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أفالم بميزانيات ضخمة لم تحقق
اإليرادات المتوقعة آخرها « »Asuraص ١١

الصالح :الشهادات المزورة إلى النيابة

برلمانيات

٠٤

«دعم كامل من المبارك لمكافحتها ...والحكومة مستمرة في محاربة الفساد»
● مطالبات نيابية بوقف المتهمين عن العمل وفضح كل نائب أو متنفذ يتوسط لهم
● الكندري :استعادة األموال من المزورين ● النصف :مالحقة القياديين المتورطين
● الدمخي :وراء تزويرها والجناسي ٍأيد متعددة ● المرداس :عدم التهاون في اجتثاث اآلفة
فهد التركي
وعلي الصنيدح

وسط مطالبات نيابية بفضح كل نائب أو متنفذ
يتوسط ألصـحــاب الـشـهــادات ال ـمــزورة ،واستمرار
الـتـفــاعــل الـنـيــابــي -الـحـكــومــي مــع فـصــل جــديــد من
مسلسل تــزويــر الـشـهــادات الجامعية ،كشفت عنه
وزارة الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ،أك ــد نــائــب رئ ـيــس مجلس
ال ــوزراء وزيــر الــدولــة لشؤون مجلس ال ــوزراء أنس
الصالح أن وزارتي الداخلية والتعليم العالي تبذالن
ً
ج ـهــودا حثيثة ،بمتابعة مـبــاشــرة مــن وزيريهما،
لمكافحة الشهادات المزورة ،مع دعم كامل من رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
وغرد الصالح على «تويتر» بأن «إحالة هذا الملف
ً
إلى النيابة العامة تأتي استكماال لإلحاالت السابقة،
والخطوات التي اتخذتها األجـهــزة الحكومية في
مواجهة التزوير ومكافحة الفساد».

سالمات بو محمد
أجرى نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية الفريق
م .ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ خ ـ ــال ـ ــد ال ـ ـج ـ ــراح
أ مــس ،عملية جراحية تكللت
بالنجاح في أحد مستشفيات
الكويت.
و"الجريدة" إذ تهنئ الجراح
بنجاح العملية ،فإنها تدعو له
بدوام الصحة والعافية ،ليعود
في أقرب وقت إلى مهام عمله
في خدمة الـبــاد ...سالمات
بو محمد وما تشوف شر.

ً
نيابيا ،شــدد نائب رئيس مجلس األمــة عيسى
الكندري على «ض ــرورة استعادة الحكومة جميع
األموال التي حصل عليها المستفيدون من الشهادات
ً
المزورة ،بوصفها أمواال عامة».
ورأى النائب راك ــان النصف أن «تلك الشهادات
الوهمية ساهمت بشكل كبير فــي ا نـهـيــار النظام
اإلداري ال ـح ـكــومــي ،وخ ـل ـقــت طـبـقــة مــوظ ـف ـيــن من
ً
أص ـحــاب الـمـنــاصــب الــرفـيـعــة ال يملكون عـلـمــا وال
ً
فهما لمسؤولياتهم القيادية واإلشرافية ،وتسببت
فــي ظـلــم الكثير مــن الموظفين المستحقين ممن
تأخرت ترقياتهم بسبب وجود مزورين في الوظائف
الحكومية».
وشدد النصف على ضرورة «مالحقة القياديين
الـمـتــورطـيــن الــذيــن سـهـلــوا عـمـلـيــات ال ـتــزويــر ،مع

ً
إيقاف المزورين فورا عن عملهم ،إلى حين انتهاء
ً
التحقيقات ومحاكمتهم قضائيا».
ب ــدوره ،أكــد الـنــائــب محمد ال ــدالل أن على وزيــر
الـتــربـيــة وزي ــر التعليم الـعــالــي د .حــامــد الـعــازمــي
«مسؤولية دستورية وقانونية ،ومن الواجب عليه
كـشــف وتـعــريــة كــل وزي ــر أو عـضــو مـجـلــس أم ــة أو
متنفذ يسعى إلى منعه من أداء هذا الواجب» ،وهو
ما تبناه النائب أسامة الشاهين الذي طالب بـ«فضح
كــل نــائــب أو متنفذ يـتــوســط ألص ـحــاب الـشـهــادات
ال ـمــزورة واعـتـبــارهـمــا شريكين فــي هــذه الجريمة
المؤثمة».
وقـ ــال ال ـنــائــب د .عـ ــادل الــدم ـخــي إن «أي تــزويــر
للشهادات أو الجناسي ال بــد أن يكون وراء ه أيـ ٍـد
ً
ً
م ـت ـعــددة» ،مـعـقـبــا« :لــذلــك وجـهــت س ــؤاال إل ــى وزيــر

«الصحة» تطلب من «الديوان»  5آالف
درجة لتشغيل مستشفى جابر
ً
«األشغال» :تسلمته رسميا وبات في عهدتها
●

ً
في وقت أعلنت وزارة األشغال العامة ،أنها سلمت وزارة الصحة رسميا
األسبوع الماضي مبنى مستشفى جابر األحمد لتشغيله وإدارته ،علمت
«الجريدة» ،من مصادر مطلعة ،أن «الصحة» ،خاطبت ديوان الخدمة المدنية
لتوفير نحو  5آالف درجة وظيفية فنية وإدارية للعمل في المستشفى ،إلى
جانب طلبات بتخصيص درجات أخرى.
03

خالد الجراح

اقتصاديات

بنك الخليج
يربح 26.8
مليون دينار في النصف األول

عادل سامي

08

«أوبك» وبقية المنتجين يقررون
عقد اجتماعات شهرية لمراقبة
أوضاع السوق
08

الداخلية حول الجناسي ،وطلب التمديد ،ولم يأت
ال ــرد حتى اآلن ،وقــد يـكــون ذلــك مــوضــوع مساء لة
سياسية وتحقيق»ً.
في السياق ،طالب ثامر السويط ،وزارة التربية
والجهات المعنية «باستكمال معالجة هذه القضية
ال ـخ ـط ـي ــرة ،وك ـش ــف ج ـم ـيــع ال ـم ـش ـتــرك ـيــن ف ــي هــذه
الجريمة».
وفي حين دعا النائب نايف المرداس إلى «عدم
ال ـت ـه ــاون ف ــي اج ـت ـث ــاث آفـ ــة ت ــزوي ــر ال ـش ـه ــادات من
جذورها ،ومحاسبة المتسببين فيها مهما كانت
ً
مناصبهم ،خصوصا أن منهم من يتبوأ مناصب
عالية ويعمل في أماكن حساسة» ،أكد النائب خالد
الشطي «ض ــرورة مواصلة العمل الحثيث في هذا
الملف وعدم الخضوع للفاسدين».
٠٤

«التمييز» خاطبت مجلس األمة
بشأن حكم «دخول المجلس»
●

حسين العبدالله

خــاط ـبــت مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز
م ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،التـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذ
اإلجـ ـ ـ ــراء ات ال ـقــانــون ـيــة بـشــأن
الـ ـحـ ـك ــم الـ ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي قـضـيــة
«دخول المجلس» ،والمتضمن
ح ـ ـبـ ــس ال ـ ـنـ ــائ ـ ـب ـ ـيـ ــن جـ ـمـ ـع ــان
الـحــربــش وول ـيــد الطبطبائي
 ٣س ـنــوات و ٦أش ـهــر ،وب ــراء ة
النائب محمد المطير.

وكان الرئيس مرزوق الغانم
أعـ ـل ــن أن ال ـم ـج ـل ــس سـيـتـخــذ
إجــراء اتــه بـشــأن النائبين في
دور االنعقاد الـعــادي الثالث،
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـنـ ـطـ ـل ــق فـ ـ ــي أكـ ـت ــوب ــر
المقبل.

ارتفاع المؤشرات األميركية
و«ناسداك» يستقر قرب
إغالقه القياسي
٠٩

05
انطالق رحلة الغوص
الـ  30برعاية سامية

اقتصاد

١٠

اقتصاد

08
مؤشرات البورصة تقفل
خضراء والسيولة 18.4
مليون دينار

مبعوث بوتين لطهران :يجب احترام اتفاقية 1974
طهران ـــ فرزاد قاسمي

دوليات

كشفت مصادر دبلوماسية روسية في طهران لـ «الجريدة» أن
مندوب الرئيس الروسي للشؤون السورية ألكسندر الفرانتيف
أطلع اإليرانيين على نتائج قمة هلسنكي بين الرئيسين الروسي
فالديمير ًبوتين واألميركي دونالد ترامب ،وأكد لهم أن القمة لم
تغير شيئا في عالقات موسكو وطهران ،وأن روسيا مازالت ملتزمة
بقواعد العالقات مع إيران.
وحسب المصادر ،فإن الفرانتيف أكد لإليرانيين أن بوتين شدد
لترامب على حق الجيش السوري في السيطرة على جميع أراضي
بالده دون استثناء ونشر قواته فيها لحفظ األمن ،على أن تتعهد
دمشق وتل أبيب بالحفاظ على اتفاقية وقف إطالق النار بينهما
عام .1974
02

٢٠

بوتين« :قوى أميركية» تحاول
تقويض قمة هلسنكي
١٩

إريتريا تسحب قواتها
من الحدود مع إثيوبيا
جنود سوريون على أحد تالل القنيطرة أمس (أ ف ب)

الصدر :مطالب المتظاهرين قبل الحكومة
خ ـل ــط ال ــزعـ ـي ــم ال ـش ـي ـعــي الـ ـع ــراق ــي م ـق ـتــدى
الـصــدر كــل األوراق أمــس بدعوته إلــى تعليق
كل الحوارات لتشكيل حكومة جديدة إلى حين
تلبية مـطــا لــب المتظاهرين فــي المحافظات
الجنوبية.
وجاء ت دعوة الصدر ،الذي حل تحالفه مع
ً
التيار المدني أوال في االنتخابات التشريعية
ال ـت ــي جـ ــرت ف ــي م ــاي ــو ال ـم ــاض ــي ولـ ــم تـصــدق
نتائجها حتى اآلن ،غداة اجتماع صاخب في
منزل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لممثلي
الكتل الفائزة في االنتخابات ،بدا كأنه يعيد
ً
األولوية إلى تشكيل حكومة محاصصة بدال

محليات

عباس المجرن:
النوم في النفط!!!

روسيا تضمن األمن على ضفتي الجوالن
●

الغانم :تفعيل
وتطوير التعاون بين
«البلدي» و«األمة»

مــن حـكــومــة الـتـكـنــوقــراط ال ـتــي يــؤيــد الـصــدر
تشكيلها.
في غضون ذلك ،أرسلت الحكومة العراقية
تعزيزات أمنية كبيرة إلى البصرة ،مهد الحراك
االحـتـجــاجــي ،وإل ــى مـحــافـظــات أخ ــرى بينها
المثنى ،وســط تصاعد الـمـخــاوف مــن اتجاه
تشديد القبضة وخنق الحراك
السلطات إلى ً
ً
أمنيا ،خصوصا وسط إجماع العراقيين على
رف ــض ال ـت ـعــديــات عـلــى مــؤس ـســات ال ــدول ــة أو
تهديد حقول النفط والشركات األجنبية.
وتسود حالة من الترقب اليوم لرصد مدى
التجاوب مــع الــدعــوات إلــى تظاهرات 02

نتنياهو بعد إقرار «يهودية الدولة»:
حققنا حلم ثيودور هرتسل

رياضة

٢١

النواب العرب في «الكنيست» :موت للديمقراطية
فــي خـطــوة اعتبرها رئيس
وزراء إ س ـ ــرا ئـ ـ ـي ـ ــل ب ـ ًن ـيــا م ـيــن
ن ـت ـن ـي ــاه ــو تـ ـجـ ـسـ ـي ــدا ل ــرؤي ــة
األب ا ل ـ ـ ـ ـ ــرو ح ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـل ـ ـحـ ــر كـ ــة
هرتسل،
الصهيونية ثيودور
ً
أقر «الكنيست» ،أمــس ،قانونا

يمنح اليهود فقط حق تقرير
المصير بالبالد ،بعدما حصل
التشريع ،الذي وصفته األقلية
الـعــربـيــة ب ـ «ال ـع ـن ـًصــري» ،على
تــأيـيــد  62ع ـضــوا ،ومـعــارضــة
 ،55وامتناع اثنين.
02

 16العبًا لمعسكر شباب
وناشئي «الطائرة»
في القاهرة

ةديرجلا
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«المحاسبة» :أجهزتنا تحافظ على االستدامة المالية
العتيبي :تساهم في تعزيز المساءلة والشفافية والقيادة الرشيدة
شاركت الكويت في فعاليات
حلقة نقاشية رفيعة المستوى
حول تجارب مؤسسات التدقيق
العليا في تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة وانعكاساتها على
المستقبل.

أك ــد كـبـيــر الـمــدقـقـيــن ف ــي إدارة
ا ل ـ ــر ق ـ ــا ب ـ ــة ع ـ ـلـ ــى األداء ب ـ ــد ي ـ ــوان
الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة سـ ـلـ ـط ــان ال ـع ـت ـي ـبــي
أهمية دور األجهزة العليا للرقابة
الـمــالـيــة فــي الـمـســاهـمــة بالحفاظ
على االستدامة المالية ،من خالل
م ــراق ـب ــة االن ـ ـفـ ــاق ال ـ ـعـ ــام ،وت ـقــديــم
المعلومات عن أداء برامج التنمية
ل ــرص ــد ال ـت ـقــدم ال ـم ـحــرز وتـحــديــد
التحسينات والنقاط االيجابية.
جــاء ذلــك في تصريح للعتيبي
لـ»كونا» ،عقب مشاركة وفد ديوان
المحاسبة ،برئاسة رئيس الديوان
ب ــاإلن ــاب ــة عـ ـ ــادل الـ ـص ــرع ــاوي فــي
ف ـع ــال ـي ــات ح ـل ـقــة ن ـقــاش ـيــة رفـيـعــة
المستوى حول تجارب مؤسسات
التدقيق العليا فــي تنفيذ أهــداف
التنمية المستدامة وانعكاساتها
عـلــى الـمـسـتـقـبــل ،وال ـت ــي نظمتها
بـعـثـتــا الـنـمـســا وك ـن ــدا الــدائـمـتــان
لدى األمم المتحدة واألمانة العامة
للمنظمة الدولية لألجهزة العليا
للرقابة المالية العامة والمحاسبة
(اإلنتوساي).
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي أن هـ ــذه
الفعالية تقام على هامش االجتماع
الـثــانــي المنظم مــن أمــانــة منظمة
«اإلنتوساي» وإدارة األمم المتحدة
االقتصادية واالجتماعية لألجهزة
العليا للرقابة.
وأضـ ــاف أن الـحـلـقــة الـنـقــاشـيــة
بحثت إسهامات األجهزة الرقابية
فــي أجـنــدة  2030أله ــداف التنمية

العتيبي :نتطلع إلى التعاون مع مجلس األمن لمنع نشوب النزاعات

ً
الصرعاوي متوسطا وفد الكويت المشارك في الحلقة النقاشية
ال ـم ـس ـت ــدام ــة ب ـف ـعــال ـيــة وش ـفــاف ـيــة
وم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،عـ ـ ـل ـ ــى أن تـ ـك ــون
المؤسسات العليا للرقابة المالية
دعــامــات للتنمية وم ـصــدرا هاما
للمعلومات حول مكاسب التطوير
والـ ـتـ ـق ــدم ن ـح ــو أهـ ـ ـ ــداف الـتـنـمـيــة
المستدامة.
واش ـ ـ ـ ــار الـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــدور ال ـم ــرك ــزي
لــاجـهــزة الـعـلـيــا لـلــرقــابــة المالية
الذي تقدمه لتحقيق أهداف التنمية
ال ـم ـس ـت ــدام ــة ،ب ـت ـعــزيــز ال ـم ـســاء لــة
وال ـش ـفــاف ـيــة والـ ـقـ ـي ــادة ال ــرش ـي ــدة،
السيما بعد أن تم االعتراف بها من
قبل قــراري الجمعية العامة لألمم
المتحدة لعامي  2011و.2014
وقـ ـ ـ ــال إن مـ ـن ــاقـ ـش ــات ال ـح ـل ـقــة

الغنيم :المنظمات الدولية
السفير
ً
تقدر كثيرا العمل اإلنساني الكويتي
اختتام مناقشة خطط تعامل الكويت مع األزمة اليمنية
قـ ــال مـ ـن ــدوب ال ـك ــوي ــت ال ــدائ ــم
لــدى األمــم المتحدة والمنظمات
الدولية األخرى في جنيف السفير
جـمــال الـغـنـيــم ،أم ــس ،إن "العمل
اإلنساني الكويتي يحظى بتقدير
كبير من رؤساء ومديري منظمات
األم ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وال ـم ـن ـظ ـم ــات
الدولية األخرى ذات الصلة".
جــاء ذلــك في تصريح للسفير
الغنيم لـ"كونا" ،بعد ختام مناقشة
خطط مشاركة الكويت في برامج
المنظمة الدولية للهجرة واللجنة
الدولية للصليب األحمر ،ومنظمة
الصحة العالمية ،ومنظمة األغذية
والــزراعــة (فــاو) ،ومفوضية األمم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ــاج ـئ ـي ــن
للتعامل مع األزمة اليمنية.
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـك ــوي ــت تـسـعــى
من خالل التعاون مع المنظمات
الـ ــدولـ ــة الـ ــى ت ـخ ـف ـيــف ال ـم ـعــانــاة
ع ــن ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي ،إذ تـهــدف
مــن الـتـعــاون مــع منظمة الصحة
العالمية إلى التخفيف من انتشار
وباء الكوليرا ،وإعادة بناء البنية
الصحية في اليمن.
وأضـ ـ ـ ــاف أن الـ ـك ــوي ــت ت ـهــدف

جمال الغنيم

م ــن ال ـت ـعــاون م ــع مـنـظـمــة ال ـغــذاء
والزراعة (فاو) إلى التخفيف من
آثــار المجاعة عــن طريق تطوير
قـطــاع الــزراعــة ،الفـتــا الــى تعاون
الـ ـك ــوي ــت مـ ــع ال ـل ـج ـن ــة ال ــدولـ ـي ــة
لـلـصـلـيــب ل ـمــواج ـهــة ال ـتــداع ـيــات
اإلنـســانـيــة بمناطق ال ـصــراع في
اليمن.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد أن ت ـ ـلـ ــك الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــات
األممية والدولية تشيد بحرص
دولـ ــة ال ـكــويــت ع ـلــى االسـتـجــابــة

روسيا تضمن األمن على ضفتي...
ً
أنه
وأضافت ،وفقا للمندوب ،أن بوتين أكد لنظيره األميركي ً
من غير المنطقي تشكيل حزام أمني بعمق  100أو  80كيلومترا،
حسب طلب إسرائيل ،ألن هذا الحزام قد يتحول إلى ثغرة يستغلها
اإلرهابيون ،مؤكدة أن المبعوث الروسي طلب من طهران وحلفائها
االلتزام باتفاقية  ،1974على أن تضمن الشرطة العسكرية الروسية
ذلك االلتزام.
ـت ســوريــة وإســرائـيــل على
ـ
ق
ـ
ف
وا
،1974
ـام
ـ
ع
اتفاقية
ـب
وبـمــوجـ
ً
تحديد قواتهما على عمق  20كيلومترا من خطوطهما األمامية،
المضادة للطائرات من الجانب السوري
وعدم وضع قذائف «سام»
ً
ضمن منطقة عمقها  25كيلومترا.
ج ــاء ذل ــك ،بينما ب ــات الــرئ ـيــس ال ـس ــوري ب ـشــار األس ــد بصدد
السيطرة على الحدود مع هضبة الجوالن ،التي تحتلها إسرائيل،
مــع قـبــول فـصــائــل الـمـعــارضــة فــي المنطقة الـجـنــوبـيــة رف ــع رايــة
االستسالم في محافظة القنيطرة وتسليم السالح على غرار درعا
المحاذية.
ويقضي اتفاق استسالم الفصائل ،الذي توصلت إليه روسيا،
بتسليم المعارضة مناطق سيطرتها في القنيطرة والسالح الثقيل
والمتوسط وعودة قوات النظام إلى خطوط  ،2011قبل االنتفاضة
الشعبية على األسد ،والتي تحولت إلى حرب أهلية ،بما في ذلك
القسم األكبر من المنطقة العازلة في هضبة الجوالن المحاذية
للجهة المحتلة من إسرائيل.
وفي ظل تصاعد المخاوف من أن تشكل المحافظة المحاذية لها
ً
هدفا لدمشق ،جددت تركيا رفضها تكرار سيناريو درعا والقنيطرة
في إدلب ،مشددة على أن محاولة حل المشكلة بالطرق العسكرية
ال يمكن أن تؤدي إلى قيام حكومة شرعية في سورية.

