي ستجري منافساتها في
مدينة زغرب بكرواتيا خالل يوليو الجاري.
وأعلنت المدرسة ،في تصريح صحافي ،أن اختيار الطالبين جاء بترشيح من لجنة
ُ
المناظرات للمدارس األجنبية في الكويت ،الفتة إلى أن المناظرة تعقد سنويا في إحدى
الدول ،حيث ُعقدت الدورات السابقة في عدة بلدان عربية وعالمية ،بينها :بيرو ،وقطر ،وأثينا،
وسيول ،وكيب تاون ،وبانكوك ،وشتوتغارت ،وسنغافورة .وأشارت «اإلنكليزية» إلى أن تلك
المناظرات ستقام بين طالب ينتمون إلى  60جنسية ،للتباحث والمناقشة في حلول المشاكل،
واستعراض اآلراء ،مؤكدة أنها ستتحمل جميع تكاليف السفر الخاصة بطالبها ،والتي
تتضمن تذاكر السفر واإلقامة والتنقل والمصاريف األخرى.

الطالب مسعود حسين

الطالب أسد ميرزا

مسك وعنبر
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الجازي الجاسر« :يا هال» أثبت كفاءة الشباب

خبريات
ألبوم درايك يسجل
أرقام استماع قياسية

ً
أكدت لـ ةديرجلا• حرصهم على التنويع بحثا عن التميز اإلعالمي
محمد جمعة

ثمنت المذيعة الجازي الجاسر
برنامج «يا
تجربتها من خالل ً
هال» الذي يبث أسبوعيا عبر
شاشة تلفزيون الكويتً ،مؤكدة
أن البرنامج استغرق وقتا
ً
طويال في التحضير حتى خرج
إلى النور.

تقاسم فهيد
العيبان تقديم
البرنامج الذي
يبث مساء
الجمعة من كل
أسبوع

ت ـ ــوص ـ ــل ال ـ ـمـ ــذي ـ ـعـ ــة الـ ـ ـج ـ ــازي
الجاسر تقديم برنامج "يــا هال"
ع ـبــر ش ــاش ــة ت ـل ـفــزيــون ال ـكــويــت،
الذي بدأت أولى حلقاته األسبوع
الماضي ،ويشهد استضافة نخبة
م ــن ن ـج ــوم ال ـس ــاح ــة ال ـف ـن ـيــة فــي
أ ج ــواء استثنائية بين الحديث
وال ـغ ـن ــاء ،وعـ ــرض مـجـمــوعــة من
الـ ـفـ ـق ــرات ال ـم ـن ــوع ــة الـ ـت ــي ت ـثــري
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،ويـ ـ ـش ـ ــارك الـ ـ ـج ـ ــازي فــي
الـتـقــديــم الـمــذيــع فهيد العيبان،
ب ـي ـن ـم ــا يـ ـق ــف خـ ـل ــف الـ ـب ــرن ــام ــج
م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن
في مختلف المجاالت ،ومــع بدء
عــرض الحلقات األولــى اتضحت
مـعــالــم تـلــك الـتـجــربــة ال ـتــي تمأل
فراغا إعالميا كبيرا خالل العطلة
الـصـيـفـيــة ،ال ـج ــازي تـحــدثــت في
تصريحات خاصة إلى "الجريدة"
ع ــن مــامــح خـطــوتـهــا ال ـجــديــدة،
وهنا التفاصيل.

إيقاع سريع
بـ ــدأنـ ــا الـ ـح ــدي ــث مـ ــع الـ ـج ــازي
حــول منبع فكرة "يــا هــا" ،حيث
قالت" :طالما تمنيت أن أتصدى

لتجربة سهرة فنية تعرض خالل
عطلة نهاية األسبوع بأجوائها
الصاخبة وإيقاعها السريع ،إلى
أن قدمت الفكرة مكتوبة ونالت
االسـ ـتـ ـحـ ـس ــان بـ ــدعـ ــم م ـ ــن وزي ـ ــر
اإلع ـ ــام مـحـمــد ال ـج ـبــري ووكـيــل
اإلع ـ ـ ــام طـ ـ ــارق ال ـ ـمـ ــزرم ،ووك ـي ــل
التلفزيون مجيد الجزاف ،الذين
أن ـت ـهــز ال ـف ــرص ــة ألش ـك ــره ــم على
ثـقـتـهــم ،ورغ ــم الـصـعــوبــات التي
واجهتنا خالل اإلعداد للبرنامج
والـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة ال ـ ـتـ ــي اس ـت ـغ ــرق ـن ــاه ــا
ل ــإع ــداد حـتــى ظـهــر ل ـل ـنــور ،فــإن
جهدنا لم يذهب هباء ،وخرجنا
بصورة جيدة تليق باسم ومكانة
تلفزيون الكويت في المنطقة.

فرصة ممتازة
وحـ ـ ـ ــول تـ ـع ــاونـ ـه ــا م ـ ــع ف ــري ــق
ال ـع ـم ــل ف ــي "ي ـ ــا هـ ـ ــا" ،أوض ـح ــت
الجازي "بداية فخورة بالتعاون
مــع زمــائــي فــي الـبــرنــامــج ،ولقد
حظينا بتوليفة مميزة من كوادر
لها بصمة واض ـحــة فــي الوسط
اإلعالمي بالكويت ،وجميعهم من
أبناء تلفزيون الكويت ،بــدء ا من
التقديم مــرورا باإلعداد ،وصوال
إلـ ــى اإلخ ـ ـ ـ ــراج ،وكـ ـ ــان ال ـبــرنــامــج
بـمـنــزلــة ف ــرص ــة م ـم ـتــازة إلث ـبــات
الكوادر الشابة أنفسهم ،وتأكيد
قدرتهم على اإلبداع واستعراض

تفاعل الجمهور
وبسؤالها عن تفاعل الجمهور
مع البرنامج ،أوضحت أن "ردود
األفعال حتى اآلن أكثر من رائعة؛
سواء من الضيوف الذين أشادوا
بثيمة البرنامج وإيقاع الحلقات
ونوعية األسئلة ،أو من الجمهور
ال ــذي يـتــواصــل مــع فــريــق العمل
عبر مختلف منصات التواصل

الجبري« :اإلعالم» حريصة على دعم
جمعية الفنانين الكويتيين
أكـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر اإلع ـ ـ ـ ــام وزي ـ ــر
الدولة لشؤون الشباب رئيس
ال ـم ـج ـلــس ال ــوطـ ـن ــي لـلـثـقــافــة
وا ل ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب ،م ـح ـمــد
الـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــري ،حـ ـ ـ ــرص ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة
ع ـلــى دع ــم جـمـعـيــة الـفـنــانـيــن
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة ،واحـ ـتـ ـض ــانـ ـه ــا
االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ال ـ ـمـ ــزمـ ــع إق ــام ـت ــه
بمناسبة مرور  50عاما على
تأسيس الجمعية.
ج ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
ص ـحــافــي ب ـعــد ل ـقــائــه رئـيــس
م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة ا لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـم ـف ــرج (شـ ــادي
الخليج) واألعضاء المرافقين،
ب ـم ـن ــاس ـب ــة ت ـش ـك ـي ــل مـجـلــس
اإلدارة الجديد.
وهـ ـ ـن ـ ــأ الـ ـ ـجـ ـ ـب ـ ــري أع ـ ـضـ ــاء
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس عـ ـ ـل ـ ــى نـ ـ ـي ـ ــل ث ـق ــة
الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،وت ـ ـح ـ ـم ـ ـل ـ ـهـ ــم
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ن ـح ــو اس ـت ـم ــرار
الدور الريادي للحركة الفنية
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،واحـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــان
ال ـف ـن ــان ـي ــن ،الس ـي ـم ــا ال ـش ـبــاب
منهم ،والعمل على توجيههم
و صـقــل مواهبهم ،ليواصلوا

االجـتـمــاعــي أو مــن خ ــال الـلـقــاء
ال ـم ـب ــاش ــر ف ــي األمـ ــاكـ ــن ال ـع ــام ــة،
وأخيرا زمالء المهنة داخل وزارة
اإلعــام وخارجها ممن حرصوا
على اإلشــادة بالتجربة ،وال شك
ف ــي أن ه ــذا االح ـت ـفــاء بــالـمــولــود
الجديد في عالم برامج المنوعات
يعكس ال ــروح الطيبة التي تظل
المشتغلين بالوسط اإل عــا مــي،
ويـكـلــل ج ـهــود جـمـيــع العاملين
في البرنامج.

مـسـيــرة الـعـطــاء نـحــو المزيد
من اإلبداع والتميز.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـ ــدور ال ـج ـم ـع ـيــة
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر ،ومـ ـ ـ ــا تـ ـحـ ـمـ ـل ــه مــن
ر ســا لــة فنية وثقافية ،معربا
ع ــن س ـع ــادت ــه ب ـل ـق ــاء أع ـض ــاء
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،حـ ـي ــث ت ـ ــم ب ـحــث
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـم ــوض ــوع ــات
التي تتعلق بالحركة الفنية

وس ـبــل تـعــزيــزهــا ،بـمــا يصب
ف ــي مـصـلـحــة ال ـ ــدور ال ــري ــادي
للكويت في المجاالت الفنية
والثقافية.
وشـ ــارك فــي الـلـقــاء أعـضــاء
الجمعية أنور عبدالله وجمال
اللهو ود .خالد القالف.
(كونا)

اختيار الضيوف
وعـ ـ ــرج ـ ـ ـنـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــديـ ــث
م ــع ال ـ ـجـ ــازي ع ـلــى آل ـي ــة اخ ـت ـيــار
ال ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــوف ،فـ ـ ـق ـ ــال ـ ــت" :ن ـ ـخ ـ ـتـ ــار
الـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوف ح ـ ـ ـسـ ـ ــب مـ ـ ــوضـ ـ ــوع
الحلقة الرئيسي ،ويحرص فريق
اإلعــداد المجتهد والمتميز على
البحث عن التجديد واستعراض
الـمــوضــوعــات ال ـجــديــدة الـتــي لم
يسبقنا إليها أحــد لخلق أجــواء
مختلفة وممتعة ،ونتطلع دائما
لنيل رضا المشاهدين.
أما عن تجربتها التلفزيونية
ب ـش ـك ــل عـ ـ ـ ــام ،فـ ـق ــال ــت الـ ـج ــاس ــر:
"ال أجـ ــد ك ـل ـمــات ت ـع ـكــس شغفي
باإلعالم وسعادتي بالوقوف أمام
الكاميرات ،هي تجربة ممتعة بكل

سهرة متنوعة
ي ـ ــذك ـ ــر أن "ي ـ ـ ــا هـ ــا"
سـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرة تـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون ـ ـي ــة
م ـن ــوع ــة تـ ـع ــرض م ـســاء
كل جمعة الساعة ١٢:٣٠
بـ ـع ــد م ـن ـت ـص ــف ال ـل ـي ــل
ع ـلــى ش ــاش ــة تـلـفــزيــون
دول ــة الـكــويــت  -الـقـنــاة
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــن تـ ـق ــدي ــم
الجازي الجاسر وفهيد
العيبان ،ومن إعداد غنيمة
الرشيدي ومحمد بوحمد وإعداد
وتقديم فقرات ريم التيتون ،ومن
إخـ ـ ــراج ي ـع ـقــوب بــول ـنــد وطـ ــارق
المعمري ،ورئـيــس فــريــق العمل
خالد بوحيمد واإلش ــراف العام
عبدالعزيز الهالل.

الجازي الجاسر

«ليالي مسرحية كوميدية» ينطلق مطلع سبتمبر
«إدارة المسرح» تستقبل المشاركات حتى  18الجاري
•

الجبري مع شادي الخليج

إمكاناتهم الالمحدودة ،ويتجلى
ذلـ ــك واضـ ـح ــا لـلـجـمـيــع بـمـجــرد
أن تـتــاح لهم الـفــرصــة ويحظون
ب ــالـ ـثـ ـق ــة ،ولـ ـ ــم ي ـت ـح ـق ــق ذلـ ـ ــك إال
بـ ــوجـ ــود الـ ـمـ ـش ــرف ال ـ ـعـ ــام عـلــى
البرنامج المخرج خالد بوحيمد
ورئيس فريق العمل عبدالعزيز
الهالل.

م ــا فـيـهــا أس ـعــى دائـمــا
إل ـ ـ ــى تـ ـط ــوي ــر ن ـف ـس ــي،
وأت ـط ـل ــع ل ـت ــرك بصمة
ف ــي اإلع ـ ـ ــام ال ـكــوي ـتــي
والخليجي.

حقق ألبوم مغني الراب
الكندي درايك األخير
(سكوربيون) أرقام استماع
قياسية عبر اإلنترنت ،بعدما
َّ
تصدر املبيعات ،عقب أسبوع
على طرحه في  29يونيو،
على ما أفادت شركة نيلسن
ميوزيك.
وحتى الخميس املاضي،
استمع إلى ألبوم سكوربيون
نحو  746مليون مرة في
الواليات املتحدة عبر
منصات البث املوسيقي
التدفقي املختلفة ،مثل:
"سبوتيفاي" و"آبل ميوزيك".
وعلى صعيد املبيعات،
التي تشمل التحميل والبث
التدفقي ،باع درايك  732ألف
نسخة عن ألبومه األخير.
ويضم األلبوم الجديد
 25أغنية تندرج في إطار
موسيقى الراب ،التي سمحت
للمغني الكندي باحتالل
مركز متقدم على صعيد
املبيعات في السنوات
األخيرة .لكن بعض األغاني
تحمل نفحة بوب أيضا.
(أ ف ب)

حضور النجوم في «Hotel
»Transylvania

فادي عبداهلل

بدأت إدارة المسرح في المجلس الوطني
للثقافة والـفـنــون واآلداب اسـتـقـبــال طلبات
الــراغـبـيــن فــي الـمـشــاركــة فــي الـ ــدورة الثالثة
لمهرجان "ليالي مسرحية كوميدية" ،التي
ستعقد من  1إلى  9سبتمبر المقبل.
وم ــن شـ ــروط ال ـم ـشــاركــة ف ــي ه ــذه الـ ــدورة
الـجــديــدة أن يـكــون الـنــص الـمـقــدم مــن الـنــوع
الكوميدي ،واألولــويــة للنصوص المكتوبة
باللهجة المحلية ،وذلك فيما يخص الشركات
الخاصة ،وسيتم اختيار مسرحية واحدة فقط
من القطاع الخاص ،عن طريق المفاضلة بين
النصوص المقدمة ،وأن تكون مــدة العرض
 60دقيقة.
وآخر موعد لتقديم طلب المشاركة مرفقا
بست نسخ من النص المسرحي ،نهاية الدوام
الرسمي يوم األربعاء  18الجاري ،في مبنى
إدارة المسرح بمنطقة الشامية.
وكــانــت الـ ــدورة الـمــاضـيــة اخ ـتــارت الفنان
طارق العلي شخصية المهرجان ،وافتتحت
بعرض "جاري العرض" لفرقة مسرح الخليج
العربي ،من إعداد د .نادية القناعي ،وإخراج
ميثم بدر ،وإشراف عام نجف جمال.
واشتمل على فيلم أخرجه صادق بهبهاني
عن مسيرة الكاتب المسرحي محمد الرشود،

لقطة من عرض افتتاح الدورة الثانية
وكلمات تستذكر مواقف جميلة وكوميدية
رواهــا الفنانون ،ثم تمثيل حي لمشاهد من
م ـســرح ـيــات ال ــرش ــود ،مـنـهــا "الـ ـك ــرة مـ ــدورة،
لــوالكــي ،بشت المدير ،لن أعيش في جلباب
زوجتي ،انتخبوا أم علي" ،كما قــدم العرض
ل ـم ـســة وف ـ ــاء ل ـل ـف ـنــان الـ ــراحـ ــل عـبــدالـحـسـيــن
عبدالرضا.
أمـ ـ ــا الـ ـ ـع ـ ــروض األخ ـ ـ ـ ــرى ف ـه ــي م ـســرح ـيــة
"القرينية" لفرقة المسرح الشعبي ،والعرض

المسرحي "الشاليه" لشركة مايندز لإلنتاج
ال ـف ـن ــي ،وم ـســرح ـيــة "ن ـه ـيــق األس ـ ـ ــود" لـفــرقــة
المسرح الكويتي ،والعرض المسرحي "فرحة
ما تمت" لمؤسسة باك ستيج جروب لإلنتاج
الفني.
يذكر أن الدورة األولى من المهرجان أقيمت
من  20إلى  28سبتمبر .2016

نجوم الغناء العربي يفتتحون
«روتانا كافيه» في القاهرة

حرص عدد كبير من
نجوم هوليوود على
حضور العرض الخاص
بالجزء الثالث لسلسلة
الرسوم املتحركة "HOTEL
 ،"TRANSYLVANIAبأحد
املوالت التجارية شرق
هامبتون بمدينة نيويورك.
وكان من بني الحضور
مصممة األزياء راشيل زوي،
وكايل ماكالشالن ،واملنتجة
التلفزيونية ديزيريه جروبر،
وعارضة األزياء بروك
شيلدز ،واصطحب عدد كبير
من النجوم أطفالهم.
وحرص النجوم على التقاط
عدد من الصور التذكارية
على السجادة الحمراء
للفعالية .والفيلم من
املقرر طرحه بدور العرض
غد.
األميركية بعد ٍ
ُيذكر أن سلسلة "HOTEL
 "TRANSYLVANIAصدرت
أول أجزائها ُعام  ،2012أما
الجزء الثاني فعرض عام
 .2015وحققت السلسلة
نجاحا كبيرا وشهرة واسعة،
حيث بلغت إيرادات الجزأين
عامليا  700مليون دوالر،
ويشارك باألداء الصوتي
لشخصياته النجم العاملي
آدم ساندلر ،وسيلينا
غوميز ،وكيفن جيمس.

صامويل آل جاكسون
يفتتح «»2 Incredibles

سالم الهندي يتوسط نجوم «روتانا»

•

القاهرة – هيثم عسران ومحمد قدري

بعد أ كـثــر مــن  10سـنــوات على االفتتاح
األسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوري ل ـ ــروت ـ ــان ـ ــا ك ــافـ ـي ــه ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة،
بـحـضــور مجموعة كـبـيــرة مــن ا لـنـجــوم في
الوطن العربي ،أعادت شركة روتانا إحياء
"روتانا كافيه" مجددا ،لكن هذه المرة في
مــوقــع مـخـتـلــف ،وب ـم ـشــاركــة مـجـمــوعــة من
النجوم ،لكن أقل بكثير من الذين حضروا
في االفتتاح األول ،بعدما خرج غالبية من
شاركوا في الحفل األول من عباء ة الشركة
وفي مقدمتهم عمرو دياب وهيفاء وهبي.
وخ ـ ــال ال ـح ـف ــل ،ال ـ ــذي اس ـت ـمــر أك ـث ــر مــن
س ــا عـ ـتـ ـي ــن م ـ ـسـ ــاء أ م ـ ـ ــس األول عـ ـل ــى ن ـيــل
القاهرة ،حرص رئيس الشركة سالم الهندي
عـلــى االحـتـفــاء بــالـنـجــوم الـمـشــاركـيــن وفــي
مـقــدمـتـهــم إل ـي ـســا ،ال ـت ــي حـظـيــت بـمـعــامـلــة
م ـت ـم ـيــزة جـ ــدا ،وج ـل ـســت إل ــى ج ـ ــواره عـلــى
الـطــاولــة ،وتــواجــد ايـضــا فــي الحفل أنـغــام،
س ـم ـي ــرة س ـع ـي ــد ،ع ــاص ــي الـ ـح ــان ــي ،رام ــي
صبري ،جنات ،حميد الشاعري ،ليتشاركوا
جميعا في تقطيع قالب الحلوى ،معلنين

ع ــودة روتــانــا كــافـيــه بــالـقــاهــرة بـعــد إغــاق
دام سنوات.
ووجـ ـ ــه الـ ـهـ ـن ــدي الـ ــدعـ ــوة ل ـل ـن ـج ــوم ف ــور
وصولهم على السجادة الحمراء ،ليقوموا
بـقــص ال ـشــريــط ،وف ــي نـهــايــة الـحـفــل قــامــوا
ب ـت ـق ـط ـيــع ق ــا ل ــب ا لـ ـحـ ـل ــوى ،ع ـل ـم ــا أن س ــوء
التنظيم جعل كاميرات روتانا ال تستطيع
الـتـسـجـيــل مــع ال ـن ـجــوم فــي ال ـكــاف ـيــه ،حيث
تسبب ا لـتــدا فــع فــي مـغــادر تـهــم فــور انتهاء
ت ـق ـط ـيــع ق ــال ــب ال ـح ـل ــوى والـ ـتـ ـق ــاط ال ـص ــور
التذكارية.
وق ـ ــدم ال ـف ـن ــان أح ـم ــد ع ـص ــام وص ـل ــة مــن
األل ـ ـعـ ــاب الـ ـن ــاري ــة واالسـ ـتـ ـع ــراض ــات ال ـتــي
حـ ــازت تـصـفـيـقــا حـ ــادا م ــن ال ـح ـض ــور ،كما
تخلل الحفل وصالت عزف وغناء قصيرة
تفاعل معها النجوم الذين وصلوا معا في
سـيــارات متتابعة و غ ــادروا معا ا يـضــا في
نهاية حفل االفتتاح دون أن يقدم أي منهما
أغاني كما كان متوقعا.

حرص النجم العاملي
صامويل آل جاكسون على
حضور العرض الخاص لفيلم
" ،"2 INCREDIBLESالذي أقيم
في العاصمة البريطانية
(لندن).
ورافق جاكسون على
السجادة الحمراء إحدى
بطالت الفيلم؛ النجمة هولي
هانتر ،وحرصا على التقاط
عدد من الصور التذكارية.
ومن املقرر طرح الفيلم في
لندن نهاية األسبوع الجاري.
ويحقق فيلم الرسوم املتحركة
" "2 INCREDIBLESنجاحا
جماهيريا كبيرًا بشباك
التذاكر األميركي والعاملي،
حيث بلغت إيراداته حتى اآلن
بشباك التذاكر األميركي 475
مليون دوالر ،وعامليا 683
مليونا بأسبوع عرضه الرابع.
ويشارك جاكسون في عدد
من املشاريع السينمائية
خالل الفترة املقبلة ،منها فيلم
األبطال الخارقني (CAPTAIN
 ،)MARVELوفيلم "،"GLASS
والجزء الثاني من فيلم
الكوميديا خاصته "THE
."HITMAN’S BODYGUARD

ةديرجلا
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دوليات
ليبرمان ال يستبعد إقامة عالقات بين تل أبيب ودمشق
• نتنياهو ومستشار خامنئي بموسكو في يوم واحد • بومبيو :مصير األسد بيد السوريين
رغم تهديداته باستهداف أي
جندي سوري يدخل المنطقة
العازلة في الجوالن ،كشف وزير
الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور
ليبرمان عن لهجة منفتحة
حيال الرئيس السوري بشار
األسد ،وذلك عشية لقاء قمة
إسرائيلية -روسية ،في حين
اعتبر وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو أن مصير األسد
بيد السوريين.

عشية استقبال الرئيس الروسي
فالديمير بوتين لرئيس ال ــوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة
الثالثة خالل العام الحالي لبحث
األوض ــاع في ســوريــة ،لم يستبعد
وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان اقامة
ع ــاق ــات م ــع ن ـظــام الــرئ ـيــس بـشــار
األسد ،في تصريحات تؤذن بتبني
نـهــج أك ـثــر انـفـتــاحــا ت ـجــاه األس ــد،
بعد أن توقعت تــل أبـيــب سقوطه
في بداية الحرب االهلية السورية
قبل  7سنوات.
ول ـ ـ ـ ــدى س ـ ــؤال ـ ــه م ـ ــن قـ ـب ــل أح ــد
الصحافيين خالل زيــارة للجوالن
عما إذا كــان سيأتي وقــت يتم فيه
إعادة فتح معبر القنيطرة بموجب
ات ـ ـفـ ــاق وق ـ ــف إطـ ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار بـيــن
إسرائيل وسورية وما إذا كان من
الممكن أن تقيم إسرائيل وسورية
"ن ــوع ــا م ــن ال ـعــاقــة" بـيـنـهـمــا ،قــال
ليبرمان "أعتقد أننا بعيدون كثيرا
عن تحقيق ذلك ،لكننا ال نستبعد
أي شيء".
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،صـعــد وزي ــر
ال ـ ــدف ـ ــاع اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ت ـه ــدي ــدات ــه
باللجوء إلــى الـقــوة العسكرية إذا
أق ــدم ــت دمـ ـش ــق ع ـل ــى ن ـش ــر ق ــوات
هـ ـن ــاك ،وقـ ـ ــال ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن" :أي
ج ـنــدي س ــوري سـيــدخــل المنطقة
العازلة يعرض حياته للخطر" ،في
اشارة الى اتفاق وقف إطالق النار
الــذي أبــرم بين إسرائيل وسورية
عام  1974ويحظر أو يفرض قيودا
على الحشد العسكري من الجانبين
حول الجوالن.
وبالتزامن مع زيــارة نتنياهو،
يصل علي أكبر واليتي ،مستشار
الـ ـم ــرش ــد اإلي ـ ــران ـ ــي األع ـ ـلـ ــى عـلــي
خامنئي ،إ لــى موسكو على رأس
وفد للقاء بوتين.
ويـحـمــل والي ـت ــي رســالـتـيــن من
خامنئي والرئيس اإليراني حسن
روحاني إلى الرئيس الروسي.
وزعم المتحدث باسم الخارجية
اإليرانية بهرام قاسمي أن الزيارة
تتعلق باالتفاق النووي.

درعا

ً
مقتل  27جنديا
ً
مواليا بالالذقية
وانتحاري يستهدف
النظام والمعارضة
في زينون

جاء ذلك بينما فر آالف المدنيين
أم ـ ــس م ـ ــن مـ ـن ــازلـ ـه ــم ف ـ ــي ح ــوض
اليرموك ،غير المشمول باالتفاق
ال ــروس ــي م ــع ف ـصــائــل الـمـعــارضــة
في محافظة درعا ،جنوب سورية،
ً
خ ــوف ــا م ــن عـمـلـيــة وشـيـكــة لـقــوات
الرئيس بشار األسد والميلشيات
الـمــوالـيــة لـهــا عـلــى الـجـيــب الــواقــع
تحت سيطرة تنظيم "داع ــش" في

موالون يحتفلون بقوات النظام في أم المياذن أمس (رويترز)
القطاع الغربي من المحافظة.
وبحسب مدير المرصد السوري
لحقوق اإلنسان رامي عبدالرحمن،
ف ــإن "نـحــو  4آالف شـخــص بينهم
مئات األطفال والمواطنات ،نزحوا
مــن مـنــاطــق سـيـطــرة جـيــش خــالــد
ب ــن ال ــول ـي ــد ف ــي حـ ــوض ال ـيــرمــوك
في القطاع الغربي من ريف درعا،
على الحدود مع الجوالن السوري
ً
ال ـم ـح ـتــل" ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن "قـ ــوات
الـنـظــام تمكنت مــن ال ــوص ــول إلــى
ت ـخــوم مـنــاطــق سـيـطــرة" التنظيم
وت ـس ـت ـك ـمــل "س ـي ـطــرت ـهــا ع ـل ــى كــل
الشريط الحدودي لمحافظة درعا
مع األردن".
وأكدت صحيفة الوطن الموالية
للحكومة أن "الجيش أنجز مهمته،
وبــاتــت قــواتــه عـلــى ت ـمــاس مــع ما
تبقى مــن مـنــاطــق سـيـطــرة عليها
داعش في الجنوب ،لتكون الساعات
القادمة حاسمة على صعيد إنهاء
حـقـبــة اإلرهـ ـ ــاب ف ــي مــدي ـنــة درع ــا،
واالنتقال صوب استكمال سيناريو
اإلنجازات في القنيطرة".

خروقات ومحادثات
وبعد أن أطبقت الحصار بشكل
كامل على حي درعا البلد ،واصلت
قــوات الـنـظــام ،لليوم الـثــالــث ،نشر

آل ـيــات ثقيلة ودب ــاب ــات ومدفعية،
عـلــى ط ــول الـشــريــط ال ـح ــدودي مع
ً
األردن ،خالفا لبنود االتفاق الموقع
ب ـيــن ال ـجــان ــب ال ــروس ــي وفـصــائــل
المعارضة.
وأشــار المرصد إلى ان طائرات
هليكوبتر تابعة للقوات الحكومية،
التي مــن المتوقع أن تتحول بعد
ذلك إلى محافظة القنيطرة القريب،
أسقطت منشورات على بلدة الحارة
في ريف درعا كتب عليها" :ال مكان
للمسلحين في محافظاتنا".
ووفق غرفة العمليات المركزية
لفصائل الجنوب ،فإن قوات النظام
لم تلتزم حتى اآلن بضمان خروج
رافـضــي االتـفــاق الــروســي ،ووضــع
مـعـبــر نـصـيــب تـحــت إدارة مدنية
تحميها ال ـشــرطــة ال ــروس ـي ــة ،كما
أن ـهــا ع ـمــدت إل ــى إط ـبــاق الـحـصــار
على مدينة در ع ــا بعد سيطرتها
عـلــى الـمـخــافــر ال ـحــدوديــة وكتيبة
الدفاع الجوي.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة أب ـ ـ ـ ــو ش ـ ـي ـ ـمـ ــاء إلـ ــى
م ـ ـح ـ ــادث ـ ــات أمـ ـ ـ ــس مـ ـ ــع الـ ـج ــان ــب
الروسي تشمل "تهجير المقاتلين
المتحصنين" فــي جــزء مــن مدينة
درعا إلى الشمال على الحدود مع
تركيا و"بقاء البعض اآلخر ضمن
قوة أمن محلية".

