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بريانكا تشوبرا تكشف عن فيلمها
الهندي المقبل «»The Sky is Pink
ص 13

البورصة تسجل أعلى سيولة
وكميات منذ بداية عام 2018

محليات

٠٣

ممثلو « »MSCIالتقوا الشركة و«هيئة األسواق» و«االستثمار» والمركزي والتأمينات والمقاصة
دينار واألسهم
الهيئة شددت على التعاون مع «مورغان الخالد :االنضمام إلى قائمة المتابعة
السيولة فاقت  49مليون ً
ستانلي» للحصول على الترقية في يونيو يعكس قدرة البورصة على رفع معاييرها المتداولة بلغت  262.7مليونا
علي العنزي

للجلسة الثالثة على التوالي ،واصلت المؤشرات
الرئيسية الثالثة للبورصة ارتفاعها القوي ،إذ ارتفع
مؤشر السوق العام  %1.11وسط سيولة قياسية
لهذا الـعــام فاقت  49مليون ديـنــار ،وبكمية أسهم
مـتــداولــة  262.7مليون سـهــم ،هــي األخ ــرى األعلى
منذ بداية العام.
وربــح مــؤشــر الـســوق األول بـ ــ %1.41هــي 74.96
ً
نقطة مقفال على مستوى  5377.27نقطة بسيولة
 40.4مـلـيــون دي ـنــار ،وبكمية أسـهــم م ـتــداولــة 105

ماليين سهم نفذت عبر  5510صفقات ،في حين نما
مؤشر السوق الرئيسي بـ %0.51تعادل  25.26نقطة،
ليستقر عند مستوى  4980.61نقطة ،بسيولة 8.5
ماليين دينار ،وبكمية أسهم متداولة  157.7مليون
سهم نفذت من خالل  4568صفقة.
وأجــرى ممثلو مؤشر مورغان ستانلي ()MSCI
مناقشات حول إمكانية الترقية أثناء لقاءات عديدة
ف ــي ال ـكــويــت شـمـلــت هـيـئــة أسـ ــواق ال ـم ــال ،وشــركــة
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ،وال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لــاس ـت ـث ـمــار،

والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،وبنك
الكويت المركزي ،والشركة الكويتية للمقاصة.
ووج ــه ممثلو « »MSCIاهـتـمــامـهــم إل ــى ع ــدد من
األم ــور مــع مختلف الجهات الـتــي تباحثوا معها،
ً
خـصــوصــا فـيـمــا يتعلق بـخـطــوات الـتـطــويــر التي
شهدها السوق خالل الفترة الماضية بشأن عمليات
التداول ،وما بعد التداول ،والعالقة مع المستثمرين
والوسطاء ،ومؤتمرات المحللين ،وتسريع آلية فتح
الحسابات في المقاصة من  10إلى  5أيام عمل.

وفد نيابي لطلب العفو عن «دخول المجلس»

نواب يجتمعون اليوم في ديوان المطير لبحث كيفية التعاطي مع حكم «التمييز»
●

علي الصنيدح

فــي حين تستمر الـمـشــاورات النيابية
ب ـشــأن حـكــم مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز ف ــي قضية
«دخول المجلس» ،يجتمع اليوم مجموعة
من النواب في ديوان النائب محمد المطير
لبحث طرق التعاطي مع هذا الموضوع،
وال ـت ــي م ــن بـيـنـهــا تـشـكـيــل وف ــد بــرلـمــانــي
لطلب العفو.
وك ـش ــف ال ـنــائــب م ــاج ــد ال ـم ـط ـيــري ،أنــه
يسعى ،بالتنسيق مع أعضاء مجلس األمة،
إ لــى تشكيل و فــد نيابي لمقابلة القيادة

السياسية في األيام المقبلة ،إلصدار عفو
عن النواب الحاليين والسابقين والشباب
المحكومين في هذه القضية.
وأكد المطيري ضرورة إخراج المشهد
السياسي من االحتقان« ،ال سيما أنــه آن
ُ
األوان ألن تطوى هذه القضية التي مضى
عليها سبع سنوات».
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـنــائــب عـبــدالـلــه فهاد
لــ«الـجــريــدة» ،إن الـنــواب مــازالــوا فــي طور
المباحثات والمشاورات فيما يتعلق بحكم
ً
«التمييز» ،الفتا إلى أن االجتماع في ديوان
المطير اليوم سيبحث آراء عدد من النواب.

«»THE ُّ WORLD AS IT IS
الروس وسياسة التدخل ()5
• أوباما :لو أن بوتين واثق
بنفسه لما طلب تصويره على
الحصان وهو عاري الصدر
• حوادث أوكرانيا شكلت
نقطة تحول محورية بالنسبة
للرئيس الروسي
• بوتين تأخر  45دقيقة عن
موعد لقائه األول مع أوباما
ورفض نقاشات إضافية حول األسلحة
• قوة أوباما الحقيقية تكمن في قدرته على إبقاء أوروبا
متماسكة ...وبوتين كذب بشأن ما يفعله
16

وبسؤاله عــن الـعــدد المتوقع حضوره
هذا االجتماع ،قال فهاد «ال نتوقع حضور
الكثيرين ألن أغلبية النواب خارج البالد».
أما النائب ريــاض العدساني فقال« :ال
يمكن فصل قضية اإليــداعــات المليونية
عــن قضية د خ ــول المجلس ،فالقضيتان
مترابطتان ،وفي اإليداعات رأينا النتيجة
ولـ ـ ــم نـ ــر ال ـس ـب ــب ال ــرئ ـي ـس ــي فـ ــي تـضـخــم
ال ـح ـســابــات ال ـتــي ب ـن ـ ً
ـاء عـلـيـهــا ت ــم دخ ــول
المجلس».
وأوضح العدساني في تصريح بمجلس
األم ـ ـ ــة أم ـ ـ ــس ،أن ح ـف ــظ ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة

تقرير اقتصادي

«أوبك»
أمام تحدي
االستقاللية
بعد معاناتها
االنقسامات!
٠٨

ً
لـ«اإليداعات» إداريا كان لنقص في القانون،
«وهــذا ال يعني الـبــراء ة من هــذه التهمة»،
ً
مشيرا إلى أن «مجلس  2013ماطل وعطل
هذه القضية».
وأشــار إلى أن الشأن العام والسياسي
م ـتــراب ـطــان« ،ف ـهــل ُيـعـقــل أن ال ــذي تصدى
لــإيــداعــات ُيحبس ،ومــن تضخم حسابه
ً
يتمتع بــالـمــايـيــن؟» ،مبينا أن هـنــاك 24
ً
ً
نــائـبــا ،هــو أحــدهــم ،وق ـعــوا ،اس ـت ـنــادا إلــى
الـمــادة  75من الدستور ،كتاب طلب عفو
شامل يصدر بقانون من أجــل المصلحة
العامة للبالد.
٠٤

ً
وم ــن األمـ ــور ال ـتــي ت ــم الـتـبــاحــث حــولـهــا أيـضــا
تسهيل تملك األجانب في البنوك بالكويت ،والذي
يتطلب إلغاء قرار وزاري يشدد على ضرورة موافقة
مجلس الوزراء قبل تملك أي مستثمر أجنبي لحصة
 %49من رأسمال أي بنك ،وهو ما تعمل عليه هيئة
األس ــواق بالتعاون مــع وزيــر الـتـجــارة والصناعة،
واالكتفاء بصالحية «المركزي» التي تمنع استمالك
أي جهة محلية أو أجنبية لـ %5من رأسمال أي بنك
قبل موافقته.
02

«صائد الثغرات» تسلط الضوء
على «األمن السيبراني»
«االتصاالت» :تكريم الفائزين أكتوبر المقبل
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت ال ـ ـ ـه ـ ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة
لــات ـصــاالت وتـقـنـيــة الـمـعـلــومــات
تنظيمها المسابقة العربية لألمن
السيبراني "صائد الثغرات" ،التي
تسلط الضوء على مخاطر األمن
السيبراني ،وكيفية الكشف عنها
من الشباب الناشئين.
وقــالــت الهيئة ،فــي بيان أمــس،
إن المسابقة تــأ تــي بالتعاون مع
ال ـمــركــز ال ـعــربــي اإلقـلـيـمــي لــأمــن
الـسـيـبــرانــي (أي آر سي 02

ترامب يستفز «الناتو» بمطالب جديدة

21

القدس  -ةديرجلا

•

وقالت المصادر ،إن مفاوضات
ط ــوي ـل ــة وص ـع ـب ــة حـ ــول كــوهـيــن
ُ
تجرى منذ سنوات بين إسرائيل
ون ـ ـظـ ــام ال ــرئـ ـي ــس بـ ـش ــار األسـ ــد
بــوســاطــة روس ـي ــة ،الفـتــة إل ــى أن
ً
ً
تقدما كبيرا حصل بهذا الشأن،
ً
إذ تلقت إســرائـيــل أخ ـيــرا ،ساعة
ً
يــد كوهين ،وأغــراضــا شخصية
أخرى لم ُي َ
فصح عنها.
ـادر،
ـ
ص
ـ
م
ـ
ل
ا
وبـحـســب
02

محافظو إيران يتصدرون الدفاع
عن «راقصة إنستغرام»

مــانــدزوك ـي ـتــش ن ـجــم ك ــروات ـي ــا يـحــرز
هدف الفوز في مرمى إنكلترا (رويترز)

حقق المنتخب الكرواتي حلمه ببلوغ
المباراة النهائية لمونديال روسيا ،2018
وذلك بعد تغلبه على نظيره اإلنكليزي
بنتيجة  1-2أمس في نصف النهائي.
وتقدمت إنكلترا في الدقيقة الخامسة
مــن ال ـشــوط األول بــركـلــة ح ــرة مـبــاشــرة

«الوطني» 4 :مليارات دينار
القيمة المتوقعة للمشاريع
المخطط لها في 2018

اقتصاد

٠٩

« »QNBتربح  1.9مليار
دوالر في النصف األول
والنمو %7

مسك وعنبر

زوجات زعماء «الناتو» وصديق رئيس وزراء لوكسمبورغ في صورة تذكارية ببروكسل (أ ف ب)

عـلـمــت «ال ـجــريــدة» مــن مـصــادر
خاصة ،أن إسرائيل أصبحت قريبة
ً
جدا من استعادة رفات جاسوسها
األشهر إيلي كوهين ،من سورية،
وذلك بعد الحصول على معلومات
خاصة ودقيقة عــن موضع دفنه،
وم ـكــان وج ــود أغ ــراض ــه الـخــاصــة
لدى السلطات السورية.

●

10

خلود الرشيدي :ورشة
السينوغرافيا في «كلباء»
تستمر حتى  16الجاري

●

عبدالعزيز التميمي

اقتصاد

١٨

ماندزوكيتش يصعد بكرواتيا إلى نهائي الحلم إسرائيل على وشك استعادة رفات
جاسوسها األشهر من دمشق

نفذها مدافعها كيران تريبيير ،وعادلت
كــروات ـيــا النتيجة فــي الــدقـيـقــة  68عبر
إيفان بيرشيتش.
ولجأ المنتخبان إلى الوقت اإلضافي
ب ـعــد فـشـلـهـمــا ف ــي إح ـ ــراز أي ه ــدف في
الــوقــت المتبقي مــن الـشــوط الـثــانــي من
المباراة.
وفي الشوط اإلضافي األول لم تسفر

«األعلى للقضاء» يوافق
على تعيين  ٩٣وكيل نيابة
بينهم  ٢٤فتاة

م ـح ــاوالت الـمـنـتـخـبـيــن ع ــن أي
ج ـ ــدي ـ ــد ،حـ ـت ــى تـ ـمـ ـك ــن م ــاري ــو
ماندزوكيتش نجم نادي يوفنتوس
من إحراز هدف الفوز في الدقيقة الرابعة
مــن الـشــوط اإلضــافــي الثاني ،ليؤهل
منتخب ب ــاده لـلـنـهــا ئــي لمواجهة
المنتخب الفرنسي ،في المباراة التي
ستقام األحد المقبل.
٢٧-٢٣

دوليات

٢٠

«شيخة» بحرينية تقود
طائرة مقاتلة ألول مرة

رياضة

22

ً
روحاني يتبنى فكرة عمرها  25عاما إلعفاء األجنبيات من الحجاب
●

طهران  -فرزاد قاسمي

تحول اعتقال الشابة اإليرانية مائدة هجير ،بسبب
نشرها على «إنستغرام» فيديو وهي ترقص ،إلى موجة
هائلة من االنتقادات ،داخل إيران وخارجها ،للسلطة
الـقـضــائـيــة وهـيـئــة اإلذاع ـ ــة وال ـت ـل ـفــزيــون ،ال ـتــي بثت
ً
شريطا للفتاة وهي تعتذر عن فعلتها ،إال أن الالفت

في األمر أن األصوليين المحافظين تصدروا هذه المرة
معركة الدفاع عن الرقص ،في خطوة ربطها مراقبون
بـمـحــاولـتـهــم تـبـنــي م ــواق ــف شـعـبـيــة قـبــل انـتـخــابــات
مجلس الشورى العام المقبل.
ووصل األمر إلى أن أعلن محمد زائري ،أحد أشهر
رجال الدين األصوليين والفاعلين المدنيين ،األستاذ
الجامعي المقرب مــن المرشد األعـلــى علي 02

فليطح :االجتماع
مع وفد اللجنة األولمبية
الدولية إيجابي

ةديرجلا

•
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استقباالت األمير

استقباالت ولي العهد

استقبل صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـم ــد
بقصر بيان ،صباح أمــس ،سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
ثــم رئـيــس مجلس األم ــة م ــرزوق
الغانم.
واستقبل سموه كذلك رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
المبارك.
وفي مجال آخر ،بعث صاحب
السمو ببرقية تهنئة إلى رئيس
م ـن ـغ ــول ـي ــا الـ ـص ــديـ ـق ــة خــال ـت ـمــا
بــاتــول ـغــا ،عـ ّـبــر فـيـهــا س ـمــوه عن
خالص تهانيه بمناسبة العيد
ً
الوطني لبالده ،متمنيا سموه له
موفور الصحة والعافية ،وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد ،وسمو
رئيس مجلس الــوزراء ببرقيتي
تهنئة مماثلتين.

اس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
الـ ـشـ ـي ــخ ن ـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد رئ ـي ــس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
ً
واستقبل سـمــوه أيـضــا سمو
رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء الـشـيــخ
جابر المبارك ،كما استقبل نائب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الخارجية الشيخ صباح الخالد،
ثــم نائب رئيس مجلس ال ــوزراء
وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
باإلنابة الشيخ خالد الجراح.

ً
صاحب السمو مستقبال المبارك

«الهجرة الدولية» :الشكر ال يكفي
أمير الكويت لمساهماته في اليمن
قـ ــال ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام للمنظمة
الــدولـيــة للهجرة السفير ولـيــام
سوينغ امس «ان كلمات الشكر
ال تكفي لتقديمها الى سمو امير
ال ـكــويــت الـشـيــخ ص ـبــاح االحـمــد
لما يقدمه من دعم سخي للعمل
االنساني في اليمن».
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح
لـ ـ ـ «ك ـ ــون ـ ــا» عـ ـق ــب اجـ ـت ـم ــاع ــه مــع
مندوب الكويت الدائم لدى االمم
الـمـتـحــدة والـمـنـظـمــات الــدولـيــة
االخرى في جنيف السفير جمال
الغنيم لمناقشة الدعم الكويتي
ال ـم ـخ ـصــص ل ـب ــرام ــج الـمـنـظـمــة
في اليمن.
وقال سوينغ ان «ثالث سنوات
م ــن ال ـص ــراع ف ــي الـيـمــن تسببت
فـ ــي مـ ـع ــان ــاة الـ ـم ــايـ ـي ــن مـ ــا أث ــر
ع ـلــى ال ـمــدن ـي ـيــن ومـ ــع اس ـت ـمــرار
ال ـن ــزاع الـمـسـلــح وتــوقــف عملية
السالم فإن اليمن في قبضة أزمة
إنسانية وإنمائية مدمرة».
واكـ ــد ســوي ـنــغ ان س ـمــو امـيــر
الكويت سباق دوما لالستجابة
للنداءات االنسانية التي تطلقها
منظمات االمم المتحدة للتعامل

مــع االزم ــات فكانت الكويت اول
م ــن ي ـس ــاه ــم س ـ ــواء ت ـع ـلــق االم ــر
بأفغانستان أو سورية او العراق
او ال ـي ـمــن وه ــي م ـس ــاع ــدات ذات
طبيعة راسخة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،اوضـ ـ ــح الـسـفـيــر
الـ ـغـ ـنـ ـي ــم فـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح م ـم ــاث ــل
ل ـ ـ «كـ ــونـ ــا» ان ال ـك ــوي ــت ل ــم ول ــن
تتوانى عن دعم العمل االنساني
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـ ـقـ ـ ــوم ب ـ ـ ــه الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــات
االنسانية الدولية لوقف تدهور
الوضع اإلنساني في اليمن.
وأك ــد الـسـفـيــر الـغـنـيــم حــرص
ال ـكــويــت ع ـلــى ت ـعــزيــز ال ـعــاقــات
الطويلة والمثمرة مــع المنظمة
ال ــدول ـي ــة لـلـهـجــرة وال ـت ــي تصب
ف ــي ن ـه ــاي ــة ال ـم ـط ــاف ف ــي خــدمــة
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــي ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي.
ووفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـم ـن ـظ ـمــة
الــدولـيــة للهجرة ،تسبب الـنــزاع
باليمن في نزوح حوالي مليوني
انـســان داخــل بلدهم ظلت نسبة
 90في المئة منهم في حالة تشرد
داخلي لمدة سنة او اكثر.

ً
ولي العهد مستقبال صباح الخالد

«الخارجية» :مستعدون لمساعدة المواطنين
وإرشادهم أثناء إجازاتهم بالخارج

الوزارة دعت إلى
االلتزام بقوانين
ً
الدول تالفيا ألي
مخالفات أو مساءلة

«مدينة الحرير»
حلم يجعل الكويت
وجهة استثمارية عالمية
تكلفة المشروع
 86مليار دوالر ً
ويستغرق  25عاما

أكــدت وزارة الخارجية ،أمــس ،استعدادها الكامل
لتقديم المساعدة والنصائح االسترشادية للمواطنين
الكويتيين الذين يقضون إجازاتهم خارج البالد.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية،
ســامــي الـحـمــد ،فــي ب ـيــان صـحــافــي ص ــادر عــن إدارة
الشؤون القنصلية بالوزارة ،إن سفارات وقنصليات
ال ـك ــوي ــت ع ـلــى ك ــام ــل اس ـت ـع ــداده ــا لـتـلـقــي ات ـص ــاالت
ال ـمــواط ـن ـيــن لــاس ـت ـف ـســار أو ل ـمــواج ـهــة أي شـكــوى
والتفاعل معها بالشكل المناسب.
ودعا الحمد كافة المواطنين إلى ضرورة التأكد من
صحة وثائق السفر وصالحية التأشيرات الممنوحة
لهم إلى البلد الذي يقصدونه ،وحفظ كافة مستنداتهم
ووثائق السفر ومتعلقاتهم الشخصية في مكان آمن.
وأشــار إلــى عــدد من النصائح االسترشادية؛ مثل
الـتــأكــد مــن ح ـجــوزات الـطـيــران وتــأمـيــن مقر اإلقــامــة،
مع ضرورة عمل التأمين الصحي خالل فترة السفر،
إضــافــة إلــى االلـتــزام بمدة اإلقــامــة لكل دول ــة ،على أال
يتعدى  90يوما في السنة الواحدة لدول «الشنغن»،
و 180يوما للمملكة المتحدة.
ولفت كذلك إلى ضرورة التأكد من السفارة مصدر
الحصول على تأشيرة «شنغن» عن مدى إمكان السفر
لدولة أخرى عضو في «الشنغن» قبل السفر لبلد تمثيل
السفارة ذاتها.
وشدد على ضــرورة توخي الحيطة والحذر أثناء

السفر ،وعــدم التعامل مع أي شخص مجهول ،وذلك
ح ـفــاظــا ع ـلــى س ــام ــة ال ـمــواط ـن ـيــن وع ـ ــدم تـعــرضـهــم
للسرقة أو أي اع ـتــداء ات مــن مجهولين ،مــع ضــرورة
احـتــرام قوانين البالد والقوانين الخاصة بالحفاظ
على الممتلكات العامة والمرافق العمومية ،حتى ال
تتم مساءلتهم قانونيا وتعرضهم لعقوبات صارمة.
وأوضح أهمية االلتزام بقوانين البلد المتعلقة بعدم
السماح بإخراج مقتنيات أثرية تاريخية ،وكذلك فيما
يتعلق بحيوانات أو طيور نادرة ومحظورة ،إضافة
إلى ضرورة التأكد من العقود المبرمة في استئجار
الـسـكــن أو ال ـع ـقــود ال ـخــاصــة بــاسـتـئـجــار الـمــركـبــات
لتجنبهم التعرض للنصب وضياع الحقوق.
وأضـ ـ ــاف الـ ـحـ ـم ــد :ع ـل ــى ال ـم ــواط ـن ـي ــن الـ ـت ــأك ــد مــن
ص ــاح ـي ــة إج ـ ــازة رخـ ــص الـ ـقـ ـي ــادة ،والـ ـح ــرص عـلــى
االلتزام بتعليمات المرور ،وضرورة الحرص والحذر
في استخدام بطاقات السحب اآللي ،وعدم استخدام
مكائن السحب في أوقات متأخرة بأماكن ال توجد بها
حركة مستمرة ،واالبتعاد عن األماكن المشبوهة ،وعدم
السير في أوقات متأخرة من الليل في أماكن ال توجد
بها حركة ،وعــدم اصطحاب مبالغ نقدية كبيرة ،مع
ضرورة االلتزام بالحد األقصى لكل دولة ،حتى ال تتم
مصادرتها بمنافذ الدخول عند الوصول.
وحول التعاقدات العقارية ،حذر الحمد من التعاقد
مع أي جهة ،إال بعد الرجوع الى محام متخصص.

تمضي دولــة الكويت بثبات في خطواتها ضمن
رؤي ــة "كــويــت  "2035نحو تحقيق رغـبــة سمو أمير
البالد بتحويل البالد إلى مركز مالي وتجاري عالمي
ً
ج ــاذب لــاسـتـثـمــارات المحلية واألجـنـبـيــة وص ــوال
ً
ً
لتعزيز دور الكويت ومركزها الريادي ماليا وتجاريا.
ويتصدر مشروع "مدينة الحرير" مقدمة مشاريع
رؤيـ ـ ــة "ك ــوي ــت  ،"2035ب ــل ي ـع ـت ـبــر أض ـخ ــم م ـش ــروع
واجهة بحرية من شأنه وضع الكويت على الخريطة
االقتصادية واالستثمارية والسياحية فــي العالم،
ً
وت ـع ـم ــل ال ـك ــوي ــت ح ــال ـي ــا ع ـل ــى ت ـح ـس ـيــن ال ـخ ــدم ــات
العامة وتطوير نظم اإلحصاء والمعلومات الوطنية
وتوفير بيئة جاذبة لالستثمار بغية دعــم التنمية
وتحسين مستوى معيشة المواطن من خالل الجهات
والمؤسسات الحكومية المختلفة.
واإلسـ ــراع فــي تنفيذ مـشــروع "مــديـنــة الـحــريــر" له
آثـ ــار إي ـجــاب ـيــة تـنـعـكــس ع ـلــى ال ـص ـعــد االق ـت ـصــاديــة

«اآلفرو آسيوي» :زيارة األمير
للصين فرصة لترسيخ الشراكة
أكـ ــد ال ـم ـج ـلــس االق ـت ـص ــادي
اآلفرو آسيوي ،أن زيارة الدولة
الرسمية األ خ ـيــرة لسمو أمير
ال ـب ــاد الـشـيــخ ص ـبــاح األحـمــد
إل ــى ال ـص ـيــن ،فــرصــة تــاريـخـيــة
لترسيخ الشراكة االستراتيجية
اآل س ـيــو يــة الخليجية العربية
«التي من شأنها تغيير مالمح
المنطقة إيجابا خالل المرحلة
المقبلة».
وأع ـل ــن ال ـم ـج ـلــس ،ف ــي بـيــان
صحافي ،أمس ،أن بناء جسور
التعاون االقتصادي والسياسي
ب ـيــن ال ـكــويــت وال ـص ـيــن يحقق
الهدف من تسريع وتيرة إنجاز
وإقــامــة منطقة التجارة الحرة
بـ ـي ــن دول مـ ـجـ ـل ــس ا لـ ـتـ ـع ــاون
والصين.
وأض ــاف أن ذلــك يمثل رافــدا
أ ســا سـيــا نحو تعزيز التعاون
الخليجي والعربي  -الصيني،
ف ـي ـم ــا يـ ـع ــد «طـ ــريـ ــق الـ ـح ــري ــر»
م ـح ــورا اس ـتــرات ـي ـج ـيــا لتنمية
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة خ ـل ـي ـج ـي ــا وع ــربـ ـي ــا
ودوليا.
ون ـ ـقـ ــل ال ـ ـب ـ ـيـ ــان ع ـ ــن رئ ـي ــس

واالجتماعية والتنموية للكويت ويساهم في خفض
ً
ً
اإلن ـف ــاق ال ـح ـكــومــي ،لـيـكــون ع ــام ــا أســاس ـيــا لـجــذب
االس ـت ـث ـم ــارات الـمـحـلـيــة واألج ـن ـب ـيــة ف ــي ظ ــل الـنـمــو
ً
السكاني الـمـتــزايــد ،ويسعى الـمـشــروع أســاســا إلى
مواجهة التحديات وتحويلها إلى نقاط قوة وفرص
تـســاعــد ف ــي تـفـعـيــل ال ـشــراك ــة بـيــن الـقـطــاعـيــن الـعــام
والخاص من خالل إنشاء مدينة نموذجية يحتذى
بها في العالم ووضع الكويت في مكانتها المرموقة
على خريطة المراكز المالية والتجارية المهمة في
المنطقة والعالم.
ويقع مشروع "مدينة الحرير" في منطقة الصبية
بشمال شرق الكويت على مساحة تقدر بواقع 250
ً
ً
كيلومترا مربعا ،ومن المتوقع إن يستغرق إنشاؤها
ً
نحو  25سنة تقريبا بكلفة تـقــدر بنحو  86مليار
دوالر ،ويتضمن المشروع الذي سيتسع لنحو 700
ً
ألف نسمة إنشاء برج بطول  1001متر " 250طابقا"

المجلس طارق العبيد إشادته
بـجـهــود سـمــو األم ـي ــر الــدولـيــة
التي َّ
توجها سموه بعقد شراكة
استراتيجية طويلة األ م ــد مع
الصين خــال زيــارتــه األخـيــرة.
ودع ــا العبيد الـقـطــاع الـخــاص
الكويتي إلــى اقتناص الفرص
العظمى الـتــي تـمــت خ ــال تلك
الــزيــارة ،وض ــرورة اإلس ــراع في
ب ـنــاء شــراكــة مــع المستثمرين
ورجـ ـ ـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال الـصـيـنـيـيــن
لتفعيل العالقات االقتصادية
ب ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــديـ ـ ــن وت ـ ــوظـ ـ ـي ـ ــف
االتـ ـف ــاقـ ـي ــات ل ــدع ــم الـ ـش ــرك ــات
المحلية.
وق ـ ـ ـ ــال إن ال ـ ـكـ ــويـ ــت ت ـش ـهــد
إنـ ـج ــاز مـ ـش ــروع ــات ك ـب ــرى فــي
ق ـط ــاع ــات م ـت ـنــوعــة ن ـتــج عنها
تطوير البنية التحتية المتعلقة
بالخطط التنموية المستقبلية
لـ ـلـ ـب ــاد ضـ ـم ــن رؤيـ ـ ـ ــة «ك ــوي ــت
جديدة .»2035

ً
ويكون مزودا بأحدث التقنيات المعمارية المالئمة
للمناخ ويشمل سبعة مجمعات تضم مكاتب ومرافق
وفنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية ،وسيكون أحد أطول
األبراج بالعالم.
ويتوقع أن تبلغ قيمة االسـتـثـمــارات فــي مشروع
المدينة نحو  100مليار دوالر أمـيــركــي ،كما يضم
أضخم مشروع واجهة بحرية في العالم أحد أطول
الجسور لربط العاصمة بمدينة الحرير وهو "جسر
ً
ً
جابر" البحري الذي سيوفر ربطا استراتيجيا بين
العاصمة الكويت والمنطقة الشمالية.
أما مشروع "الجزر الخمس" الذي يعد من أهم وأكبر
مشاريع خطة التنمية فيتضمن إنشاء مشروع "ميناء
مبارك الكبير" الذي سيساهم في انفتاح البالد على
ً
ً
العالم تجاريا واقتصاديا ويخدم مصالح الكويت
ً
ودول المنطقة ،فـضــا عــن أن ــه أق ــرب مــوانــئ المياه
المالحة لمنطقة آسيا الوسطى.

جانب من مخطط مدينة الحرير

البورصة تسجل أعلى سيولة...
وش ــددت «هيئة األس ــواق» ،خــال اللقاء ،على رغبتها فــي فتح خطوط
االتصال ،وتبادل المعلومات والتعاون الكامل مع  ،MSCIبغية الحصول على
الترقية في يونيو المقبل ،وهو الموعد المحدد لمراجعة ملف البورصة.
من جهتها ،قالت شركة البورصة في بيان ،إن أعضاء اإلدارة التنفيذية
فــي الـشــركــة الـتـقــوا ممثلي « ،»MSCIخ ــال جــولــة خــاصــة أجــريــت على
المستوى المحلي ،للقاء العديد مــن الـجـهــات ،وذلــك فــي أعـقــاب إعــان
المؤشر ضم بورصة الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيف
السوق لعام  ،2019والذي على أثره قد تتم ترقية تصنيف الكويت من
األسواق الثانوية إلى الناشئة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البورصة خالد الخالد ،إن «االجتماعات
كانت مثمرة ،ونتطلع نحو المرحلة المقبلة ،التي سيقوم خاللها MSCI
باستطالع آراء المشاركين في السوق حول اقتراح إعادة تصنيف مؤشر
ً
 MSCIللكويت» ،مشيرا إلى أن «انضمام قائمة المتابعة الخاصة بتصنيف
األسواق يعكس قدرة البورصة على رفع معايير السوق الكويتي ،وكسب
ثقة األطراف ذات الصلة في قواعدنا وأنظمتنا».
 ٠٩و١١

«صائد الثغرات» تسلط الضوء...
سي) ،واالتحاد الدولي لالتصاالت (آي تي يو) ،وتستهدف الفئة العمرية
ً
بين  17و 24عاما.

وأوضحت أن المسابقة ستقام على  4مراحل ،األولى تتمثل بالتسجيل
ً
خالل يوليو الجاري ،وتتيح الفرصة للمشاركة والتحضير ،استعدادا
للثانية التأهيلية التي تقام في أغسطس المقبل.
وأضافت أن الثالثة تبدأ في سبتمبر المقبل ،حيث يتنافس المتأهلون
من المرحلة الثانية باختيار المراكز األولى من الفئات الثالث للتنافس مع
الدول األخرى ،وتمثيل فريق الكويت على المستوى اإلقليمي.
وذكرت الهيئة أن المرحلة الرابعة اإلقليمية يتنافس فيها المتأهلون
من الــدول العربية المشاركة في المسابقة على الفوز بالمراكز الثالثة
األولى ،عبر الموقع اإللكتروني للمسابقة ،في سبتمبر المقبل ،على أن
ً
يتم اختيار أفضل  50مشاركا من الكويت ،بناء على صحة اإلجــابــات،
والسرعة في إنجاز التحديات.
وأشارت إلى أنه سيتم اختيار فائز واحد من كل فئة ،وهي القرصنة
األخالقية واستغالل الثغرات ،البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
واالتـصــاالت وحماية األنظمة ،التحليل الجنائي اإللكتروني وتحليل
ُ
وسيكرم الفائزون في األسبوع اإلقليمي المزمع
البرمجيات الخبيثة،
عقده بالكويت من  21إلى  25أكتوبر المقبل.

إسرائيل على وشك استعادة رفات...

ُّ
فقد ات ِفق على نقل عظام من الرفات إلجراء فحوص الحمض النووي
عليها قبل نقلها كاملة إلى إسرائيل ،أما الثمن المقابل الذي ستدفعه
ً
تل أبيب فليس معلوما ،وإن كانت المصادر ترجح أن يكون موافقة

إسرائيل على انتشار الجيش السوري على خط وقف النار في عام
 ،1974وإخراج األسد من قائمة االغتياالت.
وقبل أيــام اطلعت عائلة كوهين على تسجيل صوتي له في آخر
كلمات سجلها قبل إعدامه ،وانتشر التسجيل على نطاق واسع ،بعد
أن أضيفت إليه موسيقى حزينة .وتحدث كوهين في التسجيل إلى
زوجته ناديا ،وطلب منها السماح ،وأن تهتم بنفسها ،وأنها تستطيع
ً
ً
أن تتزوج شخصا آخر ،وأكد أن أوالده سيكونون فخورين به يوما ما،
ودعاهم إلى أن يصلوا لروحه.
يــذكــر أن روسـيــا كــانــت أع ــادت إلــى تــل أبـيــب دبــابــة ميركافا نقلت
إليها في عهد االتـحــاد السوفياتي إبــان حــرب لبنان األولــى على يد
السوريين .وتجدر اإلشارة إلى أن إسرائيل أرسلت عناصر خاصة إلى
مخيم اليرموك الفلسطيني في دمشق بعد سيطرة «داعش» عليه قامت
بعمليات بحث وتنقيب في مقبرة هناك عن رفات جنود إسرائيليين
فقدوا في معركة السلطان يعقوب لكن دون جدوى.

محافظو إيران يتصدرون الدفاع...
خامنئي ،أنه سيخلع لباسه الديني إذا كان قرار السلطة القضائية باعتقال
ً
ً
ً
الشابة «تصرفا إسالميا» صحيحا.
واعتبر زائري ،في رسالة انتشرت على نطاق واسع ،أن سبب الفساد
ً
ً
المستشري في البالد ليس شريطا مصورا لشابة على صفحتها الخاصة،
بل قاض ال يعتبر سرقة المليارات مشكلة ،ويفتش في صفحات الشابات

بدل البحث والتحقيق في مكامن وقضايا الفساد.
بـ ــدوره ،أع ـلــن الـشـيــخ مـحـســن غ ــروي ــان ،أح ــد الـمـنـظــريــن األصــولـيـيــن
ً
المعروفين ،والمقرب من المرشد أيضا ،أنه ال يرى حسب القوانين الشرعية
والفقهية أي دليل على فرض القوانين الداخلية الشرعية ،مثل الحجاب،
على السياح األجانب ،وأنه يجب إعطاء هؤالء حق االختيار بين ارتداء
الحجاب من عدمه ،ويمكن أن تتحول المناطق الحرة في البالد إلى مناطق
ال يفرض فيها الحجاب على النساء األجانب.
ويأتي كالم غرويان في حين يدور جدل كبير داخل إيران بسبب سفر
آالف اإليرانيين إلى دول مجاورة ،وصرف مبالغ كبيرة من المال فقط لخلع
الحجاب ،أو شرب الخمر بحرية ،أو حضور حفالت موسيقية.
ً
وكانت منظمة السياحة اإليرانية طرحت قبل  25عاما ،خالل رئاسة
الراحل هاشمي رفسنجاني ،فكرة السماح للسياح األجانب بعدم لبس
وغيرهما ،لكن
الحجاب في المناطق الحرة ،مثل منطقتي كيش وقشم
ُ
معارضة رجال الدين حالت دون أن ترى الفكرة النور ،واليوم أعيد فتح
هذا الملف ،بعد أن أعلنت هذه المنظمة أنها تستطيع جذب آالف السياح
األجانب إلى إيران إذا تم استثناؤهم من القوانين الشرعية.
وعلمت «الجريدة» أن الرئيس حسن روحاني أعاد طرح الفكرة على
ً
الـمــرشــد ،خـصــوصــا بعد أن واجـهــت دعــواتــه لــروسـيــا والـصـيــن بــزيــادة
سياحهما إليران بمطالبة بإزالة قيود اللباس.

ةديرجلا
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محليات
«القضاء» يوافق على تعيين  93وكيل نيابة بينهم  24فتاة
ةديرجلا تنشر أسماء المقبولين ...والتحاقهم بالدورة في سبتمبر
•

حسين العبدالله

 90وكيل نيابة
َّ
سيعينون بعد
اجتيازهم دورة
معهد القضاء
يوليو الجاري

علمت «الجريدة» أن المجلس
األعـ ـ ـل ـ ــى لـ ـلـ ـقـ ـض ــاء وافـ ـ ـ ــق ع ـلــى
تعيين  93مــن خريجي كليتي
ال ـح ـقــوق وال ـشــري ـعــة كباحثين
قانونيين بوزارة العدل ،تمهيدا
لـتـعـيـيـنـهــم وك ـ ــاء ف ــي الـنـيــابــة
ال ـع ــام ــة ،وم ــن بـيـنـهــم  24ف ـتــاة،
وذلك بعد رفع األسماء الى وزارة
العدل لتعيينهم لمدة سنة الى
حين انتهاء دورتـهــم من معهد
القضاء.
وقد حصلت «الجريدة» على
أس ـمــاء الـمـقـبــولـيــن فــي النيابة
العامة ،وهم:
أنـ ـ ـ ـ ـ ــوار ال ـ ـ ـعـ ـ ــازمـ ـ ــي ،أضـ ـ ــوى
الــدبــوس ،أن ــوار المجرن ،أحمد
العبدالله ،أحمد الخزام ،إبراهيم
طارق عباس ،الحارث الكندري،
أنوار الشالحي ،أحمد المطيري،
بدر الوهيب ،بشاير األنصاري،

بدر الكندري ،حمد الغيث ،حمد
الـ ــدوسـ ــري ،حـسـيــن ال ـه ــاج ــري،
حـصــة الـعـيـســى ،حـمــد عبدالله
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ،ح ـ ـمـ ــد الـ ـحـ ـبـ ـش ــي،
حصة ظبية ،جاسم الحسيني،
جــوري الـجــديــع ،حنان الــراشــد،
خليفة الهيلع ا ل ـعــاز مــي ،خالد
ا ل ـ ـع ـ ـج ـ ـمـ ــي ،دالل ا ل ـ ـ ــدو س ـ ـ ــري،
زي ـ ـ ــاد الـ ـح ــوي ــل ،ع ـبــدال ـم ـح ـســن
الـ ـ ـج ـ ــداوي ،فـ ــرح ال ـع ـب ــدال ــرزاق،
دان ـ ــة الـ ـش ــرف ،س ـعــد ال ـق ــدي ــري،
س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان ال ـ ـق ـ ـص ـ ـي ـ ـمـ ــي ،ف ـه ــد
ال ـهــاجــري ،سـلـيـمــان الـمـطـيــري،
م ـ ـش ـ ــاري ال ـ ــرش ـ ـي ـ ــدي ،ي ــوس ــف
الحوطي ،سارة المطيري ،عيسى
القصار ،شيخة الربيعة ،طيبة
األن ـ ـ ـصـ ـ ــاري ،شـ ـم ــان الـ ــرومـ ــي،
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن الـ ـعـ ـن ــزي ،فـيـصــل
المشاري ،مها الصالح ،مشاري
العجمي ،خالد النفيص ،خليل

ضرار العسعوسي

القالف ،عبدالعزيز الحميميدي،
حـمــد الـظـفـيــري ،حـمــد المسلم،
دالل ال ـحــري ـتــي ،ع ـلــي شـبـكــوه،
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ــرمـ ـي ــض ،مـحـمــد
السريع ،عبدالله الفضالة ،خالد

الـهــاجــري ،علي الغيث ،شريفة
الزامل ،محمد العبدالله ،شريفة
الفهد ،عبدالجادر العبدالجادر،
نورة العصفور ،ناصر الغريب،
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز الـ ـمـ ـن ــاور ،فــاط ـمــة
الـ ـفـ ـضـ ـل ــي ،عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـس ــري ــع،
عبدالله الـمــا ،طــال المطيري،
ناصر العتيبي ،نواف الصعيد،
مـحـمــد ال ــدري ــع ،م ـش ــاري ع ــادل
محمد ،عبدالرحمن الجويسري،
عـ ـ ـل ـ ــي ال ـ ـس ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي ،سـ ـلـ ـيـ ـم ــان
ال ـس ـن ـع ــوس ــي ،ع ـم ــر الـ ـع ــازم ــي،
م ـه ـنــا ال ـغ ــرب ــة ،س ـعــد الــوه ـيــب،
مريم الجبري ،نورية المناعي،
مـشــاري الـهــذلــول ،فــالــح الـبــراك،
عبدالله ياسين حيدر ،عبدالله
السمحان ،علي دشـتــي ،محمد
الفيلكاوي ،محمد سالمين ،مريم
الحوطي ،ســارة الصالل ،ماجد
ال ـم ـط ـي ــري ،م ـح ـمــد ال ـم ـط ـيــري،

دشتي لـ ةديرجلا  :وضع «بلوك» على ملفات
محال هدر المياه وإلزامها دفع الفاتورة
•

حرارة الجو ترفع أحمال الكهرباء إلى  13910ميغاوات
●

سيد القصاص

شن فريق الضبطية القضائية
الـتــابــع ل ــوزارة الكهرباء والـمــاء
حـمـلــة مــوس ـعــة لـضـبــط ح ــاالت
هــدر المياه في محافظة حولي
ومناطق بالسالمية تم خاللها
تــوجـيــه ع ــدة إن ـ ــذارات ل ـعــدد من
الـمـحــات الـتـجــاريــة الـتــي تقوم
بهدر المياه باستخدام األهواز
وه ــدر الـكـهــربــاء بـتــرك اإلض ــاءة
خالل فترة النهار.
وقــال رئيس فريق الضبطبة
عــدنــان دشـتــي ل ـ «ال ـجــريــدة» انه
في حال توجيه إنــذار إلى محل
أو ج ـهــة م ــا ي ـتــم وض ــع «ب ـلــوك»

ع ـلــى ت ـلــك ال ـج ـهــة وتـ ـل ــزم بــدفــع
فاتورة الكهربا والماء كاملة ،وال
يتم التقسيط لها ،وأ خــذ تعهد
عليها بعدم تـكــرار الـهــدر ســواء
في الكهرباء أو الماء ،مع مراعاة
ال ـ ـمـ ــرور ع ـل ــى ت ـل ــك ال ـج ـه ــة م ــرة
أخرى خالل الحمالت المختلفة
للفريق لمتابعة مــدى التزامها
من عدمه.
وأشار إلى أن فريق الضبطية
ال ـق ـض ــائ ـي ــة ي ـع ـم ــل عـ ـل ــى م ـ ــدار
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ل ـض ـب ــط ال ـم ـخ ــال ـف ــات
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء
ف ــي ك ــاف ــة ال ـم ـحــاف ـظــات ،مـشـيــرا
إل ــى أن نــائــب رئـيــس الضبطية
أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـش ـ ـمـ ــري تـ ـمـ ـك ــن ام ــس

االول بالتعاون مع قطاع المياه
بالمنطقة الجنوبية وبعد عملية
رصد ومراقبة من ضبط عمالة
إلحــدى الشركات تـحــاول سرقة
مـيــاه مــن أح ــد الـمـنــاهـيــل «مـيــاه
ق ـل ـي ـلــة ال ـم ـل ــوح ــة» ،وتـ ــم ات ـخ ــاذ
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ب ـحــق
الشركة.
ودعـ ـ ـ ــا دش ـ ـتـ ــي ال ـم ــواط ـن ـي ــن
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن إلـ ــى ال ـت ـع ــاون مع
وزارة الكهرباء والماء من خالل
ترشيد االستهالك بإطفاء اإلنارة
والـ ـت ــأك ــد مـ ــن إغ ـ ـ ــاق م ـحــابــس
المياه خالل السفر خارج البالد،
والتأكيد على الخدم في المنازل
بـعــدم اإله ــدار بغسل األح ــواش

بـ ـ ـ ــأ هـ ـ ـ ــواز م ـ ـ ـيـ ـ ــاه دون و ج ـ ـ ــود
مرشدات األمر الذي يعود على
المال العام بالفائدة.
وثمن رئيس الفريق الجهود
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــذل م ـ ــن قـ ـب ــل أعـ ـض ــاء
الفريق مع ارتفاع درجات حرارة
ال ـج ــو ،وحــرص ـهــم عـلــى عملهم
و تــو عـيــة المستهلكين بأهمية
مـ ـ ــراعـ ـ ــاة ال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن الـ ـخ ــاص ــة
بالكهرباء.
فــي سياق متصل ،بلغ الحد
األع ـلــى ألح ـمــال الـكـهــربــاء امــس
االول  13910ميغاوات ،في حين
بلغ معدل استهالك المياه 456
مليون غالون وبلغ معدل انتاج
المياه  467.934مليون غالون.

عدنان دشتي

ضاري الظفيري ،محمد الراشد،
محمد الديحاني.
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،أكـ ــدت
ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن ال ـم ـع ـي ـن ـي ــن فــي
الـنـيــابــة سـيـبــدأون دورت ـهــم في
م ـع ـه ــد الـ ـقـ ـض ــاء فـ ــي سـبـتـمـبــر
المقبل ،الفـتــة الــى أن هـنــاك 90
و ك ـي ــل ن ـيــا بــة س ـي ـتــم تعيينهم
خالل شهر ،بعد اجتيازهم دورة
معهد القضاء التي تنتهي في
يوليو الجاري.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن
النائب العام المستشار ضرار
الـعـسـعــوســي سـيـصــدر قـ ــرارات
بتعيين وك ــاء النيابة الـجــدد،
وتـ ــوزي ـ ـع ـ ـهـ ــم ع ـ ـلـ ــى الـ ـنـ ـي ــاب ــات
ال ـجــزئ ـيــة والـتـخـصـصـيــة ،على
أن تـصــدر التعيينات بعد رفع
أسماء الوكالء من معهد القضاء
الى النيابة العامة ووزارة العدل.

العازمي يعتمد لجان التعاقدات
●

فهد الرمضان

بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على قرارات لجان التعاقدات
الخارجية لجلب معلمين وافدين للعمل في المدارس الحكومية
للعام الــدراســي المقبل  ،2019/2018أص ــدر وزي ــر التربية وزيــر
التعليم العالي د .حامد العازمي قرارات تشكيل لجان التعاقدات
الـخــارجـيــة مــع المعلمين فــي الـتـخـصـصــات الـتــي حــددهــا قطاع
التعليم العام.
وق ــرر الــوزيــر الـعــازمــي تشكيل لجنة للقيام بــأعـمــال االختيار
والتعاقد مع المعلمين والمعلمات في الجمهورية التونسية للعام
الدراسي الجديد ،على أن يبدأ عملها في الفترة من  15حتى 19
الجاري ،وتكون برئاسة المديرة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية
بدرية الخالدي ،وعضوية كل من :أنور الكندري الموجه األول للغة
الفرنسية ،ومحمد العتيبي الموجه الفني للغة فرنسية ،والموجهة
األولى للتربية البدنية (بنات) لولوة الجالهمة ،والموجهة الفنية
للتربية البدنية (بنات) فوزية الفراج ،وعائشة األنصاري (صائغ
أول برامج).
ً
كما أصــدر الــوزيــر ق ــرارا يقضي بتشكيل لجنة للقيام بأعمال
االختيار والتعاقد مع المعلمين والمعلمات في المملكة األردنية
الهاشمية ،على أن تكون برئاسة مدير منطقة األحمدي التعليمية
وليد العومي ،وعضوية كل من :الموجهة األولى للغة اإلنكليزية مها
اإلبراهيم ،والموجهة األولى للغة اإلنكليزية عائشة الصقر ،والموجه
الفني للفيزياء محمود الحمادي ،والموجهة الفنية للعلوم دالل
المسعود ،إضافة أشواق سلطان (صائغ أول نظم) قسم التعاقد.

ً
«اإلعالم» :االلتزام بالعمل  7ساعات يوميا
تعميم إداري يوضح اآللية مع عدم اإلخالل باألحكام
●

محمد راشد

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وكيل
ً
وزارة اإلعالم طارق المزرم أصدر تعميما ،أمس
األول ،بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي في
الوزارة.
ً
وقــالــت الـمـصــادر ،إنــه تقرر وفـقــا للتعميم أن
يـكــون الـ ــدوام الــرسـمــي الـمـعـتــاد خ ــال األسـبــوع
ً
بواقع  7ساعات يوميا تبدأ من الساعة السابعة
ً
ً
والنصف صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا،
مع عدم اإلخالل بكل من األحكام وأنظمة النوبة
والخفارة المعمول بها.
وأضافت أن التعميم طالب الوكالء المساعدين
ومــديــري اإلدارات بتحديد مــواعـيــد العمل لمن
يـشـغـلــون وظــائــف ذات ظ ــروف أو طبيعة عمل
خاصة حسب طبيعة العمل ومقتضياته ،وموافاة
إدارة الشؤون اإلدارية بجداول الدوام.
ً
وذك ـ ــرت أن ه ــذه ال ـخ ـطــوة ت ــأت ــي ات ـس ــاق ــا مع
تــوج ـي ـهــات ديـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة ال ـخــاصــة

بــالـمـعــايـيــر وال ـضــوابــط ال ـم ـحــددة لتنفيذ قــرار
بـصـمــة ال ـح ـضــور واالنـ ـص ــراف عـلــى الموظفين
ف ــي جـمـيــع ال ـج ـهــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،م ــؤك ــدة سعي
الوزارة إلى بسط العدالة بين موظفيها ،السيما
بـعــد رب ــط االنـتـظــام فــي بصمة الـ ــدوام الرسمي
بمكافآت األعمال الممتازة التي تصرف للموظفين
المستحقين وفق نظم ولوائح الديوان المعمول
بها في هذا الشأن.
ول ـف ـتــت إل ــى أن ــه ف ــي ح ـيــن ت ــم ال ـت ـشــديــد على
االنـتـظــام بمواعيد العمل الرسمية الـتــي أقرها
ً
ً
ديوان الخدمة المدنية ،فإن عددا كبيرا من موظفي
وزارة اإلعالم تختلف طبيعة عملهم عن زمالئهم
ف ــي ال ـ ـ ــوزارات األخ ـ ــرى ،مـشـيــرة إل ــى أن ق ـيــادات
الـ ــوزارة لــم تغفل هــذا الـجــانــب ،وتـمــت مخاطبة
الوكالء المساعدين بشأن الموظفين لديهم ممن
يعملون في أوقــات مختلفة ومتفاوتة بضرورة
التنسيق مــع ق ـطــاع ال ـش ــؤون اإلداري ـ ــة لتحديد
اآللية المناسبة لحضور وانـصــراف الموظفين
في تلك اإلدارات.

َ
«المعلمين» لتعيين رئيسي قسم و 3مديرين في المدارس

«السكنية» تفتح باب التخصيص
ّ
على «جنوب صباح األحمد»
طالبت بسرعة تحريك سلم الترقي وتعديل مواعيد «اإللكترونية»
●

ناصر الخمري

أع ـل ـنــت ال ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة لـلــرعــايــة
الـسـكـنـيــة ف ـتــح ب ــاب الـتـخـصـيــص على
ق ـســائــم مــدي ـنــة ج ـنــوب ص ـبــاح األح ـمــد
األحــد المقبل ،داعية أصحاب الطلبات
اإلسكانية حتى  2005/12/31وما قبل،
الراغبين في الحصول على قسائم رعاية
سكنية في جنوب صباح األحـمــد ،إلى
مراجعة مبنى المؤسسة الرئيسي ،أو أي
مركز من مراكز خدمة المواطن الثالثة
التابعة لها.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت «ال ـ ـس ـ ـك ـ ـن ـ ـي ـ ــة» ،ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
صحافي ،إن إدارة خــدمــة الـمــواطــن في
ا لـمـبـنــى ا لــر ئـيـســي للمؤسسة بمنطقة
االستعماالت الحكومية في جنوب السرة
ستقبل ا لــرا غـبـيــن فــي التخصيص من
 2:30ظهرا إلى  5:30عصرا.
ولفتت الى ان مراكز الخدمة االخرى،
مـثــل الـحـكــومــة م ــول ف ــي مـنـطـقــة جــابــر
العلي وبــرج التحرير ومــركــز الجهراء،

تستقبل خالل الفترتين الصباحية من
 8صباحا إلى  12:45ظهرا ،والمسائية
من  4إلى  7:30مساء.
وأهــابــت بالراغبين في التخصيص
ع ـلــى مـ ـش ــروع ج ـن ــوب ص ـب ــاح األح ـمــد
اصطحاب المستندات الرسمية وصورة
البطاقة المدنية للزوجين واألبناء وعقد
ال ـ ــزواج فــي حــالــة وج ــود زوج ــة ثــانـيــة،
وعقد الطالق لمن لديه مطلقة ،إضافة
الـ ــى شـ ـه ــادة م ــن وزارة الـ ـع ــدل (إدارة
الـتـسـجـيــل ال ـع ـق ــاري) ب ــاس ــم الــزوج ـيــن
(واألبناء إن وجدوا).
يـ ــذكـ ــر أن مـ ـ ـش ـ ــروع ج ـ ـنـ ــوب ص ـب ــاح
األحمد اإلسكاني يمتد على مساحة 60
كيلومترا مربعا ،وال يزال حتى اآلن في
طور التخطيط والتطوير من أحد أكبر
المكاتب االستشارية بالعالم في مجال
التخطيط والتصميم ا لـعـمــرا نــي ،ومن
المتوقع أن يستوعب المشروع نحو 25
الف وحدة سكنية ،تضم مجتمعة نحو
 300ألف نسمة.

«الصحة» ناقشت جاهزيتها
لموسم الحج
تــرأســت الــوكـيـلــة الـمـســاعــدة ل ـشــؤون الـصـحــة الـعــامــة ب ــوزارة
ً
ً
ال ـص ـحــة د .م ــاج ــدة ال ـق ـط ــان اج ـت ـم ــاع ــا م ــوس ـع ــا ل ــاط ــاع على
جاهزية القطاع لموسم الحج لهذا العام ،تناول مناقشة الخطط
والتجهيزات الخاصة بموسم الحج.
وقالت القطان في تصريح صحافي ،إن االجتماع ناقش خطة
الوزارة لمراحل ما قبل الحج وخالله وبعده ،وجرى استعراض
الزيارة التي قام بها فريق صحي مع لجنة الكشف عن مساكن
الحجاج لمعرفة مدى مطابقتها للشروط الصحية.
وأوضحت أن الفريق عمل مــدة عشرة أيــام في مكة المكرمة،
وتم تشكيل ثالث فرق يتكون كل منها من طبيب صحة وقائية
وعضو لجنة من وزارة األوقاف وتم المرور على جميع العمارات
الخاصة بمقرالحمالت الكويتية وعددها  49حملة ،والكشف على
ً
غرف السكن بيئيا بما يتالءم مع عدد األشخاص.
وذك ــرت أن الـفــرق تولت معاينة المطابخ وأمــاكــن التحضير
وتداول وتخزين األغذية لمطابقة االشتراطات الصحية الخاصة
بهذه األماكن ،كما تمت معاينة العيادات الطبية لمعرفة مدى
مطابقتها حسب الشروط المطلوبة من وزارة الصحة.
وب ـي ـنــت أن ــه ت ـمــت مــراج ـعــة جـمـيــع ال ـت ـج ـه ـيــزات ومـتــابـعـتـهــا
الستقبال الموسم ،وتوفير جميع سبل الرعاية الوقائية للحجاج
وأسرهم من طعوم ومواد إرشادية وتثقيفية.

●

فهد الرمضان

أكد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي
أهمية تحقيق االستقرار الوظيفي للعاملين
فـ ــي سـ ـل ــك ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ،مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى ضـ ـ ــرورة
تحقيق مطالب الميدان التربوي فيما يخص
القضايا العالقة منذ سنوات بشأن الترقيات
واالختبارات اإللكترونية والمقابالت.
وق ــال الـعـجـمــي ،فــي تـصــريــح للصحافيين
عقب اجتماعه مع مدير إدارة التنسيق ،أسامة
السلطان ،أمــس" :تقدمنا بعدة مقترحات من
أجل تحريك سلم االنتظار للترقي في الوظائف
اإلشــراف ـيــة لكثير مــن الـتـخـصـصــات والـفـئــات
فــي المراحل الــدراسـيــة المختلفة ،إضــافــة الى
أحـقـيــة الـمـتــرقـيــن فــي االطـ ــاع عـلــى الـكـشــوف
ّ
ومعرفة الترتيب في سلم االنتظار ،وضرورة
ً
رفع األسماء إلكترونيا ،وبما يعزز الشفافية.
وأض ــاف العجمي :طالبنا بــإصــدار تعميم
لوضع رئيسي قسم في المدارس ذات الكثافة
ال ـط ــاب ـي ــة ال ـم ــرت ـف ـع ــة ،وت ـع ـي ـي ــن  3م ــدي ــري ــن
مساعدين فــي المراحل الــدراسـيــة ،مما يخدم
مشروع اإلدارات الفاعلة في المدارس ،وتعيين

السلطان والعجمي وأعضاء الجمعية عقب اجتماعهم أمس
مديرة مساعدة ثانية في رياض األطفال.
وذكــر أنــه تم التطرق كذلك لمعالجة الخلل
فــي قضية االخ ـت ـبــارات اإللـكـتــرونـيــة بتحديد
موعد االختبار اإللكتروني ليكون خالل الفصل
ال ــدراس ــي األول والـمـقــابـلــة الـشـخـصـيــة خــال

الفصل الثاني للفصل الفصل ،على أن تكون
المقابلة الشخصية لقياس القدرات القيادية
والجوانب الشخصية للمتقدم.
ولـفــت إلــى أنــه تــم بحث وضــع آلـيــة محددة
لتظلمات "اإلشــرافـيــة" والـبــت فيها قبل البدء

ورشة عمل لتقييم مشاريع التنمية بخطة ٢٠٢٠/2019
●

محمد الجاسم

عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدت األم ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
لـلـمـجـلــس األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط
وال ـت ـن ـم ـيــة ،أمـ ــس ،ورشـ ــة عمل
لـلـجـهــات ال ـم ـشــاركــة ف ــي خطة
التنمية السنوية 2020/2019
لـ ـع ــرض وت ـق ـي ـي ــم م ـشــاري ـع ـهــا
الـ ـج ــدي ــدة ال ـم ـق ـت ــرح إدراجـ ـه ــا
ب ـ ــالـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ـ ــك بـ ـحـ ـض ــور
األمـيــن الـعــام للمجلس األعلى
لـ ـلـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط ،خـ ـ ــالـ ـ ــد م ـ ـهـ ــدي،
واألم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام الـ ـمـ ـس ــاع ــد
ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط والـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة ،ب ــدر
الــرفــاعــي ،ومــديــر إدارة إع ــداد
ومـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ الـ ـخـ ـط ــط
وال ـ ـ ـبـ ـ ــرامـ ـ ــج سـ ـ ـع ـ ــاد ال ـ ـعـ ــوض
ومديرة إدارة التنمية البشرية
أمل المطيري.
وق ـ ـي ـ ـمـ ــت األم ـ ـ ــان ـ ـ ــة الـ ـع ــام ــة
بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مـ ـ ـ ــع مـ ـنـ ـظـ ـم ــات
ال ـم ـج ـت ـمــع الـ ـم ــدن ــي وال ـق ـط ــاع
ال ـخ ــاص ،مـمـثــا فــي مجموعة
مـ ــن ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء والـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن،

في المقابالت الشخصية حتى ال يضيع حق
الـمـتـظـلــم ف ــي االخ ـت ـب ــار اإلل ـك ـت ــرون ــي وإع ــان
ال ـن ـت ــائ ــج ودرجـ ـ ـ ــات ال ـم ـت ـقــدم ـيــن ع ـل ــى مــوقــع
"التربية" فور االنتهاء من المقابالت الشخصية
وعدم إبقائها سرا.
وتابع :اقترحنا إعادة النظر في مدة االختبار
اإللـكـتــرونــي ،حيث تحتاج بعض ال ـمــواد الى
م ــدة زمـنـيــة أط ــول ،إضــافــة ال ــى مــراعــاة بعض
ال ـت ـخ ـص ـص ــات الـ ـت ــي ال ي ـنــاس ـب ـهــا االخ ـت ـب ــار
اإللكتروني واستبداله بــالــورقــي ،إضــافــة الى
إلغاء االختبار اإللكتروني لفئة مدير مدرسة
ومدير مساعد الحتياج المدارس الى الجانب
القيادي في مديري المدارس ،ال الجانب الفني.
وشـ ــدد عـلــى ض ـ ــرورة األخـ ــذ بــالـمــاحـظــات
على قــرار التقويم الــدراســي التي تقدمت بها
الجمعية وتالفي السلبيات ،وذلك خالل إعداد
ق ــرار التقويم الــدراســي لثالثة أع ــوام دراسـيــة
مقبلة ،وخصوصا فيما يتعلق بزيادة العطلة
الصيفية لمعلمي المرحلة الثانوية ،إضافة
إلى تحديد لجان مركزية الختبارات الدورين
األول والثاني ،كما كان معموال به سابقا في
المرحلة الثانوية.

«البيئة» تفوز بجائزة عالمية
فازت الهيئة العامة للبيئة بجائزة اإلنجاز المتميز العالمية
في مجال نظم المعلومات الجغرافية لعام  2018عن مشروع نظام
معلومات الرقابة البيئية لدولة الكويت ( )eMISKوذلــك ضمن
مؤتمر مستخدمي نظم المعلومات الجغرافية المنعقد حاليا
في مدينة سان دييغو األميركية.

جانب من المشاركين في ورشة العمل
هـ ــذه ال ـم ـش ــاري ــع ،إض ــاف ــة إل ــى
خبراء ومسؤولين من الجهات
الرئيسة بــالــدولــة ،وهــي وزارة
ال ـم ــال ـي ــة والـ ـجـ ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي
ل ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات،
وم ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ــأبـ ـح ــاث
العلمية وال ـص ـنــدوق الــوطـنــي
لــرعــايــة وتـنـمـيــة ال ـم ـشــروعــات

الصغيرة والمتوسطة ،والجهاز
ا لـفـنــي لـبــر نــا مــج التخصيص،
ومـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـت ـقــدم
العلمي ،إضــافــة إلــى مجموعة
من المقيمين والخبراء من ذوي
االختصاص من داخــل األمانة
وبعض أعضاء المجلس األعلى
للتخطيط.

وق ــد اف ـت ـتــح م ـهــدي الــورشــة
بكلمة قصيرة أوضح فيها أهم
المعايير المستخدمة في تقييم
ال ـم ـش ــاري ــع ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ورش ــة
الـ ـعـ ـم ــل ت ـس ـت ـم ــر مـ ـ ــدة يــوم ـيــن
ت ـس ـت ـك ـمــل ف ـي ـه ــا عـ ـ ــرض بـقـيــة
المشاريع للجهات الحكومية
المشاركة في الخطة.

برلمانيات
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العدساني :حبس المتصدين لإليداعات والمتضخمة حساباتهم يتمتعون
المطيري  :وفد برلماني لمقابلة القيادة السياسية وإصدار عفو عن المحكومين في «دخول المجلس»

ً
 ٢٤نائبا وقعوا كتاب
طلب عفو شامل
يصدر بقانون من
أجل مصلحة البالد

ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب ري ـ ـ ـ ـ ــاض
الـعــدســانــي عـلــى ضـ ــرورة ربــط
ق ـض ـي ـت ــي «دخـ ـ ـ ـ ــول ال ـم ـج ـل ــس»
و«اإلي ـ ــداع ـ ــات» ،ومـحــاسـبــة من
تضخمت حساباتهم من النواب
المتهمين في قضية اإليداعات،
ومن قدم لهم األموال ،مشيرا إلى
أن هناك  ٢٤نائبا ،وهــو منهم،
وقـعــوا اسـتـنــادا إلــى الـمــادة ٧٥
مــن الــدس ـتــور كـتــاب طـلــب عفو
شــامــل يـصــدر بـقــانــون مــن أجل
المصلحة العامة للبالد.
وقــال العدساني ،في مؤتمر
أمس« ،كي يكون حديثي دقيقا
فإنه ال يشمل السلطة القضائية
الـتــي لـهــا احـتــرامـهــا الـكــامــل أو
األحـ ـ ـك ـ ــام الـ ـت ــي صـ ـ ـ ــدرت ،إن ـمــا
يختص بالشأن العام السياسي،
ف ـف ــي ق ـض ـيــة اإلي ـ ــداع ـ ــات رأي ـن ــا
النتيجة ولم نر السبب الرئيسي
في تضخم الحسابات التي بناء
عليها تم دخول المجلس».
وأض ــاف« :أن ــا لست مــع فعل
دخ ـ ــول ال ـم ـج ـلــس ،ل ـكــن قضية
اإليــداعــات اتهم فيها  ١٣نائبا
تضخمت حساباتهم بالماليين،

وه ــي كــالـتــالــي :نــائــب  ٧٠٠ألــف
دي ـ ـنـ ــار ،و ٤نـ ـ ــواب مـ ــن م ـل ـيــون
إل ــى مـلـيــون ون ـصــف ،و ٣نــواب
 ٣مــايـيــن ،ونــائـبــان  ٤ماليين،
ونـ ــائـ ــب  ٦م ــايـ ـي ــن ،ونـ ــائـ ــب ٧
ماليين ،ونائب  ٩ماليين و٧٠٠
أل ــف ،فــي مجلس  ،٢٠٠٩وكلها
كــانــت فــي فـتــرة م ـحــددة ،وهــذه
القضية مرتبطة بقضية دخول
المجلس».
وزاد« :في مجلس  ٢٠١٢كنت
ف ــي لـجـنــة اإليـ ــداعـ ــات للتحقق
م ـ ــن هـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ــر ،واس ـت ــدع ـي ـن ــا
األجـهــزة الرقابية والمختصة،
ومنها جهاز أمن الدولة ،وثبت
م ــوض ــوع تـضـخــم ال ـح ـســابــات،
وم ـ ــن ثـ ــم تـ ــم إب ـ ـطـ ــال الـمـجـلــس
والـتـقــريــر ك ــان مـتـكــامــا ،إال أن
النيابة حفظت القضية إداريــا،
وه ــذا ال يعني أنـهــم بـ ــراء ة من
ه ــذه ال ـت ـه ـمــة ،وال ـن ـيــابــة خصم
شريف وترفعها للمحاكم التي
بدورها تدين وتبرئ».
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ا لـ ـ ـ ـ ـ ــى ان قـ ـضـ ـي ــة
اإليداعات لم تحل الى المحكمة
بل حفظت في النيابة ،وذلك يدل

عـلــى ع ــدم ب ــراء ت ـه ــم ،والـقـضـيــة
ح ـف ـظــت إداريـ ـ ـ ــا ن ـت ـي ـجــة نـقــص
في القانون ،السيما انه لم يتم
اسـ ـت ــدع ــاء مـ ــن أعـ ـط ــى الـ ـن ــواب
المتضخمة حساباتهم األموال
والتي تعتبر شراء والءات.
وتـ ــابـ ــع« :فـ ــي م ـج ـلــس ٢٠١٣
كنت في لجنة االيداعات ،وكان
المجلس يماطل ويعطل مع عدة
أمــور ،منها شطب االستجواب
وم ـج ـل ــس صـ ـ ـ ـ ــوري ...وغ ـيــرهــا
ذكرتها في االستقالة المسببة
ال ـت ــي ت ـقــدمــت ب ـهــا م ــن مجلس
 ،٢٠١٣وأنـ ــا م ــن ســاهــم وكـثـيــر
م ــن الـ ـش ــرف ــاء ف ــي ن ـش ــر ج ــدول
االيداعات لتوثيق هذه القضية،
حتى ال يستطيع أحد أن يدعي
كــذبــا وزورا ب ــأن ه ــذه القضية
غير صحيحة».
وأردف« :في المجلس ارتأيت
أال أذهب بنفس االتجاه :تشكيل
ل ـج ـنــة ومـ ـم ــاطـ ـل ــة ،واسـ ـت ــدع ــاء
الجهات الرقابية والمختصة،
واخ ـت ـص ــارا ل ـلــوقــت طـلـبــت مع
الـعــديــد مــن ال ـنــواب تخصيص
ساعتين فــي جلسة  ١٥فبراير

 ٢٠١٧لكشف قضية االيداعات،
وذكرت حينها األسماء والمبالغ
ومن استلم ومن أعطى في قاعة
البرلمان ،اال ان هناك من يدلس
ويـقــول لــم تــذكــر االس ـمــاء وهــذا
االمر غير صحيح».
وقال« :كان الهدف من الجلسة
إثـبــات صحة القضية ،وإعــان
األسماء والمبالغ وإقرار قانون
تعارض المصالح الذي نشر في
الـصـحــف الــرسـمـيــة ،كــي يحقق
المصلحة العامة وضد التكسب
غ ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع واس ـ ـت ـ ـغـ ــال
الـسـلـطــة ،وم ــن حـضــر الجلسة
يـشـهــد عـلــى ذلـ ــك ،لـكــن لــاســف
رغ ـ ــم م ـطــال ـب ـت ـنــا بـ ـع ــدم شـطــب
األسـ ـم ــاء م ــن الـمـضـبـطــة فــإنـنــا
طالبنا أن يكون وفق التصويت،
وك ــان ــت الـنـتـيـجــة  ٤٥ض ــد ،١٨
الذين كنت منهم والذين طالبوا
بتوثيقها».
وأضــاف« :أمــا الجدول فنشر
ب ــالـ ـمـ ـب ــال ــغ مـ ـ ــن غـ ـي ــر أس ـ ـمـ ــاء،
وهـنــاك مــن قــال ممن تضخمت
حساباتهم إ نــه سيرفع قضية
ع ـلــى ال ـع ــدس ــان ــي ،ولـ ــم يـتـجــرأ

رياض العدساني

ماجد المطيري

اح ــده ــم ف ــي رف ــع الـقـضـيــة ألنــه
يعلم صحة القضية» ،متابعا:
«الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام والـ ـسـ ـي ــاس ــي
م ـ ــرتـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــان ،ف ـ ـهـ ــل يـ ـعـ ـق ــل م ــن
تـصــدى لــإيــداعــات يتم حبسه
وم ـ ــن ت ـض ـخــم ح ـس ــاب ــه يـتـمـتــع
بـ ــال ـ ـمـ ــاي ـ ـيـ ــن؟ هـ ـ ـ ــذا أمـ ـ ـ ــر غ ـيــر
منطقي».
من جهة أخرى كشف النائب
م ــاج ــد الـ ـمـ ـطـ ـي ــري انـ ـ ــه يـسـعــى
بالتنسيق مع النواب لتشكيل

و فــد برلماني لمقابلة القيادة
الـسـيــاسـيــة فــي األي ــام المقبلة،
وإص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ع ـ ـفـ ــو ع ـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ــواب
الحاليين والسابقين والشباب
المحكومين في قضية "دخــول
مجلس األمة".
وأكد المطيري اهمية اخراج
المشهد السياسي من االحتقان
ال سيما أنه آن األوان ألن تطوى
هذه القضية التي مضى عليها
سبع سنوات.

الصالح :زيارة األمير
ً
للصين تحقق عمقا
ً
استراتيجيا
أشـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب خ ـل ـي ــل
الصالح بــزيــارة سمو أمير
ً
الـبــاد إلــى الصين ،واصـفــا
إي ـ ــاه ـ ــا ب ــالـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،لـمــا
لـ ـه ــا م ـ ــن أبـ ـ ـع ـ ــاد س ـيــاس ـيــة
واقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وتـحـقـيـقـهــا
ً
ً
عمقا استراتيجيا للكويت.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــح ،ف ــي
تـ ـص ــري ــح أمـ ـ ـ ــس ،إن رؤي ـ ــة
صـ ـ ــاحـ ـ ــب الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــو ح ـل ـق ــت
ً
عــا ل ـيــا ب ـخ ـطــاب ال ينفصل
عــن واق ــع األم ــة وأوجــاعـهــا،
ً
مـشـمــوال بـتـصــور مستنير
لـلـمـسـتـقـبــل .وأكـ ــد الـصــالــح
أن استراتيجية سمو أمير
ال ـ ـبـ ــاد ت ــرس ــخ مـ ـب ــدأ رب ــط
المصالح وتـبــادل المنافع،
الـقــائــم عـلــى اح ـتــرام ثــوابــت
وسيادة األمة.
وأوض ــح أن إش ــارة سمو
األمير إلــى قضية فلسطين
بأنها قضية مركزية أولى،
ت ـع ـم ــق الـ ـخـ ـط ــاب ال ـق ــوم ــي
ال ـ ـش ـ ـمـ ــولـ ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي ت ـب ـن ـتــه
الكويت في المحافل الدولية
ً
دف ــاع ــا عــن مـقــدســات األم ــة،
تحت قيادة صاحب السمو.