الصدر :مطالب المتظاهرين قبل...
ً
موحدة ،خصوصا بعد مطالبات تيارات مدنية بتأجيل التظاهر،
ً
فضال عن خطبة المرجعية الشيعية العليا ،بزعامة السيد علي
السيستاني ،بعد أ سـبــوع مــن دعمها للمتظاهرين ودعوتها
الحكومة إلى تلبية مطالبهم.
وحذر النائب عن محافظة الديوانية علي البديري ،أمس ،من
انقطاع مفاجئ ً للماء عن المحافظة بشكل كامل دون معرفة
األسباب ،محذرا من فتنة «كبيرة» يتم التحضير لها من جهات
خارجية وداخلية.
في المقابل ،ذكر ناشطون في محافظة األنبار ،أنهم يستعدون
إلطالق تظاهرات في المحافظة على غرار االحتجاجات الجارية
في المحافظات المجاورة.
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الكويت :تعزيز قدرة االتحاد اإلفريقي
لصيانة االستقرار اإلقليمي

ال ـســري ـعــة لـ ـلـ ـن ــداءات اإلن ـســان ـيــة
ال ـعــاج ـلــة وال ــوف ــاء بــالـتــزامــاتـهــا
مــن خــال التواصل المباشر مع
المنظمات ،لحث المانحين على
المساهمة للتخفيف من تداعات
األزمة اليمنية.
وأع ـ ـ ــرب ع ــن األمـ ـ ــل أن يـسـهــم
هــذا الــدعــم فــي تخفيف المعاناة
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،وس ـ ــد ال ـن ـق ــص فــي
االحـتـيــاجــات اإلنسانية للشعب
اليمني ،ومنها مجاعة محدقة،
واح ـت ـي ــاج ــات مـ ـت ــزاي ــدة ،وبـنـيــة
تحتية دمرها الصراع.
وأض ـ ــاف أن ه ــذا ال ــدع ــم يــأتــي
ب ـت ــوج ـي ـه ــات مـ ــن سـ ـم ــو االمـ ـي ــر
الشيخ صباح األحمد ،وينسجم
مـ ـ ــع مـ ـ ــا دأبـ ـ ـ ـ ــت عـ ـلـ ـي ــه الـ ـك ــوي ــت
مـ ـن ــذ ع ـ ـقـ ــود مـ ـض ــت ف ـ ــي ت ـق ــدي ــم
المساعدات اإلنسانية والتنموية
في اليمن ،ســواء على المستوى
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي أو ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
مـ ـنـ ـظـ ـم ــات الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـم ــدن ــي
ال ـك ــوي ـت ــي ال ـن ــاش ـط ــة ف ــي الـعـمــل
اإلنساني.

النقاشية عرضت تجربة جهازي
ك ـنــدا والـنـمـســا فــي الـتــدقـيــق على
أه ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـي ــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة،
بـ ـحـ ـض ــور م ـم ـث ـل ـي ــن مـ ــن ب ــرل ـم ــان
وحـ ـك ــوم ــة ك ـل ـت ــا ال ــدولـ ـتـ ـي ــن ،مـمــا
م ـث ــل ف ــرص ــة ل ـل ـت ـفــاعــل وال ـن ـق ــاش
ح ـ ــول ال ـخ ـب ــرة ال ـع ـم ـل ـيــة ل ـك ــل مــن
«اإلنـ ـت ــوس ــاي» واالج ـ ـهـ ــزة الـعـلـيــا
للرقابة المالية فــي جميع انحاء
العالم.

تحديات وفرص
وأوض ــح العتيبي أن التجارب
األول ـ ــى أث ـب ـتــت أن هـ ــذه األج ـه ــزة
ساهمت في رصد أهــداف التنمية

المستدامة على المستوى الوطني
واإلقليمي والعالمي ،ودعم تنفيذ
ج ـ ـ ـ ــدول أ عـ ـ ـم ـ ــال  2030ل ـل ـت ـن ـم ـيــة
الـمـسـتــدامــة ،وال ــذي يـنـطــوي على
العديد من التحديات والفرص.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـ ـ ــأن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ديـ ـ ـ ـ ــوان
ال ـم ـح ــاس ـب ــة ب ــاإلن ــاب ــة أش ـ ـ ــار فــي
مداخلته أ ثـنــاء الحلقة النقاشية
إل ــى أهـمـيــة أن ت ـكــون ه ـنــاك رؤي ــة
مشتركة مع الجهات ذات العالقة،
ســواء التشريعية أو المدنية ،في
وضع المؤشرات الخاصة بالتقييم
والمتابعة لتنفيذ اهــداف التنمية
المستدامة.

أكدت الكويت انها ستواصل،
م ــن خـ ــال ع ـضــوي ـت ـهــا ك ـمــراقــب
في االتحاد االفريقي ،بالتعاون
م ــع دول االتـ ـح ــاد ،ت ـعــزيــز ق ــدرة
االتـحــاد اإلفــريـقــي على تجسيد
رؤيته للسالم والتقدم والرخاء،
ومـنــع نـشــوب الـنــزاعــات وحلها،
وصون السلم واألمن واالستقرار
االقليمي.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك فـ ــي ك ـل ـم ــة أل ـق ــاه ــا
م ـ ـنـ ــدوب الـ ـك ــوي ــت ال ـ ــدائ ـ ــم ل ــدى
األمــم المتحدة السفير منصور
ال ـع ـت ـي ـب ــي ،مـ ـس ــاء ام ـ ــس األول،
ف ــي جـلـســة مـجـلــس األمـ ــن حــول
الـتـعــاون مــا بين األمــم المتحدة
واالتحاد اإلفريقي.
وقال العتيبي إن «التعاون بين
المنظمات ا لــدو لـيــة واإلقليمية
ً
ً
أضـ ـح ــى أمـ ـ ـ ــرا ح ـت ـم ـي ــا ت ـفــرضــه
ضـ ـ ـ ـ ــرورات وظ ـ ـ ـ ــروف األوضـ ـ ــاع
العالمية ومتغيراتها وتحدياتها
الـهــائـلــة مــن جـهــة ،وتـنــامــي دور
ال ـم ـن ـظ ـم ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة بـشـكــل
غير مسبوق فــي تحقيق السلم
واألمـ ــن واالس ـت ـق ــرار ،خصوصا
في ظل تزايد النزاعات الداخلية
واإلقليمية من جهة أخرى».
وذكر العتيبي أن تقرير األمين
العام السابق كوفي عنان ،بشأن

«أسـ ـب ــاب الـ ـص ــراع ف ــي افــري ـق ـيــا،
وتعزيز السالم الدائم والتنمية
المستدامة فيها» ،أكد أنه ال يمكن
أن يكون هناك سلم بدون تنمية،
وال يمكن أن يكون هناك تنمية
بدون سلم.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن هـ ـ ـ ــذه ال ـ ــرؤي ـ ــة
ت ـ ـت ـ ـسـ ــق مـ ـ ـ ــع أح ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـب ـ ــادئ
وال ــرك ــائ ــز األس ــاس ـي ــة لـسـيــاســة
الـكــويــت الـخــارجـيــة ،وعـلــى وجه
الخصوص السياسة التنموية
الـ ـ ـت ـ ــي ي ـن ـت ـه ـج ـه ــا ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
الـكــويـتــي للتنمية االقـتـصــاديــة
الـعــربـيــة مـنــذ ع ــام  ،1961حيث
ب ـل ـغ ــت مـ ـس ــاهـ ـم ــات الـ ـصـ ـن ــدوق
التنموية لعدد  51دولة إفريقية
ما يناهز  10مليارات دوالر.

اإلنذار المبكر
وأشــار العتيبي إلــى أنــه في
ظ ــل ال ـن ــزاع ــات ال ـت ــي تـشـهــدهــا
ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،ت ـت ـط ـلــع
ال ـكــويــت إل ــى تــوطـيــد الـتـعــاون
بـ ـ ـي ـ ــن م ـ ـج ـ ـلـ ــس األمـ ـ ـ ـ ـ ــن وبـ ـي ــن
ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة فــي
مجال الوقاية واالنذار المبكر،
ومنع نشوب النزاعات وحلها
بــالـطــرق والــوســائــل السلمية،

منصور العتيبي

وفق ما نص عليه ميثاق األمم
المتحدة.
ودع ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ــى «الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ب ـيــن
مـجـلــس األمـ ــن ،ومـجـلــس السلم
واألمـ ــن اإلفــري ـق ــي ،وبـعـثــة األم ــم
المتحدة المراقبة لــدى االتحاد
اإلفــري ـقــي ،وال ـت ــآزر الــوثـيــق بين
الممثلين والمبعوثين الخاصين
لـ ـ ــأمـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
االفريقي ،وزيــادة عــدد الزيارات
الـمـيــدانـيــة الـمـشـتــركــة ،ويتحتم
علينا أيضا النهوض بكل آليات
اإلنـ ــذار الـمـبـكــر ل ــدرء نـشــوب أي
نزاعات مستقبلية».

اجتماع عسكري تنسيقي لبحث مواجهة الطوارئ
استضافها الحرس الوطني بمشاركة وزارتي الدفاع والداخلية
اس ـت ـض ــاف الـ ـح ــرس ال ــوط ـن ــي أم ــس
ً
ً
اجتماعا تنسيقيا مــع وزارت ــي الــدفــاع
وال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ب ـح ـض ــور وك ـي ــل ال ـح ــرس
الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي ،تم
خــالــه بحث سبل الـتـعــاون والتنسيق
المشترك ،لمواجهة األوضاع والظروف
في المنطقة ،وحفظ األمــن واالستقرار
في البالد.
وت ــم خ ــال االج ـت ـمــاع االس ـت ـمــاع من
ممثلي القطاعات العسكرية إلى إيجاز
ع ــن آخ ـ ــر م ــا ت ــم ات ـ ـخـ ــاذه م ــن خ ـط ــوات
وإجراءات احترازية بهذا الشأن.
ورحب الرفاعي بالقيادات المشاركة
في االجتماع ،ونقل إليهم تحيات القيادة
الـعـلـيــا ،مـمـثـلــة بـسـمــو رئ ـيــس الـحــرس
ال ـش ـي ــخ س ــال ــم ال ـع ـل ــي ،ون ــائ ــب رئ ـيــس
الحرس الشيخ مشعل األحمد.
وأك ــد أن عقد مثل هــذه االجتماعات
التنسيقية يسهم في توحيد الجهود،
وتسهيل آلية العمل والتعاون المشترك،
وتبادل الخبرات ،والتعرف على واجبات
القطاعات العسكرية ،ودور كل منها في
منظومة الدفاع واألمن.
ً
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــا تـ ـس ــاع ــد أيـ ـض ــا
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــوف ع ـ ـلـ ــى آخ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
والمستجدات بالمنطقة ،والتعرف على
استعدادات القطاعات العسكرية وخطط
الـ ـ ـط ـ ــوارئ ،ال ـت ــي ي ـتــم إعـ ــدادهـ ــا بشكل

نتنياهو بعد إقرار «يهودية الدولة»...:
وقــال نتنياهو ،بعد إقــرار القانون ،الــذي نص على أن مدينة
لحظة فارقة
القدس كلها عاصمة لدولة الشعب اليهودي« :هذه ً
في تاريخ الصهيونية ودولــة إسرائيل ،بعد  121عاما من نشر
هرتسل رؤيته ،حددنا بالقانون مبدأ أساس وجودنا ،إسرائيل
هي دولة قومية للشعب اليهودي».
ورأى عضو الكنيست من حزب ليكود ،آفي ديختر ،الذي بادر
إلى سن القانون ،أن إقراره ،بعد نقاشات محتدمة ،حقق ما اقترحه
هرتسل حول «إقامة بيت قومي ودولة لليهود» في مؤتمر بازل.
في المقابل ،مزق نواب عرب في «القائمة المشتركة» بالكنيست
نسخ القانون ،الذي ألغى اعتبار «العربية» لغة رسمية ثانية بعد
«العبرية» في إسرائيل ،ووصفوا إقراره بأنه «موت للديمقراطية»،
التي تتشدق بها حكومات تل أبيب ،قبل أن يتم إخراجهم من
قاعة البرلمان.
ون ــدد ال ـن ــواب ال ـع ــرب ،أب ـنــاء األقـلـيــة الـعــربـيــة الـتــي بقيت في
أراضيها المحتلة عام  ،1948بالقانون ،الذي يعطي يهود العالم
فقط حق القدوم والحصول على الجنسية اإلسرائيلية ،معتبرين
أن إق ــراره تشريع لسياسة الفصل العنصري «أبــارتـهــايــد» ضد
األقلية العربية التي تمثل  20في المئة من سكان إسرائيل.
وأجمعت الفصائل والسلطة الفلسطينية على رفض مصادقة
الكنيست على الـقــانــون ،ورأت أنــه يؤسس لمرحلة جــديــدة من
التطهير العرقي ،واالستيالء على أراضي الفلسطينيين .وطالبت
السلطة المجتمع ا لــدو لــي بالتحرك للجم مـمــار ســات إسرائيل
المخالفة للقانون الدولي.
ودانت الجامعة العربية الخطوة اإلسرائيلية ،مؤكدة أنها ال
تعطي ً تل أبيب أي شرعية ،بينما أبدى االتحاد األوروبي قلقه،
مشددا على أن التشريع الجديد يهدد بـ «تعقيد» حل الدولتين
مع الفلسطينيين.
وشجبت الـخــارجـيــة الـتــركـيــة ،فــي بـيــان ،خـطــوة «الكنيست»،
مشيرة إلى أنها تضرب بمبادئ القانون الدولي عرض الحائط.
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جانب من المشاركين في االجتماع العسكري التنسيقي
دوري وتطبيقها عبر التمارين الدورية
المشتركة ،بهدف رفع مستوى الجاهزية
والكفاءة القتالية.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال قـ ــائـ ــد ال ـع ـم ـل ـي ــات
والخطط في الحرس اللواء الركن فالح
ش ـجــاع ،إن «ال ـح ــرس الــوطـنــي يحرص
ً
دائـ ـ ـم ـ ــا عـ ـل ــى ت ـس ـخ ـيــر كـ ــل اإلمـ ـك ــان ــات
المتاحة لخدمة كل ما من شأنه تعزيز

التنسيق والـتـعــاون مــع زمــاء السالح،
وإعداد الخطط المشتركة مع القطاعات
العسكرية ،ما يحقق توحيد الجهود».
حضر االجتماع من وزارة الدفاع كل
من معاون رئيس األركان العامة لهيئة
العمليات والخطط اللواء الركن محمد
الـكـنــدري ،ومــن وزارة الداخلية الوكيل
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـ ـشـ ــؤون ال ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـل ــواء

ج ـم ــال ال ـص ــاي ــغ ،وم ــدي ــر ديـ ـ ــوان نــائــب
رئ ـيــس ال ـح ــرس الــوط ـنــي ال ـل ــواء جـمــال
ذياب ،وعدد من كبار الضباط بالجيش
والداخلية والحرس الوطني.

ةديرجلا

•

local@aljarida●com
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محليات

«الصحة» تطلب  5آالف درجة وظيفية لتشغيل مستشفى جابر

ً
ً
• «الخدمة المدنية» :من الصعب توفير هذا الكم حاليا • «األشغال» :بات في عهدة «الصحة» رسميا
عادل سامي
وسيد القصاص

ً
بات مستشفى جابر رسميا
في عهدة وزارة الصحة ،التي
تعمل اآلن على تزويده بأجهزة
األشعة وغرف التعقيم ،على
أن يكون التشغيل الجزئي في
موعد أقصاه شهران من اآلن.