الراعي يرفض «الثنائيات» ويطوق الخالف المسيحي

ً
الحريري وبري يستعرضان «العقد» ...والسيد مع إسقاط التكليف معنويا
•

رد أميركي
وفي أول رد رسمي أميركي على
األزمــة ،اتهم وزير الخارجية مايك
بــوم ـب ـيــو روس ـي ــا ب ـخ ــرق اتـفــاقـهــا
مع الواليات المتحدة واألردن في
الجنوب ال ـســوري .وق ــال بومبيو،
ل ـق ـنــاة "س ـك ــاي نـ ـي ــوز"" :ن ـع ـمــل مع
كل األطــراف المعنية لحث الروس
وال ـســوري ـيــن واإليــران ـي ـيــن لـلــوفــاء
ً
بـتـعـهــداتـهــم ال ـس ـيــاس ـيــة" ،م ـشــددا
ع ـلــى ض ـ ــرورة ت ــواص ــل الـمـســاعــي
للدفع قــد مــا بالعملية السياسية
لحل النزاع.
و ف ــي مقابلة مــع صحيفة "ذا
نــاشـيــونــال" االمــارات ـيــة الناطقة
ب ــاالنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة ،رفـ ـ ــض بــوم ـب ـيــو
اإلج ــاب ــة ع ــن س ـ ــؤال ع ــن مصير

عون مستقبال الراعي أمس (داالتي ونهرا)
إل ــى ذلـ ــك ،اس ـتــأنــف الــرئ ـيــس الـمـكـلــف سعد
الحريري بعد يوم من عودته من إجازته الخاصة
فــي ال ـخــارج ،اتـصــاالتــه لتفعيل مـســار التأليف
المعطل بالكامل ومحاولة تفكيك ما يعترضه من
عقبات .واستهل نشاطه على هذا الخط بزيارة
قام بها لعين التينة ،حيث استقبله رئيس مجلس
النواب نبيه بري في حضور الوزيرين علي حسن
خليل وغطاس خــوري ،والــوزيــر السابق باسم
السبع ،وأولم على شرف ضيوفه .وأكد الحريري
بعد اللقاء أنه التقى والرئيس بري على "ضرورة
تشكيل الـحـكــومــة فــي أق ــرب وق ــت مـمـكــن ،نظرا
للوضع االقليمي وللوضع االقتصادي في لبنان".
وقال" :تناقشنا في اللجان النيابية ،والرئيس
بري حريص على اإلسراع بتشكيلها ،وتشكيل
ال ـح ـك ــوم ــة أولـ ــويـ ــة ل ــدي ـن ــا ،وع ـل ـي ـنــا ان نـتــرفــع
عــن خــافــاتـنــا لـلــوصــول ال ــى مصلحة وطـنـيــة،
والتضحية من األحزاب من أجل لبنان واجب .كما
اتفقنا على حث الفرقاء على تشكيل الحكومة"،
معلنا أنه "سيكون لدي العديد من اللقاءات في
االيام المقبلة" ،مضيفا" :العقد ال تزال على حالها،
واإليجابية هي اليوم في االتفاق على تخفيف
السجال بين الفرقاء السياسيين".
وفيما بدا انه انتقاد لـ "القوات" لفت الحريري
الى انه "على الفرقاء السياسيين أن يركزوا على
المصلحة الوطنية ،ال على الحصص الوزارية،
وي ـج ــب إن ـج ــاز هـ ــذه ال ـح ـكــومــة ب ــأس ــرع وقـ ــت"،

مضيفا" :في لبنان ال أحد يستطيع إلغاء اآلخر،
وفشل الكثيرون في هذه التجربة ،لذلك المصلحة
العليا تجمع الـفــرقــاء تحت أجنحتها مــن أجل
النهوض بلبنان".
إلــى ذلــك ،اعتبر النائب جميل السيد ،أمس،
أن ْ
"األولــى بالمجلس النيابي أن يستعيد دوره
ً
الرقابي ،وصوال إلى مواجهة التمادي بالتعطيل
ّ
نيابية
ضــة ُ بأغلبية
اُلـ ْحـكــومــي مــن خ ــال عـًـريـ ُ ْ
التكليف معنويا وتف ِرغه من مضمونه
تس ِقط
َّ
ً
حتى ولو تعذر إسقاطه دستوريا".
في موازاة ذلك ،عاد رئيس الحزب التقدمي
االش ـت ــراك ــي ال ـنــائــب الـ ّـســابــق ول ـيــد جنبالط
ً
بتغريدة جديدة أحدثت ّ
مرة أخرى اشتباكا
ّ
مع نواب ّ
ّ
ّ
الوطني الحر" ،إذ ان السؤال
"التيار
الذي ّ
توجه به صباح أمس على حسابه عبر
ّ
اإلصالحية ،لم يمرّ
"تويتر" بشأن الخطوات
مرور الكرام وانهالت التعليقات وردود الفعل
م ــن الـجـبـهــة الـمـقــابـلــة .وس ــأل جـنـبــاط عبر
"تويتر"" :لماذا ال يأتي فريق السلطة على ذكر
ً
القانون رقم  10الذي يضع شروطا تعجيزية
لعودة الالجئين السوريين فتكتفي السلطة
بــرســالــة ول ـيــد الـمـعـلــم؟ وم ــا أدران ـ ــا بـ ــأدواره
السابقة قبيل اغتيال الحريري؟" .وأضاف" :أين
هــي الخطوات االصالحية الجدية لتخفيف
الـعـجــز وال ـح ـفــاظ عـلــى الـنـقــد ب ــدل التبشير
باالنهيار؟".

أكبر هجوم
وعـ ـل ــى ج ـب ـهــة أخ ـ ـ ــرى ،ق ـت ــل 27
ً
عنصرا على األقل من قوات النظام
فــي هـجــوم مفاجئ شنته فصائل
المعارضة على قرية العطيرة في

عام على انهيار «داعش» في الموصل...
حوار عراقي  -عربي بدل التفاوض مع السنة
•

بيروت  -ريان شربل

احتلت العالقات بين "التيار الوطني الحر"
وحزب "القوات اللبنانية" ،أكبر حزبين مسيحيين
في لبنان ،الطبق األس ــاس في االجتماع ،الذي
عقد أمس ،بين البطريرك الماروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي ،ورئيس الجمهورية
العماد ميشال عون في بعبدا.
وب ـحــث ال ــراع ــي وع ــون فــي الـقـصــر الــرئــاســي
المساعي المبذولة ،ال سيما من بكركي ،الحتواء
الـخــاف ال ــذي نشأ بين "الـتـيــار" و"ال ـق ــوات" في
األيــام الماضية وانهيار اتفاق معراب بينهما،
إال ان البطريرك كــان واضـحـ ًـا بقوله" :ال ّ
نحبذ
ّ
ّ
التنوع الكامل لبناء الوحدة"،
الثنائيات ،إنما
ً
مضيفا" :التنوع في التطلعات مسموح ،ولكن
نرفض الخالف ،وال إقصاء ألحد ،وال ّ
تفرد ،وكلنا
نعمل لمصلحة للبنان .نرفض الثنائيات".
وش ـ ــدد الـ ــراعـ ــي ب ـع ــد ال ـل ـق ــاء ع ـل ــى "ال ــوح ــدة
الداخلية ،وقيمة لبنان تكمن فــي الـتـنـ ّـوع ،وما
ّ
يهمنا هو التفاهم بين جميع اللبنانيين" .وختم:
"ال لقاء قريبا بين الوزير جبران باسيل ورئيس
الـقــوات سمير جعجع ،ومــا يهمنا هــو الوحدة
الداخلية".
وقالت مصادر متابعة إن "الراعي يعمل على
اع ــادة اللحمة بـيــن الـحــزبـيــن وتـقــريــب وجـهــات
النظر ،ألن البلد لــم يعد يحتمل ،رغــم أنــه يعي
تماما أن ما أن تطأ أقدام الزعماء بوابة بكركي،
خروجا ،سيعود كل منهم إلى االحتقان" .وأضافت
أن "هذا المسعى يأتي في إطار دعوته عضو كتلة
لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان ووزير اإلعالم
في حكومة تصريف األعمال ملحم الرياشي الى
بكركي األربعاء إلصالح ما وصلت اليه األمور".
ً
وقالت مصادر مطلعة إن "حال بدأ يطبخ في
الغرف المغلقة بين التيار والقوات يرعاه رئيس
الجمهورية ،من دون أن يعني ذلك أن الحكومة
ستتألف مع حل هذه العقدة".
ورأت الـمـصــادر أن الـحــل المتوقع يقوم
على أن يتخلى "التيار" عن أحد الوزراء الذين
يريدهم ،مقابل أن تعلن "الـقــوات" تخليها
ع ــن مـطــالـبـهــا ب ــال ــوزارة ال ـس ـيــاديــة ونــائــب
رئيس الحكومة" .وختمت" :هذا الحل ،أو ما
يماثله ،سيؤدي إلى إنهاء الهجوم اإلعالمي
المتبادل بين الحزبين المسيحيين".

ً
وبعد تقديم دمشق طلبا لتقديم
ال ـم ـســاعــدات آلالف الـمــدنـيـيــن في
المناطق الريفية الـمـتـضــررة ،أكد
المتحدث باسم األمين العام لألمم
الـمـتـحــدة فــرحــان حــق االسـتـعــداد
لـتــوسـيــع ن ـطــاق ال ــدع ــم اإلنـســانــي
لتشمل مناطق الجنوب السوري،
ً
داعيا جميع أطراف النزاع لتسهيل
ً
إغ ــاث ــة الـمـحـتــاجـيــن ت ـمــاش ـيــا مع
الـ ـت ــزام ــاتـ ـه ــا بـ ـم ــوج ــب الـ ـق ــان ــون
اإلنساني الدولي.

األس ـ ــد واذا م ــا كـ ــان يـعـتـقــد أنــه
يجب أن يرحل عــن السلطة كما
ك ــان ــت تـ ـك ــرر اإلدارة ال ـس ــاب ـق ــة،
ً
مؤكدا أنــه "مــن منظور الواليات
المتحدة ،علينا التوصل إلى حل
سـيــاســي ي ـتــوافــق م ــع م ــا يــريــده
وم ــا يستحقه الـشـعــب ال ـســوري
ودس ـ ـتـ ــور ج ــدي ــد ي ـع ـكــس ت ـنــوع
الــدولــة ال ـســوريــة .ونـحــن نسعى
لتهيئة الظروف لذلك".
وعـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــات
المسلحة التي كانت تتلقى الدعم
من الواليات المتحدة في جنوب
س ــوري ــة ،ق ــال بــومـبـيــو" :الــوضــع
ص ـع ــب ل ـل ـغ ــاي ــة" فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة،
ونحن على استعداد لالستمرار
في المناقشات التي تقودها األمم
المتحدة ،مما يؤدي إلى تخفيف
حدة العنف ،والعمل على تهدئة
ً
الـ ـت ــوت ــر" ،الفـ ـت ــا إلـ ــى م ـبــاح ـثــات
"للسماح لنحو ستة ماليين نازح
س ــوري بالبدء بــالـعــودة وإع ــادة
اإلعمار".

ريف الالذقية الشمالي مسقط رأس
عائلة األسد.
ووف ــق الـمــرصــد ،ف ــإن الفصائل
تمكنت مــن السيطرة على القرية
وطـ ـ ــردت قـ ــوات ال ـن ـظ ــام م ــن نـقــاط
مــراقـبــة تابعة لها خــال الهجوم،
ً
ال ــذي أس ـفــر أي ـضــا عــن إصــابــة 40
ً
عنصرا من قوات النظام والمقاتلين
ً
الـمــوالـيــن ل ـهــا .وق ـتــل أي ـضــا جــراء
االش ـت ـب ــاك ــات س ـت ــة م ـقــات ـل ـيــن مــن
الفصائل.
ً
وردا على الهجوم ،األكثر دموية
ـاث س ـنــوات،
ف ــي الـمـنـطـقــة م ـنــذ ث ـ ّ
بـحـســب ال ـمــرصــد ،شــنــت طــائــرات
حــرب ـيــة أم ــس غ ـ ــارات ض ــد مــواقــع
ال ـف ـص ــائ ــل ال ـ ـم ـ ـحـ ــدودة فـ ــي ري ــف
الــاذق ـيــة الـشـمــالــي وال ـتــي تـنــدرج
ضـ ـم ــن اتـ ـف ــاقـ ـي ــة خـ ـف ــض ال ـت ــوت ــر
بموجب محادثات أستانة برعاية
روسيا وتركيا وإيران.
وف ـ ــي أول ع ـم ـل ـيــة مـ ــن نــو ُع ـهــا
منذ بــدء الـهـجــوم على درع ــا ،قتل
ثمانية عناصر مــن ق ــوات النظام
وف ـصــائــل ال ـم ـعــارضــة ف ــي تفجير
انتحاري بسيارة مفخخة استهدف
ســريــة عـسـكــريــة ف ــي قــريــة زي ـنــون
قــرب خـطــوط الـتـمــاس مــع مناطق
سيطرة "داعش" ،بحسب المرصد،
الذي رجح وقوف الفصيل المبايع
للتنظيم وراءه.

بغداد  -محمد البصري

رغم انشغال العراقيين بأزمة الكهرباء المعتادة كل
صيف وسقوط متظاهرين في البصرة يطالبون بفرص
عمل ،والشروع في العد اليدوي ألصوات الناخبين بأمل
إنهاء أزمة الطعون الواسعة في االقتراع النيابي الذي
نظم قبل شهرين ،فإن الرأي العام هناك يستعيد النقاش
حول إعالن النصر على تنظيم داعش والذي تمر ذكراه
األولى اليوم ،وتحيي آالما عميقة لدى آالف العائالت
ً
ً
التي فقدت ذويها جنودا أو مدنيين ،خصوصا في
معركة الموصل ،التي استمرت نحو تسعة أشهر ،وتعد
واحدة من أكبر حروب المدن ،التي شهدها العالم في
العقود األخيرة.
ويركز الجمهور العراقي في هذا اإلطــار على فكرة
مفادها بأن التضحيات الجسيمة التي قدمت لمحو
دوي ـلــة داع ــش فــي ال ـع ــراق ،بـيــن عــامــي  ٢٠١٤و،٢٠١٧
وصيانة
يمكن أن تتعرض للهدر إذا لم تتوفر حماية
ّ
لهذا اإلنجاز األمني والسياسي واالجتماعي ،إذ مثل
ص ـعــود داعـ ــش وس ـقــوطــه صــدمــة عــاطـفـيــة أدت إلــى
انحسار كبير لخطاب الكراهية الطائفي رصدته مراكز
األبحاث الدولية ،ومنح االنبار والموصل والمناطق
المحررة شمال العراق وغربه ،حرية ثقافية وسياسية
لم تجربها منذ سقوط نظام صدام حسين ،كما جعلت
الجمهور العراقي يكف عن وصــف هــذه المدن بأنها
ً
منتجة لإلرهاب ،إذ كان واضحا أن أهلها أبرز ضحية
ألعمال العنف.
لكن الواقع بعد عام على انهيار دويلة داعش ليس
ً
ورديــا ،فالحكومة التمتلك مــوارد مالية كافية إلعمار

المدن ،التي تعرضت إلى الدمار بنسب مرتفعة ،كما أن
المجتمع الدولي اليزال يترقب تشكيل الحكومة الجديدة
ً
ليبدأ الوفاء ببعض التزامات المساعدة ،خصوصا التي
عرضت في مؤتمر الكويت المخصص إلعمار العراق
في فبراير الماضي.
أمــا األه ــم مــن ذل ــك ،فهو أن الـحــوار السياسي بين
السلطة المركزية وأهالي المناطق المحررة وهي ذات
ً
ً
أغلبية سنية ،اليــزال متوقفا ،والمدن تــدار عمليا من
ً
الجيش مع وجود للميليشيات الشيعية أحيانا ،ويطلق
ً
بعض الساسة انــذارا بأن فورة النصر العاطفية التي
صنعت االستقرار النسبي في تلك المناطق وأجلت
الـشـكــاوى والـمـطــالـبــات ،قــد تنتهي وتـعــود المشاكل
ً
ً
للظهور ،ما يتطلب ح ــوارا داخليا يبدأ بمنح القوى
ً
السنية حقوقا سياسية وإداري ــة وأمنية ظلت غائبة
رغم ورودها في الدستور ،وحينها يمكن الحديث عن
إصالح يجفف منابع التمرد المسلح.
لكن العديد من الساسة الشيعة ،الذين يصنعون
القرار في بغداد يقولون إنهم يواجهون صعوبة في
ً
ً
اطالق حوار مع القوى السنية التي تعاني تمزقا عميقا
وفراغ قيادة وأزمة تمثيل سياسي ،وحين سئل زعيم
شيعي بارز حول األسباب التي تعرقل استئناف الحوار
مــع ممثلي نينوى واألن ـب ــار ،اكتفى بالقول حسبما
نقلت مصادر رفيعة في بغداد" ،إن حل األزمة السنية
ً
في العراق لم يعد ممكنا عبر الحوار مع ممثلي السنة،
القيادات الشيعية اكتشفت أن الحل يكون عبر تقوية
العالقة مع البلدان العربية ،فهي ستساعد في بناء
االستقرار داخل المجتمع السني"!

سلة أخبار
«األوروبي» يأسف
لعدم توقيف البشير

أعرب االتحاد األوروبي،
أمس ،عن أسفه لعدم
وفاء جيبوتي وأوغندا
بالتزاماتهما القانونية،
وعدم تسليمهما الرئيس
السوداني عمر البشير
للمحكمة الجنائية الدولية،
لكونهما عضوين فيها.
وجاء الموقف في بيان
لمفوضة االتحاد للشؤون
الخارجية والسياسية
األوروبية فيديريكا
موغيريني ،صدر عقب
زيارة البشير لجيبوتي
وإثيوبيا يومي الخميس
والسبت الماضيين .وقالت
المسؤولة األوروبية في
بيانها إن "االتحاد األوروبي
ما زال مؤيدا قويا للمحكمة
الجنائية الدولية ،وملتزما
بإنفاذ القانون الجنائي
الدولي وإنهاء اإلفالت من
العقاب".

جوبا قتلت واغتصبت
مئات المدنيين

ذكر مكتب حقوق اإلنسان
التابع لألمم المتحدة،
أمس ،أن  232مدنيا قتلوا
وتعرضت  120امرأة
لالغتصاب في هجمات
شنتها حكومة جنوب
السودان وقوات حليفة
لها في قرى تسيطر عليها
المعارضة .وأضاف المكتب،
في بيان ،أن تحقيقات
أجرتها األمم المتحدة
أشارت إلى ثالثة قادة يشتبه
بأنهم يتحملون "المسؤولية
األكبر" عن أعمال العنف التي
شهدتها والية الوحدة في
الفترة من  16أبريل إلى 24
مايو الماضيين ،والتي قد
تصل إلى حد جرائم الحرب.

استجواب نتنياهو
للمرة العاشرة

خضع رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو،
أمس ،للتحقيق للمرة العاشرة.
واستجوبت الشرطة ،أمس،
نتنياهو الذي يواجه ثالثة
تحقيقات في مزاعم فساد،
بشأن قضية تتعلق بأكبر
شركة اتصاالت في إسرائيل.
وتقول السلطات إن نتنياهو
قدم مزايا لشركة االتصاالت
مقابل تغطية موالية له
ولزوجته في موقع إخباري
مملوك للشركة .ونفى نتنياهو
ومالك الشركة ارتكاب أي
مخالفة.
واستجوبت الشرطة رئيس
الحكومة بشأن هذه القضية
من قبل ،ولم تصدر توصية
بعد بشأن توجيه اتهامات.

الصومال :إقالة وزير
األوقاف بفضيحة تربحُّ

حظر الكحول في مسقط رأس صدام
أظهرت وثيقة صادرة من محافظة صالح الدين قرارا
اتخذته الحكومة المحلية هناك لمنع بيع المشروبات
الكحولية في مدينة تكريت مركز المحافظة ومسقط رأس
الدكتاتور العراقي صدام حسين.
والوثيقة الموقعة بتاريخ  9الجاري ،حملت إمضاء
أحمد عبدالله الجبوري محافظ "صالح الدين" ،وموجهة
إلى مديرية شرطة محافظة صالح الدين وقائم مقامية
تكريت.
وجــاء فــي الوثيقة "بالنظر لعدم مقبولية ظاهرة

بيع المشروبات الكحولية فــي مدينة تكريت ،نظرا
لخصوصيتها االجتماعية ،تقرر إغ ــاق محال بيع
المشروبات الكحولية فيها" .وعلى إثر هذا القرار قال
المتحدث باسم مجلس عشائر صــاح الدين مــروان
ال ـج ـبــارة" :ال ـق ــرار مستعجل ،ألن الـقــانــون أج ــاز ذلــك،
والمحافظة أعطت عدة رخص في أوقات سابقة لفتح
تلك المحال ،إضافة إلى ذلك فإن هذا القرار قد يفتح
الطريق للسوق السوداء الستغالل المستهلكين ،كما
أنه قد يدفع البعض لالتجاه نحو المخدرات".

أقال رئيس الحكومة
الصومالية حسن علي
خيري ،وزير األوقاف
والشؤون الدينية حسن معلم
حسين من منصبه؛ على
خلفية "فضيحة تأشيرات
الحج" التي أثارت جدال
واسعا في البالد.
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بومبيو يتعهد بتحجيم إيران ...والـ«ناتو» قلق من صواريخها
البرلمان اإليراني يؤيد التهديد بإغالق «هرمز» ...وواشنطن تسعى إلى تجميد أموال طهران في برلين
تعهد وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو بالتصدي لسلوك
إيران «الشرير» ،وتحجيم
ميليشياتها بالمنطقة ،في وقت
هاجم حلف شمال األطلسي
(ناتو) برنامج تسلحها
الصاروخي ،وكرر رئيس
«الشورى» اإليراني تهديد
هرمز إذا
بالده بإغالق مضيق ً
ً
فرضت واشنطن حظرا شامال
على تصدير بالده للنفط.

قبل أقل من شهر على سريان
العقوبات االقتصادية األميركية
على إيران ،حذر وزير الخارجية
األمـيــركــي مايك بومبيو النظام
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي مـ ـ ــن أن مـ ـم ــارس ــات ــه
الخبيثة ستكلفه باهظا ،وتعهد
بالعمل على تحجيم الميليشيات
المدعومة من طهران في المنطقة.
وقال بومبيو الذي قام بزيارة
إلى اإلمارات أمس ،في تصريحات
لـ ـ ـ " س ـ ـكـ ــاي نـ ـ ـي ـ ــوز"" :إن اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة م ـل ـتــزمــة بــال ـت ـصــدي
للسلوك اإليراني الشرير".
وأض ــاف أن ب ــاده تعمل على
تحجيم ميليشيات ط ـهــران في
اليمن وال ـعــراق ولـبـنــان ،إضافة
إل ـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة ،حـ ـ ـي ـ ــث ت ـس ـع ــى
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن لـ ـلـ ـت ــوص ــل إل ـ ـ ــى حــل
سياسي ينهي الـنــزاع المستمر
منذ .2011
وفي المقابلة ،كشف بومبيو
عن السيناريو األميركي للتصدي
ل ـل ـت ـهــديــدات اإلي ــران ـي ــة األخ ـي ــرة
والتلويح بتعطيل حركة المالحة
الـنـفـطـيــة ف ــي الـمـنـطـقــة ،وإغ ــاق
مضيق هرمز إذا نجحت واشنطن
ف ـ ــي ف ـ ـ ــرض حـ ـظ ــر شـ ــامـ ــل ع ـلــى
صادراتها من النفط.
وقال" :كل شيء يبدأ بالسلوك
السيئ إليران وإطالق الصواريخ
م ــن ال ـي ـم ــن الـ ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف كــل
دول الخليج .لــذا ،فــإن السياسة
األمـيــركـيــة تـهــدف إل ــى ردع مثل
هذه األمور".
وتــابــع" :وفــي ما يتعلق بهذه
الـ ـتـ ـه ــدي ــدات ،ف ـ ــإن ع ـل ــى ال ـع ــال ــم
أن ي ـعــي أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ملتزمة بالمحافظة على خطوط
المالحة البحرية وتــدفــق النفط
إلى أنحاء العالم .وسنستمر في
هذا االلتزام".
واعتبر الوزير أن "مــن األمــور
الرائعة هو أننا نحظى بشركاء
رائ ـع ـيــن ف ــي دول مـثــل اإلم ـ ــارات
وال ـس ـعــوديــة ،وعــديــد مــن ال ــدول
األخ ـ ــرى .الـبـحــريـنـيــون يعملون
م ـع ـنــا لـ ـ ــردع ال ـس ـل ــوك اإلي ــران ــي
ال ـش ــري ــر .ون ـع ـمــل ع ـلــى تحجيم
الحوثيين في اليمن ،وحزب الله
في سورية ولبنان".

الواليات المتحدة
تصنف «سرايا
األشتر» البحرينية
«منظمة إرهابية»

وفــي ملف اليمن ،حيث يدعم
التحالف العربي حكومة الرئيس

ب ـعــد س ــاع ــات م ــن أداء اليمين
ً
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــا لـ ـلـ ـب ــاد،
ب ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــات ج ـ ــدي ـ ــدة واس ـ ـعـ ــة
الـ ـنـ ـط ــاق ،ع ـي ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـتــركــي
رجب طيب إردوغان صهره ،براءت
البيرق ،وزيرا للمالية في حكومته
الجديدة ،التي أدت ،امس ،اليمين
الدستورية أمام البرلمان.
والبيرق ( 40عاما) متزوج من
إس ــراء ،االبـنــة الـكـبــرى إلردوغ ــان،
وكـ ــان يـشـغــل مـنــذ  2015منصب
وزيـ ــر ال ـطــاقــة ،وش ـهــد ن ـف ــوذه في
السنوات األخيرة تناميا الفتا.
وأدى اخـتـيــار الـبـيــرق ،وغـيــاب
وجوه معروفة من مؤيدي اقتصاد
السوق من الحكومة الجديدة ،إلى
تراجع الليرة التركية بشكل حاد،
إذ خسرت أكثر من  2في المئة من
قيمتها أم ــام ال ــدوالر فــور شيوع
النبأ.
ويـشـعــر الـمـسـتـثـمــرون بالقلق

من أن يشدد إردوغان قبضته على
السياسة النقدية.
وكـ ـ ــان إردوغـ ـ ـ ـ ــان ،أع ـل ــن م ـســاء
أ مـ ـ ــس األول ت ـش ـك ـي ـلــة ح ـكــو م ـتــه
الـجــديــدة ،بعد انـتـقــال الـبــاد إلى
ال ـن ـظــام ال ــرئ ــاس ــي ،واخـ ـت ــار ف ــؤاد
أوقـطــاي نائبا للرئيس ،واحتفظ
وزي ــر الـخــارجـيــة مــولــود جاويش
أوغلو بمنصبه ،كما عين الجنرال
خلوصي أكار وزيرا للدفاع ،وقائد
القوات البرية الجنرال يسار غولر
رئيسا جديدا ألركان الجيش ،بدال
من أكار.
وتم تعيين نائب رئيس األركان
الجنرال أوميد دوندار قائدا جديدا
ل ـل ـقــوات ال ـبــريــة ،وال ـج ـنــرال متين
غوراك نائبا جديدا لرئيس االركان.
ً
وسيعين إردوغان مديرا للبنك
الـمــركــزي ونــوابــه وأع ـضــاء لجنة
الـسـيــاســة الـنـقــديــة لـفـتــرة مدتها
 4أعوام.

الخطر باليمن

سلة أخبار
إثيوبيا تريد اإلسراع
بالسالم مع إريتريا

قال رئيس الوزراء اإلثيوبي
أبي أحمد أمس ،إن حكومته
تريد اإلسراع بتنفيذ اتفاق
مع إريتريا بعد مواجهات
عسكرية دامت  20عامًا.
ووقع رئيس الوزراء أبي
أحمد اتفاقًا مع رئيس إريتريا
إسياس أفورقي ،أمس األول،
يعلن رسميًا انتهاء "حالة
الحرب" بني الجارتني.
وقال أبي في خطاب إلى
إسياس نشره مكتب رئيس
الوزراء على "تويتر"" :تحرص
حكومتي على تنفيذ البنود
التي وضعناها في إعالننا
املشترك لتعويض الفرص
الضائعة على وجه السرعة
بل وإلتاحة فرص أفضل
لشعبنا".

ً
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مجتمعا ببومبيو في أبوظبي أمس (رويترز)
عبدربه منصور هادي ،المعترف
ً
بـهــا دول ـي ــا ،ش ــدد بــومـبـيــو على
أن بـ ــاده "ت ـســاعــد ع ـلــى ضـمــان
م ـن ــع حـ ـص ــول ال ـح ــوث ـي ـي ــن عـلــى
األسلحة التي تسمح لهم بتهديد
المنطقة".
وأك ـ ـ ـ ــد أن ب ـ ـ ـ ــاده عـ ـمـ ـل ــت مــع
اإلمارات والسعودية على تقليل
خطر التهديد اإليراني في اليمن،
حيث ساعدت في "رصد وكشف
عمليات تهريب األسلحة اإليرانية
إلى المنطقة".
وأردف قـ ــائـ ــا" :فـ ـ ــي الـ ـع ــراق
وسـ ــوريـ ــة ،ت ـع ـمــد الـمـيـلـيـشـيــات
الشيعية إلى إلحاق ضرر حقيقي
بالمواطنين العاديين .لذا ،فإننا
ننوي القيام بــأمــور عــدة .وأكثر
األمور التي نركز عليها اليوم هي
حرمان إيران من القدرات المالية
التي تمكنها مــن االسـتـمــرار في
سلوكها السيئ".
وأوضــح الــوزيــر" :هــي سلسلة
واسـ ـع ــة م ــن ال ـع ـق ــوب ــات ال ـت ــي ال
تـسـتـهــدف الـشـعــب اإلي ــران ــي ،بل
تهدف إلى إقناع النظام اإليراني
بـ ــأن س ـلــوك ـيــاتــه الـ ـش ــري ــرة غـيــر
مقبولة ،وسيترتب عليها كلفة
باهظة".