السويط :تطوير طرق المدينة الطبية بالجهراء
ت ـقــدم ال ـنــائــب ثــامــر ال ـســويــط بــاق ـتــراح
لـتـطــويــر ال ـطــرق وال ـش ــوارع ال ـمــؤديــة إلــى
ال ـمــدي ـنــة ال ـط ـب ـيــة ف ــي م ـحــاف ـظــة ال ـج ـهــراء
وال ـق ــري ـب ــة م ـن ـهــا وتــوس ـي ـع ـهــا ،وت ـحــديــث
ال ـت ـقــاط ـعــات واإلش ـ ـ ــارات ال ـم ــؤدي ــة إلـيـهــا
وتطويرها.
وعزا االقتراح إلى أن محافظة الجهراء

ً
ش ـه ــدت أخـ ـي ــرا اف ـت ـتــاح ال ـمــدي ـنــة الـطـبـيــة
برعاية سمو أمير البالد ،وهذا المشروع
الكبير في المحافظة يحتاج إلى تطوير
ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة والـ ـخ ــدم ــات وال ـم ــراف ــق
القريبة منها.
وأ ضـ ـ ـ ــاف أن ا لـ ـ ـش ـ ــوارع ا لـ ـم ــؤد ي ــة إ ل ــى
الـمــديـنــة الـطـبـيــة وال ـقــري ـبــة مـنـهــا تـعــانــي

فهاد للحجرف :كادر المراقبين
الماليين أقل من طموحاتهم
وجه النائب عبدالله فهاد سؤاال
الى وزير المالية نايف الحجرف،
ج ــاء فـيــه :ص ــدر ال ـقــانــون رق ــم 23
لسنة  2015بإنشاء جهاز المراقبين
الماليين والذي يهدف الى تحقيق
الرقابة المسبقة الفعالة على األداء
المالي للدولة ،ونص القانون في
المادة ( )4أن (يكون للجهاز كادر
خاص يصدر به قرار من مجلس
الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات
والـ ــرواتـ ــب وال ـ ـبـ ــدالت وال ـح ــواف ــز
والمزايا النقدية والعينية).
وأض ـ ــاف :عـلــى إث ــر ذل ــك صــدر
قـ ــرار مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء رق ــم 1669
لسنة  2016بشأن كــادر الدرجات
والـ ــرواتـ ــب وال ـ ـبـ ــدالت وال ـح ــواف ــز
والمزايا النقدية والعينية لجهاز
المراقبين الماليين ،اال أنــه تبين
ان هــذا ال ـكــادر اقــل مــن طموحات
المراقبين الماليين حيث لم يساو
فــي المرتبات وال ـبــدالت والمزايا
بـيــن ج ـهــاز الـمــراقـبـيــن الماليين
وبـيــن الـجـهــات الــرقــابـيــة األخ ــرى
(دي ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة ،وال ـه ـي ـئــة
العامة لمكافحة الفساد ،ووحــدة
التحريات المالية) مما ترتب عليه
ضــرر نفسي ومعنوي كبير على
المراقبين الماليين ،وكــذلــك فإن
عدم المساواة هذه خالفت المادة
( )7من دستور الكويت باإلضافة
الى ما وقع على العاملين بالجهاز
من ضرر إداري ومالي من قرارات

عبدالله فهاد
تنظيمية أخرى ومنها قرار رئيس
الجهاز رقم ( )53لسنة  2017بشأن
ق ــواع ــد ون ـظــم تسكين العاملين
بجهاز المراقبين الماليين.
وتابع :بناء على ما سبق يرجى
افادتنا وتزويدنا بأسباب اصدار
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء كـ ـ ـ ــادرا خــاصــا
لـجـهــاز الـمــراقـبـيــن الـمــالـيـيــن اقــل
في رواتـبــه وبــدالتــه وحــوافــزه من
كـ ــادر ال ـج ـهــات الــرقــابـيــة األخ ــرى
(ديوان المحاسبة ،والهيئة العامة
لمكافحة الفساد ،ووحدة التحريات
المالية) ،وأسباب عدم المساواة في
الكوادر بين الجهات الرقابية ،وهل
هناك توجه لدى مجلس الوزراء في
تعديل كادر الجهاز؟

الدالل يسأل الجبري عن التفاهم
الذي تم بينه وبين مدير «الزراعة»
وجه النائب محمد الدالل سؤاال إلى وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
الشباب ،محمد الجبري ،جاء فيه:
احتلت أوضاع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية اهتمام الرأي
ّ
العام والشعب الكويتي بما أثير من تخلف وقصور إدارة الهيئة عن
التعامل مع تجاوزات توزيع ومنح القسائم الزراعية والحيوانية التي
سبق أن أثيرت في السنوات الماضية ،وشكل بشأنها لجنة تحقيق
برلمانية أصدرت تقريرا مختصا وتوصيات اعتمدها مجلس األمة
بتاريخ  ،2015 /06 /30كما أن هيئة الزراعة أصابها الوهن والخالفات
الـتــي ب ــرزت أخ ـيــرا بـيــن وزيــرهــا المعني والـمـخـتــص والـمــديــر الـعــام
للهيئة ،بعد إيقاف الوزير عددا من قرارات المدير العام ،وسحب عدد
من الصالحيات والتفويضات في هذا الخصوص ،ثم نشرت وسائل
اإلعالم بعد ذلك وجود تفاهم أو تسوية بين الوزير والمدير العام بشأن
الخالف القائم ،ولكن دون بيان األساس الذي قام عليه هذا التفاهم.
لذا يرجى إفادتنا باآلتي :ما هي األسس أو األرضية القانونية أو
صور التفاهم التي تمت بين الوزير المختص بالهيئة ومديرها العام،
والتي جاءت بعد الخالفات التي عصفت بالهيئة أخيرا ،مع تزويدي
بأي قــرارات أو مكاتبات أو مذكرات كتبت أو صــدرت في هذا الشأن،
وهل تم سحب قرارات الوزير األخيرة بشأن عودة صالحيات المدير
الـعــام ،ومــا هي التفاهمات بشأن تلك الصالحيات ،وبــاألخــص فيما
يتعلق بلجان التحقيق الخاصة بالتجاوزات على القسائم في الهيئة.
وهل وزعت الهيئة ما يقارب من  200قسيمة وترخيص حيازة في
منطقة الوفرة تحت مسمى قسائم األمن الغذائي ،وذلك قبل  3سنوات
تـقــريـبــا؟ يــرجــى إف ــادت ــي عــن األس ــس وال ـضــوابــط ال ـتــي وزع ــت منها
تراخيص تلك الحيازات ،مع بيان إذا ما كان الحائزون لتلك القسائم
الـتــزمــوا بــالـشــروط والـضــوابــط الـتــي اشترطتها الهيئة ،مثل إقامة
المحميات الزراعية وتربية األغنام وخالفه خالل الفترة التي حددتها
الهيئة ،وهي تقارب سنة تقريبا ،مع بيان عدد الحائزين الملتزمين
بالشروط والضوابط من الـ  200حيازة ،وما هي إجراءات الهيئة مع
األطراف التي لم تلتزم بالقانون وبالشروط والضوابط؟ ،وهل تم سحب
أي القسائم والحيازات أو اتخاذ اإلجراءات القانونية للمخالفة منها؟،
مع تزويدي بكل المستندات في هذا الشأن.

ً
مــن ضيق خـصــو صــا أ نـهــا تضم حارتين
فقط ،إضافة إلى وجود إشارات مزدحمة
باستمرار ،ال سيما أنها طرق وتقاطعات
حيوية تربط بين مناطق المحافظة.

ثامر السويط

ةديرجلا
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محليات

ً
مصرع مواطنة وإصابة  5من أبنائها بحادث مرور ضبط  380كيلوغراما من الحشيش
ً
والمخدرات خالل الربع الثاني من 2018
المتوفاة حامل في «الثامن» واألطباء استخرجوا الجنين حيا
محمد الشرهان

ش ـه ــدت م ـن ـط ـقــة ب ـي ــان م ـســاء
أ مـ ـ ـ ــس األول حـ ـ ــاد ثـ ـ ــا م ـ ــرور ي ـ ــا
ً
مأساويا كانت ضحيته مواطنة
ب ــالـ ـعـ ـق ــد الـ ـ ــرابـ ـ ــع م ـ ــن عـ ـم ــره ــا،
وأص ـ ـ ـيـ ـ ــب أبـ ـ ـن ـ ــاؤه ـ ــا ال ـخ ـم ـس ــة
بجروح متفرقة ،إصابة إحداهن
خطيرة .والمثير في الحادث أن
المواطنة المتوفاة كانت حامال
في الشهر الثامن ،وتم نقلها إلى
مستشفى م ـبــارك وأج ــري ــت لها
عملية جراحية إلخــراج الجنين
حيا.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ال ـتــي رواه ــا
مصدر م ــروري ل ـ «الـجــريــدة» ،ان
غــرفــة عـمـلـيــات وزارة الــداخـلـيــة
تـلـقــت ب ــاغ ــا م ـس ــاء ام ــس االول
ي ـف ـيــد ب ــوق ــوع حـ ـ ــادث اص ـط ــدام
مركبة بشجرة في منطقة بيان،
م ـش ـيــرا الـ ــى انـ ــه ع ـلــى الـ ـف ــور تم
تــوج ـيــه دوري ـ ـ ــات ق ـســم الـحــركــة
الـ ـ ـم ـ ــروري ـ ــة ب ـم ـح ــاف ـظ ــة ح ــول ــي
وسـ ـ ـي ـ ــارات االس ـ ـعـ ــاف ال ـتــاب ـعــة
الدارة ال ـطــوارئ الطبية ،والتي

السيارة بعد الحادث
تولت عملية نقل المصابين الى
مستشفى مبارك الكبير.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـص ــدر أن أول
المنقولين إلى المستشفى كانت
األم البالغة من العمر  40عاما،
والـتــي كانت حامال فــي شهرها
الثامن ،وفشلت جميع محاوالت
إن ـع ــاش ـه ــا م ــن ف ـن ـيــي الـ ـط ــوارئ

الطبية ،وأط ـبــاء قسم الـحــوادث
بالمستشفى ،إذ كانت قد فارقت
الحياة ،مما اضطر األطباء اخيرا
إلج ـ ــراء عـمـلـيــة جــراح ـيــة فــوريــة
ل ـهــا وإخـ ـ ــراج الـجـنـيــن ووض ـعــه
ب ــال ـح ـض ــان ــة ،ف ــي ح ـي ــن أحـيـلــت
جثة األم إلى إدارة الطب الشرعي
باإلدارة العامة لألدلة الجنائية.

استعرض وكيل وزارة الداخلية
المساعد لـشــؤون األم ــن الجنائي
اللواء خالد الديين إحصائية الربع
الثاني من العام الحالي لضبطيات
الـمـخــدرات ،الـتــي نفذها منتسبو
قـ ـط ــاع األم ـ ـ ــن ال ـج ـن ــائ ــي ع ـم ــوم ــا،
واإلدارة العامة لمكافحة المخدرات
ب ـش ـكــل خ ـ ــاص ،خـ ــال ال ـف ـت ــرة مــن
 2018/4/1حتى .2018/6/30
وأشــار الديين ،في تصريح له،
إلى أن رجال قطاع األمن الجنائي
تمكنوا من ضبط  288كيلو و112
ً
غ ــرام ــا و 660مـلـلـغــرامــا م ــن م ــادة
الحشيش المخدرة ،و 3كيلو و405
غ ــرام ــات و 310م ـل ـل ـي ـغــرامــات من
ً
الماريغوانا ،و 6كيلو و 91غراما
و 480مـلـلـيـغــرامــا م ــن الـهـيــرويــن،
ً
و 39كيلو و 260غــرامــا مــن مــادة
ً
ال ـ ـقـ ــات ،و 20ك ـي ـلــو و 653غ ــرام ــا
ً
و 550ملليغراما من مخدر الشبو،
و 2غرام من الكوكايين ،و 23كيلو
ً
و 106غ ــرام ــات و 170مـلـلـيـغــرامــا
م ــن م ـخ ــدر ال ـك ـي ـم ـي ـكــال ،و 1كيلو

خالد الديين

ً
و 878غ ــرام ــا و 210مـلـلـيـغــرامــات
مـ ــن األفـ ـ ـي ـ ــون ،وضـ ـب ــط  338أل ـفــا
و 891حبة مؤثرات عقلية ،و8934
زجاجة خمر.
وأضاف الديين أن نائب رئيس
م ـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
الشيخ خالد الجراح يولي أهمية
ً
كبيرة لمكافحة المخدرات ،موجها

ب ــاس ـت ـم ــرار ن ـحــو تــوح ـيــد جـهــود
كــل مــؤس ـســات ال ــدول ــة ومـنـظـمــات
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع ال ـ ـ ـم ـ ـ ــدن ـ ـ ــي ،ل ـت ـح ـم ــل
مسؤولياتها من برامج التوعية.
ً
ول ـف ــت إلـ ــى أن ذلـ ــك بـ ــرز جـلـيــا
من خالل تشكيل اللجنة الوطنية
ً
لمكافحة الـمـخــدرات مــؤخــرا ،مما
ي ــؤك ــد م ــواجـ ـه ــة اآلثـ ـ ـ ــار ال ـنــات ـجــة
عـ ــن نـ ـش ــاط االت ـ ـجـ ــار وال ـت ـع ــاط ــي
وانـ ـعـ ـك ــاس ــاتـ ـه ــا عـ ـل ــى الـ ـج ــوان ــب
االجتماعية واالقتصادية واألمنية،
ً
مـ ـش ــددا ع ـلــى أه ـم ـيــة ال ـ ــدور ال ــذي
يوليه وكيل وزارة الداخلية الفريق
عصام النهام بشأن التوجيه نحو
االنطالقة الدائمة لبرامج التوعية
من آفة المخدرات.
وأكد الديين أن الجهود مستمرة
ف ـ ــي الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاءات م ـ ــع ال ـم ــؤس ـس ــات
ال ـم ـع ـن ـيــة ،لـتـنـفـيــذ اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الـ ـ ـت ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ــوقـ ـ ــايـ ـ ــة مـ ـ ــن آف ـ ــة
المخدرات من خالل بروتوكوالت
تـ ـع ــاون ت ـت ـض ـمــن ت ــوزي ــع األدوار
والمسؤوليات ،كل من موقعه.

مجهوالن يحاوالن السطو على سيارة إصابة إطفائي و 3وافدين في حريق بأبوحليفة
لنقل األموال بالشويخ الصناعية
●

محمد الشرهان

أصيب وافد مصري بطلق ناري ،مساء أمس األول،
خالل محاولة شخصين مجهولين السطو على سيارة
نقل أموال في منطقة الشويخ الصناعية ،إال أن هروب
قــائــدهــا مــن ال ـمــوقــع أح ـبــط عملية ال ـس ـطــو ،وتمكن
الجانيان من الفرار إلى جهة غير معلومة.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ«الجريدة»
ً
ان غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بــاغــا يفيد
بحصول إطــاق نار في منطقة الشويخ الصناعية،
ً
وتحديدا بالقرب من المخفر القديم ،مشيرا إلى أنه
على الفور انتقل رجال األمن ودوريات شرطة النجدة
إلى الموقع ،وشاهدوا مركبة نقل أموال تابعة إلحدى
ال ـش ــرك ــات ،وبــداخ ـل ـهــا وافـ ــد م ـصــري م ـصــاب بطلق
نــاري في قدمه ،وسائق المركبة ،وهو وافــد مصري
ً
ً
أيـضــا ،والـثــالــث واف ــد عــربــي شــاهــد عـيــان ،الفـتــا إلى

أن رجــال األمــن شــاهــدوا مركبة نقل األم ــوال مصابة
بأعيرة نارية.
وأضـ ــاف ال ـم ـصــدر أن ال ــواف ــد ال ـم ـصــري الـمـصــاب
وسائق سيارة نقل األموال أبلغا رجال األمن أن مركبة
رباعية الدفع سوداء اللون ال تحمل لوحات معدنية
اعترضت طريقهما أثناء توجههما لتحصيل أموال
إح ــدى الـشــركــات فــي منطقة الـشــويــخ ،وتــرجــل منها
شـخـصــان يـحـمــان أسـلـحــة بـيـضــاء ،وطـلـبــا منهما
فـتــح خــزنــة األم ـ ــوال ال ـم ــوج ــودة داخ ــل ال ـس ـي ــارة ،إال
أنهما ر فـضــا الطلب وأبلغا المهاجمين ان الخزنة
تفتح بمعرفة الشركة .وأشــار إلى أن الوافدين أفادا
بــأنـهـمــا ع ـنــدمــا رف ـض ــا ف ـتــح ال ـخــزنــة حـ ــاوال ال ـهــرب
والــرجــوع إلــى الخلف ،إال أن أحــد المهاجمين أطلق
النار عليهما وعلى السيارة ،وأصاب مرافق السائق،
والذ المهاجمان بالفرار ،بعدما شاهدا اإلصابة وأخذا
يطلقان النار بصورة عشوائية.

آثار الحريق
الـبـنــايــة ،ومــن ثــم شــرعــوا فــي مكافحة الحريق
والسيطرة عليه ،وحالوا دون امتداده الى مواقع
أخرى من البناية ،الفتا الى أن الحادث أسفر عن
إصابة رجل إطفاء و 3وافدين بحاالت اختناق

«الصيادين» :أسطولنا جاهز لصيد الروبيان

«أمانة األوقاف» تستقبل
المفتي العام للشيشان
استقبل األم ـيــن ال ـعــام لــأمــانــة الـعــامــة لــأوقــاف بــاإلنــابــة صقر
الـسـجــاري ،المفتي الـعــام للشيشان الشيخ صــاح معييف والوفد
المرافق له ،بمناسبة زيارته للبالد ،بهدف االطالع على تجربة األمانة
في مجال الوقف وأهم إنجازاتها خالل مسيرتها ،إذ تبادل الطرفان
سبل التعاون المشترك في مجال الوقف والعمل الخيري ،وسبل دعم
المشاريع الخيرية في الشيشان واالستفادة من مشاريع األمانة.
ً
وقال السجاري ،ان «األمانة العامة لألوقاف ال تألو جهدا في دعم
المشاريع التنموية في مختلف دول العالم ،وإغاثة المنكوبين من
ال ـكــوارث وال ـحــروب والـمـجــاعــات ،بالتعاون والـشــراكــة مــع مختلف
ً
المؤسسات الرسمية والمنظمات األهلية» ،مشيرا إلى «دعم األمانة
لجمهورية الشيشان الصديقة».

أعلن رئيس االتحاد الكويتي لصيادي األسماك،
ظــاهــر ال ـصــويــان ،أن جـمـيــع الـصـيــاديــن اسـتـعــدوا
للموسم الجديد لصيد الروبيان بالمياه الدولية
اعتبارا من أول أغسطس المقبل ،بتجهيز اللنجات
من معدات الصيد والغزل والصيانة الكاملة التي
تحتاج إليها اللنجات قبل بداية كل موسم ،وغيرها
من األمور التي تتطلبها رحالت الصيد في المياه
الدولية.
وقال الصويان ،في تصريح له أمس ،إن اجتماعا
ع ـق ــدت ــه أم ـ ــس األول ه ـي ـئــة ال ـ ــزراع ـ ــة م ــع ال ـج ـهــات
الحكومية األخ ــرى المعنية بقطاع الـصـيــد ،وهي
خفر السواحل والقوة البحرية وهيئة البيئة وهيئة
الـغــذاء ،وخصص االجتماع للتنسيق على تنظيم
دخول وخروج لنجات الصيد الكويتية للبحر عند
فـتــح مــوســم صـيــد الــروب ـيــان بــالـمـيــاه الــدولـيــة أول

محافظ األحمدي يكرم الفائزين
بالمسابقة الرمضانية

ً
الخالد :الكويت لم تدخر جهدا أو وسيلة للعناية بكتاب الله

ً
الخالد متوسطا الطالب والطالبات المكرمين
أكد محافظ االحمدي الشيخ فواز الخالد أن الكويت
قـيــادة وحكومة وشعبا ،حباها الله بنعمة العناية
بكتاب الـلــه منذ األي ــام األول ــى السـتـقــرار أهلها على
ترابها العزيز ،وأنها حافظت على هذه الميزة وعززتها
ً
بمرور السنين ،ولم تدخر في ذلك جهدا أو وسيلة.
ج ــاء ذل ــك ف ــي كـلـمــة لـلـخــالــد خ ــال تـكــريـمــه امــس
 45متسابقا ومتسابقة ،مــن أصــل  450مشاركا في
المسابقة الرمضانية الــرابـعــة لحفظ الـقــرآن الكريم
وتجويده ،التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع ادارة
مساجد االحمدي ،تحت شعار «األحمدي غير في شهر
الخير» وذلك بمركز االتحاد التابع لشركة نفط الكويت
بمدينة االحمدي.
وقال :ما نقوم به في محافظة الخير األحمدي ما هو
إال امتداد لهذا النهج القويم ،من خالل هذه المسابقة
المباركة وذلك عبر شراكة مثمرة لمحافظة األحمدي
مــع وزارة األوق ـ ــاف وال ـش ــؤون اإلســام ـيــة والـشــريــك
االستراتيجي شركة نفط الكويت ،ودعم بيت الزكاة
وشــركــة الـمـجـمــوعــة الـمـشـتــركــة ،ع ــاوة عـلــى الــرعــاة
ً
اإلعالميين فلهم جميعا وافر الشكر والتقدير.
وألقى ممثل لجنة تحكيم المسابقة عبدالرحمن
سراج الدين كلمة ثمن خاللها رعاية محافظ االحمدي
للمسابقة للعام الرابع على التوالي وتكريمه لحفظة
ال ـقــرآن الـكــريــم مــن ابـنــاء وبـنــات الـمـحــافـظــة ،متقدما

أص ـيــب رج ــل إط ـف ــاء و 3واف ــدي ــن آسـيــويـيــن
بحاالت إجهاد حراري واختناق من جراء حريق
اندلع مساء أمس األول في مخزن يقع بسرداب
بناية في منطقة أبوحليفة ،كما أسفر الحريق
عــن خسائر مــاد يــة جسيمة لحقت بالبضائع
المخزنة.
وفـ ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ال ـت ــي رواه ـ ــا م ــدي ــر إدارة
ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة واإلع ـ ـ ــام بـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـعــامــة
لإلطفاء ،العقيد خليل األمير ،أن غرفة عمليات
اإلدارة تـلـقــت ب ــاغ ــا م ـس ــاء أمـ ــس األول يفيد
بـ ــانـ ــدالع ح ــري ــق ف ــي س ـ ـ ــرداب ب ـن ــاي ــة بـمـنـطـقــة
أبوحليفة.
وفــور تلقي البالغ تم تحريك مركزي إطفاء
المنقف والفحيحيل الــى موقع الـبــاغ بقيادة
الــرائــد علي الخليفة ،وتبين أن الحريق اندلع
في مخزن يقع بسرداب بناية مكونة من  5أدوار
ويحتوي على بضائع متنوعة .وأضاف العقيد
األمير أن رجال اإلطفاء عملوا على إخالء سكان

بالشكر الى اللجنة المنظمة وداعمي ورعاة المسابقة
وكل من ساهم في تنظيمها.
وخ ــال االحـتـفــال ال ــذي حـضــره عــدد مــن مختاري
الـمـنــاطــق وال ـق ـي ــادات االمـنـيــة ومـمـثـلــي الـمــؤسـســات
واولـ ـي ــاء االم ـ ــور ،ع ــرض فـيـلــم وثــائ ـقــي أع ــدت ــه إدارة
العالقات العامة واالعالم بالمحافظة يوضح مراحل
ال ـم ـســاب ـقــة خ ــال ال ـس ـن ــوات االرب ـ ــع ال ـســاب ـقــة ،وك ــرم
الـمـحــافــظ ممثلي الـجـهــات الــداعـمــة للمسابقة وفــي
مقدمتها بيت الزكاة وشركة نفط الكويت والمجموعة
المشتركة ،والرعاة االعالميين.
وأش ــار مدير ادارة المشاريع والهيئات المحلية
ببيت الــزكــاة الكويتي موسى الجمعة الــى االنشطة
المتنوعة مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية داخل
البالد بما يفوق الـ  20مليون دينار ،الفتا الى حرص
بيت الزكاة على القيام بمسؤوليته المجتمعية على
الوجه االكمل ،واالستمرار في هذه االنشطة سنويا.
وأضاف جاسم الشطي كبير آمري العالقات العامة
بشركة نفط الكويت ان الشركة حريصة دائـمــا على
مشاركة المحافظة اغلب انشطتها خاصة المجتمعية
منها ،وتبادر الى المشاركة في االنشطة التي تعود
بالخير على المجتمع الكويتي سواء داخل المحافظة
او خارجها.

أغسطس مــن المنفذين البحريين ميناء ا لــدو حــة
وميناء أم المرادم ،حيث تمت مناقشة عدد من األمور
المتعلقة بالصيد في المياه الدولية ،موضحا أن
االت ـحــاد سيقيم ن ــدوة للصيادين بـحـضــور هيئة
الــزراعــة وخفر السواحل وبعض الجهات المعنية
األخ ـ ــرى ،لـتــوعـيــة ال ـص ـيــاديــن وإرش ــاده ــم لكيفية
التعامل مع األمور الطارئة داخل البحر ،وذلك لطلب
المساعدة أو لإلبالغ عن أي أهداف مشبوهة وغريبة
يصادفهم في البحر ،فضال عن التوعية بضرورة
االلتزام بقوانين وقرارات الثروة السمكية.
وطالب الصويان الهيئة العامة للزراعة والجهات
المعنية بإعالن توصية لجنة الخدمات في مجلس
ال ــوزارء لتحديد موسم صيد الروبيان في المياه
اإلقليمية الكويتية.

فريق لتدقيق
معامالت «البلدي»
أصدر األمين العام للمجلس
الـ ـبـ ـل ــدي يـ ــوسـ ــف ال ـص ـق ـع ـبــي
تعميما قضى بتشكيل فريق
ي ـت ـك ــون م ــن ال ـم ـه ـن ــدس مــزيــد
الـمـطـيــري بـ ــاإلدارة الهندسية
ب ـق ـط ــاع ال ـ ـشـ ــؤون ال ـه ـنــدس ـيــة
وال ـف ـن ـي ــة ،وم ـح ـمــد ال ـع ــدوان ــي
م ــراق ــب ال ـ ـشـ ــؤون ال ـقــانــون ـيــة،
وخ ـل ــود الـمـحـيـســن م ــن إدارة
مـكـتــب األم ـي ــن ال ـع ــام لـتــدقـيــق
جميع الموضوعات الواردة من
الجهاز التنفيذي إلى البلدي.
ك ـم ــا ك ـل ــف ال ـف ــري ــق ب ــإع ــداد
ق ــائـ ـم ــة ت ــدقـ ـي ــق الـ ـمـ ـع ــام ــات
ال ــواردة مــن الجهاز التنفيذي
إلى المجلس البلدي ،وتتضمن
جـ ـمـ ـي ــع ا ل ـ ـ ـ ــدرا س ـ ـ ـ ــات واآلراء
المنصوص عليها بالمادة ،22
وإبـ ــداء الـمــاحـظــات فــي حالة
وجود نقص أو طلب تعديل.

«شكاوى البلدي»
ناقشت التظلمات
ع ـ ـق ـ ــدت لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـم ـج ـلــس الـ ـبـ ـل ــدي،
أم ـ ـ ـ ــس ،اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـه ــا الـ ـث ــان ــي،
وناقشت العديد من الشكاوى،
مـنـهــا ش ـكــوى م ـقـ َّـدمــة مــن أحــد
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ف ــي م ـن ـط ـقــة فـهــد
األح ـ ـمـ ــد ،ال ـ ـ ــذي اش ـت ـك ــى عـلــى
القسيمة الـمـجــاورة لــه ،والتي
قامت بإغالق شارع الخدمات،
وت ـ ـحـ ــوي ـ ـل ـ ـهـ ــا ضـ ـ ـم ـ ــن ح ـ ـ ــدود
قسيمته .وأحالت اللجنة العديد
مــن التظلمات الـتــي قــدمــت من
قبل مجموعة من الشركات على
ق ــرارات اللجنة المكلفة القيام
بأعمال «البلدي» السابقة ،حيث
تـمــت مـنــاقـشــة تـلــك التظلمات
وإحالتها إلــى اإلدارة ،التخاذ
ما يلزم.

وإجهاد حراري ،وتم عالجهم في موقع الحادث
مــن قـبــل فـنـيــي ال ـط ــوارئ الـطـبـيــة ،مــوضـحــا أن
ضباط وحدة تحقيق الحوادث انتقلوا الى موقع
البالغ لبيان أسباب اندالع الحريق.

إزالة  114منشأة عشوائية
بالجهراء واألحمدي
●

علي حسن

استكماال لحمالت اإلزالة ،بناء على قرار المدير العام للبلدية
م.أحمد المنفوحي ،بإزالة جميع المنشآت العشوائية غير المرخصة
بالمناطق البرية ،شنت األجهزة الرقابية بأفرع البلدية بمحافظتي
الجهراء واألحمدي ،أمس ،حملة في المناطق البرية أسفرت عن
إزالة  114منشأة عشوائية غير مرخصة .وأشارت البلدية إلى أنه
تمت إزالة  60منشأة في الجهراء ،فضال عن  54منشأة في األحمدي.
وفي هذا السياق ،أكدت البلدية أن الحمالت مستمرة ،للقضاء
على تلك الظواهر العشوائية بالمناطق البرية ،مؤكدة أن مفتشي
البلدية سيطبقون اللوائح بكل حزم على المخالفين.

سلة أخبار
لجنة الجهراء توافق
على حواجز «الصبية»
عقدت لجنة محافظة الجهراء
التابعة للمجلس البلدي
اجتماعها الثاني ،أمس ،بعد
أن تم تحديد رئيس اللجنة
والمقرر ،حيث تم حفظ كل
المعامالت والمقترحات المدرجة
على جدول أعمالها باستثناء
معاملتين فقط .وتمثلت
المقترحات التي تم حفظها في
اقتراحات خاصة بعمل فتحات
إضافية ودوارات ،وزيادة أنشطة
تجارية .ووافقت اللجنة على
المقترح المقدم من العضو
السابق مشاري المطوطح بشأن
استبدال الحواجز األسمنتية
الواقعة في طريق الصبية الى
حواجز سلكية ،وذلك حفاظا على
سالمة المواطنين والمقيمين.
ووافقت أيضا للمؤسسة العامة
للرعاية السكنية بعمل خالطة
مركزية مؤقتة ألحد المشاريع
التابعة لها.

بلدية األحمدي تحرر 104
محاضر مخالفة إعالن
أعلنت إدارة العالقات العامة
ببلدية الكويت عن قيام قسم
إزالة المخالفات بفرع بلدية
محافظة األحمدي بجولة
تفتيش على المحال التجارية
بالمحافظة ،حيث تم تحرير
 104محاضر مخالفة إعالن.
وفي هذا السياق ،أوضح رئيس
قسم إزالة المخالفات محمد
الخالدي أن الجوالت في األيام
الماضية استهدفت التأكد من
تراخيص اإلعالن الخارجي
للمحال ،ومن الشهادات
الصحية للعاملين بتلك المحال.

بلدية مبارك تحرر مخالفة
بـ  176ألف دينار
قالت مديرة إدارة السالمة في
فرع بلدية محافظة مبارك
الكبير ميساء بوشهري ،إن
اإلدارة نفذت جولة أسفرت عن
تحرير مخالفة إلحدى الشركات
استغلت أراضي تابعة ألمالك
الدولة تقدر بمساحة  60ألف م2
يتم استغاللها كمكاتب وتخزين
ً
اآلليات والمعدات ،فضال عن
انتهاء ترخيص التشوين.
وأضافت بوشهري ،أن المخالفة
جاءت بموجب قرار المجلس
البلدي رقم م ب84/11/148/
وبلغت قيمة المخالفة 176000
دينار ،مؤكدة أن اإلدارة تقوم
بتوجيه إنذارات للشركات
المخالفة إلزالة المخالفات
ً
تجنبا للغرامة وتحرير
المخالفة وعند انتهاء الفترة
المحددة لإلنذار يتم تحرير
المخالفة.
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األغلبية الصامتة :الكيمياء
األدبية!!

خليل علي حيدر

د .عايد الجريد ...والنادي األدبي الكويتي )6( 1924
كان الشيخ عبدالله الجابر صاحب
دور بــارز في احتضان فكرة تأسيس
الـنــادي األدب ــي عــام  ،1924ويـقــول في
مقابلة صحافية متحدثا عن النادي
وأدب ــاء الكويت" :كانت بداية التفكير
ف ــي ج ـل ـســة اع ـت ـي ــادي ــة م ــع مـجـمــوعــة
مــن الــزمــاء عـنــدي فــي ال ــدي ــوان ،ولقد
رأيـنــا أن البحرين فيها نــاد للشباب،
واقترحنا في تلك الجلسة أن نؤسس
النادي ،فتم تأسيسه عام 1340هـ على
ما أذكر واستأجرنا (ديوان الجوعان)
في الحي القبلي ،وكانت كل حفالتنا
فيه ،والـنــادي كــان يضم بين أعضائه
من هم خطباء وشعراء وأدبــاء ،أضف
إلــى ذلــك النشاط الرياضي الــذي كان
يـمــارس فيه أيـضــا ،وك ــان الـمــديــر هو
المرحوم عيسى الصالح القناعي ،والد
خالد العيسى ،وزير األشغال السابق،
وكان شابا قويا حازما وذكيا ،وتتمثل
فـ ـي ــه ،رحـ ـم ــه الـ ـل ــه ،م ـق ــوم ــات اإلداري
الناجح"( .عام 1340هـ يعادل في الواقع
العام الميالدي .)1921
وع ــن االش ـت ــراك الـشـهــري ق ــال" :كــان
النادي في بدايته يأخذ اشتراكا شهريا
من العضو ،ثم جعلنا االشتراك مجانا
لحاجتنا إلى أعضاء للنادي ،وفعال زاد
إقبال الشباب علينا ،وسار النادي في
طريقه كما يجب ،وكنا نــرتــدي (بدلة
إفرنجية) فــي كــل مناسبة تقام داخــل
النادي ،ومعها العقال والغترة".
(رجــال في تاريخ الكويت ،يوسف
الشهاب ،ج ،1984 ،1ص.)216
وع ــن مـعــايـشــة الـشـيــخ ل ــرج ــال ذلــك
العصر استطرد متحدثا عــن عالقته
بهم فقال" :لقد عاصرت أدباء الكويت
ال ـقــدامــى ،وأح ـســن مــن جــالـسـتـهــم من
األدباء المرحوم يوسف العدساني والد
محمد وعبدالعزيز العدساني ،رئيسي
مجلس األمــة والمجلس البلدي ،وقد
كان والدهم أمينا للصندوق معي في
البلدية ،والرجل أديب وشاعر ومتأثر
ً
جدا بأبي العالء المعري ،وهناك أيضا
حـمــد الـمـنــاعــي ،ال ــذي أعـتـبــره متنبي
الكويت"( .ص.)220
ووج ـ ـ ــد الـ ـ ـن ـ ــادي ك ــذل ــك دعـ ـم ــا مــن
الـ ـشـ ـي ــخ أحـ ـم ــد ال ـ ـجـ ــابـ ــر ،ال ـ ـ ــذي ك ــان

ق ــد س ـمــح ل ـل ـمــؤرخ الــرش ـيــد بــإصــدار
كتابه "تاريخ الكويت" الذي طبع في
بـغــداد سنة  ،1920وأن يصدر كذلك
ُ
"مجلة الكويت" ،ولم يخل الكتاب أو
المجلة من المواد التي كانت السلطة
السياسية تفضل عدم تطرق المؤرخ
إ لـ ـيـ ـه ــا ،وال شـ ــك أن ه ـ ــذا ك ـل ــه خـفــف
ب ـع ــض الـ ـش ــيء م ــن نـ ـظ ــرة األوسـ ـ ــاط
الـمـحــافـظــة فــي الـكــويــت واعـتــراضـهــا
عـلــى مــؤسـســة مـسـتـحــدثــة كــال ـنــادي،
"بسبب ما كان يحيط بكلمة النادي
آ نـ ـ ـ ــذاك مـ ــن ض ـ ـ ــال ،كـ ـم ــا أن ا لـ ـن ــادي
مــوضــع نـقــد وارت ـي ــاب"( .الـجــريــد ص
.)79
وكان للبحرين دورها في نقل فكرة
إنشاء النادي األدبي إلى الكويت من
خ ــال زي ـ ــارة الـمـثـق ـفـيــن الـكــويـتـيـيــن
للبحرين ،وبخاصة أن بعض هؤالء
قد اختار االستقرار فيها مثل الشاعر
محمد الفرج الذي زارها في عام
خالد ُ
 1922وأ ع ـجــب بــأد بــا ئـهــا ونهضتها
الـفـكــريــة ،بــل تــولــى هـنــاك سـكــرتــاريــة
"ا ل ـ ـم ـ ـعـ ــارف" -و كـ ـي ــل وزارة ا ل ـتــر ب ـيــة
بمصطلحات اليوم -عــام  ،1925كما
ت ــول ــى س ـك ــرت ــاري ــة ب ـل ــدي ــة ال ـم ـن ــام ــة،
وكـ ـ ــان ي ـب ـع ــث إل ـ ــى أب ـ ـنـ ــاء وطـ ـن ــه فــي
ال ـك ــوي ــت "ق ـص ــائ ــد ل ـت ـح ـف ـيــزهــم عـلــى
إنشاء المشاريع الثقافية والنهوض
بالعلم"( .د .الجريد ،ص.)76
ويـ ـضـ ـي ــف ال ـ ـبـ ــاحـ ــث ع ـ ــن ال ـت ــأث ـي ــر
البحريني في إصالحات تلك المرحلة
في الكويت" :والجدير بالذكر أن فكرة
تــأسـيــس الـبـلــديــة فــي الـكــويــت أيـضــا
جـ ــاء ت م ــن ال ـب ـحــريــن ،ع ـنــدمــا زاره ــا
الشيخ يوسف بن عيسى القناعي عام
1928م ليستطلع حالتها التجارية،
ووج ـ ــده ـ ــا ت ـه ـت ــم ب ــالـ ـنـ ـظ ــاف ــة ،وذلـ ــك
يرجع إلى وجود (المجالس البلدية)
التي أنشئت فيها عام 1919م ،األمر
الـ ــذي ج ـع ـلــه ي ـك ـتــب م ـق ــاال ن ـش ــره فــي
( مـ ـجـ ـل ــة ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت) ف ـ ــي ر ب ـ ـيـ ــع األول
1347هـ أغسطس 1928م يتناول فيه
التغيرات التي طــرأت على البحرين
م ــن نــاح ـيــة ال ـخــدمــات ال ـعــامــة ،فـكــان
لهذا المقال دور في تأسيس البلدية
في الكويت"( .د .الجريد ،ص.)77

وك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـث ـق ــاف ـي ــة
واألنـ ـ ــديـ ـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة -وخ ـص ــوص ــا
الثقافية -تتعرض في أحيان كثيرة
ل ـل ـض ـغــوط والـ ـح ــل ب ـس ـبــب ات ـهــام ـهــا
ب ــالـ ـخ ــوض ف ــي األم ـ ـ ــور ال ـس ـيــاس ـيــة،
وك ــان ب ـعــض األدب ـ ــاء ي ــدرك صـعــوبــة
الجمع بين مستلزمات النقاش الحر
من جانب والتحذيرات الحكومية من
جانب آخر.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان األدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ع ـ ـبـ ــدال ـ ـح ـ ـم ـ ـيـ ــد
عـبــدالـعــزيــز الـصــانــع قــد اسـتـقــال من
"ال ـم ـك ـت ـب ــة األهـ ـلـ ـي ــة" الـ ـت ــي ك ــان ــت قــد
تــأ س ـســت س ـنــة  1923و كـ ــان صــا حــب
فـ ـك ــرة ت ــأس ـي ـس ـه ــا" ،ف ـ ــي م ـج ـت ـمــع لــم
تكن فيه يؤمنذ ســوى أر بــع مكتبات
ألشـ ـ ـخ ـ ــاص مـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــن ،وك ـ ــان ـ ــت فــي
مـجـمــو عـهــا ال تـمـلــك أ كـثــر مــن بضعة
آالف من الكتب أكثرها مكرر ،فكانت
ك ـل ـم ــة (م ـك ـت ـب ــة عـ ــامـ ــة) غ ــريـ ـب ــة ع ـلــى
أس ـم ــاع الـ ـن ــاس"( .ال ـج ــري ــد اقـتـبــاســا
عن مذكرات الشيخ عبدالله النوري،
ص .)36
وقـ ـ ــد أوض ـ ـ ــح الـ ـص ــان ــع فـ ــي م ـقــاب ـلــة
صحافية بمجلة النهضة ،1971 /7 /3
كـ ـم ــا يـ ـ ـ ــورد د .ا ل ـ ـجـ ــر يـ ــد ،بـ ـع ــض مــا
ك ـ ــان يـ ـ ــدور ف ــي "ال ـم ـك ـت ـب ــة" ،ف ـي ـقــول:
"إن األ ب ـحــاث ا لـتــي ت ــدار فــي المكتبة
األه ـل ـيــة ب ـع ـيــدة ك ــل ال ـب ـعــد ع ــن أم ــور
األدب ،وتتركز على إصالح البلد وما
يحتاجه و مــا يفيده من أعمال تفيد
المواطنين"( .د .الجريد ،ص.)80
ك ــان األدي ــب عـبــدالـحـمـيــد الـصــانــع
مــن الــذيــن اسـتـشـيــروا كــذلــك فــي أمــر
تأسيس النادي األدبي ،حيث اتصل
به عدد من الشباب فقدم لهم نصيحة
قيمة تحمل خبرة ناضجة ،ويقول،
كان الشباب راغبين في تأسيس ناد
لهم ،وقد أيدتهم على هذا المشروع،
"إال أنني نصحتهم بــأن يطلبوا من
ا ل ـش ـي ــخ ع ـب ــدا ل ـل ــه ا لـ ـج ــا ب ــر أن ي ـكــون
عضوا في النادي ،وكذلك السيد رجب
الرفاعي" .وهكذا ظهر النادي األدبي
إلى الوجود.
وتغلب المؤسسون على المشاكل
ال ـم ــادي ــة وم ـص ــاري ــف ال ـتــأس ـيــس ،إذ
"تـ ـب ــرع الـ ـخـ ـي ــرون وأع ـ ـضـ ــاء الـ ـن ــادي

إبراهيم المليفي
إل نـشــا ئــه ،كــذ لــك تـبــرع لــه المحسنون
بكثير من الكتب النافعة".
ونتيجة لـكــل هــذه ا لـجـهــود ،يقول
د.الجريد" ،تم تأسيس النادي األدبي،
واستأجر له ديوانية عائلة الجوعان
ال ـتــي ت ـقــع ف ــي ال ـحــي الـقـبـلــي لـتـكــون
م ـقــرا ل ــه ،وال ـتــي أصـبـحــت فـيـمــا بعد
مدرسة خالد بن الوليد ،واعتبر أول
ن ــاد أدب ــي يــؤســس فــي ال ـكــويــت ،كما
يعتبر من أولى مؤسسات المجتمع
المدني الكويتية"( .ص.)82
ومما لفت نظر الباحث واسترعى
اهتمامه اختيار إدارة النادي ،يقول
د .ال ـجــريــد" :أم ــا ع ــن كـيـفـيــة اخـتـيــار
إدارة ا ل ـنــادي فـقــد ج ــاء ت عــن طريق
ان ـت ـخ ــاب ــات فـ ـف ــاز ب ــرئ ــاس ـت ــه ال ـش ـيــخ
عبدالله الجابر واألديب عبدالحميد
الـ ـص ــان ــع ب ـم ـن ـص ــب ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس
وم ـ ـح ـ ـمـ ــد أحـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـغـ ــانـ ــم ب ـم ـن ـصــب
أمين الصندوق ،كما انتخب عيسى
الـ ـص ــال ــح الـ ـمـ ـط ــوع مـ ــديـ ــرا ل ـل ـن ــادي
ومحمد سليمان العتيبي سكرتيرا.
وقـ ــد ذكـ ــر ع ـبــدال ـح ـم ـيــد ال ـص ــان ــع أن
رئاسة شرف النادي أسندت للشيخ
عبدالله الجابر لما عرف عنه من ميل
إلى األدب واألدباء" .ويعلق د .الجريد
على طريقة ا خـتـيــار اإلدارة بالقول:
"إن و جـ ـ ـ ــود ا ل ـع ـم ـل ـي ــة اال ن ـت ـخ ــا ب ـي ــة
لـمـجـلــس إدارة ا لـ ـن ــادي ت ـعــد خـطــوة
متقدمة فــي منطقة قلما نـجــد فيها
نوعا من هذه التجارب".
ويتبين مما يورده الباحث أن عدد
أعضاء النادي ،بتقدير السيد خالد
العدساني" ،كان ال يقل عن مئة شاب
ناشئ وغير ناشئ مــن الكويتيين"،
ويـ ـب ــدي ال ـب ــاح ــث ت ـح ـف ـظــا ع ـل ــى ه ــذا
ال ـ ـعـ ــدد فـ ـيـ ـق ــول" :ق ـ ــد يـ ـك ــون مـ ــا قــالــه
العدساني من ناحية أعداد األعضاء
كــان فيما بعد إ نـشــا ئــه بـفـتــرة ،فبعد
افتتاحه أخذت صورة ألعضائه وكان
واضحا أنهم لم يكونوا بهذا العدد".
و ي ـ ـقـ ــول د .ا لـ ـج ــر ي ــد م ـع ـل ـق ــا ع ـلــى
ال ـصــورة الـمـعــروفــة ألع ـضــاء الـنــادي
األدبي لعام  ،1924حسب ما ورد في
مجلة الرائد الكويتية ،العدد التاسع
فـبــرايــر  1953هــم كـمــا يـلــي" :أعـضــاء

الـ ـ ـن ـ ــادي األدبـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــذي افـ ـتـ ـت ــح ع ــام
1342هـ الموافق 1924م وهم :الصف
األول مــن اليمين :سليمان الفاضل،
وسـ ــرحـ ــان زيـ ــد الـ ـس ــرح ــان ،وم ـح ـمــد
س ـل ـي ـمــان ال ـع ـت ـي ـبــي ،وع ـبــدال ـم ـح ـســن
ال ـس ـيــد ع ـبــدال ـلــه ،وع ـبــدال ـلــه ال ـف ــاح،
ومـحـمــد ال ـب ــراك ،وسـيــد مـحـمــد سيد
عمر.
الصف الثاني :حسن زيد النقيب،
وسـ ـع ــد الـ ـم ــان ــع ،والـ ـشـ ـي ــخ ع ـبــدال ـلــه
الجابر رئيس النادي ،وخالد أحمد
المشاري ،والشيخ عبدالله الخليفة
الصباح ،وحجي بن جاسم الحجي.
ال ـ ـ ـصـ ـ ــف ال ـ ـ ـثـ ـ ــالـ ـ ــث :عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن
إس ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاق ،وس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدون ال ـ ـي ـ ـع ـ ـقـ ــوب،
وعبدالله ز يــد الخالد ،وعبدالحميد
ال ـص ــان ــع ،وإب ــراه ـي ــم ج ــاب ــر ال ـفــاضــل
(وأح ـمــد الـسـكــونــي ،ولــم يـكــن عضوا
بالنادي)"( .د .الجريد ،ص.)145
كـ ـ ــان افـ ـتـ ـت ــاح ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ،كـ ـم ــا ذك ــر
ع ـبــدال ـلــه ال ـحــاتــم ،ف ــي ش ـهــر رم ـضــان
1342هـ ـ ــ 30 ،أ بــر يــل  ،1924و ق ــد حيا
ال ـ ـمـ ــؤرخ ال ــرش ـي ــد ال ـش ـب ــاب ف ــي ذل ــك
االحتفال واستنهض روحهم الوطنية
بقصيدة من أبياتها:
ي ــا ش ـب ــاب الـ ـق ــوم هـيــا
نـبـنــي لــأو طــان مجدا
إن لـ ـ ـ ـ ــأو طـ ـ ـ ـ ــان حـ ـق ــا
ُ
دو ن ـ ــه األرواح ت ـف ــدى

الدبلوماسية الكويتية سالم
وتنمية
وليد عبدالله الغانم
إن تحويل المشاريع االقتصادية الكبرى إلى واقع
يحتاج إلى استقرار سياسي داخلي ،وحكومة كفؤة
وقادرة ،ومجلس تشريعي فعال ،وهي ثالث قواعد
ال يمكن تحقيق أي نجاح بدونها ،مع ضمان استمرارية
هذه الرؤية وارتباطها بمشروع وطني دائم يفرح به
ويدعمه كل كويتي مخلص لوطنه.

إضاء ة تاريخية :
 1985-7-11تفجير ا لـمـقــا هــي الشعبية فــي ا لـكــو يــت
ب ـشــرق وال ـســال ـم ـيــة ،ووفـ ــاة  8وج ــرح  88ف ــي أح ــد أكـبــر
األعمال اإلرهابية داخل البالد في الثمانينيات.

إن من يعتقد أن القرارات الفجائية التي تتخذ في مثل هذه
األيام وتقلب حياة الناس ليس لها مثيل قبل ثالثين سنة
أقول له "غلطان" ،البداية كانت من هناك ،وما نحصده اليوم
هو نتاج ما زرع باألمس ،بدأت بتعيينات غريبة واستبعاد لكل
من يحمل بذرة الروح القيادية.
ف ــي ي ــوم م ــن أيـ ــام ع ــام  ،1988كـنــا ف ــي ثــانــويــة الـيــرمــوك
للمقررات نتلقى العلم في أجواء هادئة داخل إحدى "شبرات"
قسم التخصص الصناعي ،وفجأة هبط علينا قــرار وزارة
التربية الصاعق :تخصص الصناعي أدبي!! أكرر الصناعي
أدب ـ ــي ،درس ـن ــا الـكـيـمـيــاء وال ـف ـي ــزي ــاء ومـ ـق ــررات الـصـنــاعــي
الممزوجة بالمعادالت الرياضية ووزارة التربية اختارت لي
ولدفعة  1985ونحن على مشارف التخرج مصيرا يختلف
عن مصير امتحان القدرات.
كــانــت ضــربــة موجعة فــي زمــن ليس فيه صحافة ناقدة
وبرلمان حي قد يحاسب وزارة التربية على قرارها األهوج،
تعلمت فيها أن كل شيء في الكويت قابل للتبدل في لحظة
بما فيها معادالت الكيمياء التي أصبحت في عرف وزارة
التربية قصائد مــن الشعر الجاهلي ،ال ــدرس الثاني وهو
األهم تعلمت فيه أن المسار القهري قد يكون ممثال للعناية
اإللهية التي تتدخل لتحويل مسارنا الذي اخترناه إلى مسار
أفضل قد يبدو شاحبا في أوله ،ولكنه على العكس تماما.
المسار القهري انتقل بي إلى محطة الجامعة ،اخترت في
الرغبات الثالث دراسة الحقوق أو المحاسبة أو االقتصاد
والثالثة هي الثابتة ،وعندما أتى موعد اختيار التخصص
المساند اخترت تخصص العلوم السياسية ،وهو بالمناسبة
ما تفوقت فيه وساهم في تحسين معدلي العام ،اآلن ماذا
لــو س ــرت فــي الـطــريــق ال ــدراس ــي ال ــذي اخ ـتــرتــه؟ سأختصر
الـجــواب أغـلــب أصــدقــائــي المتفوقين فــي الثانوية تعثروا
دراسيا واضطروا للدراسة في الخارج ،ومن دخلوا الحقوق
والمحاسبة سقطوا ما بين قتيل وجريح.
السؤال المهم ،هل أتمنى لو لم يصدر قرار وزارة التربية
بتحويل تخصصي من علمي إلى أدبي ومشيت في طريقي
الذي اخترته؟ جوابي هو نعم وبدون شك ،فال شيء يعادل
حقي في االختيار ،ومثلما تعاملت مع الصدمة األولى فسوف
أتعامل مع الصدمات الالحقة وهي كثيرة بالمناسبة ،المهم
هــو زوال ال ـقــرارات غير الـمــدروســة ذات اآلث ــار العميقة في
مستقبل الناس ومصايرهم.
في الختام ،من يعتقد أن الـقــرارات الفجائية التي تتخذ
في مثل هذه األيام وتقلب حياة الناس ليس لها مثيل قبل
ثالثين سنة أقول له "غلطان" ،البداية كانت من هناك ،وما
نحصده اليوم هو نتاج ما زرع باألمس ،بــدأت بتعيينات
غريبة واستبعاد لكل من يحمل بذرة الروح القيادية ،وألن
الخطأ يجر األخطاء دمر الجهاز اإلداري من الداخل ،وصار
اليوم الذي يمر بدون كارثة مكافأة بحد ذاتها للطاقم الذي
هبط علينا بالبراشوت.
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تـ ـحـ ـق ــق س ـ ـيـ ــاسـ ــة ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة الـ ـمـ ـك ــاس ــب
ً
الـمـتـتــالـيــة ،فــال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ش ـهــدت دورا كــويـتـيــا
ً
بـ ـ ــارزا دانـ ــت ل ــه ال ـك ــرة األرضـ ـي ــة ب ــاالع ـت ــراف سـ ــواء فــي
ت ـم ـســك ال ـك ــوي ــت ب ـح ـقــوق ـهــا ف ــي ت ـس ــوي ــة آث ـ ــار وت ـب ـعــات
الغزو العراقي أو في سعيها إ لــى الحفاظ على الشمل
الخليجي ،وتخفيف األ ض ــرار مــن ا ضـطــرا بــا تــه األ خـيــرة
أو في الدفاع الواضح والصريح عن القضايا العربية
واإلسالمية عامة والقضية الفلسطينية خاصة في كل
المحافل والمنتديات أو فــي عطائها اإلنساني للدول
والمجتمعات وإ عــادة اإلعمار وإغاثة المنكوبين حول
العالم ،ولله الحمد.
إن االه ـت ـم ــام الـ ــذي تـبـنـتــه ال ـكــويــت ت ـجــاه االق ـت ـصــاد
العالمي والسعي إلى بناء التحالفات االقتصادية مع
مختلف ا لــدول ومن مختلف القارات ،وآخرها التعاون
مــع تركيا ،ثــم اتفاقيات الصين ،هــو ا تـجــاه سديد وذو
آثـ ــار نــاف ـعــة بـ ــإذن ال ـل ــه ع ـلــى ال ـم ــدى ال ـب ـع ـيــد لـمـسـتـقـبــل
الكويت وشعبها ،وهو منظور رشيد ،لكنه يحتاج بال
شك إلى أساسات قوية ودعامات فاعلة تنجح في إثراء
ه ــذا الـتــوجــه االق ـت ـصــادي والـحـفــاظ عـلـيــه ألج ــل طــويــل،
وتحقيق رؤية تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري،
ً
ً
ً
والتي تصنع للدولة استقرارا أمنيا ودوليا بعيد المدى
بإذن الله.
إن تطوير البنى التحتية للدولة ومرافقها كالشبكات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة وال ـج ـس ــور والـ ـط ــرق ،وإص ـ ــاح ال ـخــدمــات
الـ ـع ــام ــة ك ــال ـب ــري ــد والـ ـم ــوان ــئ واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،وت ـس ـه ـيــل
وتبسيط اإلجراء ات الحكومية ،ومراجعة القوانين مثل
القوانين التجارية وقوانين العمل واستقطاب المستثمر
األجنبي و(الجزر ومدينة الحرير) كلها أ مــور يجب أن
ً
تضعها الحكومة نصب أعينها داخليا لتواكب المسار
الدبلوماسي االقتصادي.
و مــاذا عن البيروقراطية الحكومية والعبث اإلداري
والـمــالــي ،والـتــاعــب فــي الـمـنــاقـصــات والـعـقــود والــرشــا
المتغلغلة فــي ا لـمـشــار يــع ا لـكـبــرى؟ فكيف يمكن إ قـنــاع
العالم بتحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري ما لم تتم
محاربة هذه اآل فــات واجتثاثها من جذورها ومحاربة
الفساد بشكل صريح؟
ً
وثـ ـم ــة ق ـض ـي ــة م ـه ـم ــة ج ـ ـ ــدا ت ـت ـع ـل ــق ب ــانـ ـعـ ـك ــاس ه ــذه
السياسات االقتصادية على مستقبل الشباب الكويتيين
ون ــوع ـي ــة تـعـلـيـمـهــم وخ ـل ــق فـ ــرص ع ـم ــل ح ـق ـي ـق ـيــة ل ـهــم،
ومجاالت استثمار فعلية ليكون أبناء الوطن فعال هم
أول المستفيدين من كل هذه التحوالت المنتظرة التي
هي أشبه باألحالم واألمنيات.
ً
وأخيرا فإن تحويل هذه المشاريع االقتصادية الكبرى
إلى واقع يحتاج إلى استقرار سياسي داخلي ،وحكومة
كفؤة وقادرة ،ومجلس تشريعي فعال ،وهي ثالث قواعد
ال يمكن تحقيق أي نجاح بدونها ،مع ضمان استمرارية
هــذه ا لــرؤ يــة وارتباطها بمشروع وطني دا ئــم يفرح به
ويدعمه كل كويتي مخلص لوطنه ،وللحديث بقية.
والله الموفق.

mulaifi70@gmail.com

علي محمود خاجه
a.m.khajah@gmail.com

منع اإلشاعات ال يكمن في منع "الواتساب" وغيره من
وسائل ألن البدائل سهلة ومتاحة ،لكنه يكمن بكل
تأكيد في أن يكون هناك جهاز إعالمي رسمي قوي
ومواكب للحدث يتمكن من وأد اإلشاعات ،وتفنيد
األكاذيب قبل تداولها وانتشارها ،هذا الجهاز
اإلعالمي الرسمي والمواكب للحدث لن يتحقق طبعا في
ظل العقليات التي تدير الجهاز الحكومي الحالي.

داني رودريك*

جيم أونيل*

شكوك بشأن مستقبل االقتصاد العالمي
بحلول عام  2018كانت معظم اقتصادات العالم تتعافى بشكل متزامن
ودوري ،وبدا ذلك وكأنه بداية لتنمية مستدامة ستستمر أكثر مما مضى،
ونهاية لركود اقتصادي بدأ عام  2008ودام عقدا من الزمن ،ورغم الصدمة
التي خلفها خروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي واالضطرابات
بشأن الشرق األوسط وشبه الجزيرة الكورية ،وتصرفات الرئيس األميركي
دونــالــد ترامب التي ال يمكن التنبؤ بها ،فــإن ارتفاعا في االستثمارات
واألجور وانخفاض معدل البطالة أمور قد ترى النور قريبا.
ورغم كل هذا وكما حذرت في يناير الماضي ،فقد "انتقل المزاج العالمي
من الخوف من المخاطر السياسية إلى عدم الوعي بما يحدث ،رغم أن
العديد من تلك المخاطر مازالت تبدو كبيرة" ،ورغم تحسن كل المؤشرات
العالمية المفضلة لدي ،فإنني كنت قلقا بشأن ما إذا كان هذا التحسن
سيستمر بعد النصف األول من عام  ،2018نظرا للتعقيدات التي يمكن
رصدها كالسياسة المالية التي تعرقل االقتصادات المتقدمة ،خصوصا
في الواليات المتحدة األميركية.
وما حدث فجأة هو أننا في منتصف  2018وبعض هذه المؤشرات لم
يعد إيجابيا كما كان ،ورغم أن مؤشر مديري عمليات الشراء لشهر يونيو
بالمعهد األميركي إلدارة اإلنتاج ما زال قويا ،فبعض استطالعات الرأي
المماثلة حول العالم ليست قوية كما كانت قبل ستة أشهر ،واألهم من
ذلك فإن األنشطة التجارية تراجعت في كل من الصين وأوروبا.
وهناك مؤشر آخر يتمثل بالمعلومات المتعلقة بالتجارة في كوريا
الجنوبية التي تنشر شهريا ،وقبل أي دولة أخرى ،ففي األول من يوليو
علمنا أن صــادرات كوريا الجنوبية انخفضت عاما بعد عام في يونيو
 ،2018وفي حين كان عام  2017مميزا فيما يتعلق بقوة صادرات البلد
االسمية ،كانت  2018بداية لشهور عديدة من التراجع ،وما يثير السخرية
هو أن هذا الركود تزامن مع تحسن العالقات مع أميركا الشمالية ،في
حين شهد العام الماضي تقدما اقتصاديا رغم التهديدات بشأن األسلحة
النووية األميركية.
ويتطلب تــراجــع ص ــادرات كــوريــا الجنوبية تحليال تتبعيا عقالنيا
للمعلومات الـتـجــاريــة المتعلقة االق ـت ـصــادات الـكـبــرى ،وتـلــك المتعلقة
بكوريا الجنوبية فــور نشرها ،ونظرا لالرتفاع المقلق للضرائب التي
فرضها ترامب على واردات أميركا واإلجراءات االنتقامية التي اتخذتها
الصين واالتحاد األوروبي وغيرهم ،فليس من الغريب أن يستمر تراجع
التجارة العالمية.
وبغض النظر عما قيل سلفا ،يجب أال نعتقد أن تراجع التعامالت
الـتـجــاريــة نتجت بشكل مـبــاشــر عــن ال ـضــرائــب ،فنحن لــم نفشل بشكل
شامل وجهوي فيما يخص الـصــادرات ،لكن المعلومات المتاحة خالل
العشرين يوما األولى من شهر يونيو تقول إن صادرات كوريا الجنوبية
إلى الواليات المتحدة األميركية والصين كانت في الحقيقة كثيفة ،في
حين كانت الصادرات إلى جمعية دول شرق جنوب آسيا والشرق األوسط

ضعيفة .وإذا بقيت الحال على ما هي عليه فليس هناك ما يدعو للقلق
بشأن تراجع التجارة العالمية القوية خالل األشهر  18األخيرة.
وف ــي جميع األح ـ ــوال ،فنحن نعيش فــي زم ــن تسيطر فـيــه الــواليــات
المتحدة والصين على االقتصاد العالمي ،وحسب دراستي ،ترجع نسبة
 %85من نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي في العالم كله منذ 2010
إلــى هذين البلدين ،وترجع  %35من هــذا النمو إلــى الــواليــات المتحدة
األميركية في حين تساهم الصين بنسبة  ،%50وطالما اقتصاد الصين
والواليات المتحدة األميركية بخير فمن المتوقع أن يحافظ االقتصاد
العالمي على ما يقارب  3.4من نمو اإلنتاج السنوي.
وفيما يخص بقية العالم ،فقد كانت المؤشرات االقتصادية في مثل
هذا الوقت من العام الماضي وفي أوائل عام  2018تشير إلى أن العديد من
التجارات الضعيفة بدأت تتحسن ،وفي القيمة الحقيقية مقارنة بالقيمة
االسمية ،شهدت كل من البرازيل واالتحاد األوروبــي واليابان وروسيا
ركودا خفيفا منذ  ،2010لكنها بدأت تتحسن في .2017
فعلى سبيل المثال ،في نفس هذا الوقت العام الماضي ،ظهراالتحاد
األوروب ـ ــي وكـ ــأنــه يتعافى بشكل ق ــوي ودوري وشــامــل ومـسـتـمــر .لكن
االمر لم يعد كذلك .إذ شهدت االقتصادات الكبرى مثل فرنسا وألمانيا
تراجعا ،ربما لخوفهما من حرب تجارية عالمية .وبالطبع فقد ساهمت
المفاوضات البطيئة بشأن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وحكومة
إيطاليا المناهضة للبناء وأزمــة سياسية داخل أوروبــا بسبب الهجرة
فــي خلق اقتصاد غير مستقر ،ويمكن أن تـكــون ألزم ــة الهجرة عواقب
وخيمة على كل من حكومة المستشارة األلمانية أنجيال ميركل وتماسك
االتحاد األوروبي.
ومن المؤكد أن الركود االقتصادي في أوروبا قد يكون مؤقتا وأن مؤشر
مديري العمليات الشرائية قد يرتفع شيئا ما في يونيو ،بعد أشهر قليلة
من الركود ،ومن الجنون محاولة منع حدوث ما هو أسوأ.
ومع ذلك ،وكما رأينا ،فاستدامة النمو العالمي تعتمد بشكل كبير على
أميركا والصين ،وإذا كانت هذه الــدول ستبدأ حربا تجارية عن طريق
فرض ضرائب انتقامية ،فسيخسر الجميع بما في ذلك االقتصاد العالمي،
وفي الواليات المتحدة األميركية الني تصل نسبة االستهالك فيها إلى ما
يقارب  %70من الناتج المحلي اإلجمالي تعد التجارة الدولية اإليجابية
ومناخ استثماري صديق ومستقر ضروريين للنمو المستدام ،ونأمل أن
يتمكن شخص قريب من ترامب من تغيير رأي هذا األخير قبل أن تعرقل
سياساته تحسن االقتصاد العالمي الذي طال انتظاره.
* الرئيس السابق إلدارة أصول "غولدمان ساكس" ،والوزير السابق
للخزينة في بريطانيا ،وأستاذ االقتصاد في جامعة مانشيستر
ورئيس سابق للمراجعة التابعة للحكومة البريطانية بشأن مقاومة
البكتيريا.
«بروجيكت سنديكيت »2018 ،باالتفاق مع «الجريدة»

ما أكثر اإلشاعات والرسائل التي يتناقلها الناس فيما
بينهم عـبــر تطبيق "وا ت ـس ــاب" تـحــد يــدا ،و ق ــد تسببت هــذه
الــرســائــل واإلش ــاع ــات فــي تكوين الـقـنــاعــات وتــوجـيــه الــرأي
العام في الكويت ،بل على مستوى العالم أيضا ،فاألمر ال
يتطلب سوى كاذب واحد يتكفل بصياغة نص أو نسخ صورة
لتنتشر عدوى الشائعة وتستمر أياما وأسابيع.
"عاجل :وعلى قناة دولة الكويت اآلن؛ والمختصر المفيد
لكم :الصين راح تاخذ جزيرة فيلكا وبوبيان وراح تستثمر
فـيـهــم بـمـبـلــغ  450مـلـيــار مــن ف ـنــادق ومـنـتـجـعــات ومـحــات
ومكاتب تجارية.
الجزر «أوبــن» يعني مسموح فيها كل شي لمدة  99سنة
ممنوع دخول الكويتيين فيها إال اللي حاجز منتجع أو مالك
مكان فيها ،وبذلك تكون الجزر جزء ا من الصين ،ولها حماية
من الصين ألن أميركا ما منها فايدة.
الكويت ضمنت استمرار الدولة والحماية من أي مطامع
خارجية ،وكذلك الكويت اشترطت على الصين وضع وديعة
 50مليار طــول الفترة مع د فــع مبالع طائلة سنوية للدولة
إيجارا للجزر.
وكذلك دفع الصين مبلغ  40مليار لمدينة الحرير".
رسالة بهذه السطحية والالمنطق تم تداولها قبل أيام
قليلة عبر "الواتساب" تزامنا مع زيارة سمو األمير للصين،
ول ــم يـمـنــع الـمـتـلـقــي أي ــا كــانــت مـعــرفـتــه وم ـس ـتــواه الـثـقــافــي
والـعـلـمــي مــن وأد ه ــذه اإلش ــاع ــة أو ع ــدم تــداول ـهــا عـلــى أقــل
تقدير ،فعلى المستوى الشخصي على األ قــل ،فقد وردتني
هــذه ا لــر ســا لــة مــن جامعيين وأ ســا تــذة ومهندسين وبعض
الـسـيــاسـيـيــن وغ ـيــرهــم مــن أص ـحــاب الـتـحـصـيــل الـعـلـمــي أو
المعرفي الـمــرمــوق ،وهـنــا يكمن الـخـطــر ،فــإن كــان مضمون
بهذا الكم من الال منطق يصدق ويتم تداوله ونشره بهذه
الكثافة فمن المتوقع أن يتم تــداول إشاعات وأكاذيب أكثر
ذكــاء مما تم تداوله في هذه الرسالة ،وما يترتب على ذلك
من انعكاسات قد تكون خطيرة جدا.
وبالطبع فــإن الحل ال يكمن فــي منع "ا لــوا تـســاب" وغيره
م ــن وس ــائ ــل ألن ال ـبــدائــل سـهـلــة وم ـتــاحــة ،لـكـنــه يـكـمــن بكل
تأكيد في أن يكون هناك جهاز إعالمي رسمي قوي ومواكب
لـلـحــدث يتمكن مــن وأد اإلش ــاع ــات ،وتـفـنـيــد األك ــاذي ــب قبل
تداولها وانتشارها ،هذا الجهاز اإلعالمي الرسمي والمواكب
للحدث لن يتحقق طبعا في ظل العقليات التي تدير الجهاز
الـحـكــومــي ال ـحــالــي ،وه ــو مــا يـجـعـلـنــا نـخـشــى عــواقــب هــذه
الشائعات التي لم تكن لتجد المتنفس لها قبل عشرين عاما،
ولكنها متاحة بسهولة اليوم.
ع ـلــى أي حـ ــال ول ـم ــن م ــا زال م ـصــدقــا ل ـف ـحــوى اإلش ــاع ــة
الصينية التي قمت بإعادة نشرها في المقال ،فإنها كذبة
كبيرة ال تنسجم مع عقل أو منطق أو دستور أتمنى منكم
االطالع عليه.
ضمن نطاق التغطية:
الغريب في األمر أن هذه اإلشاعة لم يستنكر فحواها أحد،
وكأنها مقبولة شكال من جميع من تداولها ،وهو أمر محير
ويستحق التأمل.
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الشمري لـ ةديرجلا  %60 :نسبة الطلبة المنذرين
في قسم «المحاسبة» بـ «اإلدارية»
•

ً
«كليتا العلوم والهندسة من أكثر الكليات تحويال إلينا»
فيصل متعب

أكد د .الشمري أن أكثر األعداد
التي تحول من كليات الجامعة
إلى كلية العلوم اإلدارية من
كليتي العلوم والهندسة.

أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــد الـ ـمـ ـس ــاع ــد
لـ ـلـ ـش ــؤون الـ ـط ــابـ ـي ــة فـ ــي كـلـيــة
ال ـ ـع ـ ـل ـ ــوم اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـج ــامـ ـع ــة
ال ـكــويــت ،د .نــايــف ال ـش ـمــري ،أن
نسبة الطلبة المنذرين في قسم
المحاسبة بلغت  60في المئة من
طلبة القسم ،مشيرا إلى أن القسم
ي ـع ــد م ــن أكـ ـث ــر األق ـ ـسـ ــام كـثــافــة
طــابـيــة ،والف ـتــا إل ــى رف ــع معدل
التحويل إليه ،فأكثر األعداد التي
تحول إلى الكلية بنسبة كبيرة
م ــن كـلـيـتــي ال ـع ـلــوم والـهـنــدســة
والبترول.
وبـ ّـيــن الـشـمــري ،فــي تصريح
ص ـ ـحـ ــافـ ــي لـ ـ ـ ـ "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة" ،أن
الـكـلـيــة تـعــد مــن أوائـ ــل الكليات
فــي الجامعة التي تبنت برامج
خاصة للطلبة المنذرين ،والتي
تهتم بالطالب المنذر من خالل
متابعة الـمــرشــد األكــاديـمــي له،

«األساسية» تطالب األساتذة
بعدم تقديم مواعيد االختبارات
●

أحمد الشمري

شددت كلية التربية األساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب على األقسام العلمية بالتقيد بمواعيد االختبارات النهائية
للفصل الدراسي الصيفي  ،2018 /2017وااللتزام بالتقويم الدراسي
دون تقديم موعد االختبارات.
وكشفت مصادر مطلعة في "التطبيقي" لـ"الجريدة" ،عن اعتراض
الكثير من الطلبة على آلية تقديم مواعيد االختبارات التي قد تحدث
تعارضا مع اختبار مقررات أخرى ،الفتة إلى أن فترة االختبارات في
التقويم الدراسي للهيئة تنطلق من  24إلى  26الجاري.
وأضافت" :هناك الكثير من األساتذة ينهون تدريس منهج المقرر
في وقت مبكر قبل موعد االختبار ،ويتم االتفاق على اختبارهم في
يــوم معين ،فالمسؤولون في الكلية يـشــددون على ضــرورة االلتزام
بالتقويم الــدراســي ومواعيد انتهاء الفصل الصيفي ،فلماذا ال يتم
االلتزام بها؟" ،مبينة أن تقديم موعد االختبارات سيحسب المزاولة
الفعلية لمستحقات الفصل الصيفي لعضو هيئة التدريس إلى موعد
تقديمه لالختبار النهائي.
في المقابل ،أعلنت "التطبيقي" فتح باب التقديم لطلبات إعادة القيد
للفصل الدراسي التدريبي األول  2019 /2018لمعاهد قطاع التدريب عن
طريق الخدمات اإللكترونية حتى يوم الخميس ( 20سبتمبر المقبل).

فــا يستطيع أن يعيد مـقــررات
دراس ـيــة أو يسجل فــي مواعيد
استكمال الجداول الدراسية "باي
ف ــورس" إال مــن خ ــال مراجعته
لــإرشــاد األكــاديـمــي فــي الكلية،
وأن تـقـيـيــم ال ـط ـل ـبــة ال ـم ـنــذريــن
يأتي بعد فترة الفصل الدراسي
الصيفي ،فعادة يسجل الطلبة
م ـق ــررات دراس ـي ــة ب ـهــذا الـفـصــل،
حتى يتمكنوا من رفــع معدلهم
الدراسي.
وقـ ـ ــال الـ ـشـ ـم ــري" :فـ ــي اآلونـ ــة
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة انـ ـخـ ـفـ ـض ــت م ـس ــأل ــة
التحويل من الكليات األخرى الى
"العلوم اإلداري ــة" ،فمنذ حوالي
 5أعـ ـ ــوام كـ ــان م ـتــوســط الـطـلـبــة
المحولين نحو الـ 25طالبا ،ولكن
ف ــي ال ـف ـصــل الـ ــدراسـ ــي ال ـســابــق
كــان هـنــاك فقط  16طالبا فقط،
ويعتبر عددا بسيطا جدا" ،الفتا

نايف الشمري

إلـ ــى أنـ ــه "ال تـغـيـيــر ف ــي ش ــروط
الـتـحــويــل إل ــى الـكـلـيــات األخ ــرى
بالجامعة ،باستثناء تخصص
المحاسبة ،بحيث رفــع المعدل
ال ـخ ــاص ــة ب ــه ل ـل ـت ـحــويــل ،وذل ــك

لضبط جودة الطلبة الموجودين
بالقسم".
وأشـ ـ ـ ــار الـ ـ ــى أنـ ـ ــه "مـ ـ ــن خ ــال
الــدراســات التي قمنا بها ،تبين
لنا أن الـ "ترند" الخاص بالطلبة
المنذرين أصبح يقل بشكل جيد
ج ــدا ،وذل ــك مــن خــال مقارنتنا
هـ ــذا الـ ـع ــام بـ ــاألعـ ــوام الـخـمـســة
السابقة ،فالطلبة المنذرون في
جميع التخصصات التي تقدمها
الـكـلـيــة أص ـبــح ع ــدده ــم يـقــل في
الـمـعــدلـيــن ال ـع ــام والـتـخـصــص،
وهذا يأتي بفضل جهود عميد
الـكـلـيــة ومــديــر الـجــامـعــة ،حيث
بدأت إدارة الجامعة منذ عامين
فـ ــي ت ــوج ـي ــه ال ـك ـل ـي ــات ل ــدراس ــة
أوض ـ ـ ـ ــاع ال ـط ـل ـب ــة ال ـم ـت ـع ـثــريــن
دراسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا ،وبـ ـ ـ ــدأنـ ـ ـ ــا ب ـت ــوج ـي ــه
ال ـط ـل ـب ــة مـ ــن خ ـ ــال ال ـم ــرش ــدي ــن
األكاديميين".
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«ثقافي واشنطن» :نظام إلكتروني
لتسهيل التواصل مع الطلبة
أطلق المكتب الثقافي الكويتي
ف ــي واش ـن ـط ــن ن ـظــامــا إل ـك ـتــرون ـيــا
جديدا لتسهيل وتوثيق التواصل
بين الطالب والمكتب فيما يخص
شؤونه األكاديمية والمالية.
وقالت رئيسة المكتب د .أسيل
ال ـع ــوض ــي لـ ــ"ك ــون ــا" ،أمـ ــس األول،
إن ال ـم ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى م ــن تـطـبـيــق
ه ــذا الـنـظــام انـطـلـقــت عـلــى الطلبة
المستجدين والراغبين في االلتحاق
بـ ـمـ ـع ــاه ــد الـ ـلـ ـغ ــة أو الـ ـج ــامـ ـع ــات
الخاضعة إلشراف مكتب واشنطن.
وذكـ ـ ــرت أن ال ـمــرح ـلــة الـثــانـيــة
من تطبيق النظام تشمل جميع
ال ـط ـل ـب ــة الـ ــذيـ ــن يـ ـش ــرف عـلـيـهــم
الـمـكـتــب الـثـقــافــي ف ــي واشـنـطــن،
ويبلغ عددهم  7400طالب وطالبة
"مــع ربــط النظام ب ــوزارة التعليم
العالي لسهولة تبادل المعلومات
الخاصة بالمبعوثين".
وأفـ ـ ـ ــادت ب ــأن ــه "س ـي ـت ــم الح ـقــا
الـعـمــل عـلــى تطبيق ه ــذا النظام
في مكتب لوس أنجلس ،ما يكفل
تــوفـيــر خــدمــات مـمــاثـلــة للطالب
ورب ـ ـ ـ ــط ال ـم ـك ـت ـب ـي ــن ال ـث ـق ــاف ـي ـي ــن
إلكترونيا".