في حين أعلنت وزارة األشغال
العامة تسليمها وزارة الصحة
مبنى مستشفى جابر األحمد،
األسـبــوع الماضي ،للعمل على
تشغيله وإدارت ــه ،وبــذلــك يكون
المستشفى في عهدة "الصحة"
ً
رسـمـيــا ،أك ــدت م ـصــادر صحية
أن األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ب ـ ـ ـ ـ ــدأت ت ـج ـه ـي ــز
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ب ــأج ـه ــزة األش ـع ــة
وغـ ـ ـ ـ ــرف الـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــم واألج ـ ـ ـهـ ـ ــزة
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ــالـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل خـ ــال
شهرين على أقصى تقدير.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ذات ـ ـ ـ ــه ،كـشـفــت
ال ـم ـص ــادر ع ــن مـخــاطـبــة وزارة
الصحة ،ديوان الخدمة المدنية
لـ ـت ــو فـ ـي ــر نـ ـح ــو  5آالف در ج ـ ــة
وظـيـفـيــة فـنـيــة وإداريـ ـ ــة للعمل
في مستشفى جابر ،إلى جانب
ط ـ ـل ـ ـبـ ــات أخـ ـ ـ ـ ــرى ب ـت ـخ ـص ـيــص
درجات مماثلة لعدد من المرافق
ال ـص ـح ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ال ـم ــزم ــع
افتتاحها خالل الفترة المقبلة.
وقالت المصادر ،إن الديوان
ّ
رد على طلب الــوزارة بصعوبة
تخصيص هذا الكم من الدرجات
ف ــي ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي ،ل ـك ـنــه فــي
الــوقــت نفسه وعــد بتخصيص
درجــات للعمالة الفنية النادرة
واألطـبــاء والهيئة التمريضية،
ً
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا ،بـ ـخـ ـص ــوص األط ـ ـبـ ــاء
وال ـه ـي ـئــة ال ـت ـمــري ـض ـيــة ،إل ــى أن
التعيين يتم بشكل فوري ودون
انتظار ،لكن الوظائف اإلداريــة

غــرفــة يــوجــد س ــري ــران والـبــاقــي
فـ ـ ــي غـ ـ ـ ــرف خـ ـ ــاصـ ـ ــة ،ويـ ـتـ ـك ــون
مبان ،هي
المشروع من خمسة
ٍ
المبنى الــرئـيـســي ،ال ــذي ُيقسم
ـان وهـ ــي مبنى
إلـ ــى أربـ ـع ــة مـ ـب ـ ٍ
بـ ــرج ال ـم ــرض ــى وي ـت ـك ــون م ــن 8
أدوار متمثلة بـغــرف المرضى
وخدمات العناية بهم وخدمات
كـبــار الشخصيات  VIPوVVIP
ثــم مبنى التشخيص وا لـعــاج
ويتضمن خــد مــات التشخيص
وال ـع ــاج والـ ـح ــوادث وخــدمــات
أم ـ ـ ــراض الـ ـنـ ـس ــاء والـ ـ ـ ـ ــوالدة ثــم
مبنى ال ـع ـيــادات ال ــذي يحتوي
على كــل تخصصات الـعـيــادات
الخارجية ،والمبنى األخير هو
مركز اإلصابات.
كـمــا يـضــم بـنــك الـ ــدم والـطــب
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي والـ ـتـ ـص ــوي ــر ال ـط ـبــي
وال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر ف ـ ـ ــوق الـ ـص ــوت ــي،
الرنين المغناطيسي والتصوير
اإلشـعــاعــي وال ـعــاج الطبيعي،
وق ـ ـسـ ــم الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوادث ل ـل ـبــال ـغ ـيــن
واألطـفــال ،ويتضمن  130غرفة
عمليات ووح ــدات مركزية عدد
ً
أس ــرت ـه ــا  60س ــري ــرا ووح ـ ــدات
ً
ع ـنــايــة ال ـق ـلــب ع ــدد  36س ــري ــرا،
وق ـســم ال ـجــراحــة ال ــذي يحتوي
ع ـلــى  20غ ــرف ــة عـمـلـيــات وع ــدد
 4م ـ ـخ ـ ـت ـ ـبـ ــرات ق ـ ـس ـ ـطـ ــرة قـ ـل ــب،
ً
وم ــن ال ـع ـيــادات أي ـضــا الخاصة
ب ــأم ــراض ال ـس ـك ــري واألمـ ـ ــراض
ال ـ ـصـ ــدريـ ــة وعـ ـ ـي ـ ــادة ال ـم ـس ــال ــك

تــوجــد صـعــوبــة فــي تخصيص
آالف الدرجات الوظيفية لها.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن ال ـ ــدي ـ ــوان
خصص قبل نحو سنتين 2800
درجة وظيفية للكادر التمريضي
لمستشفى جابر .وأوضحت أن
الـ ـ ـ ــوزارة سـ ــوف ت ـب ــدأ بتشغيل
ق ـس ـم ــي ال ـ ـع ـ ـيـ ــادات ال ـخ ــارج ـي ــة
والطوارئ وبطاقة تشغيلية 10
في المئة فقط.
وي ـع ــد مـسـتـشـفــى ج ــاب ــر مــن
أهــم مشاريع خطة التنمية في
البالد وبلغت تكلفته الكلية 304
ماليين دينار ،ومساحة األرض
 224أل ــف مـتــر مــربــع ومـجـمــوع
مسطحات البناء في كافة األدوار
 720ألـ ـ ــف مـ ـت ــر م ــرب ــع شــام ـلــة
ً
 14طــابـقــا مــن ضمنها  5أدوار
ميكانيكية وكهربائية وتكييف
تتخلل األدوار الطبية لسهولة
عملية الصيانة دون التأثير على
األدوار الطبية.
وقــالــت وزارة األش ـغــال ،إنها
أنهت كل األعمال ،وحتى التأثيث
ف ـ ــي ال ـم ـب ـن ــى ال ــرئـ ـيـ ـس ــي (ب ـ ــرج
ال ـمــرضــى – مـبـنــى التشخيص
والـ ـع ــاج – مـبـنــى ال ـع ـي ــادات –
مركز اإلصابات) وكافة المباني
األخـ ـ ـ ــرى م ـث ــل م ـب ـن ــى األسـ ـن ــان
وسكن الممرضين.
وي ـح ـتــوي الـمـسـتـشـفــى على
ً
 1168ســر يــرا منها  100سرير
فقط في غــرف مــزودجــة ،في كل

مستشفى جابر
البولية والطب النفسي وعيادة
األذن واألنف والحنجرة وعيادة
الجهاز العصبي وعيادة العيون
وع ـيــادة الـعـظــام وقـســم ال ــوالدة
باإلضافة إلى عيادات ألمراض
الحساسية واألمراض الجلدية،
كـمــا يـحـتــوي المستشفى على
وح ـ ــدة مـتـكــامـلــة ل ـغ ـســل الـكـلــى
ً
والتي تشمل  60سريرا.
ً
وأيـضــا يتضمن المستشفى

تقرير محلي

غياب كتب «صحة البيانات» ساهم بكشف الشهادات المزورة
• المزورون ال يملكون ما يثبت تسلسلهم الدراسي بالجامعات وكشوف درجاتهم
• «التعليم العالي» والملحق الثقافي بمصر دققا بيانات الخريجين لمطابقتها بالمعادالت
●

فهد التركي

كشفت مصادر تعليمية في
وزارة التعليم العالي أن أبرز
األمور التي قادت إلى اكتشاف
جريمة التزوير في الشهادات
العلمية هو عدم وجود كتاب
صحة البيانات ،الذي تصدره
الجامعات المصرية المعتمدة
لـ ــدى وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـعــالــي
وال ـم ـل ـح ــق ال ـث ـق ــاف ــي ب ـم ـصــر،
مــؤكــدة أن مــن اكتشف أمرهم
من أصحاب الشهادات المزورة
ال يملكون كتب صحة بيانات
تبين تسلسلهم الــدراســي في
جامعاتهم.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادر،
لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إن ك ـتــب صحة
البيانات ترد للجنة المعادالت
من خالل التراسل اإللكتروني
ب ـ ـ ـيـ ـ ــن "الـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي"
والملحقية الثقافية والجامعة،
وت ـصــدر بـعــد انـتـهــاء الـطــالــب
م ـ ــن دراس ـ ـ ـتـ ـ ــه الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة أو
العليا ،ويكون مدونا بها كل
بـيــانــاتــه وتــاري ـخــه ال ــدراس ــي،
وكشف درجاته السنوي منذ
دخوله الجامعة إلى تخرجه،
حيث تشهد الجامعة بصحة
ال ـب ـيــانــات ،وب ــأن الـطــالــب كــان
مقيدا لديها بنظام االنتظام
ال ـ ــدراس ـ ــي ،وبـ ـن ــاء ع ـلــى طلب

الملحق الثقافي أعطيت هذه
الشهادة إليه.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن
شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادة صـ ـ ـح ـ ــة ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات
تعتبر ســريــة ،ويـتــم إرســالـهــا
عبر الـتــراســل اإللـكـتــرونــي ،أو
ال ـح ـق ـي ـبــة ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة مــن
الملحق الثقافي إ لــى التعليم
العالي ،كي تصدر بها شهادة
المعادلة ،ومن دونها ال يمكن
أن تمنح للطالب ا لـخــر يــج أي
معادلة.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن الـ ـم ــوظ ــف
ال ـم ـتــورط فــي عملية الـتــزويــر
ك ــان يــدخــل الـبـيــانــات دون أن
تـ ـك ــون هـ ـن ــاك ص ـح ــة ب ـي ــان ــات
رس ـم ـي ــة م ـع ـت ـم ــدة أو مــوث ـقــة
رس ـم ـي ــا م ــن ال ـج ـه ــات ال ـث ــاث
الـمـعـنـيــة ،الـجــامـعــة والملحق
الثقافي الكويتي بمصر ولجنة
المعادالت في التعليم العالي.

مبنى التعليم العالي

إجراءات صارمة
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ـ ـ ــأن لـ ـجـ ـن ــة م ــن
التعليم العالي زارت الملحق
الثقافي خالل الفترة الماضية
وذلك ً
بناء على شكوى تقدمت
بها مواطنة ضد أحد الوافدين
ال ـع ــام ـل ـي ــن بـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـت ـع ـل ـيــم
العالي بتهمة التزوير ،ودققت
اللجنة على كل بيانات الطلبة،

وتمت مطابقة البيانات بما هو
موجود لدى "التعليم العالي"،
مـمـثـلــة ف ــي لـجـنــة ال ـم ـعــادالت،
األم ــر ال ــذي انـتـهــى إل ــى تأكيد
حصول عمليات التزوير.
ول ـف ـت ــت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
ال ـم ـل ـحــق ال ـث ـق ــاف ــي بــال ـقــاهــرة
اتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــذ مـ ـ ـ ــؤخـ ـ ـ ــرا إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات

عمليات التدقيق
ستشمل كل
الملحقيات ...وأعداد
الشهادات المزورة
مرشحة للزيادة

جـ ــديـ ــدة وصـ ـ ــارمـ ـ ــة ،مـ ــن أج ــل
التدقيق على بيانات الطلبة،
م ــن خ ـ ــال ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة مــن
الملحق للتدقيق فــي طلبات
ال ـط ـل ـبــة ال ـت ــي ي ـت ـقــدمــون بـهــا،
خاصة فيما يتعلق بتصديق
الشهادات ،حيث يتم التدقيق
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـلـ ــف الـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب ك ــام ــا
وجــام ـع ـتــه ،وب ـع ــد ان ـت ـهــاء كل
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ي ـت ــم قـ ـب ــول طـلــب
الطالب أو رفــض معاملته إذا
لم تكن مطابقة للشروط.
وح ـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات
المزورة ،قالت" :حتى اآلن تبلغ
 53شـهــادة ،ومــن المحتمل أن
يــزيــد ال ـع ــدد مـسـتـقـبــا ،طبقا
لعمليات الـتــدقـيــق والـمــراقـبــة
لكل بيانات الطلبة الخريجين،
أو مــا يـصــدر مــن المتورطين
م ــن اعـ ـت ــراف ــات ج ــدي ــدة ،تفيد
بوجود أشخاص حصلوا على
الشهادات من دون وجه حق.
وذكـ ــرت أن الـقـضـيــة ليست
س ـه ـلــة ،وع ـم ـل ـيــة ال ـتــدق ـيــق قد
تشمل آالف الطلبة الخريجين،
مبينة أن عمليات التدقيق لن
تشمل طلبة مصر فقط ،بل كل
الـمـلـحـقـيــات ال ـث ـقــاف ـيــة ،س ــواء
ك ــان ــت خـلـيـجـيــة أو عــرب ـيــة أو
أج ـن ـب ـيــة ،م ــن أج ــل ال ـتــأكــد من
سالمة دراسة وشهادات الطلبة
الخريجين.

ً
مبنى خاصا بسكن الموظفين
ويحتوي على  202وحدة سكنية
م ـ ــن ضـ ـم ــن ح ـ ـ ـ ــدود الـ ـمـ ـش ــروع
ووحــدة مركزية خاصة بمبنى
منفصل تضم خــدمــات الــورش
والمصبغة والصيانة وخزانات
مـ ـي ــاه ال ـت ـك ـي ـي ــف وال ـم ـح ــرك ــات
واألجهزة الضخمة ،وقد روعيت
بالمبنى ا لـطــا قــة االستيعابية
لــه إذ إنــه يـخــدم نحو  600ألف

«التربية» :انطالق أنشطة األندية
الصيفية الستثمار أوقات الطلبة
أ عـ ـل ــن و كـ ـي ــل وزارة ا ل ـت ــر ب ـي ــة
المساعد لقطاع التنمية التربوية
واألن ـش ـط ــة فـيـصــل الـمـقـصـيــد أن
أنشطة األندية الصيفية انطلقت
مطلع يوليو ال ـجــاري ،استكماال
ل ـ ـخ ـ ـطـ ــة األن ـ ـش ـ ـط ـ ــة ال ـ ـمـ ــدرس ـ ـيـ ــة
الصيفية واستثمار أوقات الفراغ
لــدى االب ـنــاء وتفعيل مشاركتهم
اإلي ـج ــاب ـي ــة ودورهـ ـ ـ ــم ال ـب ـن ــاء فــي
خدمة المجتمع وتنميته.
وأضاف المقصيد ،في تصريح
صحافي ،أن تلك البرامج الصيفية
تـ ـن ــدرج ض ـمــن خــري ـطــة ال ـبــرامــج
ال ـم ـه ـم ــة الـ ـت ــي تـ ـع ــده ــا ال ـ ـ ـ ــوزارة
لتطوير قــدرات األبناء واستثمار
أوقـ ـ ـ ــات ف ــراغـ ـه ــم خ ـ ــال اإلج ـ ـ ــازة
الصيفية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
ب ــرؤيـ ـتـ ـه ــا وأهـ ــداف ـ ـهـ ــا الـ ـج ــدي ــدة
والمتنوعة تهدف إلــى غــرس قيم
التعاون والمحبة واإلخاء واإلبداع
في نفوس األبناء وصقل مهاراتهم
وقدراتهم وإتاحة الفرصة أمامهم
لممارسة هواياتهم في المجاالت
الـثـقــافـيــة واالجـتـمــاعـيــة والـفـنـيــة

صب أساسات «األمن الوطني» استغرق  ٣٥ساعة
«األشغال» :إنجاز تصميم شبكات الصرف بقطعتين في خيطان
●

صب أساسات مبنى األمن الوطني

سيد القصاص

أعلنت وزارة األشغال العامة صب أساسات مشروع
األمن الوطني بكمية  13.300متر مكعب في غضون 35
ساعة عمل متواصلة دون انقطاع ،بإشراف جهاز الوزارة
المسؤول عن المشروع ،وهي أكبر صبة خرسانة متواصلة
لمشروع مبنى إنشائي.
وقــال الوكيل المساعد لقطاع المشاريع اإلنشائية،
المهندس غالب صفوق ،إن المبنى يقع في منطقة مبارك
العبدالله (المنطقة الدبلوماسية) بمساحة تقدر بـ  8آالف
متر مربع.
وأشار إلى أن المشروع عبارة عن مبنى رئيس مكون
من  4أدوار ،يحتوي على مكاتب إدارية وخدماتها ومواقف
سـيــارات مــوزعــة على  3ســراديــب ،ويحتوي على مخبأ
" ،"shelterإضافة إلى حدائق وطرق وعناصر مائية.
وأوضح أن العقد يشتمل على تصميم وتنفيذ المباني
بإشراف مباشر من وزارة األشغال خالل  3سنوات شاملة
التصميم والتنفيذ.

نـ ـسـ ـم ــة ،وت ـ ـ ــم ت ــوفـ ـي ــر م ــواق ــف
س ـ ـيـ ــارات ي ـت ـك ــون مـ ــن  3أدوار
ت ـح ــت األرض ب ـ ـجـ ــوار م ـبــانــي
المستشفى المختلفة مجموعها
الكلي  5000مــوقــف ،باإلضافة
إلــى ثالثة مهابط للمروحيات،
التي تسهل عملية نقل مرضى
الـحــاالت الخطيرة إذ تــم وضع
أح ـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـهـ ــابـ ــط ف ـ ـ ـ ــوق م ـب ـن ــى
الحوادث والكوارث ،والمهبطان

اآلخران يقعان على سطح الدور
الثامن الخاص بأبراج المرضى
تـ ـ ــم ت ــوزيـ ـعـ ـهـ ـم ــا عـ ـل ــى ال ـج ـه ــة
ال ـشــرق ـيــة وال ـغ ــرب ـي ــة ،واألخ ـي ــر
تـ ـ ــم ت ـخ ـص ـي ـص ــه لـ ـم ــروحـ ـي ــات
ك ـب ــار ا ل ـش ـخ ـص ـيــات لتمكينها
م ــن ال ــوص ــول إل ــى المستشفى
ً
جــوا ،كما يضم مسرحا وقاعة
مؤتمرات تتسع لـ  300شخص.