وأكد أن إدارة الرئيس دونالد
تــرامــب ت ــدرك أن االتـفــاق الــدولــي
ال ـ ــذي ان ـس ـح ـبــت م ـن ــه واش ـن ـطــن
ب ـش ــأن ب ــرن ــام ــج إي ـ ـ ــران ال ـن ــووي
كــان طريقا لتملك ســاح نــووي،
ً
وستمنع ذلك ،مشيرا إلى العمل
مــع األوروبـيـيــن على خلق خطة
جديدة لوقف البرنامج اإليراني.
وشــدد الــوزيــر األمـيــركــي على
ضرورة أن يدرك النظام اإليراني
أنـ ــه ل ــن ي ـكــافــأ ع ـلــى م ـمــارســاتــه
الخبيثة ،والــوضــع االقـتـصــادي
ل ــن يـتـحـســن ح ـتــى ت ـع ــود إيـ ــران
دولة طبيعية.
ولفت إلى أن واشنطن ستعمل
على ضمان التزام العالم بتنفيذ
ال ـع ـقــوبــات ال ـتــي فــرضـتـهــا على
طهران ،مؤكدا أن الحصول على
الـنـفــط اإلي ــران ــي بـعــد  4نوفمبر
سيعد خرقا للعقوبات األميركية.

قلق أطلسي
فــي م ــوازاة ذلــك ،أعــرب األمين
الـ ـع ــام ل ـح ـلــف شـ ـم ــال األط ـل ـســي
(ن ــات ــو) ،يـنــس سـتــولـتـنـبــرغ ،عن
قـلــق الـحـلــف إزاء بــرنــامــج إي ــران
ال ـص ــاروخ ــي ،م ــؤك ــدا أن الحلف

سيواصل تطوير قدراته الدفاعية
الصاروخية لحماية حلفائه.
وقــال ستولتنبرغ عشية قمة
"نـ ــاتـ ــو" ف ــي ب ــروكـ ـس ــل" :ال ت ــزال
الصواريخ الباليستية اإليرانية
تشكل مصدر قلق للحلف .طهران
مازالت تواصل تطوير واختبار
ص ــواري ــخ بــالـيـسـتـيــة أك ـثــر ق ــوة،
يمكنها أن تصل إلى حلفاء ناتو
األوروبيين".

تجميد أموال
وفي وقت سابق ،طلب السفير
األميركي لدى ألمانيا ،ريتشارد
جــريـنـيــل ،مــن بــرلـيــن مـنــع إي ــران
من سحب مبلغ نقدي ضخم من
حـســابــات مـصــرفـيــة فــي ألمانيا
ل ـمــواج ـهــة ت ــداع ـي ــات ال ـع ـقــوبــات
األميركية.
وأب ـ ـ ـلـ ـ ــغ ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر ،وهـ ـ ـ ــو مــن
مـنـتـقــدي االتـ ـف ــاق ال ــدول ــي ال ــذي
انـسـحـبــت مـنــه واش ـن ـطــن بشكل
م ـن ـفــرد ،ال ـح ـكــومــة األل ـمــان ـيــة أن
الحكومة األميركية قلقة للغاية
مــن خطط طـهــران تحويل مئات
الماليين من اليورو إليران نقدا.
ودعـ ــاهـ ــا إل ـ ــى ت ـج ـم ـيــد األم ـ ـ ــوال

ووقف دراسة طلب طهران سحب
 300مليون يورو.

م ـس ـت ـعــديــن لـ ـح ــرب ج ــدي ــدة فــي
الخليج.

إحصاء وتهديد

خلية سيستان

وفــي أول اعتراف إيراني علني
ب ـم ــواج ـه ــة أض ـ ـ ـ ــرار ج ـ ـ ــراء إعـ ـ ــادة
واش ـن ـطــن ف ــرض ال ـع ـقــوبــات الـتــي
رفعت بموجب االتفاق المبرم في
 ،2015قال نائب الرئيس اإليراني
إسحق جهانكيري" :إن من الخطأ
االعتقاد بأن العقوبات األميركية
المنتظرة لن تؤثر على اقتصادنا".
وأك ــد ال ـم ـســؤول اإلصــاحــي أن
بــاده ستبيع أكبر قــدر ممكن من
ال ـن ـف ــط ،رغـ ــم ال ـج ـه ــود األم ـيــرك ـيــة
لــوقــف الـ ـص ــادرات اإليــران ـيــة مـنــه،
ف ــي ح ـي ــن ت ــوق ـع ــت ش ــرك ــة ال ـن ـفــط
الـحـكــومـيــة اإليــران ـيــة تــراجـعــا في
صادرات البالد من الخام مع إعادة
العقوبات ،وقــدرت التراجع بــ500
ً
ألف برميل يوميا.
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،ج ــدد نــائــب
رئيس مجلس الشورى اإليراني،
عـ ـل ــي م ـ ـط ـ ـهـ ــري ،تـ ـمـ ـس ــك ب ـ ــاده
ب ــإغ ــاق مـضـيــق هــرمــز ف ــي حــال
وصــول صــادراتـهــا النفطية إلى
الصفر .ورأى أن األميركيين غير

ف ــي ش ــأن مـنـفـصــل ،أع ـلــن قــائــد
قــوى األم ــن الــداخـلــي فــي محافظة
سـيـسـتــان وب ـلــوش ـس ـتــان ،العميد
محمد قنبري ،جنوب شرق إيران،
ال ـق ـب ــض ع ـل ــى  14ع ـن ـص ــرا ف ــي 4
محافظات ضمن "خلية إجرامية
خـطـيــرة" كــانــت تـنـشــط فــي شمال
ال ـم ـحــاف ـظــة ،بـيـنـهــم رع ــاي ــا أف ـغــان
وباكستانيون.
وقــال قنبري أمــس إن "الشرطة
ب ـ ــدأت م ـن ــذ  10أي ـ ــام إج ــراءاتـ ـه ــا
االستخبارية ضد الخلية ،وقامت
ف ـ ـجـ ــر ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم (أمـ ـ ـ ـ ـ ــس) ب ــاعـ ـتـ ـق ــال
عنصرها" .وأشار إلى الخلية قامت
بعمليات سطو مسلح واحتجاز
ره ـ ــائ ـ ــن ونـ ـسـ ـق ــت م ـ ــع "مـ ـع ــادي ــن
ومناهضين للثورة".
وبـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع ت ـع ـه ــد وزي ـ ــر
الخارجية أعلنت الواليات المتحدة
أمــس تصنيف مــا يعرف بـ«سرايا
األشتر» التي تتهمها المنامة بتلقي
دعم من طهران «منظمة إرهابية».
(طهران ـ سكاي نيوز ،وكاالت)

ً
ً
ً
إردوغان يعين صهره وزيرا للمالية والليرة تخسر السعودية تصد باليستيا حوثيا

الجيش الباكستاني ينفي
ّ
التدخل في االنتخابات

أكد الناطق باسم الجيش
الباكستاني الجنرال آصف
غفور ،أمس ،ردًا على اتهامات
بممارسة ضغوط على وسائل
إعالم وعلى حزب سياسي
قبل االنتخابات ،أنه لن
يضطلع بـ"دور مباشر" في
االنتخابات النيابية املقررة
في  25يوليو.
وأضاف أن القوات املسلحة
التي تعتبر أقوى مؤسسة
في باكستان ،والتي حكمتها
نحو نصف تاريخها املمتد
 70عامًا ،ستنشر أكثر من 370
ألف عنصر يوم االنتخاب
لتوفير األمن.

ألمانيا :زيهوفر ّ
متمسك
بـ«مراكز عبور» حدودية

هادي لغريفيث :المتمردون يستدعون السالم عند االنكسار

ً
صهر الرئيس التركي يؤدي المين أمس وزيرا للمالية (ا ف ب)
وفـ ـ ــي أول تـ ـص ــري ــح ل ـ ــه بـعــد
تشكيل الحكومة الـجــديــدة ،قال
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة إنـ ــه ل ــن يـكــون
ه ـن ــاك ت ـم ـي ـيــز ب ـي ــن ال ـس ـيــاســات

ال ـخــارج ـيــة وال ــداخ ـل ـي ــة ،ف ــي ظل
نظام الحكم الرئاسي الجديد.
(إسطنبول  -وكاالت)

تصدت السعودية أمس ،لصاروخ باليستي أعلنت
الميليشيات الحوثية أنها استهدفت به مدينة جازان
االقتصادية جنوب المملكة ،بالتزامن مع لقاء مبعوث
األم ــم المتحدة الـخــاص إلــى اليمن مــارتــن غريفيث
الرئيس عبدربه منصور هادي في عدن أمس.
وناقش الرئيس اليمني سبل التوصل إلى تسوية
لــأز مــة اليمنية مــع غريفيث ا ل ــذي يسعى لتجنيب
مدينة وميناء الحديدة ،الخاضع حتى اآلن لسيطرة
الـمـتـمــرديــن ،مـعــركــة قــاسـيــة قــد تـعـطــل عـمــل الـمــرفــأ
البحري االستراتيجي ،الذي تدخل منه أغلب إمدادات
الغذاء والطاقة للبالد.
وأكد الرئيس اليمني ،خالل لقاء غريفيث الذي يزور
العاصمة اليمنية المؤقتة للمرة الثانية ،رغبته ورغبة
الشعب اليمني ودول التحالف العربي في السالم.
واتهم هادي الحوثيين بـ»عدم الوعي بمعنى السالم
ً
ومفهومه» ،وقال إنهم «يستدعونه فقط ظاهريا عند
شعورهم بالتراجع واالنكسار لكسب مزيد من الوقت
لزرع األلغام والدمار الذي يحصد األبرياء».
وأض ــاف الــرئـيــس ،ال ــذي سـبــق أن أبـلــغ المبعوث

األممي تمسكه بانسحاب الميليشيات من المدينة
وال ـم ـي ـن ــاء «دون ش ـ ـ ــرط» ،أن «مـ ـع ــان ــاة ال ـمــواط ـن ـيــن
بمحافظة الحديدة هي من ممارسات الميليشيات
الـحــوثـيــة اإلي ــران ـي ــة ونـتـيـجــة عـبـثـهــا بــالـمـســاعــدات
اإلنسانية وتهريب األسلحة اإليرانية وتكريس موارد
الميناء إلطالة أمد حربها واعتداءاتها على المالحة
الدولية وتهديد دول الجوار».
وأش ـ ـ ــاد ه ـ ــادي بــال ـم ـب ـعــوث األمـ ـم ــي وبـمـســاعـيــه
وج ـ ـهـ ــوده ال ـح ـم ـي ــدة ن ـح ــو ال ـ ـسـ ــام ال ـم ــرت ـك ــز عـلــى
المرجعيات ا لـثــاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية
وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني
والـقــرارات األممية ذات الصلة وفــي مقدمتها القرار
.2216
مــن جهته ،قــال غريفيث« :سنعمل على التشاور
مع مختلف األطراف لبلورة الرؤى واألفكار الممكنة
المتسقة مع مرجعيات السالم والتأكيد على الجوانب
اإلنسانية في هذه المرحلة».
(الرياض ،صنعاء  -د ب أ ،رويترز)

مصر :ذبح  3أطفال يجدد المخاوف
من عصابات تجارة األعضاء

أكد وزير الداخلية األملاني
هورست زيهوفر تمسكه
بخطط إنشاء "مراكز عبور"
حدودية الستقبال الالجئني
رغم خالفه في ذلك مع "الحزب
االشتراكي الديمقراطي".
وأوضح الوزير في "الخطة
الشاملة للهجرة" التي طرحها
أمس ،في برلني أنه سيجري
تشكيل "نظام حدودي
جديد" على الحدود األملانية-
النمساوية ملنع دخول طالبي
اللجوء الذين تختص دول
أخرى في االتحاد األوروبي
بإجراءات لجوئهم.
وجاء في الخطة" :سننشئ من
أجل ذلك مراكز عبور ،تتم منها
إعادة طالبي اللجوء إلى الدول
املختصة بهم" .وكان زيهوفر
تحدث عن إنشاء "مراكز نقل"
على الحدود ،وذلك مراعاة
للخالف مع الحزب االشتراكي
الديمقراطي ،الشريك في
االئتالف الحاكم.

األرجنتين :عشرات اآلالف
يتظاهرون ضد «التقشف»

● انقسام في نقابة الصحافيين ● تحفظات برلمانية عن برنامج مدبولي

●

القاهرة – رامي ابراهيم

جـ ــدد ال ـع ـث ــور ع ـلــى ج ـثــث  3أط ـ ـفـ ــال ،م ـنــزوعــة
األحشاء ،بعد ذبحهم وفتح بطونهم ،صباح أمس،
ملقاة بالقرب من فندق شهير بمنطقة المريوطية
في محافظة الجيزة ،الشائعات لدى المصريين عن
وجود عصابات منظمة لتجارة األعضاء البشرية.
وتكثف أجـهــزة األم ــن المصرية جـهــودهــا لكشف
الغموض المحيط بالجريمة.
وكشف مصدر أمني بمديرية أمــن الجيزة ،أن
موظفة كــا نــت متجهة نحو محل عملها ،وخــال
س ـيــرهــا ع ـنــد ت ـقــاطــع شـ ــارع ال ـثــاث ـيــن م ــع ش ــارع
المريوطية ،وجدت كلبا ينهش في أكياس سوداء،
وظهر رأس رضيع .وأضاف المصدر أن عمر األول
سنة ،والثاني  3سنوات ،والثالث  5سنوات ،وأنهم
ً
ً
جميعا تم قتلهم ذبحا ،موضحا أن جميعهم من
أصحاب البشرة السمراء ،ومن المرجح أن يكونوا
األفارقة ،وأن جثث األطفال الثالثة
من المهاجرين ّ
عليها عالمات تعفن ،وهو ما يشير إلى أن واقعة
قتلهم ترجع لعدة أيام مضت.
وأكد المصدر أن الجثث مشوهة ،ولم يتم التأكد
بعد من فرضية سرقة بعض األعضاء منها ،وسيتم
حسم ذلك بعد فحص الجثث وتشريحها بواسطة
مصلحة الـطــب الـشــرعــي ،لكنه أفـصــح عــن وجــود

طعنات في بطون األطفال ،وأن أجزاء من أحشائهم
كانت تتدلى بالفعل خارج جثامينهم.
وتشهد مصر كل فترة قضية ترتبط بجريمة
ســرقــة األع ـضــاء الـبـشــريــة ،مما يثير مـخــاوف عن
وج ــود عـصــابــات منظمة تــرتـكــب عمليات خطف
األط ـ ـفـ ــال ل ـت ـن ـف ـيــذ ت ـ ـجـ ــارة األع ـ ـض ـ ــاء ،ف ـض ــا عــن
استخدامها في عمليات السحر المتعلقة بالتنقيب
عن اآلثار.
وأمــرت النيابة العامة بفحص بالغات التغيب
للتوصل إلى هوية األطفال الثالثة ،وإجراء تحليل
البصمة الوراثية لهم ،بينما يجري رجال المباحث
تـحــريــات مكثفة ح ــول الــواق ـعــة ،حـيــث يستمعون
ألقــوال أهالي الحي ،كما يتم مسح المنطقة التي
شهدت الواقعة ،لبيان ما إذا كانت هناك كاميرات
مراقبة التقطت صورة الجاني.
وكانت السلطات المصرية قد أعلنت في الثاني
والعشرين من شهر أغسطس الماضي ،توقيف 12
شخصا في محافظة الجيزة يشكلون شبكة لالتجار
باألعضاء البشرية ،وتشير تقارير أممية إلى ازدهار
هذه التجارة في مصر خالل العشرية األخيرة.

أزمة قانون الصحافة
في سياق آخر ،عقد مجلس نقابة الصحافيين

المصريين اجتماعا طارئا أمس ،لبحث طلب تقدم
به عشرات الصحافيين للدعوة إلى جمعية عمومية
طارئة لمواجهة مشروع قانون الصحافة واإلعالم
الجديد الذي يوصف بأنه "معاد للحريات" .وجاء
االجتماع وســط أجــواء انقسام شديد بالمجلس
وصلت إلى تلويح ستة من أعضائه باالستقالة إذا
ّ
لم تتبن النقابة التصعيد ضد القانون.
وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين ،محمد
سـعــد عـبــدالـحـفـيــظ لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" إن ال ــدع ــوة إلــى
جمعية عـمــومـيــة بــاتــت ف ــرض عـيــن عـلــى مجلس
النقابة ،السيما بعد أن تقدم نحو  500صحافي
للمطالبة بعقدها لمناقشة سبل مواجهة القانون
الـمـكـبــل لـلـحــريــات الـصـحــافـيــة ،وف ــق م ــا ج ــاء في
مالحظات مجلس الدولة على بعض مواده ،ووفق
ما أورده تقرير المجلس القومي لحقوق اإلنسان.

تحفظات برلمانية
ال ــى ذل ــك ،قــالــت م ـصــادر بــرلـمــانـيــة ،إن اللجنة
البرلمانية المكلفة بمراجعة برنامج الحكومة الذي
عرضه رئيس الوزراء على الجلسة العامة للمجلس
 3الجاري ،لديها عدد من التحفظات عن البرنامج
وصلت إلى  5تحفظات جوهرية ،صدرت من اللجان
الـفــرعـيــة الـمـكـلـفــة مــراجـعــة الـبــرنــامــج الـحـكــومــي،

مفتي الديار المصرية شوقي عالم مصافحا وزيــر الشؤون اإلسالمية السعودي عبداللطيف
ال الشيخ خالل حضور مؤتمر عن السالم واألمن في أفغانستان أمس (أ ف ب)
إضافة إلى  8مالحظات فرعية على البرنامج ،إال
أن الـمـصــادر ذات ـهــا أك ــدت أن هــذه التحفظات لن
تمنع حصول الحكومة على الثقة البرلمانية مطلع
األسبوع المقبل.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ "الجريدة" أن
اعتراضات اللجنة تتمثل أوال في محور التشغيل،
وثاني اعتراضات وتحفظات اللجنة حسبما أكدت
المصادر البند الخاص بالتأمين الصحي ،أما ثالث
االعتراضات فكان بخصوص محور محو األمية،
وأض ــاف ــت ال ـم ـصــادر ،أن راب ــع اع ـتــرضــات اللجنة
أن بــر نــا مــج الحكومة لــم يتعامل بشكل جيد مع

مسألة ضم االقتصاد غير الرسمي إلى االقتصاد
الرسمي للدولة ،أمــا خامس االعـتــرضــات ،والتي
احـتــواهــا تـقــريــر اللجنة الـبــرلـمــانـيــة ،فـهــو الـجــزء
الـخــاص بتحسين معيشة الـمــواطــن فــي برنامج
الحكومة ،واعتبرت اللجنة أن حديث الحكومة عن
خفض معدالت الفقر فضفاض دون توضيح نسبة
الخفض المستهدفة.
وأ ك ــدت أن اللجنة البرلمانية اجتمعت أ مــس
بوزير الــدولــة لشؤون مجلس الـنــواب المستشار
ع ـمــر مـ ـ ــروان وس ـل ـم ـتــه االعـ ـت ــراض ــات ف ــي مــذكــرة
مكتوبة.

تظاهر عشرات آالف األشخاص
في بوينس آيرس ضد توقيع
اتفاق مع صندوق النقد الدولي
وسياسة التقشف االقتصادي
للرئيس موريتسيو ماكري.
وقال أحد املتظاهرين ويدعى
نوربرتو ماراسكو" :نحن
هنا ...لنقول ال لصندوق النقد
الدولي ولعدم التخلي عن
مواردنا".
وشارك في التظاهرة التي
صادفت يوم عيد االستقالل
جمعيات للدفاع عن حقوق
اإلنسان ونقابات وأحزاب
سياسية معارضة من أجل
املطالبة بـ "تغيير وجهة"
سياسة حكومة وسط اليمني
وذلك على خلفية تضخم
وتباطؤ في االقتصاد.

ةديرجلا
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ماي :ال انتخابات مبكرة وال استفتاء جديدا على «بريكست»
• تمسكت برئاسة الحكومة وعينت هانت في «الخارجية» • موسكو :فرصة صغيرة لتحسن العالقات

مروحيات تحلق فوق الحي المالي بلندن بمناسبة مئوية سالح الجو الملكي البريطاني

بعدما رفضت الدعوة إلى
تنظيم انتخابات مبكرة وإجراء
استفتاء على االتفاق النهائي
للخروج من االتحاد األوروبي،
مؤكدة أنها لن تسعى لتأجيل
االنسحاب ،أكدت رئيسة الوزراء
البريطانية تيريزا ماي تصميمها
على البقاء في السلطة رغم
التهديد بحجب الثقة عنها بعد
استقالة وزيرين أساسيين في
حكومتها.

«روسيا اليوم» تدعو
وزير الخارجية
البريطاني المستقيل
إلى تقديم برنامج
«حياة الحيوانات»

تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية
تيريزا ماي ،البقاء في السلطة رغم
الـتـهــديــد بـحـجــب الـثـقــة عـنـهــا بعد
اس ـت ـق ــال ــة وزيـ ــريـ ــن أس ــاس ـي ـي ــن في
حكومتها بسبب خالف معها حول
نهجها لـ«بريكست».
وقـ ــدم وزيـ ــر «بــري ـك ـســت» ديـفـيــد
ديفيس ووزي ــر الخارجية بوريس
جونسون ،وكالهما مؤيد النفصال
تام وواضــح عن االتحاد األوروبــي،
استقالتهما بعد ظهر أمــس األول
معتبرين أن بريطانيا تسير نحو
«نصف بريكست» ،وستتحول إلى
«مستعمرة» لالتحاد األوروبي.
وع ـي ـنــت مـ ــاي خ ـل ـفــا ل ـه ـمــا على
وج ــه الـســرعــة وه ــي ت ـحــاول البقاء
على خطها رغم األوضاع العاصفة،
غ ـيــر أن ـه ــا ت ــواج ــه خ ـطــر تـصــويــت
ع ـلــى س ـحــب ال ـث ـقــة مـنـهــا ف ــي حــال
تحالف أنصار انفصال كامل وحاد
إلطاحتها.
وينص النظام الداخلي للحزب
على وجــوب موافقة  48نائبا كحد
أدنـ ــى لــرفــع الـمـســألــة إل ــى «الـلـجـنــة
 »1922المسؤولة عن تنظيم صفوف
المحافظين وبدء آلية تصويت على
الثقة .ويجب بعدها جمع أصــوات
 159نــائـبــا محافظا مــن أص ــل 316
إلسقاط رئيسة الحكومة ،وهو أمر
غير مضمون.
وكـتــب مــوقــع «بوليتيكو» أمــس،
«رغ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـص ـ ـخـ ــب ،فـ ـ ــإن الـ ـمـ ـع ــادل ــة
الحسابية فــي البرلمان لــم تتبدل.
وع ـ ـ ــدد أن ـ ـصـ ــار «ب ــري ـك ـس ــت» كــامــل
وواضـ ــح غـيــر ك ــاف ل ـطــرد م ــاي من
السلطة وفرض صيغتهم لبريكست
على مجلس العموم» .غير أن هذا ال

يعني أن ماي في مأمن ،ومــازال من
المحتمل استقالة أعضاء جدد في
حكومتها.
هـ ـ ـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ـ ــا أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده م ـ ـ ـنـ ـ ــاصـ ـ ــرون
لـ»بريكست» لصحيفة «ذي غارديان»
طالبين عدم كشف أسمائهم ،وقالوا
إن االسـتـقــاالت «ستتواصل واحــدة
ت ـلــو األخ ـ ــرى إل ــى أن تـتـخـلــص من
(خطة بريكست التي أقــرت الجمعة
خالل اجتماع لحكومتها في مقرها
الصيفي) أو ترحل بنفسها».
وتناولت الصحافة البريطانية،
أمــس ،أحــداث «االثنين الفوضوي»،
واع ـت ـب ــرت ال ــ«ت ــاي ـم ــز» أن اسـتـقــالــة
وزير الخارجية «لم تكن مفاجئة وال
مؤسفة» ،مذكرة بأن جونسون عمل
فــي الـمــاضــي صحافيا قـبــل إقالته
الستشهاده بتصريحات «فبركها
بنفسه».
وك ـت ـبــت صـحـيـفــة «دايـ ـل ــي مـيــل»
الـمــؤيــدة لــ«بــريـكـســت» ،أنـهــا «تفهم
خيبة أنصار بريكست وتشاطرهم
إي ــاه ــا» ،لكنها تخشى مــن مخاطر
زعــزعــة اسـتـقــرار الحكومة فــي هذه
ال ـمــرح ـلــة ال ـح ــرج ــة ال ـت ــي ت ـمــر بها
بــريـطــانـيــا فــي وق ــت يتحتم عليها
الـخــروج مــن االتـحــاد األوروب ــي في
مهلة أقل من تسعة أشهر.
ويأمل المفاوضون البريطانيون
واألوروب ـ ـ ـيـ ـ ــون ال ــذي ــن يـسـتــأنـفــون
مـ ـح ــادث ــاتـ ـه ــم األس ـ ـب ـ ــوع ال ـم ـق ـبــل،
ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ح ــول ش ــروط
االنسحاب البريطاني ووضع خطة
للعالقات التجارية المقبلة خالل
قمة يعقدها االتحاد االوروب ــي في
أكتوبر.
وذكـ ــرت «فــايـنــانـشــل تــايـمــز» أنــه

سلة أخبار
تايلند :إجالء جميع
العالقين في المغارة

تمكنت فرق اإلنقاذ من إجالء
كل العالقين في المغارة
بشمال تايلند ،وهم  12فتى
ومدربهم ُحبسوا داخلها قبل
أكثر من أسبوعين ،بعدما
أغرقتها األمطار.
وقالت وحدة القوات الخاصة
في البحرية التايلندية إن
«أعضاء فريق الخنازير البرية
لكرة القدم البالغ عددهم
 12ومدربهم ،أخرجوا من
المغارة» .ونقل الفتيان فور
إخراجهم من المغارة إلى
المستشفى ،وهم يعانون
حالة من الوهن ،لكن ّ
صحتهم
جيدة .وهنأ الرئيس األميركي
دونالد ترامب المنقذين،
وكتب على «تويتر»« :يا لها
من لحظة جميلة ،وعمل
رائع» .كما أعربت الحكومة
األلمانية عن ارتياحها عقب
نجاح عملية اإلنقاذ.

(رويترز)
«لـ ـ ــم ي ـب ــق سـ ـ ــوى ب ـض ـع ــة أس ــاب ـي ــع
إلتـمــام الـمـفــاوضــات حــول الـخــروج
مــن االتـحــاد األوروبـ ــي ،إنـهــا لحظة
حاسمة للبالد».
وحذر المستشار السابق لرئيسة
الـ ــوزراء نيك تيموثي فــي صحيفة
«ذي ص ــن» بــأنــه «م ــن خ ــال زعــزعــة
استقرار الحكومة ،فــإن المتمردين
يزعزعون استقرار بريكست نفسه.
استعدوا لخروج من دون اتفاق».
واسـ ـتـ ـق ــال ج ــون ـس ــون ف ــي وق ــت
ت ـ ــواج ـ ــه ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـم ـح ـطــات ال ــدول ـي ــة ال ـم ـه ـمــة وفــي
طليعتها قمة الحلف األطلسي اليوم
ً
وغــدا ،في بروكسل وزيــارة الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب لـلـنــدن
اعتبارا من الغد .كما أنه لم يشارك
في اجتماع وزراء خارجية البلقان
امس األول وأمس في لندن.
وعـيــن محله مـســاء أم ــس األول،
وزير الصحة جيريمي هانت ،الذي
كان من الداعين لبقاء بريطانيا في
االتحاد األوروبي قبل أن يبدل موقفه
وي ــدع ــم «ب ــري ـك ـس ــت» .ورب ـم ــا يقلب
تعيين هانت ،الذي شغل فترة طويلة
ً
منصب وزيــر الصحة ويعد حليفا
ً
مقربا لماي ،موازين الفريق الوزاري
ال ـم ـع ــاون ل ـهــا ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــدعــم
االنسحاب من االتحاد األوروبي.
أمـ ـ ــا وزيـ ـ ــر «ب ــريـ ـكـ ـس ــت» دي ـف ـيــد
ديفيس ،فحل محله دومينيك راب
( 44عــامــا) وهــو مــن المشككين في
جدوى االتحاد األوروبي.
وأمس األول ،قالت ماي ردا على
م ـطــال ـبــة احـ ــد ن ـ ــواب حـ ــزب الـعـمــال
ال ـم ـع ــارض خـ ــال جـلـســة لمجلس
العموم بضرورة الدعوة النتخابات

دوليات

أرملة المنشق ليو تشياوبو
غادرت الصين إلى ألمانيا

مبكرة ،ان «معظم الشعب وضع ثقته
بحزب المحافظين واختاره ليتولى
قيادة ملف الخروج» ،مؤكدة ثقتها
بالوصول الى اتفاق «يضع مصلحة
بريطانيا اوال» .كما أعلنت رئيسة
الوزراء ،أن بالدها لن تجري استفتاء
على االتـفــاق النهائي للخروج من
االتحاد األوروبي ولن تسعى لتأجيل
االنسحاب.
وجددت ماي تأكيدها ان بالدها
سـتـخــرج ي ــوم  29م ــارس  2019من
السوق االوروبية المشتركة واالتحاد
الجمركي ،وستتوقف عن االحتكام
لقرارات محكمة العدل االوروبية.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا لــن
تبحث تمديد العمل بــالـمــادة 50
مــن «م ـعــاهــدة لـشـبــونــة» المعنية
بإصالح االتحاد األوروبي ،مشيرة

إلى أن الشعب البريطاني يريد من
حكومته إنهاء مسألة االنسحاب
ال التصويت مجددا على االتفاق.
وتنص الـمــادة  50أنــه على أي
دولة عضو في االتحاد األوروبي
راغبة في الخروج من االتحاد ان
تحيط المجلس االوروب ـ ــي علما
بذلك ،وأن تتفاوض على االنسحاب
في مدة ال تتجاوز سنتين إال في
حالة موافقة جميع الدول االعضاء
االخرى على تمديد هذه الفترة.
وأث ـ ـ ــارت اس ـت ـقــالــة جــون ـســون،
ً
س ـخ ــري ــة وت ـه ـك ـم ــا الذعـ ـي ــن ل ــدى
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،وع ـل ـقــت
الـنــاطـقــة بــاســم الـخــارجـيــة مــاريــا
زاخ ــاروف ــا ،على االسـتـقــالــة قائلة
«إن سفينة الحكومة التي تقودها
تيريزا ماي أصبحت كثيرة الثقوب

لدرجة أن ملكة بريطانيا في غرابة
األطوار نفسها قد قفزت منها».
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،ع ـل ـقــت
مارغاريتا سيمونيان ،رئيسة تحرير
قناة «روسـيــا الـيــوم» على استقالة
ج ــونـ ـس ــون ،ق ــائ ـل ــة ب ـش ـكــل س ــاخ ــر:
«ب ــوري ــس ،تـعــال إل ـي ـنــا!» .وأضــافــت:
«ستحصل على برنامج خاص بك،
عـلــى سبيل الـمـثــال :بــرنــامــج حياة
الحيوانات».
وقال كونستانتين كوساتشوف،
خ ـب ـي ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فــي
المجلس االتحادي الروسي ،إن تغير
شـخـصـيــات الـحـكــومــة البريطانية
ينطوي على فرصة صغيرة لحدوث
تحول ولكن ذلك لن يغير شيئا من
ناحية المبدأ في السياسة المعادية
لروسيا.