أسيل العوضي

وأكـ ـ ـ ــدت ال ـع ــوض ــي أن ال ـن ـظــام
ال ـ ـجـ ــديـ ــد يـ ــأتـ ــي "ثـ ـ ـم ـ ــرة ت ـض ــاف ــر
ال ـج ـهــود وال ـع ـمــل ال ـم ـش ـتــرك بين
المكتب الثقافي الكويتي في لندن
الذي استحدث وطبق النظام منذ
س ـنــوات مــع الـمـكـتــب الـثـقــافــي في
واشـنـطــن ال ــذي ش ــارك فــي تطوير
الـ ـنـ ـظ ــام وت ـط ــوي ـع ــه كـ ــي ي ـتــوافــق
م ــع الـطـبـيـعــة الـمـخـتـلـفــة لـلـنـظــام
األكاديمي في الواليات المتحدة".

أكاديميا
صرف مستحقات
«هيئة التدريب»
بـ «التطبيقي»
كـ ـ ـش ـ ــف أم ـ ـ ـيـ ـ ــن س ـ ـ ــر رابـ ـ ـط ـ ــة
أعـ ـ ـض ـ ــاء هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــب فــي
الـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم
التطبيقي والتدريب ،م .يوسف
ال ـ ـك ـ ــوت ،عـ ــن إرس ـ ـ ـ ــال مـسـتـحـقــات
الساعات الزائدة التي تخص أعضاء
هيئة التدريب في المعهد الصناعي
بـصـبــاح الـســالــم ،والـمـعـهــد العالي
للخدمات اإلداريــة ،والمعهد العالي
للطاقة ،ومعهد التدريب المهني ،الى
حسابات المدربين بالبنوك .وأوضح
الكوت ،في تصريح صحافي أمس،
أن الكشوف التي تخص الساعات
الزائدة للمعهد العالي لالتصاالت
وال ـ ـمـ ــاحـ ــة ،وال ـم ـع ـه ــد ال ـص ـنــاعــي
الشويخ ،ومعهد التمريض ،ومعهد
التدريب اإلنشائي ،موجودة بمكتب
المدير العام للهيئة العتمادها غدا،
ومن ثم إرسالها للبنوك للصرف.
وأكـ ــد أن الــراب ـطــة تـتــابــع صــرف
ال ـســاعــات ال ــزائ ــدة بـشـكــل مستمر،
حتى يتم االنتهاء من صرفها كلها،
مشيرا الى أن الساعات الزائدة للسنة
الـحــالـيــة للفصلين األول والـثــانــي
ستصرف خالل العطلة الصيفية.

«الكويت للعلوم والتكنولوجيا» ترعى حفالت الخريجين
تطرح «هندسة اإللكترونيات واالتصاالت» ...والتسجيل مستمر للراغبين على نفقتهم
ف ـ ــي س ــابـ ـق ــة ه ـ ــي األولـ ـ ـ ـ ــى مــن
ن ــوع ـه ــا ،رعـ ــت "ال ـك ــوي ــت لـلـعـلــوم
والتكنولوجيا"  16حفال لخريجي
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والـ ـت ــدري ــب ،ومـ ـ ـ ــدارس ال ـثــانــويــة
ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،خـ ـ ـ ــال شـ ـ ـه ـ ــري م ــاي ــو
ويونيو ،كأول جامعة خاصة في
الكويت ترعى هــذا الـعــدد الكبير
من الحفالت.
وأعرب رئيس الكلية البروفسور
خالد البقاعين عن سعادته برعاية
الجامعة لمثل هــذه االحـتـفــاالت،
ً
مؤكدا الحرص على متابعة الطلبة
خالل مسيرتهم التعليمية ،وتوفير
الكلية فرصا وتسهيالت للطلبة
الستكمال تعليمهم.
وأوض ـ ــح الـبـقــاعـيــن أن رعــايــة
حفالت التخرج تنطلق من مبدأ

ال ـم ـســؤول ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،الـتــي
ت ـس ـعــى إدارة ال ـجــام ـعــة لـتــأكـيــد
وجــودهــا أينما وج ــدت مصلحة
ال ـ ـطـ ــالـ ــب ،مـ ــع ض ـ ـ ـ ــرورة اخ ـت ـي ــار
التخصصات المناسبة الحتياج
سوق العمل الكويتي ،بما يتناسب
مع قدراتهم ومهاراتهم.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع أن ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة تـ ـق ــدم
تخصصات هندسية جديدة ،منها
"بكالوريوس هندسة اإللكترونيات
واالت ـصــاالت" ،الــذي يطرح للمرة
األولى في الكويت.
وأعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات
وال ـت ـســويــق ف ــي الـكـلـيــة إبــراه ـيــم
المطوع ،أن باب التقديم للجامعة
مستمر لـمــن يــرغــب فــي الــدراســة
على نفقته الخاصة ،ومنحه فرصة
ال ـت ـحــويــل ع ـلــى ح ـس ــاب التعليم

العالي بشرط اجتياز  30وحــدة
دراس ـيــة بـمـعــدل تــراكـمــي  2.5من
 4.00نقاط لمن لم يحالفهم الحظ
ل ـل ـت ـقــديــم ض ـم ــن خ ـط ــة ال ـب ـع ـثــات
الداخلية.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن بـ ـ ــاب ال ـب ـع ـث ــات
الداخلية لحملة الــدبـلــوم سيبدأ
فــي اغـسـطــس ال ـق ــادم لـمــن يرغب
اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال دراس ـ ـ ـتـ ـ ــه ل ـل ـح ـصــول
عـ ـل ــى ب ـ ـكـ ــالـ ــوريـ ــوس ال ـه ـن ــدس ــة
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،وع ـل ــى الـطــالــب
ت ـقــديــم األوراق الــرس ـم ـيــة لفتح
الملف ،وإجراء اختبارات القدرات
المطلوبة ومــا يليها من التقديم
ع ـل ــى م ـع ــادل ــة شـ ـه ــادة ال ــدب ـل ــوم،
حتى يتسنى له االلتحاق بخطة
البعثات القادمة الخاصة بحملة
الدبلوم.

خالد البقاعين

وأش ــار إلــى أن هــذه هي المرة
األولــى التي ترعى فيها جامعة
خ ــاص ــة حـ ـف ــات تـ ـخ ــرج لـطـلـبــة

الـتـطـبـيـقــي وال ـث ــان ــوي ــة ال ـعــامــة،
الفتا إلى أن الكلية تعتبر ّ
سباقة
في رعاية مثل هذه االحتفاالت،
و"لـ ــن ت ـكــون ل ـمــرة واح ـ ــدة فـقــط،
إنما سيليها العديد من حفالت
التخرج".
وذكر أن جميع حفالت التخرج
نتيجة تعاون ومثمر من القائمين
إلخراجها بما يليق بالخريجين
وال ـمــدعــويــن م ــن أه ــال ــي الطلبة
والـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واإلعالمية البارزة ،التي لم تتوان
عن المشاركة في فرحة التخرج.
الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن أس ـم ــاء
ال ـم ــؤس ـس ــات وال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس ال ـتــي
تمت رعاية حفالت تخرجها من
قبل الجامعة هــي" :التطبيقي"،
وث ــان ــوي ــة أم ال ـه ـي ـم ــان– ب ـن ــات،

والمدرسة اإلنكليزية الحديثة،
وثانوية جاسم الخرافي– بنين،
وثانوية عبدالله العتيبي – بنين،
وثــانــويــة فــاطـمــة بـنــت الــولـيــد –
بنات ،وثانوية الشرقية – بنات،
وثانوية الجزائر– بنات ،وثانوية
لطيفة الشمالي– بنات ،وثانوية
جــابــر الـمـبــارك– بنين ،وثانوية
سعاد بنت سلمة– بنات ،وثانوية
نورية الصبيح– بنات ،وثانوية
ري ـ ـطـ ــة بـ ـن ــت الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــارث– بـ ـن ــات،
وث ــان ــوي ــة فــاط ـمــة ال ـص ــرع ــاوي–
بنات ،وثانوية منيرة الصباح–
ب ـنــات ،وثــانــويــة مــاريــا القبطية
– بنات.
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٥.٢٣٦

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٣٧٧

٤.٩٨٠

2.٤٩٠ 2.٨١٣ 3.٣٠١

تقرير اقتصادي

«أوبك» أمام تحدي االستقاللية بعد معاناتها االنقسامات!
ً
ً
لألسعار بغض النظر عن قدرات السوق اإلنتاجية
قسريا
خفضا
يريد
ترامب
•
ً
•منتجو الخليج باتوا أكثر احتياجا إلى االقتصاد غير النفطي والتحول الديمقراطي
تغريدات ترامب تجاه
«أوبك» ،وتحديدا المنتجين
الخليجيين ،تمثل تطورا
يضيف ضغوطا أمنية تعزز
المخاطر الجيوسياسية
المصاحبة لتلك االقتصادية
التي تنجم عن تراجع أسعار
النفط على موازنات دول
مجلس التعاون ،باعتبارها
تعتمد على صادرات النفط
بشكل أساسي في تمويل
إنفاقها.

تتزايد اإلشــارات بشأن دخول سوق النفط في
واقع جديد غير مألوف ،السيما عندما يتعلق األمر
بالمنظمة األكبر للمنتجين ،وهي "أوبك" ،وعالقتها
مع المستهلكين.
فلم تعد تحديات منتجي "أوبــك" تقتصر على
مسائل توازن السوق أو تدفق اإلمدادات أو تجاوز
االنقسامات التي عصفت غير مرة بين أعضائها،
أو حتى القدرة على فهم طبيعة المنافسة مع النفط
الـصـخــري مـثــا ،ومــا تــرتــب عليها مــن سياسات
متناقضة للمنظمة في الفترة بين  2014و،2017
إن ـم ــا ت ـت ـج ــاوزه ــا إلـ ــى م ـســألــة ج ــوه ــري ــة تتعلق
باستقاللية المنظمة وقراراتها ،خصوصا فيما
يتعلق ب ـقــرارات تخص ت ــوازن الـعــرض والطلب،
وهــو مــا يقلل قيمتها كعنصر فاعل فــي السوق،
باعتبارها تمثل ما يــوازي ثلث اإلنتاج العالمي
من النفط الخام.

تغريدات وتهديدات
ت ـغ ــري ــدات الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد تــرامــب
المتوالية على "تويتر" بشأن "أوبك" وسوق النفط،
وأهمها "على أوبــك أن تتذكر أن أسـعــار البنزين
ترتفع وهم يقومون بقليل من المساعدة .لعلمكم
هــم يــرفـعــون األس ـعــار بشكل مستمر ،فــي الــوقــت
الــذي تحمي الواليات المتحدة كثيرا من أعضاء
المنظمة مقابل أموال قليلة جدا .خفضوا األسعار
فورا" ،تشير إلى أوضاع جديدة في السوق تربط
حماية الدول ،والمقصود فيها على األرجح منتجو
الخليج بمدى خفض األسعار ،وهو تطور يضيف

ضـغــوطــا أمـنـيــة تـعــزز الـمـخــاطــر الجيوسياسية
المصاحبة لتلك االقتصادية التي تنجم عن تراجع
أسعار النفط على موازنات دول مجلس التعاون
بــاعـتـبــارهــا تعتمد عـلــى ص ـ ــادرات الـنـفــط بشكل
أساسي في تمويل إنفاقها.

تحوالت السوق
وسوق النفط يشهد منذ فترة ليست بالطويلة
تحوالت متعددة ،تمثل في مجملها ضغطا على
منتجي "أوبك" ،وخصوصا الخليجيين ،وأهمها
أن ك ـب ــار الـمـسـتـهـلـكـيــن س ـي ـك ـب ـحــون أي ارت ـف ــاع
ح ــاد ألس ـعــار ال ـخــام فــي األسـ ــواق ،وه ــو مــا تبين
عندما تجاوزت أسعار "برنت" في منتصف مايو
الماضي مستوى  80دوالرا للبرميل ألول مرة منذ
نوفمبر  ،2014إلى جانب دخول الشركات النفطية
األميركية ،منذ بداية العام ،على خط المنافسة،
أو بشكل أدق "ح ــرب أس ـعــار" مــع منتجي النفط
التقليديين ،مثل "أوب ــك" وروسـيــا ،على حصص
في األسواق اآلسيوية ،كالصين وكوريا الجنوبية
وسنغافورة والهند وماليزيا ،مع مطالبات شركات
نفطية آسيوية بأن يقدم منتجو الخليج خصومات
على شحناتهم أو ز ي ــادة المشتريات مــن الخام
األميركي.
وم ــع أن س ــوق ال ـن ـفــط يـشـهــد حــال ـيــا ت ـط ــورات
إنتاجية غير تقليدية كتعثر عمليات اإلنتاج في
فنزويال ،وتذبذب التصدير من ليبيا ،والعقوبات
األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى ال ـن ـفــط اإلي ــران ــي ،ف ــإن أي نقص
متوقع في اإلمدادات يقابلها استعداد من "أوبك"

وحلفائها من خــارج المنظمة ،وأبــرزهــم روسيا،
لتخفيف خفض اإلنتاج البالغ  1.8مليون برميل
يوميا المعمول به منذ مطلع عام  2017إلى إنتاج
مـلـيــون بــرمـيــل إضــاف ـيــة تـ ــوزع حـســب الحصص
الخاصة بكل دولة ،مع التعهد بتغطية أي خفض
مـفــاجــئ ب ــاإلم ــدادات ،إال أن تــرامــب يــريــد خفضا
قسريا بضخ كميات كبيرة من الخام في األسواق
وفقا لقاعدة "خفضوا األسعار فورا"!

«أوبك» تعامل وقدرة
وم ــع أن "أوب ـ ــك" كـمـنـظـمــة ،عـلــى ل ـســان رئيسها
اإلماراتي سهيل المزروعي ،ردت على ترامب رافضة
تحملها مسؤولية ارتفاع األسعار ،فإن عددا من دول
المنظمة ،كالسعودية واإلم ــارات ،أبــدى استعداده
لضخ كميات إضافية لتعويض أي نقص محتمل
في اإلمدادات ،بينما كانت مطالبة الرئيس األميركي
للسعودية وحدها زيادة إنتاجها بمليوني برميل
يوميا ،و هــو مستوى قياسي يتجاوز مثال كمية
الخفض الـمــوزعــة على ال ــدول المنتجة ب ــ 200ألف
برميل يوميا!
وتتجه معظم التحليالت فــي ســوق النفط إلى
أن دع ــوات تــرامــب غير منطقية مــن زاوي ــة الـقــدرات
االحتياطية لدول "أوبك" ،التي تكفي لمعادلة الكمية
المستهدفة من خفض إنتاج النفط اإليراني بسبب
العقوبات ،لكنها ليست كافية إذا تعثرت اإلمدادات
بـسـبــب أي اض ـط ــراب جــديــد فــي أمــاكــن مـثــل ليبيا
وكندا أو النرويج أو نيجيريا ،وهو سلوك متكرر
في السوق ،وبالتالي فإن األسعار معرضة بسبب

المخاطر الحتماالت االرتفاع ،حتى وإن زادت بقية
الدول إنتاجها.

اقتصاد وديمقراطية
ومع أن مسألة العمل على سعر مقبول للمنتجين
والمستهلكين أمــر ض ــروري ،وهــو أحــد األدوار التي
ي ـجــب ع ـلــى "أوب ـ ـ ــك" ل ـع ـب ـهــا ،فـ ــإن س ـي ــاس ــات الــرئـيــس
األميركي مع المنظمة أقرب إلى تهديد االستقاللية من
التفاهم معها ،خصوصا فيما يتعلق بجزئية "تحمي
الــواليــات المتحدة كثيرا من أعضاء المنظمة مقابل
أموال قليلة جدا"،
التي تتطلب من دول "أوبك" ،وخصوصا الخليجية،
أن تتنبه لواقع جديد يتطلب سياسات ضرورية من
جانبين أولـهـمــا اقـتـصــادي  -مــالــي ،يتمثل فــي خلق
اقـتـصــاد غـيــر نفطي مـســانــد للمالية الـعــامــة ،ويقلل
االعـتـمــاد على النفط كــأســاس للميزانيات ،ويعالج
انـ ـح ــراف ــات اإلن ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ال ـم ـش ــاري ــع غ ـي ــر ال ـم ـف ـيــدة
لالقتصاد ،ويعدل سوق العمل ،والتركيبة السكانية ،أما
الثاني فيستوجب تحسين أساليب اإلدارة العامة في
دول الخليج ،والرهان على المؤسسات ال األفراد ،فضال
عن االنفتاح على المجتمع ،من خالل تعزيز المشاركة
الشعبية وحقها في الرقابة واإلدارة ،خصوصا دور
الشعب في اإلدارة إذا كــان على أســس سليمة تجنح
إلى التطور الديمقراطي ،وليس فقط إجراء االنتخابات،
فإنه يرفع كـفــاء ة التحديث االقـتـصــادي والـمــالــي من
ناحية ،فضال عن أنه كلما كانت أكثر الدول ديمقراطية
وفر لها هذا األمر حماية أكبر يقيها ولو بشكل جزئي
من توترات اإلقليم وابتزاز اآلخرين.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

«برنت» يهوي بأكثر من  %7و«األميركي» يخسر %5

«أوبك» تتوقع انخفاض الطلب على نفطها في  2019مع زيادة اإلمدادات
شهدت أس ــواق النفط مساء أمس
خسائر قوية ،إذ تراجعت عقود الخام
األميركي بـ 4دوالرات أو أكثر من %5
إلى  70.02دوالرا للبرميل ،وهبط خام
برنت بأكثر من  ،%7أي  5.3دوالرات
بضغط من تصاعد الحرب التجارية
بين الواليات المتحدة والصين.
ويــأتــي ه ــذا مــع هـبــوط مـخــزونــات
النفط األ مـيــر كـيــة بنحو  6.8ماليين
بــرمـيــل خ ــال األس ـبــوع المنتهي في
السادس من يوليو ،بحسب تقديرات
م ـع ـهــد الـ ـبـ ـت ــرول األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،م ـقــابــل
توقعات بانخفاض قدره  4.8ماليين
برميل.
من ناحيتها ،قالت إدارة معلومات
الـطــاقــة األمـيــركـيــة فــي تـقــريــر شهري
لها ،إن إنتاج النفط الخام في الواليات
ال ـم ـت ـحــدة م ــن ال ـم ـتــوقــع أن يـبـلــغ في
ً
المتوسط  11.80مليون برميل يوميا
عام  2019بزيادة قدرها  40ألف برميل
ً
يوميا عن التوقعات السابقة.
ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج
الخام األميركي هذا العام إلى 10.79
ً
ماليين برميل يوميا ،دون تغير يذكر
ً
عن توقعات الشهر الماضي ،وفقا لما
ذكرته اإلدارة.
وم ــن ال ـم ـتــوقــع أن ي ـصــل إجـمــالــي
حجم الطلب على الخام في الواليات
الـمـتـحــدة إل ــى  20.35مـلـيــون برميل
ً
يــوم ـيــا ه ــذا ال ـع ــام ،بــانـخـفــاض قــدره

ً
 16ألــف برميل يوميا عــن التوقعات
السابقة.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ارتـ ـف ــع مــؤشــر
ال ـ ــدوالر – ال ــذي يـقـيــس أداء العملة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــام س ـ ـلـ ــة الـ ـعـ ـم ــات
الرئيسية – بنسبة  0.26فــي المئة
إلى  94.39نقطة.

توقعات «أوبك»
على صعيد متصل ،توقعت "أوبك"
انخفاض الطلب العالمي على خامها
ف ــي الـ ـع ــام ال ـم ـق ـبــل م ــع ت ـب ــاط ــؤ نـمــو
االستهالك وضــخ منافسيها المزيد
مــن اإلم ــدادات  ،بما يشير إلــى عــودة
الفائض في السوق رغم االتفاق ،الذي
قادته المنظمة لكبح اإلمدادات.
وفـ ــي أول تــوق ـعــات ـهــا ل ـع ــام 2019
فــي تقريرها الـشـهــري ،قــالــت منظمة
البلدان المصدرة للبترول ،إن العالم
سيحتاج إ ل ــى  32.18مـلـيــون برميل
ً
يوميا من الخام من دولها األعضاء
ً
العام المقبل البالغ عددهم  15عضوا،
ً
بانخفاض  760ألف برميل يوميا عن
العام الحالي.
وذكرت "أوبك" أن إنتاجها النفطي
فــي يــونـيــو ارت ـفــع إل ــى  32.33مليون
ً
بــرم ـيــل ي ــوم ـي ــا ،ب ـمــا ي ـفــوق تــوقـعــات
الـطـلــب .وض ـخــت الـسـعــوديــة الـمــزيــد
من النفط في ضوء مراعاتها لدعوات

ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
المستهلكين إلى تعويض النقص في
إمدادات بلدان أخرى وتهدئة األسعار
اآلخذة في الصعود.

النفط الليبي
وقــالــت المؤسسة الوطنية للنفط
طرابلس ،إن أربعة
الليبية ،ومقرها
ُ
مــرافــئ لتصدير النفط أعـيــد فتحها
ب ـعــد أن سـلـمـتـهــا ف ـصــائــل ف ــي شــرق
الـ ـب ــاد إلـ ــى ال ـم ــؤس ـس ــة ،م ـم ــا يـنـهــي
مــواج ـهــة تـسـبـبــت ف ــي تــوقــف معظم
إنتاج البالد من الخام.
وذكـ ـ ــرت ال ـمــؤس ـســة ف ــي بـ ـي ــان ،أن
"عمليات اإلنتاج والتصدير ستعود
ً
إلى المستويات الطبيعية تدريجيا
خالل الساعات القليلة المقبلة" ،على
الــرغــم مــن أن إع ــادة تشغيل ميناء ي
الـســدرة ورأس الن ــوف ،اللذين شهدا
إخــاء العاملين وتضررت صهاريج
تخزين بهما ج ــراء الـقـتــال ال ــذي دار
الشهر الماضي ،من المتوقع أن يكون
ً
تدريجيا.
وعـطـلــت فـصــائــل فــي ش ــرق الـبــاد
ً
فعليا ا ل ـص ــادرات مــن المنطقة التي
تسيطر عليها منذ الشهر الماضي،
ً
قائلة إن الكثير جدا من إيرادات النفط
التي يتم التعامل معها عبر طرابلس
يذهب إلى مجموعات مسلحة تتخذ

الكويت تخصم  5سنتات لبيع النفط آلسيا
البرميل يرتفع  1.20دوالر
ً
م ــن غـ ــرب لـيـبـيــا مـ ـق ــرا ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
فصائل منافسة لها.
وهدد هذا التعطل باستمرار توقف
إنـتــاج مــا يصل إلــى  850ألــف برميل
ً
يوميا مــن النفط الليبي مقارنة مع
ً
إنتاج يزيد قليال على مليون برميل
ً
يوميا في السابق.

ُ
وأغلق ميناءا رأس النوف والسدرة
حـ ـي ــن هـ ــاجـ ــم م ـس ـل ـح ــون مـ ـن ــاوئ ــون
للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر
المتمركز في شــرق ليبيا الميناء ين
في  14يونيو الماضي.

أخبار الشركات
ً
«القرين» :العبدالجادر مراقبا للحسابات
قالت شركة القرين ،إنه تمت إعادة تعيين مراقب
ال ـح ـســابــات ب ــدر ال ـع ـبــدال ـجــادر م ــن مـكـتــب الـعـبـيــان
وشركاهم مراقب حسابات الشركة للسنة المالية،
التي تنتهي في  31مارس  ،2018وتفويض مجلس
اإلدارة بتحديد أتعابه.

«مدينة األعمال» :بناء مجمع
بتكلفة  7ماليين يورو
اشترت شركة مدينة األعمال الكويتية العقارية قطعة
أرض فضاء بغرض التطوير في مركز مدينة بروكسل
ً
ً
 بلجيكا ،تبلغ مساحتها اإلجمالية  540مترا مربعا،بإجمالي قيمة  2.7مليون يورو.
وأضـ ــافـ ــت ال ـش ــرك ــة أنـ ــه س ـي ـتــم ب ـن ــاء م ـج ـمــع مـتـعــدد
األغــراض ،سكني تجاري ،بتكلفة  7ماليين يــورو ،وهو
عبارة عن مواقف للسيارات من ثالثة سراديب ،والطابق
األرض ــي يتكون مــن مـعــارض تـجــاريــة ،وع ــدد  7طوابق
متكررة كشقق سكنية مختلفة االحجام.
وتوقعت الشركة أن تكون مدة التنفيذ سنتين وأربعة
أشهر ،وهذا االستثمار يأتي ضمن التوسعات العالمية،
ً
التي تمثل جزءا من استراتيجيات الشركة.

«العقارية» تربح  32.34ألف دينار
بـلـغــت أرب ـ ــاح ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة الـعـقــاريــة
القابضة  32.34ألــف ديـنــار بــواقــع  0.17فلس
للسهم فــي الـفـتــرة المنتهية فــي ،31/6/2018
ً
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  61.34ألف دينار
بـمـقــدار  0.33فلس للسهم فــي الـفـتــرة نفسها
المقارنة من عام .2017

«البترولية» تتوقع تحقيق
 4.4ماليين دينار
ت ــوقـ ـع ــت شـ ــركـ ــة ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـب ـت ــرول ـي ــة
ً
المستقلة تحقيق أربــاحــا بقيمة  4.4ماليين
ً
دي ـن ــار ،بـمــا ي ـع ــادل  24.35فـلـســا لـلـسـهــم في
النصف األول من العام الحالي ،مقابل أرباح
بنحو  3.64ماليين دينار لنفس الفترة من عام
 ،2017بارتفاع نسبته  20.9في المئة ،بمقدار
ً
 23.81فلسا للسهم.
وستقوم الشركة باإلعالن عن طريق شركة
بــورصــة الكويت عــن النتائج النهائية للربع
الثاني لعام  ،2018بعد مراجعتها من مدققي
الحسابات خالل الثالثة أسابيع المقبلة.

«سنام» تخسر  147.56ألف دينار
سجلت شركة سنام العقارية خسائر بلغت 147.56
ألف دينار بمقدار  1.22فلس للسهم في الفترة المنتهية
في  ،30/6/2018مقابل تسجيلها خسائر بقيمة 135.04
ألف دينار بما يعادل  1.11فلس للسهم في الفترة نفسها
من عام .2017

«آسيا كابيتال» :كفالة استثمارات
بـ  4.4ماليين دينار
قــامــت شــركــة آسـيــا كــابـيـتــال االسـتـثـمــاريــة بكفالة أحــد
استثماراتها (المقترض) بمبلغ  750مليون روبية هندية
ً
(مــا يـعــادل  3.3ماليين ديـنــار) لـمــدة  12شـهــرا مــن تاريخ
الكفالة شريطة عدم سداد المبلغ من المقترض خالل فترة
ً
 12شهرا ،إضافة إلى  250مليون روبية هندية (مايعادل 1.1
ً
مليون دينار) سنويا تدفع لتغطية أي نقص في السيولة
الـضــامـنــة لــاحـتـيــاطـيــات فــي ح ــال تـخـلــف الـمـقـتــرض عن
تغطيتها والهدف هو متطلبات تخفيض قيمة المطلوب
لحساب خدمة الديون لمدة تتراوح من  3إلى  6أشهر على
أن تتم مراجعة تلك التغطية بنهاية العام الحالي ،وقد تظهر
الكفاالت ضمن البيانات المالية للشركة تحت بند التزامات
ً
محتملة مستقبال.

قال مصدر في قطاع النفط لـ"رويترز" ،إن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي
لنفطها الخام إلى آسيا في أغسطس بمقدار خمسة سنتات للبرميل مقارنة
مع الشهر السابق.
وستبيع الكويت الخام إلى عمالئها اآلسيويين بخصم خمسة سنتات
للبرميل عن متوسط أسعار خامي عمان ودبــي القياسيين في أغسطس،
مقارنة مع خصم قدره عشرة سنتات في يوليو.
وارتفع سعر برميل النفط الكويتي  1.20دوالر في تداوالت يوم الثالثاء
ً
ً
ليبلغ  75.30دوالرا مقابل  74.10دوالرا للبرميل في تــداوالت يوم االثنين
ً
الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

بنوك تتحرك نحو شركات مدرجة وتعرض
خطوط ائتمان حتى  10ماليين دينار
•

محمد اإلتربي

ذك ــرت مـصــادر مالية أن بعض الـبـنــوك خــال األيــام
الـمــاضـيــة تــواصـلــت مــع بـعــض ال ـشــركــات ال ـتــي تتمتع
بـسـجــات ائـتـمــانـيــة نـظـيـفــة وجـ ـ ــدارة ائـتـمــانـيــة عالية
إلتاحة خطوط ائتمان لها بمبالغ جيدة تصل إلى 10
ماليين دينار.
واشارت المصادر إلى أن في المصارف سيولة عالية
تبحث عن توظيف ،إضافة الى أن الدولة سددت مبالغ
كـبـيــرة خ ــال األش ـهــر الـمــاضـيــة ،وسـتـســدد استحقاقا
مــالـيــا كـبـيــرا قــريـبــا ي ـت ـجــاوز  100مـلـيــون دي ـن ــار ،ومــع
تنظيف محفظة االئـتـمــان وتــراجــع مستويات الــديــون
غير المنتظمة والمتعثرة الى مستويات ما قبل األزمة
توجد رغبة مصرفية في تحريك السيولة بتحفظ لعمالء
متميزين ومحددين يتميزون بقدرة عالية على السداد
فــي كــل الـظــروف ،فضال عــن امتالكهم ضمانات مقنعة
ومغرية.
في المقابل ،أشارت المصادر إلى أن تمويل االستثمار
فــي األسـهــم عموما ،أو قبول ضمانات األسـهــم ،يشهد
تحسنا نسبيا منذ فترة ،استنادا إلى عدد من العوامل
وال ـم ــؤش ــرات ،ومـعـظـمـهــا يتعلق بــالـشــركــات الـقـيــاديــة
والممتازة ،وتماسك أداؤها وقوة أرباحها المحققة آخر
ثالث سنوات.
إضافة الى ما سبق ،وفي ظل المنافسة المصرفية،

أفادت مصادر بأن بعض البنوك ترغب في فتح عالقات
ائتمان مع مجاميع كبرى ومحددة في السوق ،ال يوجد
معها أي تعامل ،وبالتالي تطرق بــاب هــذه المجاميع
وتقوم بعرض خطوط ائتمان بمبالغ جيدة على أمل
ال ـح ـصــول عـلــى ج ــزء م ــن تـمــويــل أع ـم ــال وأن ـش ـطــة تلك
المجاميع ،خصوصا أن سوق العقار شبه متشبع حاليا،
والحركة غير مشجعة ،بسبب المشاكل التي واجهها
خالل الفترة الماضية ،فانخفضت مستويات االهتمام
والتداول في العقار.
الى ذلك ،اوضحت مصادر ان توقيت تمويالت األسهم
وعرض السيولة خالل المرحلة الحالية مناسب ومدعوم
بأكثر من مبرر ابرزها:
• باق على نهاية العام  6أشهر ،وبالتالي ستكون هناك
توزيعات خالل فترة قصيرة.
• أرباح النصف األول تعطي مؤشرا ايجابيا كبيرا يمكن
من خالله قراءة بقية أرباح العام كله.
• لدى القطاع الخاص سيولة كبيرة في القطاع المصرفي
معطلة يمكن أن يحصل مقابلها على مــرة ونصف
بضمنها مع كفاءة التدفقات االئتمانية للعميل.
• توجد جهود كبيرة من البورصة وهيئة األسواق على
تحسين و ضــع ا لـســوق الكويتي لناحية التصنيف
وجذب سيولة خارجية وتشجيع شركات ممتازة من
القطاع العائلي وهي حلول ستؤتي بثمار ايجابية
تدريجيا.
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اقتصاد

نشاط قياسي للسوق هذا العام بأكثر من  262مليون سهم
علي العنزي

استمرت القطاعات
باألداء اإليجابي
للجلسة الثالثة
على التوالي ،إذ
ارتفعت مؤشرات
ثمانية منها

واص ـلــت ال ـمــؤشــرات الرئيسية
الثالثة لبورصة الكويت ارتفاعها
القوي للجلسة الثالثة على التوالي،
إذ ارتفع مؤشر السوق العام 1.11
في المئة تعادل  57.26نقطة ،ليقفل
على مستوى  5236.27نقطة وسط
سيولة قياسية لهذا العام اقتربت
م ــن م ـس ـت ــوى  50م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار،
ً
وكانت تحديدا  49مليون دينار،
بكمية أسهم متداولة  262.7مليون
سـهــم هــي أع ـلــى كـمـيــة ه ــذا ال ـعــام،
نفذت من خالل  10078صفقة.
كذلك ربــح مؤشر السوق األول
بنسبة  1.41فــي المئة هــي 74.96
ً
نقطة مقفال على مستوى 5377.27
نقطة بسيولة  40.4مليون دينار،
وبكمية أسهم متداولة  105ماليين
سـهــم ن ـفــذت عـبــر  5510صـفـقــات،
ونـ ـم ــا م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق الــرئ ـي ـســي
بـنـسـبــة  0.51ف ــي ال ـم ـئــة ت ـســاوي
 25.26نقطة ليستقر عند مستوى
 4980.61نقطة بسيولة  8.5ماليين
دينار وبكمية أسهم متداولة 157.7
مليون سهم نفذت من خالل 4568
صفقة.

استمرار االنتعاش الكبير
للجلسة الثالثة ،على التوالي
تـ ـضـ ـي ــف مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات ال ـ ـبـ ــورصـ ــة

ً
الـكــويـتـيــة نـسـبــا بــأكـثــر مــن نقطة
م ـئــويــة ل ـم ــؤش ــرات ال ـس ــوق ال ـعــام
والـ ـس ــوق األول وس ــط ارت ـفــاعــات
كـبـيــرة لمجموعة مــن األس ـهــم في
الـســوقـيــن األول والــرئـيـســي إذ لم
يخسر من أسهم السوق األول سوى
ثالثة أسهم فقط وبنسب محدودة
ً
جـ ــدا ،بـيـنـمــا بـلـغــت مـكــاســب أكـبــر
الــرابـحـيــن نـسـبــة  11.3فــي الـمـئــة،
وه ــو سـهــم وربـ ــة ،وب ـعــد أن تأخر
ف ــي الـنـمــو خ ــال ف ـتــرة أسـبــوعـيــن
م ــاض ـي ـي ــن ب ـس ـب ــب أخ ـ ـبـ ــار زي ـ ــادة
رأس المال التي اتضحت معالمها
خالل جلسات هذا األسبوع ،وبعد
اإلع ــان الرسمي مــن البنك ،كذلك
واصـ ـل ــت أسـ ـه ــم ب ـي ـتــك وال ـخ ـل ـيــج
ً
والصناعات نموها القوي نسبيا
وبسيولة ونشاط قياسيين ليدعما
سـيــولــة ال ـســوق اإلجـمــالـيــة بـقــوة،
بينما وا ص ــل سهم «مستثمرون»
نمو نشاطه الكبير ليبلغ حوالي
 27م ـل ـيــون س ـهــم ون ـش ـطــت أسـهــم
اإلثمار ولوجستيك وأبيار والمال
ل ـتــدعــم ال ـن ـشــاط اإلج ـم ــال ــي ،ال ــذي
ت ـج ــاوز رب ــع مـلـيــار سـهــم ولـلـمــرة
األولــى منذ فترة طويلة لكن بقي
ً
ال ـس ــوق الــرئـيـســي أق ــل ن ـم ــوا ،ولــم
يـسـتـطــع ت ـج ــاوز مـسـتــوى  5آالف
نقطة وبقي أقــل منها ب ـ  20نقطة
بينما واصل مؤشرا السوقين األول

وال ـع ــام نـمــوهـمــا ال ـق ــوي ليسجال
مـسـتــويــات قـيــاسـيــة جــديــدة لهما
بعد ثالثة أشهر من التردد ومنذ
إطالقهما بداية الربع الثاني.
ً
خليجيا تـبــايــن أداء مــؤشــرات
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـم ـ ــال ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ــي دول
م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي إذ
راف ــق الـمــؤشــر الـكــويـتــي مــؤشــري
أبوظبي والبحرين بينما تراجعت
المؤشرات األربعة الباقية وبنسب
م ـحــدودة ،وسجلت أسـعــار النفط
تــراجـعــات واضـحــة خــال ساعات
عمل األس ــواق الخليجية ،وخسر
برنت أكثر مــن  2فــي المئة بينما
صـ ـم ــد ن ــايـ ـمـ ـك ــس عـ ـل ــى خـ ـس ــارة
محدودة بأقل من نقطة مئوية.

أداء القطاعات
اسـ ـتـ ـم ــرت الـ ـقـ ـط ــاع ــات ب ـ ـ ــاألداء
اإلي ـج ــاب ــي لـلـجـلـســة ال ـثــال ـثــة على
ال ـ ـتـ ــوالـ ــي إذ ارتـ ـفـ ـع ــت م ــؤش ــرات
ثمانية قطاعات هي بنوك بـ 191
نقطة والنفط والغاز بـ  16.4نقطة
وعقار بـ  12نقطة ومواد أساسية
بـ  5.1نقاط وصناعة بـ  3.1نقاط
وخدمات مالية بـ  2.7نقطة ورعاية
صحية بـ  0.73نقطة وتأمين بـ 0.05
نقطة ،بينما انخفضت مؤشرات
ثالثة قطاعات هي سلع استهالكية

بـ  8.1نقاط واتصاالت بـ  1.2نقطة
وخ ـ ــدم ـ ــات اس ـت ـه ــاك ـي ــة ب ـ ـ ـ 0.45
نـقـطــة ،واس ـت ـقــر م ــؤش ــرا قطاعين
ف ـق ــط ه ـم ــا ت ـك ـنــولــوج ـيــا وم ـنــافــع
وبـقـيــا دون تـغـيــر .وت ـص ــدر سهم
بيتك قائمة األسهم األكثر قيمة إذ
بلغت تداوالته  10.8ماليين دينار
بارتفاع بنسبة  3.1في المئة ،تاله
سـهــم وط ـنــي ب ـت ــداول  6.6ماليين
ديـ ـن ــار ،وب ــأرب ــاح بـنـسـبــة  1.1في
المئة ،ثم سهم أجيليتي بتداول 3.9
ماليين دينار وبنمو بنسبة 0.24

ً
فــي الـمـئــة وراب ـع ــا سـهــم خـلـيــج ب
ً
ً
متداوال  3.6ماليين دينار ومرتفعا
ً
بنسبة  2.8في المئة ،وأخيرا سهم
بنك وربة بتداول  3ماليين دينار
ورابحاص بنسبة  11.3في المئة.
ومن حيث قائمة األسهم األكثر
ً
كمية ،جاء أوال سهم المستثمرون
إذ تداول بكمية بلغت  26.9مليون
سهم وبارتفاع بنسبة  1.9في المئة
ً
وجـ ــاء ثــان ـيــا س ـهــم بـيـتــك ب ـتــداول
 17.5مليون سهم وبأرباح بنسبة
ً
 3.1ف ــي ال ـم ـئــة وجـ ــاء ثــال ـثــا سهم

ً
خليج ب متداوال  14.4مليون سهم
وبنمو بنسبة  2.8في المئة وجاء
ً
راب ـعــا سـهــم االث ـمــار ب ـتــداول 12.4
ً
مليون سهم ومرتفعا بنسبة 5.9
ً
في المئة وجاء خامسا سهم بنك
وربـ ــة ب ـت ــداول  12.7مـلـيــون سهم
وبمكاسب بنسبة  11.3في المئة.
وت ـصــدر قــائـمــة األس ـهــم األكـثــر
ً
ارتفاعا سهم حيات كوم إذ ارتفع
بنسبة  33.9فــي المئة تــاه سهم
الـمـعــامــل بنسبة  31.2فــي الـمـئــة،
ث ــم سـهــم بـنــك وربـ ــة بـنـسـبــة 11.3

ً
في المئة ورابعا سهم دبي األولى
ً
بنسبة  9.5في المئة وأخيرا سهم
بيت الطاقة بنسبة  8.6في المئة.
ً
وكـ ــان أك ـثــر األس ـه ــم انـخـفــاضــا
سهم وطنية د ق إذ انخفض بنسبة
 8.1ف ــي ال ـم ـئــة ت ــاه س ـهــم كــامـكــو
بنسبة  6.2في المئة ثم سهم أسس
ً
بنسبة  5.8في المئة ورابعا سهم
إيـفــا فـنــادق بنسبة  5.4فــي المئة
ً
وأخ ـي ــرا سـهــم أص ــول بـنـسـبــة 4.9
في المئة.

« »QNBتربح  1.9مليار دوالر في النصف األول ...والنمو %7
أعلنت مجموعة  ،QNBنتائجها للستة أشهر المنتهية
في  30يونيو .2018
وب ـلــغ صــافــي ال ــرب ــح  7.1م ـل ـيــارات ريـ ــال ق ـطــري (1.9
مليار دوالر) ،بزيادة نسبتها  7في المئة ،مقارنة بالعام
الماضي.
كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة  10في
المئة منذ  30يونيو  ،2017ليصل إلى  846مليار ريال
قطري ( 232مليار دوالر) ،وهو أعلى مستوى للموجودات
في تاريخ المجموعة.
كــان المحرك الرئيس لنمو إجمالي الـمــوجــودات هو
القروض والسلف التي نمت بنسبة  9في المئة ،لتصل
إلى  604مليارات ريال قطري ( 166مليار دوالر).
وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خالل ودائع

العمالء التي ارتفعت بنسبة  9في المئة لتصل إلى 614
مليار ريال قطري ( 169مليار دوالر) من يونيو .2017
وقد أدى ذلك إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع
لدى مجموعة  QNBلتصل الى  98.4في المئة في يونيو
 .2018وقــد أدت جـهــود المجموعة الـتــي تـهــدف إلــى رفع
مستوى الكفاءة التشغيلية إلى توفير التكاليف وإيجاد
مصادر مستدامة لتوليد الدخل .وقد ساعد ذلك المجموعة
على تحسين نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) إلى
 27.2في المئة ،من  29.3في المئة بالعام الماضي ،والتي
تعتبر واحــدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية
الكبيرة في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا.
كما ساعدت السياسة المتحفظة لمخصصات القروض
للمجموعة وجهود التحصيل القوية على خفض صافي

المخصصات المرصودة النخفاض قيمة القروض خالل
العام ،مما يعكس جودة ائتمانية عالية لقاعدة الموجودات.
كما استمرت نسبة الـقــروض غير العاملة ثابتة عند
مستوى  1.8في المئة ،مما يعكس الجودة العالية إلجمالي
قروض المجموعة واإلدارة الفعالة لمخاطر االئتمان .وأدت
سياسة المخصصات المتحفظة للمجموعة إ لــى إبقاء
نسبة التغطية عند  110في المئة ،كما في  30يونيو .2018

استقرار الدوالر واإلسترليني وانخفاض اليورو
استقر سعر صرف الدوالر مقابل الدينار ،أمس ،عند مستوى
 0.302دي ـنــار ،فــي حـيــن انـخـفــض ال ـيــورو إلــى مـسـتــوى 0.354
دينار ،مقارنة بأسعار صرف أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه
اإل لـكـتــرو نــي ،إن سعر صــرف الجنيه اإلسترليني استقر عند
مستوى  0.400دينار ،والفرنك السويسري عند  0.304دينار،
فيما بقي الين الياباني عند مستوى  0.002دينار دون تغيير.

الخطوط الوطنية
تدرس فتح خطوط
سفر جديدة
●

جراح الناصر

كـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر
لـ ــ»الـ ـج ــري ــدة» ،أن الـخـطــوط
الجوية الوطنية الكويتية
وضعت خطة لفتح خطوط
سفر جديدة خالل المرحلة
الـمـقـبـلــة ،وت ـ ــدرس وجـهــات
م ـت ـن ــوع ــة م ـن ـه ــا بــرش ـلــونــة
وميالن والقاهرة ومناطق
جديدة في السعودية.
وأض ــاف ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،أن
الخطوط الوطنية وضعت
خـ ـ ـط ـ ــة لـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــادة ح ـص ـت ـه ــا
م ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـس ـ ـفـ ــر خـ ــال
المرحلة المقبلة ،موضحة
أن الشركة تعي أن شركات
الطيران المحلية تستحوذ
ع ـل ــى ن ـس ـبــة  30فـ ــي ال ـم ـئــة
م ــن س ــوق ال ـط ـي ــران ،وأن ـهــا
تعمل بالتعاون معها على
رفع تلك النسبة إلى  50في
المئة.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ا لـ ـ ـش ـ ــر ك ـ ــة
سـتـعـمــل ك ــذل ــك ع ـلــى زيـ ــادة
أس ـط ــول ـه ــا ل ـي ـصــل إل ـ ــى 12
ً
طــائــرة مـسـتـقـبــا ،ليناسب
خ ـط ـت ـهــا ال ـتــوس ـع ـيــة خ ــال
الـسـنــوات الـقــادمــة وتكوين
أسـطــول مـنــاســب ،مبينة أن
تلك الطائرات ستكون بنظام
االستئجار .يذكر أن الشركة
جعلت أم ــس ،أسـعــار تذاكر
كل وجهاتها بنصف السعر
بمناسبة ذ كــرى انطالقتها
السنوية وعودتها إلى العمل
وتقديم خصم  50في المئة
ً
سواء كانت ذهابا وعودة أو
ً
ذهابا فقط أو عودة ،مشيرة
إلى أن تلك العروض ستكون
خ ـ ــال وق ـ ــت ال ـس ـف ــر م ــن ١١
يوليو إلى  ٢٨أكتوبر .٢٠١٨

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين  76مليار ريال قطري
( 21مليار دوالر) ،بزيادة نسبتها  3في المئة منذ  30يونيو
 .2017كما بلغ العائد على السهم  7.4رياالت قطرية (2.0
دوالر) ،مقارنة مع  7.0ريــاالت قطرية ( 1.9دوالر) في 30
يونيو  .2017وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة
 15.8في المئة ،كما في  30يونيو  ،2018وهي أعلى من الحد
األدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة
بازل .ونجحت  QNBفي تأمين تمويل من األسواق العالمية
خالل األشهر الستة األولى من عام  2018والتي شملت من
بين أشياء أخرى؛ إصدارات ألسواق رأس المال في أستراليا
بقيمة  560مليون دوالر ( 700مليون دوالر أسترالي) بأجل
استحقاق  5و 10سنوات ،وإصدار سندات في تايوان بقيمة
 720مليون دوالر بأجل استحقاق  30سنة.

وتعكس كافة هذه اإلص ــدارات نجاح البنك في تنويع
مـصــادر التمويل وزي ــادة فـتــرات االسـتـحـقــاق وم ــدى ثقة
األسواق العالمية بالمركز المالي للبنك واستراتيجيته.
فــي يونيو  ،2018راجـعــت مؤسسة فيتش للتصنيف
النظرة المستقبلية للمجموعة إلى مستقرة .كما يسرنا
القول إن  QNBال يزال يتمتع بأعلى تصنيف بين البنوك في
ً
قطر ،وهو أحد أعلى البنوك تصنيفا في العالم ،فقد ُصنف
فــي رابــع أعلى تصنيف مــن وك ــاالت التصنيف الرئيسة،
موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.
يعمل ل ــدى المجموعة مــا يــزيــد عـلــى  29.000موظف
يـخــدمــون أكـثــر مــن  22مـلـيــون عـمـيــل ،حـيــث تـقــدم أحــدث
الـخــدمــات المصرفية لعمالئها عبر  1.100فــرع ومكتب
تمثيلي و 4.400جهاز صراف آلي.

١٠

اﻗﺘﺼﺎد

دلبلا

r
اﻟﻌﺪد  / 3834اﻟﺨﻤﻴﺲ  12ﻳﻮﻟﻴﻮ 2018م  28 /ﺷﻮال 1439ﻫـ

»رﺳﺎﻣﻴﻞ« :ﺗﺨﺎرج ﻣﻦ »أوﺗﻮ ﻟﻴﺲ«
ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ٣.٣ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر
أﻋـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺖ ﺷ ـ ـ ــﺮﻛ ـ ـ ــﺔ رﺳ ـ ــﺎﻣ ـ ـﻴ ـ ــﻞ
ﻟ ـ ــﻼﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺜـ ـ ـﻤ ـ ــﺎر ﺻ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺨ ـ ــﺎرج
اﺳـﺘــﺮاﺗـﻴـﺠــﻲ ﻣ ــﻦ ﺷــﺮﻛــﺔ رﺳــﺎﻣـﻴــﻞ
أوﺗـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﺲ ﻟ ـﺘ ــﺄﺟ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎرات
ودﺧـ ـ ــﻮل أﺣ ـﻤ ــﺪ اﻟ ـﻠ ــﻮﻏ ــﺎﻧ ــﻲ ﻣــﺪﻳــﺮا
ﺷﺮﻳﻜﺎ ﺑﺼﻔﻘﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 3.3
ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر.
وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ـﻘ ــﻪ ﻋ ـﻠــﻰ
ﻫــﺬا اﻟـﺘـﺨــﺎرج ،ﻗــﺎل ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي ﻟــﻼﺳـﺘـﺜـﻤــﺎرات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ رﺳﺎﻣﻴﻞ دﺧﻴﻞ اﻟﺪﺧﻴﻞ:
ﻧﺤﻦ ﺳـﻌــﺪاء ﺑــﺎﻟــﺪﺧــﻮل ﻓــﻲ ﺻﻔﻘﺔ
اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻊ أﺣﻤﺪ اﻟﻠﻮﻏﺎﻧﻲ ،وﻫﻮ
أﺣــﺪ اﻟـﺨـﺒــﺮات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ
ﻓــﻲ ﻗـﻄــﺎع ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟـﺴـﻴــﺎرات ﺣﻴﺚ
ﺗﻤﺘﺪ ﺧﺒﺮﺗﻪ اﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20ﺳﻨﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
وأﺿـ ـ ــﺎف ان اﻟ ـﻠ ــﻮﻏ ــﺎﻧ ــﻲ ﻳﺸﻜﻞ
إﺿــﺎﻓــﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ "أوﺗــﻮﻟـﻴــﺲ"
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄداء ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ
ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل أﺳ ـﻄ ــﻮل ﻣ ـﺘ ـﻨــﻮع ﻳـﻔــﻮق
 1200ﻣــﺮﻛـﺒــﺔ ﻣــﻊ ﻋ ـﻘــﻮد ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
وﺧﺎﺻﺔ وﻓﺮدﻳﺔ.
وﺗ ـ ــﺎﺑ ـ ــﻊ :ﻳ ــﻮﻓ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﺨ ــﺎرج
ﺳـﻴــﻮﻟــﺔ إﺿــﺎﻓـﻴــﺔ ﻟـﺸــﺮﻛــﺔ رﺳﺎﻣﻴﻞ
ﻳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺢ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ اﻗ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ــﺎص اﻟ ـ ـﻔـ ــﺮص
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎت
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة وإﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻟـﺴـﻴــﻮﻟــﺔ اﻟ ــﻰ أﻧـﺸـﻄــﺔ ﺗـﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣﻊ
اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

دﺧﻴﻞ اﻟﺪﺧﻴﻞ

أﺣﻤﺪ اﻟﻠﻮﻏﺎﻧﻲ

وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـ ــﺪﺧـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻞ إﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ أن
"ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎرج ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ ﻓـ ــﻲ إﻃـ ــﺎر
اﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ
ﻋـﻠــﻰ إﻋـ ــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻷﺻـ ــﻮل اﻟﺘﻲ
ورﺛـﺘـﻬــﺎ اﻹدارة اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة وﺗﻨﻮﻳﻊ
ﻣﺤﻔﻈﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
وﺗ ـﻨ ــﻮﻳ ــﻊ ﻗ ــﺎﻋ ــﺪة اﻷﺻ ـ ــﻮل اﻟ ـﻤ ــﺪرة
ﻟـﻠــﺪﺧــﻞ واﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة اﻟـﻘـﺼــﻮى ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل".
و ﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻦ ان ا ﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻛ ـ ــﺔ ﻧ ـﺠ ـﺤ ــﺖ
ﺧ ـ ـ ــﻼل ﻋ ـ ـ ــﺎم  2016ﻓ ـ ــﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮل
ﻣ ــﻦ ﻧ ـﺸ ــﺎط اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠــﺔ اﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟــﻰ
ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎل إدارة اﻷﺻـ ـ ـ ـ ــﻮل وﺗ ـﻘ ــﺪﻳ ــﻢ
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻣﻊ
اﻷﺧ ـ ــﺬ ﺑ ـﻌ ـﻴــﻦ اﻻﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎر اﻷوﺿ ـ ــﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ

اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ واﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ واﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ ﻋﻠﻰ
اﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ـﺘ ـﻬ ــﺎ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﺷــﺪد اﻟﺪﺧﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻧﻬﺠﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
اﻟـ ــﺬي ﻳ ـﻘ ــﻮم ﻋ ـﻠــﻰ ﺗـﻨـﻤـﻴــﺔ ﻣ ـﺼــﺎدر
اﻟـ ـ ـ ـ ــﺪﺧـ ـ ـ ـ ــﻞ وﺗ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮﻳـ ـ ــﻊ اﻷﻧ ـ ـﺸ ـ ـﻄ ـ ــﺔ
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻣـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﺗ ـﻘــﺪﻳــﻢ
ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﺎت وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرﻳــﺔ
ﺗ ـﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣ ــﻊ اﻟـﺸــﺮﻳـﻌــﺔ اﻹﺳــﻼﻣـﻴــﺔ
اﻟ ـﻐ ــﺮاء وﻣـﺘـﻄـﻠـﺒــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻼء ،ﻛﻤﺎ
ﺗـﺴـﻌــﻰ إﻟ ــﻰ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ ﺗــﻮاﺟــﺪﻫــﺎ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳـ ــﻮاق ﺳ ــﻮاء اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
اﺣـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺟ ــﺎت اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻼء اﻟ ـﺤــﺎﻟ ـﻴ ـﻴــﻦ
واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻴﻦ.

ﺿﺮورة اﻟﺪﻓﻊ
وﺗﺴﺮﻳﻊ ﺧﻄﻮات
ﺟﻬﻮد اﻹﺻﻼح
اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﻗ ـ ــﺎل ﺗ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﺳ ـﺘ ـﺸ ــﺮاف
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺪراﺳﺎت،
إن ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ارﺗﻔﻊ
ً
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ  48دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼل
اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ ﻋ ــﺎم  2017إﻟ ــﻰ 71
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺧــﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣــﻦ ﻋ ــﺎم  ،2018أي زﻳـ ــﺎدة ﻣـﻘــﺪارﻫــﺎ
ً
 23دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،وﻣــﺮد ذﻟــﻚ إﻟﻰ
ﻧ ـﺠــﺎح دول إﻋـ ــﻼن اﺗ ـﻔ ــﺎق اﻟـﺘـﻌــﺎون
اﻟﺬي ﻳﻀﻢ  24دوﻟﺔ ،ﻣﻦ داﺧﻞ "أوﺑﻚ"
وﺧــﺎرﺟـﻬــﺎ ،ﻓــﻲ ﺳﺤﺐ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ
اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق،
وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺈن أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺴﻮق ﻗﺪ
ً
ﺗﺤﺴﻨﺖ ﻛﺜﻴﺮا.
ووﻓﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻣﺎ أﺻﺎب اﻟﺴﻮق
ﻣﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب
أﻣﺎم آﻓﺎق ﻛﺴﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻤﺴﺘﻮى 80
ً
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع وﺗﻴﺮة اﻟﺘﻮﺗﺮات
اﻟـﺠـﻴــﻮﺳـﻴــﺎﺳـﻴــﺔ ،وﻫ ــﻲ ﻟـﻴـﺴــﺖ ﻓﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻮاق.
ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،رأﻳﻨﺎ ﻫﺒﻮط إﻧﺘﺎج
اﻟ ـﻨ ـﻔــﻂ ﻓ ــﻲ ﻓ ـﻨــﺰوﻳــﻼ وﻟـﻴـﺒـﻴــﺎ اﻟ ــﺬي
ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻤﻴﺎت إذ
ﺗﺘﻮاﻟﻰ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﻓﺮض
ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳﺮان اﻟﺘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻌﻬﺎ
اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،وﻫــﺬه اﻟﻈﺮوف
ً
ﺗﺤﻔﺰ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﻓﻴﻪ إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ

ﺑ ــﺪء رﻓ ــﻊ اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج ﺑ ـﻤ ـﻘــﺪار  85أﻟــﻒ
ً
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟـﺨــﺎم ،ﻓﻲ
إﺟــﺮاء ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﺗﻔﺎق اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
ﻓ ــﻲ اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴــﻒ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﺨ ــﺎوف ﻧﻘﺺ
اﻟﻤﻌﺮوض ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وزﻳﺎدة وﺗﻴﺮة
ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻀﺮ
ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻂ واﺳﺘﻤﺮار اﺗﺴﺎع أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
وﻣـ ـﻨـ ـﺸ ــﺄ ﻫـ ـ ــﺬه اﻷوﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎع ﻏ ـﻴــﺮ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻨــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻫ ــﻮ ﺗ ـﺒ ــﺎﻃ ــﺆ وﺗ ـﻴ ــﺮة
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وارﺗﻔﺎع وﺗﻴﺮة
اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻓﻲ
اﻧﻘﻄﺎع اﻣــﺪادات اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
وﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎره.
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛــﺎﻧـﻴــﺔ ،ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺴﻨﺔ
ً
ً
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ
اﻹﻳﺮادات ،ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻔﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ
وﺗﻴﺮة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.،
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺑﺪأت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺼﺪﻳﺮ
اﻟﺸﺤﻨﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﻴﻒ،
ﻣـﻤــﺎ ﺳـﻴـﺴــﺎﻋــﺪ ﻓ ــﻲ ﺗـﻌــﺰﻳــﺰ وزﻳـ ــﺎدة
اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ ﻋﺪة أوﺟﻪ:
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»ﻏﻠﻮﺑﻞ« :ﺗﻮزﻳﻊ  ٧.٥ﻣﻼﻳﻴﻦ
دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ٤ :ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ٢٠١٨

ﻋﺒﺮ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل

ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻧﺸﺎط ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ

أﻋـ ـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺖ
اﻻﺳ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ــﺎر
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )ﻏﻠﻮﺑﻞ(،
ﻧـ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎع
ﻣ ـﺠ ـﻠــﺲ اﻹدارة،
أﻣﺲ.
ﻓـﺒـﻌــﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أرﺑ ــﺎﺣ ــﺎ
ﻟ ـﺨ ـﻤــﺲ ﺳ ـﻨ ــﻮات
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﺤﻔﻆ ﻟﻸﺻﻮل وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ،اﻗﺘﺮح ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ  7.5ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل.
وﻳﺨﻀﻊ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ .وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺈﻟﻐﺎء 75
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،أي ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻧﺤﻮ  13.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻋــﺪد اﻷﺳﻬﻢ
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ )ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ أﺳﻬﻢ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ( ﺑﺴﻌﺮ
ً
 0.100دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻢ ﻧﻘﺪا.
وﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ رأس اﻟﻤﺎل ،ﺳﻴﺼﺒﺢ رأس
اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ واﻟﻤﺪﻓﻮع ﻫﻮ  49.5ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻊ ﺳﻴﻮﻟﺔ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ وا ﻓ ــﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻬﺎ اﻟﻐﻨﻴﻢ و ﺑــﺪر
ً
اﻟﺴﻤﻴﻂ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺘﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺷــﺎ ﻛــﺮا ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻤﺎ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺎﻫﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻤﺎ.
ً
ﻛـﻤــﺎ ﺗــﻢ اﻧـﺘـﺨــﺎب ﻋـﺒــﺪاﻟــﻮﻫــﺎب اﻟﺤﻠﺒﻲ ﻧــﺎﺋـﺒــﺎ ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ،وﺗﻜﻠﻴﻒ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻫﻴﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎم
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي.

ﺗــﻮﻗــﻊ ﺑـﻨــﻚ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ ﻧـﻤــﻮ اﻟـﻨــﺎﺗــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ً
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟــﻰ  2.5ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓــﻲ  2018ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﻘﺮار
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ "أوﺑــﻚ" اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺮﻓﻊ
ً
اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺤﻮاﻟﻲ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ "دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﺔ
اﻟﺮﻓﻊ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن".
وﻗﺎل "اﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻓﻲ ﻣﻮﺟﺰه اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،إن ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻮاﻗﻊ
 0.8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ  2017ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
ً
ً
إﻟﻰ  2.7ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎق "أوﺑﻚ".
وأﺿــﺎف ،أن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ارﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ
ً
 2.8ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓــﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﻋﺎم
ً
 2018ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻧﺸﺎط ﺗﺮﺳﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ
دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات
ً
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﻪ.
وأوﺿــﺢ "اﻟﻮﻃﻨﻲ" ،أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﺗﺒﻠﻎ  4ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ
 13ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻧﺸﺎط ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء
واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ.
وﺑﻴﻦ أن ﻫــﺬه اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎم  2017ﻟﻜﻨﻬﺎ دون اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ
 2014و 2015اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﺟﺮاء ﺗﺮﺳﻴﺔ ﻋﻘﻮد ﺿﺨﻤﺔ
ً
ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ،ﻻﻓـﺘــﺎ إﻟــﻰ أن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻳﺪﻋﻢ
اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وذﻛﺮ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﻤﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) (2016-2015ﺣﺘﻰ ) (2020-2019ﻻ ﻳﺰال
ً
ً
أﺣــﺪ أﻫــﻢ اﻷوﻟــﻮﻳــﺎت وﺟــﺰءا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺗﺤﻮﻳﻞ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎري وﻣﺎﻟﻲ ﺑﺤﻠﻮل
ﻋﺎم .2035

ً
وأﻓـ ــﺎد ﺑ ــﺄن ﻗ ـﻄــﺎع اﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴــﺔ ﺗـﻠـﻘــﻰ اﻧـﺘـﻌــﺎﺷــﺎ
ً
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ ﺿﺨﻤﻴﻦ ﻣﻦ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋﺪاد دﻟﻴﻞ إرﺷﺎدي ﺟﺪﻳﺪ
ً
ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات
ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ.
ً
وﻗﺎل "اﻟﻮﻃﻨﻲ" ،إن ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺳﺎﻫﻢ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ
دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺎﻓﻰ ﻋﻘﺐ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﺬي ﺷﻬﺪه ﻋﺎم
 2016ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺜﻘﺔ وﺧﻔﺾ اﻟﺪﻋﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ً
ﻣ ـﺸ ـﻴــﺮا إﻟ ــﻰ أن ﺛـﻘــﺔ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠــﻚ اﺳ ـﺘ ـﻘــﺮت ﻓــﻲ اﻷﺷـﻬــﺮ
اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺑﻴﻦ أن اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻮاﻗﻊ  8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي
ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ  2018ﻟﻴﺴﺠﻞ ﺳــﺮﻋــﺔ ﻓــﻲ وﺗﻴﺮﺗﻪ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎم  2017اﻟﺒﺎﻟﻎ  7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وﺗــﻮﻗــﻊ اﺳـﺘـﻤــﺮار إﻧـﻔــﺎق اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓــﻲ دﻋــﻢ اﻟﻨﻤﻮ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺪﻧﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ
وارﺗ ـ ـﻔـ ــﺎع اﻹﻧ ـ ـﻔـ ــﺎق اﻟ ـﺤ ـﻜ ــﻮﻣ ــﻲ وﺛـ ـﺒ ــﺎت ﻧ ـﻤ ــﻮ ﺗــﻮﻇـﻴــﻒ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻊ وﺻﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻷدﻧﻰ
ً
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ  15ﻋــﺎﻣــﺎ ﻋﻨﺪ  1ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم
ً
ﻣـﻘــﺎﺑــﻞ  1.5ﻓــﻲ اﻟـﻤـﺌــﺔ ﻓــﻲ  2017ﻣـﺘــﺮاﺟـﻌــﺎ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻋﻦ
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وذﻛﺮ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ  0.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  0.7ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ .2018

ً
»اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ« :ﺗﻐﻴﺮات اﻟﺴﻮق ﺗﻤﻬﺪ ﻷﺳﻌﺎر ﻓﻮق  ٨٠دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ

أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة
 ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات ﻷن ﻫﺬا اﻟﻨﻔﻂً
اﻟﺨﻔﻴﻒ أﻏﻠﻰ ﺳﻌﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪوﻻرات ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

 اﺳﺘﻬﺪاف أﺳﻮاق اﻟﺸﺮق اﻷدﻧﻰواﻷﻗﺼﻰ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻔﻂ.
 ورﻗ ــﺔ راﺑ ـﺤــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻔــﺎوﺿــﺎتﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء.
 ﻣﺮوﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ رﺿﺎ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦﺑﻌﺮض أﻛﺒﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ.
وﻫ ـﻨــﺎك ﺿـ ــﺮورة ﻟــﺪﻓــﻊ وﺗﺴﺮﻳﻊ
ﺧ ـﻄ ــﻮات ﺟ ـﻬ ــﻮد اﻹﺻـ ـ ــﻼح اﻟـﻤــﺎﻟــﻲ
واﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي ﻣ ــﻊ ﺗـﺤـﺴــﻦ أﺳ ـﻌــﺎر
اﻟﻨﻔﻂ واﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ وﻓﻖ ﺧﻄﻂ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ واﺿـﺤــﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ

ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮد
ﻷﺟﻞ ازدﻫﺎر اﻟﻮﻃﻦ ورﻓﺎه اﻟﻤﻮاﻃﻦ،
ً
وأﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ﻫ ـﻨ ــﺎك ﺿـ ـ ــﺮورة ﻟـﺘــﺄﺻـﻴــﻞ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺻﻮرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
ﻣﺆﺷﺮ ﻣــﺪرﻛــﺎت اﻹﺻ ــﻼح ﺑﺄﺳﻠﻮب
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺷﻔﺎف ﻳﺴﺘﺸﻌﺮه اﻟﻤﻮاﻃﻦ
وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ
أﺟ ــﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣـﺴـﺘــﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ،
وﻣـﺤــﺎﺳـﺒــﺔأﻃــﺮاف اﻟـﻔـﺴــﺎد ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت واﻟـﻤــﺎل اﻟـﻌــﺎم وﺗﺤﻔﻴﺰ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﻛـﻤــﺎ ﺗــﻮﺟــﺐ اﻟـ ـﻀ ــﺮورة أن ﺗﺄﺗﻲ

اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
إﻟﻰ ٪٣.٧
أﻇـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ــﺮت ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻧ ـ ــﺎت
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل
اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻄـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻛـ ــﻮرﻳـ ــﺎ
اﻟ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﻮﺑ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﺑـ ـﺸـ ـﻜ ــﻞ
ﻃ ـﻔ ـﻴ ــﻒ ﺧـ ـ ــﻼل ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟ ـ ـ ــﺮﻋ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ـﻴ ــﺔ
واﻟ ـ ـ ـﺨـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،%3.7
ﺑــﺎﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض ﻗ ـ ــﺪره 0.1
ﻧ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ـﺌ ـ ـ ــﻮﻳ ـ ـ ــﺔ ﻋ ــﻦ
اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﻛﺎﻟﺔ ﻛﻮرﻳﺎ ﻟﻺﺣﺼﺎء.
وﺑﻠﻎ ﻋــﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻮرﻳ ــﺎ اﻟـﺠـﻨــﻮﺑـﻴــﺔ
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ
 27.12ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن ﻋ ــﺎ ﻣ ــﻞ
ﺑـ ـ ــﺰ ﻳـ ـ ــﺎدة ﻗ ـ ــﺪر ﻫ ـ ــﺎ 106
آﻻف ﻋــﺎ ﻣــﻞ ﻋــﻦ اﻟﺸﻬﺮ
ﻧ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻪ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وأﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرت وﻛـ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ
"ﻳـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎب" اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮرﻳـ ــﺔ
اﻟ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﻮﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ــﻸﻧ ـ ـﺒـ ــﺎء
إ ﻟ ــﻰ أن ﻣـﻌــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺑـ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﺒـ ــﺎب اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ
ﺗ ـﺘــﺮاوح أﻋـﻤــﺎرﻫــﻢ ﺑﻴﻦ
 1 5و  2 9ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ﺑـ ـﻠ ــﻎ
اﻟ ـﺸ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ %9
ﺑــﺎﻧ ـﺨ ـﻔــﺎض ﻗ ـ ــﺪره 1.4
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم.

اﻷوﻟ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ واﻻﻫ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎم ﻓـ ــﻲ ﻗـﻀـﻴــﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺧ ـﺘــﻼﻻت ﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻮﻃﻨﻲ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل
ﻣــﻦ اﻗﺘﺼﺎد رﻳﻌﻲ إﻟــﻰ ﻣﻨﺘﺞ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ
ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق ﻷﻧﻬﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺬي
ﻳﻨﻬﺾ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧـﻠــﻖ ﻓ ــﺮص وﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻏﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗـﺒـﻨــﻲ ﻣـﻨـﻬــﺞ واﺿ ـ ــﺢ ﻓ ــﻲ ﻣـﺤــﺎرﺑــﺔ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻹﻋ ــﻼن ﺑﻮﺿﻮح ودوري

ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
واﻟﻌﺎم واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺗﻠﻚ اﻟـﻔــﺮص ﻣــﻦ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت
اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ورﻓﻊ
ﻛ ـﻔــﺎءة اﻟ ـﻤ ــﻮارد اﻟـﺒـﺸــﺮﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺆدي
إﻟﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ داﺧــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﺑ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺨ ــﺪم ﻗ ـﻄ ــﺎﻋ ــﺎت اﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ
ﺣﻴﻮﻳﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ
وﻳ ــﻮﻓ ــﺮ ﻓ ـ ــﺮص ﻋ ـﻤ ــﻞ ذات ﺟ ـ ــﺪوى،
وﻳﻨﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﺮﻛﺎﺋﺰ
ﻟﻠﻨﻬﻮض وﻓﻖ رؤﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد واﻟﻜﻮﻳﺖ .2035
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ
وﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣـ ــﺎ ﺳ ـﺒ ــﻖ ذﻛ ـ ـ ـ ــﺮه ،ﻟ ـﻜ ــﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻄ ــﻮرات
واﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ
وﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪاﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت وﺗﻬﺪﻳﺪات
ﻣ ـﺘ ـﺒ ــﺎدﻟ ــﺔ ﺑ ـﻴ ــﻦ أﻃ ـ ـ ـ ــﺮاف ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔــﺔ،
ﻛﺎﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺑﻴﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ وإﻳـ ـ ـ ــﺮان ،ﺳـﻴـﺴــﺎﻫــﻢ ﻓﻲ
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت وﺗﻀﺨﻢ اﻷﺳﻌﺎر
وأﺟﻮر اﻟﺸﺤﻦ ،واﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ ﻧﻘﺺ
ً
اﻟﻤﻌﺮوض ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺣﺠﻢ
ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ

اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟــﻲ أﺳ ــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻢ
واﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  15ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
ً
ﻳﻮﻣﻴﺎ.
وﻋ ـﻠــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧ ــﺮ ﻓ ـﻬــﺬه ﻟﻴﺴﺖ
اﻟ ـﺤ ــﺎﻟ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ــﻲ ﺗ ــﻮﺟ ــﻪ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺪﻳـ ــﺪات اﻹﻳ ـ ــﺮاﻧ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺑ ـﻌــﺮﻗ ـﻠــﺔ
اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدرات ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺨ ـﻠ ـﻴــﺞ وإﻏ ـ ــﻼق
ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ،
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺼﺎدرات
ً
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﺘﺘﻮﻗﻒ ﻛﻠﻴﺎ.
ً
وﻋ ـﻤ ــﻮﻣ ــﺎ ،ﻣ ــﻦ ﻏـﻴــﺮ اﻟـﻤـﺘــﻮﻗــﻊ أن
ﺗ ــﺆدي ﺗـﻠــﻚ اﻟـﺘـﻬــﺪﻳــﺪات اﻟ ــﻲ إﻳـﻘــﺎف
اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدرات اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ
ً
ﻧﻈﺮا إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻷﻫﻤﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻬﺎ.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات رﻏﻢ
ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﱟ
ﺗﺤﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
ﻣﻨﻊ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻫﺬه اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
ً
ً
ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺟﺪﻳﺔ
ﺑﺤﺚ آﻓﺎق ﻗﻨﻮات أﺧﺮى ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻦ
اﻹﻣـ ــﺪادات ﻟــﻸﺳــﻮاق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻷن
ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎﻟﻢ ،رﻏﻢ
اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﻌﺮﻗﻠﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟ ـﺼ ــﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ ﻣــﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤــﻲ وﻧـ ـﻤ ــﻮه ،ﻟ ـﻜــﻦ اﺣ ـﺘ ـﻤــﺎﻻت
اﻹﻳـ ـ ـﻘ ـ ــﺎف ﺑ ــﺄﻧ ــﻮاﻋ ــﻪ ﻟـ ــﻦ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻓــﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﺳﺘﻘﺮاره رﻏﻢ أﻧﻪ
ً
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺮﻗﻰ ﻟﻴﻜﻮن واﻗﻌﻴﺎ.

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﻔﻂ
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اقتصاد

ً
الخالد :طورنا البنية التحتية للسوق سعيا لخلق مجال للمستثمرين الدوليين
قال الخالد إن «االنضمام
إلى قائمة المتابعة الخاصة
بتصنيف األسواق يعكس قدرة
بورصة الكويت على رفع معايير
سوق المال الكويتي ،وكسب
ثقة األطراف ذات الصلة في
قواعدنا وأنظمتنا».