أعلنت وزارة األشـغــال االنـتـهــاء مــن تصميم شبكات
الصرف الصحي وشبكات األمطار للقطعتين  4 ،3بمنطقة
ً
خيطان الجنوبي ،مشيرة إلى أنه جار حاليا مراجعتها
لفك أي تعارض فيما بينها.
جاء ذلك خالل اجتماع لجنة تطوير وتحديث البنية
التحتية للقطعتين بمنطقة خيطان الجنوبى صباح أمس.
وش ـ ــددت وكـيـلــة الـ ـ ــوزارة ،م .ع ــواط ــف الـغـنـيــم ،خــال
االجـتـمــاع ال ــذي ترأسته بحضور الجهات ذات العالقة
على أهمية األسراع في إنجاز البنية التحتية للقطعتين،
وفقا للبرنامج الزمني الموضوع دون تأخير ،حرصا على
مصالح المواطنين.
ودعت إلى تضافر الجهود من أجل تذليل كافة العوائق
التى مازالت عالقة حتى اآلن أمام تنفيذ البنية التحتية
بالقطعتين.
وكــانــت اللجنة قــد عـقــدت اجتماعها الـ ــدوري الــرابــع
برئاسة الغنيم ،وعضوية ممثلي وزارة الكهرباء والماء،
والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ،وبلدية الكويت،
والهيئة العامة للطرق والنقل البري.

فيصل المقصيد

والعلمية والرياضية وفق برامج
معدة خصوصا لهذا الغرض.
وذك ـ ــر أن ـه ــا ت ـه ــدف ك ــذل ــك إلــى
تنمية روح القيادة واإلدارة لدى
األبـ ـن ــاء ع ـبــر م ـج ـمــوعــات الـعـمــل
إضافة إلى تنمية روح المشاركة
والحوار الهادف وخدمة المجتمع،
من خالل برامج العمل التطوعي
والـ ـمـ ـي ــدان ــي الـ ـت ــي ت ـن ـف ــذ ضـمــن
ف ـعــال ـيــات الـ ـب ــرام ــج ،وت ــوف ــر لـهــم

مـســاحــات أكـبــر وأوس ــع الختيار
البرامج التي تتناسب مع قدراتهم
وإمكانياتهم وميولهم.
وب ـي ــن أن األنـ ــديـ ــة ال ـمــدرس ـيــة
تشهد هذا العام أنشطة متنوعة
وم ـخ ـت ـل ـفــة ت ـس ــاه ــم فـ ــي تـحـقـيــق
مـصـلـحــة ال ـطــالــب وت ـك ــرس مـبــدأ
ال ـع ـم ــل ال ـم ـي ــدان ــي الـ ـ ــذي تـشـمـلــه
العملية التعليمية ،الفتا إ لــى أن
أنـشـطــة م ــراك ــز الـتــربـيــة الـخــاصــة
والـبــولـيـنــغ وال ــروب ــوت مستمرة
على مــدار الـعــام ،بناء على رغبة
القائمين منذ العام الماضي.
وأشار المقصيد إلى أن األندية
ت ـش ـت ـمــل ع ـل ــى أن ـش ـط ــة م ـت ـنــوعــة
ذات طبيعة خاصة ،مثل الزراعة
والـ ـتـ ـجـ ـلـ ـي ــد واألع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ال ـف ـن ـي ــة
واالق ـت ـصــاد الـمـنــزلــي والـسـبــاحــة
واألنـ ـشـ ـط ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة ،م ـنــوهــا
فــي الــوقــت ذات ــه بـمــا تـشـهــده تلك
ال ـب ــرام ــج م ــن ت ـط ــور ل ـتــائــم هــذه
الـفـئــة مــن الـمـشــرفـيــن المتميزين
وال ـمــؤه ـل ـيــن ال ــذي ــن ت ــم إع ــداده ــم
لـلـتـعــامــل م ــع ذوي االحـتـيــاجــات
الخاصة.

نشاطات متنوعة للدورات الصيفية

«األبحاث» ينظم ملتقى
اإلبداع العلمي
●

عادل سامي

نظمت دائرة تنمية القوى العاملة في إدارة الموارد البشرية
بمعهد الكويت لألبحاث العلمية "ملتقى اإلبداع العلمي" ،ضمن
أنشطة وفعاليات الــدورة التدريبية الصيفية الــ ،41والتي تقام
تحت شعار "اإلبداع في عالم االختراع" ،لطالب وطالبات المرحلة
الجامعية والثانوية (العاشر والحادي عشر) ،بهدف المشاركة
في تطوير وتنفيذ االستراتيجية المتعلقة بتعزيز اإلبداع ،بما
ً
يتناسب مع رؤية المعهد حول جعله مركزا للتميز يعتمد على
االبتكار واإلبداع لدعم التنمية االقتصادية في الدولة.
وذكــر مدير ال ــدورة د .صــاح العنزي أن "المعهد يسعى من
خــال تنظيم هــذا الملتقى إلــى استضافة متحدثين من داخله
وخــارجــه ،لعرض تجاربهم واختراعاتهم التي حصلوا عليها
لتشجيع الجيل الناشئ على ممارسة البحث العلمي ،وتحفيزه
ً
على تنمية وتأصيل مفهوم اإلبداع في نفسه ،وصوال إلى بيئة
منتجة ومبتكرة".
كما أقيم على هامش الملتقى معرض ضم مشاركة مركز أبحاث
ً
البترول ،ودائرة المبتكرات والتقنيات العلمية بالمعهد ،وعددا من
مؤسسات الدولة كمركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع ،والنادي
العلمي ،باإلضافة إلى الجمعية الكويتية لدعم المخترعين.

برلمانيات
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الغانم :تفعيل وتطوير التعاون بين «البلدي» و«األمة»
العتيبي :تنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية لتطوير األداء
أكد الغانم ،خالل زيارته
للمجلس البلدي ،أهمية دور
المجلس ،متمنيا ألعضائه
التوفيق ،وتحقيق طموحات
الشعب الكويتي.

الغانم يشارك
في أعمال االتحاد
البرلماني العربي
ً
بالقاهرة غدا

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق
ال ـ ـغـ ــانـ ــم أهـ ـمـ ـي ــة دور ال ـم ـج ـل ــس
ال ـب ـل ــدي وق ــدرت ــه ع ـلــى االض ـط ــاع
ب ـم ـس ــؤول ـي ــات ــه ،م ـب ـي ـنــا أن جـمـيــع
المجالس لها هدف واحد ،هو خدمة
الكويت والكويتيين.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـغ ـ ــان ـ ــم ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي عقب زيارته «البلدي» أمس:
«تشرفت أنا ورئيس لجنة المرافق
العامة النائب عبدالله فهاد بااللتقاء
برئيس وأعضاء المجلس البلدي،
وهــذه الزيارة تعد تقديرا وتأكيدا
على أهمية دور المجلس البلدي،
وعلى طبيعة العالقة بين المجالس
المختلفة في الكويت».
وأضاف أن «النقاش الذي دار في
االجتماع كان مثمرا ،وأنا شخصيا
اس ـت ـف ــدت م ـن ــه ك ـث ـيــر االسـ ـتـ ـف ــادة،
وتـطــرقـنــا إل ــى ع ــدة أم ــور منها ما
يتعلق بالقانون ،ومنها ما يتعلق
بالتحديات التي تواجه المجلس
الـبـلــدي ،ومنها مــا يتعلق بكيفية
ت ـف ـع ـيــل وتـ ـط ــوي ــر ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بـيــن
المجلس البلدي ومجلس األمة».
وأعرب عن تفاؤله بهذه الكوكبة
الطيبة من المواطنين الكويتيين
الذين يمثلون الشعب في المجلس
الـبـلــدي ،متمنيا لهم التوفيق في
تحقيق طموحات الشعب الكويتي

الغانم وفهاد يتوسطان أعضاء «البلدي»
التي يحملونها وتحملهم مسؤولية
ك ـب ـي ــرة .وأك ـ ــد الـ ـغ ــان ــم ،ف ــي خ ـتــام
تصريحه ،ثقته بأعضاء المجلس
ال ـب ـل ــدي ومـ ــا ي ـم ـل ـكــونــه م ــن ق ــدرة
وكفاءة ،األمر الذي سيعينهم على
تخطي كل الصعاب والتحديات.
ب ـ ــدوره ،أع ــرب رئ ـیــس المجلس
البلدي ،المهندس أسامة العتیبي،
عــن شكره وتـقــدیــره لــزیــارة الغانم
وم ــا أب ـ ــداه م ــن رغ ـبــة ف ــي الـتـعــاون
الثنائي المشترك بین مجلس األمة
والمجلس البلدي.
وأك ــد العتیبي أهـمـیــة الـتـعــاون

وال ـت ـن ـس ـی ــق مـ ــع ج ـم ـی ــع ال ـج ـه ــات
التشریعیة والتنفیذیة القائمة على
العمل البلدي للنهوض به ،مشیرا
إلــى طـمــوح «الـبـلــدي» فــي المرحلة
المقبلة لتحقیق جمیع األ ه ــداف
واالستراتیجیات التي وضعها.

البرلمان العربي
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،تــوجــه الـغــانــم
على رأس وفد برلماني إلى القاهرة
أمــس ،للمشاركة في أعمال الــدورة
الـثــامـنــة والـعـشــريــن االستثنائية

لالتحاد البرلماني العربي المقرر
ً
عقدها غدا.
وك ـ ـ ــان فـ ــي وداع الـ ـغ ــان ــم عـلــى
أرض المطار وزيــر الدولة لشؤون
مجلس األمة عادل الخرافي واألمين
العام لمجلس األمــة عالم الكندري
وال ـس ـف ـيــر ال ـم ـصــري ل ــدى الـكــويــت
طارق القوني.
ومن المقرر أن يلقي الغانم كلمة
وفــد الـكــويــت فــي الجلسة الطارئة
ال ـت ــي ت ـنــاقــش تـ ـط ــورات األوض ـ ــاع
فــي األراض ـ ــي المحتلة واسـتـمــرار
االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداءات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة عـلــى

الشعب الفلسطيني .كما سيعقد
الغانم ،على هامش أعمال الــدورة،
سلسلة لقاءات مع رؤساء المجالس
وال ـبــرل ـمــانــات الـعــربـيــة الـمـشــاركــة
بـ ــالـ ــدورة االس ـت ـث ـنــائ ـيــة لــات ـحــاد
البرلماني العربي.
وي ـضــم ال ــوف ــد ،إض ــاف ــة لـلـغــانــم،
أمين سر الشعبة البرلمانية النائب
د .عودة الرويعي وأعضاء الشعبة
النواب علي الدقباسي ود .خليل أبل
والحميدي السبيعي.

عبدالله يسأل الصبيح
عن صفة «الشيخوخة»
وجه النائب خليل عبدالله ســؤاال إلى وزيــرة الشؤون االجتماعية
والعمل وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح ،لالستفسار
عن األشخاص الذين تنطبق عليهم صفة الشيخوخة.
وقال عبدالله ،في سؤاله« ،من االشخاص الذين تنطبق عليهم صفة
الشيخوخة حسب توصيف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل؟ مع
إرفاق كشف بعدد الموصوفين بالشيخوخة من الرجال والنساء حتى
تاريخ طرح هذا السؤال».
وس ـ ــأل« :م ــا ال ـلــوائــح وال ـن ـظــم الـمـعـتـمــدة م ــن قـبــل وزارة ال ـشــؤون
االجتماعية والعمل ،والتي تنظم وتحدد الموصوفين (بالشيخوخة)؟
وم ــا الـمـســاعــدات الـتــي تقدمها وزارة ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة والعمل
لالشخاص الذين تنطبق عليهم صفة (الشيخوخة)؟ وما المزايا التي
يتمتع بها هؤالء االشخاص؟».
وأض ــاف« :كــم عــدد األشـخــاص فــي مرحلة الشيخوخة المصابين
بإعاقات؟ وما المساعات التي تقدم لهم من قبل الوزارة؟ وهل يعتبر كل
من كان بمرحلة الشيخوخة مصابا وبحاجة لرعاية من قبل الــوزارة
أم هــي قــاصــرة على ح ــاالت م ـحــددة؟» .وتــابــع« :هــل يــوجــد لــدى وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل مراكز خاصة للرعاية والعناية واستقبال
من هم في مرحلة الشيخوخة؟ إذا كانت االجابة بنعم يرجى تزويدي
بأسماء المراكز الخاصة بهؤالء االشخاص ،وتحديد اإلجراءات المتبعة
الستقبالهم وتلبية احتياجاتهم ،وما تقوم به الوزارة لمتابعة أحوالهم
اإلنسانية واالجتماعية والصحية والخدماتية».
واردف عبدالله« :يرجى تزويدي بما تقوم به الوزارة لمتابعة أحوالهم
اإلنسانية واالجتماعية والصحية والخدماتية ،مع تحديد ما إذا كان
ذلــك مقصورا فقط على مــن يطلب هــذه الخدمة أم ان ال ــوزارة تسعى
للتواصل بإداراتها وفريق عملها الخاص بإعالم واطالع من بلغ مرحلة
الشيخوخة لتعزيز الثقة وتهيئة هؤالء االشخاص للمرحلة العمرية
التي بلغوها لتشملهم الرعاية والعناية والدعم المعنوي والمادي».
وطلب بيان ما إذا كانت الــوزارة تشمل رعايتها لهؤالء االشخاص
بتقديم الخدمة المنزلية لهم ام ال ،وما متوسط معدالت االعمار للرجال
والنساء الكويتيين حسب كل فئة عمرية من االدنى الى اعلى فئة عمرية؟
حسب آخر احصائية لدى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.

نواب :محاسبة الصغير والكبير في قضية «الشهادات المزورة»
• عيسى الكندري :قضية أمن وطني ومال عام • النصف :ساهمت في انهيار النظام اإلداري الحكومي
توالت ردود الفعل النيابية إزاء
قضية «الـشـهــادات ال ـمــزورة» ،وسط
م ـط ــال ـب ــات ب ـ ـضـ ــرورة ف ـت ــح الـمـلــف
وم ـحــاس ـبــة ك ــل ال ـم ـســؤول ـيــن عـنــه،
وت ـط ـب ـيــق ال ـق ــان ــون ع ـلــى الـصـغـيــر
وال ـك ـب ـيــر ،مــؤكــديــن أن ه ــذا الـمـلــف
س ـي ـكــون ال ـخ ـطــوة الــرئـيـسـيــة على
طــريــق اإلص ــاح ومـحــاربــة الفساد،
وإعطاء الفرصة للكفاءات الوطنية
الحقيقية في بناء البلد.
وأشاد نائب رئيس مجلس األمة،
عيسى الكندري ،بجهود نائب رئيس
الوزراء وزير الداخلية ،الشيخ خالد
الجراح ،وزير التربية حامد العازمي،
ووك ـيــل «الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي» ،صبيح
المخيزيم ،وكــل المسؤولين الذين
ساهموا في كشف مزوري الشهادات
العلمية البشعة وضبط المتهمين
بها ،مشيرا الــى أنها جهود كبيرة
نثني عليها ،ونطالب باستمرارها
لوقف كل من تسول له نفسه العبث
بالعملية التعليمية من هذا االتجاه.
وقـ ـ ــال ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ،فـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي ،إن ق ـض ـي ــة الـ ـشـ ـه ــادات
ال ـم ــزورة قضية وطـنـيــة ،ويـجــب أن
نقف مع كل الجهود الرامية لوقف
هذه الظاهرة ،الفتا الى ضرورة عدم

ال ــوق ــوف عـنــد حــد الـمـتـهــم بــإدخــال
ال ـب ـي ــان ــات م ــن إح ـ ــدى الـجـنـسـيــات
العربية ،الــذي تم ضبطه ،ووجــوب
كشف من يقف خلفه ويساعده للقيام
بهذا األمر.
وتـ ــابـ ــع ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري :يـ ـب ــذل وزيـ ــر
ال ـت ــرب ـي ــة ح ــام ــد الـ ـع ــازم ــي ج ـه ــودا
مضنية في سبيل إصالح المنظومة
التعليمة بمختلف مراحلها ،وبــدأ
ذلـ ـ ــك ب ـم ـك ــاف ـح ــة ظ ــاه ــرت ــي ال ـغ ــش
وتسريب االمتحانات ،وصــوال إلى
الـكـشــف عــن أح ــد أه ــم أل ـغــاز تــزويــر
الشهادات الجامعية ،واليوم ننتظر
مـنــه الـمــزيــد فــي تـطــويــر المنظومة
التعليمية ككل.
وشـ ــدد ع ـلــى ض ـ ــرورة اس ـت ـعــادة
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ج ـم ـي ــع األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـت ــي
حـصــل عليها الــذيــن اس ـت ـفــادوا من
ال ـش ـه ــادات الـ ـم ــزورة أو الــوهـمـيــة،
ألنـهــا أم ــوال عــامــة ،والب ــد أن تعود
إلى خزينة الدولة ،مطالبا بتشكيل
لجنة حكومية من الجهات المعنية
بالقضية مــن أجــل حصر كــل الذين
حازوا هذه الشهادات دون وجه حق،
وحصر المبالغ التي حصلوا عليها،
تمهيدا الستردادها وتطبيق القانون
كامال على هذه الفئة.

وكشف جميع المشتركين في هذه
الجريمة.
وأشــاد بجهود وزير التربية من
خ ــال فتحه ه ــذا الـمـلــف الحساس
ًَ
خ ـصــوصــا أن ــه سـيــواجــه مجموعة
مستفيدة منه ومن األمــوال الكبيرة
الـ ـت ــي ت ــدف ــع ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى تـلــك
الشهادات المزورة.