ّ
كيم جونغ أون تفقد حقول البطاطا وتجاهل بومبيو

استقلت ليو تشيا ،أرملة
المنشق الصيني ،الحائز
جائزة نوبل للسالم ليو
تشياوبو ،التي كانت في
اإلقامة الجبرية في بكين
بحكم األمر الواقع ،طائرة
وغادرت الصين ،أمس.
وأظهرت صور نشرت على
مواقع التواصل االجتماعي
وصول ليو إلى العاصمة
الفنلندية هلسكني ،حيث
توقفت لبعض الوقت قبل
استئناف رحلتها إلى ألمانيا.
وفقدت الشاعرة ليو تشيا
( 57عاما) حرية التحرك منذ
حصل زوجها على جائزة
نوبل في  ،2010ولم يتغير
هذا الوضع منذ وفاته في
يوليو  2017إثر إصابته
بسرطان الكبد.

تايوان :اتهام الرئيس
السابق بخيانة األمانة

ً
الرئيس األميركي يتهم بكين بـ «الضغط سلبيا» على بيونغ يانغ
ألمحت وسائل االعــام الحكومية في بيونغ
يانغ ،أمــس ،إلــى ان الزعيم كيم جونغ اون ربما
ك ــان م ـش ـغــوال ج ــدا بـتـفـقــد ح ـق ــول ال ـب ـطــاطــا في
مقاطعة سامجيون النائية الشاسعة على الحدود
الصينية ،وذلك حال دون لقائه وزير الخارجية
االمـيــركــي مــايــك بومبيو ال ــذي زار بيونغ يانغ
يومين االسبوع الماضي.
وع ــادة مــا تـبــدأ وســائــل االع ــام الرسمية في
كوريا الشمالية نشراتها التلفزيونية وصفحاتها
االول ــى بــأخـبــار كـيــم ،لكن غيابه سبعة اي ــام عن
االخبار خالل زيارة بومبيو ،أثار التكهنات لدى
المراقبين حول مكان وجوده.
وح ــل الـلـغــز أم ــس عـنــدمــا بـثــت وكــالــة االنـبــاء
الكورية الشمالية الرسمية ما ال يقل عن اربعة
ت ـق ــاري ــر بـ ـش ــأن زيـ ــارتـ ــه ل ـس ــام ـج ـي ــون ،ال ـنــائ ـيــة
الشاسعة على الحدود الصينية ،أورد معظمها
تفاصيل اكثر من المعتاد حول زياراته «الميدانية
التوجيهية».
وقــالــت الــوكــالــة إن ــه فــي حـقــل زراع ــة البطاطا

زعيم كوريا الشمالية يتفقد البطاطا في سامجيون (رويترز)

في جونغهونغ ،لم يوجه كيم الفرق إلى ضرورة
زراعة اصناف عالية المحاصيل فحسب ،بل إلى
«ادخال اصناف مختلفة طيبة المذاق تضمن جودة
مــأكــوالت البطاطا المعالجة من ناحية االنتاج
وبالتالي رفع نوعية انتاج البطاطا أيضا».
وأث ـنــى كـيــم عـلــى الـمـســؤولـيــن فــي المقاطعة
القريبة مــن مــاونــت بيكتو ،الجبل ال ــذي يتمتع
برمزية روحية للشعب الـكــوري ،وتقول ماكينة
الدعاية في بيونغ يانغ انه المكان الفعلي الذي
ولد فيه والد الزعيم وسلفه ،كيم جونغ ايل.
وق ــال كيم ان الجبل «ارض مقدسة لـلـثــورة»،
وتسعى السلطات لجعله «نموذجا للبالد وحلما
للشيوعية» .ولم تحدد الوكالة متى حصلت تلك
الزيارة ،لكن كيم يونغ شول ،اكبر وأهم مساعدي
كيم ،قــال امــام مسؤول زائــر من سيول االسبوع
الماضي ان الزعيم يزور «منطقة محلية».
وأجـ ــرى بومبيو زيـ ــارة لبيونغ يــانــغ يومي
الجمعة والسبت سعيا للحصول على تفاصيل
لالتفاق على نزع السالح النووي ،الذي تم التوصل

إليه في القمة التاريخية الشهر الماضي بين كيم
والرئيس االميركي دونالد ترامب في سنغافورة.
وكــان البيت االبيض قد أعلن في وقت سابق
ان بومبيو سيلتقي كيم ،لكن ذلك اللقاء لم يتم.
والتقى بومبيو كيم يونغ شول فقط.
وأكد بومبيو ان المحادثات تحرز تقدما ،لكن
فور مغادرته وبخته وزارة الخارجية في كوريا
الشمالية م ـنــددة بمطالبه «االح ــادي ــة واالشـبــه
بعقلية العصابات» ولعدم تقديمه اي خطوات
ملموسة من الجانب االميركي.
وكتب ترامب كتب على «تويتر» انه «واثق» بأن
كيم سيحترم «عـقــد» نــزع الـســاح الـنــووي الــذي
وقعا عليه في القمة ،واتهم الصين الجار والحليف
الـ ـق ــوي ل ـك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ال ـم ـن ـعــزلــة بــالـسـعــي
لتقويض االتفاق .وكتب ترامب على «تويتر» أمس
األول ،ان الصين «ربما تفرض ضغوطا سلبية»
ردا على فــرض تعريفات جمركية عقابية على
البضائع الصينية.
(عواصم  -وكاالت)

ترامب :القمة مع بوتين قد تكون أسهل من قمة «الناتو»
توسك :عزيزتي أميركا ثمني حلفاءك فليس لديك الكثير منهم
تبادل كل من االتـحــاد األوروبــي
وال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة الـتـعـلـيـقــات
الالذعة امس ،في جدال حول االنفاق
الــدفــاعــي ،قبل يــوم مــن انـعـقــاد قمة
حـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي (ن ــات ــو) في
العاصمة البلجيكية بروكسل.
ووس ــط االس ـت ـعــدادات لعقد قمة
الحلف ،دعا الرئيس دونالد ترامب
حلفاءه األوروبيين لزيادة إنفاقهم
ع ـل ــى مـ ـج ــال ال ـ ــدف ـ ــاع ،ق ــائ ــا إن ـهــم
يحصلون على ميزة القوة العسكرية
األميركية مجانا معتبرا في سياق
عــرض برنامجه على الصحافيين
في حدائق البيت األبيض ،أن لقاءه
مــع الرئيس الــروســي فــي هلسنكي
االسبوع المقبل قد يكون أسهل من
قمة الناتو ومن زيارته لبريطانيا.
وقال ترامب الذي وصل بروكسل
مساء أمس« :أتوجه إلى أوروبا ،وأول
اجتماع سأعقده سيكون مع أعضاء
الـنــاتــو ،وال ــوالي ــات المتحدة تنفق

أكثر من أي دولــة أخــرى في الحلف
من أجل حماية الدول األعضاء ،وهذا
ليس عادال بالنسبة لدافع الضرائب
األميركي».
وبعد هذه التغريدة بوقت قصير،
وجـ ــه رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس األوروب ـ ـ ــي
دونـ ــالـ ــد ت ــوس ــك ردا ع ـل ــى ت ــرام ــب
«الن ـت ـقــاده دول االت ـح ــاد األوروبـ ــي
يــوم ـيــا ت ـقــري ـبــا» .وقـ ــال ت ــوس ــك في
مؤتمر صحافي« :عــزيــزي الرئيس
ترامب ،ليس لدى أميركا ولن يكون
لها حليف أفضل من أوروبا ،واليوم
ي ـن ـف ــق األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون ع ـل ــى ال ــدف ــاع
أكثر مما تنفقه روسيا مــرات عدة،
وينفقون المقدار نفسه الذي تنفقه
الصين» .وأضاف« :عزيزتي أميركا،
ثمني حلفاءك ،فأنت في كل األحوال
ليس لديك الكثير منهم» ،بينما دعا
الدول األوروبية ألن تزيد من انفاقها
على الدفاع.
ورد ترامب بعدها بدقائق قائال

فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة« :يـ ـج ــب ع ـل ــى ال ـ ــدول
األعـضــاء فــي الناتو أن تــدفــع أكثر،
ويـنـبـغــي عـلــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
أن تــدفــع أق ــل .وال ـح ــادث حاليا أمر
غير عادل».

وسعى توسك أيضا إلى «تبديد»
ال ـم ـقــولــة ال ـت ــي ت ـق ــول إن ال ــوالي ــات
المتحدة تحمي أوروب ــا بمفردها،
وقال« :عزيزي السيد الرئيس ،فضال
تذكر هذه األمور غدا عندما تشارك

في قمة الناتو ،وتذكر ذلك أيضا في
المقام األول عندما تلتقي الرئيس
الـ ــروسـ ــي ف ـي ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ـي ــن فــي
هلسنكي ،وجدير بالمعرفة دائما أن
تعلم من هو صديقك االستراتيجي

وما هي مشكلتك االستراتيجية».
ووصل ترامب إلى بروكسل مساء
امس ،وتعد قمة «الناتو» التي تبدأ
اليوم وتنتهي غــدا ،أول محطة من
جولة ترامب األوروبية ،وسيتوجه

المحكمة العليا تميل إلى اليمين
أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب،
أمــس األول ،اخـتـيــار الـقــاضــي المحافظ بريت
كــافــانــو مرشحه للمحكمة العليا ،فــي خطوة
مــن شأنها تكريس هيمنة اليمين على أعلى
هيئة قضائية فــي الــواليــات المتحدة تفصل
ً
خصوصا في المسائل األساسية التي ينقسم
حولها المجتمع.
وقال ترامب في تصريحات في البيت االبيض،
إن كافانو «يتمتع بمؤهالت ال تشوبها شائبة،
ومميزات ال نظير لها ،وبالتزام ُمثبت بالمساواة

فــي الـعــدالــة بحسب مــا يمليه الـقــانــون» .ويأتي
التعيين بـعــد الـتـقــاعــد غـيــر الـمـتــوقــع للقاضي
أن ـتــونــي كـيـنـيــدي أح ــد ال ـق ـضــاة الـتـسـعــة الــذيــن
يعينون مدى الحياة في المحكمة العليا .وستكون
الثانية منذ تولي ترامب مهامه ،وقد سبق ّ
وعين
ً
ً
ً
قاضيا شابا محافظا هو نيل غورسيتش في
.2017
ً
ً
ً
ولعب القاضي كينيدي ( 81عاما) دورا محوريا
فهو محافظ حول مواضيع مثل األسلحة النارية
وتمويل الحمالت االنتخابية لكنه تقدمي حول

مسائل مثل االجهاض والتمييز اإليجابي وزواج
المثليين.
ً
وغــالـبــا مــا ك ــان كينيدي يشكل الـفـصــل بين
أربعة قضاة محافظين يقودهم جون روبرتس
وأربعة تقدميين .وانتقدت شخصيات ديمقراطية
تــرشـيــح كــافــانــو لـكــن األقـلـيــة الــديـمـقــراطـيــة في
مجلس الشيوخ غير قادرة على منع تعيينه .في
المقابل ،رحب الجمهوريون باختيار الرئيس بمن
فيهم السناتور الجمهوري النافذ جــون ماكين
المعارض لترامب.

ب ـعــدهــا ف ــي زي ـ ــارة ل ـبــري ـطــان ـيــا ،ثم
يتوجه إلى هلسنكي لعقد لقاء القمة
الـمــرتـقــب مــع بــوتـيــن .وق ــال تــرامــب
إنـ ــه ل ـيــس بــوس ـعــه أن ي ـط ـلــق على
بوتين صديقا أو عدوا ،لكنه وصفه
بالمنافس.
وفي موسكو ،أعلن الناطق باسم
الكرملين ديمتري بيسكوف «عالقتنا
بالحلف االطلسي معروفة تماما،
هذا الحلف هو ثمرة الحرب الباردة
والمواجهة في تلك الفترة .وقد تشكل
من اجل المواجهة وباسمها».
وأك ـ ــد ان «كـ ــل م ــا ي ـق ــوم ب ــه على
المدى البعيد التقدم نحو حدودنا
وتطوير بنيته التحتية العسكرية
في اتجاه حدودنا يؤكد في كل مرة
جوهر هذا التحالف» ،مشيرا الى ان
روسـيــا تحافظ رغــم كــل شــيء على
«اتصاالت متواضعة الى حد ما» مع
الحلف االطلسي.
(عواصم  -وكاالت)

ذكر اإلعالم التايواني
الرسمي أنه تم توجيه تهمة
خيانة األمانة ضد الرئيس
السابق ،ما ينغ جيو ،بسبب
ضلوعه في التصرف بأصول
مملوكة للحزب القومي.
وتتضمن الئحة االتهام
تصرف الحزب في «شركة
تلفزيون الصين» و«هيئة
إذاعة الصين» و«شركة
سنترال موشن للتصوير» في
الفترة بين أواخر عام 2005
وأواخر عام .2006
وأكد مكتب المدعي العام
لمقاطعة تايبيه في بيان،
إن «ما ،كان رئيس الحزب
خالل تلك الفترة ،وأن ممثلي
االدعاء يأملون أن يصدر
القضاة أحكاما مشددة ليس
فقط بحق جيو ،بل واثنين
آخرين من المتهمين».

أفغانستان :انتحاري
ً
«داعشي» يقتل  12شخصا

في أحدث حلقة من اعمال
العنف الدامية التي تهز
افغانستان ،فجر انتحاري
نفسه قرب آلية لقوات األمن
االفغانية ،أمس ،مما أدى الى
مقتل  12شخصا على األقل
غالبيتهم من المدنيين.
وأدى التفجير الذي وقع
في مدينة جالل أباد (شرق)
الى إصابة خمسة آخرين
واشتعال النيران في محطة
وقود مجاورة.
وأعلن تنظيم «داعش»
مسؤوليته عن الهجوم عبر
وكالة «أعماق» التابعة له.

ةديرجلا
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ترقب وتفاؤل وحذر في اجتماع الحكومة مع «األولمبية الدولية» اليوم
الرياضة الكويتية أمام مفترق طرق لرفع الظلم عنها
حازم ماهر

ترقب وحذر وتفاؤل يغلف
األجواء الرياضية قبل االجتماع
المصيري الذي تعقده الحكومة
مع وفد اللجنة األولمبية الدولية
اليوم ،والذي يأتي من أجل رفع
تعليق النشاط الرياضي على
المستوى الخارجي.

وســط تــرقــب مغلف بالتفاؤل
ومـ ـم ــزوج ب ــال ـح ــذر ال ـش ــدي ــد من
الشارع الرياضي بسبب تحركات
المنتفعين من الرياضة باإلبقاء
على أزمتها كما هي دون إيجاد
حــل ل ـهــا ،تـعـقــد الـحـكــومــة الـيــوم
عـ ــدة اج ـت ـمــاعــات ب ـم ـنــزلــة حجر
ال ـ ــزاوي ـ ــة مـ ــن أج ـ ــل رف ـ ــع تـعـلـيــق
نـشــاط الــريــاضــة الـكــويـتـيــة على
ال ـم ـس ـتــوى الـ ـخ ــارج ــي ،م ــع وفــد
اللجنة األولمبية الــدولـيــة الــذي
يترأسه نائب المدير العام للجنة
مدير العالقات مع اللجان األهلية
بيرو ميرو.
وعـ ـ ـق ـ ــد اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم فــي
ال ـكــويــت ،يـعـتـبــر ،مــن دون أدنــى
شك ،انتصارا حقيقيا للرياضة
الكويتية ،خصوصا في ظل تزمت
وتعنت "األولمبية الــدولـيــة" في
االجتماع مع الحكومة الرياضية
لبحث ملف رفع تعليق النشاط
إال فـ ــي حـ ـ ــال ت ـل ـب ـي ــة ش ــروط ـه ــا
الـ ـث ــاث ــة ال ـم ـت ـم ـث ـل ــة ف ـ ــي إعـ ـ ــادة
مجالس إدارة اللجنة األولمبية
واالتحادات الرياضية المنحلة،
وتـ ـع ــدي ــل الـ ـق ــوانـ ـي ــن ال ــوط ـن ـي ــة،
والتنازل عن القضايا المرفوعة
م ـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ـل ــى ال ـه ـي ـئ ــات
ال ــري ــاض ـي ــة ال ـم ـح ـل ـيــة وال ـق ــاري ــة
والدولية أمــام القضاء الكويتي
والسويسري.

خطوات مهمة
ومـ ـ ــن الـ ـم ــؤك ــد أن ال ـح ـك ــوم ــة
ات ـ ـخـ ــذت خ ـ ـطـ ــوات م ـه ـم ــة خ ــال
الفترة الماضية ،لبت من خاللها
ش ــرط ــي ال ـت ـن ــازل ع ــن ال ـق ـضــايــا،
وت ـع ــدي ــل ال ـق ــوان ـي ــن الــريــاض ـيــة
بإصدار قانون رياضي جديد نال
ثقة االتـحــاد الــدولــي لكرة القدم،
والـ ـ ــذي ع ـلــى أث ـ ــره ع ـ ــادت ال ـكــرة
للحياة مجددا ،بعد توقف استمر

عامين وشهرين ،في حين باتت
تلبية شرط إعادة مجالس إدارات
الهيئات الرياضية المنحلة في
يــد الجمعية الـعـمــومـيــة ،والـتــي
تـ ـ ـن ـ ــادي "األول ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــة ال ــدولـ ـي ــة"
واالت ـ ـحـ ــادات ال ــدول ـي ــة وال ـقــاريــة
ب ـت ـف ـع ـيــل دور ال ـع ـم ــوم ـي ــات فــي
اتخاذ العديد من الـقــرارات التي
تراها صحيحة.
وتحولت دفة األمور لمصلحة
ال ــري ــاض ــة الـكــويـتـيــة ف ــي الـفـتــرة
األخ ـيــرة ،بعدما لمس مسؤولو
"األولمبية الــدولـيــة" مــدى الظلم
الـ ـ ــذي ت ـع ــرض ــت ل ـ ــه ،ل ــذل ــك ب ــدت
أك ـث ــر م ــرون ــة ع ــن ذي ق ـب ــل ،لكن
يـب ـقــى الـ ـس ــؤال األهـ ـ ــم ،وهـ ــو هل
س ـت ـس ـت ـم ــر الـ ـلـ ـجـ ـن ــة عـ ـل ــى ه ــذا
الموقف ،أم سينجح المنتفعون
مــن الــريــاضــة فــي بعثرة األوراق
مجددا ،ليختلط الحابل بالنابل
وتعود األزمــة الرياضية مجددا
إلى نقطة البداية؟!

االجتماع األول
ً
ووفقا لجدول الزيارة ،فإن وفد
اللجنة الدولية سيعقد اجتماعا
فـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــاس ـ ـعـ ــة والـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــف مــن
صباح اليوم بمقر الهيئة العامة
للرياضة ،بحضور المدير العام
للهيئة د .حمود فليطح ،والخبير
الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوري مـ ـحـ ـم ــد الـ ـفـ ـيـ ـل ــي،
ومستشار الهيئة د .صقر المال،
و ه ـنــاك تــو جـيــه بتسهيل مهمة
وفد األولمبية الدولية.
وإذا وا ص ـ ـ ـلـ ـ ــت "األو ل ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــة
ال ــدولـ ـي ــة" مــوق ـف ـهــا الـ ــرامـ ــي إل ــى
إنصاف الرياضة الكويتية بعيدا
ع ــن الـتـعـنــت وال ـت ــزم ــت ،وس ــارت
األم ـ ـ ــور ف ــي طــري ـق ـهــا الـصـحـيــح
والسليم ،فإن قرارا سيصدر خالل
ا لـســا عــات القليلة المقبلة برفع
تعليق النشاط الرياضي ســواء

جانب من االجتماع االول بين وفد الكويت واالولمبية الدولية
بشكل مؤقت أو مستمر.
وي ـع ـقــب ذل ــك الـ ـق ــرار االت ـفــاق
على خريطة الطريق لحل األزمة
بـشـكــل ن ـهــائــي ،ثــم االت ـف ــاق على
تشكيل لجنة تسوية على غــرار
ال ـل ـج ـنــة الـ ـت ــي ش ـك ـل ـهــا االتـ ـح ــاد
الــدولــي لـكــرة الـقــدم (فـيـفــا) ،على
أن تتشكل من طرفي الخالف في
الرياضة ،والتي تتمثل مهمتها
فــي مــراجـعــة األنـظـمــة األساسية
لجميع الـهـيـئــات الــريــاضـيــة ،ثم
اعتمادها ،على أن يتم في وقت
الح ــق تـحــديــد مــوعــد انـتـخــابــات
األنــديــة ،والـتــي ستشرف عليها
ل ـج ـنــة ال ـت ـس ــوي ــة ،ف ــي ح ـيــن تتم
الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوة إلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
االتـ ـح ــادات الــريــاض ـيــة ف ــي وقــت
الحـ ــق ك ـخ ـطــوة أخـ ـي ــرة ف ــي هــذا
الملف.
وقـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـصـ ـ ـط ـ ــدم ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة

منتخب التايكوندو يحقق  10ميداليات
في بطولة دولية باألردن
حـ ـ ـ ـق ـ ـ ــق م ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ــب ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت
ل ـل ـت ــاي ـك ــون ــدو  10م ـي ــدال ـي ــات فــي
بطولة "الحسن الدولية المفتوحة
ل ـل ـت ــاي ـك ــون ــدو  -جـ ـ ـ ـ ـ ــي.ون" ،ال ـت ــي
استضافها األردن ،بمشاركة أكثر
من  1400العب والعبة من  31دولة،
من بينها  16دولة عربية.
واس ـ ـت ـ ـطـ ــاع العـ ـب ــو ال ـم ـن ـت ـخــب
تـحـقـيــق م ـيــدال ـيــة ذه ـب ـيــة واحـ ــدة
وم ـي ــدال ـي ـت ـي ــن ف ـض ـي ـت ـيــن وس ـب ــع
ميداليات برونزية لفئات الناشئين
والشباب والرجال بمختلف األوزان
ضمن منافسات البطولة على مدى
يومين متتاليين.
وقال نائب رئيس االتحاد للعبة
رئ ـي ــس ال ــوف ــد إلـ ــى األردن هــانــي
الـمــرشــاد ،بعد اخـتـتــام منافسات
البطولة ،أمــس األول ،إن البطولة
المقامة تحت مظلة االتحاد الدولي
للتايكوندو ،واستضافتها مدينة
الحسين الرياضية فــي العاصمة
(عـمــان) ،شهدت منافسات "قوية"
بين الالعبين والفرق المشاركة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
ال ـب ـط ــول ــة ح ـق ـق ــت أه ـ ــم أه ــدافـ ـه ــا،
بإكساب عناصر المنتخب الكويتي
مـ ــزيـ ــدا مـ ــن الـ ـخـ ـب ــرة والـ ـمـ ـه ــارات
واالحتكاك الرياضي مع الالعبين

«وادا» و«فض المنازعات»
تدعمان الملف

منتخب التايكوندو يحمل علم الكويت في البطولة

ب ــ"األول ـم ـب ـي ــة ال ــدول ـي ــة" م ـج ــددا،
فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــال اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة
لـشـخـصـيــات عـمـلــت ع ـلــى إث ــارة
األزم ــة الرياضية ،والتسبب في
تعليق ا لـنـشــاط عـلــى المستوى
ال ـخ ــارج ــي ،لــذلــك الب ــد أن يـكــون
االخـتـيــار توافقيا بين الطرفين
(الحكومة واللجنة الدولية).

االجتماع الثاني
وت ـع ـقــد "األول ـم ـب ـي ــة الــدول ـيــة"
اج ـت ـم ــاع ــا ابـ ـ ـت ـ ــداء مـ ــن ال ـس ــاع ــة
ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة ع ـ ـص ـ ــرا ،م ـ ــع ال ـل ـج ـن ــة
ال ـ ـ ـ ــوزاري ـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـكـ ـلـ ـف ــة ب ــال ـم ـل ــف
ال ــري ــاض ــي ،وهـ ــم وزيـ ـ ــر اإلعـ ــام
وزي ـ ــر ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـبــاب
محمد الجبري ،ووزيــر التجارة
والصناعة خالد الروضان ،ووزير
ال ـعــدل وزي ــر األوقـ ــاف وال ـشــؤون

اإلســام ـيــة الـمـسـتـشــار الــدكـتــور
فـهــد محمد الـعـفــاســي وغـيــرهــم،
حيث ستتم مناقشة الملف ،وأبرز
ما شهدته اللجنة مع مسؤولي
الهيئة.
وثمة احـتـمــاالت بعقد رئيس
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم
ورئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ جــابــر الـمـبــارك اجتماعا
مع الوفد.
الجدير بالذكر أن وفد الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ــري ــاض ــة ب ــرئ ــاس ــة د.
حمود فليطح كان قد اجتمع مع
مسؤولي "األولمبية الدولية" في
مدينة لوزان السويسرية يوم 25
أبريل الماضي ،وكــان االجتماع
مثمرا للغاية ،خصوصا أن وفد
الهيئة نجح في إقناع مسؤولي
اللجنة الدولية بالتعامل بشكل
مختلف مع ملف األزمة.

ثمة أمران في منتهى األهمية يعضدان موقف الرياضة
الكويتية خالل اجتماع اليوم بين الحكومة ووفد اللجنة
األولمبية الدولية ،يتمثل أولهما في رفع الوكالة العالمية
ً
لمكافحة المنشطات "وادا" الحظر الذي كان مفروضا على
الكويت في الفترة األخيرة ،مما يعني أن اإلشكالية األكبر
قد ذهبت أدراج الرياح ،علما بأن "األولمبية الدولية" كانت
تتحجج بهذا الحظر بشكل دائم.
كذلك ،ال تمانع الحكومة إنشاء لجنة لفض المنازعات،
على أن تكون مستقلة وغير خاضعة للقضاء ،وهو أمر من
شــأ نــه أن يقضي على حجج "األو لـمـبـيــة" ا لــوا هـيــة ،ويعيد
الرياضة إلى الساحة الرياضية الدولية.

أكاديمية خاصة لإلسكواش بمجمع سالم الصباح
أع ـل ــن اتـ ـح ــاد اإلس ـ ـكـ ــواش مــواف ـق ـتــه على
مقترح رئيس مجلس إدارتــه عادل الغريب،
بإنشاء أكاديمية مختصة باللعبة ،اعتبارا
م ــن األسـ ـب ــوع ال ـم ـق ـبــل ع ـلــى م ــاع ــب مجمع
الشيخ سالم الصباح الدولي بمنطقة جنوب
السرة.
وق ــال االت ـح ــاد ،ف ــي ب ـيــان ص ـحــافــي ،أمــس
األول ،إن األكاديمية ستخدم اللعبة ،وتسهم
في االرتـقــاء بالمستوى الفني لها ،ونشرها
على نطاق أوسع محليا ،مشيرا إلى أنه ستتم
االستعانة بمدربين على مستوى عال ،لضمان
تأسيس الالعبين بالشكل الصحيح.
وأضـ ــاف أن "األكــادي ـم ـيــة ال تـقـتـصــر على
استقبال البراعم والناشئين فقط ،بل تستقبل

أيضا فئة الرجال لمن يريد أن يتعرف على
اللعبة ويتعلمها".
وأوض ـ ــح ال ـغــريــب أن ع ـلــى أول ـي ــاء األم ــور
الراغبين بتسجيل أبنائهم الحضور إلى مقر
االتحاد بجنوب السرة للتعرف على الشروط
واالطالع على المالعب.
وذكر أن االتحاد سينفذ هذه الفكرة ألول
مرة ،حيث يسعى مجلس اإلدارة للتركيز على
القاعدة بضم مجموعة كبيرة من الالعبين
الـصـغــار ،لـضـمــان اكـتـســاب الـخـبــرات الفنية
والمنافسة على المراكز األولى في حال رفع
اإليـقــاف والمشاركة خارجيا ،متمنيا عودة
اإلسكواش الكويتي لتألقه خليجيا وعربيا
إقليميا.