خالد الخالد

جانب من اللقاء

هنري فيرنانديز

التقى أعضاء اإلدارة التنفيذية
في بورصة الكويت ممثلي ،MSCI
أثـنــاء جــولــة خــاصــة أقيمت على
المستوى المحلي ،للقاء العديد
م ــن ال ـج ـه ــات ،وذل ـ ــك ف ــي أع ـقــاب
إعـ ـ ـ ــان الـ ـم ــؤش ــر ض ـ ــم ب ــورص ــة
ال ـك ــوي ــت إلـ ــى قــائ ـمــة ال ـمــراج ـعــة
السنوية لتصنيف السوق لعام
 ،2019وال ــذي عـلــى أث ــره قــد تتم
ت ــرقـ ـي ــة ت ـص ـن ـي ــف ال ـ ـكـ ــويـ ــت مــن
األسواق الثانوية إلى الناشئة.
وخـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي تــم
الـتـنـسـيــق لـهــا م ــن قـبــل بــورصــة
الـ ـك ــوي ــت ،أجـ ـ ــرى م ـم ـث ـلــو MSCI

مناقشات حول إمكانية الترقية
أث ـ ـنـ ــاء لـ ـ ـق ـ ــاءات عـ ــديـ ــدة شـمـلــت
ال ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة لـلـتــأمـيـنــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وب ـ ـنـ ــك ال ـك ــوي ــت
ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي ،وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـع ــام ــة
لالستثمار ،وهيئة أسواق المال،
والشركة الكويتية للمقاصة.
وج ـ ـمـ ــع الـ ـلـ ـق ــاء م ـ ــع ب ــورص ــة
ال ـك ــوي ــت م ـم ـث ـلــي  MSCIرئ ـيــس
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
ه ـ ـنـ ــري فـ ـي ــرن ــان ــدي ــز ،والـ ـم ــدي ــر
التنفيذي والمسؤول عن منطقة
الشرق األوسط روبرت األنصاري،
حيث التقيا ا لــر ئـيــس التنفيذي

لبورصة الكويت خــا لــد الخالد،
ل ـم ـنــاق ـشــة ال ـت ــرق ـي ــة الـمـحـتـمـلــة،
وال ـتــي ستنعكس بــدورهــا على
ج ـم ـي ــع الـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات ال ـع ــال ـم ـي ــة
واإلقليمية.
بدوره ،ذكر فرنانديز« :يسرنا
إعـ ــان ض ــم  MSCIال ـكــويــت إلــى
قائمة المراجعة السنوية ،والذي
على أثره قد تتم ترقية تصنيفها
إل ــى األس ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة ،ويعمل
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
ال ـ ــدول ـ ــي ع ـل ــى الـ ـت ــواص ــل مـعـنــا
ف ــي سـبـيــل الـتـعـبـيــر ع ــن آرائ ـه ــم
اإليجابية بشأن اإلصالحات التي

تمت في السوق المالي الكويتي
والتغييرات القائمة وكذلك تلك
المخطط لها».
وأض ـ ـ ــاف« :إن إض ــاف ــة MSCI
ال ـك ــوي ــت إلـ ــى قــائ ـمــة ال ـمــراج ـعــة
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــة يـ ـمـ ـنـ ـحـ ـه ــا فـ ــرصـ ــة
ال ـح ـصــول ع ـلــى تـعـلـيـقــات وآراء
م ـف ـص ـلــة خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام ال ـم ـق ـبــل،
ونتطلع إلى إقامة عالقات قوية
م ــع ال ـك ــوي ــت ،وي ـســرنــا مـشــاركــة
م ــاح ـظ ــات الـمـسـتـثـمــريــن حــول
البرنامج الطموح ا لــذي تتبناه
البالد».
وصــرح خالد الخالد« :يسرنا

«صناعات الغانم» تحصد جائزة آدم سميث  2018في لندن
عن مشروع تحسين عمليات الدفع
ح ـصــدت شــركــة صـنــاعــات الـغــانــم جــائــزة ضـمــن حفل
جوائز آدم سميث  ،2018الذي أقيم في قاعة باليستيرير
الـفـخـمــة بــالـعــاصـمــة الـبــريـطــانـيــة (ل ـن ــدن) فــي  21يونيو
الماضي ،بحضور ممثلي أكثر من  60شركة ومؤسسة
من  35دولة حول العالم.
حضر الحفل ،ممثال «صناعات الغانم» ،كل من ريتشارد
كوينالن المراقب المالي ،وسونال غوبتا رئيس الحسابات
الدولية ،وبرامود باتيبرلو مدير الخزينة ،حيث تسلموا
جائزة أفضل حلول متكاملة للخزينة بالشرق األوسط،
عن مشروع تحسين عمليات الدفع.
تم إطالق واستكمال مشروع تحسين عمليات الدفع في
ً
غضون  12شهرا جرى خاللها إتمام المشروع دون إلحاق
أي معوقات بسير العمل.
ويـهــدف الـمـشــروع إلــى توحيد العمليات المالية في
حسابات «صناعات الغانم» البنكية ،التي تتجاوز 300
حساب ،موزعة على أكثر من  20شركة .ويوحد المشروع
الجديد جميع العمليات المالية والمدفوعات في مختلف
قطاعات الشركة ،للعمل ضمن أنظمة الشركات المعتمدة.
يتماشى تطبيق النظام الجديد مع جهود «صناعات
الغانم» المستمرة في تحسين التمويل المؤسسي وإدارة
المخاطر والحوكمة وإدارة األمــوال في جميع شركاتها
وحساباتها البنكية ،حيث يسمح ا لـنـظــام ا لـجــد يــد بأن
تسير كل العمليات بشكل أوتوماتيكي ،ما يسهل سير
الـعـمــل ،ويـحـســن مــن ال ــرؤي ــة الـمــالـيــة وزيـ ــادة األمـ ــان في
مختلف العمليات .كما يعمل النظام الجديد على تحسين
البنية التحتية لألنظمة المالية بطريقة غير مسبوقة في
السوق المحلي.
وح ــول ذل ــك ،صــرح روب ــرت إت ـمــان ،الــرئـيــس التنفيذي
المالي في «صناعات الغانم»« :نحن سعداء بحصولنا على
ً
هذه الجائزة المرموقة ،التي تعد دليال آخر على المهنية

ممثلو شركة صناعات الغانم في حفل جائزة أدم سميث
العالية التي يتمتع بها فريق الخزينة في الشركة ،ونحن
نتعهد بتقديم كــل مــا بوسعنا لتحقيق أفضل النتائج
لجميع شرائح العمالء لشركات صناعات الغانم».
تضاف هــذه الجائزة إلــى سلسلة من اإلنـجــازات التي
حققتها «صناعات الغانم» على مــدى األعــوام الماضية،
حيث حصلت في العام الماضي على جائزة أفضل فريق
إدارة خزينة على مستوى الـشــركــات لـعــام  ،2017خالل
مؤتمر اتحاد مديري خزائن الشركات في الشرق األوسط.

«وربة» يجري سحوبات «السنبلة» األسبوعية
يجري بنك وربة سحب السنبلة األسبوعي الـ .24
ويتم إجــراء السحوبات بحضور ممثل عن وزارة
التجارة والصناعة وموظفي «وربة».
يمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل الراغبين
بتوفير األمــوال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على
أرصدتهم في الوقت نفسه ،إضافة إلى فرص شهرية
للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
ً
الكبير الــذي القــاه هــذا الحساب
ونـظــرا لإلقبال
ّ
مــن ال ـع ـمــاء ،لـمــا يــؤمــنــه مــن ف ــرص كـبـيــرة للربح،
عمل «وربة» على إضافة تطورات نوعية عليه القت
استحسان العمالء.
وت ـش ـمــل ال ـت ـط ــورات ال ـت ــي ت ـمــت إضــاف ـت ـهــا إلــى

«السنبلة»؛ زيادة عدد الرابحين ،عبر إضافة سحب
أسبوعي ،إضافة إلى السحب الشهري ،إلتاحة فرص
أكبر للعمالء للفوز بجوائز مالية أسبوعية قيمة كل
منها ألف دينار تذهب إلى  5رابحين ،ويتم السحب
عليها يوم الخميس من كل أسبوع .وباإلضافة إلى
ذلك ،يستمر سحب السنبلة الشهري في بداية كل
شهر على الجوائز الكبرى ،بحضور وإشراف ممثل
من وزارة التجارة والصناعة ،والتي يبلغ إجمالها
 30أل ــف دي ـن ــار ،مــوزعــة كــالـتــالــي عـلــى  4رابـحـيــن:
الجائزة الكبرى بقيمة  10آالف دينار ستكون من
نصيب رابحين اثنين ،والثانية بقيمة  5آالف من
ً
نصيب رابحين اثنين أيضا.

«ساكسو بنك» و«مايكروسوفت»
تبرمان شراكة استراتيجية
أعلنت كل من «مايكروسوفت» و«ساكسو بنك» أمس إبرامهما
شراكة استراتيجية تهدف إلى تشغيل كل منصات التكنولوجيا
الخاصة بالبنك على «سحابة مايكروسوفت».
وبعد أن بلغت الخدمات المالية نقطة تحول بالغة األهمية ،بات
من المهم بالنسبة للمؤسسات المالية أن تقوم بتسخير البيانات
وخدمات السحابة كأصول استراتيجية ،والتحول من اإلدراك
المتأخر إلى بعد النظر الذي يتمحور بشكل وثيق حول األمن
والخصوصية واالمتثال التنظيمي .ومع هذه الشراكة ،تهدف
مجموعة ساكسو بنك إلى تصدر الجهات التي تطرح الحلول
القائمة على السحابة ضمن قطاع الخدمات المالية.
في هذا الصدد ،قال المؤسس الرئيس التنفيذي لدى «ساكسو
بنك» كيم فورنيس« :سيكون مستقبل الخدمات المالية قائما
على السحابة ،ومن خالل إبرامنا لهذه الشراكة مع مايكروسوفت
نشارك في رسم مالمح مستقبل القطاع كله».
وأضاف كيم فورنيس« :من المعروف أن مجموعة ساكسو بنك
كانت أول مؤسسة متخصصة في مجال تكنولوجيا الخدمات
المالية ( )FinTechحتى قبل ظهور هذا المصطلح في السوق،
ولـهــذا فــإن تصدرنا لمجال الحلول القائمة على السحابة في
قطاع الخدمات المالية يمثل خطوة طبيعية بالنسبة لنا أيضا».

تعد جائزة آدم سميث ،التي تم إطالقها قبل  11عاما
لتكريم مديري الخزائن ورؤساء قطاعات الشؤون المالية
والمديرين الماليين من أكثر الجوائز المرموقة في هذا
القطاع .وشهد هــذا العام تسجيل مئات المشاركين من
 35دولة للمنافسة على  18فئة للجوائز.

ل ـقــاء مـمـثـلــي  MSCIإث ــر اإلع ــان
ال ـ ــذي ت ــم ف ــي ي ــون ـي ــو ال ـم ــاض ــي.
االجتماعات كانت مثمرة ونتطلع
ن ـح ــو ال ـم ــرح ـل ــة الـ ـق ــادم ــة ،ال ـتــي
ستقوم خاللها  MSCIباستطالع
آراء المشاركين في السوق حول
اقـ ـت ــراح إع ـ ــادة تـصـنـيــف مــؤشــر
 MSCIالكويت».
وأض ـ ــاف« :يـعـكــس االنـضـمــام
إلـ ــى قــائ ـمــة ال ـم ـتــاب ـعــة ال ـخــاصــة
بتصنيف األسواق قدرة بورصة
الكويت على رفــع معايير سوق
ال ـ ـمـ ــال الـ ـك ــويـ ـت ــي ،وك ـ ـسـ ــب ثـقــة
األطراف ذات الصلة في قواعدنا

وأنـ ـظـ ـمـ ـتـ ـن ــا» .وت ـ ــاب ـ ــع« :ت ـم ـك ـنــا
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـق ــان ــون ــي
والتنظيمي الــذي يحكم السوق
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى
الشفافية الذي تحقق بالفعل ،من
أن نقترب من مستوى البورصات
األكثر شهرة وتطورا في المنطقة،
فقد قمنا بتطوير البنية التحتية
ل ـل ـســوق لـتـضــم أن ـظ ـمــة ودورات
تسوية ،سعيا نحو خلق مجال
للمستثمرين الدوليين».
و س ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــوم  MSCIب ـ ــإ ع ـ ــان
ال ـن ـت ـي ـجــة ال ـن ـهــائ ـيــة ف ــي يــونـيــو
 ،2019للبدء في إمكانية تطبيقها

ضمن المراجعة نصف السنوية
الـتــي تـتــم فــي مــايــو  ،2020ومــن
ال ـم ــرج ــح أن ي ـصــل وزن مــؤشــر
 MSCIالكويت إلى  0.3في المئة
ض ـم ــن م ــؤش ــر  MSCIل ــأس ــواق
الناشئة.
ويعد مؤشر  MSCIلألسواق
الـ ـن ــاشـ ـئ ــة أح ـ ـ ــد أك ـ ـبـ ــر م ـ ـ ــزودي
األبـحــاث واألدوات الــذي يستند
إل ـ ـيـ ــه الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرون ،وت ـع ـت ـبــر
الترقية من األسواق النامية إلى
الناشئة إنجازا كبيرا ،ألي دولة
يجلب معه تدفقات رأسمال كبيرة
من قبل المستثمرين الدوليين.

«الوطني» يقدم خدمة SelfiePay
للتسوق عبر اإلنترنت
أعـلــن بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي،
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع م ــاسـ ـت ــرك ــارد،
إطــاق خدمة  ،SelfiePayوالتي
تـمـكــن ال ـع ـم ــاء م ــن ال ـم ـصــادقــة
على معامالتهم وإنجازها بكل
سهولة وأمان عبر اإلنترنت ،من
خالل تسجيل بيانات القياسات
ال ـح ـي ــوي ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ـه ــم عـبــر
اس ـت ـخــدام تقنية ال ـت ـعــرف على
مالمح الوجه أو بصمة اإلصبع.
وبــذلــك ،يكون «الــوطـنــي» أول
ب ـنــك بـمـنـطـقــة ال ـش ــرق األوسـ ــط
وش ـمــال إفــريـقـيــا ي ـقــوم بــإطــاق
هذه الخدمة.
وي ـ ــأت ـ ــي تـ ـق ــدي ــم «الـ ــوط ـ ـنـ ــي»
لـ ـه ــذه ال ــوس ـي ـل ــة الـ ـج ــدي ــدة فــي
إطار التزامه المتواصل بتوفير
أح ـ ـ ـ ــدث الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات والـ ـحـ ـل ــول
للعمالء ،بهدف تعزيز تجربتهم
ال ـم ـص ــرف ـي ــة بـ ـم ــا يـ ـت ــواف ــق مــع
ن ـم ــط ح ـي ــات ـه ــم ،ع ـل ـمــا أن ه ــذه
الخدمة تتوافر لحاملي بطاقات
 Mastercardالوطني االئتمانية
بالمجان.
وفــي إطــار تعقيبه على هذه
الـخــدمــة الـمـبـتـكــرة ،ق ــال المدير
الـ ـ ـع ـ ــام ل ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـخ ــدم ــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة فــي
«الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ،م ـح ـم ــد ال ـع ـث ـم ــان:

محمد العثمان

«ترتكز هذه الخدمة الجديدة التي
نقدمها بالتعاون مع ماستركارد
على التحقق من الهوية إلكترونيا،
مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـتـ ـع ــرف ع ـل ــى مــامــح
الــوجــه أو بـصـمــة اإلص ـب ــع ،لتوفر
لـلـعـمــاء طــري ـقــة بـسـيـطــة وسـهـلــة
عند التسوق عبر اإلنترنت ،حيث
يحرص (الوطني) على تقديم تجربة
مصرفية مبتكرة للعمالء مع ضمان
أعلى معايير األمان ،علما أن عمالء
البنك هم أول من ينفرد باختبار هذا
الحل المبتكر على مستوى منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا».
وأشار إلى أن خدمة التحقق من

الهوية تتوافر من خالل تطبيق
«MastercardID Check for
 ،»NBKالذي يحمل بشكل مشترك
عالمة «ماستركارد» و«الوطني»،
عبر متجري «غوغل بالي» و«آبل
ستور».
ول ـت ـف ـع ـيــل ال ـخ ــدم ــة يـتــوجــب
على العميل أوال زي ــارة «خدمة
الوطني عبر اإلنترنت» ،وبعدها
ت ـحـم ـيــل ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــقMastercard
 ID Check for NBKوتسجيل
بـ ـي ــان ــات ال ـق ـي ــاس ــات ال ـح ـيــويــة
الـخــاصــة بـهــم ،س ــواء كــانــت من
خالل بصمة اإلصبع أو الوجه،
وفق اختيارهم ،بشكل آمن على
الهاتف الذكي.
وبمجرد التسجيل ،سيصل
إشعار إلى المستخدم يطلب منه
التحقق مــن هويته باستخدام
خ ـ ـيـ ــاره ال ـم ـف ـض ــل مـ ــن ب ـيــانــات
الـ ـقـ ـي ــاس ــات ال ـح ـي ــوي ــة إلك ـم ــال
الـمـعــامـلــة عـنــد إج ـ ــراء عمليات
ال ـش ــراء عـبــر اإلن ـت ــرن ــت .ويمكن
ال ـت ـع ــرف ع ـلــى ال ـخ ـط ــوات الـتــي
ي ـجــب ات ـبــاع ـهــا لـلـتـسـجـيــل في
الـخــدمــة مــن خ ــال زيـ ــارة موقع
 ،NBK.com/tutorialsلمشاهدة
الفيديو التوضيحي حول كيفية
تشغيل الخدمة.

ً
«المتحد» يطلق منتجا لتمويل الخدمات الطبية بأرباح %0
ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز مـ ـنـ ـتـ ـج ــات ــه
التمويلية لمواكبة احتياجات
عـ ـم ــائ ــه ،أع ـ ـلـ ــن الـ ـبـ ـن ــك األهـ ـل ــي
الـمـتـحــد إطـ ــاق مـنـتــج لتغطية
نفقات العالج والخدمات الطبية
بنظام المساومة من دون أرباح
( ،)%0بــالـتـعــاون مــع مستشفى
السيف.
وبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة ،أق ـ ـ ــام
«ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــد» جـ ـ ـن ـ ــاح ـ ــا خـ ــاصـ ــا
بمستشفى السيف من  3حتى 5
الـجــاري ،لتوعية رواد وموظفي
المستشفى بما يقدمه البنك من

خدمات ومنتجات متنوعة ،حيث
يعزز هذا النهج روابط التعاون
بين البنك والمستشفى.
وأفاد البنك في بيان صحافي،
بـ ـ ـ ــأن «م ـ ـن ـ ـتـ ــج ت ـ ـمـ ــويـ ــل ال ـ ـعـ ــاج
ال ـم ـتــوافــق م ــع أح ـك ــام الـشــريـعــة
اإلســامـيــة ،وال ــذي يطلقه البنك
ألول مرة لتغطية نفقات العالج
والخدمات الطبية في مستشفى
السيف ،يقدم تمويال يصل إلى
 15ألف دينار ،إضافة إلى تقديم
خ ــدم ــة ت ــأم ـي ــن م ـجــان ـيــة تـغـطــي
إجمالي قيمة التمويل».

وأضاف البنك« :منتج تمويل
الـ ـع ــاج ال ـ ــذي أط ـل ـقــه (ال ـم ـت ـحــد)
بالتعاون مع مستشفى السيف،
يتمتع بمزايا ائتمانية عديدة،
مــن خــال أقـســاط شهرية مرنة،
كذلك ال يستلزم تحويل الراتب
على البنك ،فهذا المنتج مطروح
ل ـع ـمــاء ال ـب ـنــك وعـ ـم ــاء ال ـب ـنــوك
األخرى وفق الضوابط واألحكام».

«فالي دبي» :تشغيل رحالت من المبنى 3
بمطار دبي  2ديسمبر
كشفت «فالي دبي» ،أمس ،أن رحالتها إلى 10
وجهات ضمن شبكة الناقلة ستنتقل من قاعدة
عملياتهـ ــا في المبــنى رقم  2لتنطــلق من المــبنى
رق ــم  3بـمـطــار دب ــي ال ــدول ــي .فيما ستبقى بقية
الخدمات تعمل انطالقا من المبنى رقم  2بمطار
دبي ومطار آل مكتوم الدوليين.
وتــأتــي الخطوة المقبلة ،بعد إعــان الشراكة
المبتكرة مع «طـيــران اإلم ــارات» ،والتي تتجاوز
الشراكة بالرمز ،لتشمل عددا من المبادرات ،مثل
األنشطة التجارية ،وتخطيط الشبكات وعمليات
ال ـم ـط ــارات ،وم ــواء م ــة بــرنــامــج الـمـســافــر الــدائــم
ورحالت المسافرين.
وقال رئيس «فالي دبي» ،أحمد آل مكتوم« :في
يوليو الماضي أعلنا شراكة شاملة عملت خاللها
طيران اإلمــارات وفالي دبي على توفير فرص ال
مثيل لها للسفر .وكجزء من المرحلة التالية ،فإن
رحالت  10وجهات في (فالي دبي) سيتم تشغليها
انطالقا من المبنى رقــم  ،3لتوفير رحــات ربط

مرنة للمسافرين من أكبر مطارات العالم ازدحاما».
واعتبارا من  2ديسمبر  2018سيتم تشغيل
رحالت بلغراد وبيشكيك وبوخارست وكاتانيا
ودوشنبه وهلسنكي ،التي ستنضم إلــى شبكة
الناقلة في  11أكتوبر وكراكوف وبراغ وروستوف
أون دون وصاللة من المبنى رقم  3بمطار دبي
الدولي .ستبقى رحــات هذه الوجهات قبل هذا
التاريخ كما هــي مــن المبنى رقــم  2بمطار دبي
الدولي.
وسيتاح للمسافرين الذين حجزوا رحالت إلى
هذه الوجهات إتمام إجــراءات سفرهم من خالل
المكاتب المخصصة للدرجة السياحية ودرجة
رجــال األعم ــال في منطقـ ـ ــة المغادرين بالمبنى

رقم  .3ويمكن للمسافرين على درجة رجال األعمال
استخدام خدمات المسار السريع إلنجاز إجراءات
سفرهم ،والتمتع بالخدمات األخرى لدرجة رجال
األعمال ،كما توفر فيه لمسافري الترانزيت وقتا
مرنا وسلسا الستكمال رحالتهم.
وتم اختيار الوجهات للمساعدة في تحسين
الربط بين «طيران اإلمارات» و«فالي دبي» .وستتم
إضافة المزيد من الرحالت لتعمل من المبنى رقم
 3في جدول رحالت الصيف عام .2019
وستقوم «فالي دبي» بإشعار المسافرين الذين
حجزوا على هذه الوجهات خالل هذه الفترة قبل
مواعيد سفرهم ،وتنبيههم إلى التغيير في أرقام
رحالتهم ومبنى المطار.
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ارتفاع األسهم األميركية للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من «الشركات الدفاعية» وتراجع «اآلسيوية»
توعد دونالد ترامب بكين بإجراء
انتقامي ،بعدما ردت بالمثل
على قائمة أميركية أولى ،شملت
صادرات صينية إلى الواليات
المتحدة بقيمة  34مليار
دوالر ،فرضت عليها واشنطن
األسبوع الماضي رسوما
جمركية بنسبة  25في المئة.

اتهمت الصين ،أمس ،الواليات
الـمـتـحــدة بــالـسـعــي إل ــى «تــدمـيــر»
ال ـت ـجــارة بـيــن ال ـب ـلــديــن ،ردا على
التهديدات التي وجهتها واشنطن
إلى بكين بفرض رســوم جمركية
إض ــاف ـي ــة ع ـل ــى ب ـض ــائ ــع صـيـنـيــة
تستورد منها الواليات المتحدة
ً
ما قيمته  200مليار دوالر سنويا.
وقـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب وزيـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة
ال ـص ـي ـنــي ،ل ــي ش ـي ـن ـغــانــغ ،خــال
مـ ـنـ ـت ــدى فـ ــي بـ ـكـ ـي ــن ،إن «زيـ ـ ـ ــادة
ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم الـ ـجـ ـم ــركـ ـي ــة ب ـ ـصـ ــورة
مـ ـتـ ـب ــادل ــة وع ـ ـلـ ــى ن ـ ـطـ ــاق واس ـ ــع
بين الصين والــواليــات المتحدة
ستؤدي حتما إلى تدمير التجارة
الـصـيـنـيــة  -األم ـيــرك ـيــة» ،مضيفا
أن «هــذه الممارسات تؤثر سلبا
على العولمة االقتصادية ،وتضر
بــالـنـظــام االق ـت ـصــادي الـعــالـمــي»،
وفق وكالة فرانس برس.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا وصـ ـ ـ ــف ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول
ال ـص ـي ـن ــي ال ـ ـتـ ــراشـ ــق ال ـض ــري ـب ــي
الدائر حاليا بين بالده والواليات
المتحدة بأنه «وقت فوضوي في
التجارة الدولية» ،أكد أن «الشركات
في كال البلدين ستتكبد خسائر.
ما من منتصر في حرب تجارية.
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون هـ ــو الـ ـخـ ـي ــار ال ــوح ـي ــد
الـصــائــب بين الصين والــواليــات
المتحدة».
وأضاف أن «الواليات المتحدة
تــرفــع عـلــى م ــا ي ـبــدو وت ـي ــرة هــذه
ال ـم ـنــاوشــات ال ـت ـجــاريــة» ،مـحــذرا

من أن «األثر السلبي للمناوشات
التجارية بدأ يظهر فعال».
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت ـ ـصـ ــريـ ــح ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول
ا لـ ـصـ ـيـ ـن ــي ب ـ ـعـ ــد إ عـ ـ ـ ـ ــان اإلدارة
األميركية أنها أعدت قائمة بسلع
صينية تـسـتــورد مـنـهــا الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة م ــا ق ـي ـم ـتــه  200مـلـيــار
دوالر سنويا ،بهدف فرض رسوم
جمركية عليها بنسبة  10في المئة
ً
اعتبارا من سبتمبر المقبل.
وكان الرئيس األميركي دونالد
ترامب ّ
توعد بكين بإجراء انتقامي،
ب ـعــدمــا ردت بــالـمـثــل ع ـلــى قــائـمــة

أم ـيــرك ـيــة أول ـ ــى ش ـم ـلــت ص ـ ــادرات
صـيـنـيــة إل ــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
بـقـيـمــة  34م ـل ـيــار دوالر ،فــرضــت
عليها واشنطن األسبوع الماضي
رس ــوم ــا جـمــركـيــة بـنـسـبــة  25في
المئة .من جهته ،ذكر ممثل التجارة
األم ـيــرك ـيــة روبـ ــرت الي ـت ــزر ،مـســاء
أمس األول ،أن قيمة السلع الواردة
في القائمة األولى تبلغ  50مليون
ً
دوالر سنويا ،وليس  34مليونا،
كما أعلن سابقا.
ولفت اليتزر إلى أن الصادرات
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ــة بـ ـه ــذه

الرسوم هي منتجات تستفيد من
«نـقــل قـهــري للتكنولوجيا» ،وهو
المصطلح ا ل ــذي تطلقه واشنطن
عـ ـل ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـب ـع ـهــا
الـصـيــن فــي تعاملها مــع شــركــات
التكنولوجيا األميركية.
وكـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ي ـ ـت ـ ـهـ ــم م ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون
أميركيون الصين ببناء هيمنتها
الصناعية عبر ســر قــة إلكترونية
لـلــدرا يــة التكنولوجية األميركية
ب ـفــرض ـهــا ن ـقــل الـمـلـكـيــة ال ـف ـكــريــة،
واالستحواذ عليها من قبل شركات
تابعة للدولة.

وأوضـ ــح الي ـت ــزر ،ف ــي ب ـي ــان ،أن
قــرار إعــداد قائمة ثانية اتخذ ردا
على اإلجراء االنتقامي الذي لجأت
ً
إلـ ـي ــه ال ـص ـي ــن ب ـف ــرض ـه ــا رس ــوم ــا
جمركية على ص ــادرات أميركية،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن ال ـقــائ ـمــة الـثــانـيــة
ً
ت ـش ـمــل س ـل ـع ــا ص ـي ـن ـيــة ت ـس ـتــورد
ً
منها الواليات المتحدة سنويا ما
قيمته  200مليار دوالر ،أي أربعة
أضـعــاف قيمة السلع الـ ــواردة في
القائمة األولى .واضاف أنه «نتيجة
لإلجراء ات االنتقامية التي لجأت
إليها الصين وع ــدم قــدرتـهــا على

تغيير ممارساتها فقد أمر الرئيس
مـكـتــب مـمـثــل ال ـت ـجــارة األمـيــركـيــة
بــالـبــدء فــي آلـيــة تــرمــي إل ــى فــرض
رسوم جمركية بنسبة  10في المئة
على واردات إضــافـيــة بقيمة 200
مليار دوالر».
لكن اإلجراءات والقواعد المتبعة
في هذا المجال تجعل فرض هذه
الضرائب في الحال أمرا مستحيال،
إذ يتعين عـلــى ا لـمـكـتــب أن يعقد
جلسات استماع حــول المنتجات
الـ ـم ــدرج ــة ف ــي ال ـق ــائ ـم ــة ال ـج ــدي ــدة
للنظر فيما إذا كــان سيتم اإلبقاء
عليها أم ال.
وبـحـســب م ـس ــؤول ف ــي اإلدارة،
فإن األمر سيستغرق نحو شهرين
ل ــوض ــع ال ـل ـم ـســات ال ـن ـهــائ ـيــة على
القائمة ،التي ما إن تصبح جاهزة
حتى تحال إلى ترامب ،الذي سيقرر
عندها ما إذا كان سيعتمدها أم ال.
ويحذر الخبراء منذ أشهر من
أضرار محتملة لحرب تجارية بين
واشنطن وبكين ،ليس فقط على
صـعـيــد االق ـت ـص ــاد األم ـي ــرك ــي ،بل
ً
أيضا على االقتصاد العالمي ،األمر
الذي يهدد بوقف النمو االقتصادي
المستمر منذ سنوات.
ورغــم التحذيرات من تداعيات
هذه الحرب على الواليات المتحدة
ن ـف ـس ـه ــا ،ف ـ ــإن تـ ــرامـ ــب ي ـع ـت ـقــد أن
االقتصاد األميركي يمكنه الخروج
ً
فائزا من هذه المعركة.
فــي الـمـقــابــل ،تعتبر الصين أن

اقتصادها قادر على تخطي األزمة
بــال ـتــرك ـيــز ع ـل ــى ال ـط ـل ــب الـمـحـلــي
وتخفيف االعتماد على الصادرات.
وفـ ــي اسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ،تــراج ـعــت
األسـ ـه ــم ال ـي ــاب ــان ـي ــة أمـ ــس بـعــدمــا
أع ـل ـنــت اإلدارة األم ـيــرك ـيــة خطط
فــرض الــرســوم الجمركية ،وأنهى
م ــؤش ــر نـيـكــي ال ـج ـل ـســة مـتــراجـعــا
 1.2فــي الـمـئــة عـنــد  21932نقطة،
كما هبط المؤشر األوس ــع نطاقا
«توبكس»  0.8في المئة إلى 1701
ن ـق ـط ــة .أيـ ـض ــا ،ت ــراج ـع ــت األس ـه ــم
ال ـص ـي ـن ـي ــة خ ـ ــال ال ـ ـ ـتـ ـ ــداوالت مــع
ضـ ـع ــف ال ـ ـ ـيـ ـ ــوان ،وأن ـ ـهـ ــى م ــؤش ــر
ش ـن ـغ ـه ــاي الـ ـم ــرك ــب ال ـت ـع ــام ــات
م ـن ـخ ـف ـضــا  1.78ف ــي ال ـم ـئ ــة عـنــد
 2777ن ـق ـطــة ،ك ـمــا ت ــراج ــع مــؤشــر
شنتشن المركب  1.9في المئة إلى
 1554نقطة.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات األسـ ـ ـه ـ ــم
األميركية ارتفعت خــال تــداوالت
أمــس األول للجلسة الــرابـعــة على
ال ـتــوالــي ،وتـلـقــت دع ـمــا مــن أسهم
الشركات الدفاعية التي يقبل عليها
مستثمرون في أوقات عدم اليقين
االقتصادي.
وارتـفــع «داو جــونــز» الصناعي
ب ـن ـس ـب ــة  0.6فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة أو 143
نقطة إ لــى  24919نقطة ،واستقر
«ناسداك» عند  7759نقطة ،مرتفعا
ثالث نقاط ،بينما ارتفع «»S&P 500
القياسي بنسبة  0.3في المئة أو 9
نقاط إلى  2794نقطة.
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أﻟﺒﻮم ﺳﺎﻣﻮ زﻳﻦ ﻟﺼﻴﻒ  ٢٠١٨ﺳﺎﻧﺪي اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺤﺘﻔﻞ
ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻴﻼد اﺑﻨﺘﻬﺎ
ﻣﻦ إﻧﺘﺎج »ﻣﺰﻳﻜﺎ«
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ﱢ
ﺑﻦ رودز ﻳﻜﺸﻒ أﺣﺎدﻳﺚ
ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺰﻧﺮ أﺣﻴﺎ أﻣﺴﻴﺔ
اﻷدﻳﺐ ﺷﺮﺑﻞ ﺷﺮﺑﻞ ﻳﺆﻛﺪ
أﻻ ّ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أدراج ﻣﻌﺒﺪ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﺗﺼﺎﻻت
ﻣﻔﺮ ﻣﻦ ﻏﻤﺲ اﻟﻘﻠﻢ ﻓﻲ
ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﺑﻴﻦ أوﺑﺎﻣﺎ وﺑﻮﺗﻴﻦ
اﻟﺠﺮوح اﻟﻨﺎزﻓﺔ ﺣﻮﻟﻨﺎ وأن ﺑﺎﺧﻮس ﻓﻲ ﺑﻌﻠﺒﻚ...
ّ
اﻷدﺑﻴﺔ ﱢ
وﻳﺘﻨﺎول أﺳﺒﺎب ّ
ﺗﻮﺗﺮ
ﺗﺠﺴﺪ اﻟﻘﻴﻢ أﻧﻐﺎم إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ّ
ّ
ّ
ّ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .وﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ }ﻛﻔﺮﻧﺎﺣﻮم{ .اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ.

ﻣﺴﻚ وﻋﻨﺒﺮ
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ﺗﺸﺮف د .ﺧﻠﻮد اﻟﺮﺷﻴﺪي ﻋﻠﻰ
ورﺷﺔ اﻟﺴﻴﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ ،ﺿﻤﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ورش ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻛﻠﺒﺎء
ﻟﻠﻤﺴﺮﺣﻴﺎت اﻟﻘﺼﻴﺮة.

ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻛﻴﺞ ﻳﺆدي ﺷﺨﺼﻴﺔ
»«Spider-Man Noir

ﻛﺮوز ﻓﻲ ﻟﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻠﻢ

ﺳﺎﻣﻮ زﻳﻦ
ﻳـﺴـﺘـﻌــﺪ اﻟـﻨـﺠــﻢ ﺳــﺎﻣــﻮ زﻳ ــﻦ ﻟ ـﻄــﺮح أﻟ ـﺒــﻮﻣــﻪ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ
اﻟ ـﺨ ــﺎص ﺑـﺼـﻴــﻒ  2018ﺧ ــﻼل اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟ ـﻘ ــﺎدﻣ ــﺔ ،وذﻟ ــﻚ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ "ﻣﺰﻳﻜﺎ" ،وﻧﺸﺮ ﺳﺎﻣﻮ زﻳﻦ ﺻﻮرة
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ :ﻗﺮﻳﺒﺎ أﻟﺒﻮم
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﻣﺰﻳﻜﺎ.
وﻛﺎن اﻟﻔﻨﺎن ﺳﺎﻣﻮ زﻳﻦ ﻃﺮح أﻟﺒﻮﻣﻪ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑـﻌـﻨــﻮان "اﻟ ـﻘ ـﻤــﺮ" ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣــﺰﻳـﻜــﺎ ،وﺣﻘﻖ
ﺑــﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت
"ﻳﻮﺗﻴﻮب" ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻃﺮﺣﻪ ﻛﻠﻴﺐ "اﻟﻘﻤﺮ" ﻓﻲ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت.
ﻳــﺬﻛــﺮ أن ﺳــﺎﻣــﻮ زﻳــﻦ أﺣـﻴــﺎ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻔــﻼت ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻔﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ  6أﻛﺘﻮﺑﺮ.

ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻛﻴﺞ

ﺳﺎﻧﺪي اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
اﺣﺘﻔﻠﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺳﺎﻧﺪي وﺷﻘﻴﻘﺘﻬﺎ إﻳﻨﺎس
ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻴﻼد آﻓﺎ ،اﺑﻨﺔ ﺳﺎﻧﺪي.
وﻧﺸﺮت إﻳﻨﺎس ﺻــﻮر ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد آﻓــﺎ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ
ﺑـ"إﻧﺴﺘﻐﺮام" ،وﻋﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ" :ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺎ أﻣﻴﺮة
آﻓﺎ ،ﺑﺤﺒﻚ ﻳﺎ ﻣﻼﻛﻲ ﺣﺒﻴﺒﺔ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ،ﺣﺘﺔ ﻣﻨﻲ".
ُﻳــﺬﻛــﺮ أن إﻳ ـﻨــﺎس اﺣـﺘـﻔـﻠــﺖ ،أﺧ ـﻴ ــﺮا ،ﺑﺨﻄﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺣـﺴــﺎم ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻣــﺪﻳــﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺴﻠﺴﻞ "ﻟﻌﻨﺔ ﻛــﺎرﻣــﺎ"،
وﺗﻤﺖ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻓﻲ أﺟــﻮاء ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻢ
ﻳﺤﻀﺮﻫﺎ ﺳــﻮى اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻴﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺷﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﺮوس اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺳﺎﻧﺪي وزوﺟﻬﺎ رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل
ﻋﻠﻲ أﺑﻮﻃﺮﻳﺔ.

ﻳﺸﺎرك ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻛﻴﺞ ﺑــﺎﻷداء اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ اﻟﺮﺳﻮم
ً
اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ) ،(Spider-Man: Into the Spider-Verseﻣﺆدﻳﺎ
ﺷﺨﺼﻴﺔ "."Spider-Man Noir
وﻃــﺮﺣــﺖ "ﺳــﻮﻧــﻲ" ،ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻣــﺎرﻓــﻞ ،اﻟﺘﺮﻳﻠﺮ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ ،اﻟﻤﻘﺮر ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ  13دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،وﻳﺆدي
ﻓـﻴــﻪ دور اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ﺷــﺎﻣـﻴــﻚ ﻣ ــﻮر ،واﻟـ ــﺬي ﺣـﺼــﺪ  25ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻋﺒﺮ "ﻳﻮﺗﻴﻮب".
وﻳ ـﺸــﺎرك ﻛـﻴــﺞ ،اﻷداء اﻟـﺼــﻮﺗــﻲ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺠــﻮم ،ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺷﺎﻣﻴﻚ ﻣﻮر وﻟﻴﻒ ﺷﺮاﻳﺒﺮ وﻣﺎﻫﺮﺷﺎﻻ ﻋﻠﻲ وﺑﺮﻳﺎن ﺗﻴﺮي
ﻫـﻨــﺮي .وﺗ ــﺪور أﺣ ــﺪاث اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺣــﻮل ﻣﺎﻳﻠﺰ ﻣــﻮراﻟـﻴــﺲ ،اﻟــﺬي
ﻳـﺴـﻌــﻰ داﺋ ـﻤــﺎ ﻣــﻦ أﺟ ــﻞ اﻟـﺘــﻮﻓـﻴــﻖ ﺑـﻴــﻦ ﺣـﻴــﺎﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﻤــﺪرﺳــﺔ
ووﺿﻌﻪ ﻛﺮﺟﻞ ﺧﺎرق.

اﻟﻨﻘﺎد ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ »ﻣﻬﻤﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ«  ٦٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
رﺟﺢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺎد اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،أن ﺗﺼﻞ أرﺑﺎح ﻓﻴﻠﻢ اﻷﻛﺸﻦ "Mission:
 ،"Impossible – Falloutﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻨﺠﻢ ﺗﻮم ﻛﺮوز ،إﻟﻰ  60ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻷول
ﻣﻦ ﻃﺮﺣﻪ ،اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ  26اﻟﺠﺎري ﺑﺠﻤﻴﻊ دور اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد أن ﺗﺼﻞ إﻳﺮادات اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﻔﻴﻠﻢ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺰ
اﻟـ 48ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ،ﻓﻴﻤﺎ رﺟﺢ آﺧﺮون وﺻﻮل اﻷرﺑﺎح إﻟﻰ  65ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
اﻟ ـﺠ ــﺰء اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ﻣ ــﻦ ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ اﻷﻛ ـﺸ ــﻦ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴــﺮة ،ﻳـﻨـﺘـﻈــﺮ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ ﻃ ـﻔــﺮة ﻟﺸﺮﻛﺔ
 ،paramountاﻟﺘﻲ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  2.78ﺣﺼﻴﻠﺔ إﻳﺮادات اﻷﺟﺰاء اﻟﺨﻤﺲ
اﻷوﻟﻰ ،ﻣﻨﺬ ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ  1996ﺣﺘﻰ اﻟﺠﺰء اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ  ،2015وﺗﻮﻗﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ أن ﺗﺘﺨﻄﻰ
أرﺑﺎح اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ.
اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺗﻮم ﻛــﺮوز ،ورﻳﺒﻴﻜﺎ ﻓﻴﺮﻏﺴﻮن ،وﻫﻨﺮي ﻛﺎﻓﻴﻞ ،وﻓﺎﻧﻴﺴﺎ ﻛﻴﺮﺑﻲ،
وﻣﻴﺸﻴﻞ ﻣــﻮﻧــﺎﺟــﺎن ،وإﺧ ــﺮاج ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ ﻣــﺎك ﻛــﻮﻳــﺮي ،اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺸــﺎرك ﻓــﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺮوس ﺟﻴﻠﺮ.

ﺑﺮﻳﺎﻧﻜﺎ ﺗﺸﻮﺑﺮا ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ
اﻟﻬﻨﺪي اﻟﻤﻘﺒﻞ »«The Sky is Pink
ﺗﺼﻮر اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺑﺮﻳﺎﻧﻜﺎ ﺗﺸﻮﺑﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ اﻟﺪراﻣﻲ » ،«Bharatﻣﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻬﺎ ﺳﻠﻤﺎن ﺧﺎن ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺨﺮج ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎس
ﻇﻔﺮ ،واﻟﻤﻘﺮر ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ  ٥ﻳﻮﻧﻴﻮ .٢٠١٩

ﺗﻴﻢ ﺣﺴﻦ

ﺗﻴﻢ ﺣﺴﻦ ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻟﺠﺎﺋﺰة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ
ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺻﺎدق اﻟﺼﺒﺎح ﻋﻦ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﺳﻢ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺴﻮري ﺗﻴﻢ ﺣﺴﻦ ﻟﻨﻴﻞ
ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺿﻤﻦ ﺟﻮاﺋﺰ " "IARA AWARDSﻋﻦ دوره ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ
"اﻟﻬﻴﺒﺔ -اﻟﻌﻮدة".
وﻧﺸﺮ ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻹﻋﻼن
اﻟﺪﻋﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة ،واﻟﺘﻲ ﺿﻤﺖ ﺻﻮرة ﺗﻴﻢ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ.
ﱠ
وﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة ﺑﺎﻟﻘﻮل" :اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ،واﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻪ .ﻛﻠﻨﺎ ﻓﺨﺮ ﻟﻮﺻﻮل ﻧﺠﻤﻨﺎ
ﺗﻴﻢ ﺣﺴﻦ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﻨﺎ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺳﺎﺑﻖ .أﻟﻒ ﻣﺒﺮوك ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻮﺻﻮﻟﻨﺎ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى".
وﻛﺎن ﻋﺮض اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻬﻴﺒﺔ  -اﻟﻌﻮدة" ﺧﻼل اﻟﺴﺒﺎق
اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ اﻟﻔﺎﺋﺖ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ،ﻣﻨﻬﻢ :ﻧﻴﻜﻮل ﺳﺎﺑﺎ ،ﻣﻨﻰ واﺻﻒ،
ﻓﺎﻟﻴﺮي أﺑﻮﺷﻘﺮا ،أوﻳﺲ ﺧﻠﻼﺗﻲ وﻋﺒﺪو ﺷﺎﻫﻴﻦ.

ﺗﺸﻮﺑﺮا ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ »«Quantico
ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺠﻤﺔ ﺑﻮﻟﻴﻮود ﺑﺮﻳﺎﻧﻜﺎ ﺗﺸﻮﺑﺮا اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ
اﻟﻬﻨﺪي اﻟﻤﻘﺒﻞ ،اﻟــﺬي ﺳﻴﺤﻤﻞ ﻋـﻨــﻮان "،"The Sky is Pink
اﻟﺬي ﺳﺘﺸﺮع ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮه ﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﻓﻲ
ﻓﻴﻠﻢ "."Bharat
وﺳـﻴـﻜــﻮن اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﺗﺤﺖ ﻗ ـﻴــﺎدة إﺧ ــﺮاج "ﺷﻮﻧﺎﻟﻲ
ﺑﻮس" ،إذ ﺗﺪور أﺣﺪاﺛﻪ ﺣﻮل أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺆﺛﺮﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﻬﻨﺪ "ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺷ ــﺎدوري" ،واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ّ
اﻟﺘﻠﻴﻒ اﻟﺮﺋﻮي،
ﺳﻦ  13ﻋﺎﻣﺎ ،وﺗﺒﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض
ورﻏــﻢ ذﻟــﻚ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻗﻮﻳﺔ وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ روﺣﻬﺎ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰت ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ وﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺎت
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ "."TED
وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺖ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﺸﻒ أﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻴﺎة ﻋﺎﺋﺸﺔ وﻛﺘﺎﺑﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان "My
."Little Epiphanies
وﺳـﺘـﻘــﻮم ﺑﺮﻳﺎﻧﻜﺎ وﻓــﺮﺣــﺎن أﺧـﺘــﺮ ﺑﻠﻌﺐ دور اﻷب واﻷم
ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن زﻳﺮا وﺳﻴﻢ ﺳﺘﺠﺴﺪ دور ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻔﻴﻠﻢ .وﻧﺺ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ أن ﻳﺼﺒﺢ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
واﻟ ـﺘــﻲ ﺑــﺈﻣـﻜــﺎ ﻧـﻬــﺎ أن ﺗ ـﻜــﻮن ﻣﻠﻬﻤﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ،ﺣـﻴــﺚ ﻫﻨﺎك
اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺘﻌﺔ وﺗﺮﻗﺐ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ
اﻷﺣﺪاث واﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ.
أﻣ ــﺎ ﻓـﻴـﻠــﻢ " ،"Bharatاﻟـ ــﺬي ﻟ ــﻢ ﺗـﻨـﺘــﻪ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﺼــﻮﻳــﺮه ﺑـﻌــﺪ،
ﻳﺸﺎرﻛﻬﺎ ﺑﻄﻮﻟﺘﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﺧﺎن ،وﻫﻮ ﻣﻦ إﺧﺮاج ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎس
ﻇﻔﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪور اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ 5
ﻳﻮﻧﻴﻮ .2019
ﻓﻜﺮة اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻣﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻛــﻮري ،ﺗــﺪور ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻮري اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ  1950ﺣﺘﻰ اﻵن ،وﺳﻴﺘﻢ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻷﺣ ــﺪاث اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻣﺜﻞ إﺧــﻼء
ﻫﻨﻐﻨﺎم ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﻜﻮرﻳﺔ وإرﺳﺎل ﻣﻤﺮﺿﺎت إﻟﻰ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ،ﺣﺮب ﻓﻴﺘﻨﺎم.
ووﻓﻘﺎ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻔﻴﻠﻢ أﺗــﻮل أﺟﻨﻴﻬﻮﺗﺮي ،ﻓﺈن

اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺳﻴﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻗﺼﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻛﺒﻴﺮ وﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺔ رﺟﻞ ﺑﺪأ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻓﻲ  ،1947وﺗﻨﺘﻬﻲ أﺣﺪاث اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻓﻲ .2002
وﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻻرﺗـﺒــﺎط اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ،ﺗﺼﺪرت ﺑﺮﻳﺎﻧﻜﺎ
ﺗﺸﻮﺑﺮا واﻟﻤﻐﻨﻲ اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ ﻧﻴﻚ ﺟــﻮﻧــﺎس ﻋﻨﺎوﻳﻦ
اﻟ ـﺼ ـﺤــﻒ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ اﻧ ـﺘ ـﺸ ــﺎر ﺧ ـﺒــﺮ ﻋــﻼﻗـﺘـﻬـﻤــﺎ
اﻟﻐﺮاﻣﻴﺔ رﻏﻢ ﻓﺎرق اﻟﺴﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
ً
وأﻛﺪ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻧﻴﻚ ﺟﻮﻧﺎس ) 25ﻋﺎﻣﺎ( وﺑﺮﻳﺎﻧﻜﺎ
ً
ﺗﺸﻮﺑﺮا ) 35ﻋﺎﻣﺎ( ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻼ ﺣﻔﻞ زﻓﺎف اﺑﻨﺔ ﻋﻢ ﻧﻴﻚ ،ﻳﺪا ﺑﻴﺪ وﺑﻜﻞ
أﻧــﺎﻗـﺘـﻬـﻤــﺎ ،ﻓــﻲ ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﺣـﻴــﺚ ﻋ ـ ّـﺮف ﻧﻴﻚ
ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻳﺎﻧﻜﺎ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ.
وﻓ ــﻲ اﻟ ـﻴ ــﻮم اﻟ ـﺘــﺎﻟــﻲ ﻟ ـﻠ ــﺰﻓ ــﺎف ،اﺟـﺘـﻤـﻌــﺖ ﻋــﺎﺋـﻠــﺔ
ﺟــﻮﻧــﺎس ﺣ ــﻮل ﻣــﺄدﺑــﺔ ﻏ ــﺪاء ﻗ ــﺮب ﺷــﺎﻃــﺊ اﻟﺒﺤﺮ،
وﺣـﻀــﺮ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﻫــﺬا اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ﺑﺈﻃﻼﻻت "اﻟـﻜــﺎﺟــﻮال" ،ﻓﺎرﺗﺪت ﺑﺮﻳﺎﻧﻜﺎ ﻓﺴﺘﺎﻧﺎ
أﺑـﻴــﺾ ﻣ ــﻮردا ﺑ ــﺎﻷزﻫ ــﺎر اﻟ ــﺰرﻗ ــﺎء ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗ ــﺪى
ﺣﺒﻴﺒﻬﺎ اﻟـﺸــﺎب ﻗﻤﻴﺺ ﻛــﺎروﻫــﺎت ﻟﻮﻧﻪ أﺣﻤﺮ،
ووﺿﻊ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﻗﺒﻌﺔ ﺳﻮداء.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻇﻬﻮر ﺗﺸﻮﺑﺮا ﺑﺪور "أﻟﻴﻜﺲ ﺑﺎرﻳﺶ"
ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ " "Quanticoﻳﻌﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ
ﻓ ــﻲ ﻣـﺴـﻠـﺴــﻞ أﻣ ـﻴــﺮﻛــﻲ ،وﺣـﻘـﻘــﺖ ﻓـﻴــﻪ ﻧﺠﺎﺣﺎ
ﻛﺒﻴﺮا ،إذ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻷﻋﻠﻰ
أﺟﺮا ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،ﻛﻤﺎ
ﻇﻬﺮت اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
" "Baywatchﻣﻊ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ دوﻳﻦ ﺟﻮﻧﺴﻮن
وزاك إﻳﻔﺮون.

ﺑﺮﻳﺎﻧﻜﺎ ﺗﺸﻮﺑﺮا

ﺷﺎﻛﻴﺮا ﺗﻮاﺻﻞ ﺟﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل
ﻓ ــﻲ إﻃـ ــﺎر ﺟــﻮﻟ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤـﻴــﺔ
ﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺖ ا ﺳـ ـ ـ ـ ــﻢ " ، "E l D o r a d o
أﺣـ ـﻴ ــﺖ اﻟ ـﻤ ـﻄ ــﺮﺑ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﻮﻟ ــﻮﻣ ـﺒ ـﻴ ــﺔ
ا ﻟـﺸـﻬـﻴــﺮة ﺷــﺎ ﻛـﻴــﺮا ﺣـﻔــﻼ ﻏﻨﺎﺋﻴﺎ
ﻓــﻲ إﺳـﻄـﻨـﺒــﻮل ،وﻫــﻮ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ
ﻧـﻔـﺴــﻪ اﺳ ــﻢ آﺧ ــﺮ أﻟ ـﺒ ــﻮم ﻟـﻠـﻔـﻨــﺎﻧــﺔ
اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
وأﻗ ـ ـﻴـ ــﻢ اﻟ ـﺤ ـﻔ ــﻞ اﻟ ـﻐ ـﻨ ــﺎﺋ ــﻲ ﻓــﻲ
ﻣـﻠـﻌــﺐ ﻧ ــﺎدي ﺑـﺸـﻜـﺘــﺎش اﻟـﺘــﺮﻛــﻲ
ﻟـ ـﻜ ــﺮة اﻟـ ـﻘ ــﺪم "ﻓ ـ ــﻮداﻓ ـ ــﻮن ﺑـ ـ ــﺎرك".
وﺑـ ــﺪأت ﺷــﺎﻛ ـﻴــﺮا ،اﻟ ـﺤــﺎﺋــﺰة ﻋﻠﻰ
 12ﺟﺎﺋﺰة "ﻏﺮاﻣﻲ" اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ،
ﺟﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓــﻲ  3ﻳﻮﻧﻴﻮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻔﻠﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ
ﻫﻮ اﻷول ﻟﺸﺎﻛﻴﺮا ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل،
ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ  11ﻋﺎﻣﺎ.
وراﻓ ـ ــﻖ ﺷ ــﺎﻛ ـﻴ ــﺮا ﻓ ــﻲ رﺣـﻠـﺘـﻬــﺎ
إﻟــﻰ إﺳـﻄـﻨـﺒــﻮل زوﺟـﻬــﺎ ﺟـﻴــﺮارد
ﺑ ـﻴ ـﻜ ـﻴــﻪ ،ﻻﻋـ ــﺐ ﻧ ـ ــﺎدي ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ
اﻹﺳ ـﺒ ــﺎﻧ ــﻲ ،ووﻟ ــﺪاﻫـ ـﻤ ــﺎ ،إﺿــﺎﻓــﺔ
إ ﻟــﻰ ﻛــﻞ أ ﻓ ــﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ .وﻃﻠﺒﺖ
ﺷﺎﻛﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﻞ
ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴ ــﻢ ﺟ ـ ــﻮﻟ ـ ــﺔ ﺳـ ـﻴ ــﺎﺣـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﻬــﺎ
وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﻟﺰﻳﺎرة أ ﺑــﺮز اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل.

ﺷﺎﻛﻴﺮا
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ّ
األديب شربل شربل :ال مفر من غمس القلم في الجروح
ّ
والفن ّية والوطنيةّ
• الكتابة ّ
األدبية تجسيد للقيم اإلنسانيةّ

ً ً
ً
المقالة ًأو الدراسة ،واقعا لم يرده مجرد تسجيل ألحداث أو
لم يكن األديب شربل شربل يوما
بعيدا عن أو القصة أو ً
محيطه ،ولم ينعزل في برج عاجي ّ
حاالت بل صورا وعبرا تضع اإلصبع على الجرح بهدف التوعية واالرتقاء
يتفرج
ً
ً
على األيام وهي ّ
وتعميق ثقافة القارئ ،ناهال في ذلك كله من تجاربه الخاصة ومن تجارب
تمر فرحة حينا ومحملة
ً
ً
بالمآسي حينا آخر ،بل غاص في عمق معمعة الحياة ،عاش ويالت الحرب وطن وأرض ومواطن بقي طويال حقل اختبار لمؤامرات خارجية ال تزال
اليوم.
اللبنانية ،وآلمته الحروب التي تجري في المنطقة ،وتلمس قلمه يوميات
تداعياتها تتردد إلى ً
المواطن العادي وهمومه ومشاكله ،فعكس في كتاباته ،سواء في الرواية حول كتابه الصادر حديثا {عسل بلدي} ومجمل نتاجه كان الحوار التالي.
بيروت  -منار علي حسن

بعض أقاصيص
المجموعة يعكس
تجارب من حياتي
الخاصة ّ
ّ
كقصة
{عسل بلدي}

عـ ـن ــوان ك ـت ــاب ــك ال ـج ــدي ــد «ع ـســل
بـ ـ ـل ـ ــدي -س ـ ــردي ـ ــات» فـ ـ ـم ـ ــاذا ت ـع ـنــي
بالسرديات وما الفرق بينها وبين
القصة القصيرة؟
«عسل بلدي» مجموعة مختارات
ق ـ ـص ـ ـصـ ـ ّـيـ ــة كـ ـتـ ـبـ ـتـ ـه ــا ف ـ ـ ــي أزم ـ ـنـ ــة
أراع ف ــي تــرتـيـبـهــا
م ـت ـبــاعــدة ،ول ــم ِ
زمـ ــن ك ـتــاب ـت ـهــا .وهـ ــي تـخـتـلــف في
أطوالها ّما بين عشر صفحات (يا
باشا ،وفشة خلق) وست وأربعين
صفحة (غــازي)ّ .أمــا المشترك فيها
فـهــو ال ـســرد ،وه ــو الـخـيــط الــذهـبـ ّـي
ّ
القصصي ،س ــواء كان
فــي النسيج
ّ
كالقصة القصيرة ،أم
صغير الحجم،
ً
الكلمة
طويال ّ ،كالرواية .لذلك اخترت ّ
{سـ ــرديـ ــات} لـلـتـعــريــف ب ـه ــا ،ألن ـهــا
تــوحــي بــالــوصــف ال ـحـ ّـي الـمـتـحـ ّـرك
ّ
الحكائي
الــذي يضفي على الـنـ ّـص
ّ
القصصي حياة وحركة.
ّ
ّأما القصة فهي ،بخالف السرد،
نـ ـ ــوع أدب ـ ـ ـ ـ ّـي لـ ــه شـ ــروطـ ــه وبـ ـن ــاؤه
وعناصره ،ومنها السرد.
إلى أي مدى تعكس األقاصيص
مراحل من حياتك؟
ي ـ ـع ـ ـك ـ ــس بـ ـ ـع ـ ــض أق ـ ــاص ـ ـي ـ ــص
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ت ـ ـجـ ــارب مـ ــن ح ـيــاتــي
الخاصةّ ،
ّ
كقصة «عسل بلدي» ،فهي
ّ
ّ
واق ـع ــي ــة وح ـق ـي ـقــيــة ف ــي مـنـطـلـقـهــا،
وصـ ــادقـ ــة ف ــي زمـ ــن ح ــدوثـ ـه ــاّ .أم ــا
خاتمتها والعبرة منها فمرتبطتان
ب ــزم ــن ك ـتــاب ـت ـهــا ،ب ـعــدمــا نــال ـنــا من
عــاص ـفــة تـهـجـيــر ش ــرق ص ـي ــدا ،في
السنة  ،1985ما نالنا.
ّك ـ ــذل ـ ــك ال ـ ـ ـقـ ـ ــول فـ ـ ــي أقـ ـص ــوص ــة
«فــشــة خـلــق» الـتــي ّ
يميزها الصدق
ّ
والواقعية ،مع هامش من التفاصيل
ّ
ال ـم ـضــافــة ال ـت ــي تـحــتـمـهــا الـكـتــابــة
ّ
القصصية وتطوير السرد.
ّ
و{فـصــل مــن سـيــرة مـعــلــم» ذاتـ ّـيــة
إلى أبعد ّ
ّ
وواقعية ،وقد كتبتها
حد،
بضمير الغائب ،وهو أسلوب شائع
فــي ه ــذا ال ـنــوع مــن الـكـتــابــة ،إحــدى
ّ
بالموضوعية.
غاياته اإليحاء
ّأمــا الباقي كأقصوصة «شيكو»
فهي تحكي حكاية شيكو ميندز،
ّ
بيئي دافــع عــن غابة
وهــو مناضل
األمازون ،وال عالقة لي به.

ّ
وأم ــا «غ ــازي» و{س ــام األخـضــر»
و{أوهـ ــام ...أح ــام» و«حـيــاة...زيـنــة»،
ّ
شخصيات وأحداث
فهي تدور حول
م ــن ن ـســج ال ـخ ـي ــال ،وال ع ــاق ــة لها
ب ـمــراحــل ح ـيــاتــي ،ال م ــن قــريــب وال
من بعيد.

ترقية القراء
بـ ــرأيـ ــك هـ ــل ي ـف ـت ــرض بــال ـكــاتــب
أن ي ـضــع ي ــده ع ـلــى جـ ــروح ال ــواق ــع
فيوردها كما هي أم عليه أن يعمل
ً
خياله كي يجد بلسما لها؟
ّ
التسجيلية ،التي
تعتبر الكتابة
تنقل جروح الواقع كما هي ،كتابة
ّ
ّ
ّ
األساسي
صحفية دافعها
تقريرية
اإلخ ـب ــار ،وقـيـمـتـهــا فــي مطابقتها
ّ
الذاتية.
الواقع وابتعادها عن
ّ
األدبية ،في معظمها،
ّأما الكتابة
ّ
ّفلها أهداف سامية ،ودوافع أخالقية.
إنـ ـه ــا ّ ت ـج ـس ـيــد ل ـل ـق ـيــم اإلن ـس ــان ـ ّـي ــة
وال ـف ــن ـ ّـي ــة وال ــوطـ ـن ـ ّ ّـي ــة ...وه ـ ــي ،إذا
وصـفــت ال ــواق ــع ،فــإنـهــا تسعى إلــى
ّ
الحمية،
تحريك الضمائر ،وإث ــارة
وتــرق ـيــة الـ ـق ـ ّـراء ،وت ـثــويــر الـنـفــوس،
بغية العمل على التغيير ،بالوسائل
المناسبة.
ول ـ ـك ـ ــن ،ال ن ـس ـت ـط ـي ــع م ـط ــال ـب ــة
األدي ــب بابتكار حـلــول لما يعانيه
البشر؛ فهذا عمل الساسة والخبراء
وال ـم ـ ّ
ـؤس ّـس ــات ال ـم ـخ ـتـ ّـصــة .حسب
األديــب أنــه يضيء الطريق ،ويرفع
ّ
الصوت ،ويهز الراكد فينا.
مــا هــو دور المكان والــزمــان في
القصص؟
ن ـ ّحــن أس ـ ــرى ال ــزم ــان وال ـم ـك ــان؛
ولـكــنـنــا ،ب ـقــدرة خـيــالـنــا ،نستطيع
ت ـح ـط ـي ــم األس ـ ـ ـ ـ ـ ــوار ،والـ ـقـ ـف ــز ف ــوق
الحواجز .والمكان الذي تجري فيه
ً
أحـ ــداث الـقـصــص ق ــد ي ـكــون مغلقا
ً
ً
أو مـ ـس ــدودا ،وق ــد ي ـكــون مـفـتــوحــا،
ّ ً
متحركا ،ولكل من هــذه األمكنة
أو
ً
دالالتهّ .أما الزمان فقد يكون ماضيا
ّ
ً
ً
أو حاضرا أو مستقبال ،ولكل زمان
ّ
دالالته وإمكانية استثماره لتحقيق
ّ
القصصية.
الهدف من الكتابة
وال ـم ـهـ ّـم فــي ذل ــك كـلــه هــو حسن
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ــوضـ ـع ـ ّـي ــة ال ـم ـك ــان ـ ّـي ــة
والــوضـعـ ّـيــة الــزمــانـ ّـيــة (الــزمـكــانـ ّـيــة)،
ّ
بنائيين في
بوصفهما عنصرين
القصص.
والزمان والمكان ّ
يؤديان وظيفة
ّ
دي ـنــام ـي ـكـ ّـيــة ك ــوح ــدة مــت ـص ـلــة فــي
الـقـ ّـصــة ،إذ ال يمكننا تـصـ ّـور زمــان
من غير مكان...
وت ـ ـع ـ ــود إل ـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــاتـ ــب م ـس ــأل ــة
االنـتـقــال عـبــر الــزمــن والـتــاعــب بــه،
لتقديم ما يريد تقديمه وتأخير ما

يريد تأخيره؛ وقد لجأت في ّ
قصة
ً
«غازي» خصوصا ،إلى االسترجاع
(ال ـ ـف ـ ــاش بـ ـ ـ ــاك) ب ـش ـك ــل م ـل ـح ــوظ،
لضرورة السرد.
و بــا لـطـبــع ،نستطيع أن نالحظ
اخـ ـت ــاف زم ـ ــن ال ـح ـك ــاي ــة ع ــن زم ــن
ال ـ ـسـ ــرد ،فـ ــي ك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـق ـص ــص،
واس ـت ـخــدام ذل ــك فــي إع ـطــاء مـغــزى
ّ
محدد ّ
ّ
السردي .وال يخفى ما
للنص
للتالعب بالزمن من ّ
أهم ّية في كسر،
أو منع ،رتابة السرد.
ّ
ً
ً
يحتل الـحــوار حـيــزا واسـعــا بين
الشخصيات في المجموعة ،فهل هو
ضرورة للمشهد القصصي؟
يعتبر الحوار أحد ّ
أهم عناصر
السرد في ّ
القصة .وأحرص على
أن يأتي فــي السياق الـضــروريّ،
غـيــر مـفـتـعــل ،إلض ـف ــاء الـحـيـ ّ
ـويــة
ّ
على ّ
واقعية.
النص وجعله أكثر
والـ ـك ــات ــب ي ـل ـج ــأ إلـ ـي ــه ل ـت ـطــويــر
موضوع ّ
القصة ،والتخفيف من
رت ــاب ــة الـ ـس ــرد ،ول ـل ـم ـســاعــدة في
ّ
الشخصيات وتوضيحها
ر ســم
وال ـك ـش ــف ع ــن دواخـ ـلـ ـه ــا .وه ــو،
على ّ
أهم ّيته ،ال ّيقصد لذاته ،أو
لـلـ ّتــذكـيــر ب ــه ،وإن ـم ــا ّالسـتـغــالــه
ً
ف ــن ـ ّـي ــا ك ـم ــا يـ ـج ــب .إن ـ ـ ــه وس ـي ـلــة
ّ
شكلية للنفاذ إلى جوهر األشياء،
ًّ
ً
نستخدمها استخداما إجرائيا
بحسب مقتضى ا ل ـحــال ،لسبب
استدعائي من باطن ّ
ّ
النص.

شبكة ثقافية
بـ ــرأيـ ــك هـ ــل يـ ـفـ ـت ــرض بــال ـق ـصــة
أو الـ ـس ــردي ــة أن تـ ـغ ــوص ف ــي عـلــم
االجتماع وعلم النفس فــي تحليل
الــوقــائــع أم يـجــب أن تـضــع الخيال
في األولوية؟
ّ
ّ
اإلنسانية
صحيح أن ا لـعـلــوم
كالفلسفة وعـلــم االجـتـمــاع وعلم
ّ
ّ
معرفية مستقلة،
النفس حـقــول
ّ
ل ـ ـكـ ــل م ـن ـه ــا م ّ ـن ـه ـج ــه ووس ــائـ ـل ــه
وغاياته .ولكنها ،شئنا أم أبينا،
ّ
تختلط في نفس الكاتب ،وتشكل،
م ــع غـيــرهــا م ــن ن ـتــاجــات فـكـ ّ
ـريــة،
ّ
المتعددة المصادر.
شبكة ثقافته
وه ــو ،عـنــدمــا يـكـتــب ،ينطلق من
ّ
ّ
ّ
الخاصة،
الثقافية وموهبته
عدته

األديب شربل شربل
ف ـ {اإلنــاء ينضح بما فيه» .ولكن،
ّ
ع ـل ـي ــه فـ ــي م ـط ـل ــق األحـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،أل
ّ
القصصي
ي ـحـ ّـول ال ـنـ ّـص األدبـ ـ ّـي
إل ــى بـحــث فــي عـلـ ّـم االج ـت ـمــاع ،أو
في علم النفس ،ألنه بذلك يخرجه
م ــن ن ـط ــاق ــه األدبـ ـ ـ ـ ّـي ل ـي ـض ـعــه فــي
نطاق آخر.
ّ
أولوية الخيال أو عدم
ّأما مسألة
أول ـ ٌ
ـويـ ـت ــه ،فــراج ـعــة إل ــى شـخـصـ ّـيــة
ّ
األديب التي يجسدها أسلوبه.
إلــى أي مــدى تعكس الـســرديــات
ألـمــك مـمــا يـجــري حــولـنــا س ــواء في
الداخل أو في الخارج؟
ّ
أن ــا م ــن الـمــؤمـنـيــن بـ ــأن األدب
رسالة يجب أن توضع في خدمة
اإلنـ ـس ــان وق ـض ــاي ــاه ،لـتـسـهــم في
ترقيته ،وتحسين شــروط عيشه.
وال م ـ ـفـ ـ ّـر م ـ ــن غـ ـم ــس الـ ـقـ ـل ــم فــي
ال ـج ــروح ال ـن ــازف ــة .وق ــد سـبــق لي
أن ن ـشــرت رواي ـت ـي ــن ،ه ـمــا {غــابــة
ال ـض ـب ــاب} و{آخ ـ ــر ال ــدن ـي ــا} كــانـتــا
م ـعـ ّـبــرت ـيــن ع ـ ّـمــا أصـ ــاب إنـســانـنــا
ومـجـتـمـعـنــا تـحــت وطـ ــأة الـحّــرب
األهـلـ ّـيــة وارتــدادات ـهــا .وبـمــا أنني
ع ـش ــت ت ـج ــرب ــة ال ـت ـه ـج ـيــر الـ ـم ـ ّـرة،
ّ
الطبيعي أن تظهر جــوا نــب
فـمــن
ّ
من نتائجها في السرديات التي
ّ
تضمنهاّ {عـســل ب ـلــدي} .كــذلــك ال
يغيب عنا مــا يجري فــي الخارج
من ممارسات وأنشطة كتلك التي
ّ
البيئي ،وقد
تسهم فــي الـتــدهــور
ظـهــر ذل ــك ج ـلـ ًّـيــا م ــن خ ــال قـ ّـصــة
{ش ـي ـكــو} الـ ــذي اسـتـشـهــد بسبب
ّ
البيئي للحفاظ على غابة
نضاله
األمازون.
ِّ
هل ُيفترض بالقاص أن يركز على
صناعة اللغة واألسلوب أو التعبير

عودة إلى الرواية
حــول جــديــده يوضح األدي ــب شربل شــربــل« :ل ـ ّ
ـدي كتاب جاهز يصدر
ً
ً
قريبا ،هو مجموعة مقاالت كتبتها تباعا مباشرة على «فيسبوك» تحت
العنوان «في مثل هذا اليوم» ،وثمة مشروع عودة إلى كتابة الرواية بعد
سنوات من االنقطاع بسبب التركيز على تعريب الكتب ،وكتابة القصص
والمقاالت وغيرها»...

بعفوية وإعطاء األولوية لألحداث
وليس للغة؟
األدب ص ـن ــاع ــة ل ـه ــا ش ــروط ـه ــا
وأدواتـ ـ ـه ـ ــا .وأولـ ـ ـ ــى ه ـ ــذه األدوات
ال ـل ـغ ـ ّـة الـ ـت ــي ي ـف ـت ــرض ف ــي األدي ـ ــب
الـ ـح ــق أن يـتـقـنـهــا ويـ ـح ــرص عـلــى
ســامــة الـتـعـبـيــر بـهــا وجـمــالـ ّـيـتـهــا.
مكون من ّ
واألحداث ّ
مكونات ّ
القصة،
ً
خصوصا في القصص البوليسيّ.
ّأما أقاصيص {عسل بلدي} فليست
بــولـيـسـ ّـيــة ،وال تـضــع األح ـ ــداث في
ّ
أولوياتها.
رأس
فــي كتابك قبل األخـيــر «الموائد
المفتوحة» مقطوعات نثرية عبارة
عن مواقف في أحوال البلد والناس،
أو فرضتها مناسبات معينة ،فهل
تفرض عليك أحداث معينة استعمال
أس ـلــوب مـبــاشــر فــي الـتـعـبـيــر قــد ال
ً
يكون محبذا في القصة؟
ّ
األدبية
يختلف أسلوب المقالة
عـ ــن أس ـ ـلـ ــوب ال ـم ـق ــال ــة ال ـص ـح ـفـ ّـيــة
الـمـبــاشــرة ،ويختلف بالتأكيد عن
ّ
أسلوب ّ
القصة .فلكل مقام مقال.
في مسيرتك مع الكتابة روايات
ودراسـ ـ ـ ـ ــات ن ـق ــدي ــة وتـ ـع ــري ــب كـتــب
وتــأل ـيــف ك ـتــب مــدرس ـيــة ،ف ـهــل ثمة
قــاســم مـشـتــرك بينها أم أن كــل فن
مــن هــذه الفنون الكتابية لــه كيانه
الخاص وال تداخل بينها؟
ّ
ّ
الكتابية المذكورة
لكل من الفنون
ّ
كـيــانــه الـ ـخ ــاص ،وأدوات تـعـبـيــره،
ًّ
روائيا من
وأربابه .فقد يكون المرء
ّ ً
متخصصا في لغة ما،
غير أن يكون
ً
وقد يكون مترجما من غير أن يكون
ً
ً
أديـبــا أو روائـ ّـيــاّ .أمــا تأليف الكتب
ّ
ّ
ّ
المدرسية فيتطلب خبرة خاصة في
التعليم والتربية.
وال ـقــاســم الـمـشـتــرك ف ــي م ــا بين
ّ
األدبية المذكورة فهو إتقان
الفنون
ّ
العربية و مـمــار ســة تعليمها
اللغة
لـ ـعـ ـش ــرات ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ،وم ـحـ ّـب ـت ـهــا،
والحرص على إجادة توصيلها.

ً
«أزمنة من الفن» في القاهرة ...التاريخ مرسوما بالريشة
ً
ِّ
•  26فنانا يقدمون صورة أولية عن التشكيل المصري

المحكومون
بالحب!