الملف الخطير
عيسى الكندري

راكان النصف

نايف المرداس

ثامر السويط

وح ـ ــذر ال ـك ـن ــدري م ــن اسـتـجــابــة
المعنيين ألي ضغوط خارجية من
أجــل التغطية أو المحاباة فــي هذا
الملف الخطير الــذي يعنى باألمن
الوطني والتعليمي ،مطالبا بالضرب
بيد من حديد على يد كل من له يد
في هذه القضية واستفاد منها.
وأك ــد الـنــائــب راكـ ــان الـنـصــف أن
الشهادات المزورة حلقة أخــرى من
حـلـقــات الـفـســاد ،ال ــذي سيطر على
ً
كثير من مفاصل الــدولــة ،الفتا إلى
أن ال ـت ــزوي ــر والـ ــرشـ ــاوى أصـبـحــت

مـ ــوجـ ــودة ف ــي أغـ ـل ــب ال ـمــؤس ـســات
الحكومية وفي معظم المعامالت.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـن ـ ـصـ ــف ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحفي أمس ،إن الشهادات المزورة
والوهمية ساهمت بشكل كبير في
انـهـيــار الـنـظــام اإلداري الحكومي،
وخلقت طبقة موظفين من أصحاب
ً
المناصب الرفيعة ال يملكون علما
ً
وال فـهـمــا لمسؤولياتهم القيادية
واإلش ــراف ـي ــة ،كـمــا تسببت فــي ظلم
الكثير مــن الموظفين المستحقين
ممن تأخرت ترقياتهم بسبب وجود
مزورين في الوظائف الحكومية.
وذك ـ ــر أن ال ـج ــدي ــة ف ــي مـكــافـحــة
الفساد يجب أن تسير في مسارين
األول مالحقة القياديين المتورطين
م ـم ــن س ـه ـل ــوا ع ـم ـل ـي ــات الـ ـت ــزوي ــر،
وال ـم ـس ــار ال ـثــانــي وق ــف ال ـمــزوريــن
ً
فـ ــورا عــن عملهم إل ــى حـيــن انـتـهــاء
ً
التحقيقات ومحاكمتهم قضائيا ،

وإس ـنــاد األع ـمــال إل ــى المستحقين
من الموظفين.
وأك ـ ــد ال ـن ــائ ــب مـحـمــد الـ ـ ــدالل أن
ال ــوزي ــر ال ـع ــازم ــي عـلـيــه مـســؤولـيــة
دستورية وقانونية بقيامه بواجب
اإلحــالــة إلــى النيابة لكل مــن يثبت
عليه قانونا بعد التحقيق في شبهة
التزوير بشهادته العلمية ،مؤكدا أنه
واجب عليه كشف وتعرية كل وزير
أو عضو مجلس أمة أو متنفذ يسعى
إلى منعك من أداء هذا الواجب .وقال
الدالل إن على الوزير العازمي سرعة
عـقــد مــؤتـمــر صـحــافــي يــوضــح فيه
الحقائق بشفافية بشأن ما يثار عن
اكتشاف شهادات علمية مزورة وعن
تواطؤ محتمل لموظفين حكوميين
فــي قبول ومـعــادلــة تلك الـشـهــادات،
وع ــن إج ـ ــراءات ال ـ ــوزارة الـقــانــونـيــة
واإلداري ــة والفنية للتعامل مع هذا
الحدث الخطير.

وأع ـلــن الـنــائــب أســامــة الشاهين
تبنيه موقف النائب الدالل بوجوب
فضح كــل نــائــب أو نــافــذ «يتوسط»
ألص ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـش ـ ـه ـ ــادات ال ـ ـم ـ ــزورة
واعتباره شريكا في هــذه الجريمة
المؤثمة!
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـن ــائ ــب ثـ ــامـ ــر ال ـس ــوي ــط
خطورة قضية الشهادات المزورة،
ُ
ال ـتــي ك ـشــف فـيـهــا فـصــل جــديــد من
ً
التزوير أخيرا بجهود مشتركة من
وزارتي التربية والداخلية في القبض
على وافــد يعمل فــي وزارة التربية
امتهن تزوير الشهادات العليا.
وأض ـ ــاف ال ـســويــط ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي« ،ي ـج ــب أال ت ـقــف قضية
الـشـهــادات ال ـمــزورة عند هــذا الحد
وإيقاع الجرم على هذا الوافد فقط،
بل يجب على وزارة التربية والجهات
المعنية األخرى في البلد استكمال
م ـعــال ـجــة هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة الـخـطـيــرة

العدساني :نحذر الحكومة من
الخضوع للتدخالت والواسطات
اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب ري ـ ـ ــاض
العدساني أن الشهادات المزورة
أساس الفساد وتدمير للكفاءات،
مؤكدا ان على الحكومة محاسبة
مـ ـ ـ ـ ــزوري الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات ل ـت ـح ـق ـيــق
ال ـم ـص ـل ـح ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وح ــذره ــا
م ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـضـ ــوع لـ ـلـ ـت ــدخ ــات أو
الــواس ـطــات السـتـبـعــاد أي اســم.
وقـ ــال ال ـع ــدس ــان ــي ،ف ــي تـصــريــح
أم ـ ــس« ،ي ـج ــب تـطـبـيــق ال ـقــانــون
ع ـل ــى ك ــل م ـت ـج ــاوز وانـ ـتـ ـه ــازي،
خاصة أن منهم من قد يكون في
مناصب حساسة ،لــذا ال تهاون
في المحاسبة وفتح هذا الملف».

رياض العدساني

الدمخي« :التزوير» موضوع
مساءلة سياسية وتحقيق
أك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب د .ع ـ ـ ــادل
الــدمـخــي أن «أي تــزويــر يقع
ف ــي ال ــدول ــة ،كــال ـش ـهــادات أو
الجناسي ال ـم ــزورة ،البــد أن
ي ـك ــون وراء ه أيـ ــد م ـت ـعــددة،
فهناك راش ومرتش ،وهناك
موظف مزور ومسؤول كذلك،
ولـ ــذلـ ــك وجـ ـه ــت سـ ـ ــؤاال إل ــى
وزيــر الداخلية في موضوع
الـجـنــاســي ،وطـلــب التمديد،
ولـ ـ ــم يـ ـ ــأت ال ـ ـ ــرد ح ـت ــى اآلن،
وقد يكون موضوع مساء لة
سياسية وتحقيق».

عادل الدمخي

مــن جــانـبــه ،ش ــدد الـنــائــب نايف
الـ ـم ــرداس ع ـلــى ض ـ ــرورة الـتـعــاطــي
بجدية في شأن الشهادات المزورة
وعدم التهاون في هذا الملف الخطير
والمؤثر على جميع مناحي الحياة
في الكويت ،حتى أنه أصبح ظاهرة
ً
يجب القضاء عليها اليوم وليس غدا.
وطالب المرداس الجهات المعنية
بالتحفظ على الوافد المتهم بقضية
تزوير الشهادات ومنعه من السفر
ألنه سيكون الدليل ،الذي سيسقط
كل المتعاونين معه.
ودعا المرداس وزير التربية ،الذي
كما عهدناه في ملف الغش الدراسي،
إل ــى ع ــدم الـتـهــاون فــي اجـتـثــاث آفــة
تــزويــر الـشـهــادات مــن جــذورهــا ،بل
أن يفتح الملف على مصراعيه ،وال
يـتـهــاون فــي محاسبة المتسببين
ً
مهما كــانــت مناصبهم ،خصوصا
أن هـنــاك مــن يتبوأ مناصب عالية
ويعمل في أماكن حساسة.
واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر أن ك ـ ـشـ ــف أص ـ ـحـ ــاب
الشهادات المزورة سيكون الخطوة
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ف ـ ــي طـ ــريـ ــق اإلص ـ ـ ــاح

ومـحــاربــة الفساد وإعـطــاء الفرصة
ل ـل ـك ـفــاءات الــوطـنـيــة الـحـقـيـقـيــة في
بناء البلد ،بعد أن ظلمت من مزوري
ال ـش ـه ــادات ال ــذي ــن ق ـط ـعــوا الـطــريــق
عليهم وأخذوا أماكنهم.

الحبس والغرامة
مــن ناحيته ،تقدم النائب خالد
العتيبي باقتراح بقانون لمعالجة
ظاهرة تزوير الشهادات والدرجات
ال ـع ـل ـم ـي ــة ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ت ـجــري ـم ـهــا
بعقوبات مشددة بالحبس والغرامة
والعزل من الوظيفة ،مع إنشاء هيئة
مستقلة تحمل اسم هيئة االعتماد
والتفتيش األكاديمي ،تــؤول إليها
إدارة م ـعــادلــة ال ـش ـهــادات العلمية
التابعة لوزارة التعليم العالي.
بدوره ،أكد النائب خالد الشطي
بـضــرورة دعــم كــل الجهود الرامية
إل ــى مـكــافـحــة ال ـف ـســاد األك ــادي ـم ــي،
ال ــذي ينخر كالسوس فــي التعليم
بالكويت.
وأض ـ ــاف ال ـش ـطــي ،أن مــوضــوع
ال ـش ـهــادات ال ـم ــزورة وكـشـفـهــا هي
خطوة أول ــى مــن خـطــوات مكافحة
فساد التعليم ...وهي بال شك خطوة
ف ــي االت ـ ـجـ ــاه ال ـص ـح ـي ــح ،ولـكـنـهــا
تحتاج إلى مواصلة خطوات أخرى
من أجل الوصول إلى الهدف وهو
ً
إنقاذ التعليم في الكويت ،مطالبا
وزيـ ــر الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي بـمــواصـلــة
العمل الحثيث في ملف الشهادات
الوهمية والمزورة وعدم الخضوع
للفاسدين.
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محليات

ً
انطالق الرحلة الـ  30بمشاركة  175شابا على متن  13سفينة

ممثل األمير يسلم العلم إلى المشاركين في الرحلة

التفاعل
الرسمي
والشعبي
واإلعالمي
يدعو إلى
االعتزاز
والفخر

الفودري

أقيمت ،صباح أمس ،مراسم "الدشة"
لرحلة إحياء ذكرى الغوص الـ ،30التي
تنظمها لجنة التراث في النادي البحري
ال ــري ــاض ــي ،بــرعــايــة سـمــو أم ـيــر الـبــاد
الشيخ صباح األحـمــد ،وتستمر حتى
 26الجاري.
وشارك في مراسم "الدشة"  175شابا
مــن ال ـنــواخــذة والـبـحــريــة حملتهم 13
سفينة غــوص منها  4سفن مهداة من
سمو أمير الـبــاد ،ومــن األمـيــر الراحل
الشيخ جابر األحمد.
وأعرب وزير الدولة لشؤون مجلس
األمـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــادل ال ـ ـخـ ــرافـ ــي م ـم ـث ــل راع ـ ــي
االح ـت ـف ــال ـي ــة ،ف ــي ت ـص ــري ــح ص ـحــافــي،
خالل الفعالية ،عن تشرفه بتمثيل راعي
االحتفالية ،و"التي تذكرنا بتراث اآلباء
واألج ـ ـ ــداد م ــن خ ــال إح ـي ــاء م ـثــل هــذه
الفعاليات ،الـتــي سنها األمـيــر الــراحــل
الشيخ جابر األحمد قبل  30عاما".

فريق رحلة الغوص وسط األهالي قبيل المغادرة

وأشـ ـ ـ ــاد الـ ـخ ــراف ــي ب ــال ـج ـه ــود ال ـتــي
يبذلها النادي البحري في سبيل تنظيم
ه ــذا ال ـن ـشــاط ال ـت ــراث ــي ال ـم ـم ـيــز ،و"ه ــو
محل فخر واعتزاز وإظهاره بالصورة
المأمولة".
وشكر أولياء األمور على تشجيعهم
ألبنائهم للمشاركة في الرحلة ،مؤكدا
أهمية هــذا النهج فــي تعزيز المعاني
الوطنية في نفوس األجيال.
مــن جــان ـبــه ،ج ــدد أم ـيــن ســر ال ـنــادي
خالد الفودري ،التأكيد على أهمية رحلة
إحياء ذكرى الغوص ،باعتبارها حدثا
وطنيا مميزا ،وتمثل أ بــرز الفعاليات
الوطنية في مجال إحياء التراث البحري
على المستويين المحلي والخليجي.
وقـ ـ ــال ال ـ ـفـ ــودري إن "مـ ــا ي ــدع ــو إل ــى
االعتزاز والفخر ذلك التفاعل الرسمي
وال ـش ـع ـب ــي واإلعـ ــامـ ــي ال ـك ـب ـي ــر ،لـيــس
على المستوى المحلي فحسب ،إنما

الخليجي والـعــربــي والـعــالـمــي كــذلــك"،
ً
م ـش ـي ــدا ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه بــااله ـت ـمــام
الذي تحظى به فعاليات التراث عموما
م ــن ش ـتــى وس ــائ ــل اإلع ـ ــام وال ـ ـ ــوزارات
المختلفة والهيئة العامة للرياضة.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــر لـ ـ ـن ـ ــواخ ـ ــذة
وشـبــاب الـغــوص وأهــالـيـهــم" ،إذ كانت
االس ـت ـع ــدادات ل ـهــذه الـفـعــالـيــة مــن قبل
ش ـه ــر ت ـق ــري ـب ــا ،وت ـم ـث ـل ــت فـ ــي ت ــدري ــب
الـشـبــاب الـمـشــاركـيــن وتـجـهـيــز السفن
والمعدات".
وأشـ ــار إل ــى أن ه ــذه الــرحـلــة يـشــارك
فيها سفير الواليات المتحدة األميركية
لـ ــدى الـ ـب ــاد ل ــوران ــس س ـي ـل ـفــرمــان ،إذ
سيشارك الشباب فــي جميع فعاليات
ال ـيــوم األول مــن الــرحـلــة ال ـتــي ك ــان في
وداعها بالنادي البحري ،صباح أمس،
حشد من األهالي.

وداع األهل

تنسيق ُبين «الجمارك» و«الداخلية» يحبط تهريب حبوب مخدرة

 96ألف حبة أخفيت بطريقة مبتكرة داخل ماكينة حافلة
•

محمد الشرهان

نجح التعاون والتنسيق بين رجال
اإلدارة العامة للجمارك ،ممثال في مكتب
ال ـب ـحــث وال ـت ـح ــري ال ـج ـمــركــي ،ورج ــال
قـطــاع الـبـحــث الـجـنــائــي الـتــابــع ل ــوزارة
الداخلية ،في إحباط تهريب كمية كبيرة
مــن الـحـبــوب الـمـخــدرة مـهــربــة بطريقة
مـتـقـنــة داخ ـ ــل مــاك ـي ـنــة حــاف ـلــة لـلــركــاب
خ ــال وصــول ـهــا إل ــى ال ـبــاد قــادمــة من
دولـ ــة مـ ـج ــاورة ،وت ـم ــت إح ــال ــة الـمـتـهــم
والمضبوطات الى جهة االختصاص.
وحول الضبطية ،ذكر مدير الجمرك
الـ ـب ــري ،م ـش ـعــان ال ـس ـع ـي ــدي ،أن رج ــال
ج ـمــرك ال ـع ـبــدلــي ت ـل ـقــوا م ـع ـلــومــات من
مكتب البحث والتحري ،عقب تنسيق مع
وزارة الداخلية ،عن وصــول شحنة من
الحبوب داخل حافلة محملة بالركاب.

ولـ ــدى وصـ ــول ال ـحــاف ـلــة ال ـتــي كــانــت
ب ـق ـي ــادة خ ـل ـي ـجــي ،ط ـلــب رج ـ ــال جـمــرك
الـعـبــدلــي مــن ال ــرك ــاب ال ـن ــزول ،وم ــن ثم
جــرى فحص مختلف أرج ــاء وجنبات
الـحــافـلــة ،فـتــم اكـتـشــاف وج ــود أجـســام
غريبة في ماكينتها ،ليتم اتخاذ ما يلزم
مــن إجـ ـ ــراءات ،وكـشــف وج ــود نـحــو 96
ألــف حبة كبتاغون ،فتم إعــداد محضر
بضبط المؤثرات العقلية وإحالتها الى
االختصاص.
وجدد السعيدي تأكيد التزام جميع
المفتشين بمركز العبدلي بالتعليمات
ال ـصــادرة عــن اإلدارة الـعــامــة للجمارك
بفحص جميع المركبات واألشخاص
بشكل دقيق ،لحماية البالد من تهريب
كافة المواد المحظورة ،مثمنا في الوقت
ذات ــه دور الـمـفـتـشـيــن ف ــي مـنــع تهريب
المحظورات.

جانب من المضبوطات

حظر استيراد خضراوات من أوروبا
•

عادل سامي

كـشــف أم ـيــن ســر الـلـجـنــة الـعـلـيــا لـســامــة األغــذيــة
بالهيئة العامة للغذاء والتغذية ،م .عادل السويط ،أن
اللجنة أوصت في اجتماعها األخير بحظر استيراد
جـمـيــع أص ـن ــاف ومـنـتـجــات ال ـخ ـض ــراوات وال ـفــواكــه
المجمدة والمصنعة ذات المنشأ األوروب ــي ،بسبب
تلوثها ببكتيريا الليستريا ،حتى إشعار آخــر ،إلى
جانب حظر اسـتـيــراد بيض وصـفــار بيض الدجاج
الـســائــل المبستر مــن فــرنـســا ،بسبب تـلــوث المنتج
بالمبيد الحشري ( ،)Fipronilوعليه فقد أصدرت وزارة
التجارة والصناعة قرارها بحظر استيراد المنتج.
وق ـ ــال ال ـس ــوي ــط ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـح ــاف ــي ،أم ــس،
إن الـلـجـنــة أوصـ ــت كــذلــك بـحـظــر اس ـت ـي ــراد جميع
أن ــواع لـحــوم األب ـقــار واألغ ـن ــام والـمــاعــز (الـطــازجــة

والمبردة والمجمدة والمصنعة) ،بجميع أنواعها
ومشتقاتها ومنتجاتها ،من المجر ،بسبب مرض
الـجـمــرة الخبيثة ،وقــد أص ــدرت "ال ـت ـجــارة" قــرارهــا
بحظر المنتج.
وأشار إلى أن اللجنة رفعت الحظر عن استيراد
جـمـيــع أنـ ــواع ل ـحــوم الـطـيــور (ال ـطــازجــة والـمـبــردة
والمجمدة والمصنعة) ،بجميع أنواعها ومشتقاتها
وب ـيــض ال ـمــائــدة ،مــن هــول ـنــدا ،بـسـبــب خـلــوهــا من
مــرض انفلونزا الطيور شــديــد ال ـضــراوة (،)H5N6
وعليه فقد صدر القرار رقم  460لعام  2018من قبل
"التجارة" في  ،2018 /7 /19إضافة إلى رفع الحظر
عـلــى اس ـت ـيــراد لـحــوم األب ـق ــار (ال ـطــازجــة والـمـبــردة
والمجمدة والمصنعة) ،بجميع أنواعها ومشتقاتها
ومنتجاتها ،من بلجيكا ،المصنفة ذات مخاطر ال
تذكر بالنسبة لمرض جنون البقر.