وكشف أن مجلس اإلدارة قــرر فــي اجتماعه
األخير مخاطبة الهيئة العامة للرياضة ،لتوفير
مـعـسـكــرات خــارج ـيــة لـجـمـيــع ال ـف ـئــات م ــن أجــل
اكتساب المزيد من الخبرات ،من خالل االحتكاك
المباشر مع العبين دوليين من الدول األخرى ،ما
يسهم في رفع المستوى الفني لالعبين.
في سياق متصل ،لفت الغريب إلــى أن لجنة
المنتخبات اخ ـتــارت  36العـبــا لجميع الفئات
الـسـنـيــة ،وب ــدأت مــرحـلــة اإلعـ ــداد لــاعـبـيــن ،بعد
انتهاء الفترة الدراسية خالل رمضان الماضي،
مبينا أن الالعبين المختارين التزموا بالتدريبات
اليومية على فترتين صباحية ومسائية ،بقيادة
الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية.
(كونا)

البديوي يشيد بنتائج فريق الدراجات المائية
ال ـعــال ـم ـي ـيــن وال ـ ـعـ ــرب وإعـ ــدادهـ ــم
لالستحقاقات المقبلة.
وأك ـ ـ ــد ال ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى تـحـقـيــق
أف ـ ـض ـ ــل ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
ال ـم ـنــاف ـســات وال ـب ـط ــوالت ال ـقــاريــة
والعالمية التي تشارك فيها فرق

التايكوندو الكويتية.
وح ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــق كـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــب
عـبــدالــرحـمــن الـهــاجــري الميدالية
الذهبية ،والالعبين طالل الحربي
وناصر أمير ميداليتين فضيتين.
كما حقق الميداليات البرونزية

الالعبون تركي المطيري وغــازي
حسين وعـبــدالـلــه م ـمــدوح وبـنــدر
ال ـع ـنــزي وع ـبــدال ـعــزيــز ال ــدوس ــري
وسلمان العجمي وعبدالمحسن
زكريا.
(كونا)

فاز فريق الدراجات المائية بأربع ميداليات في بطولة االتحاد األوروبي
للدراجات المائية ،التي أقيمت في بلجيكا من  4حتى  8يوليو الجاري.
وقال سفير الكويت لدى بلجيكا واالتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي
جاسم البديوي ،لدى لقائه الفريق ،إن السفارة على استعداد لتقديم كل الخدمات
والتسهيالت لمختلف الوفود الكويتية التي تزور بلجيكا.
وهنأ البديوي أعضاء الفريق على الفوز بالميداليات األربع ،وهي ذهبية
واحــدة وفضية وبرونزيتان ،مضيفا أن الفريق الكويتي كان أكبر الفائزين
بالميداليات في البطولة التي نظمها االتحاد البلجيكي للعبة جنوب غربي
بلجيكا.
واضاف" :نحن حريصون على تعزيز عالقات الكويت مع بلجيكا في مختلف
المجاالت" ،معتبرا أن الرياضة مجال خصب للثقافات أن تلتقي ،وللشباب أن
يتبادلوا اآلراء واألفكار بطريقة حضارية.

من جانبه ،ذكر المتسابق عبدالرحمن العمر ،في تصريح ،انه فاز بميدالية
ذهبية في فئة "رون.اباوت" ،مؤكدا أن المنافسة في هذه الفئة كانت قوية ،وهي
أول مشاركة له في هذا الفئة.
من جهته ،أفاد المتسابق سالم المطوع ،في تصريح ،بأنه فاز بالميدالية
الفضية في فئة الصنف "الواقف المحدود" ،والميدالية البرونزية في الفئة
نفسها ،معربا عن اعتزازه بهذا الفوز.
وفاز المتسابق محمد إبراهيم بالميدالية الفضية في فئة "برو" ،وقال عنها
إنها "أكبر وأصعب فئة في البطوالت".
وشاركت  31دولة ،بينها دول من مجلس التعاون الخليجي ،في البطولة التي
اختتمت أمس بمشاركة  299متسابقا في رياضة الدراجات المائية.
(كونا)

ً
«ناشئي اليد» بدأ تدريباته المحلية استعدادا لمعسكر هنغاريا
•

محمد عبدالعزيز

بدأت أمس األول فترة التدريب المحلية
لـمـنـتـخــب الـنــاشـئـيــن ت ـحــت  17س ـنــة لـكــرة
اليد على صالة مركز الشهيد فهد األحمد
بالدعية تحت قيادة الجهاز الفني الوطني
المكون من المدرب محمد مبارك ومساعديه
ً
مساعد ونــايــف الــرنــدي اسـتـعــدادا لخوض
المعسكر التدريبي الصيفي فــي هنغاريا
أواخر الشهر الجري.
وح ـضــر ال ـح ـصــة ال ـتــدري ـب ـيــة األول ـ ــى 26
ً
العبا اشتملت على تمرينات بدنية لتهيئة
الالعبين بعد توقفهم منذ نهاية منافسات
الـ ـم ــوس ــم ال ـم ـن ـق ـض ــي إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى بـعــض
التدريبات باستخدام الكرة.

برنامج مكثف
توجيه الالعبين قبل التدريب (تصوير جورج رجي)

وأك ــد ال ـم ــدرب م ـبــارك أن ال ـج ـهــاز الفني
ً
ً
وضع برنامجا مكثفا إلعداد الفريق بالشكل
ً
ال ــائ ــق مـحـلـيــا ق ـبــل س ـف ــره إل ــى الـمـعـسـكــر

ً
ال ـخــارجــي ،مـشـيــرا إل ــى الـتــركـيــز فــي األي ــام
الـثــاثــة األول ــى عـلــى الـجــانــب الـبــدنــي لرفع
معدالت اللياقة البدنية وتدريبات التقوية
العضلية ،وتهيئة الالعبين لالنتقال إلى
التدريبات الفنية والتكتيكية " الخططية"
في المرحلة الثانية.
وأشاد بحضور الالعبين من بداية الفترة
ً
التدريبية موضحا أن المنتخب يضم أفضل
العناصر الموجودة في هذه المرحلة السنية
ومستواهم مباشرة لخلق جيل جديد قادر
على دعم المنتخبات الوطنية في المرحلة
المقبلة.

التصفية األسبوع المقبل
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال م ـســاعــد الـ ــرنـ ــدي ،إن "
ً
ً
المنتخب يضم حاليا  34ال عـبــا وستكون
التصفية األولية األسبوع المقبل بعد تكوين
رؤية واضحة عن جميع الالعبين وظروفهم،
على أن تكون التصفية النهائية للوصول
للعدد المطلوب للسفر للمعسكر وهــو 20

ً
ً
العبا قبل السفر مباشرة ،مضيفا أن برنامج
المعسكر يتضمن إ قــا مــة  3أو  4مـبــار يــات
تجريبية مع بعض الفرق قبل المشاركة في
بطولة "سلي كاب" الهنغارية الدولية.
ولفت إلى احتمال إقامة مباراة تجريبية
أو اثنتين مع منتخب الشباب في الكويت
قـبــل الـسـفــر مــن أج ــل االح ـت ـكــاك والتطبيق
الخططي قبل المعسكر الهنغاري.
مــن جهته أع ــرب ال ـم ــدرب نــايــف الــرنــدي
عن سعادته باالنضمام إلى الجهاز الفني
ً
لمنتخب الناشئين مــو جـهــا الشكر لهيئة
تدريبات المنتخب الوطنية برئاسة رئيس
ً
االتـحــاد نــاصــر بــومــرزوق متمنيا أن يقدم
اإلضافة الالزمة للفريق في هذه المرحلة.
وقال الرندي" ،الجدية والحماس واضحان
على الالعبين من التدريب األول ،والجميع
ي ـع ـم ـلــون ج ــاه ــدي ــن ع ـلــى ح ـجــز أم ـك ـنــة في
التشكيلة األساسية للمنتخب والمشاركة في
ً
المعسكر الخارجي ،مؤكدا ان البقاء سيكون
لألفضل من جميع الجوانب".

توجه العتماد مواعيد
بطوالت «الكرة»
علمت "الجريدة" أن التوجه السائد
داخل لجنة المسابقات باتحاد الكرة
برئاسة عضو مجلس اإلدارة خالد
الشمري يتمثل في اعتماد المواعيد
ال ـخــاصــة بـمــوعــد ان ـط ــاق بـطــوالت
ال ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل ،إذ ي ـق ــام يـ ــوم 18
أغسطس المقبل لقاء السوبر الذي
يجمع القادسية والـكــويــت ،على أن
تقام الجولة األولى للدوري الممتاز
يومي  26و 27الشهر ذات ــه ،ودوري
ً
الدرجة األولى  28منه أيضا.
أما بطولة كأس سمو ولي العهد
فستقام خــال شهر يناير المقبل،
فــي حـيــن ت ـقــام بـطــولــة ك ــأس سمو
األمير في شهر أبريل المقبل.
وك ــان األم ــر اسـتـقــر ل ــدى رئيس
لجنة الـمـســابـقــات وعـضــو مجلس
اإلدارة جابر الزنكي على المواعيد
ً
ً
ال ـمــذكــورة سـلـفــا ،ن ـظــرا إل ــى ضيق
ال ــوق ــت ،إذ تـشـهــد أش ـهــر سبتمبر
وأكتوبر ونوفمبر "الفيفا داي".

ةديرجلا

sports@aljarida●com

•
العدد  / 3833األربعاء  11يوليو 2018م  27 /شوال 1439هـ

٢٧

رياضة

«صاروخ ماديرا» يحط
في أرض «السيدة العجوز»

ً
رونالدو العبا ليوفنتوس بـ  105ماليين يورو
أكد نادي ريال مدريد اإلسباني
لكرة القدم انتقال المهاجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
إلى فريق يوفنتوس ،حامل لقب
الدوري اإليطالي.

أع ـل ــن ري ـ ــال م ــدري ــد االس ـب ــان ــي
بـطــل اوروب ـ ــا أم ــس ان ـت ـقــال هــدافــه
كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ال ــى ن ــادي
"السيدة العجوز" ،في حين اعتبر
الـنـجــم الـبــرتـغــالــي ان الــوقــت حــان
"لمرحلة جديدة" في حياته.
وث ـم ــن ري ـ ــال م ــدري ــد ،ف ــي بـيــان
بـمــوقـعــه ع ـلــى االن ـت ــرن ــت ،م ـشــوار
كريستيانو رونــالــدو مع العمالق
االس ـب ــان ــي ،مـعـلـنــا مــواف ـق ـتــه على
انـتـقــال كريستيانو رونــالــدو إلى
يوفنتوس بناء على طلب الالعب
ورغبته.
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع" :ن ـ ـت ـ ـق ـ ــدم ب ــالـ ـشـ ـك ــر
والـعــرفــان لالعب الــذي أثبت انه
األفـضــل فــي الـعــالــم ،وســاعــد في
كـتــابــة واح ــد مــن أروع الـفـصــول
ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـن ــادي وكـ ــرة ال ـقــدم
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،و"إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ــى كــل
األلقاب والمباريات التي فاز بها
خـ ــال ت ـســع سـ ـن ــوات م ـع ـنــا كــان
كريستيانو رونالدو دائما مثال
يحتذى في االلتزام والعمل الجاد

والتحلي بالمسؤولية والموهبة
والرغبة الدائمة في التفوق على
نفسه".
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـ ـنـ ــادي فـ ــي ب ـيــانــه
أن كريستيانو "أص ـبــح الـهــداف
التاريخي لريال مدريد برصيد
 451هدفا في  438مباراة ،وحصد
إجماال  16لقبا من بينها أربعة
لـ ـ ـ ــدوري األب ـ ـ ـطـ ـ ــال ،م ـن ـه ــا ثــاثــة
متتالية ،وأربـعــة ألـقــاب فــي آخر
ً
خمسة مواسم" ،مبينا أنه "على
المستوى الشخصي وبقميص
الريال ،فاز بجائزة الكرة الذهبية
أربـ ـ ــع مـ ـ ـ ــرات ،وجـ ــائـ ــزة األف ـض ــل
مــن الفيفا مــرتـيــن ،وث ــاث مــرات
بالحذاء الذهبي األوروبي ،إضافة
إلى العديد من الجوائز األخرى".
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي أن رون ـ ــال ـ ــدو
"سيظل دائـمــا واح ــدا مــن رمــوزه
الكبيرة وملهما لألجيال القادمة،
كما سيظل ريال مدريد بيتا له".
ولم يكشف الريال اي تفاصيل
عن الصفقة وقيمتها ،لكن وسائل

ً
بوفون يسعى ليكون أساسيا
أكـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارس اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي
جانلويجي بوفون ،أنه يضع
نصب عينيه المركز األساسي
بين الخشبات الثالث لمرمى
نــاديــه ال ـجــديــد ،بــاريــس ســان
جــر مــان الفرنسي ،ا لــذي قدمه
رسميا أمس األول.
وو ق ـ ــع ب ــو ف ــون ( 40ع ــا م ــا)،
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـ ــي نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة
الموسم المنصرم رحيله عن
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ،الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،ع ـق ــدا
لـ ـسـ ـن ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ــع الـ ـ ـن ـ ــادي
ال ـب ــاري ـس ــي ،ال ـم ـم ـلــوك لـشــركــة
قطر لالستثمارات الرياضية،
م ـ ـ ــع خ ـ ـ ـيـ ـ ــار الـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــد س ـن ــة
إضافية.
وف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــره ال ـص ـح ــاف ــي
م ــع رئ ـي ــس الـ ـن ــادي ال ـق ـط ــري،
نـ ـ ــاصـ ـ ــر الـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــي ،اخـ ـ ـت ـ ــار
بوفون عباراته بعناية ،وقال
للصحافيين" :أحد لم يعدني
هنا بأن أكون أساسيا ،لكني
أتطلع إلثبات هويتي كحارس
مرمى كبير".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :كـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت دائـ ـ ـم ـ ــا
الـ ـح ــارس ال ــرق ــم  1ف ــي ب ــارم ــا،
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي يـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوس ،وم ـ ـ ــع
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب ،لـ ـ ـك ـ ــن أح ـ ـ ـ ـ ــدا ل ــم
يبلغني بأنني سأكون الخيار
التلقائي" في باريس.
و تــا بــع" :لطالما كنت العبا
اس ـ ـت ـ ـحـ ــق مـ ـ ــركـ ـ ــزه األس ـ ــاس ـ ــي
عـ ـ ـل ـ ــى أرض ا لـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــب" ،ف ــي
إش ـ ــارة ضـمـنـيــة م ــن ال ـحــارس
ال ـم ـخ ـضــرم الـ ــذي خ ــاض 176
مـ ـب ــاراة دول ـي ــة م ــع الـمـنـتـخــب
اإل ي ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــي ،فـ ـ ـ ــي أن ي ـ ـكـ ــون
ال ـ ـحـ ــارس األسـ ــاسـ ــي ل ـل ـنــادي
الباريسي.
وشـ ـ ـغ ـ ــل هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز ف ــي
ال ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي ال ـفــرن ـســي
ألـفــونــس أري ــوال ،عـلــى حساب

ً
هدفا في مرمى يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي
رونالدو لحظة تسجيله
االعالم االسبانية اشارت الى انها
تصل الى  105ماليين يورو (120
مليون دوالر) ،الفتة إلى ان عقد
رونــالــدو ( 33عــامــا) يمتد ألربــع
سنوات مقابل  30ماليين يورو
في الموسم.
وف ـ ــي رس ــال ــة ل ــه نـ ـش ــرت عـلــى
موقع النادي االسباني على شبكة
االنترنت ،اعتبر صــاروخ ماديرا
الـمـتــوج بـجــائــزة ال ـكــرة الذهبية
الف ـضــل الع ــب ف ــي ال ـعــالــم خمس
م ــرات ،ان "الـفـتــرة الـتــي امضاها
مع الريال هي األسعد في حياته"،

ً
مضيفا" :لقد فكرت كثيرا ،وأعتقد
ان الوقت حان لفتح مرحلة جديدة
في حياتي ،ولهذا السبب طلبت
من النادي قبول انتقالي".
وت ـ ــاب ـ ــع" :ل ـ ـيـ ــس ل ـ ـ ــدي س ــوى
شعور كبير بالشكر لهذا النادي
وللمشجعين والمدينة" ،مضيفا:
"أطـلــب مــن الجميع ،وخصوصا
مشجعينا ان يتفهموني".
وبعد قليل من اعالن الصفقة،
ارتفعت اسـهــم نــادي يوفنتوس
في بورصة ميالنو بنسية 5.71
فــي المئة ،ليصبح سعر السهم

ً
برشلونة يضم آرثور رسميا
أعلن نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم ،رسميا ،انضمام
العب خط الوسط البرازيلي آرثور هنريكه إلى صفوفه ،قادما
من غريميو بورتو أليغري.
وأشار النادي الكاتالوني ،في بيان نشره أمس األول ،إلى أن
البرازيلي وقع عقدا لألعوام الستة المقبلة .وتصل قيمة العقد
إلى  31مليون يــورو ،إضافة إلى  9ماليين أخرى كمكافآت.
كما حدد بند تحرير الالعب بـ  400مليون يورو.
وكان برشلونة وقع على اتفاق مع فريق غريميو في مارس
الماضي من أجل الحصول على خيار شراء آرثور ( 21عاما).
وف ــاز آرث ــور ،ال ــذي يعتبر أحــد نـجــوم الـفــريــق الـبــرازيـلــي،
بالنسخة األخـيــرة مــن مسابقة كوبا لـيـبــرتــادوريــس ،حيث
اختير أفضل العب في النهائي أمام النوس األرجنتيني (1-
صفر ذهابا ،و 2-1إيابا).
وسيلعب آرثور في برشلونة إلى جانب مواطنه فيليبي
كــوتـيـنـيــو ،ف ــي وق ــت ع ــاد بــاولـيـنـيــو إل ــى نـ ــادي غــوانـغـجــو
ايفرغراند الصيني.
(أ ف ب)

روما يتعاقد مع الحارس فوزاتو

الحارس األلماني كيفن تراب.
وأض ـ ــاف ب ــوف ــون" :صـحـيــح
أنني في األربعين من عمري،
لكني في قمة مستواي الذهني
وا لـبــد نــي ،وأدرك جيدا و جــود
أهـ ــداف مـعـيـنــة ف ــي أي فــريــق،
لـ ـ ــذا عـ ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع الـ ـتـ ـع ــاون
ل ـت ـح ـق ـي ـق ـهــا .ل ــدي ـن ــا جـمـيـعـنــا
ال ــوق ــت ال ـك ــاف ــي لـنـلـعــب أث ـنــاء
الـ ـم ــوس ــم ،وسـ ــأبـ ــذل ق ـص ــارى
جـ ـ ـه ـ ــدي لـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر زمـ ــائـ ــي
بشكل جيد".
ويـ ـسـ ـع ــى ب ـ ــوف ـ ــون ونـ ــاديـ ــه

ا لـ ـج ــد ي ــد إل ح ـ ـ ــراز ل ـق ــب دوري
أبطال أوروبا للمرة األولى.
وقـ ـ ــال الـ ـ ـح ـ ــارس" :أم ـض ـيــت
 10أ ع ـ ـ ـ ـ ــوام مـ ـ ــع بـ ـ ــار مـ ـ ــا و 17
ع ــام ــا مـ ــع ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ،حـيــث
شعرت بالراحة كثيرا .أبحث
بـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار عـ ـ ـ ــن م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة
ت ـ ـحـ ــديـ ــات جـ ـ ــديـ ـ ــدة .أريـ ـ ـ ــد أن
أتعلم شيئا جديدا في سعيي
لتأكيد أني الحارس األفضل".
(أ ف ب)

أع ـلــن ن ــادي رومـ ــا ،أم ــس األول ،حـصــولــه عـلــى خــدمــات
حارس المرمى البرازيلي دانييل فوزاتو ،الذي وقع عقدا
يمتد حتى  2022مع "الجيالوروسو" ،بعد ارتدائه قميص
بالميراس المحلي في الموسم المنصرم.
وذكر بيان رسمي أصدره النادي" :يعلن روما أنه وقع
مع بالميراس عقدا من أجل الحصول ،وبشكل نهائي ،على
الخدمات الرياضية لالعب فوزاتو".
وو قــع فوزاتو ( 21عاما) على عقد مدته أربعة مواسم،
فــي ظــل جـهــود رو مــا لتدعيم صـفــو فــه ،وا لـتــي تضم أيضا
ال ـح ــارس ال ـبــرازي ـلــي أل ـي ـســون بـيـكــر واإلي ـطــالــي أنـطــونـيــو
ميرانتي.
وأك ـ ــد اإلس ـب ــان ــي رامـ ـ ــون رودريـ ـغـ ـي ــز م ــون ـش ــي ،ال ـمــديــر
ال ــري ــاض ــي ل ــروم ــا" :رأيـ ـن ــا ف ــي دان ـي ـي ــل صــاح ـيــة الرت ـ ــداء
قـمـيــص رومـ ــا .يـمـثــل ع ـمــره الـصـغـيــر فــرصــة لـصـقــل العــب
جاهز للسيري آ".
وسيرتدي الحارس القميص رقم  ،63الذي اختاره ألنه
عام مولد والده ،وفق ما أعلن روما.
(إفي)

جانب من المرحلة الثالثة لطواف فرنسا

إفرمايت يتصدر المرحلة الثالثة لطواف فرنسا
ان ـ ـتـ ــزع ال ـب ـط ــل األولـ ـمـ ـب ــي ال ـب ـل ـج ـي ـكــي
غ ــري ــغ ف ـ ــان إف ــرم ــاي ــت ص ـ ـ ــدارة ال ـتــرت ـيــب
ا لـعــام والقميص األ صـفــر لـطــواف فرنسا
ل ـلــدراجــات ال ـهــوائ ـيــة ،أم ــس األول ،بـفــوز
فريقه األميركي (بي ام سي) في المرحلة
ال ـث ــال ـث ــة ض ــد الـ ـس ــرع ــة ل ـل ـف ــرق ف ــي غ ــرب
ش ــول ـي ــه ،والـ ـت ــي ب ـل ـغــت م ـســاف ـت ـهــا 35.5
كيلومترا.
وتـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ـفـ ــائـ ــز عـ ـل ــى ف ــري ــق
البريطاني كريس فروم حامل اللقب العام
الماضي بفارق أربع ثوان.
وحل ثالثا فريق "كويك ستيب" ،الذي
ضم البلجيكي فيليب جيلبير والفرنسي
جوليان االفيليب بفارق  7ثوان.
وهذه المرة األولى تخوض فيها الفرق
مــرح ـلــة ض ــد ال ـســاعــة ف ــي طـ ــواف فــرنـســا
منذ  .2015ويوم ذاك حسم الفريق الفائز

المرحلة أمام وصيفه اليوم بفارق ثانية
واحدة.
وسبق إلفرمايت إحراز الميدالية الذهبية
فــي دورة ريــو دي جانيرو األولمبية عام
 .2016ك ــذل ــك ،ارت ـ ـ ــدى ال ـق ـم ـيــص األص ـف ــر
لطليعة ط ــواف فــرنـســا فــي  ،2016وأح ــرز
سباقات أخرى عدة.
وق ــال البلجيكي ( 33عــامــا)" :لـقــد قمنا
بعملنا .لــد يـنــا فــر يــق استثنائي لخوض
سباقات ضد الساعة .وأتطلع لالحتفاظ
بــال ـقـمـيــص األصـ ـف ــر أط ـ ــول ف ـت ــرة مـمـكـنــة،
خصوصا أن المسار في اليومين المقبلين
يناسبني".

الترتيب العام
وشهد الترتيب العام تقدما لفروم إلى

المركز الـ  18بفارق  55ثانية عن المتصدر،
ولـلـبــريـطــانــي آدام يــاتــس (بـ ـف ــارق خمس
ثوان عن فرووم) ،والهولندي توم ديمولين
(بـفــارق  8ث ــوان) ،والكولومبي ريغوبرتو
أوران (بفارق  31ثانية).
وأع ـ ــرب فـ ــروم بـطــل الـ ـ ــدورة أربـ ــع م ــرات
عــن رضــاه عــن النتيجة ،وبــدا واثـقــا خالل
التمارين .لكنه عانى مرة جديدة من صفير
االستهجان من الجمهور ،رغم تبرئته من
تهمة تناول المنشطات.
(أ ف ب)

الــواحــد  0.9ي ــورو ،وه ــو السعر
االعلى منذ عام.
وك ـ ـ ـ ــان رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو ان ـ ـضـ ــم إل ــى
ريــال مــدريــد قــادمــا مــن مانشستر
يــونــاي ـتــد ف ــي  ،2009وف ـ ــاز بلقب
ال ـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي ول ـق ــب دوري
أبطال أوروبا أربع مرات مع النادي،
باإلضافة إلــى العديد من األلقاب
الفردية ،ولكنه ألمح إلى أن بقاءه
مــع ري ــال مــدريــد يمكن أن ينتهي
ً
فـ ــورا عـقــب الـتـتــويــج بـلـقــب دوري
أبـطــال أوروب ــا األخ ـيــر ،واسـتـطــاع
يوفنتوس أن يحصل على توقيعه.

يوفنتوس بدأ االستعداد لبيع منتجات النادي الخاصة برونالدو

نادال ونوفاك إلى ربع نهائي «ويمبلدون»
تأهل اإلسباني رافايل نادال ،المصنف األول عالميا
وثانيا في البطولة ،والصربي نوفاك ديوكوفيتش،
واألمـيــركـيــة الـعــائــدة إلــى الـبـطــوالت الـكـبــرى سيرينا
ول ـيــامــس ل ـل ــدور رب ــع الـنـهــائــي لـبـطــولــة ويـمـبـلــدون
اإلنكليزية لكرة المضرب ،ثالث البطوالت األربع
الكبرى.
ُ
فــي ال ــدور ثـمــن الـنـهــائــي ،أم ــس األول،
فاز اإلسباني نادال على التشيكي ييري
فيسيلي  3-6و 3-6و ،4-6وديوكوفيتش،
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ع ـ ـشـ ــر ،عـ ـل ــى الـ ـ ــروسـ ـ ــي ك ــاري ــن
خاتشانوف  4-6و 2-6و ،2-6وسيرنا على
الروسية يفيغينا رودينا  2-6و.2-6
واحتاج نادال المتوج بـ  17لقبا
في البطوالت األربــع الكبرى ،إلى
ســاعــة و 53دقيقة لتخطي عقبة
فيسلي ،وبلوغ الدور ربع النهائي
للمرة األولى منذ عام .2011
وتــابــع ديــوكــوفـيـتــش مـشــواره
الناجح في البطولة ،بتغلبه على
الــروســي كــاريــن خــاتـشــانــوف 4-6
و 2-6و.2-6
وس ـي ـطــر ديــوكــوف ـي ـتــش ،الـفــائــز

باللقب اإلنـكـلـيــزي ثــاث م ــرات ،أع ــوام 2011 :و2014
و ،2015على مجريات المباراة.
ويلتقي ديوكوفيتش في الدور المقبل الياباني كي
نيشيكوري ،المصنف  24والفائز ،على الالتفي أرنست
غولبيس  6-4و )5-7( 6-7و )10-12( 6-7و.1-6
ول ـ ــدى ال ـس ـي ــدات ،ل ــم ت ــواج ــه األم ـيــرك ـيــة
س ـي ــري ـن ــا ولـ ـي ــام ــس ص ـع ــوب ــة ف ــي تـخـطــي
الروسية يفغينيا رودينا ،بفوزها عليها
 2-6و ،2-6وبلغت ربع النهائي.
وتلتقي سيرينا في الدور ربع النهائي،
اإليطالية كاميال جيورجي ،الفائزة على
ال ــروس ـي ــة إي ـكــات ـيــرنــا م ــاك ــاروف ــا،
المصنفة  35عالميا ،بنتيجة
 3-6و.4-6
وه ـ ــي الـ ـم ــرة األول ـ ــى
تصل فيها اإليطالية (26
عــامــا) إل ــى رب ــع نهائي
بطولة كبرى.

نافاك
ديوكوفيتش

توريس ينضم إلى ساجان توسو الياباني
أك ــد ال ــاع ــب اإلس ـب ــان ــي ف ـيــرنــانــدو تــوريــس،
أم ــس ،أن ــه سـيــرحــل إل ــى ن ــادي ســاجــان تــوســو
ال ـيــابــانــي ،ب ـعــد ان ـت ـهــاء مـسـيــرتــه م ــع أتـلـتـيـكــو
مدريد اإلسباني.
وقال الالعب خالل حضوره أمس لحدث دعائي
ف ــي الـعــاصـمــة اإلس ـبــان ـيــة (م ــدري ــد)" :كـ ــان هـنــاك
الـعــديــد مــن ال ـخ ـيــارات والـمـقـتــرحــات مــن جميع
القارات ،لكننا أدركنا أن هذا الخيار هو األفضل".
ولعب توريس ( 34عاما) للعديد من األندية،
مـثــل :ليفربول وتشلسي وإي ــه ســي مـيــان ،لكن
شهرته ارتبطت دائما بقميص أتلتيكو مدريد،
ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ي ـم ـث ــل ل ـج ـم ــاه ـي ــره خـ ـ ــال حـقـبـتـيــن
منفصلتين أحد أهم أيقونات الفريق.
وكان توريس أعلن رحيله عن النادي اإلسباني

الذي ترعرع فيه وصنع من خالله نجوميته في
نهاية الموسم المنتهي.
وسيلتقي تــوريــس فــي الـيــابــان أس ـطــورة أخــرى
للكرة اإلسبانية ،وهو الالعب المخضرم أندريس
إنييستا الذي سيلعب لمصلحة نادي فيسيل كوبي.
وتــابــع تــوريــس" :ســاجــان تــوســو كــان مــن أول
األندية التي اهتمت بالتعاقد معي .لقد نجحوا
في إقناعي بمشروعهم الرياضي .أعتقد أن اليابان
والدوري الياباني سيكونان بمثابة تجربة رائعة".
وأضاف المهاجم اإلسباني" :لقد قاموا بجهد
كبير ،وهم يعتقدون أنني أستطيع أن أكون أحد
الحلول مــن أجــل أن يعود الفريق للمكانة التي
يستحقها".
(د ب أ)

ً
«الملك» جيمس رسميا مع ليكرز
وقــع نجم كــرة السلة األميركية
ليبرون جيمس عقده الجديد مدة
 4أعوام مع لوس أنجليس ليكرز،
في "خطوة عمالقة لألمام" لفريق
كاليفورنيا الغائب عن األلقاب منذ
 8أعوام ،كما وصفها رئيسه العب
كرة السلة السابق إيرفين ماجيك
جونسون.
وتم اإلعالن في األول من يوليو
ع ــن ان ـت ـق ــال "ال ـم ـل ــك" ج ـي ـمــس مــن
كليفالند كافالييرز ،وصيف بطل
الـ ــدوري ،إلــى ليكرز بموجب عقد
لـمــدة  4أع ــوام مـقــابــل  154مليون
دوالر ( 130.9مليون يورو).
ون ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــرت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة "ك ـ ــات ـ ــش
سبورتس غروب" ،التي تدير أعمال
جيمس ،على "تويتر" أمس االول،
صورة لجيمس مع تعليق "رسميا
مع فريق ليكرز".