مسفر الدوسري

أقول ،وما سوف أقوله غير
يسألونك عن :الشوق ،والوله ،والحنين،
ُ
مذكور في القواميس وال بالنواميس ،حتى ال أوصف بذي علم ،فما
هو إال اجتهاد في الحب ،فإن أصبت فمن الله ،وإن أخطأت فمن نفسي
وشيطان قلبي!
أما الشوق يا سادة ،فهو كالطفل المشاغب ،فيه كل ما تحب أن تراه
بطفل ،لكنه مدلل مزعج ،جميل ّ
بهي الطلعة ،إال أنه مشاكس ،وعنيد لن
ً
يتوقف عن إلحاحه في طلب حاجته ،فإن سددت بوجهه طريقا لتكرار
طلبه ،فلن تعجزه الحيلة في إيجاد طريق آخر لتكراره ،يساعده في
ً
ذلك فطنة وذكاء يجعالنك أحيانا ترضخ ساعيا لتحقيق إرادته ،فقط
من باب التقدير لهما! ورغــم شغبه وطيش تصرفاته التي قد تصل
حد الكارثية ،فإن في مالمحه سحر براءة ،وجمال مظهر ،كمن يرتل
ً
بوجه ناظره آيــات الضعف ،لذا كثيرا ما نال المغفرة وطــوي سجل
ذنبه بسبب ذلك! إال أن ذلك ال يمنع كونه مثبتا لدى األدلة الجنائية
ُ
في الحب على أنه "مسجل حذر" ،فكثير من جرائم الحب التي حدثت
على ِّ
مر التاريخ ُوجــدت قرائن تدين الشوق ،لكن لم يثبت حتى اآلن
دليل قاطع ضده ،وال أظنه يحدث!
أما الحنين ،فرجل كبير في السن ،يربي حقول الثلج في صدغيه
وذقنه ،يعالج أمر جمرة عالقة في صدره منذ وعى الدنيا .قال بعض
غزيري العلم إنــه عيب خلقي يمكن إصــاحــه ،فيما يرفض هو ذلك
ً
ً
ً
رفضا قاطعا ،فقد نذر عمره حارسا لتلك الجمرة من عواصف الثلج
التي بقي معظم مالمح وجهه ،وإن سألت حارس الجمر عن حكمته
في فعل ذلك ،أجابك من وراء شباك بياض في وجهه :إنها شعلة الحب!
كلما نما شيب الرماد بوجه تلك الجمرة ،أطعمها بعض الذكريات،
فيعود وجهها متوردا ،تسري الداء في عروقهُ .يذكر أن بعض حراس
الحنين لم يجدوا ما يطعمونه للجمرة تلك ،فأكلها الرماد ،وأسدل
الستار على قصة حب في مكان ما!
الحنين حارس الدفء في سجن الغرام! كلما خبا وهج جمرة حطب
لها من األغصان اليابسة في شجرة الحب ووضعه بجوفها ،فالمحبون
ً
الذين يتركون أشجار حبهم لليباس ،لن يكونوا عونا للحنين في
حراسة تلك الجمرة ،وان مآلها للرماد.
أما الوله ،فهو حارس السجن الذي يقبع فيه ذلك الطفل المسجل
حــذر ،والعجوز الطاعن في الجمر ،لقضاء محكوميتهما ،وهــو آمر
السجن في ذات الوقت .وحساسية الوله أنه ملزم بمهمتين؛ األولى أن
يرتكب مغامرة إعطاء الطفل أقصى ما يمكن من الحرية ،مع احتمال
ما قد يسببه ذلك من أفعال قد تكون قاتلة للحب .والمهمة الثانية بذل
جهد دائم ومستمر إلعانة الرجل العجوز على الوفاء بنذره ،من خالل
حماية الشجرة من اليباس ،فكلما يبس غصن فيها ّ
ورق آخر ،ومنح
ً
غصنا آخر لينا ،أي غلطة في هاتين المهمتين ،جرح لن يسهل رتقه!
هؤالء هم المحكومون بالحب ،وهذه أوصافهم ،وأعوذ بالحب إن
قادني الزلل!

مكتبة الكويت الوطنية تقيم
نشاط القراءة الصيفي
تقيم مكتبة الكويت الوطنية نشاط القراءة الصيفي ،لتشجيع القراءة
وارتياد األطفال والناشئة والشباب المكتبة الوطنية ،ويتكون البرنامج
العام لفعاليات النشاط من شقين ،األول مسابقات في القراءة ،واآلخر
مناشط متنوعة لألطفال والشباب.
وتنطلق الفعاليات في الخامس عشر من يوليو الجاري وحتى العاشر
من شهر سبتمبر المقبل ،طوال أيام األسبوع باستثناء يومي الجمعة
والسبت .ومن هذه الفعاليات ،ورشة عمل المهارات المعلوماتية للمكتبة
الوطنية لفئتي األطفال والشباب تقدمها د .إقبال العثيمين السابع عشر
من الجاري.
ً
وتقيم المكتبة أيضا ندوة "كتاب الشهر" لعيسى يحيى دشتي عن كتاب
"زيارة الدولة لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح
األحمد للمملكة المتحدة ".
إلى ذلــك ،تنظم المكتبة ورشــة عمل "هيا نكتب حكايات لألطفال د.
إيمان طعمة الشمري ،وورشة عمل تعليم فن التصوير للمصور عبدالعزيز
الدويسان ،وورشة قصص لألطفال تقدمها األديبة منيرة العيدان ،وورشة
لتشجيع رسوم األطفال ،كما يشمل البرنامج بعض العروض السينمائية
التربوية والترفيهية لألطفال وأنشطة أخرى متنوعة.

حصاد

آثار مصرية قديمة في الصين

استضاف غاليري «بيكاسو
موجات تطور تاريخ الفن التشكيلي المصري،
تعكس
جديدة
في إطاللة فنية
ً
ً
ً
ً
ّ
للفنون» بالقاهرة أخيرا معرضا جماعيا بعنوان ّ«أزمنة من الفن» ،شارك فيه  26فنانا قدموا أعمالهم على
اختالف اتجاهاتها ومدارسها التشكيلية لتمثل بتنوعها دفتر أحوال الوطن.
القاهرة -محمد الصادق
ّ
يستمر حتى
افتتح معرض «أزمنة من الفن» الذي
نهاية الشهر الجاري وزير خارجية مصر السابق نبيل
ّ
فهمي ،وأكد بالمناسبة دور األعمال الفنية وإسهامها
في بناء الشخصية والتنمية البصرية.
والمعرض فرصة ثمينة لمن يريد أن ّ
يكون صورة
أول ـيــة تـبــدو عــامــة عــن الـفــن التشيكلي الـمـصــري ،إذ
ّ
يضم أعمال أجيال مختلفة من الفنانين في مختلف
المجاالت التشكيلية ،بداية من الــراحــل الكبير سيد
عبد الــرســول ( ،)1995-1917الــذي كــان بــدوره متعدد
االن ـش ـغ ــاالت الـفـنـيــة ،ف ـم ــارس ف ــن الـتـصــويــر الــزيـتــي
والـغــرافـيــك ،بــاإلضــافــة إلــى الـخــزف والـفـخــار ،وتميز
إنتاجه الغزير باستلهامه الطابع الشعبي والتعبير

عن الحياة في الريف وفي أعماله صدى للفن الفرعوني
مع مالمح من الفن القبطي ،وقد جمعها في أسلوب
خاص مميز.
ً
فــي الـمـعــرض إذا يـجــد الــزائــر أع ـمــاال لـهــذا الفنان
الكبير تمتاز بالخصوصية والدفء إلى جانب أعمال
علي الغزولي ،وهــو مخرج درس في قسم التصوير
بكلية الفنون التطبيقية وتخرج فيها في عام ،1956
ثم أنجز الــدراســات الحرة في كلية الفنون الجميلة،
وتابع دراسته في إيطاليا ،وتخصص طوال مسيرته
الفنية في إخراج األفالم التسجيلية القصيرة .وأعمال
الغزولي الذي تجاوز الثمانين من العمر توثق لكثير
من جوانب الحياة في مصر ،وهو يقدم في المعرض

من المعرض

لــوحــاتــه عــن عــالــم الـنــوبــة بشكل تـجــريــدي مــن خــال
تداخل أشكال وكتل بشرية في حالة امتزاج بكل ما
تحمله من مشاعر مستفيضة .بدوره ،يقدم مصطفى
رحـمــة لوحته بـعـنــوان «جـمـهــور الـســت» حيث سجل
الجماهير فــي لحظة انـتـظــار حـفــات كــوكــب الـشــرق
أم كلثوم.

برعاية مشتركة بين المتحف الصيني والمتحف المصري في
تورينو بإيطاليا ،افتتح معرض {هدايا نهر النيل -معرض اآلثار
ً
الثقافية لمصر القديمة} أخيرا داخل متحف مقاطعة لياونينغ
(شمال شرقي الصين) ،ويستمر حتى  16سبتمبر المقبل.
يضم المعرض نحو  230قطعة مــن اآلث ــار المصرية يمتد
تاريخها بين أقدم األســرات في مصر القديمة وحقبة العصر
ً
الروماني ،وتضم المعروضات قطعا تمثل تمثال {أبو الهول}،
ونماذج للمومياوات الفرعونية ،وورق بردى ،وتمائم ،إلى جانب
قطع من جداريات فرعونية عليها نقوش باللغة الهيروغليفية.

تجريد وأجيال مختلقة

إحدى اللوحات

لوحة الفالحة

ّ
تتميز أعمال سمير فؤاد بعنصر الحركة ،فهو يهتم
بتسجيل الناس أو الموجودات في الحياة اليومية
في شكل حركي فتبدو وكأنها تتحرك ،وتبرز لوحات
رمضان عبد المعتمد تفاصيل الحارة المصرية التي
يغلب عليها الضجيج واالزدحام والتكدس ،فيما ّ
يقدم
فريد فاضل صيحة تشكيلية لفالحة شابة حسناء
تحمل جرتها من ماء النيل ،وترسم ابتسامة مشرقة
تمأل الدنيا باألمل والحب والدفء.
أمــا محمد ال ــدم ــراوي فتتميز لــوحــاتــه بالتجريد
الهندسي والبناء الرياضي للعمل الفني حيث النظام
هو العنصر األساسي ،وقد تعامل الفنان مع المعاني
والمفاهيم الكامنة فــي وعيه الفني ،وحملت أعمال
ً
علي حسان مشاعر الجنوب ،خصوصا مدينة األقصر،
حيث البشر والعربات والحنطور ،ورصدها بإحساس
فني مؤثر وحــرص على تصويرها بــألــوان متوازنة
تالمس الواقع.

من معرض «أزمنة من الفن»

شباب
بجوار أعمال الرواد واألساتذة تجد أعمال
فنانين شباب ،منهم رانيا جاد وندى محروس
ومهنى ياؤد .وتنوع األجيال ليس سمة هذا
المعرض الوحيدة ،فكل فنان من هؤالء يحمل
ً
ِّ
ويعبر عن تجربة
اتجاها مختلفا عن غيره،
فنية متمايزة .ويعد معرض أزمنة من الفن
إطاللة جديدة من دفتر أحوال مصر لمجموعة
من الفنانين أضافوا الكثير من وجدانهم.

من أجواء المعرض

توابل ةديرجلا

•
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أمسية موسيقية لخالد مزنر على أدراج معبد باخوس في بعلبك
• أنغام كالسيكية إفريقية شرقية و{كفرناحوم» الحاضر األكبر

١٥

مزاج

أخبار النجوم

كنجي جيراك يبدع
في «مهرجانات جونية الدولية»

قبيل افتتاح مهرجانات بعلبك الدولية في العشرين من يوليو
الجاري مع «بعلبك تتذكر أم كلثوم» ،شهد معبد باخوس في
ّ
القلعة الضخمة حفلة موسيقية ّقدمها الفنان اللبناني خالد مزنر،
هدفها دعم لجنة مهرجانات بعلبك التي بدأت الصعوبات المادية
تثقل كاهلها ،رغم دعم وزارات لها من بينها الثقافة والسياحة،
ال سيما أن ضخامة البرنامج الذي تحضره يفرض عليها نفقات
باهظة ،مع ذلك تحرص على الحفاظ على مستوى رفيع يليق بهذه
القلعة الضخمة حارسة التاريخ األبدية.
بيروت  -ةديرجلا

•

مزنر أعاد
ترتيب موسيقى
{كفرناحوم}
وتطويرها
لتناسب حفلة
من هذا النوع

قـ ـ ـ ـ َّـدم الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــي خـ ــالـ ــد م ــزن ــر
ف ــي رحـ ــاب مـع ـبــد ب ــاخ ــوس أمـسـيــة
مــوس ـي ـق ـيــة – غ ـنــائ ـيــة -سـيـنـمــائـيــة
م ـ ـن ـ ــوع ـ ــة ،ت ـ ــراف ـ ـق ـ ــت م ـ ـ ــع مـ ـش ــاه ــد
مـ ـخـ ـت ــارة مـ ــن ف ـي ـل ــم {كـ ـف ــرن ــاح ــوم}
ل ـل ـم ـخــرجــة ن ــادي ــن ل ـب ـك ــي ،ال ـحــائــز
جــائــزة لجنة التحكيم فــي مهرجان
{كــان السينمائي} بــدورتــه الحادية
والسبعين ،في مايو الماضي.
وعلى مدى نحو الساعتين ،أمتع
الـفـنــان مــزنــر الـحـضــور بموسيقاه
ال ـم ـف ـع ـم ــة ب ــال ـم ـش ــاع ــر وال ـن ــاب ـض ــة
ً
ب ــالـ ـحـ ـي ــاة ،وش ـ ـ ـ ــارك عـ ــزفـ ــا وغـ ـن ــاء
ً
وت ـع ــري ـف ــا إلـ ــى ج ــان ــب األورك ـس ـت ــرا
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـم ــايـ ـسـ ـت ــرو ال ـف ــرن ـس ـي ــة
م ـ ــاري ج ـ ــان س ـي ــري ــرو ون ـخ ـب ــة مــن
الموسيقيين ،على غــرار األوكرانية
أنــاس ـتــازيــا بـيـتــرشــاك عـلــى الـكـمــان
وعازف األوكرديون ماريو ستيفانو
ً
ب ـي ـتــرودارك ،فـضــا عــن موسيقيين
أفارقة.

كنجي جيراك

جانب من األمسية
رح إحكي لك حكايتي قولي لي
أنــا مـيــن؟» ،و{ي ـمــي» ،و{حشيشة
ق ـل ـب ــي» و{يـ ـمـ ـك ــن لـ ــو فـ ــي بـيـنــي
وبينك حكي كنا حكينا» ،ومن
ال ـم ـق ـطــوعــات «رقـ ـص ــة الـ ـم ــوت»،
و{تــانـغــو الـكــرامـيــل» ،و{مشكل»،
و{وينو الحلو».
وعلى جــدار «معبد باخوس»
فـ ـ ــي أعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح ،ع ــرض ــت
مـشــاهــد م ــن «ك ـفــرنــاحــوم» ال ــذي
يسلط الضوء على معاناة طفل

س ـ ـ ــوري ن ـ ـ ــازح ه ـج ــرت ــه ال ـح ــرب
وسوء تعاطي أسرته معه ،وبعد
اض ـ ـط ـ ــراره إل ـ ــى ال ـع ـي ــش وس ــط
ظـ ــروف قــاس ـيــة وص ـع ـبــة ،تـمــرد
عـلــى انـتـهــاك حـقــوقــه اإلنسانية
ووص ـ ــل ب ــه األم ـ ــر إلـ ــى مـقــاضــاة
والـ ــديـ ــه .ي ــذك ــر أن ال ـف ـي ـلــم ت ـبــدأ
ع ــروض ــه ف ــي ل ـب ـنــان والـمـنـطـقــة
العربية في الخريف المقبل.
الــافــت أن مــزنــر أع ــاد ترتيب
وتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــر م ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــى فـ ـيـ ـل ــم

{ك ـفــرنــاحــوم} لـتـصـبــح مناسبة
ل ـح ـف ـلــة م ــن ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع ،ف ـمــزج
فيها الكالسيكية والموسيقى
اإلف ــري ـق ـي ــة واألن ـ ـغـ ــام ال ـشــرق ـيــة،
فاستمتع الجمهور بها ورددت
أعمدة بعلبك الضخمة صداها...
فـ ــي نـ ـه ــاي ــة الـ ـحـ ـفـ ـل ــة ،ح ــرص
م ــزن ــر ع ـل ــى ت ــوج ـي ــه ت ـح ـيــة إل ــى
ً
ال ـم ـش ــارك ـي ــن فـ ــي ال ـع ـم ــل ع ــزف ــا
ً
وغـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،طـ ــال ـ ـبـ ــا إلـ ـ ـ ــى زوج ـ ـتـ ــه
المخرجة نادين لبكي وولديهما

وبـطــل فيلم {كـفــرنــاحــوم} الفتى
زين يونس ،الصعود إلى المسرح
لمشاركته فــرحــة الـنـجــاح ونيل
نصيبهم من تصفيق الجمهور
وإعجابه.
كانت لجنة مهرجانات بعلبك
نشرت قبيل الحفلة شريط فيديو
تبدو فيه المخرجة نادين لبكي
وه ــي تـشــرف حـتــى عـلــى طريقة
وضـ ــع ال ـك ــراس ــي ع ـلــى الـمـســرح
واإلضاءة والصوت.

نغمات التينية

كالسيكية ولمحات شرقية
اس ـ ـت ـ ـح ـ ـضـ ــرت تـ ــول ـ ـي ـ ـفـ ــة م ــزن ــر
م ــوسـ ـيـ ـق ــاه الـ ـتـ ـص ــوي ــري ــة ل ــأف ــام
الـ ـث ــاث ــة الـ ـت ــي أخ ــرج ـت ـه ــا زوج ـت ــه
نادين لبكي{ :كراميل} و{هأل لوين}
و{كفرناحوم} ،فجمعت بألحانها بين
الموسيقى الكالسيكية الغربية وبين
ً
الـلـمـحــات ال ـشــرق ـيــة ،خ ـصــوصــا مع
أوتــار {القانون} واألنـغــام األفريقية
واألج ــواء االحتفالية الدينية التي
ب ـ ــدت مـ ــن خ ـ ــال مـ ـش ــارك ــة {ك ـ ـ ــورال
الـقــديـســة رف ـقــا} بــردائ ـهــا المالئكي
األبيض ،المتحلقة في أعلى المسرح
حول شموع مضاءة ،فأضفت لمسة
خشوعية على المشهد.
كــذلــك أدت الـفـنــانــة الـســوريــة
رش ــا رزق بـصــوتـهــا األوب ــرال ــي
الـشـجــي خـمــس أغ ـن ـيــات« :سكر
يا بـنــات» ،و{مرايتي يا مرايتي

خالد مزنر

ُو ل ــد فــي  24سبتمبر ،1974
ّ
ٍّ
مـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ـ ّـي ،وم ـ ـ ــؤل ـ ـ ــف ،ومـ ـغ ــن
وشــاعــر .ورث حــب الموسيقى
والــدتــه ،فهي عــازفــة قيثارة
مــن ّ
ومـغــنـيــة عــاشــت ف ــي المكسيك
وكانت تدندن البنها في طفولته
نغمات التينية ووضعته على
درب اآلالت الـمــوسـيـقـيــة الـتــي
مألت حياته فيما بعد.
ف ــي ال ـتــاس ـعــة م ــن ع ـم ــره بــدأ
ّ
تعلم ا لـعــزف ّ على البيانو لكن
ّ
المستمر فرضا
الحرب والتنقل
عليه استبدال به القيثارة وآالت
يسهل نقلها.
في الثامنة عشرة من عمره،
ّ
الـ ـتـ ـق ــى ال ـ ـمـ ــؤلـ ــف ال ـم ــوس ـي ـق ــي
ّ
بــوغــوس جيالليان الــذي علمه

قــواعــد التأليف الموسيقي من
خالل تقطيع وتحليل لحن لباخ.
ألــف موسيقى أفــام عــدة نالت
ف ــي مـعـظـمـهــا ج ــوائ ــز م ــن بـيـنـهــا:
{بـ ـي ــروت ب ـعــد ال ـح ــاق ــة} ،و{س ـكــر
بـ ـن ــات} ،و{م ـي ـل ــودرام ــا حـبـيـبــي}،
و{ه ــأ ل ــوي ــن؟} ،و{ري ـ ــو ...أحـ ّـبــك}،
و{كفرناحوم} ،و{يوميات شهرزاد}.
ال يـقـتـصــر عـمــل خــالــد مــزنــر
على موسيقى األفالم فهو كاتب
ً
ٍّ
ومغن أيضا .يجد عمله جذوره
ّ
في أنماط مختلفة تتنو ع بين
الموسيقى الكالسيكية والجاز
وال ـن ـغ ـم ــات ال ـش ــرق ـي ــة وألـ ـح ــان
ال ـب ـحــر ال ـم ـت ـ ّ
ـوس ــط ،ك ــذل ــك بين
الـ ـش ــورو ال ـب ــرازي ـل ــي والـتــانـغــو
األرجنتيني.

المجلس األعلى لإلعالم يشكل لجنة جديدة للدراما المصرية
النقاد يعتبرون مراقبة األعمال التلفزيونية وصاية على الفن

القاهرة – هيثم عسران

المنتج محمد
ّ
العدل أكد أن
لجنة الدراما
ال تؤدي أي
دور على أرض
الواقع

ً
ّ
وأك ــد أن لجنة الــدرامــا ال دور حقيقيا
ً
تــؤديــه عـلــى أرض ال ــواق ــع ،خـصــوصــا أن
تاريخ الدراما التلفزيونية لم يعرف هذا
النوع من المحاذير التي ترغب هذه الجهة
ً
في تطبيقها ،مشيرا إلى أن االعتراضات
ً
على تأسيسها ال تــزال قائمة ،خصوصا
أن الحديث عن األخالقيات في المسلسالت
ِّ
طوال الوقت يشكل نظرة ضيقة إلى األمور،
ألنـهــا ال يجب أن تـكــون المعيار الوحيد
لتقييم األعمال.

حق الرقابة
واعتبر الناقد عمرو شوقي محاوالت
المجلس األعلى لإلعالم مراقبة األعمال
ً
ً
الدرامية نوعا جديدا من الوصاية على
ً
الـفــن ،مطالبا ب ـضــرورة رفــض عمل هذه
ً
اللجنة ،خصوصا أن وجودها يزيد عدد
الجهات الرسمية التي ُيفترض أن لها حق
الرقابة على األعمال الدرامية ،ما يؤدي
إلى مشكالت رقابية.
وأضاف شوقي أن األزمة الراهنة تكمن
فــي ع ــدم وض ــوح اخـتـصــاصــات اللجنة،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن ال ـم ـج ـلــس رب ـم ــا يـفــرض
رؤيته على التلفزيون المصري وقنواته
المختلفة ،لكن تطبيق ذلك على القنوات
الخاصة هو {خنق} للحرية.

توصيات اللجنة المستقبلية
محمد العدل

األمين العام للمجلس األعلى لإلعالم،
ّ
أح ـمــد سـلـيــم ،أك ــد أن ـهــم فــي ص ــدد إعــان

ماريو حدشيتي
ّ
ّ
ّ
إلطالق فيديو كليب
اللبناني ماريو حدشيتي
يستعد الفنان
ّ
ّ
ّ
أغنيته {أوعا الغلط} بعد أيام قليلة على الشاشات اللبنانية
ّ
العربية ،ليكون ّأول كليب في مسيرته
وعدد من شاشات التلفزة
ً
رسميا بعد إطالقه أغنيته األولى {ما بصحّ
ّ
الفنية التي بدأت
ّ
ً
ً
إل الصحيح} والقت رواجا جيدا.
ّ
تتمحور ّ
ّ
يتحمل أغالط
لبناني
قصة الفيديو كليب حول زوج
ّ
ّ
سيتصرف ماريو
المنزلية .فكيف
زوجته المتعلقة بواجباتها
ّ
معها؟ يتولى التصوير المخرج سام ّ
النبطية
كيال في منطقة
جنوب لبنان .و{أوعا الغلط} من كلمات فارس اسكندر وألحانه،
وتوزيع عمر ّ
صباغ.

نجوى كرم

رأي النقد
عضو اللجنة السابقة الناقدة خيرية
البشالوي أكدت لـ {الجريدة» أهمية الدور
ً
الـمـنــوط بــالـلـجـنــة ،خـصــوصــا أن الــدرامــا
ِّ
الـتـلـفــزيــونـيــة ت ـشــكــل وع ــي األمـ ــة ف ــي ظل
ارتفاع نسبة الجهل ،مشيرة إلى أن أسباب
استقالتها وزمالئها عدم تفعيل قراراتهم.
كذلك أشارت إلى أهمية أن تعمل اللجنة
المقبلة على ضرورة التحرك في دعم أعمال
ِّ
وتقدم بطوالت
تزيد من ثقافة المواطنين
حقيقية وتناقش قضايا المجتمع بطريقة
تسهم في بنائه ،مؤكدة أن التحديات التي
ً
تواجه المجتمع المصري كبيرة ،خصوصا
في ظل حالة التربص من األعداء.

ماريو حدشيتي ِّ
يصور {أوعا الغلط}

نجوى كرم تخطف األنظار
بصورة جديدة

يستعد المجلس األعلى لإلعالم في مصر إلعالن التشكيلة الجديدة للجنة الدراما واختصاصها مراقبة
المسلسالت قبل السماح بعرضها ،وحذف ما ترى فيه تجاوزات .وكان رئيس اللجنة السابقة المخرج محمد
فاضل ّقدم مع بقية األعضاء استقالة جماعية بعد شهر رمضان الفائت ،نتيجة ما لمسوه من تجاهل لمطالبهم
وتوصياتهم ،كما قالوا ،باإلضافة إلى تعرضهم لهجوم وانتقاد.
يشكل المجلس األعلى لإلعالم في مصر
لجنة الــدرامــا خــال الفترة المقبلة ،قبيل
بدء عرض المسلسالت الجديدة في موسم
الخريف ،لتباشر عمل اللجنة القديمة التي
استقالت ،وهــي اختصاصات يــرى فيها
ً
البعض تعارضا مع دور هيئة الرقابة على
المصنفات الفنية .ولكن المجلس ينفي
ً
ذلــك ،علما بأنه حــذف مشاهد مــن أعمال
ً
درامـيــة عرضت فعال فــي الشهر الفضيل
ً
مرجعا األمر إلى حداثة القرار ،باإلضافة
إلى ضيق الوقت الذي لم يسمح للصانعين
ً
بعرض الحلقات مبكرا على اللجنة.
وكــانــت لجنة ال ــدرام ــا الـســابـقــة حذفت
م ـشــاهــد م ــن مـسـلـسـلــي «ف ـ ــوق ال ـس ـحــاب»
و{ضـ ــد م ـج ـهــول» عـلــى اع ـت ـبــار أن ـهــا غير
الئقة ،كذلك أصدرت توصيات عدة انتقدت
فيها الصانعين قبل أن ّ
تتقدم باستقالتها.
فــي هــذا الـسـيــاق ،يـقــول المنتج محمد
الـ ـع ــدل أن ص ــان ـع ــي الـ ــدرامـ ــا ل ــم ي ـعــرفــوا
طبيعة عمل اللجنة على وجــه الــدقــة وال
ً
اخـتـصــاصــاتـهــا ،ورب ـم ــا األع ـض ــاء أيـضــا
تـ ـق ــدم ــوا بــاس ـت ـقــال ـت ـهــم ل ـش ـع ــوره ــم ب ــأن
المهمات التي اعتقدوا أنها أوكلت إليهم لم
ً
ُت َّ
فعل ،مشيرا إلى أن مشاهدة المسلسالت
قبل العرض اختصاص أصيل للرقابة على
المصنفات الفنية.

في أجــواء أمسية ساحرة من فعاليات {مهرجانات جونية
الدولية} بلبنان في نسختها السنوية الثامنة ،اعتلى النجم
الفرنسي كنجي جيراك المسرح المفتوح على الهواء الطلق،
ً
حاصدا فرح الحضور بإطاللته وأسلوبه.
تفاعل الجمهور الــذي غطى المدرجات مع أعمال المغني
الحامل قيثارة األن ــس ،والـحــائــز المرتبة األول ــى فــي برنامج
 .The Voice Franceوازدادت الحماسة في التماهي مع ألحانه
وأغانيه المعروفة من بينها  .Les yeux de mamaسجل جيراك
أول أغنية خاصة به عام  ،2014ليعود بعدها ويطرح ألبومين
سرعان ما احتال الصدارة والجوائز.
ً
و مــع حلوله ضيفا على جــو هــرة المتوسط مدينة جونية
بدعوة من لجنة مهرجاناتها الدولية ،ها هو يسجل مكانة
لــه بـيــن أه ــل لـبـنــان وزائ ــري ــه ،ويـعـكــس ن ـجــاح المنظمين في
استقطاب النجوم وتثبيت رضا الجمهور الواسع من مختلف
الربوع اللبنانية.

المخرج محمد فاضل
الـتـشـكـيـلــة ال ـجــديــدة لـلـجـنــة خ ــال األي ــام
ً
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أن ال ـ ـتـ ــأخـ ــر م ــرت ـب ــط
بالحرص على التمثيل الـعــادل لمختلف
صــان ـعــي ال ــدرام ــا وال ـت ــوص ــل إل ــى تــوافــق
بين المرشحين كي يقوموا بدورهم على
أكمل وجه.
وأوضـ ــح أن الـتـشـكـيــل ال ـجــديــد للجنة
ّ
سيضم ممثلين عن النقابات الفنية بناء
ً
على ترشيحات من مختلف النقابات ،الفتا
إلى ضرورة تقييم عمل اللجنة المستقيلة
ً
ومناقشة التوصيات التي قدمتها تمهيدا
لتطبيقها أو إ ع ــادة مناقشتها وطرحها
على األعضاء الجدد خالل الفترة المقبلة.
ون ـ ـفـ ــى أن ي ـ ـكـ ــون الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ت ـج ــاه ــل
توصيات اللجنة األولى ،وهو ما ذكرته في
ً
استقالتها ،مؤكدا أن ثمة توصيات صدرت
فيها قــرارات من المجلس ،ومن الطبيعي

ً
أال ُيستجاب لبعضها ،خصوصا إن كانت
تحتاج إلى إعادة مناقشة واالستماع إلى
وجهات نظر مختلفة.

أزمة اختيار
يواجه المجلس األعلى لإلعالم أزمة في اختيار أعضاء الـلـجـنــة مــع اع ـتــذار
ً
عدد من الصانعين عن عدم االنضمام إليها تجنبا لالنتقادات المتوقعة أو
لعدم االقتناع بفائدتها وطبيعة عملها.
ومن أبرز المعتذرين عن رئاسة اللجنة الناقد الفني يوسف شريف رزق الله الذي
برر موقفه بانشغاله في العمل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ،والكاتب يسري
الجندي الذي أرجع األمر إلى أسباب صحية.

خطفت نـجــوى كــرم األنـظــار بـصــورة جــديــدة نشرتها على
حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي .وشمس األغنية
ً
اللبنانية المتجددة والمتألقة دوما استقبلت موسم الصيف
بإطاللة جديدة.
وحـصــدت الفنانة اللبنانية آالف التعليقات التي أشــادت
بجمالها المتوهج .وهي كانت زارت االستوديو خالل الساعات
الماضية لوضع اللمسات النهائية على أعمال جديدة تبصر
النور في الفترة المقبلة .من جهة أخرى ،تشارك ضمن لجنة
تحكيم برنامج {أرابز غات تالنت} في موسمه السادس والذي
بدأ البحث عن المواهب في بلدان عربية.

سيلفيو سركيس ومليونا مشاهدة

سيلفيو سركيس وتيم حسن
نشر الممثل اللبناني سيلفيو سركيس على حسابه على
{إن ـس ـت ـغــرام} خـبــر وص ــول مـشـهــده مــن {الـهـيـبــة ال ـع ــودة} إلــى
مليوني مشاهدة على {يــوتـيــوب} .وبعد التدقيقّ ،
تبين أنه
ّ
يحتل المرتبة الخامسة في الئحة مشاهد المسلسل ،بحسب
أرقام المشاهدة.
وأعرب سيلفيو عن سعادته بالمشاركة في المسلسل ،ولو
بدور صغير كان له وقع كبير في نفوس المشاهدين.
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ً
قصصا ّ
مشوقة دارت في أروقة الرئاسة
يروي لنا رودز
طوال أكثر من  10سنوات عمل بن رودز في قلب
فريق إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما .بدأ مسيرته األميركية ومكاتب إدارتها ،وحكايات مثيرة لالهتمام
ً
ً
أوال ثم أصبح المستشار الثاني لم تتسرب إلى العلن ،كذلك َّ
يتطرق إلى العالقة التي
الرئيس
لخطابات
كاتبا
ً
وأخيرا المساعد ّ
برئيس برهن أنه من القامات التاريخية للواليات
ربطته
المقرب من
لقضايا األمن القومي،
ٍ
المتحدة.
الرئيس الذي كان يلجأ إلى خبراته في مجاالت عدة.
يكشف رودز في الحلقة الخامسة أحاديث تضمنتها
روتينه اليومي كان يبدأ في البيت األبيض بجولة أفق
سياسية ِّ
يحضرها للرئيس في مكتبه الخاص ،وقد جال اتصاالت هاتفية بين أوباما وفالديمير بوتين ،ويتناول
العالم مع أوباما ورافقه في مراحل مفصلية من رئاسته أسباب ّ
توتر العالقة بين الرئيسين ،كذلك يتطرق
إلى مطالبة البعض الرئيس األميركي بقصف األسد
شهدت عواصف سياسية ووالدة قرارات حاسمة.
في كتابه ( THE WORLD AS IT ISالعالم كما هو) وتسليح األوكرانيين.

{لو أنه واثق
بنفسه لما طلب
تصويره على
الحصان وهو
عاري الصدر}
قال أوباما
ً
واصفا بوتين

ت ــده ــورت عــاقـتـنــا مــع روس ـيــا بــوتـيــرة
م ـت ــزاي ــدة م ـنــذ إع ـ ــادة ان ـت ـخ ــاب فــاديـمـيــر
ً
بوتين رئـيـســا لـلـبــاد .يـبــدو أنـنــا أخطأنا
حين افترضنا أنه يدعم التقدم الذي حققته
خطة «إعادة ضبط العالقات» خالل الوالية
الــرئــاسـيــة األولـ ــى ،أي مـعــاهــدة «س ـتــارت»
الجديدة والعقوبات على إيــران وانضمام
روسيا إلى منظمة التجارة العالمية .لقد
أزاح مدفيديف من طريقه كي يعلن ّ
تحسن
العالقات مع الواليات المتحدة .عندما زار
ً
البلد في عام  ،2010ألقى خطابا في منطقة
«السيليكون فــالــي» وك ــان يــرتــدي الجينز
ويقرأ ّ
نصه من جهاز «آي باد» في محاولةٍ
م ـن ــه إلظـ ـه ــار روسـ ـي ــا بـ ـص ــورة م ـعــاصــرة
َ
ومستحدثة.
ل ـكــن ال ش ــك ف ــي أن بــوت ـيــن ك ــان يــراقــب
بقلق مـتــزايــد االحـتـجــاجــات الـتــي اندلعت
ضد الفساد وأطاحت بحكام دكتاتوريين
قــدامــى ،والح ــظ أس ـعــار الـنـفــط الـتــي بــدأت
تتراجع .ترافق انتخابه في عام  2012مع
تظاهرات واسعة ونشوء معارضة مؤثرة.
وعندما عاد إلى السلطة ،توقف الزخم في
العالقات األميركية الروسية.
في المرة األولى التي تقابل فيها أوباما
مع بوتين بعدما عاد إلى موقع الرئاسة،
تــأخــر الرئيس الــروســي فــي الحضور ولم
ـأت ق ـبــل مـ ــرور  45دق ـي ـقــة ع ـلــى الـمــوعــد
يـ ـ ِ
األصلي ،ورفــض خوض نقاشات إضافية
حول خطط السيطرة على األسلحة والدفاع
الصاروخي .كذلك ،تابعت روسيا دعمها
غير الـمـشــروط لبشار األس ــد .وأعـطــت في
أغسطس  2013إلدوارد سنودن حق اللجوء
في موسكو.
ً
ً
لما كان بوتين جاسوسا سابقا ،فكان
ً
يفهم حتما خطورة التخلي عن مخططات
ً
المراقبة الوطنية .ردا على مواقفه ،ألغى
أوبــامــا زيــارتــه الــرسـمـيــة إل ــى مــوسـكــو .لم
يشأ الرئيس األميركي أن يواجه تداعيات
الــوجــود فــي المدينة نفسها مــع سـنــودن،
ً
كذلك لم يجد نفعا من حضور قمة لن تحقق
نتائج ملموسة.
ً
ّ
تزامنا مع تصاعد التوتر ،شكلت حوادث
ّ
أوكرانيا نقطة تحول محورية .بالنسبة إلى
ً
ً
بوتين ،كانت أوكرانيا تطرح خطرا وجوديا
ُ
ً
كانت
على حكمه وتعتبر جزءا من روسيا.
ً
هــذه األزمــة من النوع الــذي يتسلل خلسة

إلــى ج ــدول العاملين فــي الـبـيــت األبـيــض،
بمعنى ّأن األزمــة تكون في البداية ّ
مجرد
حــدث بعيد لكن سرعان ما تصبح محور
ً
التركيز وتشغل الجميع فجأة.
وقعت هــذه الـحــوادث فــي شهر فبراير،
َ
حين بدأ عدد المتظاهرين الذين ُيقتلون في
الشوارع يتزايد .شعر أوباما بقلق شديد.
لم يعتبر تلك االحتجاجات فرصة لتغيير
ً
أوكرانيا ألنه لم يكن واثقا من نجاح ذلك
التغيير .كان ورث من إدارة بوش سياسة
تعزز احتمال انضمام جورجيا وأوكرانيا
إل ــى حـلــف األط ـل ـســي .كــانــت روس ـي ــا غــزت
ً
جــورجـيــا أص ــا فــي ع ــام  .2008وف ــي آخــر
ثــورة أطلقتها االحتجاجات في أوكرانيا،
أي «الثورة البرتقالية» في عام ّ ،2004
تسمم
زعيمها بــأنــواع السموم التي تستعملها
روسيا ضد أعدائها في الخارج.
ك ــان ــت رؤي ـ ــة أوب ــام ــا أق ـ ــرب إلـ ــى وجـهــة
االتحاد األوروبــي :يجب أن يكون التغيير
ً
تدريجيا! ُيفترض أن تتمكن أوكرانيا من
التقرب من أوروبا ببطء ،ومع مرور الوقت
سيتحسن مـسـتــوى الـمـعـيـشــة ويـمـكــن أن
ً
تنشأ سياسات أقل فسادا.
في أواخــر فبراير ،اتفق أوباما وبوتين
ً
ع ـ ـلـ ــى صـ ـيـ ـغ ــة شـ ـمـ ـل ــت ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدوال إلج ـ ـ ـ ــراء
انتخابات عاجلة في أوكرانيا .أعطى القادة
ً
ً
األوروب ـي ــون طــابـعــا رسـمـيــا لــاتـفــاق وبــدا
وكأن المشكلة أصبحت على طريق الحل.
لـكــن ف ـ ّـر فـيـكـتــور يــانــوكــوفـيـتــش مــن البلد
ّ
ّ
المحتجون على كييف .ذكرتنا
وسيطر
تلك المشاهد بــأولــى أيــام الربيع العربي:
هــرب الزعيم الفاسد ،واحـتـفــاالت الشباب
في الشوارع ،واكتشاف صور طيور غريبة
ومجموعة سيارات كالسيكية داخل عقارات
يانوكوفيتش ،مــا يــؤكــد أس ــوأ االدع ــاءات
القائلة إنه كان يتلقى الرشاوى .لكن لم يكن
َ
مناسبين إلنجاح الثورة.
المكان وال الزمان
خالل األسابيع الالحقة ،نشأت مقاربة
روت ـي ـن ـيــة .ك ــان أوب ــام ــا ي ـجــري م ـحــادثــات
طويلة مع بوتين ،في محاولةٍ منه إليجاد
مـصــالــح مـشـتــركــة يـمـكــن االس ـت ـنــاد إليها
ل ـض ـم ــان الـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ــن ال ـط ــرف ـي ــن .كــانــت
االتـ ـص ــاالت تـ ــدوم ألك ـثــر م ــن ســاعــة وك ــان
ً
بــوتـيــن يـكــرر الـحــديــث دوم ــا عـمــا يعتبره
«الخطيئة األصـلـيــة» :بحسب رأي ــه ،كانت
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة م ـســؤولــة ع ــن إط ــاق

ً
اوباما ممازحا بن رودز على متن الطائرة الرئاسية

ُّ
الروس وسياسة التدخل ()5

االحتجاجات التي أسقطت يانوكوفيتش
ً
ألن عددا من قادتها تلقى هبات من البرامج
األميركية لدعم الديمقراطية .في  6مارس،
قــال ألوبــامــا إن األشـخــاص الــذيــن وصلوا
إلــى السلطة قــامــوا بــانـقــاب حقيقي ضد
النظام الحاكم.
لكن كان أوباما يستفيض في ّرده عليه،
ً
مـشــددا على أننا ال نملك أيــة مصلحة في
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى أوك ــرانـ ـي ــا ،وأن ـن ــا نـحـتــرم
رواب ــط روس ـيــا الـتــاريـخـيــة مــع ذل ــك البلد.
أوضح« :لطالما ّ
صب اهتمامنا على التمسك
بالمبادئ الدولية األساسية التي تعطي
ال ــدول المستقلة الـحــق بــاتـخــاذ قــراراتـهــا
بشأن سياساتها الداخلية والخارجية».
كــان أوبــامــا يشعر باالستياء لكنه لم
ُيفاجأ بما يحصل .لم يكن يعتبر بوتين
ً
ً
بارعا ألنه يتصرف ً
بناء على
استراتيجيا
انفعاالته .لم يكن يحبه وال يكرهه ،حتى أنه
ً ً
لم يعتبره قويا جدا .كان يقول{ :لو أنه واثق
من نفسه ،لما طلب تصويره على الحصان
وهو عاري الصدر}.
باراك أوباما وفالديمير بوتين

العقوبات على روسيا
ُ
ف ــي  18م ـ ـ ــارس ،أل ـ ِـحـ ـق ــت ش ـب ــه ج ــزي ــرة
ال ـق ــرم ب ــروس ـي ــا ،ف ـبــدأنــا ن ــزي ــد الـعـقــوبــات
على األخ ـيــرة مــن خــال اسـتـهــداف األف ــراد
ّ
المقربين
والمؤسسات وكبار رجال األعمال
م ــن ب ــوت ـي ــن أو ال ـم ـت ــورط ـي ــن ف ــي حـ ــوادث
أوكرانيا .سرعان ما انخفضت قيمة الروبل
الروسي وبــدأت التحضيرات لتقديم حزم
كـبـيــرة مــن الـمـســاعــدات ألوكــران ـيــاّ .
تعمق
أوب ــام ــا فــي تـفــاصـيــل الـمـلــف وك ــان يتكلم
ً
دومــا مع أنجيال ميركل ويـحــاول صياغة
ّ
خطة متزنة :الحفاظ على تماسك أوروبــا
ال ـتــي تـخـشــى خ ــوض صـ ــراع م ــع روس ـيــا،
وفرض ضغط اقتصادي مدروس عن طريق
العقوبات ،وإعادة االستقرار إلى الحكومة
األوكرانية.
كان ّردنا يتجاوز بأشواط كل ما فعلته
إدارة بوش بعد غزو روسيا لجورجيا في
عام  ،2008ومع ذلك ّ
أصر الجمهوريون على
ً
اعـتـبــار أوبــامــا ضـعـيـفــا .حـتــى أن البعض
ً
ً
أشاد ببوتين باعتباره قائدا قويا يستحق
اإلعجاب.
ف ــي ظ ــل ه ــذا ال ــوض ــع ،أخ ـبــرنــي أوبــامــا
ّ
بـ ــأن ت ـل ــك ال ـم ــواق ــف ت ـش ــك ــل ن ـق ـطــة ت ـح ـ ّـول
بالنسبة إلى الحزب الجمهوري المعروف
بمعارضته روسيا منذ عقود .قال الرئيس
عن اليمينيين في الواليات المتحدة{ :يبدو
ً
ً
أن عددا من هؤالء األشخاص يتقاسم نقاطا
مشتركة مع بوتين أكثر مني}.
كــانــت مهمتي تقضي بــإبــداء أق ــوى رد
فعل ممكن على الحوادث .لكن ال شيء كان
ليجبر بوتين على التخلي عن شبه جزيرة
القرم وما كان أوباما ليذهب إلى حد إرسال
األس ـل ـحــة إل ــى أوك ــران ـي ــا كـمــا أراد مــؤيــدو
سياسة استعمال القوة في واشنطن.
كــانــت قــوة أوبــامــا الحقيقية تكمن في
قــدرتــه على إبـقــاء أوروب ــا متماسكة فيما
يـتــولــى بــايــدن دع ــم الـحـكــومــة األوكــران ـيــة.
فــي أواخ ــر م ــارس ،انطلقنا للمشاركة في
اجتماعات عاجلة في أوكرانيا .بالتعاون
مــع ميركل ،نجح أوبــامــا فــي الحفاظ على
تماسك أوروبــا وضمن دعمها العقوبات،
كــذلــك ّأم ــن حــزمــة بمليارات الـ ــدوالرات من
صندوق النقد الدولي ،وكانت هذه الخطة
كفيلة بإنقاذ االقتصاد األوكراني في نهاية
المطاف.
في هذه المرحلة كان بوتين يكذب بشأن
ما يفعله ويتجاهل القانون الدولي ،بينما
ك ــان أوب ــام ــا ي ـفــرض ع ـقــوبــات ك ـبــرى على
َ
الزعيمين
روسيا .لم تكن المحادثات بين
الرئيس الروسي يتكلم طوال
عادية :كــان
ً
 15أو  20دقيقة دفعة واحدة ثم يبدأ أوباما
الكالم للمدة نفسها .سرعان ما أنهى األخير
ّ
حــديـثــه بـتــوجـيــه تـحــذيــر م ـهــم :رغ ــم تــوتــر
ال ـع ــاق ــات ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ،ال
يزال الوقت يسمح بمعالجة
المسائل العالقة بطريقة
تحترم مصالح روسيا.
ّ
ل ـك ـن ــه أك ـ ـ ــد فـ ــي ال ــوق ــت
نفسه أنه سيزيد العقوبات
إذا تــابـعــت روس ـيــا الـتـحــرك نحو
شــرق أوكــرانـيــا ،فـقــال{ :إذا تحقق
هذا السيناريو ،ستتأذى العالقات
بين روسيا والغرب خالل السنوات
المقبلة وال داعي لحصول ذلك}.

{متالزمة فيتنام}
كان أوباما يشتكي من مطالبته
الـ ـ ــدائ ـ ـ ـمـ ـ ــة ب ـ ــات ـ ـخ ـ ــاذ خ ـ ـطـ ــوات
إضــافـيــة مـثــل قصف
األس ـ ـ ـ ـ ـ ــد وتـ ـسـ ـلـ ـي ــح
األوكـ ـ ــران ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن،
وذل ـ ــك رغــم
تـ ـ ـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـ ـ ــع
األدلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
التي تثبت
فاعلية هذه

ال ـخ ـطــوات .بـعــد ســت س ـنــوات عـلــى توليه
الرئاسة ،كان استعمل القوة العسكرية في
ال ـعــراق وأفـغــانـسـتــان والـيـمــن والـصــومــال
ً
ول ـي ـب ـيــا ت ــزام ـن ــا م ــع تـكـثـيــف اسـتـعـمــالـنــا
ّ
الطائرات المسلحة بال طيار ضد {القاعدة}.
ً
ك ـ ــان م ـق ـت ـن ـعــا ب ـ ـضـ ــرورة اس ـت ـع ـم ــال ه ــذه
الطائرات لكنه بذل قصارى جهده لحصر
نطاق استخدامها ّ
وحدد المعايير الالزمة
الختيار الفئات المستهدفة وتجنب وقوع
ضحايا من المدنيين.
أكثر مــا أزعجنا فــي الـجــدل السائد في
واش ـن ـط ــن كـ ــان ال ـش ـع ــور ب ـع ــدم تـصـحـيــح
الوضع بعد حــرب الـعــراق وعــدم االعتراف
بحدود النتائج التي قد تحققها الواليات
المتحدة عند استعمال القوة العسكرية في
بلدان أخرى.
ُ
شاركت فيها مع مجموعة من
في جلسة
ً
الخارجية ،واجهنا سيال
خبراء السياسة
ّ
من االنتقادات ألننا لم نكثف تحركاتنا في
الـشــرق األوس ــط .بعدما شــرحـ ُـت مقاربتنا
بالتفصيل ،قال أحد المشاركين{ :عليكم أن
ً
تقصفوا شيئا .ال أهمية للمكان .يجب أن
مكان ما كي
تستعملوا القوة العسكرية في
ٍ
تثبتوا أنكم مستعدون للقصف}.
ُ
فهمت األسباب التي تجعل هذه الحجج
مصدر اهتمام .من المعروف أن الدفاع عن
سـيــاســة الـتــدخــل يـجــذب االن ـت ـبــاه ،ويحب
األميركيون بطبيعتهم أن يؤمنوا بوجود
حلول للمشاكل كافة.
ً
كــان أوبــامــا يقول أحيانا إن مرحلة ما
ّ
وستتقبل
بعد الحرب الباردة ستكون عابرة
بقية بلدان العالم نزعة الواليات المتحدة
القيادية وليس هيمنتها .لكن وقعت حرب
ً
الـعــراق وأزعـجــت بـلــدانــا أخ ــرى ،مــن بينها
دول حـلـيـفــة ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،بسبب
مسارها غير المنطقي والدمار الذي ّ
سببته.
سرعان ما ّ
تغير اصطفاف القوى وأصحاب
النفوذ نتيجة األزمة المالية العالمية.
حين وصل أوباما إلى ّ
سدة الرئاسة ،كان
بدأ مسار عالمي جديد لتصحيح األوضاع.
راحـ ــت روس ـي ــا ت ـق ــاوم ال ـن ـفــوذ األم ـيــركــي،
والصين تحاول فرض ثقلها ،وكانت أوروبا
تعمل على حل أزمتها في منطقة اليورو.

ل ــم ي ـشــأ أوب ــام ــا أن ي ـف ـصــل ن ـف ـســه عــن
العالم ،بل أراد أن يزيد التزاماته معه .من
خالل الحد من التورط العسكري في الشرق
األوسـ ــط ،نـصـبــح أك ـثــر ق ــدرة عـلــى حماية
مواردنا الخاصة ،وتوسيع دورنا في أماكن
وملفات إضافية ،وإعادة ترميم اقتصادنا
ال ـم ـح ـلــي ،وال ـم ـشــاركــة ف ــي ب ـنــاء مستقبل
منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،والسيطرة
على نفوذ الصين المتنامي ،وزيادة انفتاح
بلدان مثل كوبا ،وتوسيع النفوذ األميركي
في إفريقيا وأميركا الالتينية ،وحث العالم
عـلــى الـتـعــامــل مــع ال ـت ـهــديــدات الــوجــوديــة
الحقيقية مثل مــو ضــوع التغير المناخي
ً
الـ ــذي ال ُيـ ـط ـ َـرح م ـط ـل ـقــا خ ــال ال ـن ـقــاشــات
المرتبطة باألمن القومي األميركي.
مع ذلك ،تؤيد السياسة األميركية العامة
التدخل العسكري رغم قلق الرأي العام من
هــذه النزعة .غــداة اع ـتــداءات  11سبتمبر،
اضطر السياسيون إلى إثبات صرامتهم في
ملف اإلرهــاب وكانت تتمثل باستعدادهم
الس ـت ـع ـم ــال الـ ـق ــوة ال ـع ـس ـك ــري ــة أو
تجاهل حكم القانون.
ت ـ ـض ـ ــرر الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــون
ب ـ ـشـ ــدة خ ـ ـ ــال االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
فـ ــي عـ ـ َ
ـامـ ــي  2002و،2004
ُ
فاعت ِبروا ضعفاء أو حتى
غير وطنيين إذا تـجــرؤوا
عـلــى التشكيك فــي الـحــرب
ال ـع ــال ـم ـي ــة الـ ـم ــزع ــوم ــة عـلــى
اإلره ـ ـ ـ ــاب .ل ـك ــن ح ـي ــن انـقـلــب
الرأي العام على حرب العراق
وان ـت ـخــب ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ،بــدا
ّ
وك ــأن ه ــذا الـمـســار عـلــى وشــك
ّ
ّ
التغير .لكنه لم يتبدل ،أقله في
واشنطن.
ع ـلــى م ــر سـ ـن ــوات ،ك ــان ــت ع ـبــارة
ُ
{م ـت ــازم ــة ف ـي ـت ـن ــام} ت ـس ـت ـع ـمــل لــوصــف
ت ــردد األمـيــركـيـيــن ف ــي خ ــوض ح ــروب
جديدة بعد كارثة فيتنام ،لكن كان
ً
هذا المصطلح ُيستعمل غالبا من
بــاب السخرية ،وكــأن استخالص
الـ ـ ـ ـ ــدروس مـ ــن تـ ـل ــك ال ـ ـحـ ــرب نـهــج
خ ــاط ــئ .ف ــي ب ــداي ــة ع ــام  ،2014كــان

أوباما ال يزال يواجه اتهامات مفادها أنه
يبالغ في استخالص الــدروس من تجربة
الـ ـع ــراق .وم ــع أن ح ـ ــوادث س ــوري ــة أثـبـتــت
تشكيك ال ــرأي الـعــام فــي خـيــار ال ـحــرب ،لم
يتغير اإلطار السياسي للنقاشات المرتبطة
باألمن القومي :تكثيف التحرك ،نهج قوي
وأي مسار آخر ّ
ينم عن ضعف حقيقي!

استياء أوباما
بلغ استياء أوباما من منتقديه ذروته خالل رحلته الطويلة
ُ
إل ــى آس ـيــا فــي رب ـيــع ع ــام  .2014فــي تـلــك الـمـنـطـقــة ،اعــتـبــرت
ً
الرحلة جزءا من الجهود األميركية الحذرة للتصدي للصين.
ّ
كنا سنقصد اليابان لضمها إلى {الشراكة العابرة للمحيط
الهادئ} ،كذلك كوريا الجنوبية ونناقش معها كيفية زيادة
الضغوط على كــوريــا الشمالية ،ون ــزور ماليزيا فــي جنوب
شرق آسيا لتقريبها منا عن طريق {الشراكة العابرة للمحيط
ُ
ً
ال ـهــادئ} ،وسنصل أخـيــرا إلــى الفليبين الـتــي تعتبر حليفة
الواليات المتحدة وقد غرقت في نزاعات مع الصين بسبب
الحدود البحرية في بحر الصين الجنوبي.
ً ّ
قبل المغادرة ،عقدنا اجتماعا ركز فيه أحد الحاضرين على
ّ
التخطيط االستراتيجي في مجلس األمن القومي وذكرنا بأن
ً
أهم عمل في مجال السياسة الخارجية يتعلق عموما بإحراز
تقدم تدريجي .وافقه أوباما الرأي وقال{ :بعد إعادة انتخابي،
ً
ُ
جمعت فريقا من المؤرخين الرئاسيين الذين أستشيرهم من
ً
وقت إلى آخر .كان الفتا أن يعتبروا تجنب األخطاء المكلفة أهم
إنجاز قد يحققه أي رئيس على مستوى السياسة الخارجية}.
ث ــم وض ــع عــامــة إل ــى جــانــب أس ـم ــاء رؤسـ ــاء ارت ـب ــط عهدهم
بأخطاء مماثلة :جونسون في فيتنام ،وكارتر في {الصحراء
األول ــى} ،وبــوش فــي الـعــراق .أي درس يمكن استخالصه من
هذه التجارب؟ قال أوباما وهو يطرق على الطاولة أمامه{ :ال
تتخذوا قرارات غبية!}.
ً
عـلــى مـتــن ال ـطــائــرة الــرئــاسـيــة ،ك ــان أوب ــام ــا يـحـ ّـب أحـيــانــا
ّ
أن يــتـجــه إل ــى الـقـســم الـمـخـصــص لـلـصـحــافــة وه ــذا مــا فعله
خــال رحلتنا إلــى آسـيــا .لــم تكن تلك الجلسات رسمية لكن
كــان الصحافيون يرسلون مالحظات ّ
مفصلة إلــى مكاتبهم
اإلخبارية وسرعان ما تصل إلى أقسام تحليل األخبار وتنتشر
في واشنطن.
ّ
تذمر أوباما في تلك المناسبة من التغطية السلبية األخيرة

لسياسته الـخــارجـيــة ،فاشتكى مــن تـجــاهــل الـصـحــافــة عمل
القيادة األميركية وتبريرها المطالب كافة التي تدعوه إلى
ً
بــذل جهود إضافية لتصعيد الصراعات .كذلك تكلم مطوال
ّ ً
معبرا عن
عن تداعيات فشل السياسة الخارجية األميركية
ّ
استيائه من عدم محاسبة داعمي حرب العراق الذين يصرون
على التمسك بمقاربات تقليدية .في نهاية محاضرته ،طرح
ً
سؤاال وأجاب عنه بنفسه{ :ما هي عقيدة أوباما؟ ال تتخذوا
قرارات غبية!} .راح بعض الصحافيين يضحك ضحكة مكتومة.
وللتأكد من أنهم فهموا ما يقصده ،طلب إليهم أن يكرروا وراءه:
{ال تتخذوا قرارات غبية!}.
خالل المؤتمر الصحافي الذي عقده في آخر محطة له في
الفليبين ،سأله أحد المراسلين عن {عقيدة أوباما} ،في محاولةٍ
ً
ابتذاال منها .لكن لم ّ
يغير أوباما
منه الستخراج نسخة أقل
ً
ً
أسـلــوبــه ،بــل إنــه طــرح وصـفــا مــدروســا وأ ّك ــد ض ــرورة تجنب
ً
األخطاء{ :في السياسة الخارجية ،قد نفضل أحيانا تطبيق
مقاربات آمنة وباهتة لكننا نستطيع أن نحقق إنجازات مبهرة
آخر}.
من وقت إلى
ّ
ً
للتوجه إلى الطائرة الرئاسية استعدادا
ر
نتحض
فيما كنا
ّ
تلق ُ
يت رسالة إلكترونية مقلقة من جايك
للعودة إلى ديارنا،
ساليفان يعتبر فيها أن الكالم عن المقاربات اآلمنة لن يعطي
ً
ً
وقعا إيجابيا في أوساط السياسة الخارجية .كنت أعلم أن رأيه
ً
صائب لكني كنت مستاء بقدر أوباما من التقاطع الغريب بين
تفاهة السياسة في بلدنا وصرامة الناقدين في مجال السياسة
الخارجية .ستتعرض عبارة {ال تتخذوا قــرارات غبية!} لنقد
ُ
ً
ً
الذع حتما وقــد تعتبر مــؤشــرا على اإلهـمــال ،لكن من يرغب
ً
فعليا فــي اتـخــاذ ق ــرارات غبية؟ كــذلــك ،ستصبح {المقاربات
اآلمـنــة والباهتة} محط سخرية ،لكن مــا الضير مــن تطبيق
ً
ً
استراتيجية مماثلة؟ قال لي أوباما متذمرا{ :ينسون دوما
ّ
ً
تكل ُ
مت أيضا عن تحقيق إنجازات مبهرة}.
أنني
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من  6أحرف وهي اسم عاصمة غينيا االستوائية.
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كلمات متقاطعة

إسبانيا – استجوبها.

أبيض عطر.

 -6م ـه ــرب (م) – مـطــر بــة

 -9يطويها – تشاهد.

6
2

 -1مدينة مغربية تحتلها

 -3من الفاكهة (م) – زهر

المخاطب – سيدة (م).

اآللة (م) – نميل (م).

6

ومحمود عبد العزيز.

 -5كمن (مبعثرة) – ضمير

 -8شــريــط مــن الـجـلــد في

1

8

ً
عموديا:

– ف ـي ـل ــم ل ـس ـه ـي ــر رم ـ ــزي

بنات الملك فاروق.

 -7ترأف – يألف.

بستان – صفة.

7
4

3

ياسين.

 -2للتعريف – لفظة تأفف

 -4تـشــاهــده – أم ـيــرة من

سورية شابة.

 -١٠مـ ــد ي ـ ـنـ ــة س ـي ــا ح ـي ــة

6

 -١٠فيلم ليسرا ومحمود

2

أصلح.

10

4

 -9خ ــذ – م ــوق ــد ك ـب ـيــر –

9

صامت – أديب إيطالي.

3

-8أول ف ـ ـي ـ ـلـ ــم م ـ ـصـ ــري

8

المناطق الصحراوية.

9

 -7ب ـ ـ ــد ي ـ ـ ــل ا لـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــز ف ــي

7

للنداء.

8

7

 -6م ـ ـ ـهـ ـ ــارة ومـ ــوه ـ ـبـ ــة –

6

5

1

والدة – ميثاق (م).

5

1

 -5ن ـغ ـم ــة م ــوس ـي ـق ـي ــة –

3

نصف (قريب).

8

4

4

 -3مطرب مصري شاب.

3

7

 -2برلين (مبعثرة) – ناعم

2

5

4

2

sudoku

2

3

5

6

7

8

9

10

 -1مدينة سياحية شمال

 -4دارة ا ل ـق ـمــر – ث ـغــر –

9

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

1

ولين (م).

4

الحلول

1

سيناء.

3
1

3

طلبات
عقدة

7
5

1

1

كلمات متقاطعة
ً
أفقيا:

8

7
5
7

8

9

من
طرق
تنفيذ
تجنيس

مشاريع
سكنية
سيادة
منظومة

صباح
في
حرص
عالج

5

6

6

كلمة السر:

١٧

تسالي

ماالبو

كلمة السر

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :قــد يـطــرأ مــا ال تتوقعه على مهنيا :تبحث عن توسيع مشاريعك
لكن الظروف غير مؤاتية.
صعيد أحد المشاريع فحاذر.
ً
ً
ً
عاطفيا :توضح ً
أمرا غامضا للحبيب ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـح ـص ــل ع ـل ــى م ـع ـلــومــات
ً
تجعلك ّ
تغير نظرتك إلى الحبيب.
سعيدا.
فيرتاح صدره ويبدو
ً
ً
ً
اجتماعيا  :كــن متحفظا وال تستفز اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـج ــد ن ـف ـســك ف ــي مــوقــع
ً
ّ
المسؤولية تجاه والديك فال تتذمر.
تصرفك.
أحدا فقد تقع ضحية
رقم الحظ.1 :
رقم الحظ.4 :

الميزان

العقرب

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ّ
ً
طالعا ً
جيدا على
مهنيا :يشكل برجك
صعيد أعمالك المتنوعة.
ً
ً
عاطفيا :األجــواء بينكما أكثر لطفا
مما كانت في السابق.
ً
ً
اجتماعيا :تجد حال لمشكلة عائلية
مستعصية فيرتاح الجميع.
رقم الحظ.5 :

ً ّ
مـهـنـيــا :تــتـســع آفـ ــاق الـعـمــل أمــامــك
فاختر منها ما يناسبك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :يـ ـتـ ـج ــاوب ال ـح ـب ـي ــب مــع
المقترحات التي تعرضها عليه.
ً
اجتماعيا :تأتيك أخبار مدهشة لم
ً
كثيرا.
تتوقعها فتفرح
رقم الحظ.6 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :ال توقع على عقود ال تستطيع
تحقيقها في مواعيدها.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تـضــع مــع الـشــريــك مخططا
ً
اقتصاديا وتبدآن تنفيذه.
ً
اجتماعيا :تنعزل أو تعود إلى قصة
عائلية قديمة أثرت فيك.
رقم الحظ.10 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ّ
ً
ّ
مهنيا :لن يكف الفلك عن تراجعه لكن
تأثيره خفيف عليك.
ً
عــاطـفـيــا :عالقتكما فــي مـهـ ّـب الخطر
فبادر إلى إنقاذها.
ّ
ً
اجتماعيا :تحضر لرحلة سفر عائلية
أو مع بعض األصدقاء.
رقم الحظ.16 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ــأس ــف لـ ـق ــرار ات ـخ ــذت ــه في
السابق ولم يأت بنتيجة.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـتــراجــع م ـع ـنــويــاتــك لكن
ّ
الشريك يخفف عنك.
ّ
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :تـ ـس ــل ــط ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
تفاصيل منسية في حياتك.
رقم الحظ.2 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :اضبط أعصابك وعالج أمور
ً
بعيدا عن االنفعال.
عملك
ً
عــاطـفـيــا :تثير غـيــرة الـشــريــك بسبب
تصرفاتك مع الطرف اآلخر.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـتـبـنــى قـضـيــة أو فـكــرة
وتنفتح على بعض األوساط.
رقم الحظ.12 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـص ـبــح أكـ ـث ــر تـ ـع ــاون ــا مــع
الزمالء في األيام المقبلة.
ً
عاطفيا :أوضاعكما صعبة فتعاونا
على إيجاد الحلول.
ّ
ً
اجتماعيا :خبر جيد يتعلق بوضع
ّ
صحي ألحد الوالدين.
رقم الحظ.3 :

ً
ً
مهنيا :يجعل الفلك المستحيل ممكنا
ً
ً
لتبدأ مشروعا جديدا.
ً
تتحرر ً
ّ
قريبا من ارتباط كان
عاطفيا:
ً
ثقيال على صدرك.
ً
اجتماعيا :حذار من المشاكل العائلية
التي تؤدي إلى خصام.
رقم الحظ.13 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ّ
ً
ً
مفيدا
مـهـنـيــا :تتخلى عـمــا لــم يـعــد
وتعيد ترتيب أولوياتك.
ً
عــاطـفـيــا :ال تسمحا بــأي تــدخــل في
عالقتكما ألنه قد يفسدها.
ً
ً
اجتماعيا :تلتقي شخصا غاب عنك
ً
ً
طويال وكان صديقا لك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :تـ ـق ـ ّـب ــل أفـ ـ ـك ـ ــار اآلخـ ــريـ ــن
وانتقاداتهم لتحسين أدائك.
ً
عاطفيا :جهودك من أجل الشريك
تدخل الفرح إلى قلبه.
ً
اجتماعيا :تخطط مع أفراد العائلة
ّ
لمشروع
ترفيهي.
رقم الحظ.19 :

مسك وعنبر

18
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خلود الرشيدي :ورشة السينوغرافيا في «كلباء» تستمر حتى  16الجاري
استهلت بها فعاليات «عناصر العرض المسرحي» بدورتها السابعة
فادي عبدالله

ً
شارك  41متدربا في ورشة
السينوغرافيا التي أشرفت
عليها د .خلود الرشيدي ،ضمن
فعاليات ورش مهرجان كلباء
باإلمارات.

الرشيدي شاركت في
عدد من الورش منها
صناعة العرائس

دشـنــت د .خـلــود الــرشـيــدي ورش
عناصر العرض المسرحي الخاصة
ب ــال ــدورة الـســابـعــة لـمـهــرجــان كلباء
للمسرحيات القصيرة الــذي تنظمه
إدارة ال ـم ـس ــرح ف ــي دائ ـ ـ ــرة ال ـث ـقــافــة
بالشارقة في المركز الثقافي بكلباء،
من خالل ورشة السينوغرافيا.
وفي هذا الصدد ،لفتت د .الرشيدي
إلـ ــى أن ال ــورش ــة ق ــد ان ـط ـل ـقــت ف ــي 5
الـ ـج ــاري ،مــدش ـنــة ال ـ ــورش الـخــاصــة
ب ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان ك ـ ـل ـ ـبـ ــاء ل ـل ـم ـس ــرح ـي ــات
ً
ال ـق ـص ـيــرة ،وب ـم ـشــاركــة  41م ـتــدربــا
م ــن الـجـنـسـيــن عـلــى مـسـتــوى إم ــارة
ال ـشــارقــة بــدولــة اإلم ـ ــارات الشقيقة،
وتستمر ورشة السينوغرافيا حتى
 16الجاري ،موجهة الشكر إلى إدارة
المهرجان على تكليفها بهذه الورشة.
وأشـ ــارت إل ــى أنـهــا ب ــدأت الــورشــة
في أيامها األولــى من خــال الجانب
التحضيري النظري مع المتدربين،
ثــم وص ــوال إلــى الـجــانــب التطبيقي،
م ـت ـط ــرق ــة إل ـ ــى أن أه ـم ـي ــة ال ــدي ـك ــور
وق ـ ـط ـ ـعـ ــه ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـلـ ــى ت ــوص ـي ــل
المعلومة بطريقة أعـمــق أفـضــل في
بعض األحيان أكثر من جهد الممثل
الضعيف على الخشبة ،إضافة إلى
شــرحـهــا الـمــوســع لعناصر الـعــرض
الـ ـمـ ـك ــون ــة م ـ ــن الـ ـعـ ـنـ ـص ــر الـ ـفـ ـك ــري،
والبشري ،والمرئي ،والمسموع.

من جانب آخر ،كانت د .الرشيدي،
ق ــد أش ــرف ــت ع ـل ــى ع ـ ــدد م ــن ال ـ ــورش
ال ـم ـس ــرح ـي ــة ،م ـن ـهــا ورشـ ـ ــة صـنــاعــة
الشخصيات العرائسية في المهرجان
العربي السادس لمسرح الطفل ،وهي
ً
متخصصة أيـضــا فــي مـجــال الدمى
والعرائس.
وف ــي ه ــذا ال ـشــأن أك ــدت أن الــدمــى
والعرائس واألقنعة عرفت بأنواعها
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة مـ ـ ــع ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــات الـ ـحـ ـي ــاة
اإلنسانية ،فقد بدأ اإلنسان البدائي
استخدامها فــي شـعــائــره وطقوسه
الــديـنـيــة ،ثــم ت ـطــور ه ــذا االسـتـخــدام
فيما بعد بتطور الحياة االجتماعية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،حـتــى
وصلت هذه الدمى في عصر متأخر
إلــى فن من الفنون المسرحية ،فهي
أداة للعب اإلنساني.
وتابعت الــرشـيــدي أنــه فــي نهاية
القرن التاسع عشر وحتى اليوم على
وجه الخصوص أصبحت العرائس
وسيلة من وسائل الثقافة والترفيه
وتربية اإلحساس الجمالي للمتلقي،
س ــواء لــأطـفــال أو للكبار .واكتسب
مـ ـس ــرح الـ ـع ــرائ ــس ب ــذل ــك تــوص ـي ـفــا
ج ــدي ــدا ،إذ أص ـبــح إحـ ــدى الــوســائــل
الرئيسة في تعليم الطفل ،وفي الوقت
ذاته يعد عرضا شائقا للكبار ،فمن
خ ــال أل ـعــاب الـعــرائــس الـهــادفــة يتم

ً
ً
نبيل شعيل يحيي حفال جماهيريا ضمن
فعاليات «صيفي ثقافي »13

•

يحيي "بلبل الخليج" ،الفنان نبيل شعيل ،حفال
جماهيريا ضمن فعاليات مهرجان "صيفي ثقافي
 ،"13الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب.
و يـقــام حفل بوشعيل على مـســرح عبدالحسين
عبدالرضا بالسالمية ،مساء األحــد ( 22الـجــاري).
ومن المقرر أن يشدو بوشعيل بمجموعة مميزة من
أجمل أعماله ،ما بين القديم والجديد ،ويصاحبه
خالل الحفل فرقته الموسيقية ،بقيادة المايسترو
أيوب خضر.
وكان آخر "سنغل" غنائي طرحه بوشعيل بعنوان

خلود الرشيدي

وفاء الكيالني تساعد الشباب للحصول
على شقق في «تخاريف»

نبيل شعيل
محمد جمعة

ال ـت ــدري ــب ع ـلــى كـيـفـيــة الـتـعـبـيــر عن
الـنـفــس؛ س ــواء للمبدع أو للمتلقي،
ح ـي ــث تـ ـق ــدم م ـس ــرح ـي ــات ال ـع ــرائ ــس
أنماطا مختلفة ورموزا لموضوعات
من الخيال أو من الحياة توحد بين
المبدع والمتلقي لتقيم بينهما عالقة
جديدة ترتبط بسياق العمل الفني،
سـ ــواء ف ــي قــاعــة ال ـع ــرض أو غـيــرهــا
من األماكن التي يمكن أن تقدم فيها
عروض مسرح العرائس.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن ت ـ ـلـ ــك ال ـ ــورش ـ ــة
احـتـضـنــت أع ـم ــارا صـغـيــرة ،وقــامــت
بـتـعـلـيـمـهــم ع ـل ــى ت ـص ـن ـيــع ع ــرائ ــس
ال ـق ـفــاز ،وع ــرائ ــس ال ـس ـلــك ،وعــرائــس
الماريونيت ،وهي عرائس «الخيوط»،
م ــن خـ ــال شـ ــرح ت ــوض ـي ـح ــي ،حـيــث
ح ـ ـ ـضـ ـ ــرت م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن أشـ ـ ـك ـ ــال
العرائس حتى يتعرف عليها األطفال
المنتسبون للورشة ،وأيضا تعريفهم
بالخامات والمواد التي تستخدم في
تصنيع العرائس.
يذكر أن د .الرشيدي ،عضوة هيئة
التدريس في قسم الديكور المسرحي
بالمعهد العالي للفنون المسرحية،
الذي تحمل شهادته في البكالوريس،
ك ـ ـمـ ــا أن ـ ـه ـ ــا حـ ــاص ـ ـلـ ــة ع ـ ـلـ ــى درج ـ ــة
الـمــاجـسـتـيــر ف ــي م ـس ــرح ال ـعــرائــس،
ودرجة الدكتوراه في الخيال العلمي
بمسرح الطفل.

"الكويتي سـعــودي" ،إهــداء من الكويت للسعودية،
بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم.
وينظم المجلس الوطني سنويا مهرجانا صيفيا
ثـقــافـيــا ،ي ـهــدف مــن خــالــه إل ــى اسـتـقـطــاب الـشـبــاب
وملء أوقاتهم أثناء اإلجــازة الصيفية بالعديد من
الفعاليات ا لـتــي تعمل على ترسيخ قيم ومفاهيم
االنتماء والوالء للوطن ،وتعزيز قدراتهم بالصورة
اإليجابية وصقل مهاراتهم وتنمية خبراتهم في
المجاالت الثقافية واألدبية والفنية والعلمية.
ويـتـضـمــن ه ــذا الـمـهــرجــان الـعــديــد مــن األنشطة
الموسيقية وا لـمـســر حـيــة والتشكيلية وا لـشـعــر يــة
والتراثية ،إضافة إلى معرض للكتاب وندوات ثقافية.

تواصل اإلعالمية المصرية
وفاء الكيالني تصوير حلقات
برنامجها الجديد (تخاريف)
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــاصـ ـ ـم ـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة
(ب ـي ــروت) بـشـكــل مـكـثــف خــال
الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة ،ت ـم ـه ـي ــدا
إل ط ـ ـ ـ ـ ــاق عـ ـ ــر ضـ ـ ــه ف ـ ـ ــي دورة
الـ ـخ ــري ــف ل ـم ـج ـم ــوع ــة ق ـن ــوات
 ،mbcحيث ترغب في االنتهاء
م ــن ج ـم ـيــع ال ـح ـل ـقــات بـحـلــول
نــوف ـم ـبــر ال ـم ـق ـبــل ع ـلــى أقـصــى
تقدير ،فيما سيستمر عرض
الـ ـب ــرن ــام ــج بـ ــدايـ ــة مـ ــن أوائـ ـ ــل
سبتمبر حتى أبريل المقبلين.
وت ـع ـمــل وف ـ ــاء ع ـلــى الـتـكـتــم
عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج
ب ـش ـكــل ك ــا م ــل ح ـتــى اآلن ،لـكــن
"ا لـ ـج ــر ي ــدة" ع ـل ـمــت أن ف ـق ــرات
البرنامج ،التي تتسم باإليقاع
ال ـ ـ ـسـ ـ ــريـ ـ ــع ،سـ ـتـ ـحـ ـم ــل ج ــانـ ـب ــا
إنـ ـس ــانـ ـي ــا وح ـ ـ ـ ـ ــوارات ب ـع ـيــدة
ع ــن ال ـف ــن ،وه ــي ال ـف ـك ــرة الـتــي
كـ ــانـ ــت تـ ــرغـ ــب ف ـ ــي ت ـط ـب ـي ـق ـهــا
ببرنامجها السابق (المتاهة)،
لكن ا لـظــروف حــا لــت دون ذلك
وقتها.