«زكاة الفحيحيل» :مخبز
المحسنين بحاجة إلى الدعم
حــث مــد يــر لجنة ز ك ــاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة
الخيرية إيهاب الدبوس أهل الخير واإلحسان على دعم مشروع
"مخابز المحسنين" ،والذي تبلغ طاقته اإلنتاجية قرابة 1500
ً
رغيف يوميا  ،ويعتبر أول مخبز خيري في األردن يخصص
ريعه بالكامل لمصلحة الالجئين السوريين ،واألسر األردنية
المتعففة ،واأليتام واألرامل ،من خالل توفير أهم احتياجاتهم
األساسية.
وأوضح الدبوس ،في تصريح له ،أنه يعمل بالمخبز  17موظفا،
ً
ويضم أقساما عدة ،مبينا أن فكرته تأتي تماشيا مع خطة التنمية
المستدامة ،التي تسعى الجمعية جاهدة إلى تحقيقها ،من خالل
وضع الحلول الجديدة والمبتكرة ،للقضاء على الفقر.

الفلكي السعدون :أطول خسوف كلي
للقمر خالل قرن يحدث  27الجاري
ق ـ ــال الـ ـب ــاح ــث وال ـف ـل ـكــي
ال ـكــوي ـتــي ع ــادل ال ـس ـعــدون
إن ي ـ ــوم ا ل ـج ـم ـع ــة ا ل ـم ـق ـبــل
 27ا ل ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــاري سـ ـيـ ـشـ ـه ــد
أ ط ــول خـســوف كـلــي للقمر
خـ ــال ق ـ ــرن ،ع ـن ــدم ــا ي ـكــون
ب ـ ـ ـ ــدرا ،إذ يـ ــد خـ ــل ف ـ ــي ظــل
األرض ،ويتغير لــو نــه إلى
البرونزي.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــدون،
ل ــ"ك ــون ــا" امـ ــس ،أن ظ ــروف
ال ـخ ـس ــوف ح ـي ـن ـهــا تـتـمـثــل
فــي د خــول القمر فــي ظليل
األرض الساعة  ،20.14وال
يالحظ عليه أي تغير ،وفي
الساعة  21.24يبدأ دخوله
ف ــي ظ ــل األرض ،و ي ـح ــدث
خـ ـ ـس ـ ــوف جـ ـ ــز ئـ ـ ــي ،أي إن
ال ـق ـمــر يــدخــل ف ــي ج ــزء من
ظل األرض.

وذك ـ ـ ــر أن ـ ــه فـ ــي ال ـس ــاع ــة
 22.30يـ ـح ــدث ا ل ـخ ـس ــوف
الكلي للقمر ،وينقلب لونه
إلى اللون البرونزي وليس
بـ ــال ـ ـكـ ــامـ ــل ،وف ـ ـ ــي الـ ـس ــاع ــة
 23.21يكون القمر في مركز
ظــل األرض و يـصـبــح لــو نــه
برونزيا تماما.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ــه ف ــي
ا لـســا عــة  00.13يـبــدأ القمر
ا لـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن ظـ ــل األرض
ويصبح في حالة الخسوف
ا ل ـ ـجـ ــز ئـ ــي ،إ لـ ـ ــى أن ي ـخ ــرج
ت ـ ـمـ ــا مـ ــا مـ ـ ــن ظـ ـ ــل األرض،
و يــد خــل فــي ظليل األرض،
ويبدو شكله عاديا ،وتكون
مــدة الـخـســوف ســاعــة و43
دقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة ،وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر أطـ ـ ــول
خ ـس ــوف خ ــال الـ ـ ــ 83سـنــة
الماضية.

«األرصاد» :الطقس حار ورياح مثيرة للغبار
ذكر مراقب التنبؤات الجوية في إدارة األرصــاد
الجوية عبدالعزيز القراوي أن البالد تتأثر بامتداد
مـنـخـفــض الـهـنــد ال ـمــوس ـمــي ،وتـصــاحـبــه ف ــي هــذه
الفترة رياح شمالية غربية نشيطة السرعة مثيرة
للغبار في بعض المناطق ،ما يؤدي إلى انخفاض
مــدى الــرؤيــة األفـقـيــة فــي بعض المناطق وارتـفــاع
األمواج البحرية.
وق ــال ال ـقــراوي ،لــ"كــونــا" ،إن الطقس نـهــار اليوم
يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة
إلى نشيطة السرعة تتراوح بين  20و 45كيلومترا
فــي الـســاعــة مثيرة للغبار ،وتـكــون درج ــة الـحــرارة
العظمى المتوقعة ما بين  47و 49درجة مئوية.
وبين أن الطقس ليال يكون حارا نسبيا والرياح
شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط
على ف ـتــرات ،خصوصا على المناطق الساحلية،

وتتراوح سرعتها بين  15و 40كيلومترا في الساعة،
وتكون درجــة الـحــرارة الصغرى المتوقعة بين 31
و 34درجة مئوية.
وعــن الطقس نهار غــد ،أفــاد الـقــراوي بأنه يكون
شــديــد ال ـح ــرارة وم ـغ ـبــرا وال ــري ــاح شـمــالـيــة غربية
معتدلة إلى نشيطة السرعة ،وتتراوح ما بين  25و55
كيلومترا في الساعة ،وتكون درجة الحرارة العظمى
المتوقعة ما بين  47و 49درجة مئوية.
وأش ــار إلــى أن الطقس ليال يـكــون ح ــارا نسبيا،
ويترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية
إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما
بين  12و 35كيلومترا فــي الـســاعــة ،وتـكــون درجــة
الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين  33و 35درجة
مئوية.

البلدية :تحرير  349مخالفة ورفع  170سيارة بالفروانية «تعاونية سعد العبدالله» تطلق باقة صيفية
الخرينج :مصادرة حمولة 112م 3من الخضروات والمواد التموينية
للمساهمين حتى  ١٦أغسطس المقبل
•

علي حسن

أوض ـ ـ ــح م ــدي ــر إدارة الـ ـنـ ـظ ــاف ــة ال ـع ــام ــة
واش ـ ـغـ ــاالت الـ ـط ــرق ب ـف ــرع ب ـلــديــة مـحــافـظــة
الفروانية سعد الخرينج ،أن اإلدارة وضعت
خطة عمل ميدانية مكثفة تهدف إلى الحد من
ظاهرة استغالل الساحات وإشغال الطريق،
قـبــل الـحـصــول عـلــى تــرخـيــص مــن البلدية،
السيما أن المخالفين تمادوا في هذا األمر.
وأكد الخرينج ،في تصريح صحافي أمس،
أن حملة "#ت ــواص ــل _مـعـنــا" الـتــى أطلقتها
البلدية الـهــدف منها إرس ــال رســالــة طمأنة
للجميع بأن مفتشيها بالمرصاد للمخالفين،
لردعهم واتخاذ االجراءات القانونية بحقهم،
مــوضـحــا أن الـحـمـلــة ال ـتــى نـفــذهــا مفتشو

مــراقـبــة النظافة الـعــامــة ومــراقـبــة إشـغــاالت
الطرق لمدة أسبوع بمثابة أكبر دليل بأن
مفتشي االجهزة الرقابية يطبقون القوانين
وال ـل ــوائ ــح بـكــل حـ ــزم ،إل ــى جــانــب ال ـحــد من
الظواهر السلبية التي باتت تؤرق الجميع.

المدة القانونية
وأضاف أن مفتشي االدارة قاموا بتحرير
 349مخالفة نظافة عامة واستغالل مساحة،
وبــائــع متجول ،الفـتـ ًـا إلــى رفــع  170سيارة
مـهـمـلــة وإرس ــال ـه ــا ل ـمــوقــع ح ـجــز ال ـب ـلــديــة،
فضال عن وضع  560ملصقا على السيارات
تمهيدا لرفعها بمجرد انتهاء المدة
المهملة،
ً
القانونية للملصقات.

وأشـ ـ ــار إلـ ــى رفـ ــع ح ـمــولــة 53450م 3من
ال ـم ـخ ـل ـف ــات واالن ـ ـ ـقـ ـ ــاض ،إل ـ ــى ج ــان ــب رف ــع
حمولة 112م 3من الخضار والفواكه والمواد
التموينية من االسواق العشوائية ،مبينا أنه
تــم تبديل  2175حــاويــة جــديــدة إلــى جانب
غـســل  19350حــاويــة ،بــاالضــافــة إل ــى غسل
ســاحــات دور العبادة وال ـشــوارع الرئيسية
والداخلية للمناطق.
ونـ ــاشـ ــد ال ـخ ــري ـن ــج أص ـ ـحـ ــاب ال ـم ـح ــات
بااللتزام بالمساحات المرخصة لهم وعدم
تجنبا
استغالل أي ســاحــة دون ترخيص،
ً
الفتا إلــى أن مفتشي
للمساء لة القانونية،
ً
االدارة سيطبقون القانون واللوائح بكل حزم
على المخالفين.

تشمل األنشطة الرياضية والتعليمية والصحية
أعلن رئيس لجنة الخدمة االجتماعية في جمعية
سعد العبدالله التعاونية ،عبدالله المطيري ،انطالق
الباقة الصيفية للمساهمين ابتداء من اليوم حتى
 16أغسطس المقبل ،حيث تشمل األنشطة الرياضية
والتعليمية والصحية ،منوها بأن الباقة تأتي ضمن
الخطة الخدماتية التي وضعتها لجنة الخدمات
طوال العام.
وقــال المطيري ،في تصريح صحافي ،أمــس ،إن
لجنة الخدمة االجتماعية حرصت على أن تكون
ا لـبــا قــة الصيفية شــا مـلــة لجميع ا لـفـئــات العمرية
لمساهمي الجمعية ،مبينا أن الباقة تحتوي على
أكثر من  13نشاطا ،من أبرزها االتفاق مع معاهد

خــاصــة لـتـقــديــم دروس الـتـقــويــة للطلبة ،ودورات
تأهيل الموظفين في الجانب اإلداري.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـب ــاق ــة ال ـص ـي ـف ـيــة تـضـمـنــت أيـضــا
اشتراكات مخفضة مع أكاديميات خاصة في كرة
ال ـقــدم لـعـشــاق ك ــرة ال ـقــدم مــن المساهمين ،وكــذلــك
األنــديــة الصحية بأسعار مناسبة جــدا ،مــوكــدا أن
الباقة اهتمت بفئة ذوي االحتياجات الخاصة عن
طريق االشتراك في إحدى الحضانات المتخصصة
في مجال اإلعاقة بأسعار مخفضة جدا.
عبدالله المطيري
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ً
الجامعة تعلن قبول  831طالبا بالماجستير
والدكتوراه في «الدراسات العليا»
السلمان :لقاء تنويري خاص بهم بعد غد لتوعيتهم بالقوانين واللوائح
ذكرت عمادة كلية الدراسات
العليا أن هذه السنة هي األولى
التي يكون التقديم فيها لجميع
البرامج والنظم بكلية الدراسات
العليا إلكترونيا بالكامل.

أع ـلــن ال ـقــائــم بــأع ـمــال عميد
كلية الــدراســات العليا د.عــايــد
ال ـس ـل ـم ــان أسـ ـم ــاء الـمـقـبــولـيــن
ببرامج الدكتوراه والماجستير
والدبلوم العالي للعام الجامعي
 ،2019/2018وال ـبــالــغ عــددهــم
 831ط ــال ـب ــا وط ــال ـب ــة بــأنـظـمــة
ال ـمـ ـق ـي ــدي ــن وغ ـ ـيـ ــر ال ـم ـق ـي ــدي ــن
ومنحة التميز.
ودعا السلمان جميع الطلبة
المقبولين إ لــى حـضــور اللقاء
التنويري المزمع عقده بعد غد
االثنين ،على مسرح المغفور له
بإذن الله الشيخ صباح السالم،
بالخالدية (بوابة  ،)3 ،2 ،1في
الـ ـع ــاش ــرة صـ ـب ــاح ــا ،ب ـح ـضــور
عمادة الكلية.

تعريف المقبولين
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ــادة أنـ ــه
س ـي ـت ــم خـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء ت ـعــريــف

عايد السلمان

المقبولين بلوائح وقوانين كلية
ال ــدراس ــات العليا واإلج ـ ــراء ات
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـت ـس ـج ـي ــل ودف ـ ــع
الـ ـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـ ــوم ،وعـ ـ ـ ـ ـ ــرض ط ــريـ ـق ــة
التسجيل عن طريق اإلنترنت،
ال ـ ــذي س ـي ـبــدأ األح ـ ــد ال ـمــوافــق
 2018 /8 /5و ي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر ح ـتــى

الخميس  ،2018/9/6كما سيتم
ش ــرح الـمــواضـيــع ذات العالقة
بمساري األطروحة والمشروع
وط ــريـ ـق ــة وك ـي ـف ـي ــة ال ـت ـس ـج ـيــل
فيهما ،وسيوزع الدليل الشامل
للتسجيل لجميع البرامج.
وأكـ ـ ــدت أن هـ ــذه ال ـس ـنــة هي
األولى التي يكون التقديم فيها
لجميع البرامج والنظم بكلية
الـ ــدراسـ ــات ال ـع ـل ـيــا إلـكـتــرونـيــا
بالكامل.
وت ـ ـ ـقـ ـ ــدم الـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــم ب ــأعـ ـم ــال
عميد الكلية بالشكر والتقدير
لموظفي قسم تطوير وتحديث
النظم وتأمين الـجــودة بمركز
نظم المعلومات ،ومدير إدارة
الشؤون الطالبية والدعم الفني،
ورئيس قسم
القبول والتسجيل ،ولجميع
موظفي القبول والــدعــم الفني
إلسهامهم بإنجاز هذا المشروع
الكبير.

academia@aljarida●com

«التطبيقي» تناقش نتائج القبول برئاسة
المضف نهاية الشهر الجاري

اتحاد بريطانيا
ّ
يثمن دعم جمعية
المهندسين

فرز ملفات المتقدمين واستبعاد المقبولين في الجامعة والبعثات

أكـ ــد األم ـي ــن ال ـع ــام لــاتـحــاد
الــوط ـنــي لـطـلـبــة ال ـك ــوي ــت ،فــرع
ال ـم ـم ـل ـك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،س ـل ـطــان
الـ ـعـ ـصـ ـي ــدان ،أن دور جـمـعـيــة
ال ـم ـه ـنــدس ـيــن ال ـكــوي ـت ـيــة كبير
فــي مـســاعــدة االت ـح ــاد ،متمنيا
استمرار التعاون بين االتحاد
وجمعيات النفع العام لما فيه
مصلحة للطلبة.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك خـ ـ ــال لـ ـق ــاء وف ــد
اتحاد بريطانيا ،بحضور رئيس
االتحاد فهد العتيبي ،مع رئيس
الـجـمـعـيــة د .فـيـصــل العجمي،
لتقديم الشكر لمجلس إدارتها،
ل ـم ــا ق ــدم ــوه م ــن دع ـ ــم مـعـنــوي
ألعـضــاء االت ـحــاد ومساعدتهم
المستمرة.
وأثنى العصيدان على جهود
الـجـمـعـيــة ف ــي خ ــدم ــة الـجـمــوع
الطالبية ،وتقديم الدعم لالتحاد.
من جهة أخرى ،حذر عديد من
الطلبة الدارسين في بريطانيا
الطلبة المستجدين من إعطاء
أي معلومات خاصة بهم لجهة
غير رسمية أو معتمدة.

●

أحمد الشمري

عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" مــن مـصــادر
مطلعة في الهيئة العامة للتعليم
الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب أن ــه سيتم
عقد اجتماع اللجنة العليا للقبول
ب ــرئ ــاس ــة ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة،
د .ع ـلــي ال ـم ـض ــف ،ن ـهــايــة الـشـهــر
ال ـجــاري ،لمناقشة نتائج القبول
لـلـعــام ال ــدراس ــي  2018/2019في
مختلف الكليات والمعاهد ،وتقرير
فترة االلتحاق للقبول خالل الفترة
الماضية ،وفرز ملفات المتقدمين
بعد االنتهاء من مواعيد اختبارات
القدرات لمختلف األقسام العلمية
التي تتطلب إجراءها ،وآلية توزيع
المتقدمين وفق الرغبات المسجلة،
تمهيدا إلعالن نتائج القبول بعد
انتهاء عمل الـعـمــادة ،التي تكون
في أغسطس.
وذكـ ـ ـ ــرت الـ ـمـ ـص ــادر أن ـ ــه "ب ـعــد
إغ ــاق ف ـتــرة االل ـت ـحــاق ات ـضــح أن
هناك كثيرا من األعــداد المتقدمة

ل ــال ـت ـح ــاق بــال ـه ـي ـئــة ت ــم قـبــولـهــا
ف ــي جــامـعــة ال ـكــويــت أو الـبـعـثــات
الــدراس ـيــة الـخــارجـيــة والــداخـلـيــة
الـتــابـعــة لـ ــوزارة التعليم الـعــالــي،
وهذا يلغى تقديمه ،على الرغم من
أن األعداد بلغت قرابة الـ 19طالبا
وطالبة" ،مبينا أن اللجنة العليا
للقبول خصصت فــي اجتماعات
ســابـقــة ق ـبــول الـكــويـتـيـيــن وأب ـنــاء
الكويتيات وقــرار معاملة كويتي
في الفصل الدراسي األول ،بينما

غير الكويتيين والـفـئــات األخــرى
في الفصل الدراسي الثاني.
وبينت أن القدرة االستيعابية
ل ـق ـب ــول "ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي" ت ـص ــل إل ــى
م ــا يـ ـق ــارب ال ـ ـ ــ 18ألـ ــف م ـق ـعــد لكل
المتقدمين ،وبعد فرز المتقدمين
سـتـقــل ه ــذه األعـ ـ ــداد الـمـتـقــدمــة لـ
"الهيئة" ،موضحة أن "التطبيقي"
لـ ـ ــن ت ـس ـت ـط ـي ــع ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز الـ ـط ــاق ــة
االستيعابية والميزانية المرصودة
واللوائح بشأن آلية القبول.