لقد وصل الملك
في المقابل ،أقــدم ليكرز بــدوره
ع ـلــى ن ـشــر ص ـ ــورة ع ـلــى "تــوي ـتــر"
للنجم االمـيــركــي الـبــالــغ  33عاما
وه ــو يــرتــدي القميص التاريخي
لـ ـلـ ـن ــادي ب ــال ـل ــون ـي ــن الـبـنـفـسـجــي
وال ــذه ـب ــي م ــع ال ــرق ــم  ،23وتـظـهــر
في خلفية الصورة أضــواء مدينة
ال ـمــائ ـكــة م ــع عـ ـب ــارة "ل ـق ــد وصــل
الملك".
وقـ ــال مــاج ـيــك ج ــون ـس ــون" :هــو
يــوم عظيم بالنسبة لنادي ليكرز
وج ـمــاه ـيــرنــا ف ــي مـخـتـلــف أن ـحــاء
الـعــالــم .نــرحــب بـلـيـبــرون جيمس،
بطل الدوري األميركي ثالث مرات
وأفضل العب في الدوري  4مرات".

لوحة جدارية لليبرون جيمس في قميص لوس أنجلس ليكرز
وتابع العب كرة السلة السابق،
الــذي اشتهر بتمريراته الساحرة
"ليبرون استثنائي ،وهو األفضل
في العالم .العبو ليكرز متحمسون
لفكرة اللعب إلى جانب زميل خاض
 7نهائيات في الدوري .إنها خطوة
كبيرة الى االمام لليكرز كي يعود
للمشاركة فــي األدوار اإلقصائية
والنهائيات".
وتـ ـ ــوج لـ ـيـ ـك ــرز بـ ـط ــا لـ ـل ــدوري
االم ـ ـيـ ــركـ ــي  16مـ ـ ـ ــرة ،ل ـك ـن ــه غ ــاب
عــن األدوار الـنـهــائـيــة فــي األع ــوام
ال ـخ ـم ـســة ال ـم ــاض ـي ــة ،ولـ ــم يتمكن
من تجاوز الــدور الثاني لـ"البالي
أوف" منذ أن ق ــاده كــوبــي براينت
للفوز بلقبين على التوالي عامي
 2009و.2010

وخاض جيمس الدور النهائي
في المواسم الثمانية الماضية،
ف ـقــاد م ـيــامــي ه ـيــت الـ ــذي انـتـقــل
ال ــى ص ـفــوفــه م ــن كـلـيـفــانــد عــام
 2010الـ ــى ال ـل ـقــب مــرت ـيــن ف ــي 4
نهائيات ،ثم كليفالند الى اللقب
ف ــي  2016ع ـلــى ح ـس ــاب غــولــدن
س ـت ــاي ــت ووري ـ ـ ـ ــرز ب ـع ــد مـ ـب ــاراة
سابعة فاصلة ،علما ان كليفالند
تخلف  1-3ام ــام مـنــافـســه ،لكنه
خسر امامه في النهائيات الثالثة
االخرى.

الكاميروني آ موتي يعود إلى
كليبرز
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الع ـ ـ ـ ـ ـ ــب ك ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـس ـ ـلـ ــة

الكاميروني لوك مباه آ موتي الى
فريق لوس انجليس كليبرز ،بعد
دفاعه عن الوان هيوستن روكتس
ل ـمــوســم واحـ ـ ــد ،حـسـبـمــا ذك ــرت
شبكة "إي اس بي إن" التلفزيونية
الرياضية أمس األول.
وتبلغ صفقة انتقال آ موتي،
ال ــذي ت ـعــرض إلصــابــة فــي كتفه
األيمن الموسم المنصرم ،وسبق
أن دافع عن ألوان كليبرز لعامين،
 4.3مــايـيــن دوالر سـنــويــا (3.6
ماليين يورو).
(أ ف ب)
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إنكلترا في أول نهائي منذ 1966
والكر
هاري كين

تريبير
هندرسون

بيكفورد

ستونز

ديلي الي
ستيرلنغ
اشلي يونغ

المدرب :ساوثغيت

يبحث منتخب إنكلترا،
ال ــذي يـعـيــش عـلــى "فـقــاعــة"
غـ ـي ــر مـ ـت ــوقـ ـع ــة ،ع ـ ــن ب ـل ــوغ
ن ـهــائــي كـ ــأس ال ـع ــال ــم لـكــرة
ال ـ ـقـ ــدم ،ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة فــي
ت ــار يـ ـخ ــه ب ـع ــد  ،1966عـبــر
ت ـخ ـط ــي كـ ــروات ـ ـيـ ــا ،م ـف ــاج ــأة
مونديال روسيا  ،2018اليوم،
في نصف النهائي بموسكو.
وأح ـ ــدث ـ ــت مـ ـش ــارك ــة إن ـك ـل ـت ــرا
ف ــي ال ـم ــون ــدي ــال ح ــال ــة جـمــاهـيــريــة
صـ ــاخ ـ ـبـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،وح ـ ـصـ ــدت
مبارياتها نسب مشاهدة قياسية،
بـيـنـمــا اس ـت ـحــوذ ال ـم ــدرب غــاريــث
ساوثغيت وتشكيلته الشابة على
قلوب مشجعي منتخب "األسود
الثالثة".
وف ـ ـ ــي تـ ـن ــاق ــض مـ ـ ــع األج ـ ـ ـ ــواء

االحـتـفــالـيــة فــي لـنــدن وبـقـيــة الـمــدن
اإلنكليزية ،أمضى المهاجم هــاري
كين ورفاقه أياما هادئة في منتجع
ريبينو البحري ،الذي يبعد  45كلم
ش ـم ــال-غ ــرب س ــان ب ـطــرس ـبــرغ ،قبل
التوجه إ لــى موسكو التي يستقبل
مـلـعـبـهــا الـمـهـيــب لــوجـنـيـكــي ثــانــي
مباراتي نصف النهائي بعد مواجهة
فرنسا وبلجيكا أمس.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال العـ ـ ـ ـ ــب وسـ ـ ـ ـ ــط إن ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا
ال ـه ـجــومــي دي ـلــي آلـ ــي ،الـ ــذي سجل
هدف االطمئنان في مرمى السويد
(-2صفر) في ربع النهائي" ،أنت هنا
في فقاعتك الصغيرة ،تتدرب وتعود،
تستعد للمباراة المقبلة .تدرك حجم
األمـ ــور فـقــط عـنــدمــا تـتــابــع وســائــل
التواصل االجتماعي واالنترنت".
وتابع آلي" :ندرك أننا نشارك في

كأس العالم وبلغنا نصف النهائي.
نركز كثيرا على المباريات لدرجة
أننا ننسى مــا حققناه حتى اآلن"،
مضيفا" :مــن المهم أن نبقى كذلك،
نستمر ونــأمــل تحقيق الـمــزيــد من
خالل بلوغ النهائي والتتويج".
ل ـك ــن خ ــاف ــا ل ـم ــواج ـه ــة ال ـســويــد
التي قدمت اداء دفاعيا صلبا خالل
البطولة ،يتوقع أن تكون مواجهة
كــروات ـيــا ،وه ــي األول ــى بينهما في
ك ــأس ال ـع ــال ــم ،أص ـعــب م ــع تــرســانــة
ن ـجــوم يـتـقــدمـهــا الع ــب وس ــط ريــال
مدريد االسباني لوكا مودريتش.
وكانت كرواتيا أحد  3منتخبات
حـ ـقـ ـق ــت عـ ـ ــامـ ـ ــة كـ ــام ـ ـلـ ــة ف ـ ـ ــي دور
المجموعات ،بينها انتصار ساحق
على أرجنتين ميسي -3صفر ،لكن
العـ ـب ــي الـ ـ ـم ـ ــدرب زالت ـ ـكـ ــو دال ـي ـت ــش

بيكفورد ...نهاية «البؤس» اإلنكليزي
فـ ــي غـ ـض ــون أس ــابـ ـي ــع ق ـل ـي ـل ــة ،تـغـلــب
حارس المرمى اإلنكليزي الشاب جوردان
ب ـي ـك ـفــورد ( 24ع ــام ــا) ع ـلــى أس ـطــورت ـيــن
أو "خــرافـتـيــن" حــاصــرتــا ح ــراس المرمى
اإلنكليز لفترة طويلة للغاية.
وض ـ ـ ـ ــرب ب ـ ـي ـ ـك ـ ـفـ ــورد ،ح ـ ـ ـ ــارس م ــرم ــى
إيفرتون ،بعرض الحائط خرافة "عدم قدرة
المنتخب اإلنـكـلـيــزي عـلــى ال ـفــوز بكأس
العالم عبر ركــات الترجيح" ،كما ضرب
الخرافة الثانية ،التي تقول إنه "تحت حكم
الملكة إليزابيث الثانية ،ال يولد حراس
مرمى عظماء".
وص ــاح ــب ال ـف ـش ــل واإلخـ ـ ـف ـ ــاق ح ــراس
المرمى اإلنكليزي في العديد من البطوالت

ال ـمــاض ـيــة ،وخ ــاص ــة ف ــي الـنـســخ القليلة
الماضية من بطوالت كأس العالم.
ل ـكــن ب ـي ـك ـفــورد ك ـســر ه ــذه ال ـل ـع ـنــة في
البطولة الحالية ،وكــان مــن أبــرز عوامل
تأهل الفريق إلى المربع الذهبي في بطولة
كأس العالم  2018بروسيا ،والذي يلتقي
فيه اليوم المنتخب الكرواتي.
وف ـ ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـ ـفـ ــريـ ــق ب ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـ ــ16
ل ـل ـمــونــديــال ال ـح ــال ــي ،ت ـص ــدى بـيـكـفــورد
لركلة ترجيح حاسمة ســددهــا كارلوس
بــاكــا ،ليتأهل المنتخب اإلنـكـلـيــزي إلــى
الدور التالي ،بعدما كسر بيكفورد لعنة
ركالت الترجيح.
وخ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـب ـ ــاراة أم ـ ـ ـ ــام ال ـم ـن ـت ـخ ــب

السويدي في دور الثمانية ،كان بيكفورد
بطال للفريق ،وتـصــدى لـثــاث ك ــرات في
غاية الخطورة ينتظر أن تكون من أفضل
التصديات في بطولة كأس العالم.
ومن المؤكد أن بيكفورد فرض نفسه
ضمن أبــرز االكتشافات فــي المونديال
الروسي ،لكنه يستطيع كتابة التاريخ
أيـضــا مــع الـفــريــق إذا ق ــاده إلــى اجتياز
ع ـق ـبــة ال ـم ـن ـت ـخــب الـ ـك ــروات ــي الـ ـي ــوم في
الدور قبل النهائي للمونديال
وبلوغ المباراة النهائية
المقررة األحد المقبل.
(د ب أ)

سوباسيتش على خطى جويكوتشيا
عـنــدمــا يـبــدو الـطــريــق مغلقا
أمـ ـ ـ ـ ـ ــام ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــل الـ ــذه ـ ـبـ ــي
للمنتخب الكرواتي لكرة القدم
بقيادة العــب الوسط الموهوب
لـ ــوكـ ــا مـ ــودري ـ ـتـ ــش عـ ـل ــى أرض
الملعب ،تلقى المسؤولية على
ك ــاه ــل ح ـ ــارس ال ـم ــرم ــى دان ـي ــال
سوباسيتش الذي نجح في كل
مرة أوكلت له هذه المهمة.
وخـ ـ ــال دوري ال ـس ـت ــة عـشــر
والـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة فـ ــي بـ ـط ــول ــة ك ــأس
العالم  2018المقامة حاليا في
روسيا ،احتكم الفريق إلى ركالت
لترجيح لحسم مواجهتيه أمام
منتخبي الدنمارك وروسيا على
الترتيب.
ول ـ ـ ــم يـ ـخـ ـي ــب س ــوب ــاس ـي ـت ــش
أم ــل الـفــريــق فــي الـمــرتـيــن حيث
ت ـص ــدى ل ـث ــاث رك ـ ــات تــرجـيــح

أمام الدنمارك ولركلة أخرى أمام
روسيا ليقود الفريق ببراعة إلى
الـمــربــع الــذهـبــي فــي المونديال
الروسي.
وع ـ ـ ــادل ســوبــاس ـي ـتــش ب ـهــذا
إن ـج ــاز األس ـطــورت ـيــن األل ـمــانــي
تــونــي شــومــاخــر واألرجـنـتـيـنــي
سيرخيو جويكوتشيا.
وكان شوماخر تصدى ألربع
ركالت ترجيح أيضا في مونديال
 1986بالمكسيك فيما تصدى
جــويـكــوتـشـيــا ألك ـث ــر م ــن ركـلــة
ترجيح أيضا ليقود المنتخب
األرج ـن ـت ـي ـنــي إل ــى ال ـن ـهــائــي في
مونديال  1990بإيطاليا.
وق ـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـح ـ ـت ـ ــاج الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
الـ ـك ــروات ــي مـ ـج ــددا إلـ ــى ج ـهــود
س ــوب ــاسـ ـيـ ـت ــش فـ ـ ــي الـ ـتـ ـص ــدي
لركالت الترجيح عندما يلتقي

الـفــريــق نظيره اإلنكليزي
اليوم بالعاصمة الروسية
مــوسـكــو فــي الـ ــدور قبل
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـل ـم ــون ــدي ــال
الروسي.
(د ب أ)

ماغواير

لينغارد

احتاجوا الى ركالت ترجيح مرتين
فــي دور ال ــ 16أمــام الــدنـمــارك ،وربــع
ال ـن ـه ــائ ــي ض ــد روسـ ـي ــا ال ـم ـض ـي ـفــة،
لبلوغ المربع األخير للمرة الثانية
منذ  ،1998عندما حلوا في المركز
ال ـثــالــث ف ــي أول م ـشــاركــة ل ـهــم بعد
تفكك يوغوسالفيا.

كرواتيا بقيادة مودريتش
ويـقــود المنتخب الـكــرواتــي نجم
وس ـطــه الـمـخـضــرم مــودري ـتــش (32
ع ــام ــا) ،ال ــذي سـيـعــزز ح ـظــوظ نيله
الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم
فــي حــال بلوغه النهائي ،لتتويجه
مع ريــال مدريد بلقب دوري أبطال
أوروبا مايو الماضي.
وإلـ ـ ــى ج ــان ــب م ــودريـ ـت ــش ،ال ــذي

توقيت المباراة

نال جائزة أفضل العب في المباراة
لثالث مرات في المونديال الحالي،
ي ـ ـتـ ــألـ ــق الع ـ ـ ـ ــب وس ـ ـ ـ ــط ب ــرشـ ـل ــون ــة
اإلسـبــانــي إيـفــان راكيتيتش مسدد
الركلتين الحاسمتين ضد الدنمارك
وروس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــا ،وال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــارس دان ـ ـ ـيـ ـ ــال
ســوبــاش ـي ـتــش الـ ـ ــذي أصـ ـب ــح ثــالــث
حارس في تاريخ المونديال يصد 4
ركالت ترجيحية في نسخة واحدة،
ب ـع ــد األلـ ـم ــان ــي ه ـ ــارال ـ ــد ش ــوم ــاخ ــر
فــي  ،1986واألرجـنـتـيـنــي سيرخيو
غويكوتشيا في .1990
وقـ ــال ســوبــاشـيـتــش ،الـ ــذي أكـمــل
مباراة روسيا رغم تعرضه إلصابة
فـ ــي فـ ـخ ــذه األي ـ ـمـ ــن" ،ب ـ ـ ــدأت عـمـلـيــة
اإلحماء وشعرت بألم في العضل .قام
معالجي الفيزيائي بتدليكي ،ورأى
أنه بمقدوري اللعب".

وأضــاف لموقع االتـحــاد الدولي:
"شعرت باأللم مجددا ،لكني لم أرد
االستسالم .عرفت أن المدرب بحاجة
إلــى تبديل إضــافــي .فــي االستراحة
قام المعالجون بعمل سريع ،وعلى
غرار توقف السيارات في الفورموال
واحد استعدت عافيتي".
وخالفا لحالة الهدوء في المعسكر
االنـكـلـيــزي ،عكر األج ــواء الكرواتية
طرد المدافع الدولي السابق أونيين
فوكويفيتش من البعثة ،وتغريمه من
االتحاد الدولي (فيفا) لنشره شريط
فيديو مؤيدا ألوكرانيا بعد تخطي
روسيا بركالت الترجيح السبت.
وأفلت من عقوبة اإليقاف المدافع
دومـ ــاغـ ــوي فـ ـي ــدا ،ال ـ ــذي ه ــز ش ـبــاك
روسـ ـ ـي ـ ــا ،وظـ ـه ــر فـ ــي الـ ـفـ ـي ــدي ــو مــع
فــوكــوي ـف ـي ـتــش يـ ـق ــول "ال ـم ـجــد

ساوثغيت يكتب التاريخ مع «األسود الثالثة»
بـ ـع ــد مـ ـ ـب ـ ــاراة واح ـ ـ ـ ــدة قـ ـ ــاد فـيـهــا
ال ـفــريــق ،ت ــرك س ــام أالرديـ ــس تــدريــب
المنتخب اإلنكليزي (األسود الثالثة)
لكرة القدم.
ولم يجد االتحاد اإلنكليزي للعبة
ً
حــا ســوى إسـنــاد المهمة إلــى نجم
المنتخب اإلنكليزي السابق غاريث
ساوثغيت في سبتمبر .2016
ً
ً
وكــان ساوثغيت مــديــرا فنيا
للمنتخب اإلنكليزي للشباب
ً
(ت ـ ـحـ ــت  21عـ ـ ــامـ ـ ــا) وت ــول ــى
ال ـم ـســؤول ـيــة ف ــي الـمـنـتـخــب
األول بشكل مؤقت في البداية
قبل اال سـتـقــرار على تعيينه
بشكل نهائي فــي نوفمبر 2016
بعقد يمتد أربع سنوات.

وكانت الخبرة الوحيدة السابقة
لساوثغيت في عالم التدريب مع فريق
ميدلسبروه ،مما أثــار الشكوك لدى
توليه مسؤولية المنتخب اإلنكليزي.
وم ــع ذلـ ــك ،أث ـبــت ســاوث ـغ ـيــت (47
ً
عاما) أنه حازم وغير خائف من إجراء
تـغـيـيــرات ،وال ـتــي تضمنت الـتـحــول
إلــى االعتماد على ثالثة العبين في
خط الدفاع.
ل ـقــد ج ـلــب ل ــه أس ـلــوبــه ال ـم ــدروس
وال ـم ـح ـن ــك ال ـع ــدي ــد م ــن الـمـعـجـبـيــن
بـ ــه .وأصـ ـب ــح اآلن أول م ـ ــدرب يـقــود
ال ـم ـن ـت ـخــب اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ل ـ ـلـ ــدور قـبــل
النهائي بكأس العالم منذ نجح بوبي
روبسون في ذلك عام  1990بإيطاليا.
وق ــال ســاوثـغـيــت" :ن ـحــاول كتابة

تــاري ـخ ـنــا .وت ـحــدثــت إل ــى الــاعـبـيــن
بهذا الشأن .كتبوا قصصهم الخاصة.
يجب أال نعاني من ضغوط الماضي".
(د ب أ)

ابتكارات ديلي آلي وسرعة ستيرلنغ
لم يقدم الالعبان الشابان ديلي آلي ورحيم ستيرلنغ حتى
اآلن مستواهما العالي المعهود مع المنتخب اإلنكليزي لكرة
القدم في بطولة كأس العالم ،لكن الفرصة تبدو سانحة أمامهما
لذلك ،عندما يلتقي الفريق نظيره الكرواتي اليوم في الدور قبل
النهائي للبطولة.
ورغم األجــواء اإليجابية المحيطة بالفريق ،ما زالت هناك
عالمات استفهام حول مستوى الالعبين ديلي آلي وستيرلنغ،
علما أنهما من أصغر الالعبين سنا في هذا الفريق ،تحت قيادة
المدرب غاريث ساوثغيت ،كما أنهما من العناصر الجوهرية
المهمة فــي صـفــوف الـفــريــق ،ولــم يـقــدم أي منهما حتى اآلن
المستوى الحقيقي والمعهود له في البطولة الحالية حتى
اآلن.
وفي مباراة دور الثمانية أمام المنتخب السويدي ،فشل
دي ـلــي آل ــي فــي ال ـت ـعــاون الـهـجــومــي بـشـكــل جـيــد مــع زمــائــه
بالفريق ،لكنه كان في المكان المناسب بالوقت المناسب،
حيث سجل الهدف الثاني للفريق ليقوده إلــى حسم اللقاء

لصالحه -2صفر .ويأمل ديلي آلي ( 22عاما) نجم وسط توتنهام
اإلنكليزي أن يكون هــذا الهدف هو بدايته الحقيقية في هذه
البطولة.
وقال الالعب للصحافيين ،على هامش تدريبات الفريق في
ريبينو" ،تحدثت إلى المدرب بشكل شخصي وكذلك إلى زمالئي.
لم أشعر بأنني كنت ألعب بالمستوى الذي يجب أن ألعب به".
وتابع" :حتى في الحديث مع عائلتي ،لم أشعر بأنني كنت
ألعب جيدا خاصة في الشوط األول ،في االستحواذ على الكرة،
أديت مهمتي في الناحية الدفاعية ،وفعلت ما كنت بحاجة إليه.
لكن مع االستحواذ على الكرة ،ترغب دائما في صنعة الفرص
وخلق التهديد لمرمى المنافس".
وأردف" :شعرت بأن تحركاتي كانت جيدة ،لكنني لم أكن حادا
وحاسما بدرجة كافية في التعامل مع الكرة .إنني أكبر ناقد
لنفسي .أعلم أنني أستطيع اللعب بشكل أفضل".
وأث ـ ــار سـتـيــرلـنــغ أي ـضــا ب ـعــض االن ـت ـق ــادات ب ـعــد ال ـم ـب ــاراة،
لفشله فــي هــز الشباك إثــر انـفــراد تــام خــال الـمـبــاراة ،كما أنه
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وكرواتيا نحو سابقة تاريخية
سترينيك

بيريسيتش
راكيتيتش
ماندزوكيتش

لوفرين
سوباتيتش

مودريتش
فيدا
بروزوفيتش
ريبيتش

كورلوكا

 ٩:٠٠م
ألوك ــرانـ ـي ــا" ،إذ اكـتـفــى "فـيـفــا"،
الذي يحظر التصريحات السياسية
في مسابقاته ،بتوجيه تحذير له.

تأهل إنكليزي غير متوقع
ورغم مفاجأة انكلترا التي لم يكن
بلوغها نصف النهائي متوقعا حتى
م ــن ق ـبــل ال ـص ـحــافــة الـمـحـلـيــة ،يــرى
آلي أن فريقه قادر على قطع مسافة
أطول في النهائيات األولى التي تقام
في شرق القارة األوروبية ،مضيفا:
"تعين علينا أن نثق ،وندرك موهبة
تشكيلتنا ...عندما تملك أساسات
صـلـبــة وصـ ــورة واض ـح ــة لـمــا تــريــد
تـحـقـيـقــه ،ل ـيــس م ـفــاج ـئــا أن تسير
األمور بشكل جيد معنا".
وت ـ ـعـ ــول إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ،الـ ـت ــي فـضـلــت

المدرب :داليتش

خوض مواجهة بلجيكا األخيرة في
الدور األول بتشكيلة احتياطية ،ما
مكنها من الحصول على قرعة سهلة
ف ــي األدوار اإلق ـصــائ ـيــة ،عـلــى نجم
تــوتـنـهــام ه ــاري كـيــن ال ــذي يتصدر
ترتيب هدافي البطولة بستة أهداف،
بينها  3ركالت جزاء.
وك ــان ــت إن ـك ـل ـتــرا ،مـهــد لـعـبــة كــرة
الـ ـ ـق ـ ــدم ،أح ـ ـ ـ ــرزت ل ـق ـب ــا وحـ ـ ـي ـ ــدا فــي
البطولة العالمية على أر ضـهــا في
 1966على حساب ألمانيا الغربية
في نهائي مثير انتهى بعد التمديد
( ،)2-4وبلغت نصف النهائي مرة
ثانية في  ،1990عندما خسرت امام
المانيا بالذات بركالت الترجيح ،وقد
فكت عقدتها مع ركــات "الحظ" في
المونديال الحالي بتخطي كولومبيا
في الدور الثاني.

أمـ ـ ـ ــا كـ ـ ــروات ـ ـ ـيـ ـ ــا ف ـ ـيـ ــأمـ ــل ج ـي ـل ـهــا
الـ ـح ــال ــي ال ـس ـي ــر ع ـل ــى خ ـط ــى جـيــل
 1998ال ـ ــذي ض ــم ال ـع ـمــال ـقــة دافـ ــور
شوكر وزفونيمير بــوبــان وروبــرت
بــروس ـي ـن ـت ـش ـكــي ،الـ ـ ــذي ت ـق ــدم عـلــى
فرنسا المضيفة فــي نصف نهائي
 1998بهدف لنجمه رئيس االتحاد
المحلي حاليا سوكر ،قبل أن ينقذ
صاحب األرض مدافعه ليليان تورام
بـتـسـجـيـلــه هــدف ـيــه ال ــوح ـي ــدي ــن مع
"الزرق" في  142مباراة دولية.

ثالث "معارك" متوقعة
وتبرز في المواجهة ثالث "معارك"
متوقعة على أرض الملعب ،قد تؤدي
ً
ً
دورا حاسما في ترجيح كفة فريق
على اآلخر.

فبعد  6أسابيع فقط على خسارة
فريقه ليفربول اإلنكليزي امام ريال
مــدريــد االسـبــانــي فــي نهائي دوري
أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ـ ــا فـ ــي ك ـي ـي ــف (،)3-1
يملك العــب وســط "الحمر" جــوردان
ه ـنــدرســون فــرصــة رد االع ـت ـبــار من
الع ــب وس ــط الـ ـن ــادي الـمـلـكــي لــوكــا
مودريتش ليواصل مسيرته المذهلة
المكونة من  30مـبــاراة دون هزيمة
بقميص المنتخب اإل نـكـلـيــزي ،في
أطول سلسلة دون خسارة لالعب في
تاريخ إنكلترا.
وفي معركة أخرى ،تجلب مواجهة
ل ــوف ــرن ل ـه ــاري كــايــن ذك ــري ــات سيئة
لقطب دف ــاع المنتخب ال ـكــرواتــي .إذ
تم استبدال لوفرن بعد نصف ساعة
فقط من المباراة التي مني فيها فريقه
ليفربول اإلنكليزي بخسارة مذلة أمام

داليتش يحلم باستكمال أسطورته مع المنتخب
ل ــم يـسـبــق ل ــه أن خ ــاض أي م ـبــاراة
كــاعــب مــع الـمـنـتـخــب ال ـكــرواتــي لكرة
القدم كما استهل مسيرته التدريبية مع
فريق فارتيكس فارازدين الذي لعب له
في الماضي.
ولكن العب الوسط المدافع السابق
زالت ـكــو دال ـي ـتــش ( 51عــامــا) نـجــح في
مــا فـشــل فـيــه كـثـيــرون وق ــاد المنتخب
الكرواتي إلى المربع الذهبي في بطولة
كأس العالم  2018بروسيا لتكون
ا لـمــرة الثانية فقط للفريق
التي يبلغ فيها المربع
الذهبي بالمونديال.
وسبق لداليتش
أن عمل بالتدريب

على المحك
لم يسجل أي هدف في البطولة الحالية .ورغم
هذا ،دافع آخرون عن ستيرلنغ ( 23عاما)
نجم مانشستر سيتي لجهده الوفير
ف ــي الـمـلـعــب ،وتــاع ـبــه ب ــدف ــاع الـفــرق
المنافسة ،واإلزع ــاج المستمر الذي
شكله لدفاع المنتخب السويدي.
وعــن دور ستيرلنغ فــي الـفــريــق ،لم
يجد زميله إيريك داير سوى اإلشادة ،وقال:
"الطريقة التي يتعامل بها ستيرلنغ مع كل شيء،
منذ التقينا وحتى اآلن ،رائعة وال يمكن تصديقها...
يؤدي مهمته بشكل مثير ،كما أن توجهاته وأخالقياته
بنفس الروعة".
واستدرك" :أهميته للفريق واضحة للجميع .إذا شاهدتم
المباريات التي خاضها في البطولة حتى اآلن ستدركون أنه
قدم بطولة رائعة .نأمل أن يواصل هذا األداء حتى نخوض
مباراة في األسبوع المقبل".