و مــن ا لـفـقــرات ا لـتــي سجلت
ح ـت ــى اآلن فـ ـق ــرة مـ ــع ا ل ـش ـيــخ
مـ ـ ـب ـ ــروك عـ ـطـ ـي ــة ،ف ـي ـم ــا ت ـق ــوم
بـمـســا عــدة ا لـشـبــاب للحصول
على شقق سكنية لمساعدتهم
على الزواج في جانب إنساني
مـ ــن الـ ـحـ ـلـ ـق ــات ال ـ ـتـ ــي رصـ ــدت
مـيــزانـيــة كـبـيــرة لـكــي تـخــرج
للنور بشكل جيد.

وفاء الكيالني

محمد المنصور يوثق حضوره
في الفضاء اإللكتروني عبر «إنستغرام»

خبريات
سلمان خان يواجه مشكلة
قضائية جديدة

يواجه النجم الهنديسلمان
خا ن مشكلة قضائية جديدة،
إذ دخل في نزاع قضائي،
بسبب ملكية أحد العقارات.
وفي التفاصيل ،فإن الزوجني
كتان كاكار وزوجته أنيتا
كاكار ،تقدما بدعوى
قضائية ضد سلمان خان،
وأدعيا أن األخير صادر
عقارًا لهما أثناء وجودهما
في أميركا ،حيث عادا منذ
ثالث سنوات إلى الهند.
وأشار الزوجان في الدعوى
إلى أن خان يرفض السماح
لهما بالحصول على
الكهرباء من العقار املتنازع
عليه.
الزوجان عرضا كل
مستنداتهما ضمن مؤتمر
صحافي عقداه في الهند،
وذكرا خالله أن خان منعهما
من دخول العقار املتنازع
عليه.
َّ
وفي أول تصريح له ،علق
محامي سلمان خان على
الدعوى ،بأن موكله لم يفعل
شيئًا غير قانوني ،وأن
الزوجني يحاوالن االستفادة
من نجومية موكله.

تأجيل طرح «إنديانا جونز
 »5إلى 2021

أعلنت شركة والت ديزني
تأجيل طرح الجزء الخامس
من سلسلة أفالم (إنديانا
جونز) التي يقوم ببطولتها
النجم هاريسون فورد
إلى عام  ،2021لتتأخر
بذلك عودة فورد ألداء
دور املغامر الشهير على
الشاشة الكبيرة عامني
عن موعدها املقرر.
وسيعيد الجزء
الجديد فورد للعمل
مع املخرج الشهير
ستيفن سبيلبرغ
لتقديم السلسلة الناجحة،
التي ضمت أربعة أجزاء
وحصدت قرابة ملياري
دوالر في شباك التذاكر
العاملي.
ويعني هذا أن فورد سيكون
قد بلغ من العمر  79عامًا
عندما يقدم شخصية
إنديانا عالم اآلثار ،بعد أن
قدم الجزء األول وهو فيلم
(ريدرز أوف ذا لوست آرك)
عام .1981
وبذلك سيطرح الجزء
الخامس ،الذي لم يعلن عن
اسم له حتى اآلن بعد 13
عامًا على طرح آخر أجزاء
السلسلة وهو فيلم (إنديانا
جونز آند ذا كينغدوم أوف
ذا كريستال سكال).

عمرو عبدالجليل «بلطجي»
في «سوق الجمعة»

محمد المنصور في «روز باريس»

•

محمد جمعة

أع ـلــن ال ـف ـنــان مـحـمــد ال ـم ـن ـصــور دخـ ــول عــالــم
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي رسـمـيــا ،مــن خ ــال بــوابــة
موقع إنستغرام.
وك ـش ــف ال ـم ـن ـصــور ق ـبــل س ــاع ــات م ــن إط ــاق
ص ـف ـح ـتــه الـ ـخ ــاص ــة ،أن ـ ــه س ـي ـع ـلــن مـ ــن خــال ـهــا
مجموعة مميزة من الصور التي توثق مشواره
الفني الكبير ،وأغلبها لم َير النور من قبل ،وتحمل
تلك الصور ذكريات المنصور للجمهور ،السيما
األجيال الجديدة التي لم تعاصر فترات سابقة
من المشهد الفني الكويتي والخليجي.
من جهة أخرى ،ينتظر الفنان المنصور عرض
مسلسل "روز باريس" للمؤلفة سحاب ،والمخرج
حمد البدري ،ومن إنتاج شركة النظائر ،موضحا
أن "المسلسل بشكل عــام يمثل تجربة تحاكي
ال ــواق ــع ب ـق ـضــايــاه وم ـش ـكــاتــه ،م ــن خ ــال قصة
إنسانية تالمس القلوب".
وذكر أن "أحداث العمل تدور حول (روز) الفتاة
الكويتية من أم فرنسية ،التي تعاني مرضا في
القلب يدفعها إلجراء عملية جراحية في فرنسا،
ً
ليسبقها الحب إلى هناك ،إذ تلتقي شابا ترتبط

مـعــه بـعــاقــة ح ــب ،وتـتــوالــى األحـ ــداث فــي دوائ ــر
درام ـي ــة مـخـتـلـفــة ومـتـشـعـبــة .ول ـعــل م ــن الـنـقــاط
المضيئة في هذه التجربة تصوير المسلسل بين
الكويت وباريس ،إلضفاء مصداقية على المشاهد
المفترض أن تدور أحداثها بين دروب وطرقات
عاصمة النور".
ُ
ويعد المسلسل من أضخم األعمال الدرامية
المحلية؛ إنتاجا ونجوما وطــرحــا ،حيث صور
بين الكويت وبــاريــس ،وت ــدور أحــداثــه فــي قالب
اجتماعي عاطفي ،ويحمل الكثير من القضايا
والرسائل الهادفة ،وهو من األعمال التي يراهن
عليها المنصور على مستوى الحضور المؤثر
للعديد مــن الـفـنــانـيــن ،وم ــن نــاحـيــة الـقـصــة غير
ال ـت ـق ـل ـيــديــةُ ،
وي ـع ــد شـيـئــا ج ــدي ــدا ع ـلــى ال ــدرام ــا
المحليةُ ،يضاف لذلك مواقع التصوير في باريس
والكويت.
وي ـش ــارك فــي الـعـمــل :هـيــا ع ـبــدال ـســام ،أحمد
السلمان ،فخرية خميس ،انتصار الشراح ،طيف،
عـبــدالـمـحـســن ال ـق ـف ــاص ،ف ـهــد ال ـب ـن ــاي ،عـبــدالـلــه
الباروني ،محمد العلوي ،فاطمة الحوسني ،مي
عبدالله ،ميثم بدر ،شيماء قمبر ،سناء القطان،
وآخرون.

يجسد الفنان عمرو
عبدالجليل ضمن أحداث
فيلم سوق الجمعة ،املقرر
طرحه خالل األيام املقبلة،
شخصية خرطوش ،وهو
بلطجي ولكن بشكل
كوميدي ،حيث قال
عبدالجليل إن الدور مختلف
عن جميع الشخصيات التي
قدمها من قبل.
وأكد أنه فخور بالعمل مع
كوكبة النجوم املشاركني
معه ،إضافة إلى حبه الشديد
للعمل مع مخرج كبير بحجم
سامح عبدالعزيز ،الذي
لم يبخل عليه بأي شيء،
وحرص على إظهاره بشكل
مختلف ،وهذا ما يشاهده
الجمهور أثناء طرحه في
السينما.
يشارك في بطولة الفيلم:
نسرين أمني ،ريهام
عبدالغفور ،دالل عبدالعزيز،
محمد لطفي ،وأحمد فتحي.

ةديرجلا

•
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دوليات
واشنطن تحث الدول على التدقيق بخلفيات دبلوماسيي إيران
• اتهمت طهران باستغالل سفاراتها للتخطيط لإلرهاب • السعودية تشتكي االنتهاكات اإليرانية البحرية
كشف مصدر مسؤول بوزارة
الخارجية األميركية أن بالده
تشدد على جميع دول العالم
بضرورة التأكد من خلفية أعضاء
البعثات الدبلوماسية اإليرانية،
بعد اتهام دبلوماسي إيراني
بالمشاركة في مخطط اعتداء
على المعارضة بفرنسا ،بينما
تقدمت السلطات السعودية
بشكوى إلى مجلس األمن
الدولي ضد تعديات وتجاوزات
قوارب إيرانية بمياه المملكة
اإلقليمية.

انخفاض واردات
الهند من الخام
اإليراني ...وسقوط
طائرة تدريب إيرانية
ومصرع  13بحادث

بـعــد نـحــو  10أيـ ــام عـلــى اتـهــام
دب ـل ــومــاســي إي ــران ــي بــالـمـشــاركــة
فــي مـخـطــط اع ـت ــداء عـلــى اجـتـمــاع
للمعارضة اإليــران ـيــة استضافته
ً
فرنسا أخيرا ،أكد مصدر مسؤول
ف ــي وزارة ال ـخــارج ـيــة األمـيــركـيــة،
أمس ،أن بالده تحث كل دول العالم
ع ـلــى ال ـتــدق ـيــق بـخـلـفـيــات أع ـضــاء
الـبـعـثــات الــدبـلــومــاسـيــة اإليــرانـيــة
لضمان أمنها.
واستشهد المسؤول ،الذي كشف
ً
عن قيام وفد يضم مسؤولين كبارا
م ــن وزارة ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة
بـ ـ ــزيـ ـ ــارة اسـ ـتـ ـغ ــرق ــت  3أي ـ ـ ـ ــام فــي
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة إلج ـ ـ ـ ـ ــراء م ـ ـش ـ ــاورات
بـ«مخطط االع ـتــداء» ال ــذي كشفته
بلجيكا ،واتهمت فيه دبلوماسيا
إيــران ـيــا يـعـمــل بـسـفــارة ب ــاده في
ال ـن ـم ـســا ،ق ــائ ــا« :إذا كــانــت إي ــران
قادرة على التخطيط لشن هجمات
بالتفجير في باريس ،فهي قادرة
على التخطيط لشن هجمات في أي
مكان في العالم ،ونحث كل الدول
على توخي الحذر بشأن استخدام
طهران السفارات كغطاء دبلوماسي
للتخطيط لعمليات إرهابية».
ً
وقـ ــال ال ـم ـصــدر إن وف ـ ــدا يضم
مسؤولين كبارا من مكاتب مختلفة
في وزارة الخارجية امضى  3أيام
في السعودية ،وأجــرى مشاورات
م ــع ول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي وزي ــر
الــدفــاع األمـيــر محمد بــن سلمان،
ووزيـ ــر الـخــارجـيــة ع ــادل الجبير،
ووزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة ورئـ ـ ـي ـ ــس هـيـئــة
االستخبارات.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ــوف ــد ذه ـ ــب إل ــى
السعودية لـ «تنسيق ضغط أقوى
على إيران ،ومناقشة سبل جديدة
لـ ـح ــرم ــان الـ ـنـ ـظ ــام اإلي ـ ــران ـ ــي مــن
العائدات التي يستخدمها لترويع
الناس واألمم األخرى .كما ناقشنا
ك ـيــف تـسـتـخــدم إي ـ ــران ال ـس ـفــارات
ك ـ ـغ ـ ـطـ ــاء ل ـل ـت ـخ ـط ـي ــط ل ـه ـج ـم ــات
إرهابية».
وأش ــار إل ــى أن «مـســؤولـيــن من
وزارة الـخــارجـيــة زاروا البحرين
أم ــس األول ،بـيـنـمــا اخـتـتــم وزي ــر
الـخــارجـيــة مــايــك بومبيو زيــارتــه
ألبوظبي ،وتظهر هذه الزيارات أن
الواليات المتحدة وشركاءها في
الخليج يعملون معا بشكل جيد
جدا ،للضغط على إيران حتى تبدأ
بالتصرف مثل البلدان الطبيعية».
واعـتـبــر أن الـجـهــود المشتركة
للواليات المتحدة ودول الخليج
ً
«رادع ق ـ ـ ـ ــوي» ،م ـ ــوك ـ ــدا م ــواص ـل ــة
«اسـتـكـشــاف األف ـك ــار وال ـم ـب ــادرات

معارضون إيرانيون يتظاهرون في برلين أمس لمطالبة الحكومة األلمانية بتسليم دبلوماسي إيراني متهم بالتخطيط العتداء إلى بلجيكا
لزيادة التكاليف على إيران بسبب
سلوكها الخبيث».
وذكـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول أن الـ ــوزيـ ــر
بومبيو يعتزم عقد ل ـقــاء ات على
هامش قمة حلف شمال األطلسي
في بروكسل ،بهدف زيادة الضغط
على إيــران وطمأنة الحلفاء بشأن
إمدادات النفط البديلة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ن ـ ــاق ـ ـش ـ ـن ـ ــا خ ـ ــال
اجتماعنا بوزير الطاقة السعودي
مسألة التقليل مــن تعطل السوق،
ومساعدة الشركاء على إيجاد بدائل
إلمـ ـ ــدادات الـنـفــط اإلي ــران ـي ــة» ،التي
تهدف واشنطن إلى حظرها بشكل
كامل بحلول  4نوفمبر المقبل.
ً
وردا على سؤال عن المحادثات
األميركية مع األطراف التي تستورد
ال ـن ـفــط م ــن إيـ ـ ــران ،ق ــال ال ـم ـســؤول:
«نـعــرف أن معظم العملة الصعبة
في إيران تصل إليها من صادراتها
النفطية ،وأنها تستخدم عائداتها
النفطية لتمويل ح ــروب خارجية
وإثـ ــارة الـعـنــف فــي مختلف أنـحــاء
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط .نـ ـح ــن ج ــدي ــون
ومـ ـصـ ـمـ ـم ــون عـ ـل ــى إعـ ـ ـ ـ ــادة ف ــرض

عقوباتنا التي تم رفعها بموجب
االت ـف ــاق ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ونعمل
عــن كـثــب مــع ال ــدول لتوفير بــدائــل
إلمـ ـ ــدادات ال ـن ـفــط اإلي ــرانـ ـي ــة .نحن
واث ـق ــون أن ـنــا سنتمكن مــن الـقـيــام
بذلك بدون حصول اضطرابات في
ال ـس ــوق ،ونـعـمــل بـشـكــل وث ـيــق مع
السعوديين والدول المنتجة للنفط،
للتأكد من أن تكون اإلمدادات جيدة
في سوق النفط».

تنسيق دفاعي
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،أفـ ــاد بـيــان
للخارجية األميركية بــأن القائمة
بــأعـمــال مـســاعــد وزي ــر الـخــارجـيــة
لـل ـشــؤون الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة
السفيرة تينا كايداناو ،ستسافر
إل ــى ال ــري ــاض ضـمــن جــولــة تشمل
المملكة المتحدة وبلجيكا.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـب ـ ـي ـ ــان« :ت ـج ـت ـم ــع
السفيرة كــايــدانــاو فــي السعودية
ب ـم ـســؤول ـيــن رف ـي ـع ــي ال ـم ـس ـتــوى،
إلج ـ ـ ــراء م ـن ــاق ـش ــات حـ ــول قـضــايــا
التجارة الدفاعية .تعتبر المملكة

ح ــالـ ـي ــا أك ـ ـبـ ــر مـ ـشـ ـت ــر ل ـل ـم ـع ــدات
ال ـع ـس ـكــريــة األم ـي ــرك ـي ــة ،ك ـمــا أنـهــا
عميل رئيسي للمبيعات الدفاعية
التجارية المباشرة».
وتابع« :تلتزم الواليات المتحدة
بتوفير المعدات والتدريب والدعم
الـ ـ ـ ـ ــازم لـ ـل ــدف ــاع ع ـ ــن ال ـس ـع ــودي ــة
والـمـنـطـقــة م ــن اإلرهـ ـ ــاب والـنـفــوذ
اإليـ ــرانـ ــي ال ـخ ـب ـيــث ،وغ ـي ــره ــا من
التهديدات مع أكثر من  114مليار
دوالر من المبيعات النشيطة ،وكما
يتضح مــن اتفاقنا الثنائي الــذي
أبرمناه في مايو  2017بقيمة 110
م ـل ـيــارات دوالر لـتـحــديــث ال ـقــوات
المسلحة السعودية».

شكوى سعودية
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،س ـل ـمــت ال ـس ـع ــودي ــة
مذكرة احتجاج إلى األمم المتحدة،
ت ـش ـت ـكــي ف ـي ـه ــا ت ـ ـكـ ــرار «ت ـع ــدي ــات
وت ـ ـج ـ ــاوزات» ال ـ ـقـ ــوارب اإلي ــران ـي ــة
فــي الـمـنــاطــق الـمـحـظــورة لحقول
ومـنـصــات ال ـب ـتــرول الـتــي تـقــع في
مياه المملكة اإلقليمية.

وقال المندوب السعودي الدائم
ل ـ ــدى األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ،ع ـبــدال ـلــه
ال ـم ـع ـل ـم ــي إن ـ ـ ــه «رغـ ـ ـ ــم مـ ــذكـ ــرات
االحتجاج الموجهة إلى حكومة
الجمهورية اإلسالمية ولألمين
ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،فــإن ـهــا
ت ـك ــررت بـشـكــل م ـتــزايــد تـعــديــات
وت ـ ـجـ ــاوزات الـ ـق ــوارب والـ ـ ــزوارق
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى مـ ـي ــاه ال ـم ـم ـل ـكــة
وال ـم ـنــاطــق ال ـم ـح ـظــورة لـحـقــوق
ال ـب ـت ــرول الـمـعـلـنــة إحــداث ـيــات ـهــا
وال ـ ـمـ ــوض ـ ـحـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـخـ ــرائـ ــط
المالحية العالمية التي تقع في
ال ـب ـح ــر اإلق ـل ـي ـم ــي ل ـل ـس ـعــوديــة»،
ومنطقتها االقتصادية الخالصة
ً
فــي الخليج ،وفـقــا لخط الحدود
ال ـب ـح ــري ــة ،الـ ـ ــذي حـ ــدد بـمــوجــب
االتفاقية المبرمة بين البلدين في
 24أكتوبر .1968
وح ـ ـمـ ــل ال ـم ـع ـل ـم ــي ال ـح ـك ــوم ــة
اإلي ــرانـ ـي ــة ك ــل ال ـم ـس ــؤول ـي ــات عــن
أي ض ــرر ق ــد يـنـشــأ نـتـيـجــة لـهــذه
التعديات والتجاوزات ،مطالبا من
األمين العام لألمم المتحدة بتعميم
المذكرة على جميع الدول األعضاء،

(أ ف ب)

واعتبارها وثيقة من وثائق األمم
المتحدة.
وغـ ـ ــداة إع ـ ــان مــؤس ـســة الـنـفــط
اإليرانية الوطنية توقعها انخفاض
صادرتها لدول العالم بمقدار 500
ً
ألف برميل يوميا ،أظهرت بيانات
شحن ومصادر في قطاع النفط أن
واردات الهند مــن الـخــام اإليــرانــي
تراجعت في يونيو الماضي ،وهو
أول شـهــر يـعـقــب إع ــان واشـنـطــن
إعادة فرض العقوبات على طهران.

سقوط وتصادم
إل ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أعـ ـلـ ـن ــت ال ـس ـل ـط ــات
اإليــرانـيــة أمــس سقوط مقاتلة من
طراز (اف  )4للتدريب تابعة للجيش
اإليراني ونجاة طاقمها بمحافظة
سـيـسـتــان وبـلــوشـسـتــان بجنوب
شرقي البالد ،فيما أفادت السلطات
بمصرع  13شخصا وإصابة سبعة
آخرين من جــراء اصـطــدام شاحنة
وقود لنقل النفط بحافلة ركاب في
مدينة سنندج بمحافظة كردستان.
(الرياض ،واشنطن  -وكاالت)

ً
الصدر :أنقذت العبادي مرتين من العزل لبنان يطلب من األسد عفوا عن النازحين
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سلة أخبار
الملك سلمان :متفائلون
بمستقبل أفغانستان

أعرب العاهل السعودي الملك
سلمان خالل استقباله أمس،
في قصر السالم بجدة ،وفد
العلماء المشاركين في المؤتمر
الدولي للعلماء المسلمين
حول السالم واالستقرار
في أفغانستان ،عن تفاؤله
بمستقبل البالد التي تشهد
اضطرابات منذ عقود.
ً
وقال الملك مخاطبا العلماء:
«أنتم خير من يعمل لخدمة
اإلسالم والمسلمين ،وتوحيد
كلمتهم ،وجمع شملهم ،وإزالة
ما حل في العالم اإلسالمي
من حروب وأزمات ،ومن آفات
التطرف واإلرهاب».
وأكد أن السعودية ساعدت
الشعب األفغاني في معاناته،
منذ أن بدأت أزمة أفغانستان
والحرب األهلية هناك .وأضاف:
«نحن اليوم متفائلون بأن
جهودكم ستسهم في طي
صفحة الماضي وفتح صفحة
جديدة في أفغانستان ،تحقق
للشعب ما يتطلع إليه من أمن
واستقرار».

ً
قطر تطلب قرضا
لشراء مقاتالت تايفون

ذكر مصدران مطلعان أن
الحكومة القطرية تسعى
للحصول على قرض بمليارات
الدوالرات لشراء طائرات مقاتلة
أوروبية من طراز تايفون.
وستدعم وكاالت ائتمان
التمويل ،الذي قال أحد
المصدرين ،إنه يبلغ نحو أربعة
مليارات دوالر .وقال مسؤول
قطري لـ«رويترز»« :طائرات
تايفون الجديدة ستطور
الجهود االستراتيجية القطرية
لتحقيق االستقرار .أسلوب
الدفع وآلياته لم تحدد بعد».

السراج يطالب بتحقيق
دولي لمراجعة بنوك ليبيا

• الحريري لحكومة بتمثيل سياسي ال نسبي • «التيار» يغيب عن أول «أربعاء نيابي»

●

طفالن عراقيان في الناصرية
أكد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر أمس
أن الــوضــع فــي ال ـعــراق يحتم ض ــرورة اإلس ــراع في
تشكيل حكومة وطنية.
جاء ذلك خالل مباحثات عقدها الصدر في النجف
مــع المبعوث الـخــاص لــوزيــر الخارجية الفرنسي
جيروم بونافون وسفير فرنسا لدى العراق بورنو
أوبيير تناولت حسبما أفاد مكتبه في بيان «آليات
تشكيل الحكومة الـعــراقـيــة الـجــديــدة وتــدخــل دول
الـجــوار الـعــراقــي ،وم ــدى تأثير تدخلها فــي الشأن
الــداخـلــي للبلد واألح ــداث والـصــراعــات فــي الشرق
األوسط».
في سياق متصل ،أكد المكتب السياسي للصدر
أن األخير منع سقوط رئيس الوزراء حيدر العبادي
ً
مرتين على أقل تقدير ،موضحا أن «مصلحة العراق
في حينها بحسب رؤية الصدر تقضي بعدم إجراء
تغيير كهذا».
وقال مسؤول المكتب ضياء األسدي في بيان إن
«العوامل التي تتفاعل على الساحة العراقية هي
التي تفرز شخصية رئيس الوزراء المقبل» .وأضاف
ً
تعليقا على إمكانية أن يكون العبادي القائد األمثل
لتولي والية ثانية« :ليس هناك اليوم في العراق على
مستوى العمل السياسي القائد األمثل أو األفضل»،
مشيرا الى أن «المتناقضات والتعقيدات والعوامل
التي تتفاعل على الساحة العراقية هي التي تفرز
الشخصيات وتقرر المواقف وتصنع القرارات».
وأضــاف األســدي انها «مسألة في غاية التعقيد
تشبه حركة الجسيمات الصغيرة في عالم تحكمه
قوانين الميكانيك الكمي ومبدأ الالدقة لهايزنبرغ»،
الفتا الى «انني لست من يقرر فيما إذا فشل العبادي
سياسيا ،ألن المسألة ال تخضع ل ــآراء واأله ــواء
والمواقف الشخصية».

(رويترز)
وتــابــع أن «مـعــايـيــر الـفـشــل والـنـجــاح السياسي
بعضها معايير دولية علمية وموضوعية وبعضها
اآلخر عراقي بامتياز» ،موضحا أنها «مسألة تشبه
المعادالت الرياضية فيها طرفان أحدهما معلوم
واآلخر مجهول».
وأك ــد أن «الـمـعـطـيــات الـتــي يمكننا بواسطتها
استخراج المجهول متوفرة لدينا ،ومهما اختلفت
طرق التفكير فستكون النتيجة واحدة ألنها ببساطة
رياضيات».

ائتالف المالكي
ف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،عـبــر ائ ـت ــاف دول ــة الـقــانــون
بــزعــامــة ن ــوري الـمــالـكــي ،أم ــس ،عــن «انـفـتــاحــه على
جميع الشركاء السياسيين» ،محذرا من «خطورة»
المرحلة المقبلة التي أشــار الــى انها «بحاجة الى
االنـفـتــاح على اآلخــريــن واالبـتـعــاد عــن التخندقات
ً
الطائفية والمكوناتية» داعيا الى تأليف «حكومة
قوية متماسكة».

«العصائب»
بدوره ،لفت عضو المكتب السياسي لـ»عصائب
أهل الحق» محمود الربيعي ،الى ان «هناك تفاهمات
وحـ ـ ـ ــوارات م ـس ـت ـمــرة ت ـج ــري ب ـيــن ال ـن ـصــر والـفـتــح
وسائرون وكتل اخــرى ،لكنها لم تصل الى مرحلة
تشكيل تحالف».
وأضاف أن «هناك عوامل حقيقية تقف عائقا امام
تشكيل تحالفات بهذه المرحلة ابرزها عدم مصادقة
المحكمة االتحادية على النتائج النهائية والمطالب
المطروحة من جميع الكتل السياسية».

بيروت  -ةديرجلا

طلب رئيس المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني في
ليبيا فايز السراج من مجلس
األمن الدولي تشكيل لجنة
دولية فنية للقيام بمراجعة
جميع اإليرادات والمصروفات
وتعامالت مصرف ليبيا
المركزي في طرابلس
والمصرف المركزي في مدينة
البيضاء شرقي البالد.
ودعا السراج ،في بيان ليل
الثالثاء  -األربعاء ،إلى أن يتم
ذلك «على عجل وباالستعانة
بالمنظمات الدولية المالية
واالقتصادية المتخصصة».

•

كـشــف وزي ــر الــداخـلـيــة الـســابــق
مـ ـ ــروان ش ــرب ــل أن ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لألمن العام ،اللواء إبراهيم عباس،
زار دمـ ـش ــق بـتـكـلـيــف م ــن رئـيــس
الجمهورية ميشال عــون ومعرفة
رئـيــس حـكــومــة تـصــريــف األعـمــال
الـمـلـكــف تشكيل حـكــومــة جــديــدة،
سعد الحريري ،مؤكدا أنه بات ليل
األحد  -اإلثنين في سورية وبحث
 3ملفات.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ش ـ ـ ــرب ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة
تلفزيونية أمــس إن «الـلــواء عباس
طالب بإصدار مرسوم عن الرئيس
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ب ـ ـش ـ ــار األس ـ ـ ـ ـ ــد يـ ـك ــون
مـضـمــونــه الـع ـفــو ال ـع ــام وال ـشــامــل
عــن كــل النازحين الموجودين في
ً
لبنان» ،موضحا أن «هذا األمر قيد
الدرس».
وتــابــع أن «الـ ـل ــواء أث ــار مسألة
وجـ ــود م ـل ـيــون ون ـصــف الـمـلـيــون
نازح سوري في لبنان يستهلكون
نحو  400ميغاواط من الكهرباء،
ك ـمــا ط ـلــب م ــن ال ـق ـي ــادة ال ـســوريــة
أن ت ـقــدم دم ـشــق ه ــذه الـكـمـيــة من
ً
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ل ـل ـب ـن ــان م ـ ـجـ ــانـ ــا ،ألن
استهالكها سيكون من النازحين»،
إضــافــة الــى القانون رقــم  10الــذي
يـ ـ ـه ـ ــدد أمـ ـ ـ ـ ــاك آالف الـ ـن ــازحـ ـي ــن
السوريين.
ال ــى ذلـ ــك ،وم ــن دون كـثـيــر من

ً
الحريري مستقبال أمس المدير العام لألمن الداخلي اللواء عماد عثمان
التفاؤل ،تتجه األنظار إلى جولة
االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـ ـتـ ــي سـ ـيـ ـق ــوم بـهــا
الـحــريــري على الـقــوى السياسية
بـ ـه ــدف مـ ـح ــاول ــة ت ـف ـع ـيــل عـمـلـيــة
تشكيل حكومة جديدة.
وأك ـ ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر م ـت ــاب ـع ــة أن
«االجواء إيجابية في بيت الوسط،
ومن المتوقع ان يستقبل الحريري
رئيس الحزب التقدمي االشتراكي
وليد جنبالط وشخصيات أخرى»،
الفتة الى أن «الحريري سيطلب من
الذين سيلتقيهم التواضع لتشكيل
حكومة بتمثيل سياسي ال نسبي،

عـلــى أن تشبه الـحـكــومــة الحالية
بتوازناتها» .وأضــافــت« :يبدو أن
الرئيس المكلف حازم ،وبعد لقائه
رؤســاء الكتل سيتوجه الــى قصر
بـعـبــدا لـلـقــاء رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
العماد ميشال عون».
وخـتـمــت« :أي مــوعــد لــم يحدد
للقاء بين الحريري ورئيس حزب
الـكـتــائــب الـنــائــب ســامــي الجميل،
ع ـل ـمــا بـ ــأن الـ ـح ــزب كـ ــان ق ــد أعـلــن
على لسان عدد من كوادره ونوابه
أنــه يتطلع إلــى «حكومة متوازنة
ً
سياسيا».

الحريري يعتذر عن عرقلة سيارة إسعاف
ّ
اعتذر رئيس ال ــوزراء المكلف سعد الحريري،
لـلـبـنــانـيـيــن بـعــد الـضـجــة الــواس ـعــة ال ـتــي أثــارهــا
فـيــديــو لـس ـيــارة إس ـعــاف عــالـقــة بـسـبــب االزدحـ ــام
في أحد شــوارع بيروت ،جــراء إغــاق موكب أمني
الطريق أمامها.
وك ـش ــف ال ـح ــري ــري ،ف ــي ت ـغ ــري ــدة ع ـبــر حـســابــه
الرسمي على «تويتر» ،أن موكبه كان يتحرك في

ً
ذلــك الــوقــت مــن مقره فــي بيت الــوســط ،معبرا عن
أس ـفــه الس ـت ـغــال ال ـب ـعــض ل ـهــذه ال ـم ـصــادفــة غير
المقصودة ،على حد وصفه.
الحريري اعتذر كذلك بشدة للمواطنين الذين
يصادفون قطع الطرقات جراء التدابير األمنية التي
ً
ترافق تنقالته ،مضيفا أنه يأمل أن تتهيأ الظروف
التي تعفيه من توجيهات أجهزة األمن والحماية.

(داالتي ونهرا)

فـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ــك ،وكـ ـم ــا ك ــان
مـ ـت ــوقـ ـع ــا ،حـ ـ ــدد رئـ ـي ــس مـجـلــس
النواب نبيه بري الثالثاء المقبل
م ــوع ــدا لـجـلـســة ان ـت ـخــاب رؤس ــاء
وأعضاء اللجان النيابية.
وانعقد ،أمس ،للمرة األولى بعد
االنتخابات النيابية ،لقاء «األربعاء
ال ـن ـيــابــي» ف ــي ع ـيــن ال ـت ـي ـنــة ،ومــن
حيث الشكل ،سجل غياب لنواب
«ت ـك ـتــل ل ـب ـنــان الـ ـق ــوي» وح ـضــور
ق ــوات ــي لـلـمــرة األولـ ــى عـبــر عضو
تكتل «الجمهورية القوية» النائب
زياد الحواط.
أم ــا ف ــي ال ـم ـضــون ،فـقــد تـحــدث
ب ــري ع ــن الـمـلــف ال ـح ـكــومــي .وفــي
السياق ،نقل عنه النواب مطالبته
ب ــاإلس ــراع ف ــي تـشـكـيــل الـحـكــومــة
وعـ ــدم االس ـت ـم ــرار ف ــي ال ـم ــراوح ــة
ف ــي ه ــذه األوض ـ ــاع الــدق ـي ـقــة .وقــد
أشار الى أنه «إذا لم يحصل تطور
إي ـج ــاب ــي ف ــي تـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة،
فسأدعو إلى جلسة عامة للتشاور
في الوضع العام بالبالد» .وأفيد أن
رئيس المجلس توقف عند القعدة
المسيحية فقط ولم يأت على ذكر
الدرزية أو السنية.

السلطة تندد بتشديد
إسرائيل «حصار غزة»

نددت حكومة الوفاق
الفلسطينية أمس ،بفرض
إسرائيل إجراءات لتشديد
حصار قطاع غزة ،والمفروض
ً
منذ  11عاما.
وقالت حكومة السلطة
الفلسطينية ،في بيان عقب
اجتماعها األسبوعي في رام
الله ،إن اإلجراءات اإلسرائيلية
«تعتبر جريمة جديدة تضاف
إلى سلسلة الجرائم التي
ارتكبتها وترتكبها إسرائيل»
بحق الفلسطينيين.
وقررت إسرائيل ،منذ أمس
األول ،تقليص البضائع
ً
خصوصا مواد البناء والمواد
الخام التي تسمح بتوريدها
إلى غزة.

٢٠
دوليات
«معركة إدلب» في سبتمبر ...و«درون» تستنفر الجوالن
ةديرجلا
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غارات على حوض اليرموك و«داعش» يهاجم قرى المصالحة والمعارضة قد تدير مناطق بدرعا
مع استعداد الرئيس السوري
بشار األسد للقضاء على
انتفاضة المعارضة على حكمه
في معقلها وسيطرته على
أكثر من  %80من درعا،
روسيا شهر سبتمبر
حددت ً
المقبل موعدا للمواجهة الكبرى
والحاسمة في إدلب.

وسط أنباء عن عملية وشيكة
لـلـجـيــش الـ ـس ــوري ب ـعــد انـتـهــائــه
مــن درع ــا ،تعيش محافظة إدلــب
ً
حالة من الترقب والبلبلة تحسبا
لمعركة حاسمة قد تفرض عليها.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـصـ ـ ــدر مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ف ــي
ال ـم ـعــارضــة ،أن ال ــوف ــد الـعـسـكــري
ال ــروس ــي أب ـلــغ م ـســؤولــي فصائل
درعــا ،خــال اجتماع معهم ،أمس
األول ،بـعــدم الـسـمــاح ب ـخــروج أي
م ـس ـلــح إلـ ــى إدل ـ ـ ــب ،ألن ال ـم ـعــركــة
ستبدأ هناك في سبتمبر المقبل،
وال يريدون خروج المقاتلين إلى
هناك.
وقـ ـ ــال الـ ـمـ ـص ــدر ،إن «الـ ـ ــروس
أبلغوا الجميع بــأن مصير إدلب
سيكون كمصير الجنوب السوري،
وعلى الجميع التوجه للمصالحة
م ــع الـ ـق ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة ف ـقــط أو
ً
اعتبارهم متمردين» ،مشيرا إلى
أن قـيــاديــي الـمـعــارضــة فــي إدلــب
أعلنوا النفير ويحشدون لجبهة
موحدة ،قبل المعركة المرتقبة.
وبينما خيم الهدوء على قسم
ك ـب ـي ــر مـ ــن درع ـ ـ ــا م ـن ــذ ال ـج ـم ـعــة،
وج ـهــت ال ـط ــائ ــرات الـمـقــاتـلــة أول
ضـ ـ ــربـ ـ ــات إلـ ـ ـ ــى مـ ـنـ ـطـ ـق ــة حـ ــوض
ً
الـ ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك ،دعـ ـ ـم ـ ــا الشـ ـتـ ـب ــاك ــات
عـنـيـفــة تـخــوضـهــا قـ ــوات الـنـظــام
والـمـيـلـيـشـيــات الـمــوالـيــة لـهــا مع
فصيل «جـيــش خــالــد بــن الوليد»
المتمركز في بلدة سحم الجوالن
في ريف المحافظة الغربي.
وأف ــاد مــديــر الـمــرصــد الـســوري
لحقوق اإلنسان رامي عبدالرحمن
بـ ــأن ال ـف ـص ـيــل ال ـم ـب ــاي ــع لتنظيم
«داعـ ـ ـ ــش» رد ب ـه ـج ــوم ع ـل ــى ب ـلــدة
ح ـ ـي ـ ــط ،ال ـ ـت ـ ــي وافـ ـ ـق ـ ــت فـ ـص ــائ ــل
المعارضة فيها على االنضمام إلى
ً
االتفاق الروسي لوقف النار ،مؤكدا
اق ـت ـحــام الـمـسـلـحـيــن الـمـتـطــرفـيــن
في «جيش خالد» البلدة وقيامهم
ب ـت ـف ـج ـيــر س ـ ـيـ ــارة م ـف ـخ ـخ ــة ،كـمــا
قصفوا بلدة زيزون المجاورة ،التي
تبنى «داعش» قتل  14من صفوف
ق ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام والـ ـمـ ـع ــارض ــة فــي
تفجير انتحاري فيها أمس األول.

وزير الدفاع الروسي
سيرغي شويغو
ً
يؤكد مجددا
الريف الغربي
استعداد بالده للنظر
ً
ً
وبعد انتزاعه قطاعا حدوديا
ً
في تزويد دمشق
استراتيجيا حرم المعارضة من
ال ــوص ــول إل ــى ال ـح ــدود األردن ـي ــة
بمنظومات الدفاع
ال ـت ــي ك ــان ــت ف ــي يـ ــوم م ــن األيـ ــام
ش ــري ــان ح ـيــات ـه ــا ،أكـ ــد ال ـمــرصــد
الجوي «إس »300

تركيا تعتقل «داعية
االنحالل» و 234من اتباعه

ً
سوريتان تعبران طريقا في دمشق بعد إزالة الحواجز األمنية أمس األول (أ ف ب)
ت ــوس ـي ــع الـ ـنـ ـظ ــام ،أم ـ ـ ــس ،ن ـطــاق
هـ ـج ــوم ــه السـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة الـ ـجـ ـن ــوب
الـغــربــي بــأكـمـلــه بـمــا فـيــه حــوض
اليرموك.
وأك ــدت دائ ــرة اإلع ــام الحربي
سيطرة وحدات من الجيش على
تل األشـعــري ومساكن جلين في
درع ـ ــا ،وتــاب ـعــت ان ـت ـشــارهــا على
كــامــل خــط الجبهة مــع «داع ــش»،
مشيرة إلــى مــوافـقــة أحـيــاء درعــا
البلد على اتفاق الروسي وبدأت
بتسليم السالح الثقيل ليتم خالل
الساعات أو األيام المقبلة.
وأف ـ ـ ــاد ن ــاش ـط ــون م ـع ــارض ــون
بــأن سـيــارات للشرطة العسكرية
الــروسـيــة دخـلــت طـفــس فــي ريــف
درعا الغربي ،بعد اتفاق مصالحة
بين مسلحي وممثلي البلدة من
جهة ،والحكومة السورية بوساطة
روس ـي ــة .وتـسـيـطــر ق ــوات الـنـظــام
ً
حاليا على نحو  80في المئة من
محافظة درعا،
وال ت ـ ـ ـ ــزال تـ ــوجـ ــد ال ـف ـص ــائ ــل
المعارضة في نحو  15في المئة،

والمساحة الباقية تحت سيطرة
متطرفي «خالد بن الوليد».
في هذه األثناء ،أفادت مصادر
مـيــدانـيــة ع ــن ات ـف ــاق م ــع روس ـيــا،
يقضي بتسلم فصائل المعارضة
إدارة بـعــض الـمـنــاطــق فــي درعــا،
والـقــرى المحيطة بها ،موضحة
أن مـمـثـلـيــن ع ــن فــاع ـل ـيــات درع ــا
اج ـت ـم ـعــوا ب ــوف ــد روس ـ ــي ،يــرأســه
ال ـم ـب ـعــوث ال ـخ ــاص إل ــى ســوريــة
أل ـك ـس ـن ــدر الف ــرن ـت ـي ـي ــف بـمــديـنــة
ب ـ ـصـ ــرى ال ـ ـش ـ ــام ،وات ـ ـف ـ ـقـ ــوا عـلــى
ان ـس ـحــاب ق ــوات ال ـن ـظــام م ــن حي
سجنة بدرعا ،ووقف خروقاتها،
ومنع تسللها إليه ،وتسليم إدارته
للمعارضة.
وج ـ ــاء االتـ ـف ــاق ب ــال ـت ــزام ــن مع
إعادة المدنيين إلى مناطقهم في
درعا ومحيطها ،وتعهد الشرطة
الروسية بعدم تهجيرهم وتوفير
الحماية لهم.
وأعلن ممثلو المجتمع المدني
ف ــي مــديـنــة ان ـخ ــل ،ش ـمــال مــديـنــة
درعـ ــا ،تــأيـيــدهــم أي ق ــرار يتخذه

ال ــوف ــد ال ـع ـس ـكــري ال ـم ـف ــاوض من
شـ ــأنـ ــه مـ ـن ــع ت ـه ـج ـي ــر األه ـ ــال ـ ــي،
مــوضـحـيــن أن الـهـيـئــات المدنية
اتفقت على تأييد أي قــرار يمنع
التهجير والــدمــار والحفاظ على
ممتلكاتهم العامة والخاصة ،من
خ ــال م ـفــاوضــات الـجـيــش الـحــر
مع روسيا.

صاروخ باتريوت
وف ــي ثــانــي حــادثــة مــن نوعها
خ ـ ــال شـ ـه ــري ــن ،أطـ ـل ــق ال ـج ـيــش
اإلسرائيلي ص ــاروخ «بــاتــريــوت»
أمس ،العتراض طائرة بدون طيار
قــادمــة مــن ناحية ســوريــة ،لكنها
ع ـ ــادت أدراج ـ ـهـ ــا دون أن يـلـحــق
بها ضرر.
وأوض ــح الجيش اإلسرائيلي،
الذي رفع حالة التأهب القصوى
منذ بدء قوات األسد عملياتها في
الجنوب بدعم من إيــران و»حــزب
الله» الشهر الماضي ،أن الواقعة
أس ـ ـفـ ــرت عـ ــن ان ـ ـطـ ــاق ص ــاف ــرات

الدفاع الجوي في هضبة الجوالن
والحدود األردنية القريبة.

نتنياهو
وتزامن ذلك مع وصول رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي بـنـيــامـيــن
ن ـت ـن ـيــاهــو إلـ ــى م ــوس ـك ــو إلجـ ــراء
م ـ ـحـ ــادثـ ــات ب ـ ـشـ ــأن س ـ ــوري ـ ــة مــع
الرئيس الروسي فالديمير بوتين،
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع زيـ ـ ــارة ع ـلــي أكـبــر
واليتي مستشار المرشد اإليراني
األعلى علي خامنئي إلى العاصمة
الروسية.
وقـ ـ ـب ـ ــل سـ ـ ــاعـ ـ ــات مـ ـ ــن وصـ ـ ــول
نتنياهو ،أكد وزير الدفاع الروسي
ً
سيرغي شويغو مجددا استعداد
بـ ــاده لـلـنـظــر ف ــي ت ــزوي ــد دمـشــق
بمنظومات الــدفــاع الـجــوي «إس
ً
 ،»300مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى رف ـ ــض ه ــذه
الطلب قبل عدة سنوات بناء على
طـلــب إســرائ ـيــل وع ــدد مــن ال ــدول
الغربية.
وت ــأت ــي زي ـ ـ ــارة ن ـت ـن ـيــاهــو إل ــى

موسكو قبل أيــام من قمة تجمع
ب ــوت ـي ــن م ــع ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دون ــال ــد تــرامــب يـتــوقــع أن تـكــون
تسوية األزمة السورية باإلضافة
إلى الوضع في أوكرانيا الطبقين
الرئيسيين فيها.
وع ـ ـلـ ــى جـ ـبـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أك ـ ــدت
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ل ـم ـج ـلــس
سورية الديمقراطية إلهام أحمد،
عدم وجود اتفاق ينص على تسلم
دم ـشــق إدارة الـمـنـشــآت النفطية،
وتولي عمليات تصدير النفط.
وقالت أحمد ،لوكالة «سبوتنيك»
الــروسـيــة« ،ال يوجد أي اتـفــاق من
هــذا القبيل ،وال توجد مفاوضات
حول النفط» ،مشددة على أن «النفط
تتم االستفادة منه حسب الحاجة».
وبدعم أميركي ،سيطر الجناح
العسكري للمجلس «قسد» بشكل
ك ــام ــل ع ـلــى ح ـقــل ال ـع ـمــر الـنـفـطــي
فــي ديــر ال ــزور وهــو أكـبــر الحقول
النفطية فــي س ــوري ــة ،فــي أكـتــوبــر
الماضي.
(عواصم -وكاالت)

صورة تداولتها حسابات مواقع بحرينية تظهر الشيخة عائشة بقمرة قيادة
طائرة مقاتلة أمس

داف ــع الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغـ ـ ــان أي ـضــا عن
اخ ـت ـيــاره صـهــره ب ـيــرات الـبـيــرق فــي منصب وزي ــر المالية
ً
والخزانة قائال ،إنه يتمتع بخبرة نظرية وعملية في الشؤون
المالية.
ونقلت قناة «ســي إن إن تــرك» التلفزيونية الخاصة عن
ا لــر ئـيــس قــو لــه للصحافيين المسافرين معه على طائرته
إلى بروكسل لحضور قمة حلف شمال األطلسي ،إن تقلبات
الدوالر ستنحسر وإنه يعتقد بأن أسعار الفائدة في تركيا
ستهبط.
ورغم تصريحات إردوغان ،فإن الليرة التركية هبطت 2.5
في المئة إلى  4.84مقابل الدوالر.
مــن ناحية أخ ــرى ،أعلن الرئيس الـتــركــي ،أن الجيش قد
يندرج تحت سلطة وزارة الدفاع.
وعين إردوغــان االثنين رئيس األركــان السابق خلوصي

ً
أك ــار وزي ــرا لـلــدفــاع ،ال ــذي أع ــرب ب ــدوره عــن أمـلــه فــي إقــامــة
عالقات جيدة مع الدول الجوار.
وقــال في تصريح صحافي «نريد أن نواصل العيش في
سالم ورخاء وأمن في عالقات ودية ومتناغمة مع جيراننا».
وتعهد بالسعي في االستمرار لضمان أمن تركيا ووحدة
أراضيها وسيادتها واستقاللها من خــال تعبئة الموارد
الوطنية ومواصلة القتال بعزم على أال تضر حقوق ومصالح
األمة التركية.
ً
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،أصـ ـ ـ ــدرت م ـح ـك ـمــة أحـ ـك ــام ــا بـسـجــن
المسؤولين عن أسوأ كارثة انفجار منجم في مدينة مانيسا
غرب تركيا وراح ضحيتها  301عامل عام .2014
ً
وأمــرت المحكمة بسجن مالك المنجم  15عاما والمدير
ً
العام للمنجم  22عاما ونصف العام.
(إسطنبول  -وكاالت)

ّ
مصر :الغموض يلف «جريمة المريوطية»
ونسبة النجاح في الثانوية %74
ً
مقتل « 11إرهابيا» في اشتباك مع الشرطة بالعريش
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

بعد يوم من عثور األهالي على
جثث  3ألطـفــال ملقاة بالقرب من
فـنــدق شهير بمنطقة المريوطية
التابعة لمحافظة الجيزة المصرية،
نـ ـف ــت م ـ ـصـ ــادر ب ـم ـص ـل ـحــة ال ـط ــب
الشرعي ما تداوله البعض بشأن
وجــود آثــار «ذبــح وإخــاء أحشاء»
عـلــى الـجـثــامـيــن الـ ــ 3ال ـتــي وجــدت
ملفوفة.
وذك ــرت الـمـصــادر أن التشريح
األولـ ــي أف ــاد ب ـعــدم ســرقــة أعـضــاء
ال ـض ـح ــاي ــا ،وع ـ ــدم وج ـ ــود ج ــروح
أو ط ـع ـنــات أو ت ـعــذيــب .وأظ ـهــرت
معاينة الجثامين أن «الوفاة حدثت
م ـنــذ  4إل ــى  5أي ـ ــام ،وه ــو م ــا أدى
إل ــى االن ـت ـفــاخ وتـفـ ّـجــر أم ـعــاء أحــد
الجثامين» ،مضيفة أن يكون سبب
الوفاة الحرق.
وبقي الغموض يلف القضية ،إذ
أشار مصدر أمني إلى احتمال قتل
األطفال عبر التسميم أو الخنق.

اشتباك العريش
إلى ذلك ،أعلنت الشرطة ،أمس،
ً
القضاء على « 11إرهــابـيــا» كانوا
ي ـت ـح ـص ـنــون فـ ــي م ـخ ـب ــأ ب ـمــدي ـنــة
الـعــريــش فــي شـمــال سـيـنــاء ،وقــال

مصدر أمني إن «االرهابيين كانوا
ب ـم ـن ــزل م ـه ـج ــور ب ـح ــي ال ـع ـم ــران،
وت ـ ــم ف ـ ــرض ط ـ ــوق أمـ ـن ــي ل ـل ـقــوات
حـ ــول ال ـم ـن ــزل وال ـ ـطـ ــرق ال ـم ــؤدي ــة
إلـيــه ،وعندما شعر هــؤالء برجال
الشرطة أطلقوا عدة أعيرة نارية،
فتم تبادل إطالق النيران ،مما أسفر
عن مصرعهم ،وعثر بحوزتهم على
 3بـنــادق آلـيــة وبندقية خرطوش
وعـبــوتـيــن نــاسـفـتـيــن ،كـمــا عـثــرت
الـ ـش ــرط ــة ب ــالـ ـمـ ـن ــزل عـ ـل ــى أوراق
ت ـت ـض ـمــن م ـخ ـط ـطــات الس ـت ـه ــداف
مؤسسات الدولة وتنفيذ عمليات
إرهابية».

«سالم المستشفيات»
ف ـ ــي س ـ ـي ـ ــاق مـ ـنـ ـفـ ـص ــل ،ب ـ ــدأت
م ـس ـت ـش ـف ـي ــات ،أم ـ ــس ،فـ ــي تـنـفـيــذ
ق ـ ــرار وزي ـ ـ ــرة ال ـص ـح ــة ه ــال ــة زاي ــد
بإذاعة السالم الوطني يوميا ،رغم
االنتقادات الواسعة للقرار ،والتي
وصلت إلــى البرلمان ،حيث تقدم

أوقف األمن التركي عدنان
أوكتار ،الذي يطلق عليه اإلعالم
التركي لقب "داعية االنحالل"
في إطار عملية أمنية انطلقت
فجر أمس ،في  4واليات بينها
إسطنبول ،للقبض على الرجل
و 234من أتباعه ،على خلفية
تهم مختلفة .جاء ذلك في
إطار إصدار النيابة العامة
باسطنبول مذكرة توقيف بحق
أوكتار المعروف باسم "هارون
يحيى" ،والعشرات من أتباعه،
نتيجة تحقيقات أجرتها حول
اتهامات مختلفة يواجهونها.
وبين االتهامات التي يواجهها
الرجل وأتباعه ،تأسيس تنظيم
الرتكاب جرائم ،واستغالل
ً
األطفال جنسيا ،واالعتداء
الجنسي ،واحتجاز األطفال،
واالبتزاز ،والتجسس السياسي
والعسكري.

أفغاني ُر ّحل من ألمانيا
يشنق نفسه في كابول

إردوغان يدافع عن تعيين صهره
ويمهد إلخضاع الجيش لوزارة الدفاع

ً
الليرة التركية تهبط مجددا أمام الدوالر

وكـ ـ ـش ـ ــف مـ ـ ـص ـ ــدر األم ـ ـ ـنـ ـ ــي عــن
توصل أجهزة األمــن إلى المشتبه
بهم الرئيسيين في الحادث.
وأك ــدت الـمـصــادر ل ـ «الـجــريــدة»
أن «كاميرات المراقبة في المنطقة
كشفت عن سيدتين كانتا تستقالن
«ت ــوك ت ــوك» فــي مــوعــد يـقـتــرب من
ال ــزم ــن ال ـم ـق ــدر الرتـ ـك ــاب ال ـح ــادث
ّ
الــذي هــز المجتمع المصري ،وأن
التحريات مازالت جارية للتوصل
إلــى هوية الضحايا ،الــذيــن باتت
ال ـش ــرط ــة ت ــرج ــح أن ـه ــم م ـصــريــون
وليسوا مــن المهاجرين األفــارقــة،
كما كانت تعتقد في البداية ،وأنهم
ليسوا إخوة وقد يكونون من أطفال
الشوارع.

ً
باكستان 20 :قتيال بهجوم
استهدف «رابطة عوامي»

ً
قتل  20شخصا وأصيب
 63آخرون على األقل بينهم
سياسي محلي واسع النفوذ،
ليل الثالثاء  -األربعاء في
ً
اعتداء استهدف تجمعا
ً
انتخابيا في مدينة بيشاور
شمال غربي باكستان وتبنته
حركة "طالبان".
ويعتبر هذا التفجير األكثر
دموية منذ بدء حملة
االنتخابات التشريعية
المرتقبة في  25يوليو .ونفذ
خالل تجمع لحزب "رابطة
عوامي" القومية ،الحزب
المناهض للمجموعات
المتطرفة مثل "طالبان" .

«شيخة» بحرينية تقود طائرة مقاتلة ألول مرة
قــادت البحرينية الشيخة عائشة
بـنــت راش ــد آل خـلـيـفــة ،الـعـضــوة في
ال ـعــائ ـلــة ال ـحــاك ـمــة ،ط ــائ ــرة مـقــاتـلــة،
أمس ،لتصبح أول امرأة في المملكة
الخليجية الصغيرة تقدم على ذلك.
وأقلعت الشيخة عائشة بالطائرة
القتالية من طــراز «هــوك» من قاعدة
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ عـ ـيـ ـس ــى الـ ـ ـج ـ ــوي ـ ــة جـ ـن ــوب
المملكة ،فــي طلعة جــو يــة استمرت
ساعة واحدة ،حسب ما أفادت وكالة
األنباء الرسمية (بنا).
وذكرت الوكالة أن الشيخة عائشة،
ال ـتــي تـحـمــل رت ـبــة م ــازم ثــانــي ،هي
«أول بحرينية تـقــود طــائــرة حربية
ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ س ـ ـ ــاح ال ـ ـجـ ــو ال ـم ـل ـكــي
البحريني».
ونقلت عــن المشير الــركــن الشيخ
خـلـيـفــة ب ــن أح ـمــد آل خـلـيـفــة الـقــائــد
العام لقوة دفاع البحرين ،ان الشيخة
ً
عــائـشــة «سـجـلــت إن ـج ــازا فــي تــاريــخ
سالح الجو الملكي».
(دبي ـ أ ف ب)

سلة أخبار

عدد من النواب ببيان عاجل حول
ال ـق ــرار .وقــالــت الـنــائـبــة إلـيــزابـيــث
شاكر لوزيرة الصحة« :ليس دور
المستشفيات تعليم المواطنين
االنـتـمــاء .الـمــواطـنــون سيشعرون
ب ــاالن ـت ـم ــاء ح ـي ــن يـ ـج ــدون رع ــاي ــة
صـحـيــة ح ـق ـي ـق ـيــة» .وقـ ــدم الـنــائــب
ش ــري ــف ن ـ ـ ــادي س ـ ـ ــؤاال بــرل ـمــان ـيــا
للوزيرة حول «سبب القرار الغريب،
بينما تتجاهل الوزارة االستجابة
لمطالب األطباء».
وتـ ـسـ ـب ــب ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار الـ ـ ـ ــذي ص ــدر
أم ــس األول ،ف ــي كـثـيــر م ــن الـلـغــظ
بمستشفيات المحافظات ،إذ قال
عـ ــدد م ــن م ــدي ــري الـمـسـتـشـفـيــات
إنهم سيبدأون فــي تطبيق القرار
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري ،عـ ــن ط ــري ــق اإلذاع ـ ـ ـ ــات
الــداخ ـل ـيــة بــالـمـسـتـشـفـيــات ،فيما
ق ــال آخ ـ ــرون إن نـسـبــة ك ـب ـيــرة من
المستشفيات ال تمتلك من األساس
إذاعات داخلية ،وبالتالي ال ُيمكنها
تطبيق القرار.
ّ
وحذر بعض األطباء من خطورة

ً
السيسي مجتمعا أمس مع كبار رجال الدولة لبحث الوضع االقتصادي وأسعار السلع
ت ـط ـب ـيــق ال ـ ـق ـ ــرار ،وقـ ــالـ ــت طـبـيـبــة
أط ـفــال بمستشفى ال ـ ــوراق تــدعــى
دينا عــاشــور« :عندما بــدأ النشيد
ً
الوطني في التاسعة صباحا ،قوبل
بسخرية العاملين بالمستشفى من
أطباء وممرضين» ،مشيرة إلى أن
صوت اإلذاعة الداخلية غطى على
صوت األجهزة الطبية الموجودة
ب ـ ـ ـ ــدور ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة وال ـ ـح ـ ـضـ ــانـ ــات،
وكــاد األمــر يتسبب في وفــاة طفل
لوجودنا بالقرب مـنــه» .وأضافت
عــاشــور« :ق ــرار الــوزيــرة سيتسبب
في فقدان النشيد هيبته وقدسيته».
ً
رس ـم ـي ــا ،ق ــال ال ـم ـت ـحــدث بــاســم
وزارة الـصـحــة ،خــالــد مـجــاهــد ،إن

الهدف من القرار هو «إرســاء مبدأ
ال ـق ـيــم ف ــي ال ـم ـعــام ـلــة» ،م ــؤك ــدا أنــه
«ال تــراجــع عــن قــرار إذاع ــة النشيد
الوطني».
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،اس ـت ـم ـع ــت
ال ـن ـيــابــة ألق ـ ــوال رئ ـي ــس الـمـجـلــس
األعلى لإلعالم ،مكرم محمد أحمد،
وقـ ــررت صــرفــه بـعــد تـعـهــده بعدم
تكرار إصداره قرارات حظر النشر
التي تعد مــن اختصاص السلطة
القضائية .وقال مكرم إن «نيابة أمن
الدولة العليا لم توجه له أي اتهام
خ ــال م ـثــولــه أم ــام ـه ــا ،ب ـن ــاء على
قــرار النائب العام ،وأنــه أكد خالل
مثوله أن المجلس األعلى لإلعالم

متأكد من أن قراره حظر النشر في
االت ـه ــام ــات الـمــوجـهــة لمستشفى
سرطان األطفال صحيح ،وأنــه لو
ك ــان لــديــه عـلــم ب ــأن ال ـنــائــب الـعــام
يحقق في هذا األمر لم يكن سيتخذ
هذا القرار».
من جهة ثانية ،يعلن اليوم وزير
التربية والتعليم ،ط ــارق شوقي،
نـتـيـجــة ال ـثــانــويــة ال ـع ــام ــة ،لـلـعــام
الـ ــدراسـ ــي ال ـح ــال ــي .2018 /2017
وكشف رئيس قطاع التعليم ،رضا
حجازي ،أن نسبة النجاح وصلت
إلى  74في المئة ،وأنه تقرر إلغاء
ً
نتيجة  50طــالـبــا ثـبــت ارتـكــابـهــم
جريمة الغش الجماعي.

أعلنت وزارة شؤون الالجئين
في أفغانستان أمس ،أن
طالب لجوء أفغانيا كان قد
تم ترحيله من ألمانيا قبل
أسبوع قام بشنق نفسه بعد
العودة إلى وطنه.
وقال مسؤول رفيع المستوى
من الوزارة ،إنه تم العثور
على الرجل الذي يبلغ من
ً
العمر  23عاما وعاش طوال
ثمانية أعوام في ألمانيا قبل
أن يتم ترحيله ،في مقر إقامة
موقت كانت توفره المنظمة
الدولية للهجرة في كابول.

بيونغ يانغ
تقدمت «إنسانيًا»

أعلن وكيل األمين العام
لألمم المتحدة للشؤون
اإلنسانية ومنسق اإلغاثة
الطارئة مارك لوكوك ،أن
كوريا الشمالية حققت
ً
ً
تقدما ملحوظا في المجال
اإلنساني منذ عام  2012رغم
التحديات التي تواجهها.
وقال لوكوك خالل زيارته
بيونغ يانغ أمس ،إنه عقد
محادثات مع مسؤولين من
كوريا الشمالية ووقف على
أثر المساعدات اإلنسانية
الدولية والتحديات التي
تواجهها بيونغ يانغ.
وتابع أن المحادثات حققت
ً
ً
ً
تقدما كبيرا ،الفتا إلى
انخفاض عدد األطفال الذين
يعانون سوء التغذية من 28
إلى  20في المئة منذ عام
.2012
وأشار إلى أن كوريا
الشمالية ستتلقى مساعدة
بقيمة  110ماليين دوالر
عبر تبرعات تقدمها دول
االتحاد األوروبي.
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ترامب ينتقد ألمانيا ...ويستفز «ناتو» بمطالب جديدة
• قال إن برلين تخضع لموسكو • ميركل :قرارنا مستقل ...ووزير خارجيتها :لسنا أسرى ألحد
• «األطلسي» يدعو مقدونيا لالنضمام ّ
ويعبر عن قلقه من تجارب إيران الصاروخية

هاجم الرئيس األميركي دونالد
ترامب ألمانيا بطريقة غير
مسبوقة قبيل افتتاح قمة حلف
«ناتو» في بروكسل ،في وقت
استفز حلفاء واشنطن على
الضفة األخرى من األطلسي
بمطالب جديدة بينها زيادة
ً
اإلنفاق الدفاعي  %4بدال
من .2

شــن الرئيس االمـيــركــي دونالد
ترامب في اليوم األول من قمة حلف
شمال األطلسي في بروكسل ،أمس،
ً
ً
هجوما حادا على المانيا ،متهما
إياها بــإثــراء روسيا وعــدم الوفاء
بالتزاماتها.
وق ـ ـ ــال تـ ــرامـ ــب خـ ـ ــال لـ ـق ــاء مــع
األم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـلـ ـحـ ـل ــف ،ي ـنــس
س ـتــول ـت ـن ـبــرغ ،ف ــي ب ــروك ـس ــل قبل
بدء أعمال القمة إن "المانيا تثري
روسـ ـ ـي ـ ــا .إنـ ـه ــا ره ـي ـن ــة روس ـ ـيـ ــا".
وأضاف بينما حاول ستولتنبرغ
تهدئته" :المانيا خاضعة بالكامل
لـ ـسـ ـيـ ـط ــرة روس ـ ـ ـيـ ـ ــا .إن ـ ـهـ ــا ت ــدف ــع
مليارات الدوالرات لروسيا لتأمين
إمداداتها بالطاقة ،وعلينا الدفاع
عـنـهــم فــي مــواجـهــة روس ـي ــا .كيف
يمكن تفسير هذا األمر؟ هذا ليس
عادال".
وت ــاب ــع ت ــرام ــب" :أل ـمــان ـيــا دول ــة
غنية ،يمكنها ز ي ــادة مساهمتها
في نفقات الحلف اعتبارا من الغد
من دون أي مشكلة".
وكان الرئيس األميركي قد ندد
م ــرات عــدة بمشروع أنـبــوب الغاز
"نورستريم" الذي سيربط مباشرة
روسيا بألمانيا ،مطالبا بالتخلي
عنه .وهذا المشروع يثير انقساما
ف ــي ص ـف ــوف األوروب ـ ـي ـ ـيـ ــن ،إذ إن

كندا تعزز مهمة «األطلسي» في التفيا
ف ــي رس ــال ــة م ــوج ـه ــة إل ـ ــى ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي
فالديمير بوتين ونظيره األميركي دونالد ترامب،
ّ
مدد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو التزام
كـنــدا بــوجــود حـلــف شـمــال األطـلـســي (نــاتــو) في
التـفـيــا بــأربـعــة أع ــوام أخ ــرى ،وع ــزز عــدد الـقــوات
الكندية هناك قبيل ساعات من قمة الناتو ،أمس.
وستبقى القوات الكندية في التفيا حتى مارس
 2023على األقل ،وسيصل عددها إلى  540عنصرا
من الرقم الحالي الذي يبلغ  455عنصرا ،حسبما
أعلن ترودو في ختام زيارته إلى التفيا في منطقة
البلطيق.
وق ــال ت ــرودو إن كـنــدا "مـلـتــزمــة تـمــامــا حماية
حلفائنا وبالسالم واألمن العالميين".
وتدير كندا مجموعة قتالية متعددة الجنسية
تابعة لحلف شمال األطلسي في التفيا ،وهي جزء

مــن الــوجــود الـقــوي للحلف فــي كــل مــن إستونيا
وليتوانيا وبولندا المجاورة ،بعد قيام روسيا
بضم شبه جزيرة القرم في عام  2014وتدخلها
في شرق أوكرانيا.
وإضافة إلــى تعزيز قواتها البرية في التفيا،
سـتـعــزز ك ـنــدا مـســاهـمـتـهــا ف ــي ال ـق ــوات الـبـحــريــة
ال ـتــاب ـعــة ل ـح ـلــف ش ـم ــال األط ـل ـس ــي ،إض ــاف ــة إلــى
مواصلة نشر المقاتالت الكندية في شرق ووسط
أوروبا للمساعدة في عمل قوات الحلف الجوية
في المنطقة.
وأع ــرب ت ــرودو عــن أمـلــه فــي أن يحظى الـتــزام
كندا المتزايد تجاه التفيا باهتمام "الكرملين"،
مضيفا" :نأمل أن تختار روسيا أن تكون فاعال
إكثر إيجابية فــي شــؤون الـعــالــم ،على عكس ما
كانت عليه في الماضي".

وم ـ ـ ــن دون ذك ـ ـ ــر اسـ ـ ـم ـ ــه ،ردت
ال ـم ـس ـت ـش ــارة األلـ ـم ــانـ ـي ــة ان ـج ـيــا
ميركل قائلة إن أللمانيا سياساتها
الخاصة ،ومؤكدة أن بالدها تتخذ
قراراتها بشكل مستقل .وأضافت:
"لقد عشت شخصيا في الجزء من
المانيا الــذي كــان يحتله االتحاد
السوفياتي .إني سعيدة جدا بأننا
اليوم موحدون تحت راية الحرية".
ب ـ ـ ـ ــدوره ،رد وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األلماني هايكو ماس على ترامب
لـبــرلـيــن بــأنـهــا "ره ـي ـنــة" لــروسـيــا،
قــائــا" :لـسـنــا أسـ ــرى" لــروس ـيــا أو
أمـ ـي ــرك ــا ،وأضـ ـ ـ ــاف "نـ ـح ــن إحـ ــدى
(ال ـ ـ ــدول) ال ـضــام ـنــة لـلـعــالــم ال ـحــر،
وسنبقى كذلك".

لقاء مصالحة
وت ـجــاهــل ال ـم ـس ــؤوالن ال ــواح ــد
اآلخـ ـ ـ ــر فـ ــي مـ ـم ــر الـ ـمـ ـق ــر ال ـج ــدي ــد
ل ـل ـح ـلــف ح ـت ــى ال ـم ـن ـصــة الل ـت ـقــاط
ا ل ـصــورة التقليدية للمجتمعين،
إال أنهما عادا والتقيا بعد الظهر
عـلــى هــامــش ال ـق ـمــة .وق ــال تــرامــب
للصحافيين ،إن " عــا قــا تــه جيدة
جدا" مع المستشارة ،مضيفا" :لقد
عقدنا لقاء رائعا ،ونحن نبحث في
النفقات العسكرية والتجارة .لدينا
عالقات جيدة جدا".
أما ميركل ،فقالت" :تبادلنا اآلراء
حــول مسائل كالهجرة ومستقبل
عــاقــاتـنــا ال ـت ـجــاريــة ،إن ـنــا شــركــاء
وش ــرك ــاء ج ـي ــدون ،ونــرغــب فــي أن
يستمر التعاون مستقبال".

النفقات

ً
وهــاجــم تــرامــب عـمــومــا أعضاء
حلف األطلسي الذين "ال يدفعون
م ــا عـلـيـهــم" لـلـنـفـقــات الـعـسـكــريــة،
مطالبا إياهم بـ "تسديد" متأخرات
للواليات المتحدة.
وكتب على "تويتر" في الطائرة
الــرئــاسـيــة "إي ــر ف ــورس وان" خالل
توجهه الى بروكسل إن "دوال عدة
فــي حـلــف ش ـمــال األطـلـســي نــدافــع
عنها ،ال تكتفي بعدم الوفاء بتعهد
ال ـ  2فــي الـمـئــة ،لكنها تقصر منذ
اعوام في ّ
تحمل نفقات ال تسددها.
هل ستسدد المتأخرات للواليات
المتحدة؟".

تقارير عن طرد دبلوماسيين ...وموسكو قد ترد بالمثل

عناصر من الشرطة اليونانية تحت العلمين اليوناني والروسي في أثينا (رويترز)
وما يدل على هذه الصداقة التقليدية بين
البلدين ،الموقف اليوناني خالل قضية تسميم
العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في
بريطانيا ،اذ لم تطرد اثينا دبلوماسيين روسا
كما فعلت الدول األوروبية.
وكانت اثينا وسكوبيي وقعتا في منتصف
يــون ـيــو ات ـف ــاق ــا ل ـحــل خــاف ـه ـمــا ال ـ ــذي يـعــود
الــى  27عــامــا حــول تسمية مقدونيا ،بهدف
رفــع االعـتــراض اليوناني على انضمام هذه
الجمهورية اليوغوسالفية السابقة الصغيرة
الى حلف االطلسي.
واطـ ـل ــع ال ـح ـل ــف ،أم ـ ــس ،ع ـلــى هـ ــذا الـت ـقــدم
خــال القمة التي يعقدها في بروكسل ،عبر
الـقــول انــه مستعد لضم جمهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة حين يطبق االتفاق
بــال ـكــامــل ف ــي س ـكــوب ـيــي ف ــي غ ـض ــون اش ـهــر.
وينص االتفاق على تغيير اسم هذه الدولة
الى "مقدونيا الشمالية".
وتظاهر مئات آالف اليونانيين في فبراير
ومايو الماضيين ضد احتمال التوصل الى

 16وزير خارجية لترامب:
حذار من روسيا «البوتينية»

موسكو« :األطلسي» ينقل
قواعده إلى «أحضان» حدودنا

وب ــدأت القمة رسميا باجتماع
أول لألعضاء الـ  29خصص لزيادة
النفقات العسكرية.
وتعهد الحلفاء فــي عــام 2014
بــإن ـفــاق  2ف ــي الـمـئــة م ــن إجـمــالــي
ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي ل ـب ـلــدان ـهــم عـلــى
شــؤون الــدفــاع بحلول عــام ،2024
ل ـك ــن ن ـح ــو  15دول ـ ـ ــة عـ ـض ــوا فــي
الـ ـحـ ـل ــف ب ـي ـن ـه ــا ألـ ـم ــانـ ـي ــا وكـ ـن ــدا
وإيـطــالـيــا وبلجيكا وإسـبــانـيــا ال
يـ ــزال إن ـفــاق ـهــا ع ـلــى ال ــدف ــاع تحت
عـ ـتـ ـب ــة  1.4ب ــا لـ ـمـ ـئ ــة ف ـ ــي ،2018
وستكون غير ق ــادرة على احترام
وع ــده ــا األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـث ـيــر غضب
ترامب.
وذكر وزير الخارجية األلماني
أن بــرل ـيــن ت ـع ـتــزم زيـ ـ ــادة اإلن ـف ــاق
العسكري بمعدل يصل إلى  80في
المئة بحلول عام .2024

ستولتنبرغ
واعتبر ستولتنبرغ أن الرئيس
األميركي استخدم "لهجة مباشرة
جدا" ،لكنه أكد أن الحلفاء متفقون
ع ـل ــى ال ـم ـل ـف ــات ال ـح ـس ــاس ــة ،وه ــي
ض ــرورة تعزيز قــدرة الحلف على
الـ ـم ــواجـ ـه ــة ومـ ـك ــافـ ـح ــة االرهـ ـ ــاب

وتـقــاســم ال ـعــبء الـمــالــي بإنصاف
أكبر.
وأكد األمين العام لـ "الناتو" أن
الحلفاء يرغبون في الحصول على
توضيحات حول نوايا ترامب قبل
لقائه مع نظيره الروسي.
وق ـ ــال" :م ــن الـ ـض ــروري ج ــدا أن
يلتقي الــرئـيــس تــرامــب فالديمير
ب ــوتـ ـي ــن ،وسـ ـيـ ـك ــون ب ــوس ـع ـن ــا ان
نناقش معه خــال القمة ،العالقة
بين حلف األطلسي وروسـيــا .من
المهم أن يبقى الحلف موحدا".
ورأى ستولتنبرغ أن كل القرارات
ُ
التي ستتخذ خالل القمة تهدف إلى
تـعــزيــز ق ــدرة الـحـلــف عـلــى ال ــردع".
وقـ ــال" :الـحـلـفــاء يـجــب أال يــزيــدوا
إنفاقهم إلرضاء الواليات المتحدة،
ألن ذلـ ــك ي ـص ـ ّـب ف ــي مـصـلـحـتـهــم،
ورغم االختالفات ،أتوقع أن نتفق
على األساسيات وهي أن قوتنا في
اتحادنا ال فرقتنا".
وفــي إط ــار الـمـبــادرة األميركية
"  ،"4x30س ـت ـت ـع ـه ــد دول ح ـلــف
األطـلـســي أن تـكــون ق ــادرة بحلول
ع ـ ـ ــام  2030عـ ـل ــى أن تـ ـنـ ـش ــر فــي
ً
غـضــون  30يــومــا 30 ،كتيبة آلية
و 30س ــرب ط ــائ ــرات و 30سفينة

مقاتلة ،لتتمكن من مواجهة عملية
ُ
ع ـس ـكــريــة ل ــروس ـي ــا الـ ـت ــي تـعـتـبــر
مهاجما محتمال.