ً
قبول  122طالبا في خطة الشواغر للتعليم العالي للبعثات الخارجية
●

حمد العبدلي

نقلت الــوكـيـلــة الـمـســاعــدة للبعثات
والمعادالت والعالقات الثقافية أ .فاطمة
السنان تهنئة الوزارة للطلبة المقبولين
خطة بعثات الشواغر.
في ُ
وق ـب ــل جـمـيــع الـطـلـبــة الـمـتـقــدمـيــن
والمستوفين للشروط وعــددهــم 122
طالبا وطالبة في دول االبتعاث ،منهم
 65طالبا وطالبة في المملكة المتحدة،
و 44طالبا وطالبة في الواليات المتحدة
االميركية.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــان أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
سـتـسـتـقـبــل ال ـط ـل ـبــة الـمـقـبــولـيــن وفـقــا
ل ـل ـمــواع ـيــد ال ـم ـح ــددة ل ـه ــم لـلـمــراجـعــة
وت ــوق ـي ــع ال ـت ـع ـهــد ،وس ـ ُـت ـ َ
ـرس ــل رســالــة
قصيرة لكل طالب تتضمن اليوم ووقت
المراجعة مع ضرورة االلتزام بالموعد
ال ـم ـح ــدد ،وي ـم ـكــن اس ـت ـخ ــراج ال ـمــوعــد
وطباعته من خالل النظام االلكتروني.
وذكرت السنان أن على الطلبة استكمال
بياناتهم والمستندات المطلوبة منهم
في النظام االلكتروني ،علما بأنه يمكن
االط ـ ــاع ع ـلــى ال ـم ـس ـت ـنــدات الـمـطـلــوبــة
لكل دولة من خالل الموقع االلكتروني
للوزارة.
وفيما يلي اسماء الطلبة المقبولين:

إستراليا -العالج الطبيعي
عبد الله هشام عبد الله الرويح
صيدلة
جوري ماجد سلطان الطوق
طب بيطري
ليلى مصطفى سليمان الشطى
علوم طب حيوي
محمد فهد هاظل العتيبي
الجمهورية الفرنسية
لغة فرنسية و ادابها
تركى سعود شامان الشمرى
المملكة المتحدة
إدارة االعمال /إدارة
منصور ذياب مزعل السرهيد
خليفة طلب خليفة الفليج
اقتصاد
عبدالعزيز حسين حسن البصري
الهندسة الكهربائية واإللكترونية
مطلق محمد حسن العجمي
ساره بدر محمد الكهيدان
م ـح ـم ــد جـ ـ ـ ــواد اسـ ـم ــاعـ ـي ــل اب ــراهـ ـي ــم
أشكنانى
عبدالله مبارك عبدالله العجمى
سعد جابر صالح ناصر الخنه
سلطان عامش منيع الديحاني
عبدالله منيف فرحان الشمرى
محمد عدنان يوسف حيدر

مريم عبد الله اسماعيل العنزي
فاطمه هشام حسين قبازرد
عبدالله فهد عبدالله العمهوج
عبد العزيز عادل عبد الله المحمد
دانا فهد دبيان المطيري
شيخه طالل عيسى المطوع
أبرار ماجد عبد الله عبد الرحمن
أريج جاسم يعقوب الطراروه
نور بدر متعب الرميح
محمد جاسم محمد العتيبي
الحسن صالح عبد الجليل الجدي
فجر خالد عبد الكريم الشيحه
رتاج بدر علي بوعباس
ديمه خالد محمد الحربي
رتاج عبد الله ابراهيم الربيعه
حسين على حسين دشتى
مريم محمد احمد جمعه
جابر محمود جاسم الشمري
كوثر جواد عبد الله الحرز
فواز سالم عايد الظفيرى
زهراء على احمد الجدى
نور طارق عبد الرحمن الحيدر
خالد يوسف حمد بوعركي
آالء فيصل حمود الشمري
دالل علي أيوب الخواري
فرح نايف محمد العتيبي
حمد جمعه عيد بن عبيد

رزان مهنا فالح العنزى
أمل بدر مطلق الشريعان
فهد محمد عبد الرحمن العتيبى
علم النفس
طيبه عادل صالح العنزي
ميرزا على زيد هاشم حسين
هندسة كيميائية
طالل عادل عبدالهادي الجري
محمد عبد العزيز سعود الهاجري
محمد يوسف على النكاس
عـ ـب ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز اس ـ ــام ـ ــه عـ ـب ــد ال ـع ــزي ــز
الدعيجي
شاهين جابر فراج الهاجرى
آيات محمد خميس حسن
عبد الله بدر سالم الرشيدى
سكينه محسن مهدي الموسوي
سعود محمد خليف العنزي
جنى سليمان عبد الرحمن الشايع
عيسى فيصل أحمد الكندري
يوسف عبدالله خليل دشتي
يوسف حسين حسن حسين
لطيفه عبدالهادي سعدون العتيبي
تركى سلمان محمد العجمى
أريج خالد بندر يوسف
شيماء حسين علي الحجي
عبد الرحمن منصور سلمان العازمي
هندسة مدنية

داليا عبدالعزيز جاسم الفيلكاوي
سعود غازي حامد العنزي
براك حمد منور المطيرى
نوره خالد عبد الوهاب العصفور
الواليات المتحدة األميركية
حفصه مشاري محمد العوضي
عبدالكريم أحمد عبد الكريم محمد
لطيفه ناصر على القحطانى
إدارة نظم المعلومات
خالد مطلق عبدالرزاق الخضير
االحياء
محمد ابراهيم اسماعيل تقي
فرح سعد خلف الفجى
تسويق
خالد بدر رجا العدوانى
عبد اللطيف مصطفى حسن الكندري
تمويل
عافت سعود شامان الشمري
خليل محمد خليل اليعقوب
رياضيات
خالد فهد خالد الغنيم
مالك مشعل حسين المطيري
جنه مؤيد محمود السليم
علوم التغذية
روان بدر منصور حسين
علوم سياسية
يوسف محمد اسماعيل حسن الكندري

ث ـن ـيــان ع ـبــدال ـعــزيــز ع ـبــدال ـلــه الـمــاجــد
الغانم
محاسبة
أحمد مشعل حثالن العجمى
هندسة بترول
محمد عبد الله محمد الخزام
ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن ج ــاس ــر ع ـب ــد الــرح ـمــن
الخالدى
خالد حمد أحمد المراغي
هندسة بيئية
طالل علي عبدالرزاق القطان
هندسة صناعية
بدر محمد نايف العتيبي
هندسة كمبيوتر
عبد الرزاق فاضل محمد المسلم
عبدالله نايف سعد العجمى
يوسف حامد جاعد العنزى
خالد حامد جاعد العنزى
هندسة كهربائية
حيدر أحمد جعفر الحداد
عمار سعد سعود العازمي
عبدالله مفرج نهار المطيرى
عبد الله سعد مدلول الشمرى
حمود محمد حمود الرشيدى
سالم وليد ابراهيم الكندرى
مريم زامل ادريس الزامل
روان خالد عيد العنزى

وسن أنور فواز العنزى
بدر ناصر حسين الهولى
أمل عبد الرحمن محمد سعيد
عبد العزيز مشعل هاني الجميعي
حسين عمار عبدالمحسن المقطوف
عبد الله عادل حسين عباس
يوسف هاشم عبدالرزاق الرفاعي
هندسة معمارية
عبدالوهاب فيصل عبدالله الصايغ
عمر ناصر سالم المطيرى
روان خالد عبد الله الهاجري
جمهورية إيرلندا
التغذية البشرية
مريم عبد العزيز محمد العنزي
طب عالج أمراض القدم
على حسين موسى البلوشى
عبداللطيف محمد عبدالله عطاالله
منيف بدر عبد الرحمن المنيفى
فجر يوسف محمد الفيلكاوى
فهد محمد فهيد الهاجري
دولة اإلمارات العربية المتحدة
تصميم الغرافيك والوسائط
المتعددة  -جامعة الشارقة
عباس رياض عبدالرضا الهزيم
نيوزيلندا
عبدالله فواز سلطان المرزوق

ةديرجلا
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قبل خراب البصرة!
د .حسن عبدالله جوهر
hasanjohar@hotmail.com
ً
الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي ال ـ ــذي ش ـه ــده ج ـن ــوب الـ ـع ــراق بـ ــدء ا
ً
وانتهاء بمحافظة البصرة،
بمحافظتي النجف وكربالء
حيث ثاني أكبر المدن العراقية ،عكس حالة الغضب غير
المتحمل الذي بلغ أدنى مستويات المعيشة بما في ذلك
المياه الصالحة للشرب اآلدمي ،بحسب رأي المتظاهرين.
قد ال تكون االنتفاضة البصراوية عارمة رغم محاولة
االستغالل اإلعــامــي وسعي البعض إلــى تهويلها عبر
األخبار المضللة في االستيالء على حقول النفط والمنافذ
الحدودية مع الكويت ،واحتالل المباني الحكومية ،وحتى
اإلع ــان عــن سـقــوط الـنـظــام ،إال أنـهــا كــانــت فــي حجمها
ومـضــامـيـنـهــا كــاف ـيــة ل ـهــز أرك ـ ــان ال ـح ـكــومــة ال ـتــي سعت
ألول مــرة إلــى تقبل رســالــة المحتجين ،وأرسـلــت بعض
المساعدات العاجلة ،وأعلنت تخصيص مبالغ ضخمة
لمشاريع مستقبلية في نسخة مكررة لسلوك معظم النظم
العربية التي تخاف وال تخجل من شعوبها.
محافظات الجنوب وخصوصا البصرة تمثل العشائر
ّ
وتجسد صورة نموذجية من التعايش
العربية األصيلة،
الوطني السلمي والمتوارث ،إذ تضم أكبر القبائل وأكثرها
ً
ً
ً
اندماجا مذهبيا بعيدا عن أشكال التعصب الديني ،كما
يشهد ألهاليها أنهم مسالمون إلى أقصى الحدود ،رغم
انفجار هــذا الـهــدوء في حالة الظلم ،كما حــدث في وجه
العثمانيين و مــن بعدهم اإلنكليز فــي انتفاضة ،1920
ً
وأخيرا في االنتفاضة الشعبية ضد نظام البعث عام .1991
ال ـب ـص ــرة أك ـب ــر مـ ــدن الـ ـع ــراق ب ـعــد ال ـعــاص ـمــة ب ـغ ــداد،
وهــي شريان الحياة الــذي يضم معظم حقوله النفطية،
ً
ومـنــذ سـقــوط ص ــدام حسين كــانــت أكـثــر المناطق أمـنــا،
ول ــم تـخـتــرقـهــا ع ـصــابــات الـتـكـفـيــر وج ـم ــاع ــات «داعـ ــش»
اإلرهابية ،وكانت األرض المثالية وذات الطبيعة الجميلة
وجغرافيتها المميزة للبدء بإعادة إعمار عراق جديد على
مــدى عقدين من الزمن ،ورغــم ذلــك تحولت إلــى محافظة
منسية ،وعلى الرغم من تضحيات أهالي البصرة وتلبية
أبنائها نداء الواجب في قتال «داعش» فإن ذلك لم يشفع
ً
ً
لها ،فازدادت فقرا وحرمانا طال حتى التمثيل السياسي
في حكومات المحاصصة الطائفية والعرقية المتعاقبة.
قــد يكون مــن أسهل طــرق ضــرب وتشويه هــذا الحراك
اتهامه بالمندسين ،ولكن إذا كان المندسون في نهاية
المطاف يصطادون في المياه العكرة ،ويتسلقون على آالم
الناس وطموحاتهم ،ويركبون موجة المطالبة الواسعة
بحقوقهم ،فــإن مــن قــام بتعكير المياه وتسبب فــي آالم
ال ـنــاس ومـ ّـهــد النـفـجــار الـغـضــب الشعبي هــو مــن أعطى
الفرصة لهؤالء المندسين والمتسلقين ليستغلوا الموقف،
فـلــم يـكـتـفــوا بـتـحــريــض ال ـنــاس عـلــى إت ــاف ممتلكاتهم
الوطنية ،بل سعوا من خالل بعض الممارسات والشعارات
الــرخـيـصــة إل ــى إح ـيــاء روح االس ـت ـعــداء تـجــاه جيرانهم،
ً
ّ
ومنها الكويت التي تكن للعراق وشعبه عموما والبصرة
ً
خصوصا كل تقدير واحترام لعوامل موضوعية؛ منها
االمتداد القبلي ،وتداخل الكثير من العوائل بين البلدين
من جهة ،وتشابك المصالح ووحدة مفاهيم األمن الوطني
في بعديه الفردي واإلقليمي بينهما من جهة أخرى ،لذا
نتمنى من المسؤولين االتعاظ من درس الجنوب وغضب
البصرة في رسالتها األولــى حتى يتقوا شر خرابها ،ال
سمح الله!

كوينتا جوريسيك*

نهاية األوهام
ّ
روع أداء ترامب في مؤتمره الصحافي في هلسنكي إلى جانب
ّ
بوتين «فوكس نيوز» بحد ذاتها ،فشكل كل تعليق مريع أدلى به
ً
ترامب في المؤتمر الصحافي في هلسنكي تحويرا ألمر سبق أن
أعلنه ،مع أن هذا ال يعني أن تلك التعليقات لم تكن مشينة ،فقد
أفــادت صحيفة «وول ستريت جــورنــال» أن البيت األبيض خطط
ً
لتبني ترامب «مقاربة أكثر تصديا» في المؤتمر الصحافي ،وأن
ً
ً
مساعديه ذهلوا عندما سلك الرئيس دربا مختلفا ،ولكن ما ظن
موظفو البيت األبيض أنه سيحدث بالتحديد؟ وما سبب كل هذا
الغضب اآلن؟
تمحور االستياء من مؤتمر هلسنكي الصحافي في مختلف
األوساط السياسية حول رفض ترامب الصريح اإلقرار بخالصات
وكــاالتــه االستخباراتية الخاصة بشأن التدخل فــي االنتخابات
وتصديقه إنكار بوتين «القوي والحازم» ،فعندما سأله صحافي
أميركي عمن يصدق ،أجــاب تــرامــب« :أتــى إلــي َمــن يعملون معي،
أتى دان كوتس وآخــرون وأخبروني أنهم يعتقدون أنها روسيا،
وهنا الرئيس بوتين قال لي لتوها إنها ليست روسيا ...ال أرى أي
سبب يجعلها كذلك».
سبق أن قلل الرئيس مــن أهمية الخالصة التي توصل إليها
ً
المجتمع االسـتـخـبــاراتــي بـشــأن الـتــدخــل فــي االنـتـخــابــات أيـضــا.
ً
فقد أشــار مــرارا إلــى ما اعتبره إخفاقات استخباراتية في حرب
الـعــراق كــي ّ
يلمح إلــى أن تقييم الحكومة للتدخل الــروســي قــد ال
ً
ً
يكون دقيقا أيضا.
خالف أعضاء جمهوريون كثر في اللجان االستخباراتية في
َ
مجلسي الـنــواب والشيوخ رأي الرئيس ،مشددين على إيمانهم
بتقييم المجتمع االستخباراتي ،فكتب السيناتور جون ماكين في
حام أن المؤتمر الصحافي ُيعتبر «أحد العروض األكثر
تصريح ٍ
ً
خزيا التي قدمها رئيس أميركي في الذاكرة» .ولم يكن المسؤولون
االستخباراتيون السابقون الوحيدين الذين انتقدوا الرئيس ،فقد
نشر مدير االستخبارات الوطنية دان كوتس ،الذي أشرف مكتبه
ً
على التقييم االستخباراتي للتدخل الروسي عام  ،2017تصريحا
ً
حــادا ذكــر فيه« :كنا واضحين بشأن تقييمنا لتدخل روسيا في
انتخابات عام  2016وجهودها الواسعة المتواصلة التي تهدف
إلى تقويض ديمقراطيتنا ،وسنواصل تقديم معلومات موضوعية
ً
وغير منمقة دعما ألمننا القومي».
صحيح أن القمة صورت ترامب وبوتين كندين ،ولكن اتضح أن
ً
ً
بوتين تولى إدارة الدفة ،فقد وصل متأخرا بنحو ساعة ،مرغما
الرئيس األميركي على االنتظار ،وخالل المؤتمر الصحافي ،بدا
تكرار ترامب تطمينات بوتين المختلفة (لــم تتدخل روسيا في
انتخابات عام  ،2016وتسمح روسيا لمسؤوليها باستجواب عمالء
مديرية المخابرات الرئيسة الواردة أسماؤهم في الئحة المتهمين
ً
التي صــدرت يــوم الجمعة) صبيانيا إلــى حــد مــا .كانت المسألة
مسألة قوة وهيمنة .كتب سفير إدارة بوش السابق نيكوالس بورنز
أن «الخالصة األبرز التي نستمدها من هلسنكي ...ضعف ترامب
أمــام بوتين» .وتوافقه الصحف اليمينية ال ــرأي ،فقد حمل مقال
«فوكس» التحليلي العنوان «بوتين يأكل غداء ترامب في هلسنكي»
وعنونت صحيفة « Drudge Reportبوتين يسيطر في هلسنكي».
بعبارات أخرى ،لم يكن سبب االستهجان األكبر ما أعلنه ترامب
بل ظهوره بمظهر الضعيف ،فوفق مفردات اليمين البديل واليمين
ً
الترامبي ،بدا الرئيس خانعا.
ً
ّ
وهنا ينشأ السؤال :بعدما عبر مساعدو ترامب وداعموه ،فضال
عن الجمهوريين في الكونغرس ،عن غضبهم من سلوك الرئيس،
يقدمون على أي خـطــوات لمعالجته؟ يستطيع المساعدون
هــل ِ
ً
والمسؤولون االستقالة احتجاجا ،كذلك يتمتع َمن في الكونغرس
بصالحيات فرع تنسيقي في الحكومة ،فمن الصعب أن نتخيل بعد
مرور سنة ونصف السنة على رئاسته أن يحرك أحد في اإلدارة أو
ً
المؤتمر الجمهوري إصبعا لوقف ترامب ،لكن عدم التحرك اليوم
ً
سيشكل بحد ذاته إعرابا عن ضعف.
* «ذي أتالنتيك»