في كل من ألبانيا والسعودية واإلمارات
قبل أن يستدعى لخالفة آنتي كاسيتش
في تدريب المنتخب الكرواتي.
وكان هذا في أكتوبر الماضي فيما
بـ ــدا ك ــأن ــه ت ـص ــرف ي ــائ ــس م ـت ـهــور من
االتحاد الكرواتي للعبة.
ولكن داليتش اختتم مسيرة الفريق
ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات األوروبـ ـ ـي ـ ــة الـمــؤهـلــة
للمونديال الروسي بنجاح حيث حقق
الفوز في المباراة األخيرة بالتصفيات
ليقود الـفــريــق إلــى الملحق األوروب ــي
الـفــاصــل ال ــذي فــاز فيه على المنتخب
اليوناني.
ولم يخش داليتش التصرف بشكل
ح ــاس ــم كـ ـم ــا نـ ـ ــال ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ــدع ــم

تــوتـنـهــام هــوتـسـبــر  4-1ف ــي ال ــدوري
الممتاز في أكتوبر بعدما قهره كاين.
اعتقد الكثيرون عقب ذلــك األداء
الـمـخـيــب ل ـلــوفــرن أن ــه يـتـعـيــن على
األخير انهاء مشواره في أنفيلد .لكنه
كافح الستعادة ثقة مدرب في النادي
األلماني يورغن كلوب ،كما أنه تألق
مع دفاع المنتخب الكرواتي.
في المجموع ،سجل كاين خمس
مرات في خمسة لقاءات ضد لوفرن،
وسيتطلع لــز يــادة غلته فــي سعيه
إلى الظفر بجائزة الحذاء الذهبي في
كــأس العالم واإلضــافــة إلــى رصيده
ً
من األهداف الستة حاليا.
من جهة أخرى ،كان تريبيير أحد
النجوم المتألقين فــي كــأس العالم
الحالية .مدافع توتنهام الذي يشبهه
المراقبون بنجم المنتخب اإلنكليزي

الـ ـس ــاب ــق ديـ ـفـ ـي ــد ب ـي ـك ـهــام
لـ ـن ــاحـ ـي ــة دق ـ ـ ــة تـ ـم ــري ــرات ــه،
يـنــافــس الـنـجـمـيــن الـبــرازيـلــي
ن ـي ـمــار وال ـب ـل ـج ـي ـكــي ك ـي ـفــن دي
ب ــروي ــن ف ــي خ ـل ــق أكـ ـب ــر ع ـ ــدد مــن
الفرص في البطولة حتى اآلن.
الخطة التكتيكية التي ينهجها
ســاوثـغـيــت ( )2-5-3بــوجــود ظهير
أيـمــن آخ ــر ،كــايــل ووك ــر ،فــي الــدفــاع
بثالثة مدافعين ،تسمح لتريبيير
بــال ـت ـقــدم ف ــي ك ــل ف ــرص ــة .ل ـكــن ضد
كـ ــروات ـ ـيـ ــا ،س ـي ـت ــم اخـ ـتـ ـب ــار ق ــدرات ــه
ال ــدف ــاع ـي ــة ض ــد ج ـن ــاح ان ـت ــر مـيــان
اإليـطــالــي إيـفــان بيريشيتش ،الــذي
سجل خمس مرات في آخر  11مباراة
له في البطوالت الدولية الكبرى.

ماندزوكيتش :نحترم منتخب إنكلترا ولكن ال نهابه

والمساندة عندما قرر ترحيل المهاجم
نيكوال كالينيتش عائدا إلــى كرواتيا
بعد رفض الالعب المشاركة بديال في
ال ـم ـبــاراة أم ــام نيجيريا بــالــدور األول
ل ـل ـمــونــديــال ال ـحــالــي مـتـعـلــا بــإصــابــة
في الظهر.
وق ــال دالـيـتــش :مــا مــن مــرشــح قــوي
ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم ال ـحــال ـيــة .ك ــل م ـبــاراة
تكون متكافئة بين طرفيها بنسبة 50
فــي الـمـئــة لـكــل فــريــق وعـلــى كــل فريقه
أن يكافح مــن أجــل الـفــوز .المنتخبات
الكبيرة عــادت لـبــادهــا .والمنتخبات
المكافحة والمتماسكة والمنظمة هي
التي ظلت في روسيا.
(د ب أ)

ال ترى كرواتيا نفسها صاحبة أفضلية
خالل المواجهة المرتقبة أمام إنكلترا.
وق ـ ــال م ــاري ــو م ــان ــدزوك ـي ـت ــش مـهــاجــم
م ـن ـت ـخ ــب كـ ــروات ـ ـيـ ــا ون ـ ـ ـ ــادي ي ــوف ـن ـت ــوس
اإليطالي في مؤتمر صحافي قرب استاد
لــوج ـن ـي ـكــي الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـض ـيــف الـ ـمـ ـب ــاراة:
"كرواتيا ربما تمتلك العبين أكثر خبرة،
ً
لكنها تضم العبين شباب أيضا".
وأضــاف" :نحترم كل المنافسين لكننا
ال نخشى أي أحد ،نثق في أنفسنا ،إنكلترا
تستحق المكانة التي وصلت لها واألمر
نفسه بالنسبة لنا".
وشــدد ماندزوكيتش على أن منتخب
كــرواتـيــا لــم يـنــل مـنــه اإلرهـ ــاق بـعــد الـفــوز

على الدنمارك وروسيا عقب خوض وقت
ً
إضافي وركالت جزاء ترجيحية ،مشيرا إلى
أن فريقه سيفعل كــل مــا بوسعه لتخطي
إنجاز الجيل الذهبي الذي خسر في المربع
الذهبي لمونديال  1998أمام فرنسا.
وأوض ـ ـ ــح م ــان ــدزوك ـي ـت ــش أن الـجـمـيــع
فــي الـفــريــق الـكــرواتــي متعطشون للفوز،
حيث سبق لــه الـفــوز ب ــدوري األب ـطــال مع
فريقه السابق بايرن ميونخ وكذلك الحال
بــال ـن ـس ـبــة ل ـلــوكــا م ــودري ـت ــش م ــع مــدريــد
وإيفان راكيتيتش مع برشلونة.
وأش ـ ــار إل ــى "أنـ ــه ش ـعــور مـخـتـلــف ،من
االستثنائي تحقيق النجاح مع المنتخب
(د ب أ)
			
الوطني".

مودريتش يحظى بثقة وإعجاب كل زمالئه
"نواصل سماع السؤال ذاته ونعطي اإلجابة
ذاتها" ...هذا ما قاله جناح المنتخب الكرواتي
إيفان بيريشيتش األسبوع الماضي.
فــي كــل مــرة يطل فيها العــب كــرواتــي أمــام
وسائل اإلعــام خــال كــأس العالم لكرة القدم
ف ــي روسـ ـي ــا ،يـ ــدرك أن سـ ــؤاال س ـي ـطــرح عليه
بخصوص زميله العب الوسط لوكا مودريتش،
وفــي كــل مــرة تعكس اإلجــابــة اإلع ـجــاب الــذي
يحظى به القائد في تشكيلة منتخب بالده.
تدين كرواتيا بتأهلها إلى نصف النهائي،
المقرر اليوم ضد إنكلترا على ملعب لوجنيكي
ف ــي مــوس ـكــو ،إل ــى الع ــب وس ــط ريـ ــال مــدريــد
اإلسباني مودريتش ( 32عاما) ،والــذي تألق
فــي رب ــع الـنـهــائــي ضــد روس ـيــا فــي سوتشي،
حيث اختير أفضل العــب فــي الـمـبــاراة ،وهي
جائزة نالها ثالث مرات في المباريات الخمس
التي خاضها المنتخب الكرواتي حتى اآلن في

مونديال  .2018سجل مودريتش هدفين في
المونديال الروسي ،بينهما تسديدة رائعة في
مرمى األرجنتين ( )3-0في دور المجموعات،
ُومرتين في ركالت الترجيح ضد الدنمارك في
ثمن النهائي وروسيا في ربع النهائي.
التي أظهرها صانع
كانت برودة األعصاب ُ
ألـعــاب الـنــادي الملكي فــي ثمن النهائي ضد
الدنمارك مثيرة لإلعجاب ،السيما أن الركلة
الترجيحية التي سددها وسجلها في مرمى
الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل ،أتت بعد
وقت قصير من إضاعته في الدقائق األخيرة
لـلـشــوط الـثــانــي اإلض ــاف ــي ،رك ـلــة ج ــزاء كانت
كفيلة عـلــى األرجـ ــح بحسم نتيجة الـمـبــاراة
لمصلحة فريقه.
وس ـي ـك ــون م ــودري ـت ــش أب ـ ــرز م ــرش ــح لنيل
جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم،
في حال تمكن من قيادة كرواتيا نحو المجد

والتتويج بلقب كأس العالم للمرة األولى
في تاريخها.
بالنسبة لبلد مثل كرواتيا يبلغ عدد
سكانه أكثر بقليل من أربعة ماليين
ن ـس ـمــة ،ال ـت ــواج ــد ف ــي ال ـ ــدور نصف
النهائي لنهائيات كــأس العالم هو
إنجاز رائع.
كان ثمة احتمال ضئيل ببلوغهم
هذه المرحلة لوال مودريتش ،الالعب
الـقـصـيــر ال ـقــامــة ذو ال ــوج ــه الـطـفــولــي،
والـ ــذي اضـطــر حـيــن ك ــان فـتــى لـلـفــرار من
ق ــري ـت ــه ،ب ـعــدمــا ق ـتــل جـ ــده ع ـلــى ي ــد ال ـق ــوات
الصربية في حرب االستقالل.
وقال مودريتش" :نأمل أن نذهب أبعد مما
حققه جـيــل  .1998لــديـنــا كــل مــا نـحـتــاج إليه
للقيام بذلك ،منتخب رائع وجهاز فني رائع".
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فرنسا إلى نهائي المونديال للمرة الثالثة في تاريخها
حجز المنتخب الفرنسي
مقعده في المباراة النهائية
لبطولة كأس العالم المقامة
في روسيا ،بعد فوزه أمس
في نصف النهائي على نظيره
البلجيكي بهدف نظيف،
في المباراة التي أقيمت على
ملعب كريستوفسكي.

تـ ــأهـ ــل م ـن ـت ـخ ــب ف ــرنـ ـس ــا ل ـل ـم ـب ــاراة
النهائية لبطولة كــأس العالم ال ــ 21في
كــرة الـقــدم ،والتي تستضيفها روسيا،
وذلك بعد فوزه أمس في نصف النهائي
على المنتخب البلجيكي بهدف نظيف.
وأقـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ع ـ ـلـ ــى م ـل ـعــب
"ك ــريـ ـسـ ـت ــوفـ ـسـ ـك ــي" ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة س ــان
بطرسبرغ بقيادة الحكم أندريس كونيا
من أوروغ ــواي ،وسجل الهدف الوحيد
فيها المدافع صامويل أومتيتي.
وكـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء م ـ ـث ـ ـيـ ــرا وحـ ـم ــاسـ ـي ــا
ومتكافئا مع بعض األفضلية في فترات
معينة لمصلحة المنتخب البلجيكي،
ل ـكــن ن ـظ ـيــره ال ـفــرن ـســي كـ ــان أذك ـ ــى في
توزيع جهده خالل المباراة ،بينما عاب
البلجيكيين أنـهــم ربـمــا أه ــدروا معظم
طاقتهم خالل الشوط األول.
وه ــذه الـمــرة هــي الثالثة الـتــي تصل
فيها فــرنـســا ال ــى الـنـهــائــي ،بـعــد 1998
عندما أح ــرزت لقبها الــوحـيــد ،و2006
ع ـنــدمــا خ ـس ــرت أمـ ــام إي ـطــال ـيــا ،بينما
فشل المنتخب البلجيكي في محاولته

الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ول ـ ــم ي ـس ـت ـطــع ت ـح ـق ـيــق حـلــم
النهائي الذي يراوده منذ عقود.
وس ـيــواجــه الـمـنـتـخــب الـفــرنـســي في
الـنـهــائــي الـمـنـتـخــب ال ـفــائــز م ــن م ـبــاراة
نصف النهائي الثانية التي تقام اليوم
بين إنكلترا وكرواتيا ،علما بأن النهائي
سيقام األحــد المقبل ،فــي حين تسبقه
قبل يوم واحد مباراة تحديد المركزين
الثالث والرابع.
وف ــي تـفــاصـيــل ال ـم ـب ــاراة ،كــانــت أول
هـجـمــة فــرنـسـيــة عـنــدمــا سـعــى كيليان
مبابي القتحام المنطقة البلجيكية منذ
الدقيقة األول ــى ،لكن الـكــرة طــالــت منه،
تالها محاوالت من الجانبين ،وال سيما
مــن الـمـنـتـخــب البلجيكي فــي الــدقــائــق
السبع األولــى ،حيث اعتمد اللعب على
األجنحة ،ومحاولة التمرير العرضي من
كيفن دي بروين وإدين هازارد الى قلب
المنطقة ،بينما اتبع الفرنسيون أسلوب
الكرات الطويلة من الوسط الى مبابي
وأوليفييه جـيــرو ،لكن دف ــاع الفريقين
كان بالمرصاد.

بيليتش :النجاح ضد الكبار سالحنا
اعـ ـتـ ـب ــر الـ ـنـ ـج ــم الـ ـس ــاب ــق ل ـ ـكـ ــرة الـ ـق ــدم
الكرواتية سالفن بيليتش أن سالح بالده
هو "النجاح ضد الكبار" في عالم اللعبة،
مع استعداد منتخب بالده لخوض نصف
نهائي مونديال  2018ضد إنكلترا اليوم.
وقال بيليتش ،في تصريحات نشرتها
وســائــل إع ــام إنـكـلـيــزيــة أم ــس" ،تـعــرفــون
أنـنــا أظـهــرنــا دائ ـمــا قــدرتـنــا عـلــى النجاح
ضد الكبار" ،وقد تولى تدريب المنتخب
الوطني بين عامي  2006و.2012
وعدد المدرب السابق ،الذي يعمل حاليا
كمحلل لشبكة "آي تــي ف ــي" االنـكـلـيــزيــة،
مباريات كبيرة للمنتخب ،مثل الفوز على
ألمانيا 3-صفر في ربــع نهائي مونديال
 ،1998أو إسـبــانـيــا  2-1ف ــي الـ ــدور األول
لكأس أوروبا  ،2016أو األرجنتين 3-صفر

في الدور األول أيضا للمونديال الروسي.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـق ــارب ــة
والضعيفة هي التي تتسبب في سقطاتنا"
وت ـج ــد ك ــرواتـ ـي ــا ن ـف ـس ـهــا أم ـ ــام فــرصــة
تاريخية لبلوغ النهائي للمرة األو ل ــى،
م ــع ت ــواف ــر ع ــوام ــل ع ــدة مـنـهــا ،بحسب
بيليتش" ،تواجد المنتخب في الجزء
األفـ ـض ــل (مـ ــن األدوار اإلق ـص ــائ ـي ــة)
وتشكيلة جيدة تتمتع بالجودة
والخبرة".

في تلك الفترة كان المنتخب الفرنسي
ً
ً
يعاني ضغطا بلجيكيا تخلله كرات الى
المنطقة أسفرت عن سلسلة من الركنيات
والتي جاءت منها أخطر فرصة لبلجيكا
فــي الدقيقة  22عندما وصلت كــرة من
ركنية الى المدافع توبي أندرفايرلد وهو
على خــط منطقة ال ـجــزاء فـســدد بعيدة
عن لوريس لكن األخير طار لها وتألق
في إنقاذها.
بـ ـع ــد ذلـ ـ ــك تـ ــراجـ ــع أداء ال ـم ـن ـت ـخــب
البلجيكي وبــدأ نظيره الفرنسي يصل
أكثر الى المرمى ويصنع الفرص ومنها
في الدقيقة  31رأسية من جيرو بجانب
قائم الحارس تيبو كورتوا.
وفـ ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  33قـ ـ ــام ال ـم ـن ـت ـخــب
الفرنسي بهجمة مــرتــدة وصـلــت منها
ال ـكــرة ال ــى مـبــابــي عـلــى الـجـنــاح األيـمــن
والـ ـ ــذي أع ــاده ــا عــرض ـيــة رائـ ـع ــة داخ ــل
المنطقة ،حيث كــان جـيــرو ،لكنه فشل
التعامل معها تحت ضغط الدفاع.
وفي الدقيقة  39سنحت أخطر فرصة
لفرنسا وذلك بعد تبادل كرة رائع للكرة

بين مبابي وا لـمــدا فــع بنجامين بافار
الذي انسل خلف الدفاع داخل المنطقة
وسدد نحو المرمى لكن الحارس كورتوا
تألق في صدها بقدمه الى ركنية.
وكانت آخــر فرصة في الشوط األول
لـبـلـجـيـكــا ع ــن طــريــق روم ـي ـلــو لــوكــاكــو
الذي وصلته كرة عرضية من دي بروين
بعدما أخفق المدافع صامويل أومتيتي
في تشتيتها ،لكن يبدو أنه فوجئ بها
فخرجت دون استغاللها.

أومتيتي يفتتح التسجيل
وبعد أن بــدأ الشوط الثاني بضغط
بلجيكي استغل الفرنسيون هذا الواقع
وشنوا هجمة مرتدة حصلوا منها على
ركنية جاءتهم بهدف السبق في الدقيقة
 51ع ـنــدمــا ارتـ ـق ــى أوم ـت ـي ـتــي لـلــركـنـيــة
التي رفعها غريزمان وسددها في قلب
المرمى رغم مضايقة مروان فياليني له.
ويبدو أن هذا الهدف أثر سلبا على
الــاع ـب ـيــن الـبـلـجـيـكـيـيــن ال ــذي ــن تــراجــع

أداؤهـ ـ ــم ،مـمــا سـمــح لـلـفــرنـسـيـيــن بشن
ه ـج ـم ــات خ ـط ـي ــرة ك ــان ــت إحـ ــداهـ ــا فــي
الــدقـيـقــة  56تضمنت تـبــادال لـلـكــرة من
أجمل ما شهدته البطولة وكان أبطاله
مبابي وغريزمان وجيرو الذين تبادلوا
الكرة بجمالية وبتمريرات خلفية وصلت
فــي الـنـهــايــة ال ــى جـيــرو ال ــذي س ــدد في
جسم الحارس كورتوا المندفع لمالقاته.
لـ ـك ــن بـ ـع ــد هـ ـ ــذه الـ ــدقـ ــائـ ــق اس ـت ـع ــاد
البلجيكيون رباطة جأشهم وهاجموا
م ــرم ــى ف ــرن ـس ــا ف ـ ــأه ـ ــدروا ع ـ ــدة ف ــرص،
إحــداهــا فــي الدقيقة  61عــن طــريــق دي
ب ــروي ــن الـ ــذي ك ــان عـلـيــه أن ي ـس ــدد في
المرمى المشرع بعد دربكة في المنطقة
لكنه لم يتمكن من ذلك كما يجب ،وأخرى
في الدقيقة  65عندما سدد فياليني كرة
رأسية خطيرة مرت سنتيمترات بجانب
المرمى.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـ ـتـ ــي تـ ـلـ ـتـ ـه ــا ،ع ــرف
المنتخب الـفــرنـســي كـيــف يــديــر تقدمه
ويمتص الهجوم البلجيكي الــذي قاده
ه ـ ــازارد بـشـكــل خـ ــاص ،والـ ــذي تـعــرض

جماهير كرواتيا تعيش حالة رائعة من النشوة
ً
تعيش كرواتيا حالة من النشوة الكبيرة ابتهاجا
بتألق منتخبها األول لكرة الـقــدم فــي بطولة كأس
الـعــالــم  2018بــروسـيــا ،مما انعكس بــوضــوح على
اهتمام الجماهير بشراء قميص المنتخب الوطني
الذي نفد من األسواق قبل أسبوعين.
"نشوة في كل زاوي ــة" ،كــان هــذا ما قالته قناة "أر
تي إل" التلفزيونية الكرواتية أمس ،واستخدمت لفظ
"الفرحة العارمة" لوصف الحالة التي يعيشها الشعب
الكرواتي قبل أن يلتقي منتخبه الوطني مع إنكلترا
اليوم في الدور قبل النهائي للمونديال.
واسـتـغــل الـصـحــافــي ال ـكــرواتــي الـشـهـيــر ،غ ــوران
فوجكوفيتش ،نجاح منتخب البالد إلطــاق سؤال
يحمل نـبــرة انـتـقــاديــة للمسؤولين االقـتـصــاديـيــن
والـسـيــاسـيـيــن ،حـيــث ق ــال" :ل ـم ــاذا ي ـكــون الــاعـبــون
ً
الكرواتيون أكثر نجاحا من كرواتيا؟".
ويرى موقع "تي بورتال" اإلخباري على اإلنترنت،
أن مــونــديــال روس ـي ــا ه ــو الـسـبــب الـ ــذي يـقــف وراء
انتعاش السياحة في كرواتيا.

وإذا م ــا وص ـ ــل م ـن ـت ـخــب ك ــرواتـ ـي ــا إل ـ ــى نـهــائــي
المونديال فإن هذا سيعد النجاح األكبر في تاريخ
هذه الدولة الصغيرة على المستوى الكروي ،وذلك
بعد إنجاز الوصول إلى الدور قبل النهائي لمونديال

ماغواير من مدرجات «يورو  »2016إلى مونديال 2018
من مشجع للمنتخب اإلنكليزي لكرة القدم في كأس
أوروبا  ،2016أصبح هاري ماغواير ،بعد عامين ،ركيزة
أساسية في خط دفاع "األسود الثالثة" ،وأحد فصول
قصة خرافية يعيشها اإلنكليز في نهائيات كأس العالم
فــي روسـيــا ،ويــاقــون فيها كرواتيا فــي ال ــدور نصف
النهائي اليوم.
واختبر البطولة األوروبية ،التي استضافتها فرنسا
مــن ال ـمــدرجــات ،وارتـ ــدى لــونــي المنتخب اإلنكليزي
(األح ـمــر واألب ـي ــض) ،بـعــد فـتــرة قـصـيــرة مــن صـعــوده
مع فريقه هال سيتي إلى مصاف الــدوري اإلنكليزي
الممتاز.
خالل عامين ،قطع المدافع ،البالغ  25عاما ،شوطا
كبيرا مع فريقه الحالي ليستر سيتي ،الذي انضم الى
صفوفه الصيف الماضي ،ليصبح أساسيا في تشكيلة
المنتخب ،ويقابل بالتصفيق والتشجيع الحار من
المشجعين ،ووضع هدفه بضربة رأسية في المباراة

ضــد السويد السبت ( )2-0إنكلترا على سكة نصف
النهائي للمرة االولى منذ .1990
وأقر ماغواير ،في مقابلة مع المنصات اإللكترونية
لالتحاد اإلنكليزي لكرة القدم" ،مرت سنتان مميزتان...
مسيرتي مجنونة إلى حد كبير".
إذا كان ّ
يعرف نفسه بأنه شخص "مستريح وهادئ"،
فقد كان "عمالقا في منطقتي الجزاء" ضد المنتخب
اإلسكندنافي بحسب مدربه غاريث ساوثغيت.
وواصــل" :عندما شاهدته خالل هذا الموسم ،كنت
أود أن يبقى في حالة جيدة (لكأس العالم) ألنني كنت
متأكدا من قدرته على اللعب على هذا المستوى".

يحظى بثقة ساوثغيت
يعتبر مــاغــوايــر أح ــد الــوجــوه الـشــابــة الـتــي يعول
عليها ساوثغيت في المونديال الحالي .الالعب الدولي

للكثير من اإلعاقات ،إحداها في الدقيقة
 81فوصلت الكرة الى أليكس ويتزل الذي
سدد صاروخا على المرمى لكن الحارس
لوريس تألق مجددا وصد الكرة سابحا
وأبعدها عن المنطقة.
ومع دخول المباراة وقتها المحتسب
بـ ـ ـ ــدال مـ ـ ــن الـ ـ ـض ـ ــائ ـ ــع دفـ ـ ـ ــع ال ـم ـن ـت ـخ ــب
البلجيكي بـكــل العـبـيــه نـحــو الـهـجــوم،
م ـم ــا س ـم ــح ب ـه ـج ـمــات م ــرت ــدة وف ــرص
خطيرة لالعبي فرنسا كــان أبرزها في
الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع
بـتـســديــدة مــن غــريــزمــان بـعــد خـطــأ من
الدفاع البلجيكي لكنها كانت سهلة على
الحارس كورتوا ثم بتسديدة أخرى من
كورنتان توليسو في الدقيقة السادسة
واألخيرة من الوقت بدل الضائع لتنتهي
معها المباراة بالفوز والتأهل الفرنسي.
(كونا)

السابق الــذي تولى تدريب المنتخب عام  ،2016دفع
بماغواير في التشكيلة اإلنكليزية للمرة األولــى في
أكتوبر  ،2017ليفرض نفسه أساسيا في الدفاع بجانب
جون ستونز ( 24عاما).
وقال ساوثغيت" :لست متأكدا من أنه كان يعتقد أنه
سيلعب على أعلى مستوى" ،مشيرا إلى أنه "في أول
مباراة له (في ليتوانيا) ،لم يكن يتحدث معي سوى عن
عدم ارتكاب األخطاء".
وعاد العمالق (1.94م) من بعيد .هبوط هال سيتي
إلى الدرجة اإلنكليزية األولــى بعد موسم واحــد ،كاد
يبعده عن األضواء ،لكنه حط الرحال في ليستر سيتي،
وتــألــق فــي صفوفه إلــى درجــة أنــه تــم اخـتـيــاره أفضل
العب في صفوف الفريق عام  2018من طرف زمالئه
والمشجعين.
في روسيا ،واصل تألقه في تشكيلة ساوثغيت الذي
اعتمد على خطة لعب من ثالثة مدافعين ،وتفوق بشكل

الفت في التحكم بالكرة في قدمه ،مذكرا بأيام بداياته
الكروية مع شيفيلد يونايتد ،حيث كان يشغل مركز
العب وسط.
وقال ساوثغيت" :أعتقد أنه العب موهوب جدا ()...
تعامله مــع الـكــرة جيد ،أفضل مــن أي قطب دفــاع في
البطولة" ،مضيفا" :أتمنى أن يكتسب الثقة بفضل أدائه
بهذا المستوى".
رأي مماثل أبداه قلب الدفاع اإلنكليزي السابق ريو
فرديناند ،الذي يعمل حاليا كمحلل تلفزيوني .اعتبر
الالعب السابق لمانشستر يونايتد اإلنكليزي أنه
"ال غنى عنه (ماغواير) في الوقت الــراهــن .هو
العــب ذو بنية جسدية كـبـيــرة ،لكنه رشيق
أيضا في تعامله مع الكرة بالقدم" ،مضيفا:
"ضد السويد أصبح ركيزة أساسية من
هذا الفريق ،العب ال يمكن االستغناء
عنه حاليا".

فرنسا  .1998من جانبها ،أكدت صحيفة "جوتارنجي
ليست" الكرواتية أن النجاح في روسيا سيعني بداية
ً
جديدة لكرواتيا في كرة القدم ،التي تضررت كثيرا
من فضائح الفساد.

sports@aljarida●com

فينغر :ضجة إردوغان أثرت على أوزيل
ق ــال الـفــرنـســي آرس ـيــن فينغر
ال ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي ال ـس ــاب ــق لـفــريــق
أرس ـنــال اإلنـكـلـيــزي لـكــرة الـقــدم،
أمس ،إن مستوى الالعب األلماني
ال ـ ــدول ـ ــي م ـس ـع ــود أوزيـ ـ ـ ــل تــأثــر
بالضجة التي أثيرت حوله بعد
قراره بالظهور في بعض الصور
مع الرئيس التركي المثير للجدل
رجب طيب إردوغان.
وظـ ـه ــر أوزي ـ ـ ــل ن ـج ــم أرسـ ـن ــال
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ومـ ــواط ـ ـنـ ــه إلـ ـك ــاي
غيوندوغان في بعض الصور مع
إردوغان قبل نحو شهر على بدء
المنتخب األلماني حملة الدفاع
عن لقبه في بطولة كــأس العالم
 2018بروسيا.
وأثار الالعبان ،اللذان ينتميان
ألصول تركية ،الكثير من الجدل
بشأن هذه الصور التي التقطت
لهما خ ــال الحملة االنتخابية
إلردوغان قبل االنتخابات التركية
التي حسمها لمصلحته.
وودع ا ل ـم ـن ـت ـخ ــب األ لـ ـم ــا ن ــي
(مانشافت) المونديال الروسي
م ـب ـكــرا ،ب ـعــدمــا س ـقــط ف ــي ال ــدور
األول للبطولة ،حيث خسر أمام
م ـن ـت ـخ ـب ــي ال ـم ـك ـس ـي ــك وكـ ــوريـ ــا

الجنوبية ،و فــاز على المنتخب
ال ـس ــوي ــدي ف ـقــط ف ــي ال ـم ـبــاريــات
الثالث التي خاضها بمجموعته
في الدور األول للبطولة.
وتـعــرض إردوغ ــان النتقادات
فـ ـ ـ ــي ألـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ق ـم ـع ــه
لمنافسيه السياسيين ،وكذلك
قمعه لحرية الصحافة في تركيا.
وأث ـ ـ ــارت صـ ــور الــاع ـب ـيــن مع
إردوغـ ــان مــوجــة مــن المطالبات
بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة اسـ ـتـ ـبـ ـع ــادهـ ـم ــا مــن
المنتخب األلماني المشارك في
المونديال الروسي.
و ق ــال فينغر ،فــي تصريحات
إعــامـيــة ،إن ه ــذه الـضـجــة أثــرت
في مستوى أوزيل بالموندييال.
وقـ ــال« :أعـ ــرف أوزيـ ــل ج ـي ــدا .إنــه
العـ ــب رائ ـ ــع واس ـت ـث ـن ــائ ــي .لكنه
وغـيــونــدوغــان عــانـيــا مـمــا حــدث
قبل المونديال».
وأوضح فينغر أن أوزيل يلعب
بحماس شديد دائـمــا ،ويحتاج
إلــى التشجيع ويـكــره المشاكل.
وأضاف« :اعتقدت أنه ليس أوزيل
الحقيقي الذي أعرفه».
وتــابــع« :عـنــدمــا رأي ـتــه يلعب،
كان لدي شعور بأن هناك بعض

جدول مباريات كأس العالم
مجموعة
الفريق
األوروغواي
روسيا
السعودية
مصر

لعب فوز
3
3
٢
3
1
3
0
3

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

عليه
0
4
7
6

الفريق
فرنسا
الدنمارك
بيرو
أستراليا

لعب فوز
2
٣
١
٣
١
٣
0
٣

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

عليه
1
1
٢
٥

الفريق
البرازيل
سويسرا
صربيا
كوستاريكا

لعب فوز
2
3
1
3
١
3
٠
3

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

عليه
1
4
4
5

c

المواقف التي كان بإمكانه التقدم
فيها ،لكنه فضل لعب التمريرة
اآلمنة».
وكـ ـ ـ ـ ــان أوزيـ ـ ـ ـ ـ ــل أحـ ـ ـ ــد أب ـ ـطـ ــال
المنتخب األلماني المتوج بلقب
ك ــأس ال ـعــالــم  2014بــال ـبــرازيــل.