قرارات
وأصدر قادة الدول األعضاء في
الـحـلــف دعـ ــوة رسـمـيــة لـمـقــدونـيــا
لالنضمام للحلف ،بعد حل النزاع
م ــع ال ـيــونــان ح ــول اس ـم ـهــا .وعـ ّـبــر
أعـ ـ ـض ـ ــاء الـ ـحـ ـل ــف ع ـ ــن الـ ـقـ ـل ــق مــن
"األن ـش ـطــة الـمــزعــزعــة لــاسـتـقــرار"
الـتــي تـقــوم بـهــا إي ــران فــي منطقة
ال ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط ،وقـ ـلـ ـقـ ـه ــم مــن
"االختبارات الصاروخية المكثفة"
ال ـتــي تـجــريـهــا إيـ ــران وم ــن مــداهــا
ودقتها.

استفزاز
وق ـ ــال رئ ـي ــس ب ـل ـغــاريــا روم ـيــن
رادي ـ ــف إن ت ــرام ــب ط ــال ــب ب ــزي ــادة
اإلنفاق الدفاعي ،وأضاف" :الرئيس
تـ ــرامـ ــب الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـحـ ــدث أوال أثـ ــار
القضية ليس فقط لـلــو صــول إلى
 2في المئة اليوم ،بل وضــع هدفا
جديدا  -أربعة في المئة".
(بروكسل  -وكاالت)

إجراءات يونانية ضد روسيا لتدخلها في أزمة مقدونيا ماي تلجأ إلى «البراغماتية» في «بريكست»
رغم الصداقة التقليدية بين البلدين ،التي
تمتد على مــدار سـنــوات طويلة العتناقهما
المذهب االرثــوذك ـســي ،اتـخــذت اثينا ،أمــس،
"إجــراء ات الزمة لضمان أمنها الوطني" بعد
"تدخل" مسؤولين روس في تسوية الخالف
ب ـي ــن الـ ـي ــون ــان وم ـق ــدون ـي ــا ح ـ ــول اس ـ ــم ه ــذه
الجمهورية اليوغوسالفية السابقة.
ّ
وصرح الناطق باسم الحكومة ديمتريس
تزاناكوبولوس ،بأن "الحكومة اليونانية تريد
عالقات جيدة مع جميع الدول ،لكنها ال يمكن
أن تقبل سلوكيات تنتهك القانون الدولي وال
تحترم السلطات اليونانية" .وأضاف "في هذا
اإلطار ،اتخذت إجراءات".
ول ــم ي ــؤك ــد ت ــزان ــاك ــوب ــول ــوس نــوع ـيــة هــذه
"اإلجراءات" كما لم تقدم تفاصيل اضافية في
معرض التعليق على مقال أوردتــه صحيفة
"كاثيميريني" الـيــونــانـيــة ،نقال عــن مصادر
دبلوماسية ،مـفــاده أن اثينا تستعد "لطرد
دب ـلــومــاس ـي ـيــن اث ـن ـيــن ع ـلــى الـ ـف ــور أحــده ـمــا
فيكتور ياكوفليف الموظف في سفارة روسيا
في اثينا" ،ولمنع دبلوماسيين اثنين آخرين
من دخول البالد.
وقال مصدر حكومي "لقد حصلت مشكلة
تدخل في الملف المقدوني".
وأفـ ـ ـ ــادت ال ـق ـن ــاة ال ــرس ـم ـي ــة "ارت  "1ب ــأن
المسؤولين المستهدفين ألقي القبض عليهم
"األسبوع الماضي بالجرم المشهود" .وتقول
القناة ان أثينا تتهمهم بمحاولة التأثير على
الــرهـبـنــة ف ــي جـبــل آث ــوس ف ــي ش ـمــال شــرقــي
البالد ،المعروفة بوطنيتها المتشددة وعلى
السلطات المحلية في الشمال ،للدفع من أجل
تنظيم تظاهرات ضد االتفاق مع سكوبيي.
من جهته ،قال ناطق باسم وزارة الخارجية
ال ــروسـ ـي ــة ،ان "م ــوس ـك ــو سـتـتـخــذ إجـ ـ ــراء ات
مماثلة كـمــا هــي ال ـحــال عليه ع ــادة فــي مثل
هذه الظروف".
وأك ــد أح ــد ال ـم ـصــادر الـحـكــومـيــة أن أثينا
"تبقي قـنــوات االت ـصــال" مــع روس ـيــا ،مشيرا
إلى أن اليونان "ال مشاكل لديها" مع موسكو.

سلة أخبار

بعث  16وزير خارجية
سابقين من دول مختلفة،
برسالة إلى الرئيس دونالد
ترامب ،الذي سيتوجه ،بعد
قمة الناتو في بروكسل ،إلى
هلسنكي للقاء نظيره الروسي
فالديمير بوتين .وذكر موقع
"بوليتيكو" اإللكتروني ،أن
من بين الموقعين ،على هذه
الرسالة المفتوحة ،وزيرة
الخارجية األميركية ّالسابقة
مادلين أولبريت .ووقع على
الرسالة كذلك ،وزيرا الخارجية
السابقين البريطاني ديفيد
ميليباند ،واأللماني يوشكا
فيشر .وقالت أولبريت
إنها نصحت ترامب بتوخي
اليقظة والحذر الشديد خالل
المباحثات مع الزعيم الروسي
"الشديد الذكاء وعظيم
االنضباط" .ودعا أصحاب
الرسالة الرئيس األميركي إلى
تعزيز "العالقات المتدهورة"
بين أميركا وحلفائها
الغربيين ،وحذروا ترامب من
ارتكاب غلطة فظة إذا تجاهل
"الخطر المحيق من جانب
روسيا البوتينية".

صورة تذكارية لقادة قمة «ناتو» في بروكسل أمس (أ ف ب)
بولندا تعتبر من جهتها أن أوروبا
ال تحتاج اليه.
وقـ ـ ــال وزيـ ـ ــر خ ــارج ـي ــة بــول ـنــدا
ج ــاسـ ـي ــك ش ــاب ــوت ــوفـ ـيـ ـت ــش ل ــدى
وصـ ـ ــولـ ـ ــه الـ ـ ـ ــى م ـ ـقـ ــر ال ـ ـح ـ ـلـ ــف إن
"نــورسـتــريــم  ،2هــو نـمــوذج الــدول
األوروبـ ـي ــة ال ـتــي ت ـقــدم أمـ ــواال إلــى
روس ـيــا ،وتعطيها وســائــل يمكن
استخدامها ضد أمن بولندا".
وتستورد دول االتحاد األوروبي
ثلثي احتياجاتها من االستهالك
( 66ف ــي ال ـم ـئ ــة) .وف ــي ع ــام 2017
شـكــل ذل ــك  360مـلـيــار مـتــر مكعب
من الغاز ،بينها  55مليارا من الغاز
الطبيعي المسال بقيمة  75مليار
يورو حسب اإلحصاءات األوروبية.
وحتى اآلن نصف الغاز الــذي يتم
شـ ــراؤه روسـ ــي ،لـكــن األوروب ـي ـيــن
يسعون الى كسر هذا االعتماد.
وت ـع ـت ـم ــد ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة غ ــزو أسـ ـ ــواق لبيع
غازها الطبيعي .فقد صدرت 17.2
مليار متر مكعب عام  ،2017بينها
 2.2في المئة نحو موانئ االتحاد
األوروبي.
وسـ ُـي ـب ـحــث ال ـم ـلــف الـ ـي ــوم ،فــي
بــروكـســل خــال اجـتـمــاع أوروب ــي-
أميركي يشارك فيه وزير الخارجية
األميركي مايك بومبيو.

دوليات

اتفاق حــول تقاسم اســم مقدونيا مع الدولة
المجاورة ،والــذي ابرمته في نهاية المطاف
حكومة الكسيس تسيبراس اليسارية رغم
معارضة قوية من اليمين واوساط القوميين.
وف ـ ـ ــي أحـ ـ ـ ــدث اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ل ـ ـ ـلـ ـ ــرأي ،ع ـب ــرت
أغلبية مــن اليونانيين عــن رفضها اال تـفــاق
بـيــن سـكــوبـيــي واث ـي ـنــا عـلــى اس ــم "مـقــدونـيــا
الـشـمــالـيــة" ال ـه ــادف إل ــى ان ـهــاء ال ـخــاف بين
البلدين الجارين.
واع ـت ـبــر  45ف ــي الـمـئــة م ــن  9800شخص
شملهم االستطالع في كل انحاء اليونان ان
هــذا االتـفــاق ،الــذي ابــرم في يونيو" ،خيانة"،
بحسب النتائج التي نشرت االسبوع الماضي.
وم ـن ــذ أع ـل ـنــت م ـقــدون ـيــا اس ـت ـقــال ـهــا عــام
 ،1991يرفض اليونانيون القبول بحقها في
استخدام اسم "مقدونيا" ،مؤكدين انه ال يمكن
ان يطلق اال على اقليمهم الشمالي .وتخشى
اثينا أي أطماع اقليمية مستقبلية لجارتها
في هذا اإلقليم.
(أثينا  -أ ف ب)

أيرلندا :على االتحاد األوروبي أن يظهر ليونة تجاه بريطانيا
تشي استقالة وزيرين بريطانيين يؤيدان خروجا
دون تـنــازالت من االتـحــاد األوروب ــي ،بإمكان حصول
تبدل في موقف لندن في اتجاه مقاربة أكثر براغماتية
لهذا الملف.
أرب ـ ـعـ ــة أي ـ ـ ــام ف ـق ــط ك ــان ــت ك ــاف ـي ــة ل ـت ـغ ـي ـيــر مـشـهــد
المفاوضات .كل شيء بدأ الجمعة حين عرضت رئيسة
الوزراء تيريزا ماي اقتراحها بإنشاء منطقة تبادل حر
للسلع بين المملكة المتحدة واالتحاد االوروبي.
الهدف واضح :المحافظة على عالقة تجارية وثيقة
مــع التكتل ،على أن يــواكــب ذلــك وضــع "مجموعة من
القواعد المشتركة".
ل ـك ــن أنـ ـص ــار االنـ ـفـ ـص ــال دون أي تـ ـن ــازل س ــرع ــان
مــا اع ـت ـبــروا أن خـطــة م ــاي بـمـنــزلــة خـيــانــة لتصويت
الـبــريـطــانـيـيــن ع ـلــى ال ـخ ــروج م ــن الـتـكـتــل االوروب ـ ــي،
وفي مقدمهم وزير "بريكست" ديفيد ديفيس ،ووزير
الخارجية بوريس جونسون ،حيث سرعان ما أعلن
االول استقالته األحد ،ولحق به الثاني االثنين ،وقال
األخير في كتاب استقالته إن "حلم (بريكست) يحتضر".
هذه الخطوة المفاجئة شكلت إحراجا كبيرا لماي،
لـكــن الـمـحـلـلـيــن ي ــرون أن ـهــا ق ــد تـتـيــح لـهــا ف ــي نهاية
ال ـم ـطــاف الـمـضــي ف ــي خـطـتـهــا كـمــا ت ـش ــاء ،وم ـع ــاودة
تبني موقف واقعي كانت الحكومة البريطانية تفتقر
إليه حتى اآلن.
وبـكـلـمــة ،بـعــدمــا حــاولــت طــويــا أن تـقـيــم ال ـتــوازن
ال ـم ـس ـت ـح ـي ــل بـ ـي ــن طـ ـم ــوح ــات انـ ـ ـص ـ ــار "ب ــري ـك ـس ــت"
وخصومهم من مؤيدي االتحاد االوروبي ،يبدو أن ماي
قررت أن تنحو في اتجاه "سياسة الممكن".
وق ـ ــال ال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق ولـ ـي ــام ه ـي ــغ ،ذو ال ـصــوت
ال ـم ـس ـمــوع داخـ ــل ح ــزب الـمـحــافـظـيــن بــرئــاســة م ــاي،
لصحيفة "ذي داي ـلــي ت ـل ـغــراف" ،ان "ال ــوض ــع يتطلب
واقعية شديدة".
واع ـت ـب ــرت صـحـيـفــة "ذي غ ـ ــاردي ـ ــان" ان الـتـعــديــل
الحكومي افضى الى حكومة "أكثر ليونة وبراغماتية"
و"اقل ايديولوجية".
و مـضــت مجلة "ذي سبكتايتور" المحافظة أبعد
من ذلك ،موضحة ان ما حصل يشكل "انقالبا لمؤيدي
االتـحــاد االوروب ــي الــذيــن بــاتــوا يتولون كــل الحقائب
األكـ ـث ــر أه ـم ـي ــة" ،ف ــي إش ـ ــارة الـ ــى اس ـت ـب ــدال ب ــوري ــس
جونسون بجيريمي هــانــت ،الــذي كــان مــؤيــدا للبقاء

ضمن االتحاد األوروبــي في  2016قبل أن ينتقل الى
صفوف انصار "بريكست".
بــدوره ،ذكر ستيف بيرز من "جامعة ايسيكس" أن
"الحكومة باتت تتشكل بوضوح من براغماتيين" ،أما
"الحالمون الذين يرفضون أي تسوية حول بريكست
فبات وجودهم محصورا في مجلس العموم ،لكن الوقت
سيقرر ما إذا كان هذا االمر سيستمر".
الواقع أن ماي ليست في منأى من رد فعل ،وربما
مــن عـصـيــان يـقــوم بــه ال ـنــواب الـمـنــاهـضــون ألوروب ــا،
وخصوصا أن البرلمان سيناقش العديد من مشاريع
القوانين المرتبطة بـ"بريكست" ،وقد يقول كلمته في
االتفاق النهائي الذي يتم التفاوض بشأنه مع بروكسل.
في هذا السياق ،تساءل كونستانتين فرايزر ،من
مركز "تــي اس لومبارد" لالبحاث" ،كيف يمكن ان
تنجح ماي في تخطي البرلمان اذا كانت غالبيتها
ره ـنــا بــالـمـشـكـكـيــن ف ــي االتـ ـح ــاد االوروب ـ ـ ــي الــذيــن
يــرفـضــون مـشــروع الـتـبــادل الـحــر ،وال مشكلة لدى
كثير منهم في خروج المملكة المتحدة من االتحاد
حتى دون اتفاق؟".
واعتبر فرايزر في ضوء ذلك أن تيريزا ماي ،التي
وصـفــت تـكــرارا بأنها فــي مــوقــع ضـعــف" ،قــد تكون
عــززت موقفها أقله على المدى القصير باستقالة
ديـفـيــس وج ــون ـس ــون" ،ال ـلــذيــن دأب ــا عـلــى مــواجـهــة
رئيسة الوزراء فيما يتصل بتوجهات بريكست.
وأضاف أن "األكثر تشكيكا في االتحاد االوروبي
قرروا التخلي عن أي تأثير داخل الحكومة ،ويبدو
واضـ ـح ــا أن ي ـم ـيــن الـ ـح ــزب (الـ ـمـ ـح ــاف ــظ) ال يـمـلــك
الوسائل لالطاحة بماي ،على األقل ليس في خضم
المفاوضات حول بريكست".
في المقابل ،رحــب األوروبـيــون في ردود فعلهم
االولى بـ"رياح التغيير" التي هبت في لندن ،بعدما
عبروا في األسابيع االخيرة عن نفاد صبرهم مع
اقتراب موعد الخروج المقرر في  29مارس .2019
وقال رئيس الوزراء األيرلندي ليو فارادكار" :اذا
كــا نــت المملكة المتحدة ق ــادرة على تليين بعض
خطوطها الحمر فعلى االتحاد االوروبي أن يظهر
لـيــونــة بـ ــدوره .ارى انـنــا قــد نـكــون فــي ط ــور دخــول
مرحلة مماثلة".
(لندن  -أ ف ب)

انتقد وزير الدفاع الروسي
سيرغي شويغو الواليات
المتحدة وحلف شمال األطلسي
الذي تقوده واشنطن ،منددا
بنقل قوات وقواعد للحلف
إلى جوار الحدود الروسية.
وأضاف" :لطالما أردت إهداء
الزمالء األميركيين نموذجا
مصغرا للكرة األرضية ،حتى
يتسنى لهم النظر إليه وتفسير
سبب وجود كل قواعدهم
العسكرية وقواتهم في أحضان
الحدود الروسية ،رغم أن
من يصفونهم بأعداء أميركا
موجودون في الشرق األوسط
والشرق األدنى" .وقال إن حلف
شمال األطلسي توسع شرقا
باتجاه الحدود الروسية ،رغم
وعود أعطيت للقادة السوفيات
أثناء توحيد ألمانيا.

«الشيوخ» األميركي يصوت
لمصلحة دعم «ناتو»

ّ
صوت مجلس الشيوخ
األميركي لمصلحة قرار بدعم
حلف شمال األطلسي (ناتو).
وينظر إلى القرار غير
الملزم في مجلس الشيوخ
بالكونغرس على أنه توبيخ
للرئيس ،الذي دأب على انتقاد
ً
ً
ً
الحلف مرارا وتكرارا ،واصفا
إياه بأنه "عفا عليه الزمن"،
ووصف الدور القيادي للواليات
المتحدة في "ناتو" بأنه خدمة
مقدمة إلى الدول األوروبية.

اجتماع وزاري للتحالف ضد
«داعش» على هامش القمة

أعلنت المندوبة االميركية لدى
حلف شمالي األطلسي (ناتو)
كاي هاتشيسون ،أن التحالف
الدولي ضد تنظيم "داعش"،
سيعقد اجتماعا وزاريا على
هامش قمة الحلف في بروكسل
اليوم .وقالت هاتشيسون إن
االجتماع يأتي بدعوة مشتركة
من وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو واألمين العام
للحلف ينس شتولتنبرغ.
وأضافت" :في الوقت الذي
سيعقد اجتماع التحالف ضد
داعش ،سنؤكد نحن على مهمة
جديدة لـ "ناتو" في العراق
ستكون خطوة كبيرة في
االتجاه الصحيح".

ةديرجلا
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رياضة

فليطح :االجتماع مع وفد اللجنة األولمبية الدولية إيجابي
ارتياح في الوفد بعد مقابلة الغانم
حازم ماهر وكونا

وصف د .حمود فليطح اجتماع
الهيئة العامة للرياضة مع وفد
اللجنة األولمبية الدولية ،أمس،
بمقر الهيئة باإليجابي.

أك ـ ــد الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة
الـ ـع ــام ــة لـ ـل ــري ــاض ــة د .ح ـم ــود
فـ ـلـ ـيـ ـط ــح ،أم ـ ـ ـ ــس ،أن اجـ ـتـ ـم ــاع
المسؤولين بالرياضة الكويتية
م ـ ــع وفـ ـ ــد ال ـلـ ـجـ ـن ــة األول ـمـ ـبـ ـي ــة
الدولية لبحث رفع اإليقاف عن
الرياضة الكويتية حقق نتائج
إيجابية.
وق ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـلـ ـيـ ـط ــح ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
ل ـ ـ "كـ ــونـ ــا" ان ـ ــه ت ــم االت ـ ـفـ ــاق فــي
االجـ ـتـ ـم ــاع ع ـل ــى ال ـع ـم ــل وب ــذل
ال ـج ـه ــود ف ــي ال ـف ـت ــرة الـمـقـبـلــة
لـمـصـلـحــة ال ـح ــرك ــة األول ـم ـب ـيــة
الـكــويـتـيــة ،مـعــربــا ع ــن تـقــديــره
وشكره لحضور ممثلي اللجنة
األولمبية الدولية ولمساعيهم
النبيلة.
مــن جهته ،قــال نائب رئيس
المدير العام ،مسؤول العالقات
الدولية في "األولمبية الدولية"،
بيرو ميرو ،بحسب البيان" :اننا
نتطلع فــي ه ــذا االجـتـمــاع إلــى
استمرار التعاون المشترك من
أجل مصلحة الحركة األولمبية"،
م ـع ــرب ــا عـ ــن تـ ـق ــدي ــره لـلـجـهــود
الــريــاض ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ف ــي هــذا
اإلطار.
ي ـ ــذك ـ ــر أن الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
ل ـ ـلـ ــريـ ــاضـ ــة تـ ـلـ ـق ــت ك ـ ـتـ ــابـ ــا مــن

ال ـل ـج ـن ــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة
الـ ـشـ ـه ــر الـ ـم ــاض ــي ت ـ ـبـ ــدي فـيــه
رغبتها بالحضور إلى الكويت
الس ـت ـك ـم ــال م ـن ــاق ـش ــة ال ـح ـلــول
ال ـن ـه ــائ ـي ــة ل ــرف ــع اإليـ ـ ـق ـ ــاف عــن
الرياضة الكويتية.

الغانم استقبل الوفد
مــن جــانـبــه ،اسـتـقـبــل رئيس
م ـج ـلــس األم ـ ــة مـ ـ ــرزوق ال ـغــانــم
فــي مكتبه ،أم ــس ،وفــد اللجنة
االولمبية الدولية ،وضم الوفد
 إض ــاف ــة الـ ــى م ـي ــرو  -ك ــا منرئ ـي ــس ال ـع ــاق ــات الـمــؤسـسـيــة
والـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
األولـمـبـيــة والـلـجــان األولمبية
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،جـ ـي ــروم ــي ب ــواف ــي،
ومــديــر اإلدارة والـمـشــاريــع في
م ـن ـظ ـمــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــادات ال ــدول ـي ــة
لأللعاب الصيفية جيمس كار،
ونائب الرئيس الفخري الدائم
للمجلس األول ـم ـبــي اآلس ـيــوي
ج ـي ــزه ــون ــغ ،ورئـ ـي ــس األل ـع ــاب
اآلسيوية في المجلس األولمبي
اآلسيوي حيدر فرمان.
حضر اللقاء النواب الحميدي
السبيعي ،ود .خليل أبل ،وأحمد
الفضل ،إضافة إلى فليطح.

وفد اللجنة األولمبية الدولية في مقر هيئة الرياضة
وعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت "ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة" ،أن
ارتياحا كبيرا ساد الوفد بعد
مقابلة الغانم ،ال سيما في ظل
األج ـ ـ ــواء اإلي ـج ــاب ـي ــة ب ـض ــرورة

إي ـج ــاد ح ــل ل ــأزم ــة الــريــاضـيــة
بشكل نـهــائــي ،وسـيـكــون لهذا
االرتياح مردود إيجابي.
ويبدو أن رفع تعليق النشاط

ً
العربي يدشن تدريباته ًاستعدادا للموسم
المقبل بمشاركة  13العبا

ً
السيد متفائل ...واألنصاري دخل الحسابات مجددا

●

عبدالرحمن فوزان

يــواصــل الـفــريــق األول لـكــرة ال ـقــدم بــالـنــادي العربي
تدريباته اليوم ،في إطار المرحلة األولى من االستعدادات
لـلـمــوســم الـمـقـبــل ،وذل ــك تـحــت ق ـيــادة ال ـم ــدرب الـجــديــد
السوري حسام السيد الذي تولى المهمة خلفا للمدرب
السابق محمد إبراهيم.
وك ــان الـفــريــق قــد دش ــن تــدريـبــاتــه مـســاء أم ــس األول
على استاد صباح السالم ،بمشاركة  13العبا فقط ،وهم
سليمان عبدالغفور ،وأحمد دشتي ،وسعود القناعي،
ومشاري الكندري ،ومحمود دشتي ،وزيد زكريا ،وأحمد
الصراف ،وعيسى وليد ،ومحمد الشحومي ،وعلي دشتي،
وحسين الموسوي ،وعبدالمحسن التركماني وأحمد
مالك القالف ،في حين حضر ولم يتدرب كل من مرزوق
العازمي وعبدالله الشمالي.

واشـتـمـلــت الـتــدريـبــات عـلــى تـمــاريــن فــك الـعـضــات،
والجري حول الملعب ،على أن تزيد األحمال تباعا خالل
االيام المقبلة ،علما بأن المدرب المساعد فاضل مطر هو
الذي قاد التدريب.
وستستمر تدريبات األخضر على ملعبه حتى انتهاء
الشهر الجاري ،حيث يدخل الفريق في األول من أغسطس
المقبل معسكرا خارجيا في تركيا مدة  15يوما ،حيث
يخوض فيه الفريق ثالث مباريات متدرجة المستوى.

السيد :سعيد بقيادة العربي
من جانبه ،أبدى المدرب حسام السيد اعتزازه بتدريب
األخـضــر "ال ــذي يملك قــاعــدة جماهيرية كبيرة ومـمـيــزة"،
مضيفا أن "الفريق يمر بظروف استثنائية وصعبة في الوقت
الراهن ،وهناك تعاون كبير بين الجميع للتغلب عليها".

منتخب «شباب وناشئي» الكرة الطائرة
ً
بدأ تدريباته استعدادا لمعسكر القاهرة
●

محمد عبدالعزيز

انـ ـطـ ـلـ ـق ــت أم ـ ـ ــس ت ــدريـ ـب ــات
منتخبي الشباب والناشئين
لـ ـلـ ـك ــرة ال ـ ـطـ ــائـ ــرة عـ ـل ــى ص ــال ــة
ث ــان ــوي ــة أحـ ـم ــد ب ـش ــر ال ــروم ــي
ب ـم ـن ـط ـقــة ال ــدعـ ـي ــة ،اسـ ـتـ ـع ــدادا
لـ ـ ـخـ ـ ــوض مـ ـعـ ـسـ ـك ــر ت ــدريـ ـب ــي
خ ــارج ــي ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ،خ ــال
الـ ـنـ ـص ــف الـ ـث ــان ــي مـ ــن ال ـش ـهــر
الجاري.
وي ــأت ــي ذل ــك ف ــي إط ــار خطة
إعداد منتخبات المراحل التي
واف ـق ــت عـلـيـهــا الـهـيـئــة الـعــامــة
للرياضة من منطلق حرصها
على اإلعداد المستمر للشباب
الصاعد فــي مختلف األلـعــاب،
ليكونوا مستعدين للمشاركات
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي ح ـ ــال ـ ــة رفـ ــع
اإليقاف الدولي المفروض على
الرياضة.

القائمة األولية
وس ـي ـت ــرأس وف ــد المنتخب

ف ــي الـمـعـسـكــر ال ـق ــاه ــري أمـيــن
صـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدوق االتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاد خـ ـل ــف
ال ـهــاجــري ،ويـتـكــون مــن عضو
مجلس اإلدارة حمد العدهان
إداريـ ــا ،وط ــال جــاســم مشرفا،
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي
للمنتخب المكون من المدرب
ال ــوطـ ـن ــي جـ ــاسـ ــم الـ ـ ـط ـ ــراروة،
ومـ ـس ــاع ــده الـ ـمـ ـص ــري أس ــام ــة
م ــدك ــور ،إضــافــة إل ــى  14العبا
سـتـتــم تصفيتهم مــن القائمة
األولية التي تم اختيارها بداية
فترة اإلعداد الداخلية بالكويت.
وتـ ـض ــم ال ـق ــائ ـم ــة  27الع ـبــا
ه ـ ـ ـ ـ ــم :مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد مـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر ،سـ ــالـ ــم
ال ـفــريــح ،عـبــدالـعــزيــز الـعــربـيــد،
س ـ ــال ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوري ،فـ ـ ــارس
ال ـســراج ،عمر الـشـطــي ،حسين
المنصوري (القادسية) ،سعد
العنزي ،عبدالرحمن الشمري،
مـحـمــد ال ـش ـمــري ،عـبــدالــوهــاب
م ـ ـح ـ ـم ـ ــد كـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــل ،عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه
ال ـم ـط ـي ــري (الـ ـك ــوي ــت) ،عـيـســى
داود ،محمد الــرشـيــدي ،عزيز
الـ ـمـ ـط ــوع ،ي ــوس ــف االنـ ـص ــاري

جاسم الطراروة

(الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ــوك) ،عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــوه ـ ــاب
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري ،عـ ـم ــر ال ـ ـهـ ــويـ ــدي،
يعقوب يوسف (كاظمة) ،سعد
ال ـع ـن ــزي ،عـ ـب ــدال ــرزاق الـعـنــزي
(الساحل) ،عبدالعزيز العنزي
(الصليبيخات) ،جراح الظفيري،
م ـ ـبـ ــارك م ــوس ــى (الـ ـتـ ـض ــام ــن)،
طــال مــاطــر (ال ـج ـهــراء) ،محمد
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــري ،أح ـ ـ ـمـ ـ ــد الـ ــرح ـ ـمـ ــة
(العربي).

يذكر أن السيد اكتفى بمشاهدة التدريب األول من
خارج الخطوط ،واستهل قيادة الفريق ابتداء من أمس.
وشدد على أنه لم ولن يعد إدارة النادي أو الجماهير
بأي شيء ،مبينا أنه متفائل بقيادة العربي ،ولديه طموح
كبير في تحقيق إنجازات ملموسة معه.
من جانب آخر ،دخل مدافع اليرموك مهند االنصاري
مـجــددا فــي حـســابــات إدارة االخ ـضــر ،تمهيدا للتعاقد
معه على سبيل االعارة حتى نهاية الموسم ،السيما ان
عقوبة المنع ال تتعارض مع تسجيله ،النه مثل الفريق
في القسم الثاني من الموسم الماضي.
وبـ ـ ــدأت إدارة ال ـع ــرب ــي عـمـلـهــا ال ـش ـف ــوي ن ـحــو ضم
االنصاري الذي يرغب في االستمرار مع العربي وكل ما
يتبقى هو الحصول على موافقة ناديه اليرموك ،وهو
أمر متوقع خالل الفترة المقبلة.

الرياضي بات مسألة وقت ،حيث
من المتوقع أن تتبلور العديد من
األمور اإليجابية عقب أسبوعين
من تاريخ االجتماع.

واخـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــم ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــد الـ ـ ــدولـ ـ ــي
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــاتـ ــه ب ـ ـل ـ ـقـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة
ال ـ ـ ــوزاري ـ ـ ــة ال ـم ـك ـل ـف ــة بــال ـم ـلــف
الرياضي.

الغاني جرشون ...الصفقة الرابعة للفحيحيل
●

حازم ماهر

أبرم رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل رئيس
جـهــاز ك ــرة ال ـق ــدم ،حـمــد ال ــدب ــوس ،الـصـفـقــة الــرابـعــة
للفريق األول ،وذلــك من أجــل تدعيم صفوفه ،حيث
سيشارك األحمر في الدوري الممتاز للموسم المقبل،
وذلك بالتعاقد مع المحترف الغاني جرشون كوفي.
وك ــان ال ــدب ــوس قــد نـجــح فــي الـتـعــاقــد مــع مــدافــع
األهلي واإلسماعيلي السابق المصري أحمد العش،
ومع األردنيين إبراهيم الزواهرة ومنذر أبوعمارة،
وذل ــك فــي ظــل الــرغـبــة الـكـبـيــرة بــالـبـقــاء فــي ال ــدوري
الممتاز.
وخاض جرشون أكثر من تجربة احترافية ناجحة،
أبرزها احترافه في الــدوري األميركي ،حيث ارتدى
شـعــار نــاديــي ف ــان كــوفــر وريـفـلـيــوشــن ،إضــافــة إلــى
ن ــادي همبري ال ــذي ينافس بـقــوة على األل ـقــاب في
الدوري السويدي.
يذكر أن الـمــدرب الـســوري ماهر البحري سيتولى
قـيــادة الفحيحيل فــي الـمــوســم المقبل خلفا للمدرب
اإلسباني ميغل ،الذي رفض جهاز الكرة تجديد عقده،

بسبب عدم نجاحه في الصعود للدوري الممتاز ،قبل أن
يوافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على زيادة عدد الفرق
المشاركة في الدوري الممتاز إلى  10فرق بدال من .8

األردني زيد جابر سلماوي
ن ـ ـجـ ــح مـ ـجـ ـل ــس إدارة ن ـ ـ ــادي
السالمية فــي التعاقد مــع المدافع
األردني زيد جابر لتدعيم صفوف
الـفــريــق األول لـكــرة الـقــدم الموسم
ال ـم ـق ـبــل ،ح ـيــث وق ــع ال ــاع ــب على
العقد الذي تلقاه إلكترونيا.
وقال الالعب ،في تصريح أمس،
إنـ ــه ت ـل ـقــى ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـع ــروض
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،م ـن ـه ــا ع ـ ـ ـ ــروض مــن
أندية سعودية ،لكنه قرر التوقيع
للسالمية ،السيما أن الفريق يلعب
ل ــه ن ـجــم الـمـنـتـخــب األردنـ ـ ــي عــدي

الصيفي الــذي يرتبط معه بعالقة
وطية.
ومن المنتظر أن يصل زيد جابر
إلــى الـبــاد ،مــن أجــل االن ـخــراط في
التدريبات اليومية التي تأتي ضمن
االستعدادادت للموسم المقبل.
ويدشن السماوي تدريباته في
السابعة مساء اليوم ،تحت قيادة
مـ ـ ــدرب ال ـف ــرن ـس ــي م ـي ـل ــود ح ـمــدي
الذي وصل إلى البالد مساء االحد
الماضي.
يــذكــر أن مـيـلــود تــولــى المهمة

سلة كاظمة يفاضل بين  4مدربين أجانب
●

جابر الشريفي

يدرس الجهاز اإلداري لسلة كاظمة العديد من
السير الذاتية للمدربين األجانب ،تمهيدا للتعاقد
مع أحد أصحابها لتولي مهمة تدريب الفريق
األول لكرة السلة ،استعدادا للموسم المقبل ،خلفا
للمدرب الصربي نيناد الذي لم تقم إدارة النادي
بالتجديد معه.
وقـلــص الـجـهــاز اإلداري عــدد السير الذاتية
للمدربين الى  ،4تمهيدا الختيار احداها ،وتم
اختيار هذه السير بناء على عدة عوامل ،أهمها
الــراتــب الــذي يتناسب مــع المزانية ،وانـجــازات
المدرب ،وعمله في المنطقة.

ً
بورسلي مدربا لسلة القرين
أعلنت إدارة نــادي القرين ،أن المدرب
الــوطـنــي فيصل بــورسـلــي تــولــى رسميا
مهمة تــدريــب الـفــريــق األول لـكــرة السلة
بالنادي ،لقيادته في مسابقات السن العام
التي يـشــارك فيها الفريق للمرة األولــى
في تاريخه.
وس ـبــق لـبــورسـلــي ت ــدري ــب المنتخب
الوطني األولى ،إلى جانب ناديي الجهراء
والعربي ،إضافة إلى األهلي البحريني.

وكــانــت إدارة القرين أعلنت فــي وقت
س ــاب ــق ت ـع ــاق ــده ــا م ــع ال ــاع ـب ـي ــن أح ـمــد
الفضلي وماجد حسين ،وال تزال تفاوض
العديد من الالعبين المتميزين لتدعيم
صفوف الفريق والدخول في منافسات
الموسم بشكل قوي.
جدير بالذكر ،أن "الجريدة" انفردت
في مايو الماضي باقتراب القرين
من التعاقد مع بورسلي.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز اإلداري ملف
المدرب خالل األسبوع المقبل ،وبالتالي اإلعالن
عنه في وقت الحق ،وتقديمه لوسائل اإلعالم في
مؤتمر صحافي.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،علمت "ال ـجــريــدة" أن إدارة
الـ ـن ــادي تــوص ـلــت إلـ ــى اتـ ـف ــاق م ــع إدارة ن ــادي
الشباب ،بخصوص انتقال العب نادي الشباب
محمد المال ومحمد الوراد الى البرتقالي ،مقابل
انتقال العـبــي كــاراتـيــه الــى الـشـبــاب ،إال أن هذا
االتفاق لم يحظ بموافقة المال والوراد ،السيما
أن المال يملك عرضا حقيقيا من نادي القرين،
إذ يتمسك الالعب بالعرض كون المقابل الذي
عرضه مسؤولو القرين أفضل.

خلفا للمدرب عبدالعزيز حمادة،
بـ ـع ــد خـ ـ ـ ــروج الـ ـف ــري ــق مـ ــن الـ ـ ــدور
التمهيدي للبطولة العربية ،نظرا
ل ـع ــدم االسـ ـتـ ـع ــدادات ب ـش ـكــل جيد
بسبب ضيف الوقت.
وكـ ـ ـ ــان م ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ي ــدش ــن
ال ـس ـمــاوي تــدريـبــاتــه فــي السابعة
مـســاء أمــس األول ،بسبب النقص
ال ـ ـحـ ــاد فـ ــي الـ ـصـ ـف ــوف ،ح ـي ــث مــن
المنتظر ع ــودة عــدد مــن الالعبين
من الخارج خالل الساعات القليلة
المقبلة.

الرباح في ذمة الله

سعود الرباح

انتقل إلى رحمة الله تعالى ،أمس،
الع ــب نـ ــادي ال ـقــادس ـيــة والـمـنـتـخــب
الوطني سعود الرباح ،بعد صراع مع
المرض ،وكان الراحل قد أصيب قبل
سنتين بأزمة صحية تدهورت على
إثرها حالته داخل الكويت وخارجها،
حتى وافته المنية صباح أمس.
وكان الرباح أحد أبرز العبي نادي
القادسية والمنتخب الوطني ،وبعد
االع ـت ــزال اتـجــه ال ــى ال ـتــدريــب ،حيث
تــولــى ق ـيــادة ع ــدد مــن األنــديــة منها
العربي واليرموك والجهراء والنصر،
ً
كـمــا درب أ ي ـضــا منتخبنا الوطني
لكرة السلة.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته
وألهم أهله الصبر والسلوان.

ةديرجلا
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رياضة

الصحف اإليطالية تحتفل بانتقال
رونالدو ليوفنتوس في «صفقة القرن»
أبرزت الصحف اإليطالية،
أمس ،خبر قدوم النجم
رونالدو
البرتغالي كريستيانو
ً
إلى صفوف يوفنتوس ،قادما
من ريال مدريد في «صفقة
القرن».

"رونـ ــالـ ــدو ،تـحـقــق ال ـح ـلــم" أو
"ان ـي ـي ـل ـلــي (رئـ ـي ــس يــوف ـن ـتــوس)
حقق صفقة العمر" ،إلى عناوين
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى أط ـ ـ ـلـ ـ ــت ب ـ ـهـ ــا الـ ـصـ ـح ــف
اإلي ـط ــال ـي ــة ،أمـ ــس ،مـعـلـنــة ق ــدوم
ال ـن ـجــم ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو
رونالدو إلى صفوف يوفنتوس،
منتقال من ريال مدريد مقابل 112
مليون يورو.
وك ـت ـب ــت "ال ري ـبــوب ـل ـي ـكــا" فــي
صفحتها األو لـ ــى" :كريستيانو
رونالدو في يوفنتوس :حلم
بـ 117مليون يورو".
واجـتــاحــت حمى
هذه الصفقة الكرة
اإليطالية ،وقالت:
"كــوري ـيــري ديــا
س ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرا" غـ ـ ـ ـ ــداة
ع ـم ـل ـي ــة ان ـت ـق ــال
رونالدو من ريال
م ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ــد ،ح ـي ــث
أم ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــى تـ ـسـ ـع ــة

مواسم إلى يوفنتوس "رونالدو،
الحلم يتحقق".
وأض ــاف ــت" :حـصـلــت ال ـش ــرارة،
واآلن دعونا نستغل ذلك".
وتــابـعــت" :كـنــا نـجــده شخصا
سمجا .لقد كان كذلك بتصرفاته
المتعجرفة ،عبر لقطاته عندما
كـ ــان ي ـس ـت ـعــرض ع ـض ــات ــه .لـكــن
الملعب بأكمله صفق لــه عندما
قــام بضربة مقصية فــي منتهى
الــروعــة ،ليسجل هــدفــا تاريخيا
فــي مــرمــى ال ـح ــارس األس ـطــوري
جانلويجي بوفون بدوري أبطال
أوروبا في أبريل الماضي .حينها
أدرك ـنــا أن ه ــذه الــروعــة يـجــب أن
تكون لنا".
أمـ ـ ــا ص ـح ـي ـف ــة "ال س ـت ــام ـب ــا"،
الـتــي تملكها شــركــة فـيــات ،أكبر
الـ ـمـ ـس ــاهـ ـمـ ـي ــن فـ ـ ــي ي ــوف ـن ـت ــوس
أي ـضــا ،فـقــالــت" :ال ـعــالــم بأجمعه
سيتابعنا" ،في حيت اعتبرت "ال
ميساجيرو" بأن "انييللي (رئيس
يوفنتوس) حقق صفقة الـقــرن"،
م ــن خ ــال الـتـعــاقــد م ــع رون ــال ــدو
الـ ــذي ح ــاز خ ـمــس كـ ــرات ذهـبـيــة
ألفضل العب في العالم.

القميص رقم 7
سـ ـي ــرت ــدي ال ـب ــرت ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو
ً
رونــالــدو بعد انتقاله ليوفنتوس قادما
م ــن ريـ ــال م ــدري ــد الـقـمـيــص رق ــم  7ال ــذي
كــان يرتديه الكولومبي خــوان جييرمو
كوادرادو.
وكان رونالدو قد ارتدى القميص رقم
 7طوال تاريخه مع مانشستر يونايتد،
ثم مع ريال مدريد ،الذي فاز معه بدوري
األبطال أربع مرات وأربع كرات ذهبية ،من
بين الـ 49بطولة التي حققها.
وسيفقد ك ــوادرادو الــرقــم  7الــذي كان
يرتديه فــي الموسمين الماضيين ومن
المحتمل أن يرتدي القميص رقم  16الذي
ظهر به موسم  2015-2016مع "اليوفي".

وأضـ ــافـ ــت" :ال ـح ـل ــم (ال ــذه ـب ــي)
أصبح حقيقة .ها هو كريستيانو
رونـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــدو ،الـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــز الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد
ليوفنتوس".

حقوق النقل التلفزيوني
وم ـ ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ــأن ق ـ ـ ـ ـ ـ ــدوم الـ ـنـ ـج ــم
ال ـبــرت ـغــالــي رفـ ــع أسـ ـع ــار حـقــوق
الـ ـنـ ـق ــل الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي ل ـ ـلـ ــدوري
اإلي ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي ،الـ ـ ـ ـ ـ ــذي عـ ـ ـ ـ ــاش ف ــي
ظـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوالت األوروب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وت ـ ـحـ ــديـ ــدا
إن ـك ـل ـت ــرا وإسـ ـب ــانـ ـي ــا ،وف ـ ــق أح ــد
االختصاصيين في هذا المجال.
وقال لوتشيو المبرتي ،أستاذ
ال ـف ـنــون الـتـطـبـيـقـيــة ف ــي مـيــانــو:
"يـكـفــي الـتـفـكـيــر بــأنــه يـمـلــك 300
مليون متابع على مواقع التواصل
االجتماعي ،وهو معروف في كل
أصقاع األرض ،وأحد أكثر خمسة
أش ـخ ــاص ش ـه ــرة ع ـلــى الـصـعـيــد
ال ـعــال ـمــي .ه ــذا يـكـفــي ل ـل ـقــول عن
وج ــود ثـمــة تــأثـيــرات إيـجــابـيــة ال
تتعلق بـيــوفـنـتــوس فـحـســب ،بل
بالكرة اإليطالية على العموم".

ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـخـ ــف
أن ـصــار "الـسـيــدة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز"
فـ ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــم
الكبيرة بانتقال
رونالدو وقالت
فـ ـيـ ـت ــوري ــا دي
ن ـ ـي ـ ـكـ ــوالل لـ ـ ــ"ا
ف ب تي في":
"ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ه ــو
اجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ي ـ ــوم
فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــات ـ ــي ك ـ ــإح ـ ــدى
المناصرات ليوفنتوس ،من كل
ق ـل ـبــي ،ألن الع ـب ــا ك ـب ـيــرا وبـطــا
كبيرا سيأتي إلى تورينو ،وهذا
األم ـ ــر س ـي ـكــون م ـف ـيــدا لـلـمــديـنــة
وجميع أنصار يوفنتوس .يحيا
كريستيانو رونالدو".
أما مناصر يوفنتوس اآلخر،
س ـي ـل ـف ـيــو ل ــورنـ ـت ــي ،ف ـ ـقـ ــال" :أنـ ــا
متحمس ج ــدا ،وآ م ــل أن يسمح
لنا ذلك بالفوز بالدوري المحلي،
وتـحــديــدا دوري أب ـطــال أوروب ــا،
حـ ـي ــث ي ـ ـكـ ــون ال ـ ــوق ـ ــت ق ـ ــد ح ــان
لتحقيق ذلك".
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ح ـ ـ ـ ـ ــال لـ ــوكـ ــا

أكبر صفقة في ًتاريخ الريال
والخامسة عالميا
أصبح انتقال البرتغالي رونالدو إلى يوفنتوس اإليطالي مقابل 112
مليون يورو ،أكبر صفقة يجريها ريال مدريد على مدار تاريخه.
وتفوق عملية البيع هذه صفقة االنتقال األضخم حتى اآلن في تاريخ
النادي ،برحيل األرجنتيني أنخل دي ماريا إلى مانشستر يونايتد مقابل
 75مليون يورو.
كما أن انتقال كريستيانو رونالدو هو خامس أضخم صفقة في تاريخ
كــرة القدم العالمية ،إذ يتصدر البرازيلي نيمار القائمة بعد رحيله عن
برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل  222مليون يورو.
كذلك ،يعد وصول كريستيانو إلى اليوفي أضخم صفقة في تاريخ الدوري
اإليطالي (سيري آ) ،إذ كانت أكبر عملية انتقال هي تلك التي رحل بموجبها
األرجنتيني غونزالو إيغواين عن نابولي ليرتدي قميص السيدة العجوز
مقابل  90مليون يورو.

تشنسيلو مـمــاثــا" :أعـتـقــد أنها
صـ ـفـ ـق ــة رائ ـ ـ ـعـ ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـم ــرك ــات ــو
(س ــوق االن ـت ـقــاالت) .كريستيانو
رون ـ ــال ـ ــدو ف ــي ت ــوري ـن ــو ه ــو أم ــر
في غاية األهمية حتى بالنسبة
ل ــأش ـخ ــاص ال ـ ــذي ال يـشـجـعــون

ي ــوف ـن ـت ــوس ،ف ـهــو شخصية
مهمة جدا".
وسيخضع رونالدو للفحص
الطبي الروتيني االثنين المقبل،
ق ـبــل أن ي ـق ــدم رس ـم ـيــا لــوســائــل

اإلع ـ ـ ـ ــام خـ ـ ــال عـ ـ ــرض ضـخــم
سينظم في ملعب يوفنتوس.
(أ ف ب)

خطاب الوداع
وجه المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
ً
خطابا لجماهير ريــال مــدريــد ،نشر على الموقع
الرسمي للنادي ،عبر فيه عن امتنانه لهم ولدعمهم
وحبهم له خالل "أسعد سنوات حياته" ،وذلك بعد
اإلعالن الرسمي ،أمس األول ،عن انتقاله ليوفنتوس
اإليطالي.
وقال رونالدو في الخطاب" :كانت هذه السنوات
في ريال مدريد وفي هذه المدينة على األرجح هي
األس ـعــد فــي حـيــاتــي .كــل مــا بــداخـلــي هــي مشاعر
االم ـت ـنــان ل ـهــذا ال ـن ــادي ول ـهــذه الـجـمــاهـيــر ولـهــذه
ً
المدينة .ال يسعني إال أن أشكركم جميعا على حبكم
لي وتعاطفكم معي.
ومع ذلك ،أعتقد أن الوقت قد حان لبداية مرحلة
جديدة في حياتي ،ولذلك طلبت من النادي قبول
طلب انتقالي .هذا ما شعرت به ،وأطلب من الجميع،
ومن جماهيرنا بصفة خاصة ،أن يتفهموني.
كانت  9سنوات رائعة بكل تأكيد .كانت  9سنوات
ف ــر ي ــدة .بالنسبة لــي كــا نــت فـتــرة مليئة بالمتعة
ً
واالحترام المتبادل ،ولكن أيضا بالعمل الشاق ألن
ً
ريال مدريد من أكثر األندية تطلبا ،ولكنني متأكد
ً
من أنــه ال يمكنني أبــدا أن أنسى أنني استمتعت
بكرة القدم بشكل فريد هنا.

ح ـظ ـيــت ب ــزم ــاء رائ ـع ـي ــن ف ــي ال ـم ـل ـعــب وغ ــرف
المالبس ،وشعرت بالدفء من جانب جمهور رائع،
ً
ونجحنا معا في الفوز بثالثة ألقاب متتالية في
التشامبيونز و 4فــي آخــر  5سـنــوات .وباإلضافة
ً
لهذا أيضا ،أنا فخور على المستوى الفردي بالفوز
بالكرة الذهبية  4مــرات والحذاء الذهبي  3مرات.
ً
كــل شــيء خــال فترتي فــي هــذا الـنــادي كــان رائعا
ً
واستثنائيا.
لقد احتل ريال مدريد قلبي وقلب عائلتي ،ولذلك
ً
ً
أود أكثر من أي وقــت مضى أن أقــول شكرا :شكرا
للنادي ،وللرئيس ،وللمسؤولين ،ولزمالئي ،ولكل
المدربين واألجـهــزة الطبية والمعدين البدنيين
والعاملين الرائعين الذين جعلوا كل شيء ممكنا
وألنهم كانوا حاضرين في كل تفصيلة دون كلل.
ً
ً
ً
أوجه مرة أخرى شكرا دائما لجماهيرنا ،وشكرا
ً
أيضا لكرة القدم اإلسبانية .طــوال هــذه السنوات
التسع المثيرة ،تواجهت مع العبين كبار .احترامي
وتقديري لكل منهم.
ً
ً
شكرا للجميع ،وأيضا كما قلت تلك العبارة ألول
مــرة فــي هــذا الملعب منذ  9س ـنــوات ،أقــولـهــا اآلن
بالتأكيد :يحيا مدريد!".
(إفي)

رونالدو

أرسنال يتعاقد مع
األوروغواياني توريرا

أعلن نادي أرسنال ،المنافس
بالدوري اإلنكليزي لكرة القدم،
أم ــس األول ،ت ـعــاقــده م ــع العــب
خ ــط ال ــوس ــط األوروغـ ــوايـ ــانـ ــي
لوكاس توريرا ،قادما من فريق
سامبدوريا اإليطالي.
وي ـن ـضــم ت ــوري ــرا ( 22عــامــا)
ألرسنال ،بعدما ساعد المنتخب
األورغــوايــانــي فــي التأهل لــدور
الثمانية بكأس العالم لكرة القدم
المقامة حاليا بروسيا.
وق ــال أونـ ــاي إي ـم ــري ،الـمــديــر
ال ـف ـن ــي ال ـج ــدي ــد ألرسـ ـن ــال" :م ــع
لوكاس توريرا ،تعاقدنا مع العب
صغير ،ويعتبر موهبة المعة".

محرز ينضم إلى مانشستر سيتي

ووص ـ ــف إيـ ـم ــري ت ــوري ــرا بــأنــه
"الع ـ ـ ــب خـ ــط وسـ ـ ــط ب ـم ــواص ـف ــات
ع ـظ ـي ـم ــة" ،م ـض ـي ـف ــا" :اس ـت ـم ـت ـعــت
بـمـتــابـعــة أدائـ ـ ــه م ــع ســام ـبــدوريــا
في الموسمين الماضيين ،وكلنا
ش ــاه ــدن ــاه يـ ـق ــدم أداء جـ ـي ــدا مــع
منتخب أوروغواي في كأس العالم".
ُ
ويـ ـع ــد تـ ــوريـ ــرا رابـ ـ ــع صـفـقــة
إلي ـ ـ ـمـ ـ ــري هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـص ـ ـيـ ــف ،ب ـعــد
التعاقد مع بيرند لينو حارس
بــايــر لـيـفــركــوزن ،وســوكــراتـيــس
بـ ــابـ ــاس ـ ـتـ ــاثـ ــوبـ ــولـ ــوس مـ ــدافـ ــع
بوروسيا دورتموند ،وستيفان
ليشتستاينر من يوفنتوس.
(د ب أ)

ّ
وقـ ـ ــع الـ ــدولـ ــي الـ ـج ــزائ ــري ري ــاض
ً
مـحــرز ،أمــس األول ،عـقــدا لــ 5سنوات
انتقل بموجبه إلى مانشستر سيتي
بطل إنكلترا لكرة القدم.
وق ـ ـ ــال مـ ـح ــرز ل ـم ــوق ــع مــانـشـسـتــر
سيتي على شبكة اإلنترنت "أنا سعيد
جدا لالنضمام إلى سيتي ،انه فريق
يلعب كرة قدم رائعة تحت قيادة بيب
غوارديوال".
وتابع "اعتقد انه يمكننا ان نحقق
ن ـج ــاح ــا ك ـب ـي ــرا م ـع ــا فـ ــي ال ـس ـن ــوات
المقبلة ،وأعتقد أن اسلوبي يمكن ان
يتطور مع بيب".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف "ب ـ ـيـ ــب ي ـع ـت ـم ــد ال ـل ـع ــب
الهجومي الذي يعتبر مثاليا بالنسبة
إلــي ،ومستويات سيتي في الموسم
الماضي كانت رائعة".
وجاء في تغريدة لمانشستر سيتي
عـلــى تــويـتــر "أف ـضــل األش ـي ــاء تحدث
للذين يجيدون االنتظار".
ول ــم يـتــم الـكـشــف ع ــن قـيـمــة صفقة
انـ ـتـ ـق ــال مـ ـح ــرز ( 27ع ـ ــام ـ ــا) .وق ـ ــدرت
الصحف اإلنكليزية الصفقة بـ 60مليون
جنيه استرليني ( 78مليون دوالر).

سيرينا تتأهل لنصف نهائي «ويمبلدون»
اق ـتــربــت الـنـجـمــة األم ـيــرك ـيــة سـيــريـنــا ولـيــامــس
مــن إح ــراز لقب بطولة ويمبلدون اإلنكليزية لكرة
المضرب للمرة الثامنة في مسيرتها رغم معاناتها،
أمس األول ،لبلوغ نصف النهائي.
ً
ً
وحققت سيرينا فــوزا صعبا في طريقها لبلوغ
نـصــف نـهــائــي الـبـطــولــة لـلـمــرة ال ـحــاديــة ع ـشــرة في
مسيرتها ،وذل ــك بـعــد  10أشـهــر فـقــط مــن انجابها
مولودتها األولى ،بعدما قلبت تأخرها أمام اإليطالية
كــامـيــا ج ــورج ــي إل ــى ف ــوز ب ـثــاث مـجـمــوعــات 6-3
و 3-6و.4-6
وك ــان ــت ول ـيــامــس ،الـمـصـنـفــة أول ــى عالميا
ســاب ـقــا وال ـم ـت ــوج ــة  7م ـ ــرات ع ـلــى عـشــب
مالعب عموم إنكلترا ،أمام خطر الخروج
من ربع نهائي ثالث البطوالت األربع
الكبرى في كرة المضرب بعد تخلفها
ف ــي الـمـجـمــوعــة األول ـ ــى ،وذل ــك للمرة
األولى في النسخة الحالية.
بيد أنها عوضت وحسمت المواجهة
أمام جورجي ( 26عاما) المصنفة
ً
 52عالميا ،لتضرب موعدا مع
األلمانية جوليا غورغيس
الفائزة على الهولندية
كـيـكــي بــرت ـنــز 6-3
و 5-7و.1-6
وأص ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت
يلينا اوستابنكو
أول ال تـ ـفـ ـي ــة ت ـب ـلــغ
ن ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــف بـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة
ويـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدون بـ ـع ــد
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى
السلوفاكية دومينيكا
تشيبولكوفا  5-7و 4-6في
ربع النهائي.

أتلتيكو مدريد يعزز حراسة
مرماه بأنطونيو أدان

في المقابل ،بلغت كيربر ( 30عاما) نصف نهائي
ويمبلدون للمرة الثالثة في مسيرتها وهي تبحث
عن لقبها األول بعد خسارتها في نهائي  2016ضد
األميركية سيرينا وليامس.
وللمرة األول ــى فــي حقبة البطولة المفتوحة ،ال
تـتــأهــل أي مصنفة مــن بـيــن الـعـشــر األول ـي ــات لربع
نهائي إحدى البطوالت األربع الكبرى.

تأهل دل بوترو
ولدى الرجال ،تأهل األرجنتيني خوان مارتن دل
بوترو المصنف رابعا لربع النهائي بفوزه
على الفرنسي جيل سيمون في ختام
الــدور الرابع ،)5-7( 6-7 ،)1-7( 6-7
.)5-7( 6-7 ،7-5
وكانت المباراة توقفت مساء
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء بـ ـسـ ـب ــب الـ ـظ ــام
والنتيجة تقدم دل بوترو
 )1-7( 6-7و )5-7( 6-7و.7-5
و يـ ـلـ ـتـ ـق ــي دل بـ ــو تـ ــرو
الـبــالــغ  29عــامــا فــي ربــع
النهائي اإلسباني رافايل
ن ـ ــادال الـمـصـنــف ثــانـيــا،
ً
ع ـل ـمــا ب ــأن ــه ف ــاز عـلـيــه 5
مرات من أصل  15مباراة.
وهذه أول مرة يبلغ فيها
دل بــوتــرو ربــع النهائي
منذ  ،2013عندما خسر
ف ـ ــي ن ـ ـصـ ــف الـ ـنـ ـه ــائ ــي
أمـ ـ ــام ال ـص ــرب ــي ن ــوف ــاك
ديوكوفيتش في مباراة
نارية.
(أ ف ب)

ً
ً
ولعب محرز دورا بــارزا في إحراز
ليستر سيتي لقب الدوري اإلنكليزي
الممتاز عــام  2016للمرة االولــى في
تاريخه ،واختير في العام ذاته أفضل
العـ ــب ب ـح ـســب ت ـص ــوي ــت الــاع ـب ـيــن،
وافضل العب افريقي لعام .2016
و سـعــى مانشستر سيتي بقيادة
المدرب اإلسباني جوسيب غواريدوال
الـ ــى ال ـت ـع ــاق ــد م ــع ال ــاع ــب ف ــي ف ـتــرة
االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـش ـت ــوي ــة م ـط ـلــع ال ـع ــام
ال ـحــالــي ،لـكـنــه فـشــل ف ــي االت ـف ــاق مع
ليستر على السعر ،إذ إن األخير كان
يطلب مبلغ  80مليون جنيه بحسب
التقارير الصحافية.
وخـ ـ ــاض مـ ـح ــرز  179م ـ ـبـ ــاراة مــع
ليستر سجل خاللها  48هدفا ،منها
 17فــي الـ ــدوري خــال الـمــوســم الــذي
توج فيه ناديه باللقب.
وكــان النجم الجزائري انضم الى
لـيـسـتــر ع ــام  2014ق ــادم ــا م ــن ن ــادي
لــوهــافــر ال ـفــرن ـســي م ـقــابــل  400ألــف
جنيه استرليني فقط.
(أ ف ب)

أعلن نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني لكرة القدم أمس ضم
ً
انطونيو أدان لتعزيز مركز حراسة المرمى ،قادما من ريال
بيتيس مدة موسمين.
وسيكون أدان ( 31عاما) من حيث المبدأ حارسا ثانيا
بعد السلوفيني المتألق يان أوبالك الذي يلعب أساسيا في
حراسة مرمى الروخيبالنكوس.
وفــي ظل انتقال ميغل انخل مويا في فبراير إلــى ريال
ســوس ـيــداد وص ـغــر س ــن اك ـســل ف ــرن ــر ،ال ــذي لـعــب الـمــوســم
الماضي ثالث مباريات بسبب معاناة أوبــاك من مشاكل
عضلية ،اتجه النادي للتعاقد مع حارس هذا الصيف.
ول ـعــب أدان أســاس ـيــا م ــع ري ــال بـيـتـيــس ط ــوال الـمــوســم
الـمــاضــي ،وهــو مــن الـحــراس المخضرمين ،حيث لعب 18
م ـبــاراة بين  2010و 2013لــريــال مــدريــد وخ ــاض مــع ريــال
بيتيس  165مباراة ،ولعب مبارتين مع كالياري.
ويعد أدان رابــع صفقة لألتليتي هــذا الصيف بعد ضم
العب وسط فياريال رودريجيز هرناندز ،والجناح الفرنسي
تــومــاس ليمار الـقــادم مــن موناكو ،والـمــدافــع األرجنتيني
الشاب نيوان بيريز ،والمرجح إعارته.
في المقابل ،سقط من صفوف االتليتي العبان هما جابي
فرناندز الذي انتقل للسد القطري وفرناندو توريس الذي
رحل إلى ساجان توسو الياباني.
(إفي)

ستيفنسون ينضم إلى «الملك»
جيمس في ليكرز
وقـ ـ ـ ــع العـ ـ ـ ــب ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح النـ ــس
ستيفنسون عقدا جديدا مع فريق
ل ــوس أنـجـلــس لـيـكــرز ،الـمـشــارك
في الدوري األميركي لكرة السلة
للمحترفين ،لينضم إلى "الملك"
ليبرون جيمس ،الذي كان انتقل
إلى فريق والية كاليفورنيا لمدة
أربـعــة أع ــوام مقابل  154مليون
دوالر.
ودافــع ستيفنسون ( 27عاما)
عــن أل ــوان فــريــق إنــديــانــا بيسرز
في العامين الماضيين ،وخسر
في الدور األول للـ"بالي أوف" أمام
جيمس وفريقه السابق كليفالند
كــافــالـيـيــرز .وك ــان بـيـســرز فــرض
عـلــى كــافــالـيـيــرز م ـب ــاراة سابعة
حاسمة في الدور األول الموسم
المنصرم قبل أن يسقط أمامه.
ويرتبط ستيفنسون بتاريخ
حافل من الـحــوادث مع جيمس،
إذ قــام بحركة تشير إلــى الخنق
تجاه مقاعد بدالء ميامي ،عندما
كــان جيمس يلعب فــي صفوفه،
إثــر إه ــدار "الملك" تسديدة حرة
في نهاية اللقاء ،الذي انتهى بفوز
ب ـي ـســرز ع ــام  ،2012ك ـمــا ت ـبــادال
الكالم البذيء.

عقد لمدة عام
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـت ـ ـي ـ ـف ـ ـن ـ ـسـ ــون" :م ـ ــن
المضحك أني حاليا معه (ليبرون

جانب من منافسات المرحلة الرابعة

فوز ثان للكولومبي غافيريا في طواف فرنسا
ج ـي ـمــس) ف ــي ال ـف ــري ــق ذاتـ ـ ــه .أنــا
مـتـحـمــس ج ــدا ل ـمــا سـيـنـتــج عن
ذلك".
وتعاقد ستيفنسون مع ليكرز
لـ ـم ــدة ع ـ ــام م ـق ــاب ــل  4.5مــاي ـيــن
دوالر ،و س ـي ـل ـع ــب إ لـ ـ ــى ج ــا ن ــب
"الملك" جيمس وراجون روندو،
الـ ـ ــذي ق ـ ــاد ب ــوس ـط ــن سـلـتـيـكــس
للفوز بلقب ال ــدوري عــام ،2008
والعــب الــوســط جافايل ماكجي
والعـ ـ ــب االرتـ ـ ـك ـ ــاز كـيـنـتــافـيــوس
ك ــال ــدوي ــل بـ ــوب ال ــذي ــن انـضـمــوا
حديثا للفريق الساعي إلى تعزيز
صفوفه للموسم المقبل.
(أ ف ب)

حقق ال ــدراج الكولومبي فرناندو غافيريا فوزه
الـثــانــي ،وج ــاء فــي المرحلة الــرابـعــة لـطــواف فرنسا
للدراجات الهوائية ،أمس األول ،في سارزو.
وتـفــوق غافيريا ،الــذي فــاز بالمرحلة األول ــى من
الـطــواف ،بالسرعة النهائية على السلوفاكي بيتر
ساغان بطل العالم ،فقطع مسافة  195كلم بزمن قدره
 4:25.01ساعات ،بمعدل سرعة وسطي بلغ  44.2كلم
في الساعة.

وقال غافيريا "الجميع في كولومبيا يتابع طواف
ً
فرنسا ،وأشعر بأنني أمثل بلدي" ،مضيفا "قام الفريق
(كويك) بعمل كبير فعال".
واحـتـفــظ الـبـطــل األولـمـبــي البلجيكي غــريــغ فــان
افرمايت بـصــدارة الترتيب الـعــام للطواف بتوقيت
قدره  13:33.56ساعة ،متقدما بالتوقيت عينه على
األميركي تيغاي فان غارديرين.
(أ ف ب)

ترتيب المرحلة الرابعة

الترتيب العام

 -1الكولومبي فرناندو غافيريا  4:25.01ساعات
بنفس التوقيت
 -2السلوفاكي بيتر ساغان
بنفس التوقيت
 -3األلماني اندري غريبل
 -4الهولندي ديالن غروينويغن بنفس التوقيت
بنفس التوقيت
 -5االالني مارسيل كيتل

 -1البلجيكي غريغ فان افرمايت  13:33.56ساعة
 -2األميركي تيجاي فان غارديرين التوقيت عينه
بفارق  3ثوان
 -3البريطاني جيرانت توماس
بفارق  5ثوان
 -4البلجيكي فيليب جيلبير
بفارق  7ثوان
 -5الفرنسي جوليان االفيليب
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كرواتيا تروض «األسود الثالثة»

تأهلت لمواجهة فرنسا في نهائي المونديال

ماندزوكيتش نجم المنتخب الكرواتي يحرز هدفه في مرمى إنكلترا
تمكن المنتخب الكرواتي من قلب
ال ـطــاولــة عـلــى نـظـيــره اإلنـكـلـيــزي،
وف ــاز عليه بهدفين مـقــابــل هــدف
واحد في مباراة ماراثونية ممتعة
ام ـت ــدت ل ـشــوط ـيــن إضــاف ـي ـيــن في
ن ـصــف ن ـهــائــي ك ــأس ال ـعــالــم لـكــرة
القدم ،لتتأهل بذلك كرواتيا لنهائي
البطولة للمرة األولى في تاريخها.
وفضل المدير الفني لمنتخب
كــروات ـيــا زالت ـكــو دال ـي ـتــش الــدفــع
بــال ـت ـش ـك ـي ـلــة األس ــاسـ ـي ــة ال ـتــي
حققت انتصارا تاريخيا على
األرج ـن ـت ـي ــن ب ـث ــاث ـي ــة نـظـيـفــة
ف ــي دور ال ـم ـج ـمــوعــات ،بينما
ق ــرر ال ـمــديــر ال ـف ـنــي للمنتخب
االنـكـلـيــزي غــاريــث ســاوثـغـيــت
االعتماد في تشكيلته األساسية
على نفس الالعبين الذين خاضوا
ال ـم ـبــارات ـيــن الـمــاضـيـتـيــن أم ــام
ك ــول ــوم ـب ـي ــا وال ـ ـسـ ــويـ ــد مـنــذ
بدايتهما.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة
بـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــرة
نـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
مـ ـ ــن ج ــان ــب
فرحة العبي المنتخب الكرواتي بهدف الفوز في مرمى إنكلترا
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب

اإلنكليزي ،الذي فرض سيطرته على
مجريات اللعب مــع اعتماد العبيه
عـلــى تـنــاقــل الـكــرة بـيــن أقــدامـهــم في
ظل التزام دفاعي من جانب المنتخب
الكرواتي.
وش ـهــدت ال ـم ـبــاراة ،الـتــي تابعها
من المدرجات ما يزيد على  78ألف
متفرج ،إثــارة كبيرة سريعا عندما
ق ــرر الـحـكــم شــاكـيــر اح ـت ـســاب ركـلــة
ح ــرة م ـبــاشــرة ع ـلــى حـ ــدود منطقة
جــزاء كــرواتـيــا فــي مواجهة المرمى
تماما ،إثــر عرقلة نجم خط الوسط
الـ ـك ــروات ــي ل ــوك ــا م ــودريـ ـت ــش الع ــب
الوسط اإلنكليزي ديلي آلي.
وت ـم ـك ــن جـ ـن ــاح إن ـك ـل ـت ــرا األي ـم ــن
ك ـي ــران تــريـبـيـيــر م ــن تـنـفـيــذ الــركـلــة
ال ـحــرة بــإت ـقــان كـبـيــر ،حـيــث سكنت
الـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـ ــزاوي ـ ـ ــة ال ـ ـي ـ ـسـ ــرى ال ـع ـل ـيــا
ل ـمــرمــى الـ ـح ــارس ال ـك ــروات ــي دان ـيــل
سوباسيتش معلنة تسجيل الهدف
األول إلنكلترا في المباراة في الدقيقة
ال ـخــام ـســة .وش ـه ــدت الــدق ـي ـقــة الـ ــ30
فرصة شــديــدة الخطورة للمنتخب
اإلنكليزي عن طريق مهاجمه األول
ه ــاري ك ـيــن ،ال ــذي ان ـفــرد بــالـمــرمــى،
لـكـنــه س ــدد ك ــرة ضـعـيـفــة ف ــي جسد

الحارس سوباسيتش ،ثم ارتدت من
يده لكين مجددا ليسددها في القائم
قبل أن يتدخل الحكم شاكير متأخرا
باحتساب تسلل على الالعب.
واس ـت ـع ــاد ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـك ــروات ــي
ب ـع ــده ــا ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى م ـج ــري ــات
اللعب ،وتمكن من خلق خطورة على
مرمى المنتخب اإلنكليزي ،الذي لجأ
العبوه للدفاع ،اال ان هذه المحاوالت
باءت بالفشل لينتهي الشوط األول
بالتعادل السلبي.
ودخ ـ ــل الع ـب ــو ك ــروات ـي ــا ال ـشــوط
الثاني بعزيمة كبيرة من أجل تعديل
النتيجة ،حيث مارسوا ضغطا كبيرا
على إنكلترا الـتــي تــراجــع العبوها
للتأمين الدفاعي.
ورغم سيطرة كرواتيا على أغلبية
مجريات النصف األول مــن الشوط
الثاني فإن العبيها لم يتمكنوا طوال
 23دقـيـقــة مــن خـلــق ف ــرص حقيقية
على المرمى ،في ظل األداء الدفاعي
الصلب للمنتخب اإلنكليزي.

بيريسيتش يعادل النتيجة
ونـ ـجـ ـح ــت كـ ــروات ـ ـيـ ــا أخـ ـ ـي ـ ــرا فــي

إح ـ ــراز ه ــدف ال ـت ـع ــادل ف ــي الــدقـيـقــة
ال ـ ـ ــ 68ع ـنــدمــا وجـ ــه ال ــاع ــب سيمي
فرساليكو كــرة عرضية متقنة إلى
داخــل منطقة الجزاء ،لينجح زميله
إيفان بيريسيتش في الوصول لها
قبل المدافع اإلنكليزي كايل وولكر،
ويـســددهــا بــرأســه الــى داخ ــل مرمى
الحارس بيكفورد.
وش ـه ــدت الــدق ـي ـقــة ال ـ ــ 72إضــاعــة
كرواتيا فرصة كبيرة لتسجيل هدف
ثان بعدما وجه بيريسيتش تسديدة
من داخل منطقة الجزاء ،لكنها ارتدت
م ــن ال ـقــائــم األي ـس ــر لـمــرمــى إنـكـلـتــرا
لـتـعــود ال ــى الــاعــب ال ـكــرواتــي أنتي
ريبيتش ال ــذي ســددهــا ســريـعــا ،إال
أنـهــا وصـلــت ضعيفة الــى الـحــارس
اإلنكليزي.
وواص ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــت ك ـ ــرواتـ ـ ـي ـ ــا بـ ـع ــده ــا
هجماتها الـخـطـيــرة ،حـيــث شهدت
الدقيقة الـ 83تسلم مهاجمها ماريو
ماندزوكيتش عرضية متقنة داخل
م ـن ـط ـقــة ال ـ ـجـ ــزاء س ـ ــدد ع ـل ــى اث ــره ــا
الكرة باتجاه المرمى ،لكن الحارس
بيكفورد تصدى لها بثبات.
و لــم يتمكن المنتخب اإلنكليزي
ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ــاح ـق ــة م ــن اس ـت ـعــادة

ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى م ـجــريــات ال ـم ـبــاراة
ب ــالـ ـص ــورة ال ـك ــاف ـي ــة ،وبـ ـ ــدا ال ـتــوتــر
واضـ ـ ـح ـ ــا عـ ـل ــى العـ ـبـ ـي ــه ال ـ ــذي ـ ــن لــم
يتمكنوا من خلق فرص حقيقية على
المرمى طوال الشوط الثاني.
وانـ ـتـ ـق ــل الـ ـف ــريـ ـق ــان ب ـع ــده ــا ال ــى
خوض شوطين إضافيين بعد انتهاء
الشوط الثاني من المباراة بالتعادل
اإليجابي بهدف لمثله ،لتلعب بذلك
كــروات ـيــا  30دقـيـقــة إضــاف ـيــة للمرة
الـثــالـثــة عـلــى الـتــوالــي فــي مــونــديــال
روسيا بعد مباراتيها أمام الدنمارك
ف ــي دور ال ـ ـ ـ ــ ،16وروس ـ ـيـ ــا صــاحـبــة
األرض في دور الثمانية.
وش ـه ــد ال ـش ــوط اإلض ــاف ــي األول
اعتماد المنتخبين في طريقة لعبهما
على الـتــوازن بين الدفاع والهجوم،
فـ ــي ظـ ــل تـ ــراجـ ــع ال ـل ـي ــاق ــة ال ـبــدن ـيــة
لالعبين بعد  90دقيقة صعبة على
العبي المنتخبين.
وشـ ـه ــدت ال ــدق ـي ـق ــة الـ ـ ـ ــ 99فــرصــة
خ ـط ـيــرة لـلـمـنـتـخــب اإلن ـك ـل ـيــزي من
رك ـل ــة رك ـن ـيــة ج ــرى تـنـفـيــذهــا بـكــرة
عــرض ـيــة مـتـقـنــة ال ــى داخـ ــل منطقة
الجزاء ،قابلها المدافع جون ستونز
برأسية قوية ،اال ان الالعب الكرواتي

سيمي فرساليكو لعب دور المنقذ،
وتمكن من إنقاذ الكرة قبل مرورها
خط مرمى فريقه.
وشـهــد الـشــوط اإلضــافــي الثاني
لجوء المنتخب الـكــرواتــي للهجوم
مع تراجع نظيره اإلنكليزي للدفاع،
وت ـم ـك ــن بــال ـف ـعــل ال ـم ـه ــاج ــم م ــاري ــو
م ــان ــدزوك ـي ـت ــش م ــن إح ـ ـ ــراز ال ـه ــدف
الثاني لكرواتيا في الدقيقة ال ــ109
بعد تلقيه تمريرة رأسية من العب
الوسط مارسيلو بروزوفيتش.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاول ب ـ ـع ـ ــده ـ ــا الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
اإلنـكـلـيــزي تـعــديــل الـنـتـيـجــة ،اال ان
م ـح ــاوالت ــه ب ـ ــاء ت بــال ـف ـشــل لتحقق
بذلك كرواتيا انتصارا صعبا تتأهل
بموجبه لنهائي كأس العالم للمرة
األولى في تاريخها.
وسـتــواجــه كــرواتـيــا بذلك فرنسا
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـمــونــديــال
روس ـ ـيـ ــا االح ـ ـ ــد ال ـم ـق ـب ــل ،فـ ــي حـيــن
ستلعب انكلترا مع بلجيكا بعد غد
(السبت) في مباراة لتحديد صاحب
المركز الثالث بالبطولة.

الدفاع الحديدي مفتاح انتصارات الديوك الفرنسية
بلغت فرنسا المباراة النهائية لكأس العالم
ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم لـلـمــرة الـثــالـثــة ف ــي تــاريـخـهــا
ً
وال ـثــال ـثــة خ ــال  20ع ــام ــا ،وت ـخ ــوض األح ــد
نهائي مونديال روسيا ،الذي عولت فيه على
دفــاع صلب شــارك بشكل فاعل فــي تسجيل
األهداف.
لـ ـلـ ـمـ ـب ــاراة الـ ـث ــالـ ـث ــة ت ــوالـ ـي ــا فـ ــي األدوار
اإلقصائية ،احتاج المنتخب الفرنسي ،الذي
يتألف خط هجومه من الثالثي الخطر انطوان
غريزمان ،وأوليفييه جيرو ،والشاب الموهوب
كيليان مبابي ،الى هدف من مدافع ،لضمان
مواصلة مـشــوار البحث عــن اللقب العالمي
الثاني بعد مونديال  1998على أرضه.
فــي ال ــدور ثمن النهائي ضــد األرجنتين،
كان الظهير األيمن بنجامان بافار بتسديدته
القوية ،مسجل هدف التعادل ( )2-2الذي أعاد
فــرنـســا إل ــى ال ـم ـب ــاراة ،قـبــل ان يـكـمــل مبابي
المهمة ويسجل هدفين لينتهي اللقاء  .3-4في
ربع النهائي ضد األوروغواي ،كسرت رأسية
المدافع رافــايــل فــاران التعادل السلبي ،قبل
ان يضيف غريزمان الهدف الثاني وتنتهي
المباراة  -2صفر.
ف ــي ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ب ـســان ب ـطــرس ـبــورغ،
كان الهدف الوحيد برأسية أيضا من مدافع

برشلونة اإلسباني أومتيتي كافيا إليصال
فرنسا الى النهائي الثالث (بعد  1998حين
فازت على البرازيل ،و 2006حين خسرت أمام
ايطاليا) ،وحرمان الجيل الذهبي البلجيكي
المكون من أمثال إدين هازار وروميلو لوكاكو
وكيفن دي بروين ،من خوض النهائي األول
له.
وأع ـ ــاد ه ــدف أوم ـت ـي ـتــي ال ـتــذك ـيــر بـهــدفــي
الظهير األمين ليليان تورام ضد كرواتيا (-1
 )2في نصف نهائي مونديال  ،1998واللذين
قادا بالده أيضا للنهائي.
اعتمد المدرب ديدييه ديشان على تشكيلة
فرنسية شابة يبلغ معدل أعمارها  26عاما،
وال تضم فــي صفوفها ســوى أربـعــة العبين
تـخـطــوا الـثــاثـيــن مــن الـعـمــر ،بينهم حــارس
المرمى ،والقائد هوغو لوريس ( 31عاما).
تميزت فرنسا بصالبة دفاعية وأداء الفت
للوريس الذي تلقى مرماه أربعة أهداف في
 6م ـبــاريــات :ثــاثــة مــن األرجـنـتـيــن فــي ثمن
النهائي ،وهدف من استراليا في الدور األول
من ركلة جزاء.
بعد مباراة بلجيكا في سان بطرسبورغ،
نوه ديشان الذي حمل شارة قيادة المنتخب
المتوج بلقب  ،1998باألداء الدفاعي لالعبيه

الذين حيدوا لوكاكو ودي بروين بشكل شبه
كامل طوال الدقائق التسعين للمباراة.
يمكن تـبـيــان الـنـجــاح الــدفــاعــي الفرنسي
بعملية حسابية بسيطة :بلجيكا التي سجلت
 14هدفا في خمس مباريات في المونديال،
لــم تتمكن مــن هــز الشباك الفرنسية .نصف
النهائي كان أول مباراة في المونديال يفشل
«الشياطين الحمر» بتسجيل هدف خاللها،
وأيضا أول مباراة ال تنتهي بفوزهم.
ج ــودة الــدفــاع لــم ت ــأت مــن ف ــراغ ،فديشان
اعتمد منذ بــدايــة المونديال مقاربة حــذرة،
واألداء الفرنسي الهجومي لم يظهر عمليا إال
في األدوار االقصائية ،بعد ثالث مباريات في
الدور األول كان األداء فيها متواضعا وممال
حتى ،السيما ضد البيرو (-1صفر) والدنمارك
(صفر-صفر) ،علما بأن األخيرة هي المباراة
الوحيدة حتى اآلن التي انتهت بتعادل سلبي.
لقي األداء الفرنسي انتقادات من الحارس
البلجيكي تيبو كورتوا الذي قال «خسرنا أمام
فريق ليس أفضل منا ،خسرنا أمام فريق ال
يلعب ،يدافع فقط».
إال أن ديشان يثق بما يقدمه منتخب بالده،
وقــاده الى النهائي للمرة الثانية تواليا في
بطولة كبرى ،بعد كأس أوروبا  ،2016حينما

خسر بـهــدف يتيم ضــد البرتغال
بعد التمديد.
فــي مـســار المنتخب الفرنسي،
شكل قطبا الدفاع أومتيتي وفاران
ثنائيا مثاليا ،ولعل حضور فاران
هو ما يصنع الفارق في البطولة
ال ـحــال ـيــة .وغ ـ ــاب ع ــن كــأس
أورو ب ـ ـ ـ ـ ـ ــا  2016ب ـس ـبــب
إص ــاب ــة ف ــي ال ـف ـخــذ ،اال
ان مــدافــع ري ــال مــدريــد
اإلس ـب ــان ــي ح ــاض ــر في
روسـيــا بجانب «غريمه»
في برشلونة أومتيتي.
يوفر الالعبان للمنتخب
اس ـت ـقــرارا فــي منطقة ج ــزائ ــه ،وخـطــرا
ف ــي مـنـطـقــة ال ـخ ـصــوم ،السـيـمــا م ــن خــال
الضربات الرأسية ،في ظل اعتماد األهــداف
الفرنسية بشكل كبير على الضربات الثابتة.
وعـلــى الـجــانـبـيــن ،لـجــأ دي ـشــان ال ــى بــافــار
والظهير األيسر لوكاس هرنانديز ،مفضال
ايــاه ـمــا لـقــدراتـهـمــا الــدفــاع ـيــة ،عـلــى جبريل
سيدييه وبنجامان مندي.
أومتيتي وفاران
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التطور في المنتخب الفرنسي
يضاعف ترشيحات فوزه بالمونديال
تحسن أداء المنتخب الفرنسي
من مباراة ألخرى ،بعد المسيرة
المتواضعة للفريق في دور
المجموعات ،حتى توج الفريق
هذا التحسن بالفوز الثمين
 / 1صفر على المنتخب
البلجيكي.

ب ـعــد ال ـم ـس ـيــرة الـمـتــواضـعــة
لـلـفــريــق فــي دور الـمـجـمــوعــات
ببطولة كأس العالم  2018لكرة
الـقــدم فــي روسـيــا ،تحسن أداء
المنتخب الفرنسي من مباراة
ألخــرى حتى تــوج الفريق هذا
ال ـت ـح ـســن ب ــال ـف ــوز ال ـث ـم ـيــن / 1
صفر على المنتخب البلجيكي
في المربع الذهبي للبطولة.
و تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــور أداء ا لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
ً
الفرنسي في البطولة تدريجيا
ً
ً
حتى أصبح فريقا ق ــادرا على
ً
الـ ـف ــوز بــال ـل ـقــب ،ت ـم ــام ــا مثلما
ً
حــدث قبل  20عاما عندما فاز
ب ـل ـق ــب مـ ــو نـ ــد يـ ــال  1998عـلــى
أرضه.
وأ ظ ـهــر المنتخب الفرنسي
م ــدى صــاب ـتــه خ ــال ال ـم ـبــاراة
أمـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـب ـل ـج ـي ـكــي
م ـ ـسـ ــاء أ مـ ـ ــس األول ،ل ـي ـفــرض
ً
ن ـف ـس ــه م ــرشـ ـح ــا أقـ ـ ــوى ل ـل ـفــوز
في المباراة النهائية للبطولة
يــوم األ ح ــد المقبل بالعاصمة
الروسية موسكو.
وكـ ــان ال ـت ـطــور ف ــي مـسـتــوى
ً
أداء المنتخب الفرنسي واضحا
مـ ــن مـ ـ ـب ـ ــاراة ألخ ـ ـ ــرى فـ ــي ه ــذه
ال ـب ـط ــول ــة ،ح ـتــى تـ ــوج ال ـفــريــق
ج ـه ــوده ب ــال ـف ــوز ال ـث ـم ـيــن على
المنتخب البلجيكي أمس األول،
ب ـهــدف نـظـيــف سـجـلــه الـمــدافــع
ص ــام ــوي ــل أوم ـت ـي ـت ــي ب ـضــربــة
رأس ،وهو الفارق الوحيد
بين الفريقين ،والذي
أظـ ـه ــرت ــه الـ ـمـ ـب ــاراة
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى األقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ــن
الناحية النظرية.

و بـعــد تسجيل ا ل ـهــدف ،لجأ
الـمـنـتـخــب الـفــرنـســي إل ــى غلق
كـ ــل ال ـ ـطـ ــرق أمـ ـ ــام الـ ـمـ ـح ــاوالت
ال ـب ـل ـج ـي ـك ـي ــة ل ـت ـس ـج ـي ــل ه ــدف
الـ ـتـ ـع ــادل .ونـ ـج ــح ال ـف ــري ــق فــي
هذا كما اعتمد على الهجمات
المرتدة السريعة في الناحية
ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ـ ـيـ ــة تـ ـ ـج ـ ــاه الـ ـم ــرم ــى
البلجيكي.
وك ـ ــان ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـفــرن ـســي
اسـ ـت ــل م ـس ـيــرتــه ف ــي ال ـب ـطــولــة
بـ ــا ل ـ ـفـ ــوز ا ل ـ ـهـ ــز يـ ــل  1 / 2ع ـلــى
أستراليا بفضل هدف من نيران
صديقة وآخر من ركلة جزاء.
ً
و لـ ـكـ ـن ــه ي ـ ـبـ ــدو اآلن ف ــر يـ ـق ــا
ً
مـخـتـلـفــا ،إذ أك ــد مــديــره الفني
ديــدي ـيــه دي ـش ــان أن الـمـنـتـخــب
الفرنسي نضج خالل البطولة،
وهـ ـ ــو أمـ ـ ــر ط ـب ـي ـع ــي بــال ـن ـس ـبــة
ل ـف ــري ــق ي ـب ـلــغ م ـت ــوس ــط أع ـم ــار
ً
العبيه  26عاما ،ويضم العديد
مــن الالعبين ا لــذ يــن يشاركون
في المونديال للمرة األولى.
وفــي صـفــوف الـفــريــق  ،ثبت
ال ــاعـ ـب ــون أق ــدامـ ـه ــم إذ أحـ ــرز
المهاجم الشاب كيليان مبابي
ً
« 19عاما» هدف الفوز  / 1صفر
عـلــى الـمـنـتـخــب ال ـب ـيــروفــي في
دور المجموعات قبل أن يسطع
بشكل هائل في مباراة الفريق
أ م ــام التانغو األرجنتيني في
دور الستة عشر.
و كـ ـ ـ ـ ــان األداء ا ل ـ ـ ــرا ق ـ ـ ــي مــن
م ـبــابــي أح ــد أه ــم ال ـمــامــح في
هــذه البطولة كما عــاد الالعب
لـ ـلـ ـسـ ـط ــوع بـ ـشـ ـك ــل ه ـ ــائ ـ ــل فــي
المباراة.

مبابي :لم أحلم بالنهائي
أكد كيليان مبابي نجم هجوم المنتخب الفرنسي لكرة القدم
أنــه لم يكن يتخيل حتى في أفضل أحالمه أن يتأهل لنهائي
بطولة كأس العالم  2018بروسيا .وقال مبابي ،في تصريحات
بعد المباراة« :حتى في أفضل أحالمي ،لم أتخيل هذا ...إنه حلم
العمر ،وحلم المستقبل».
وقال مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي« :مازالت
أمامنا خطوة واحدة إضافية ،ولكننا نفتخر بما حققناه حتى
اآلن ...كان في غرف تغيير المالبس ،ديدييه ديشان -المدير الفني
للفريق سعيدا .كنا جميعا سعداء وعانق بعضنا البعض».
وأش ـ ــار إل ــى أن الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون هنأ
الالعبين شخصيا ،وقال« :الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
ً
جاء لرؤيتنا .البلد كله معنا .نحن جميعا معا في هذه المهمة».
وأكد مبابي« :كان من الصعب اللعب أمام فريق منظم يلعب
بشكل جماعي رائع .كنا متحدين وأقوياء ولم نترك لهم المسافات.
ً
سنحاول الفوز بلقب هذا المونديال .علينا أن نستعد لذلك جيدا.
ً
ً
سيكون لقاء كبيرا وتاريخيا يوم األحــد .أعطينا كل ما لدينا
في هذا اللقاء ولم يكن لنا خيار غير ذلك لكي نفوز ونحافظ
على تقدمنا .لم يبق سوى لقاء وسنحاول العودة بالكأس».
(د ب أ)

جانب من تدريبات المنتخب الفرنسي
وب ـ ـ ــدأ الـ ـم ــون ــدي ــال ال ـح ــال ــي
بـ ـ ـج ـ ــدل حـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراع ب ـي ــن
األرجنتيني ليونيل ميسي «31
ً
عاما» والبرتغالي كريستيانو
ً
رونالدو « 33عاما» بشأن الفوز
بلقب المونديال للمرة األولى
فــي ه ــذه الـمـحــاولــة ال ـتــي بــدت
األخيرة لكليهما ،لكن البطولة
تقترب مــن نهايتها مــع تأكيد
م ـبــابــي م ـكــان ـتــه ض ـمــن أف ـضــل
الع ـب ــي ال ـع ــال ــم ف ــي هـ ــذه الـســن
المبكرة.
وث ـب ــت الـمـنـتـخــب الـفــرنـســي
أقــدامــه بشكل مـمــاثــل إذ أطــاح
بالتانغو األرجنتيني من الدور
الثاني ثم بمنتخب أوروغواي
م ــن دور ال ـس ـتــة ع ـشــر ق ـبــل أن
يحجز مقعده في النهائي على
ح ـس ــاب الـمـنـتـخــب الـبـلـجـيـكــي
القوي.

و تــأ لــق نجولو كانتي العب
تشيلسي اإلنكليزي في صفوف
المنتخب الفرنسي بالمونديال
ال ـح ــال ــي ،ف ــي ح ـيــن ت ـطــور أداء
زمـيـلــه ب ــول بــوغـبــا مــن م ـبــاراة
ً
ألخ ـ ــرى ل ـي ـقــدم أداء جـ ـي ــدا فــي
مباراة أمس األول.

لوريس يتألق
وقـ ـ ـ ـ ـ ــدم حـ ـ ـ ـ ـ ــارس ال ـ ـمـ ــرمـ ــى
الفرنسي هوغو لوريس أداء
ً
رائـ ـع ــا ف ــي ال ـب ـطــولــة الـحــالـيــة
علما بأن الشكوك أحاطت به
قـبــل بــدايــة الـبـطــولــة مـبــاشــرة
ب ـ ـعـ ــد مـ ــوس ـ ـمـ ــه ال ـ ـم ـ ـه ـ ـتـ ــز مــع
توتنهام اإلنكليزي.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان تـ ـ ـص ـ ــدي ـ ــه ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــع
لتسديدة توبي ألديرفيريلد
فـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة أ م ـ ــس األول مــن

غريزمان يشيد بدور الدفاع
الفرنسي في الفوز
اعترف أنطوان غريزمان ،مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم،
بالدور البارز الــذي لعبه دفــاع الفريق في الفوز على المنتخب
البلجيكي ببطولة كأس العالم  2018بروسيا.
وأشــاد غريزمان بــأداء دفــاع الفريق ،الــذي حافظ على الفوز
الثمين في مواجهة هجوم المنتخب البلجيكي.
وقال الالعب« :المنتخب البلجيكي يتمتع بالمهارة في الهجوم،
ولدينا دفاع متميز للغاية .الفريق البلجيكي قوي للغاية .الدقائق
األولى في المباراة كانت صعبة جدا ،وحارس المرمى (الفرنسي)
هوغو لوريس قام بتصديات متميزة».
وأوض ــح مهاجم أتلتيكو مــدريــد اإلسـبــانــي« :لحسن الحظ،
سجلنا هدف الفوز ،إثر ركلة ركنية ،ثم تحملنا الضغط البلجيكي
بشكل جيد».
وشدد غريزمان على أنه لم يفكر على اإلطــاق في المنافسة
على جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب إذا توج المنتخب الفرنسي
بلقب البطولة.
(د ب أ)

أب ـ ـ ــرز الـ ـمـ ـش ــاه ــد فـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء.
وق ـ ـ ـ ـ ــال دي ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــان« :ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــون
الكبار يسيطرون على الفريق.
ال ــاعـ ـب ــون الـ ـشـ ـب ــان ي ـم ـن ـحــون
ال ـف ــري ــق ل ـم ـحــة م ــن ال ـم ـجــازفــة
والـ ـجـ ـن ــون ...ب ـعــض الــاع ـب ـيــن
يتسمون بالشباب لكنهم على
درجة عالية من النضج .عندما
تسنح لهم فرصة انتزاع شيء
فإنهم يتمسكون به».
ً
وكان ديشان قائدا للمنتخب
الـ ـف ــرنـ ـس ــي الـ ـ ـ ــذي أحـ ـ ـ ــرز ل ـق ـبــه
الــوح ـيــد ف ــي ال ـمــونــديــال حتى
اآلن وذ ل ـ ـ ــك ع ـ ــام  .1998لـكـنــه
يدرك أن الحديث مع العبيه عن
الفوز بلقب  1998ليس الطريقة
لتحفيز وإلهام الالعبين.
(د ب أ)

س ـي ـط ــرت الـ ـسـ ـع ــادة ع ـل ــى وس ــائ ــل اإلعـ ــام
الـفــرنـسـيــة ،بـعــد وص ــول المنتخب الفرنسي
لكرة القدم إلى المباراة النهائية لبطولة كأس
العالم .وذكرت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية
في عنوانها« :أقبل يا يوم األحد».
وأوض ـحــت الصحيفة« :ال ـفــوز الـهــزيــل أمــام
المنتخب البلجيكي ربما يظهر مدى الكفاح
وال ـت ـكــافــؤ ف ــي ال ـم ـب ــاراة .لـكـنــه ل ــم يـكـشــف لنا
القبضة القوية التي أحكمها المنتخب الفرنسي
بمجرد انتهاء الشوط األول ،وإهدار المهاجم
أوليفيه جيرو  4فرص لترجمة جهد رفاقه».
وأشـ ـ ـ ـ ــادت ص ـح ـي ـفــة «ل ـي ـك ـي ــب» ال ـفــرن ـس ـيــة
ال ــري ــاض ـي ــة ف ــي غــاف ـهــا ب ــال ـم ــداف ــع صــامــويــل
أوم ـت ـي ـتــي ،كـمــا ن ـشــرت صـ ــورة ل ــاع ــب ،حيث
سجل أومتيتي هدف المباراة الوحيد بضربة
رأس في الدقيقة  ،51وذكرت الصحيفة «رأس
في النجوم» .وأوضحت الصحيفة(« :المنتخب

الفرنسي) رائــع في السيطرة والخطة .األزرق
يوقف المنتخب البلجيكي ويتأهل لنهائي
ال ـم ــون ــدي ــال ب ـف ـضــل هـ ــدف ل ـل ـب ـطــل صــامــويــل
أوم ـت ـي ـتــي ...إن ــه الـنـهــائــي الـثــالــث لـفــرنـســا في
غضون  20عاما .أمر مثير للجنون فعليا».
وانهالت صحيفتا «ليكيب» و«لــو فيغارو»
باإلشادة على أومتيتي وزميله المدافع رافاييل
فاران لمساهمتهما بشكل رائع في أداء الفريق
بهذه المباراة.
ووصفت «ليكيب» الالعبين بأنهما «الثنائي
الشجاع» ،بينما وصفتهما «لو فيغارو» بأنهما
«محور من الذهب الخالص».
كما أش ــارت «ليبراسيون» إلــى االحتفاالت
الـهــائـلــة ال ـتــي شـهــدهــا شـ ــارع الـشــانــزيـلـيــزيــه
العريق في باريس بعد انتهاء مباراة األمس،
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت« :ف ـ ــوض ـ ــى أس ـ ـفـ ــل قـ ـ ــوس ال ـ ـن ـ ـصـ ــر...
ال ـس ـيــارات وال ــدراج ــات ال ـنــاريــة تـسـيــر بشكل

أعرب العب وسط المنتخب الفرنسي باول بوغبا عن أمله في
الفوز بلقب بطولة كأس العالم  2018بروسيا ،بعد فوز فريقه
على بلجيكا  - 1صفر في الدور قبل النهائي.
وقال بوغبا عقب اللقاء« :لقد حققنا الفوز ولكن اليزال هناك
شيء أكبر ،وهو نهائي المونديال».
وأضاف العب وسط مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،الذي اعتبر
الفوز على بلجيكا بنجومها الكبار مثل ايدين هازارد وكيفين دي
بروين بمنزلة إنجاز كبير ،قائال« :ربما يكون هو األخير ،ولهذا
نرغب في الفوز به».
ووصف بوغبا العرض الذي قدمه فريقه في المونديال حتى
اآلن بالتاريخي.
(د ب أ)

ديشان :البراغماتية كانت سالحنا
اعـتــرف ديدييه ديـشــان ،المدير الفني للمنتخب الفرنسي ،بأن
فريقه كان عليه أن يكون «براغماتيا» لكي يحقق الفوز على بلجيكا
في الــدور قبل النهائي لبطولة كــأس العالم ،ومــن ثم الوصول إلى
المباراة النهائية.
وقــال ديشان« :نعم ،كــان علينا أن نكون براغماتيين وواقعيين
أيضا ،واجهنا فريقا كبيرا ،بلجيكا ،لقد سيطروا على الكرة بشكل
أفضل ،لكننا تمكنا من اإلضرار بهم».
وبـلـغــت نـسـبــة اس ـت ـحــواذ الـمـنـتـخــب الـبـلـجـيـكــي عـلــى ال ـك ــرة في
المباراة  60في المئة ،كما نفذ عــددا من التمريرات فــاق ما قــام به
نظيره الفرنسي بمقدار الضعف ،بيد أن رأسية الفرنسي صامويل
أومتيتي سجلت الهدف الوحيد لفرنسا في المباراة وقادتها إلى
نهائي المونديال.
وتــابــع دي ـشــان« :لــديـهــم طــريـقــة لـعــب ج ـيــدة ،لـكــن العبينا كــانــوا
جاهزين ألي سيناريو» ،كما أشاد «بالقوة الذهنية» التي تمتع بها
العبو فرنسا رغم صغر أعمارهم.
وقال إنه تابع احتشاد الكثير من الجماهير في باريس ،لالحتفال
بهذا الفوز ،لكنه حذر في الوقت ن ـف ـســه م ــن اإلفـ ـ ـ ــراط ف ــي الـ ـتـ ـف ــاؤل،
واس ـ ـت ـ ـطـ ــرد« :لـ ـسـ ـن ــا أبـ ـط ــال
العالم بعد».
(د ب أ)

ردود فعل السعادة تسيطر على اإلعالم الفرنسي
متعرج وسط الجماهير المحتشدة» .وأشارت
إلى أن الجماهير ألقت بعض الزجاجات على
شرطة مكافحة الشغب ،التي فضت أخيرا هذه
التجمعات أسفل قوص النصر في باريس ،من
خالل قنابل الغاز المسيل للدموع.
وفي مدينة نيس جنوب فرنسا ،أصيب 30
شخصا خالل التدافع ،حسبما أشارت صحيفة
«نيس ماتان» .ونقلت الصحيفة عن «مصادر
عدة» قولها إن المدينة شهدت كما هائال من
األلعاب النارية.
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـم ــديـ ـن ــة ض ـح ـي ــة ألحـ ـ ــد أش ـ ــرس
الـهـجـمــات اإلرهــاب ـيــة فــي ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة،
ح ـي ــث ل ـق ــي  86ش ـخ ـصــا ح ـت ـف ـهــم ف ــي ح ــادث
د هــس بشاحنة اندفعت بسرعة فائقة وسط
ال ـم ـح ـت ـف ـل ـيــن عـ ـل ــى ش ــاط ــئ الـ ـبـ ـح ــر فـ ــي ي ــوم
الباستيل (العيد الوطني الفرنسي) فــي عام
.2016

بوغبا :فوزنا على بلجيكا إنجاز ًكبير
والفوز بالمونديال مازال حلما

وعن المنتخب البلجيكي ،كانت التقارير
الصحافية أكثر رصانة.
وذكــرت صحيفة «لــو ســوار» الفرنسية
في صفحتها األولى« :في مواجهة منتخب
فــرن ـســي ع ـن ـيــد ،ل ــم يـسـتـطــع الـشـيــاطـيــن
الحمر شــق طريقهم إلــى النهائي الــذي
كان سيصبح تاريخيا».
وذ ك ـ ـ ـ ـ ــرت شـ ـبـ ـك ــة «آر تـ ـ ــي بـ ـ ــي إف»:
«الشياطين الحمر اتسموا بالشجاعة
والـتـمــاســك وال ـع ـنــاد ،لـكــن ه ــذا لــم يكن
كافيا للتغلب على المنتخب الفرنسي
ف ــي ال ـ ـ ــدور ق ـب ــل ال ـن ـه ــائ ــي ل ـل ـمــونــديــال
بمدينة سان بطرسبرغ».
(د ب أ)
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هل أضاع الجيل الـــــــذهبي البلجيكي فرصته األخيرة؟
كـ ـ ــان ل ـب ـل ـج ـي ـكــا م ــوع ــد
مع التألق ،إال أن الفرصة
ض ــاع ــت .ال ـج ـيــل الــذهـبــي
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ،الـ ـ ــذي يـضــم
م ـ ــواه ـ ــب ي ـح ـس ــد ال ـع ــال ــم
بأجمعه المملكة عليها،
ان ـ ـ ـهـ ـ ــار حـ ـلـ ـم ــه ب ـن ـه ــائ ــي
مونديالي أول في تاريخه،
بخسارته أمام فرنسا في
نصف نهائي كأس العالم.
"أع ـت ـقــد ب ــوج ــود أربـعــة
أو خمسة أع ــوام إضافية
ج ـي ــدة .يـعـتـمــد ذل ــك على
ا لـ ــر غ ـ ـبـ ــة واإلرادة لـ ــدى
الع ـب ـي ـنــا .ف ــي مــرح ـلــة مــا،
يمكننا أن نكون متهالكين
ب ـع ــد كـ ــل دورة (ونـ ـس ــأل
أنـفـسـنــا) +ه ــل أسـتـمــر أم
ال؟ +ال أعرف ماذا سيدور
في رؤوس البعض" ،قالها
المدرب السابق للمنتخب
مـ ـ ــارك ف ـي ـل ـم ــوت ــس ،الـ ــذي
فشل في قيادة "الشياطين
الحمر" إلى األلقاب ،قبل أن
يخلفه اإلسباني روبرتو
مارتينيز.
العـ ـ ـب ـ ــون مـ ـث ــل ف ـن ـســان
كومباني ( 32عاما) ويان
فـ ـي ــر ت ــو نـ ـغ ــن ( 31ع ــا م ــا)
ومروان فاليني ( 30عاما)،
ت ـخ ـط ــوا ع ـت ـبــة ال ـثــاث ـيــن
عاما ،واقتربوا من إنهاء
مسيرتهم مــع المنتخب.
تـعــرضــوا إلخـفــاق جديد،
رغم أن ما حققه المنتخب
فـ ـ ــي مـ ـ ــونـ ـ ــديـ ـ ــال روس ـ ـيـ ــا
ك ـ ــان أفـ ـض ــل مـ ــن خـيـبـتــي
مـ ـ ـ ــو نـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــال  2014ف ــي
ال ـب ــرازي ــل وكـ ــأس أوروبـ ــا
 2016ف ــي ف ــر ن ـس ــا ،حيث
سقطوا عند حاجز الدور
ربع النهائي.
وبـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب

السابق للفئات الشابة في
المنتخب جان-فرنسوا دو
ســارت "كانت هــذه السنة
حاسمة بالنسبة اليهم"،
لجيل إدين هازارد وكيفن
دي ب ـ ــروي ـ ــن واآلخـ ـ ــريـ ـ ــن،
مضيفا" :حسنا ،ثمة كأس
أوروب ــا بعد عــامـيــن ،لكن
األمر يختلف بالنسبة الى
ك ــأس ال ـعــالــم" ،فــي اش ــارة
الى مونديال قطر .2022
وح ـ ــذر دو س ـ ــارت "مــن
ع ـ ـ ـ ــدم إمـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة إنـ ـ ـت ـ ــاج
العبين مثل إديــن هــازارد
كــل سنة ( )...مــا يمكن ان
نأسف عليه ،هو أنهم لم
يـحـظــوا بـبـطــوالت أخــرى
في وقــت سابق في 2010
(كـ ـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم ب ـج ـن ــوب
إف ــري ـق ـي ــا) و( 2012ك ــأس
أوروبــا) ،وهذه خيبة أمل
كبيرة أصابتنا .كذلك كان
ي ـن ـب ـغــي ت ـح ـق ـيــق نـتـيـجــة
أف ـض ــل ف ــي كـ ــأس أوروب ـ ــا
."2016
وق ـ ـ ــال ك ــومـ ـب ــان ــي ،قـبــل
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز أمـ ـ ــام
البرازيل في ربع النهائي
( " :)1-2تـ ـيـ ـب ــو ك ـ ــور ت ـ ــوا،
دي ب ـ ـ ـ ـ ــرو ي ـ ـ ـ ـ ــن ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازار،
درايـ ـ ــس م ــرت ـن ــز ،روم ـي ـلــو
لــوكــاكــو ...العـبــون تسعى
خ ـل ـف ـهــم أفـ ـض ــل ال ـ ـنـ ــوادي
األوروبـيــة ،وتتطلع اليهم
ال ـب ـل ــدان الـ ـمـ ـج ــاورة .مثل
جـ ـ ـي ـ ــل ل ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــل م ـي ـس ــي
ف ــي األرج ـن ـت ـي ــن ،وأري ـي ــن
روبـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ــي ه ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدا ،لــم
تعرف الكتيبة البلجيكية
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدج ـ ـ ـجـ ـ ــة بـ ــال ـ ـن ـ ـجـ ــوم
ط ــريـ ـقـ ـه ــا ال ـ ـ ــى ال ـت ـت ــوي ــج
ب ـل ـق ــب كـ ـبـ ـي ــر .ه ـ ــل ك ــان ــت
التوقعات منها كثيرة؟ لم

كورتوا وهازارد ينتقدان
طريقة لعب فرنسا
عـ ـ ّـبـ ــر إيـ ـ ـ ــدن ه ـ ـ ـ ـ ــازارد نـجــم
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ل ـكــرة
القدم وزميله حــارس المرمى
تـيـبــو ك ــورت ــوا ع ــن غضبهما
واسـ ـتـ ـي ــائـ ـهـ ـم ــا ال ـ ـشـ ــديـ ــد مــن
أس ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوب لـ ـ ـع ـ ــب الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي خـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة
ال ـفــري ـق ـيــن بــال ـمــربــع الــذه ـبــي
لبطولة كأس العالم  2018في
روسيا.
وصـ ــرح ك ــورت ــوا لصحيفة
"هـيــت ن ـيــوزبــاد" البلجيكية
ب ـ ـ ــأن "الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـف ــرن ـس ــي
لعب كــرة قــدم م ـضــادة ...لــم أر
ال ـم ـهــاجــم ال ـفــرن ـســي أولـيـفـيــه
ً
ً
جـيــرو بـعـيــدا ج ــدا عــن مرمى
فريقه".
وقـ ـ ـ ــال" :م ـ ــن ح ـق ـهــم ال ـل ـعــب
بهذه الطريقة ،ألنهم يعلمون
أنـ ـ ـن ـ ــا نـ ـ ــواجـ ـ ــه ص ـ ـعـ ــوبـ ــة فــي
ال ـت ـع ــام ــل م ــع هـ ــذه ال ـطــري ـقــة.
ً
لـكــن ه ــذا األداء لـيــس ممتعا.
ه ـ ــذا الـ ـف ــري ــق ل ــم ي ـك ــن أف ـضــل
منا ...المنتخب الفرنسي دافع
ً
جـيــدا .كــان هــذا هــو كــل شــيء.
التفاصيل حسمت ا لـمـبــاراة.

ً
فـ ـعـ ـلـ ـي ــا ،كـ ـن ــت أف ـ ـضـ ــل ع ـب ــور
ً
البرازيل بدال من فرنسا".
واتفق هازارد مع زميله في
صـفــوف تشيلسي اإلنكليزي
والمنتخب البلجيكي .و قــال:
"أفـ ـ ـض ـ ــل ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة م ـ ــع ه ــذا
الفريق البلجيكي على الفوز
مع هذا الفريق الفرنسي".
وت ـع ــرض ه ـ ــازارد للعرقلة
بجوار منطقة الجزاء مباشرة
ول ـكــن الـحـكــم األوروغ ــوي ــان ــي
أنـ ــدريـ ــس ك ــون ـي ــا ،الـ ـ ــذي أدار
اللقاء ،لم يحتسب الخطأ مما
أثـ ــار حـفـيـظــة وغ ـضــب العـبــي
المنتخب البلجيكي قبل نهاية
المباراة بقليل.
وق ـ ــال كـ ــورتـ ــوا" :ك ــون ـي ــا لم
ً
يـ ـق ــدم أداء ج ـ ـيـ ــدا فـ ــي إدارة
ال ـم ـبــاراة .أه ــدر العـبــو فرنسا
ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ــوقـ ــت .وال ـح ـكــم
ً
لــم يطلق صفارته أيـضــا عند
إعاقة إيدن (هازارد) ".
(د ب أ)

يـقــل أح ــد لـنـفـســه :سنطلق
ع ـلــى أن ـف ـس ـنــا اسـ ــم الـجـيــل
الذهبي .نحن ال نهتم .لكن
هذه المباراة ضد البرازيل
ستحدد من نحن".
ك ـ ـ ـ ــان ي ـ ـتـ ــوقـ ــع م ـ ـ ــن هـ ــذا
الفوز أن يكون فــأال حسنا
بالنسبة لبلجيكا لتحقيق
المزيد ،السيما انه جاء بعد
 10سنوات من اإلخفاق أمام
السيليساو فــي الحصول
على ميدالية بــرونــزيــة في
دورة بكين  2008االولمبية.

ردد مــارتـيـنـيــز مـ ــرارا ان
"كـ ـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم ال ت ـح ـتــرم
الـ ـ ـف ـ ــردي ـ ــات ،أو الـ ـم ــواه ــب
ا لـكـبـيــرة ،فقط المنتخبات
التي تعمل بجد كمجموعة
ولديها ذهنية الفوز"،
كـ ــأس ال ـع ــال ــم ال تـعـتــرف
بأصحاب المواهب الفردية،
او ال ـمــواهــب الـعـظـيـمــة ،بل
تعترف فقط بالمنتخبات
ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ب ـ ـج ـ ـهـ ــد
ك ـم ـج ـم ــوع ــة ت ـم ـل ــك عـقـلـيــة
ال ـف ــوز" ...سقطت الـمــواهــب

الـ ـبـ ـلـ ـجـ ـيـ ـكـ ـي ــة ف ـ ـ ــي ن ـص ــف
النهائي أمام فرنسا ديدييه
ديـ ـ ـ ـش ـ ـ ــان ،خ ـ ـ ـسـ ـ ــارة ك ــان ــت
األولـ ــى لـلـشـيــاطـيــن الحمر
بعد خمسة انتصارات في
المونديال.
المملكة الصغيرة الواقعة
بـيــن الـعـمــاقـيــن الـكــرويـيــن
ألمانيا وفرنسا ،تستطيع
ان ت ــأم ــل ت ـت ــوي ــج ج ـه ــوده
وجـ ـه ــود جـيـلـهــا ف ــي كــأس
أوروبا  .2020عادت بلجيكا
لـتـكــون الع ـبــا أســاس ـيــا في

الـبـطــوالت الـكـبــرى ،بعدما
غـ ــابـ ــت ع ـن ـه ــا ف ـ ــي ال ـف ـت ــرة
الممتدة بين  2002و2014
(موندياالن وثــاث كؤوس
ألوروبا).
ب ــذل االت ـح ــاد البلجيكي
جـهــودا كبيرة إلع ــادة بناء
جيل من الالعبين يقدر على
إح ـ ــراز األلـ ـق ــاب .ك ــان األم ــل
كبيرا بالجيل الحالي الذي
ضم مواهب يصعب على أي
بلد جمعها في فريق واحد
خالل فترة زمنية واحدة.

مارتينيز فخور بالجيل الذهبي للمنتخب البلجيكي
رغـ ــم ال ـه ــزي ـم ــة ص ـف ــر 1 -أم ــام
المنتخب الـفــرنـســي ل ـكــرة الـقــدم
في المربع الذهبي لبطولة كأس
الـ ـع ــال ــم  2018ب ــروسـ ـي ــا ،أعـ ــرب
اإلسـ ـب ــان ــي روبـ ــرتـ ــو مــارت ـي ـن ـيــز
المدير الفني للمنتخب البلجيكي
عن افتخاره بالعبي هذا "الجيل
الذهبي" لبلجيكا.
ومع هذا ،اعترف مارتينيز بأنه
قد يعزز صفوف الفريق ببعض
ال ــاع ـب ـي ــن الـ ـشـ ـب ــان ،اسـ ـتـ ـع ــدادا
ل ـب ـطــولــة كـ ــأس األم ـ ــم األوروبـ ـي ــة
القادمة (يورو .)2020
ويرى مارتينيز أن فريقه كان
ق ــادرا عـلــى اإلطــاحــة بالمنتخب
ال ـف ــرن ـس ــي م ــن ال ـم ــرب ــع الــذه ـبــي
وبلوغ النهائي للمرة األولى في
تاريخه ،ولكنه افتقد الحظ ليفشل
في التأهل لنهائي البطولة.
وانـ ـتـ ـه ــى الـ ـ ـش ـ ــوط األول مــن
ال ـم ـبــاراة بــالـتـعــادل الـسـلـبــي ،ثم
س ـج ــل أوم ـت ـي ـت ــي ه ـ ــدف ال ـت ـقــدم
للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 51
بضربة رأس قابل بها الكرة التي
لعبها زميله أنطوان جريزمان من
الركلة الركنية.
وعـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ـ ــدار مـ ـ ــا تـ ـبـ ـق ــى مــن
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة ،فـ ـ ـش ـ ــل الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
البلجيكي في التغلب على دفاع
فرنسا.

مارتينيز
وصرح مارتينيز للصحافيين
ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،ق ــائ ــا:
"الهزيمة جاء ت من كرة واحدة
منتهية ،ما يوضح مدى تكافؤ
ال ـم ـبــاراة ...المنتخب الفرنسي
حـ ـ ـ ـ ــاول اسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال الـ ـهـ ـجـ ـم ــات
ال ـم ــرت ــدة م ـع ـت ـمــدا ع ـلــى ســرعــة
كيليان مبابي وغريزمان .كنت
سـعـيــدا بـقــدرتـنــا عـلــى التعامل
معها .لم أر هجمة مرتدة خطيرة
ع ـلــى م ــرم ــان ــا خـ ــال الـتـسـعـيــن

دقيقة .ربما كانت هناك واحدة
فقط".
وأضاف" :أعتقد أن الفارق كان
في أننا لم نتمتع بالحظ .أشعر
بالفخر الشديد لالعبين .قدموا
كل ما في وسعهم حتى النهاية".
وذك ـ ــر مــارت ـي ـن ـيــز" :أع ـت ـق ــد أن
ال ــوق ــت اليـ ــزال مـبـكــرا إلجـ ــراء أي
تقييم للبطولة ...سنعود إلى سان
بطرسبرغ ونكافح من أجل الفوز
بالمركز الثالث".

وأوضــح مارتينيز ،الــذي مدد
عقده مع الفريق حتى  2020قبل
بداية المونديال الحالي" :،نحتاج
إلـ ــى ال ـت ـج ـمــع مـ ـج ــددا ومـتــابـعــة
األجيال الشابة ،ونحاول تدعيم
ص ـف ــوف ـن ــا وتـ ـق ــوي ــة الـ ـف ــري ــق مــن
بطولة ألخرى".
وتــابــع" :كــرة القدم البلجيكية
لديها ثــروة من المواهب الشابة
ال ـصــاعــدة .تــركـيــزي ينصب اآلن
(د ب أ)
على يورو ."2020

مارادونا :لم يكن يحدوني أي أمل
بالنسبة لألرجنتين

مارادونا

أكــد النجم األرجنتيني الـســابــق دييغو أرمــانــدو
م ــارادون ــا أن ــه ل ــم يـكــن ي ـح ــدوه أي أم ــل فـيـمــا يخص
م ـن ـت ـخ ــب بـ ـ ــاده قـ ـب ــل بـ ـط ــول ــة ك ــأس
الـعــالــم ،بسبب الـمـشـكــات الداخلية
التي يعانيها الفريق ،مشيدا بالالعب
الفرنسي الصاعد كليان مبابي ،الذي اعتبره
أبرز نجوم المونديال.
وقال مارادونا ،خالل برنامج "من يد رقم
 ،"10الــذي تبثه شبكة "تيليسور" التلفزيونية في
فنزويال" ،ربما لم نر الكثير من المهارات الفردية في
هذا المونديال ،لكننا رأينا بعض الفرق التي رغبت
في إثبات أنها تملك هــذه المهارات .قبل المونديال
لــم يكن يحدوني أي أمــل بشأن األرجنتين ،لما كان
يــرويــه الـفـتـيــان ،بسبب كــل مــا لمسته أن ــا شخصيا
داخل المعسكر".
ول ـفــت إل ــى أه ــم الــاعـبـيــن مــن أص ـحــاب الـمـهــارات
ال ـف ــردي ــة ال ـك ـب ـيــرة ف ــي ال ـم ــون ــدي ــال ،وجـ ــاء ع ـلــى رأس
اخـتـيــاراتــه الـفــرنـســي مـبــابــي ،يليه مــواطـنــه أنـطــوان

غريزمان ،ثم البلجيكيان ايدن هازارد وروميلو لوكاكو،
متابعا" :مبابي يروق لي كثيرا ،أعتقد أنه أبرز نجوم
المونديال ،وأعتقد نفس الشيء بالنسبة لغريزمان،
وهناك أيضا هازارد ولوكاكو".
وأشــاد مارادونا بالمنتخب اإلنكليزي وبالعبيه،
حيث قــال" :أعتقد أن إنكلترا تتمتع بــوجــود تعاون
كبير بين مجموعة الالعبين ،مثل ر حـيــم ستيرلنغ
وديلي الي وكين ،إضافة إلى الظهيرين اللذين ينطلقان
في الهجوم".
وعما إذا كانت كرواتيا لديها أي فرصة من أجل
الــوصــول إلــى الـنـهــائــي ،أج ــاب م ــارادون ــا" :نـعــم وذلــك
بفضل مهارة العبيها ،مثل مودريتش (الذي قال عنه
إنه يشبه الالعب اإليطالي السابق اندريا بيرلو)".
وأردف" :ل ـكــن أعـتـقــد أن كــروات ـيــا لــديـهــا إمـكــانـيــة
(للوصول إلــى النهائي) ،يجب أن نعي أنــه ليس من
السهل أن تلعب الدور قبل النهائي ،إنه ال يشبه دور
الـ 16أو دور الثمانية ،نصف النهائي هو ما يصل بك
(د ب أ)
إلى قمة كرة القدم".

بلغ المنتخب البلجيكي
ال ـ ـقـ ــاع فـ ــي ي ــونـ ـي ــو 2007
ب ــاح ـت ــال ال ـم ــرك ــز  71فــي
تصنيف االت ـحــاد الــدولــي
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم (ف ـ ـي ـ ـفـ ــا) ،هــو
األدنــى في تاريخه .عادت
بـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــا ال ـ ـ ـ ــى ال ـ ـسـ ــاحـ ــة
ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة مـ ـ ــع م ـن ـت ـخــب
محترم وذي هيبة كروية.
وإذا كان معظم الالعبين
ل ـ ـ ــن يـ ـ ـك ـ ــون ـ ــوا حـ ــاضـ ــريـ ــن
ل ـح ـصــد ث ـم ــار  10الـ ــى 15
سنة من العمل الشاق ،فإن

البعض مثل مرتنز وهازار
ودي ب ــروي ــن ل ــم يـتـخـطــوا
الـ 27عاما ،ولم يقولوا بعد
كلمتهم االخيرة .في حين
يبدو "أشقاؤهم الصغار"
مثل ميتشي باتشواي (24
عاما) وعدنان يانوزاي (23
عــامــا) وي ــوري تيليمانس
( 21ع ـ ـ ــا م ـ ـ ــا) حـ ــا ضـ ــر يـ ــن
ل ـ ـمـ ــواص ـ ـلـ ــة اي ـ ـ ـقـ ـ ــاد ال ـ ـنـ ــار
البلجيكية.

دي بروين :نفتخر بما قدمناه
أع ـ ـ ــرب ك ـي ـف ــن دي ب ــروي ــن،
ن ـج ــم ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـب ـل ـج ـي ـكــي
لـكــرة ال ـقــدم ،عــن اسـتـيــائــه من
الهزيمة التي ُمني بها الفريق
أمـ ــام نـظـيــره ال ـفــرن ـســي ،لكنه
أبدى افتخاره بما قدمه الفريق
بشكل عام.
وقـ ـ ـ ــال دي بـ ـ ــرويـ ـ ــن" :ه ـ ــذه
هـ ــي أح ـ ـكـ ــام الـ ـ ـك ـ ــرة .ح ــاول ـن ــا
تـحـقـيــق ال ـف ــوز ف ــي ال ـم ـب ــاراة.
مـ ــا ح ـس ــم الـ ـلـ ـق ــاء هـ ــو ضــربــة
ركنية استطاعوا من خاللها
ال ـت ـس ـج ـي ــل .ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة كــانــت
متكافئة تماما بنسبة  50في
المئة لكل فريق".
وأوضـ ـ ــح" :ل ــم ي ـتــوافــر لكل
مـ ــن ال ـف ــري ـق ـي ــن الـ ـع ــدي ــد مــن
الفرص .نحن مستاؤون من
النتيجة ،لكننا فخورون
أيضا بما قدمناه كفريق.
األداء كان جيدا".
وأضـ ـ ـ ــاف" :س ـن ـح ــاول
ال ـ ـفـ ــوز ال ـس ـب ــت ال ـم ـق ـبــل
وتحقيق المركز الثالث.
ال نتحسر على شيء ،ألننا
قدمنا كــل مــا لــديـنــا .تهانينا
لمنتخب فــرن ـســا ،وه ــذه كــرة
ال ـ ـقـ ــدم .ي ـج ــب ع ـل ـي ـنــا ال ـق ـبــول
بهذا".

وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع" :أف ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــر ب ــأنـ ـن ــا
ان ـت ـصــرنــا أك ـثــر م ـمــا انـهــزمـنــا.
وهـ ـ ـ ــذه أول مـ ـ ــرة تـ ـص ــل فـيـهــا
ب ـل ـج ـي ـكــا ل ـل ـع ــب ع ـل ــى ال ـم ــرك ــز
الثالث .سنحاول تحقيق هذا".
(د ب أ)

دي بروين

منظمو مونديال قطر :البد من اتخاذ
إجراء ضد البث غير القانوني
حــث منظمو بطولة كــأس العالم الـقــادمــة فــي قطر الهيئات واالت ـحــادات
الكروية والشبكات التلفزيونية على اتخاذ إجراءات قانونية ضد جرائم البث
غير القانوني التي ترتكبها شبكة تردد مقرها في السعودية.
وتمتلك شبكة "ب ــي.إن ميديا" ،التي تتخذ من قطر مقرا لها ،حقوق بث
مباريات نهائيات بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا (مونديال
 )2018بالشرق األوس ــط وشـمــال إفريقيا ،لكن بسبب الـنــزاع الدبلوماسي
والحظر التجاري بين قطر ودول من بينها السعودية ومصر والبحرين
واإلمارات ،فإن بث "بي.إن" ليس متاحا في المنطقة بالكامل.
وكبديل ،تقوم شبكة "بي أوت كيو" ببث المباريات من روسيا في السعودية،
باستخدام إشارة "بي.إن" ومساهمين آخرين من أصحاب حقوق البث.
وقال ناصر الخاطر ،نائب رئيس اللجنة المنظمة ألولمبياد قطر ،2022
لإلعالم الدولي في موسكو" :البد أن يتخذ الجميع موقفا ،جميع جهات البث،
حتى لو لم تكن متضررة ،البد أن تتخذ موقفا .جميع االتحادات ينبغي أن
تتخذ موقفا".
ووجه االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) االتهام إلى شبكة "بي أوت كيو"
بتوزيع التغطية "بشكل غير قانوني" ،كما أدان االتحاد األوروبي لكرة القدم
(يويفا) هذا العمل ،إلى جانب "بي.إن" وشبكات أخرى.
من ناحيتها ،فندت "بي أوت كيو" والسعودية جميع االتهامات التي امتدت
حاليا إلى البث غير القانوني لبطولة ويمبلدون للتنس.
(د ب أ)

sports@aljarida●com

زيدان يهنئ الديوك بالوصول
إلى نهائي المونديال
هنأ الالعب الفرنسي السابق زين الدين
زيدان ،أمس ،منتخب بالده بالوصول إلى
نهائي بطولة كأس العالم  2018بروسيا،
عبر مواقع التواصل االجتماعي.
ون ـش ــر زيـ ـ ــدان ع ـبــر ح ـســابــه الــرسـمــي
على «انستغرام»  3أيقونات ألياد تصفق
ب ـجــوار الـعـلــم الـفــرنـســي لتحية منتخب
بالده بعد تأهله لنهائي المونديال.
وك ــان ال ـم ــدرب الـســابــق لــريــال مــدريــد
اإلسـبــانــي هــو أحــد أب ــرز نـجــوم منتخب
فرنسا «الــديــوك» الـفــائــز بلقب مونديال
ً
 1998قبل  20عاما ،كما كان بطل المباراة
النهائية لـمــونــديــال  2006الـتــي تعرض
خاللها للطرد في الوقت اإلضافي ،بعدما
ت ـع ــدى ع ـلــى ال ـم ــداف ــع اإلي ـط ــال ــي مــاركــو
ماتيراتزي بالضرب بالرأس.
وخسرت فرنسا تلك المباراة المثيرة
بركالت الترجيح.
ووصـ ـ ـ ــل الـ ـجـ ـي ــل ال ـ ـجـ ــديـ ــد ل ـم ـن ـت ـخــب
«الديوك» بقيادة أنطوان غريزمان وكليان
مبابي إلــى نهائي المونديال الــروســي،
ب ـع ــد ت ـغ ـل ـبــه ع ـل ــى بـلـجـيـكــا أمـ ــس األول
 -1صفر.
(د ب أ)

أومتيتي يشيد بأداء فريقه

جدول مباريات كأس العالم
a

مجموعة
الفريق
األوروغواي
روسيا
السعودية
مصر

لعب فوز
3
3
٢
3
1
3
0
3

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

عليه
0
4
7
6

الفريق
فرنسا
الدنمارك
بيرو
أستراليا

لعب فوز
2
٣
١
٣
١
٣
0
٣

تعادل هزيمة له
3
0
١
2
٠
٢
٢
٢
٠
2
٢
1
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1
1
٢
٥

الفريق
البرازيل
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4
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الفريق
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إنكلترا
تونس
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لعب فوز
٣
٣
٢
٣
١
٣
٠
٣
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٩
٠
٠
٨
١
0
٥
2
0
٢
٣
٠

عليه
2
٣
٨
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روسيا
مصر
املغرب
البرتغال
فرنسا
األرجنتني
بيرو
كرواتيا
كوستاريكا
أملانيا
البرازيل
السويد
بلجيكا
تونس
كولومبيا
پولندا
روسيا
البرتغال
أوروغواي
إيران
الدنمارك
فرنسا
األرجنتني
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نيجيريا
صربيا
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إنكلترا
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1
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2
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1
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مجموعة

أشــاد صامويل أومتيتي مدافع المنتخب الفرنسي لكرة القدم بــأداء
فريقه في المباراة أمــام بلجيكا في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم
 2018بروسيا.
وقال أومتيتي مدافع برشلونة اإلسباني« :إنه فخر هائل .اجتهدنا كثيرا،
ً
وحققنا هذا معا» ،مضيفا« :لقد سجلت هدف المباراة ،ولكننا قدمنا مباراة
رائعة الليلة وتأهلنا للنهائي ...أفتخر بالجميع».
وأشار الالعب إلى أنه يحلم وباقي أفراد الفريق بإحراز لقب المونديال
ً
الحالي ،الذي سيكون األول للمنتخب الفرنسي في البطولة منذ  20عاما.
وكان المدافع الفرنسي السابق ليليان تورام حسم المباراة أمام كرواتيا
في المربع الذهبي لمونديال  1998بفرنسا ،بعد مواجهة متكافئة وصعبة
ً
أيضا مثل مباراة امس.
وقال أومتيتي« :أدوا مهمتهم في  ،1998وأدينا مهمتنا لنكتب تاريخنا.
أحد أهدافنا كان بلوغ المباراة النهائية .أشعر بسعادة بالغة».
(د ب أ)
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

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

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

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

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

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

الدور 16
مباراة

الفريق املتأهل

٤٩

فرنسا

نتيجة املباراة
C1
A1

٥٠

األوروغواي

51

إسبانيا

ركالت ترجيح 3

52

كرواتيا

ركالت ترجيح D1 3

53

البرازيل

E1

54

بلجيكا

G1

B1

55

السويد
كولومبيا ركالت ترجيح H1 3

57

فرنسا

W49

58

البرازيل

W53

59

السويد

W55

60

روسيا

ركالت ترجيح W51 3

61

فرنسا

W57

62

انكلترا

W59

63

بلجيكا

L61

64

فرنسا

W61

56

F1

4
2
1
1
2
٣
1
1

3
1
1
1
0
٢
0
1

D2
B2

الفريق املتأهل

الوقت

التاريخ

األرجنتني

 5.00م

 30يونيو

البرتغال

 9.00م

 30يونيو

روسيا

 5.00م

 1يوليو
 1يوليو

A2

ركالت ترجيح ٤

C2

ركالت ترجيح  ٢الدنمارك

 9.00م

F2

املكسيك

 5.00م

 ٢يوليو

H2

اليابان

 9.00م

 ٢يوليو

سويسرا

 5.00م

 ٣يوليو

انكلترا

 9.00م

 ٣يوليو

E2
G2

ركالت ترجيح 4

الدور ربع النهائي
2
١
0
٢

0
٢
2
٢

W50

األوروغواي

 5.00م

 ٦يوليو

W54

بلجيكا

 9.00م

 ٦يوليو

W56

انكلترا

 5.00م

 ٧يوليو

 W52ركالت ترجيح 4

كرواتيا

 9.00م

 ٧يوليو

الدور نصف النهائي
١
1

٠
٢

W58

بلجيكا

 9.00م

 10يوليو

W60

كرواتيا

 9.00م

 11يوليو

مباراة المركز الثالث
L62

انكلترا

 5.00م

 14يوليو

النهائي

بطل كأس العالم

W62

كرواتيا

 6.00م

 15يوليو

ةديرجلا
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آخر كالم
كم تشقى تلك
الشعوب؟!

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ً
بروكسل تغني بالفرنسي رغما عنها!
رغـ ـ ـ ــم هـ ــزي ـ ـمـ ــة ال ـم ـن ـت ـخ ــب
ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي الـ ـم ــؤلـ ـم ــة أم ـ ــام
نـظـيــره الـفــرنـســي ف ــي م ـبــاراة
ق ـبــل ال ـن ـهــائــي ب ـب ـطــولــة كــأس
العالم لـكــرة الـقــدم الليلة قبل
ال ـمــاض ـيــة ،فـقــد اض ـطــر رك ــاب
مـ ـت ــرو ب ــروكـ ـس ــل إل ـ ــى س ـمــاع
أغ ـن ـي ــة ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـفــرن ـســي
فــي محطات الـمـتــرو وهــم في
طريقهم إ لــى أعمالهم صباح
أمس.
ولـ ــم ي ـكــن ال ـس ـبــب ف ــي ذلــك
ه ــو خـ ـس ــارة مـنـتـخـبـهــم أم ــام
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـف ــرن ـس ــي ب ـهــدف
م ـق ــاب ــل ال ش ـ ــيء ،ل ـك ــن سـلـطــة
الـ ـنـ ـق ــل الـ ـ ـع ـ ــام ف ـ ــي ب ــروك ـس ــل
ً
خ ـســرت ره ــان ــا م ــع نظيرتها
الباريسية.
ك ــان الـطــرفــان قــد دخ ــا في
ّ
تحد قبل المباراة عبر مواقع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي .وكــان
الرهان ُيلزم باريس في حالة
ف ــوز بلجيكا بتغيير ال فـتــات

عبدالمحسن جمعة

ك ــم تـشـقــى ش ـعــوب الـ ــدول ال ـتــي تـسـتـمــر فيها
صراعات الخير والشر دون حدود رادعة ،ونزاعات
الطوائف واألعراق دون تسامح ومساواة ،وكباش
العطاء مــع األنانية والجشع واالسـتـحــواذ دون
ً
تكافل وعدالة ،الفساد دائما هو نتاج رحم تلك
الصراعات والنزاعات والكباش في المجتمعات
التي ترفض الديمقراطية والعدالة والمساواة،
أو ترفض السلطة ومراكز القوى فيها أن يقروا
بذلك ،ويقاوموا الحكم الرشيد الذي يرتكز على
تلك الركائز الثالث.
ف ــي دول ــة صـغـيــرة وغ ـن ـيــة ،م ــا ال ــذي يجعلها
تعاني من صراعات ومشاكل ،وثروة توزع على
أق ــل م ــن  10ف ــي الـمـئــة م ــن سـكــانـهــا ،ومعتقلين
وسـجــون ومـحــاكــم وت ــردي ال ـخــدمــات ...إل ــخ ،إنه
ال ـص ــراع عـلــى االس ـت ـحــواذ عـلــى ال ـمــال والتمتع
ً
بالسلطة ،وهو ما ال يحدث مثال في سنغافورة
أو فنلندا أو سويسرا ،ألنهم نزعوا من مجتمعهم
تلك الصراعات بقوة القانون ،الــذي يطبق على
الجميع دون تمييز.
إنــه صــراع عبثي لــم تستطع أكبر كــارثــة مرت
عـلــى تـلــك ال ــدول ــة ،مــن اح ـتــال ومـحــو وجــودهــا،
أن تمحوه من عقول وقلوب المستحوذين ،رغم
ثرواتهم الهائلة في الداخل والخارج ،وكل مباهج
الدنيا وزخرفها ،والسلطة التي يتمتعون بها،
ولـكـنـهــا أن ـفــس ال تـشـبــع وال تـقـنــع ،ب ــل وتـغــوي
ً
أيضا اآلخرين لينغمسوا معها في مرضها ذلك،
بمنحهم بعض فـتــات مــا يملكون ليفسدوا كل
شيء.
ً
ً
النصيحة ال تجدي نفعا عندما يتملك مجتمعا
ه ــذا الـصـنــف مــن الـبـشــر ،بــل سيجعلون بلدهم
يعيش في دوامة ال تنتهي من الصراعات المنهكة
والمؤلمة ،وسيظل أحفادهم من بعدهم يمارسون
نفس النهج ،يوسوسون لكبار المسؤولين بكل
ف ـعــل س ـيــئ ،وي ـحــرضــون ـهــم ع ـلــى شـعـبـهــم ال ــذي
يصورونه لهم بأنه في نعيم وال يستحق المزيد
حـتــى ال يشبع ويـتـمــرد عليهم ،ويـجـمـلــون لهم
الفساد بتصويره أنه ممارسة طبيعية وإرضاء
للقوى األهم في البلد التي تسيطر على العامة،
وتـتـحـكــم فــي أص ـحــاب الـحــل والـعـقــد عــن طريق
ً
"الكرسي والدرهم" ،لن يشبعوا أبدا ...وسيستمروا
فــي الـلـعــب عـلــى كــل الـحـبــال الـطــائـفـيــة والقبلية
والمناطقية حتى تنقطع الحبال ويتعلق الناس
بأطرافها قبل السقوط!

بيرل و«جراميزها» في حماية المكسيكان
ُول ـ ــدت ثـمــانـيــة ذئـ ــاب مـكـسـيـكـيــة ف ــي حــديـقــة
ح ـيــوانــات ل ــوس كــويــوتــس فــي مكسيكو ،وهــو
أكبر عدد من الوالدات يسجل دفعة واحدة لهذا
ال ـنــوع مــن ال ـح ـيــوانــات ال ـم ـعــرض لـلـخـطــر ،منذ
إطالق برنامج أميركي -مكسيكي في الثمانينيات
لتحفيز التناسل.

وال يــولــد ع ــادة دفـعــة واح ــدة أكـثــر مــن أربعة
ذئـ ــاب م ــن ه ــذا ال ـن ــوع ال ـم ـع ــروف عـلـمـيــا بــاســم
"كــان ـيــس ل ــوب ــوس بــاي ـلــي" ،والـ ــذي ك ــان ينتشر
بـكـثــافــة عـنــد ال ـح ــدود األم ـيــرك ـيــة -المكسيكية،
بحسب ما أفادت وزارة البيئة.
والــذئــاب الثمانية ستة ذكــور وأنثيان ،وقد

أب ـصــرت ال ـنــور فــي أبــريــل ال ـمــاضــي داخ ــل نفق
ّ
حول إلى وجار في منطقة حرجية من الحديقة.
وقد ارتفع عدد الذئاب في هذا المتنزه إلى 17
بعد هذه الوالدة ألخيرة .واستقرت األم بيرل في
الوجار قبل أسبوع من وضعها الصغار وتولى
األب يولتيك حمايتها.
وق ــال فيليبه فـلــوريــس ال ــذي يتولى العناية
بهذه الذئاب منذ سنتين" :عندما خرجت بيرل
هزيلة ،علمنا أنها وضعت الصغار".
وخ ــرج ــت ال ـجــرام ـيــز م ــن ال ــوج ــار ب ـعــد ثــاثــة
أسابيع ونصف األسـبــوع ،وهــي تتدبر أمورها
ج ـيــدا ،وال ــذئ ــب المكسيكي هــو ن ــوع فــرعــي من
الذئاب مختلف جينيا عن الذئب الرمادي ،يعيش
في جنوب غــرب الــواليــات المتحدة وفــي شمال
المكسيك ووسطها .وهو مدرج في قائمة األنواع
المعرضة للخطر في البلدين منذ منتصف القرن
العشرين.
وقال خوان مانويل ليتشوغا أحد المشرفين
على حدائق الحيوانات في منطقة مكسيكو "ال
يتخطى عددها  350ذئبا في العالم أجمع".
(أ ف ب)

انهيارات أرضية تقتل  8أطفال وامرأة موضة «اللحية» الجديدة ...سبعة
ً
قال مسؤول إن أمطارا غزيرة
تـسـبـبــت ف ــي ان ـه ـي ــارات أرضـيــة
شـمــال ش ــرق الـهـنــد ،أم ــس ،مما
أسفر عن مقتل  8أطفال وامرأة.
وأضاف المسؤول ،أن األمطار
الـغــزيــرة تسببت فــي انـهـيــارات
أر ض ـيــة فــي تامينجلونغ على
ً
م ـســافــة  155ك ـي ـلــوم ـتــرا غــربــي
إمفال عاصمة والية مانيبور.
وذك ــر رافـيـنــدر سينغ ،حاكم

المنطقة ،في اتصال هاتفي" :قتل
تـسـعــة أش ـخ ــاص ف ــي اإلج ـم ــال،
وهــم ثمانية أطـفــال وام ــرأة في
ثالثة انهيارات أرضية منفصلة
ف ــي تــامـيـنـجـلــونــغ م ـنــذ صـبــاح
أمس".
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال إن ع ـ ـ ـمـ ـ ــال اإلغـ ـ ــاثـ ـ ــة
يـ ـ ـبـ ـ ـحـ ـ ـث ـ ــون عـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــزيـ ـ ــد م ــن
األشـ ـخ ــاص ال ـمــدفــون ـيــن تحت
األنقاض.

وقتلت االن ـه ـيــارات األرضـيــة
ال ـنــات ـجــة ع ــن أمـ ـط ــار مــوسـمـيــة
غزيرة في جنوب آسيا عشرات
األشـ ـخ ــاص ،وش ـ ــردت أك ـثــر من
مليون أغلبهم في شمال شرق
الـهـنــد وب ـن ـغــادش مـنــذ يونيو
الماضي.
(رويترز)

ي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر إط ـ ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـلـ ـحـ ـي ــة
كـمــوضــة ،وم ــن بـيــن ص ــور هــذا
العام اللحية المحددة.
وفـ ــي ح ـيــن مـ ــازالـ ــت الـلـحـيــة
الكاملة عصرية ،تشير مجالت
ً
الموضة أيضا إلى إعادة تقديم
للحية على شكل سبعة.
ويـفـضــل الـلـحـيــة عـلــى شكل
س ـ ـب ـ ـعـ ــة ال ـ ـم ـ ـم ـ ـثـ ــل ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي
ج ــاسـ ـب ــارد أولـ ـي ــه وهـ ــي لـحـيــة

ق ـص ـي ــرة ،ت ـك ــون ف ـي ـهــا األج ـ ــزاء
أسفل الفم محلوقة لجعل الذقن
ي ـب ــدو أعـ ـ ــرض وتـ ـب ــدو الـلـحـيــة
أخف.
ولـتـحـقـيــق ه ــذا ال ـش ـكــل ،يتم
ح ـلــق الـمـنـطـقــة أس ـف ــل زاوي ـت ــي
الفم ،وترك جزء من الشعر أسفل
وسط الشفتين.
(د ب أ)

غرف النوم الحارة تؤثر
ً
سلبا على التفكير

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

ديناصور األرجنتين 10 ...أطنان
اكتشف علماء بقايا أقدم
دي ـن ــاص ــور ع ـم ــاق م ـعــروف
فــي شـمــال غــرب األرجنتين،
وهــو ديـنــاصــور نباتي لــه 4
أرجل وعنق متوسط الطول
وذيل طويل.
ـون إن طــول
ـ
ث
ـ
ح
ـا
وق ــال الـبـ
ُ
الديناصور ،الذي أطلق عليه
اسم إنجنتيا برايما ،وتعني
"ال ـع ـمــاق األول" ،يـصــل إلــى
عشرة أمتار ،ويزن حوالي 10
أطنان ،وإنــه عاش قبل نحو
 210ماليين عام خالل العصر
الترياسي.
ً
وي ـعــد "إن ـج ـن ـت ـيــا" ع ـضــوا
ً
قـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ــورات ت ـ ـ ـعـ ـ ــرف
بــال ـســوروبــود ،ال ـتــي شملت
ب ـع ــد ذلـ ـ ــك أكـ ـب ــر م ـخ ـلــوقــات
برية عاشت على األرض ،بما
ف ــي ذل ــك أرجـنـتـيـنــوســورس
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس

والباتاجوتيتان التي كانت
تعيش في منطقة باتاجونيا.
وقــالــت عــالـمــة الـحـفــريــات
س ـي ـس ـي ـل ـي ــا أبـ ــالـ ــدي ـ ـتـ ــي مــن
جامعة سان خــوان الوطنية
فـ ـ ــي األرجـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن وكـ ـبـ ـي ــرة
ُالباحثين فــي الــدراســة التي
نـشــرت االثنين الماضي في
دوريـ ـ ــة نـيـتـشــر إي ـكــولــوجــي
آن ـ ــد إيـ ـف ــول ــوش ــن" :نـ ـ ــرى فــي
ً
إنـ ـجـ ـنـ ـتـ ـي ــا ب ـ ــرايـ ـ ـم ـ ــا أص ـ ـ ــا
للعملقة والـخـطــوات األولــى
ن ـح ــو ظـ ـه ــور ديـ ـن ــاص ــورات
الـ ـس ــوروب ــود ب ـ ـ ــأوزان تصل
ً
إلــى  70طنا بعده بأكثر من
مئة مليون عام مثل تلك التي
عاشت في باتاجونيا".
(رويترز)

وفيات
سهلية صالح بشير أرملة محمد راشد الحملي
ً
 76عــامــا ،شيعت ،رجــال :العمرية ،ق ،5ش ،2م ،2نساء :القرين،
القصور ،ق ،7ش ،23م ،3ت97707773 ،50523211 :

راشد سعد ثويني الثويني

ً
 76عــامــا ،شـيــع ،ضاحية صـبــاح الـســالــم ،ق ،12ش ،1ج ،1م،36
ت99051061:
فاطمة حسن أحمد الكندري أرملة حسن عبدالله أحمد العلي
ً
 69عاما ،شيعت ،رجال :ديوان الكنادرة ،الشعب ،نساء :السالم،
ق ،6ش ،611م ،37ت99069574 :

سعود عبدالعزيز محمد الرباح

ً
 59عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،رجال :الشامية ،ق،1
ش ،15م ،2نساء :كيفان ،ق ،4شارع منى ،م ،10ت24816706 :
موضي فالح محمد الخالدي زوجة عماش وبران مبارك العازمي
ً
 51عاما ،شيعت ،رجــال :العدان ،ق ،3ش ،29م ،22نساء :العدان،
ق ،3ش ،29م ،20ت66596118 :

عوض عباس خرج المطيري

ً
 79عاما ،شيع ،عبدالله المبارك ،ق ،9ش ،922م ،38ت99046337 :

عبدالعزيز علي إبراهيم الحافظ

ً
 49عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،رجال :عبدالله المبارك،
ق ،1ش ،129م ،1نـســاء :العمرية ،ق ،4ش ،3م ،9ت،60065965 :
99603453

عوض سعد محسن الزهمول

ً
 74عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،رجال :عبدالله المبارك،
ق ،3ش ،308م ،11نساء :الزهراء ،ق ،2ش ،230م ،27ت،97991101 :
99440503

قال باحثون من الواليات المتحدة إن درجات الحرارة المرتفعة في
غرف النوم تصعب القدرة على التفكير.
وخلص أطباء كلية هارفارد للصحة العامة إلى هذه النتيجة ،بعد
ً
دراســة سرعة ردود فعل الطالب صباحا أثناء إحدى موجات الحر
بمدينة بوسطن.
ً
وقارن األطباء المتخصصون في طب البيئة ،على مدى  12يوما،
في الدراسة التي نشرت بالعدد األخير من مجلة بلوس ميديسين
ً
المتخصصة ،القدرات اإلدراكية لـ  44طالبا أثناء موجة الحر وبعدها.
ً
وإلى جانب درجات الحرارة أخذ الباحثون في االعتبار أيضا أثناء
ً
مــدة ال ـ  12يوما التلوث الضوضائي والرطوبة في الـغــرف ،إضافة
إلى عــادات نوم الطالب ونماذج أنشطتهم وعاداتهم الغذائية ،وما
يتناولونه من مشروبات ،حيث كان على هؤالء الطالب أن يمارسوا
عقب استيقاظهم مباشرة اختبارين قصيرين على هواتفهم الذكية،
كان أحد هذين االختبارين عبارة عن التعرف بسرعة وبشكل صحيح
على لون الكلمات ،واآلخر كان حل مسائل حسابية بسيطة.
وتبين للباحثين أن وقت رد الفعل لدى الطالب الذين يعيشون دون
تكييف ارتفع بشكل واضح أثناء موجة الحر التي استمرت خمسة
أيام ،والتي أعقبت درجات حرارة صيفية عادية مدة خمسة أيام أيضا،
ً
إذ كانوا يحتاجون إلعطاء إجابات خالل اختبار الكلمات وقتا أطول
بنحو  13في المئة ،مقارنة بالوقت الذي يحتاجه أقرانهم الذين قضوا
ً
ً
ليلتهم في جو ألطف جوا .وبنسبة مشابهة أيضا ،انخفضت الدرجات
التي أحرزها هؤالء الطالب لحل المسائل الحسابية.
ً
وألن االخـتـبــارات كانت صباحا فقط ،فــإن ُمعدي الــدراســة أكــدوا
أنهم غير قادرين على إعطاء بيانات بشأن القدرة على التفكير أثناء
بقية النهار.
(د ب أ)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

محطة "سان الزار" بالعاصمة
الفرنسية إلــى "ســان ه ــازارد"،
ً
تكريما السم العب خط الوسط
البلجيكي إيدن هازارد.
لكن ،بعد خسارة المنتخب
البلجيكي في سان بطرسبرغ،
ً
صــار لــزامــا على سلطة النقل
الـعــام فــي بروكسل بــث أغنية
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـف ــرن ـس ــي "ت ــوس
أونـ ـس ــومـ ـب ــل" ل ـم ـغ ـنــي ال ـ ــروك
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ال ـ ـ ــراح ـ ـ ــل ج ــون ــي
هاليداي عبر محطات المترو
فـ ــي ال ـث ــام ـن ــة وال ـ ـعـ ــاشـ ــرة مــن
صباح أمس.
وهاليداي من أب بلجيكي
ّ
وكرمته البالد بعد وفاته العام
ال ـمــاضــي بـبــث أش ـهــر أغــانـيــه
فــي ال ـق ـطــارات وع ـبــر مـكـبــرات
الصوت في ساحة غراند بالس
بوسط العاصمة بروكسل.

بدور خليل إبراهيم المطوع

ً
 38عاما ،شيعت ،رجال :حسينية عقيلة الطالبيين زينب ،الرميثية،
نساء :مشرف ،ق ،3شارع األول ،م ،62ت90034777 ،96060808 :

العنود خالد خميس حمد السبع

زوجة مشعل عبدالكريم علي إبراهيم الجريد
ً
 38عاما ،شيعت ،رجال :القرين ،ق ،3ش ،36م ،19نساء :ضاحية
عبدالله المبارك ،ق ،8ش ،833م ،13ت،99059881 ،99997338 :
24350699

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

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

الطقس والبحر

الفجر

03:23

العظمى

44

الشروق

04:57

الصغرى

29

الظهر

11:53

أعلى مد

ً
 10:05صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:28

المغرب

06:50

ً
أدنى جزر  04:35صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:21

 05:55م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