ولـكـنــه وج ــد نفسه فــي مواجهة
ضـ ـ ـغ ـ ــوط هـ ــائ ـ ـلـ ــة مـ ـ ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد
األلـ ـم ــان ــي ل ـل ـع ـب ــة ،ب ـع ــد خـ ــروج
ال ـمــان ـشــافــت ص ـفــر ال ـيــدي ـيــن من
الدور األول للمونديال الروسي.
واختص أوليفر بيرهوف مدير

الـمـنـتـخــب األل ـم ــان ــي وري ـن ـهــارد
غريندل رئيس االتحاد األلماني
للعبة أوزي ــل بــاالن ـت ـقــادات ،مما
دف ــع وال ـ ــد ال ــاع ــب إل ــى مـطــالـبــة
نجله باعتزال اللعب الدولي.
(د ب أ)

أعلن االتحاد األرجنتيني لكرة القدم أمس األول استمرار خورخي
سامباولي في منصب المدير الفني للفريق األول ،كما أسند إليه مهمة
منتخب الشباب (تحت  20عاما) في بطولة مقبلة.
وذكر االتحاد أن رئيسه كالوديو تابيا ونائبه دانييل أنجيليسي
اجتمعا مع سامباولي ،وتحدثوا بشأن كأس العالم المقامة حاليا في
روسيا ،والتي شهدت خروج المنتخب األرجنتيني المتوج بطال للعالم
مرتين ،من دور الستة عشر على يد فرنسا.
وأضــاف االتحاد أن اللجنة التنفيذية ستجتمع في نهاية يوليو
الجاري لتقييم مشوار المنتخب في المونديال وعمل المدير الفني
سامباولي الذي من المفترض أن يستمر عقده حتى عام .2022
ويواجه سامباولي انتقادات حادة إثر الخروج المبكر للمنتخب
األرجـنـتـيـنــي وصـيــف بـطــل مــونــديــال  ،2014لـكــن ي ـتــردد أن االتـحــاد
األرجـنـتـيـنــي سـيـكــون مطالبا بــدفــع تـعــويــض كبير فــي حــالــة رحيل
المدرب عن منصبه.
وكلف االتـحــاد األرجنتيني ،سامباولي تولي مسؤولية منتخب
تحت  20عاما في البطولة المقررة في وقت الحق من الشهر الجاري
بإسبانيا ،حيث يحل مكان سيبستيان بيكاسيسي الذي رحل لتدريب
فريق ديفينسا خوستيكا األرجنتيني.
وكان بيكاسيسي مساعدا لسامباولي في تدريب المنتخب األول،
لكنه استقال مــع عضوين آخــريــن بالجهاز الفني عقب الـخــروج من
المونديال الروسي.
(د ب أ)

سامباولي مدرب المنتخب األرجنتيني

غرامة مالية بحق فوكويفيتش سيفرين :سيطرة أوروبا ليست مفاجأة
أكد الكسندر سيفرين رئيس
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
(ي ــوي ـف ــا) امـ ــس االول أن نـجــاح
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة فــي
مونديال روسيا ليس مفاجأة.
وقال سيفرين في ريجا «لست
مـنــدهـشــا ألن ال ـكــرة فــي أوروب ــا
منظمة بشكل مختلف».
وأض ــاف «ه ـنــاك بنية تحتية
أكبر ،خبراء فنيون أكبر ،نعمل
بشكل مختلف تماما ،والفوارق
س ـت ـك ــون أوس ـ ـ ــع وأوسـ ـ ـ ــع عــامــا
بعد عام».
وسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرت ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــات
األوروبـيــة على المقاعد األربعة
في الدور قبل النهائي لمونديال
روسـيــا ،مــن خــال بلجيكا التي
ت ــواج ــه فــرن ـســا وإن ـك ـل ـت ــرا الـتــي
تواجه كرواتيا.
يشار إلى أن آخر مرة فاز فيها
فــريــق غـيــر أوروبـ ــي بلقب كــأس
ال ـعــالــم كــانــت ف ــي نـسـخــة 2002
عندما حصدت البرازيل اللقب.
وأش ـ ـ ـ ــار رئ ـ ـيـ ــس ال ـي ــوي ـف ــا
«بالنسبة لي لم تكن
م ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ــأة أن
يـتــأهــل عشرة
من أصل 13
م ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــا
أوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا
ل ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــدور
الـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي،

ثم ستة من أصل ثمانية تأهلوا
لــدور الثمانية وأربـعــة من أصل
أربعة في المربع الذهبي».
و ت ـ ــا ب ـ ــع «اآلن ف ـ ــي ا ل ـن ـه ــا ئ ــي
ســأش ـعــر بــاالس ـتــرخــاء ألن أحــد
فرقنا سيفوز باللقب».
وأشــاد سيفرين
ب ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب
فـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــا

كـ «فريق عصري رائع» وبلجيكا
وكــروات ـيــا المـتــاكـهـمــا «مــواهــب
فذة» وفرق جيدة ،مشيرا إلى أن
« إنكلترا أفضل بكثير عما كانت
عليه طوال عقود».
وأشاد رئيس اليويفا بتنظيم
روس ـي ــا ل ـل ـمــونــديــال ،م ــؤك ــدا أن
ال ـب ـطــولــة «جـ ـي ــدة ج ـ ــدا» ولــم
تشهد «أي مشاكل كبرى».
وفـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا ي ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق
باستخدام تقنية حكم
ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــو الـ ـمـ ـس ــاع ــد
(فــار) للمرة األولــى في
المونديال ،عقب رئيس
اليويفا بالقول «صعود
وه ـ ـ ـبـ ـ ــوط ،ل ـ ــم يـ ـع ــد مــن
الممكن التراجع عنها».
(د ب أ)

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

e

g

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

عليه
2
٣
٨
١٣

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

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

d

النقاط
٩
٤
٣
1

f

مجموعة

النقاط
٦
6
٣
3

مجموعة
الفريق
كولومبيا
اليابان
السنغال
بولندا

النقاط
٩
٦
٣
٠

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

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

سيفرين

بلجيكا تخشى مخالفات الجماهير

النمر السيبيري بارتيك في حديقة حيوان روسية يتنبأ بفوز كرواتيا على إنكلترا
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االتحاد األرجنتيني يعلن استمرار سامباولي

فرض االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غرامة مالية  15ألف فرنك
سويسري ( 15ألف دوالر) بحق مسؤول كرواتي بسبب السلوك غير
الرياضي.
وأعفى اتحاد الكرة الكرواتي المسؤول أوجنين فوكويفيتش من
منصبه ،مع إلغاء اعتماده.
وتقدم االتحاد الكرواتي لكرة القدم باعتذاره إلى روسيا ،بعد تداول
مقطع فيديو عبر اإلنترنت يظهر فيه العب كرواتي وهو يحتفل بفوز
بالده على روسيا في دور الثمانية لكأس العالم ،من خالل التطرق
لألزمة الروسية  -األوكرانية.
وذكــر اتحاد الكرة الكرواتي في بيان له «االتـحــاد الكرواتي لكرة
القدم يرغب في االعتذار للجماهير الروسية بسبب تصرفات أعضاء
من بعثة المنتخب» .وذكر «فيفا» في بيانه أن لجنة االنضباط التابعة
له عاقبت فوكويفيتش كنتيجة لتسجيل الفيديو الذي قال خالله «هذا
الفوز لدينامو كييف ،وألوكرانيا».
وأكــدت لجنة االنضباط أنها أخــذت بعين االعتبار أن المسؤول
واتحاد الكرة الكرواتي تقدما باعتذارهما في وقت مناسب ،واتخذ
اتحاد الكرة الكرواتي أيضا التدابير الداخلية المعتمدة على الفور.
وبعد الفوز على روسيا في دور الثمانية لكأس العالم ،صاح المدافع
الكرواتي دوماجوي فيدا في مقطع الفيديو قائال« :المجد ألوكرانيا»،
قبل أن يقول الالعب الكرواتي السابق أوجنين فوكويفيتش« :هذا الفوز
من أجل دينامو وأوكرانيا ..انطلقي يا كرواتيا».
ولعب فيدا وفوكويفيتش معا في دينامو كييف ،علما بأن األخير
كان يتولى منصب مراقب المنتخب الكرواتي.
ويلتقي منتخب كرواتيا اليوم مع نظيره اإلنكليزي في المربع
الذهبي للمونديال .وتــواجــه روسـيــا عقوبات دولـيــة بسبب دورهــا
في الـصــراع األوكــرانــي ،حيث جــرى تطبيق العقوبات بحقها للمرة
األولــى في يوليو  ،2014بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم ودعمها
لالنفصاليين في شرق أوكرانيا.
وقال فيدا الذي رحل عن دينامو في  2017إن تصريحاته «ليست
لها عالقة بالسياسة» ،وكانت «مجرد مزحة ألصدقائي».
(د ب أ)

a

b

أبدى عدد من المدن على الحدود المشتركة بين بلجيكا وفرنسا
مخاوف من أي مخالفات محتملة من الجماهير بعد مباراة منتخبي
البلدين امس بمدينة سان بطرسبرغ الروسية في الدور قبل النهائي
من بطولة كأس العالم  2018لكرة القدم بروسيا.
وأعلنت سلطات مدينة موسكرون الحدودية ببلجيكا أن المكان
المخصص للمشاهدة الجماعية للمباراة سيحمل ألــوان "األســود
واألصفر واألحمر" فقط ،وهي ألوان العلم البلجيكي.
وأعلنت السلطات المحلية أنه "على من يرغب في تشجيع منتخب
جيراننا" ،فيمكنه متابعة المباراة عبر شاشات أخرى على الجانب
اآلخر من الحدود.
وصرحت مصادر بمدينة كومينس-وارنتون البلجيكية ،لوكالة
األن ـبــاء األلـمــانـيــة (د ب أ) ،بــأنـهــا لــم تـعــرض ال ـم ـبــاراة فــي ســاحــات
المشاهدة الجماعية "ألسباب أمنية" ،رغم عرض مباريات سابقة
من المونديال الحالي.
كذلك أغلقت مدينتا ويرفيك البلجيكية وويرفيك-سود الفرنسية،
المتجاورتان ،الجسر الذي يربط بينهما ،مساء امس ،حسب ما ذكرت
تقارير إخبارية محلية.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري
َّْ
 ...ورد ...غطاها

البحث عن العدالة

محمد هايف يقترح
حبس ً كل من أتى
سلوكا من شأنه تفكيك
كيان أسرته وتغريمه
 1000دينار.

أ .د .غانم النجار

من يبحث عن العدالة في هذا الزمن كمن يبحث عن إبــرة في
"كوم قش" .قليلة هي المجتمعات التي تستطيع أن تقنع نفسها،
قـبــل غـيــرهــا ،ب ــأن الـعــدالــة فيها راس ـخــة ،مـتــوفــرة للجميع ،دون
تمييز من أي نوع .أما تلك المجتمعات التي تبدو العدالة فيها
ً
أكثر رسوخا ،فهي على قلتها ،إال أنها مازالت تعمل لتطويرها
لالقتراب منها ،فالبحث عن عدالة راسخة هو بحث مستمر ال
يتوقف ،وكــل مــن يدعي أن لديه عــدالــة مطلقة بعيد عــن الــواقــع.
فمحاوالت البحث عن المجتمع العادل البد لها أن تستمر ،وال
ينبغي لها أن تتوقف ،لسبب بسيط هو أنه بدون عدالة ال يمكن
للمجتمع أن يستقر حتى لو بــدا من حيث الشكل أنــه كذلك .إن
انـعــدام العدالة هو مدخل لكل الـشــرور ،ومرتكز لكل الموبقات،
ومنطلق لألمراض االجتماعية وغير االجتماعية .فالشعور بالظلم
حارق للكبد ،ومسبب ألمراض نفسية ،والقرحة ،والشلل النصفي
وحتى الموت .تلك اآلالم المبرحة التي يشعر بها المظلوم ،ال تعني
ً
الظالم كثيرا ،بل قد يستمتع بها ،وعندما يقع هو تحت وطأة ظلم
قد يبدأ باستشعار ما جرى ،إال أن اإلنسان ال يتعلم ،فيعود إلى
ظلمه حالما تتغير الظروف .أسباب االبتعاد عن العدالة كثيرة،
أهمها االستئثار بالسلطة ،واحتكار المرجعية الدينية أو العرقية
أو التاريخية أو الطائفية أو العنصرية ،والتمايز الطبقي والفئوي،
واالدعاء بالحفاظ على األمن أو االستقرار ،أو القضاء على أعداء
السلطة ،أو غير ذلك ،أما العدالة فال يحتاج وجودها إلى مبررات،
فهي الهدف األسمى ،وهي الحافظة لكرامة الجميع.
لكن ،هل يوجد مجتمع عادل على هذه البسيطة أو قريب من
العدالة المنشودة؟ وهــل مسيرة البشر هــي حكاية بحثهم عن
العدالة؟ أم أن اهتمام البشر يتركز في السيطرة على مفاصل القوة
والنفوذ والثراء والتملك المفرط لألشياء والبشر ،وما اهتمامهم
بــالـعــدالــة إال كمستلزمات شكلية "لـتــزيـيــت" األم ــور و"تـسـلـيــك"
المسائل للظهور بمظهر حسن؟ هل يقدم البشر مصالحهم على
قيم الـعــدالــة ،وبــالــذات إن تعارضتا ،حتى لــو أدى ذلــك إلــى ظلم
فادح لفئات أخرى؟ وهل مقولة "أنا على أخي ،وأنا وأخي على ابن
عمي ،وأنا وأخي وابن عمي على الغريب" هي المسيطرة وأقوى
من قواعد حاكمة للعدالة؟
ال ـعــدالــة هـنــا ال تعني فـقــط ال ـقــانــون والـمـحـكـمــة واإلج ـ ــراءات
القانونية ،فكم من قانون كانت مكوناته ومواده ظالمة وتمييزية،
ومنحازة لفئة دون فئة أخــرى فــي المجتمع ،وكــم مــن إج ــراء ات
قانونية تخدم في نهايتها أصحاب النفوذ في المجتمع ،وكم
ً
ً
محكمة ال تلتزم بمعايير للعدالة بل تتجه يمينا أو شماال حسب
الريح؟ ولذلك قيل إن "القانون شيء والعدالة شيء آخر" .فالعدالة
أكثر شمولية ،حيث إنها تشمل موقع اإلنسان في المجتمع منذ
والدته وحتى مماته.
ستظل حكاية البحث عن العدالة هي الفصل األهم في مسيرة
ال ـب ـشــريــة ،وك ــل م ــا ع ــدا ذل ــك م ـجــرد تـفــاصـيــل ،ل ـص ــورة نــاقـصــة،
مكسورة.
مجتمع بال عدالة مجتمع غير صحي .وكلما اقترب المجتمع
من العدالة اقترب من الحقيقة ،ويصبح األمن واالستقرار والرخاء
والسعادة نتائج طبيعية ،وبدونها ينسلخ البشر من إنسانيتهم
ويصبحون مجرد أشياء أو أشباه أشياء.

السعودية تحقق في انتحار فتاة «الحوت األزرق»
تـحـقــق ال ـس ـل ـطــات ال ـس ـعــوديــة ف ــي قضية
ان ـت ـحــار طـفـلــة ،ت ـقــول عــائـلـتـهــا إن ـهــا شنقت
نفسها بسبب لعبة "الحوت األزرق" ،المنتشرة
على الهواتف الذكية ،وفق ما أعلنت الشرطة.
وقالت شرطة المدينة المنورة ،في بيان
ً
على موقعها أمس ،إنها تلقت بالغا
نشرته ُ
عن فتاة نقلت إلى المستشفى متوفاة ،يقول
وال ــداهــا إنـهــا "شـنـقــت نفسها بمنزلهم في
إحدى القرى جنوب المدينة المنورة ،نتيجة

رقم قياسي للروس في الفضاء
وصـ ـل ــت إل ـ ــى م ـح ـط ــة ال ـف ـض ــاء
الدولية ،أمس ،مركبة شحن روسية
في وقت قياسي ،هو ثالث ساعات
و 40دق ـي ـق ــة ،ع ـل ـمــا أن ال ــرح ــات
المماثلة تستغرق ع ــادة يومين،
وف ـ ــق م ــا أع ـل ـن ــت وك ــال ــة ال ـف ـضــاء
الروسية (روسكوسموس).
وأقلعت المركبة "بــروغــرس أم
أس ،"-09ليل أمس األول ،من قاعدة
بايكونور في كازاخستان ،محمولة

بسبب فراغ سجونها ،تستورد هولندا السجناء
من النرويج ،لذا أقترح تصدير محمد هايف
إليهم ،فهو يتعامل مع عقوبة السجن كحبوب
"البنادول" يحل كل مشكلة "بحبس مرة عند
اللزوم"! وسيتكفل نائبنا بجعل هولندا األولى
في تصدير الزهور والمعتقلين!

تأثرها بلعبة الحوت األزرق اإللكترونية".
وب ــدأت الشرطة التحقيقات واإلج ــراء ات
القضائية الالزمة ،وفق البيان.
وتــواجــه لعبة الـحــوت األزرق (بـلــو ويــل)
انـتـقــادات فــي بـلــدان عــديــدة ،ضمنها بلدان
عربية ،مثل :تونس والمغرب والجزائر ،إذ
يشتبه فــي تسببها بـحــاالت انتحار كثيرة
في صفوف المراهقين .ومخترع اللعبة هو
ً
الشاب الروسي فيليب بوديكين ( 21عاما).

ُ
وقد ألقي القبض عليه أواخــر  ،2016واتهم
بالتحريض على االنتحار.
وق ــال ــت وس ــائ ــل إع ــام س ـعــوديــة محلية،
بينها صحيفة عكاظ ،إن الفتاة التي شنقت
نفسها قرب المدينة المنورة تبلغ من العمر
ً
 13عاما .كما رجحت أن تكون اللعبة تسببت
في انتحار شخصين آخرين بالمملكة.
(أ ف ب)

أقدم األلوان في العالم ...وردي

ب ـص ــاروخ مــن ط ــراز "س ــوي ــوز 2.1
أي ــه" ،ووص ـلــت إل ــى الـمـحـطــة بعد
ثــاث ساعات وأربعين دقيقة من
إقالعها فجر أمس.
وتستغرق الرحلة العادية من
األرض إلى محطة الفضاء الدولية
على ارتفاع  400ألف متر ،يومين
تدور المركبة فيهما  34مرة حول
األرض ،قبل أن تفلت من جاذبيتها.
(أ ف ب)

يعتقد العلماء أنهم اكتشفوا
أق ـ ــدم األل ـ ـ ــوان ف ــي ال ـع ــال ــم ،وهــو
الوردي الفاتح ،ويأملون أن يؤدي
هذا االكتشاف إلى تسليط الضوء
األرض.
على سر الحياة على ُ
وخـ ـ ـلـ ـ ـص ـ ــت دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة نـ ـ ـش ـ ــرت
ف ــي ص ـح ـي ـفــة "ب ـ ــي إن إي ـ ــه إس"
العلمية ،أمس ،إلى أن الباحثين
اكـتـشـفــوا األلـ ــوان الـتــي تنتجها
الطفيليات والبكتيريا الــزرقــاء،

ع ـقــب اس ـت ـخ ــراج ص ـخ ــور تـعــود
إل ــى  1.1مـلـيــار ع ــام مـضــت عثر
عليها في الصخر الطيني األسود
البحري أسفل الصحراء الكبرى
في موريتانيا.
وق ــال العلماء إن األل ــوان تعد
"أقدم لون بيولوجي" ،وتعد أقدم
بأكثر مــن نصف مليار عــام من
اكتشافات األلوان السابقة.
(د ب أ)

«واتساب» للهنود :احذروا األخبار الكاذبة
ن ـشــرت مـنـصــة ال ـتــراســل وات ـســاب
المملوكة لـ"فيسبوك" إعالنات أمس في
عدة صحف رئيسية بالهند لمواجهة
انتشار المعلومات المضللة ،في أول
مسعى منها لمحاربة مجموعة من
ال ــرس ــائ ــل ال ـك ــاذب ــة ال ـت ــي أسـ ـف ــرت عن
اعتداءات جماعية.
ووقعت عمليات ضرب وقتل بسبب
رسائل تحريضية مضللة في الهند،
أكبر سوق لواتساب حيث يصل عدد
مستخدمي المنصة إلى أكثر من 200
ً
م ـل ـي ــون شـ ـخ ــص ،وس ـب ـب ــت ك ــاب ــوس ــا
لـلـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي ،ودف ـعــت بعض
األصوات إلى دعوة السلطات للتحرك
على الفور.
وأف ــردت بعض الصحف الـصــادرة
باللغة اإلنكليزية في الهند صفحات
ك ــامـ ـل ــة إلعـ ـ ــانـ ـ ــات "واتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب" ال ـت ــي
جـ ــاء ف ـي ـه ــا" :م ـع ــا يـمـكـنـنــا ال ـت ـصــدي
للمعلومات الـكــاذبــة" ،وذلــك فــي إطــار
سـلـسـلــة إع ــان ــات سـتـنـشــرهــا أيـضــا
صحف يومية باللغات اإلقليمية.
و ح ــث اإل ع ــان المستخدمين على
التحقق مــن المعلومات قبل نشرها
وحذرهم من انتشار األخبار الكاذبة.
وقــال متحدث باسم "واتـســاب" في
بـيــان" :بــدأنــا حملة توعية فــي الهند
ب ـشــأن كيفية رص ــد األخ ـب ــار الـكــاذبــة
والشائعات".
وتــابــع" :خطوتنا األول ــى هــي نشر
إعـ ـ ــانـ ـ ــات ف ـ ــي الـ ـصـ ـح ــف بــال ـل ـغ ـت ـيــن
اإلنكليزية والهندية وعدد من اللغات
األخرى .وسنعزز هذه الجهود".
وذك ــر الـبـيــان أن "وات ـس ــاب" تعتزم

يومية سياسية مستقلة

وفيات
أمينة عبدالله حسن عبدالله

وسمية سعد الالفي

زوجة محمد مبارك المضاحكة

فهد راشد مجبل العريفان

معصومة عيسى يوسف

عبدالله تركي سليمان الفصام

مواعيد الصالة

نشر إعالنات مشابهة خالل األسبوع
فـ ـ ــي ص ـ ـحـ ــف يـ ــوم ـ ـيـ ــة إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة فــي
ع ـمــوم الـه ـنــد م ــن والي ـ ــات ج ــوج ــارات
ومـهــاراشـتــرا وراجــاسـتــان فــي الغرب
إل ــى والي ــة اوتـ ــار ب ــرادي ــش الشمالية

أكبر الواليات الهندية من حيث عدد
السكان.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت "واتـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاب" قـ ـ ـ ــد قـ ــالـ ــت
إنـ ـه ــا ت ـع ـمــل ع ـل ــى إدخـ ـ ـ ــال ت ـعــديــات
عـ ـل ــى إع ـ ــداداتـ ـ ـه ـ ــا وإت ـ ــاح ـ ــة ض ــواب ــط

للمستخدمين سعيا لوقف الرسائل
الكاذبة.
وتبحث منصة ا لـتــرا ســل الشهيرة
أيـضــا تصنيف الــرســائــل حتى يفرق
المستخدم بين الرسالة التي يمررها

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

الطرف اآلخر إليه من طرف ثالث ،وتلك
التي يكون مصدرها األول هو الطرف
اآلخر نفسه.
(أ ف ب)

اإلعالنات:

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

كاتب وسياسي أردني

ً
يقال ،وليس كل ما يقال صحيحا وسيتحقق ،إن قمة هلسنكي ،التي
ستعقد فــي  16يوليو ال ـجــاري ،بين الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد ترامب
والرئيس الروسي فالديمير بوتين ،ستتم فيها مناقشة مقايضة إنهاء
وجود األميركيين في قاعدة "التنف" ،شرق سورية ،بالوجود اإليراني،
بما فــي ذلــك الـقــواعــد العسكرية والميليشيات ،فــي هــذا البلد العربي،
ً
الذي غدا من الناحية العملية محتال من قبل إيران ،وبات فيه بقاء نظام
ً
بشار األسد مرتبطا بهذا الوجود ،مما ال يشير فقط بل يؤكد أن هذا لن
ً
يحصل إطالقا ،وحتى إن عقدت هاتان الدولتان "العظميان" ليس قمة
واحدة وإنما ألف قمة!
ً
وعلى افتراض أن هذا الذي يشار إليه آنفا صحيح ،وأن اإلسرائيليين
يقفون وراءه ،وأنهم سيشاركون في قمة هلسنكي هذه ،ليس بحضورهم
وإنما باالتفاقات السابقة التي عقدوها مع األميركيين ومع الروس ،وكانت
الضوء األخضر الذي منحته لهذه الحملة األخيرة التي استهدفت وجود
ونفوذ الجيش السوري الحر ،وسيطرة المعارضة السورية على منطقة
درعا ،وبعض مناطق حوران ،والتي قد تستهدف بعض مناطق القنيطرة
ً
أيضا في هضبة الجوالن ،فإن السؤال هنا :هل ستقبل إيران هذا يا ترى،
حتى إذا كان نظام بشار األسد ،الذي أصبح مجرد شاهد زور ،وافق عليه؟!
إن إي ــران تعرف معرفة تــامــة ،ويـعــرف معها هــذا النظام البائس في
دمشق ،أن خروجها من سورية سيعني ،ومهما جرى تحسينه ،خروجها
من العراق ،وانتهاء تمددها في هذه المنطقة كلها ،ولن يكون هناك بقاء ال
لـ"الحوثيين" في اليمن ،وال لحسن نصرالله وحزبه ،وال للحشد الشعبي
في بالد النهرين ،وأن المعادالت الحالية في الشرق األوســط ستتغير،
ً
وستنقلب رأســا على عقب ،مما يطرح ،وقد بقيت هناك أيام قليلة أمام
ً
ً
انعقاد قمة هلسنكي ،سؤاال واحدا هو :هل الواليات المتحدة غدت جادة
في التعاطي مع هذا الصراع يا ترى؟ ثم وإن هي أصبحت جادة فهل لديها
القدرة لتفرض ما تريده وتسعى إليه على بوتين ،الذي من الواضح أن
لديه قناعة بأنه إمبراطور نصف الكرة األرضية إن ليس كلها...؟!
وحقيقة ،ومع أن الحقائق وليس كل المؤشرات فقط تدل على أن هناك
"لعبة أمــم" جــديــدة ،إن ليس في العالم بأسره ففي هــذا الشرق األوســط
الـتـعـيــس والـمـنـكــوب ،ف ــإن لعبة األم ــم ه ــذه سـتــأخــذ الـعــديــد مــن األرق ــام
الصغيرة في هذه المنطقة الملتهبة ...وهذا يعني أنه ستتضاعف األخطار
التي ستواجهها القضية الفلسطينية طالما أن من الواضح أن بنيامين
نتنياهو هو أحد العبي هذه اللعبة الرئيسية ،وأن العرب بالنسبة لهذا
الذي يجري كله عيونهم بصيرة لكن أيديهم قصيرة ...وأن "المتشاطرين"!
ً
من بينهم سيخرجون من هذا المولد بال حمص واأليام قادمة ...وإن غدا
لناظره قريب!
وهكذا وفي النهاية فإن الخوف كل الخوف هو أن لعبة األمم الجديدة
ه ــذه سـتـكــرس اإليــرانـيـيــن فــي ســوريــة وف ــي المنطقة كـلـهــا ،وأن حصة
اإلسرائيليين ستكون االعتراف بـ"ضمهم" لهضبة الجوالن المحتلة ،وبأن
تكون يدهم مقابل اليد اإليرانية مطلقة في المنطقة كلها ،وأن فكرة أو
مؤامرة ،على األصح ،أن ال دولة فلسطينية إال في غزة سيتم تجسيدها،
مما يعني أنه ستكون لدولة الماللي حصة مجزية في هذه اللعبة إن هي
تمت بالفعل ،وإن هي لم تكن مجرد قنبلة دخانية لحل بعض القضايا
الرئيسية العالقة بين األميركيين والــروس ،ومن بينها قضية أوكرانيا
ومنطقة ال ـقــرم ،وقـضــايــا أخ ــرى خــاصــة فــي الـبـحــر األب ـيــض المتوسط
وشواطئه ،وفي مقدمتها الشواطئ السورية!

أرملة ناصر طاهر العليوي

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

هلسنكي ...لعبة
أمم جديدة!

صالح القالب

ً
 66ع ـ ــام ـ ــا ،شـ ـيـ ـع ــت ،رجـ ـ ــال:
الـ ـشـ ـع ــب ،ديـ ـ ـ ــوان الـ ـكـ ـن ــادرة،
نساء :بيان ،ق ،8الشارع األول،
م  ،12ج  ،1ت،99506013 :
97588496 ،97886789
ً
 59ع ـ ــام ـ ــا ،شـ ـيـ ـع ــت ،رجـ ـ ــال:
ض ــاح ـي ــة ع ـب ــدال ـل ــه ال ـس ــال ــم،
ق ،2شـ ــارع ح ـمــود الـنـصــف،
م ،29د يـ ـ ـ ـ ــوان ا ل ـم ـض ــا ح ـك ــة،
ن ـســاء :األن ــدل ــس ،ق ،11ش،6
م ،179م ـقــابــل ال ـم ـس ـجــد ،ت:
،60377789 ،50325559
66116303
ً
 57ع ـ ــام ـ ــا ،ش ـ ـيـ ــع ،الـ ـجـ ـه ــراء
القديمة ،ق ،1شــارع عبدالله
بـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ــان ،م  ،41ت:
50998065 ،55828281
ً
 84عاما ،شيعت ،رجال :غرب
مشرف ،مسجد الوزان ،نساء:
الرميثية ،حسينية أم البنين
األربعة ،ق ،9شارع أسامة بن
زيد ،ج ،93م ،38ت،99291101 :
99267897
ً
 67عاما ،شيع ،رجال :ضاحية
عبدالله السالم ،ق ،3شارع بن
ع ـبــاس ،م ،27ن ـســاء :مـشــرف،
ق ،3ال ـش ــارع األول ،م ،34ت:
25385068 ،99882616

الطقس والبحر

الفجر

03:23

العظمى

45

الشروق

04:56

الصغرى

28

الظهر

11:53

أعلى مد

ً
 09:16صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:28

 11:35م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:50

ً
أدنى جزر  03:33صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:21

 05:01م 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 :