هوية التعليم ومساره
على المحك

د .مناور بيان الراجحي

أرجوحة :سور الكويت العظيم ()2
لم تنته الدروس العظيمة التي قدمها سمو
األمير في زيارته األخيرة إلى التنين الصيني،
ً
لـتـقــدم لـلـعــالــم كـلــه ن ـمــوذجــا لـلـقــائــد الحكيم
القادر على تحويل الدفة وإنقاذ سفينة الوطن
وتأمينها من األعاصير والمخاطر والقراصنة
ً
ال ـم ـح ـت ـم ـل ـيــن ،وي ـج ــب أن نـ ـ ــدرك ج ـم ـي ـعــا أن
ه ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــدروس ل ـي ـســت ل ـل ـت ـفــاخــر وال ـت ـغ ـنــي
والتطبيل والـفــرحــة ،إنـمــا الـهــدف األســاســي
من استعراضها هو التعلم واستقاء الحكمة
من قائد اإلنسانية وأمير السالم ،فلقد كانت
لنا العديد من الدروس والعبر التي يجب أال
ً
تمر مرور الكرام؛ بل يجب أن تكون لنا درسا
نتعلمه ونعلمه لألجيال القادمة على كيفية
القيادة الحكيمة ،وتغليب مصلحة الوطن،
واإلصـ ـ ــرار عـلــى ال ــرؤي ــة الــوط ـن ـيــة ،وتحقيق
األهداف الوطنية بكل قوة وحكمة وثبات.
نعم يا سادة فمع تولي سمو أمير البالد
الحكم ،وطــرح سموه رؤيته للكويت كمركز
تـجــاري ومــالــي عالمي ،ب ــدأت أحالمنا معه،
وحلمنا بالكويت كمنطقة تجارية محورية
ً
ً
نظرا لدورها التجاري قديما ،ولخبرة أهلها
في أمــور التجارة ،ولموقعها المتميز ،ومع
مرور السنوات تم حشد الطاقات والميزانيات
وتذليل العقبات أمــام الحكومات المتوالية؛
ً
لـكـنـهــا لــأســف ل ــم ت ـقــدم ج ــدي ــدا عـلــى مـســار
ً
التنمية المستهدفة و فـقــا للخطة التنموية
الكويتية  ،2035وأنا هنا ال ألقي باللوم على

الحكومة بقدر مــا ألقيه على كــل الفئات في
المجتمع الكويتي ،فـمــاذا قدمنا خــال هذه
الـسـنــوات؟! وهــذا الـســؤال ليس مــن السهولة
اإلجــابــة عـنــه ،وأعـتـقــد أن ــه يـحـتــاج ال ــى مقال
خــاص نستعرض فيه اإلجــابــة بكل شفافية
وصـ ــدق ووضـ ـ ــوح ،ول ـك ـنــي أعـ ــود إل ــى خطة
التنمية الكويتية وأحالم سمو األمير بتحويل
ال ـكــويــت إل ــى مــركــز ت ـج ــاري وم ــال ــي عــالـمــي،
حيث وصــل بنا األمــر إلــى قولنا باستحالة
تحقيق هــذه الــرؤيــة مع الخطوات المتعثرة
والـمـتـبــاطـئــة مــن األج ـه ــزة الـمـعـنـيــة بتنفيذ
ً
هذه الرؤية ،وكثيرا ما كتبنا عن الحلم الذي
يتبخر وال ــرؤي ــة الـتــي تــذهــب أدراج الــريــاح،
ً
ً
ألنـ ـن ــا ن ـس ـمــع ض ـج ـي ـجــا وال ن ـ ــرى ط ـح ـي ـنــا،
ونــرى كل دول الجوار تسابق الزمن ما بين
اس ـت ـض ــاف ــة «إكـ ـسـ ـب ــو» ،واس ـت ـض ــاف ــة «ك ــأس
الـعــالــم» ،ومـشــروعــات تنموية كبرى عمالقة
«نـيــوم» ،وغيرها من الخطوات الـجــادة نحو
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،وقـ ــد جـلـسـنــا ه ـنــا ف ــي ال ـكــويــت
نتحسر ونمصمص الشفاه وال نرى أي جديد،
وال نقدم أي جديد.
هنا كان الدرس والحكمة من إصرار سمو
أم ـيــر ال ـب ــاد وث ـبــاتــه ع ـلــى رؤي ـت ــه الــوطـنـيــة،
فـفــي الــوقــت ال ــذي تـســرب فـيــه األم ــل مــن بين
ً
أيــدي ـنــا ك ــان سـمــو األم ـيــر ح ــاض ــرا بجيوش
األمـ ــل واإلص ـ ـ ــرار ع ـلــى ال ــرؤي ــة الــوط ـن ـيــة من
أج ــل الـكــويــت العظيمة بـقـيــادتــه الحكيمة،
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إضافات

أ .د .فيصل الشريفي
قبل ساعات من هذه الزيارة كنا نتحدث عن
الركود وعن حاجة الكويت إلى تقديم الجديد،
ً
فـكــان س ـيــدي األم ـيــر كـعـهــدنــا بــه قـ ــادرا على
تقديم الجديد وتحويل الدفة ،وتحقيق األمن
والطمأنينة لشعبه الحبيب ،فمن منا كان
يتوقع ما حدث ،ومن منا كان لديه هذه الرؤية
في تحويل الدفة ،ومن منا كان لديه الفكر في
توفير هــذا التمويل االستثماري الكبير من
التنين الصيني ،هذه كلها دروس مستفادة
على مستوى السياسة واالقتصاد واإلدارة
وال ـق ـيــادة الـفـعــالــة ،يـجــب أن نـتــوقــف عندها
بــا لــدرس والتحليل لنتعلم منها ونعلمها
ألجيالنا القادمة.
فــال ـكــويــت ف ــي زيـ ـ ــارة واحـ ـ ــدة اسـتـطــاعــت
تحقيق ق ـفــزة ت ـجــاريــة واق ـت ـصــاديــة عمالقة
ب ــال ـش ــراك ــة م ــع إحـ ـ ــدى الـ ـق ــوى االق ـت ـص ــادي ــة
العالمية ،وأثبتت للعالم أنها ال تجري في
فلك أح ــد ،وإنـمــا تـجــري فــي فلك مصلحتها
ومصلحة شعبها ،وأنها قادرة على تحقيق
ال ـح ـي ــاد اإلي ـج ــاب ــي والـ ــوقـ ــوف ع ـلــى مـســافــة
متساوية فــي ظــل الـصــراعــات التي ال تسمن
وال تغني من جوع ،وأنها قادرة على تحقيق
رؤا ه ــا المستقبلية وخططها التنموية في
ظل القيادة الحكيمة لزعيم اإلنسانية وأمير
السالم األب والحكيم والمعلم الشيخ صباح
األحـمــد الـجــابــر الـصـبــاح ،حفظه الـلــه ورعــاه
وسدد خطاه.

faisal.alsharifi@hotmail.com
بعد أن اتضحت معالم رؤيــة سمو األمـيــر بتحويل دولــة
الكويت إلى مركز مالي واقتصادي لتحط بركابها على ضفاف
«ال ـح ــزام وال ـطــريــق» بـمـشــاريــع اسـتـثـمــاريــة عـمــاقــة تتجاوز
الـ 450مليار دوالر وبفوائد مالية جاذبة للمستثمر األجنبي
والمحلي ،والتي من شأنها توفير أكثر من ربع مليون وظيفة.
هذه األرقام تحتاج إلى وقفة جادة تتماشى وخطة التنمية
( ،)35خصوصا فيما يتعلق بإعداد القوى البشرية وكيفية
تحضيرها وتهيئة الظروف المناسبة نحو توجيه الشباب
الكويتيين إلى تلك الفرص ،سواء من خالل تأهيلهم لدخول
ً
عالم المشاريع الصغيرة أو إعدادهم دراسيا لالنخراط في
سوق العمل متى بدأ التنفيذ الفعلي للمشاريع.
نقاط مهمة ذكــرهــا النائب األول لمجلس ال ــوزراء الشيخ
ناصر صباح األحمد في مداخالته التي قدمها خالل أعمال
«ملتقى الكويت لالستثمار» مــن ال ـضــروري التوقف عندها
وف ــي مقدمتها مــا ذك ــره مــن ضـ ــرورة تغيير
والـتـمـعــن فيها ِ
ً
النظام التعليمي وعادات المجتمع ،رادفا حديثه بعبارة ،إذا لم
ّ
ّ
نجهز أنفسنا لعام  2035فسنخسر الكثير
يتحسن أداؤنا ولم
وسنحظى باحترام أقل من العالم ،وأن األمور السياسية تأتي
ً
وتذهب ولكن ما سيسود ويهيمن دائما هو العنصر البشري.
عندما يصرح الرجل األول والمسؤول عن ملف تطوير الجزر
والمعني بمتابعة رؤيــة (الـكــويــت  )35بــأن تطوير منظومة
التعليم يأتي في المقام األول ،وأن العنصر البشري هو من
يهيمن على ما ســواه من قضايا التنمية ،هنا فقط نــدرك أن
الشيخ ناصر قد وضع يده على الجرح ،وهنا ندرك أن ملف
التعليم سيحظى بمتابعة غير عادية خالل السنوات القادمة.
بالنظر إلى تراجع مؤشرات التعليم بدولة الكويت بتجرد
وبال حساسية نجد أن هذا الملف يحتاج إلى عملية جراحية
كبيرة تبدأ بتطوير المنظومة التعليمية ،مقرونة بقياس
كفاء ة مخرجات التعليم وجودتها لتطول جناحي التعليم
العام والجامعي.
فيما يخص التصنيف العالمي للجامعات نجد تراجع
جامعة الكويت خالل السنوات الماضية ألسباب يمكن تدارك
بعضها على المدى القصير ،حيث أضم صوتي إلى ما ذهب
إلـيــه األس ـتــاذ الــدكـتــور ط ــارق الــدويـســان عــن إمكانية دخــول
جامعة الكويت إلــى قائمة أفضل  500جامعة على مستوى
العالم.
بالرغم من التسهيالت التي تقدمها دولة الكويت للجامعات
الـخــاصــة مـقــارنــة ببعض مثيالتها فــي الــوطــن الـعــربــي فــإن
األخ ـيــرة لــم تـقــدم مــا يشفع لها كشريك استراتيجي ،حيث
اح ـت ـلــت مـعـظـمـهــا ال ـم ــرات ــب األخـ ـي ــرة أو خ ــرج ــت م ــن قــوائــم
التصنيف العالمي للجامعات.
نــأتــي إل ــى الـهـيـئــة ال ـعــامــة للتعليم التطبيقي وال ـتــدريــب
المؤسسة التي تنتظر قرار فك االرتباط ،والتي مهما فعلت
سـتـظــل عـلــى وضـعـهــا ال ـحــالــي ب ـعــدم قــدرت ـهــا عـلــى مـســايــرة
متطلبات التصنيف العالمي للجامعات رغم أن بعض كلياتها
ومعاهدها تحصلت على االعتماد األكاديمي لكنه لن يشفع
ً
لها بالمضي قدما نحو العالمية ،وذلك لصعوبة تطبيق الكثير
من معايير التصنيف العالمي سواء للكليات أو المعاهد.
إن ك ــان ــت ال ـح ـكــومــة جـ ــادة ف ــي تـنـفـيــذ رؤي ـت ـهــا ( )35فمن
ال ـ ـضـ ــروري تـفـعـيــل دور ال ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى لـلـتـعـلـيــم بــرســم
السياسات العامة لمؤسسات التعليم ،وإلى إعادة النظر في
احتياجات ســوق العمل المستقبلية مــن مـخــر جــات جامعة
الكويت والتطبيقي والجامعات الخاصة ومبتعثي التعليم
العالي وديوان الخدمة المدنية.
ودمتم سالمين.

د .محمد بن ّ
عصام السبيعي

لكويت خضراء

مجلس التعاون في مفترق طرق ()2-1
تعصف بمجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ أكثر من عام
أخطر أزمة في تاريخه ،أزمة لربما تأتي على أسس التعاون وعلى
كل بناء اندماجي شيد عليها ،على أن تمحيصا ألسس مشروع
االندماج اإلقليمي التي وضعت قبل سبعة وثالثين عاما ليعيد
تلك األزمــة عرضا ألســس لم تــؤت حقها من المتانة؛ مما جعلها
مكمن محن محتملة ،من شأنها ،إن لم تشعل أزمات أخرى ،أن تشد
مسيرة العمل المشترك إلى الوراء.
الحديث هنا سيقتصر على ثالث منها:
أوالها تحوم حول هوية المجلس ذاته بوصفه ممثال لشعوبه،
فالمجلس ينتسب إ لــى مـيــاه الخليج ،مما انعكس على شعوبه
التي أصبحت تعرف منذ ذلك الحين بشعوب الخليج ،وعلى غرار
اصطالح الشرق األوسط لعل مثل هذا االختيار الذي جرى على عجل
قد استعار مباشرة من أدبيات أجنبية اسم بحر كان بكامل ضفتيه
مسرحا لمطامع ومصالح قوى أجنبية ،ومناطق الخليج والشرق
األوســط تمثل بدقة مغزى ما اصطلح عليها ،وتخدم حتما فهم
واضعيها لمصالحهم ،غير أنها ال تطابق في هذه الحال جغرافية
المجلس وال تاريخ شعوبه ،بل قد كانت وما زالت تفتح للمجلس
بابا لمتاعب هو في غنى عنها.
ً
ففضال عن أن ليس في مياه الخليج تاريخيا ما يشكل آصرة
و ثـقــى بين شـعــوب المجلس ،و لــم يكن مسرحا لمعظم تفاعلها،
ونعني بشعوب المجلس مثلث الخليج ،البحر األحمر وبحر العرب،
فضال عن ذلك فإن االنتساب إلى مياه دولية هي حالة شــاذة في
المنظمات االندماجية المقارنة ،أضف إلى ذلك أن جغرافية دول
المجلس ال تعكس موقعا مركزيا للخليج ،فسواحل المملكة العربية
السعودية على البحر األحمر تمثل أكثر من ضعفي سواحلها على
الخليج ،بــل إن ســواحــل المملكة على البحر األحـمــر هــي األطــول

على ضفتي ذلك البحر الذي يمثل بحق شريانا للعالم ولشعوب
المملكة ،كما أن أغلب سكانها يتركزون في الحجاز وهضبة ونجد
وما بينهما ،وكذلك األمر لسلطنة عمان التي ليس لها على الخليج
سوى جانب من رأس مسندم المنفصل عن الوطن األم ،الذي تمتد
ســواحـلــه عـلــى خليج عـمــان وبـحــر ال ـعــرب لضعف ط ــول الساحل
العربي للخليج ،وهنا في عمان وهناك في السعودية أكاد أجزم
أن مجاميع من شعوب لم تر الخليج ولم تقم معه أي عالقة هوية
أو تاريخ أيا كانت.
وفـضــا عــن ذلــك فــإن جعل الخليج عنوانا لمنظمة اندماجية
تغطي ما يسمى السياسات العليا والدنيا ألعضائها ،أو قل تقنن
كل صغيرة وكبيرة ،جعل من دول أخرى ،مشاطئة للخليج ،ال سيما
إي ــران ذات الشريط الساحلي الــذي يفوق ســواحــل أي مــن أعضاء
المجلس ،مدعوة دائما للخوض فيه ،األمــر الــذي يبدو مشروعا
ويصعب دبلوماسيا التنكر لــه ،و هــو أ مــر طالما سبب إ حــرا جــا
وصداعا مزمنا لعمل المجلس والقيمين عليه.
فالخليج ليس بحال بحيرة عربية كما البحر األحمر إلى حد ما،
بل مناصفة بينهم وبين غيرهم ،ولذا فهوية المجلس تعاني أزمة
قد ال يعيها البعض ،وخــروج من تلك األزمــة نحو آفاق أرحب من
االندماج يبدو لي مرتبطا بإعادة النظر في نسبة المجلس والبحث
عن هوية أخرى تعكس بنقاء ما يربط حقا بين شعوبه ،أكان ذلك
عرقهم العربي أو جزيرتهم التي تحملهم منذ أن وجدوا.
يتبع،،،

محمد العويصي

نساء من أهل الجنة
يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
في الحديث الشريف" :أال أخبركم بنسائكم
من أهل الجنة؟ الودود ،الولود ،العؤود على
زوجها ،التي إذا آذت أو أوذيت ،جاءت حتى
تأخذ بيد زوجها ،ثم تقول والله ال أذوق
غمضا حتى ترضى".
ه ــذه بـعــض ص ـفــات ال ــزوج ــة الـصــالـحــة
التي أخبر عنها المصطفى ،عليه الصالة
والسالم ،وهي الــودود والولود والعؤود،
ومـ ـعـ ـن ــى الـ ـ ـ ـ ــودود ب ـف ـت ــح ال ـ ـ ـ ــواو الـ ــزوجـ ــة
الـمـتـحـبـبــة إلـ ــى زوجـ ـه ــا ال ـت ــي إذا أمــرهــا
أطاعته ،وإذا نظر إليها سرته ،وإذا غاب
عنها حفظته في نفسها وماله ،وال تؤذيه
بقول أو فعل وال تخرج من بيتها إال بإذنه،
فإن فعلت لعنتها مالئكة السماء ومالئكة
الرحمة ومالئكة العذاب حتى ترجع.
والولود هي الزوجة التي ترغب في كثرة
اإلنجاب وال تتعذر بالعزوف عنه بدعوى
عدم التفرغ بسبب عملها أو خوفها على
جمالها وجسمها ،وال ـعــؤود هــي الزوجة
ُ
الـتــي إذا ظـلـمــت قــالــت لــزوجـهــا ه ــذه يــدي
بيدك ال أذوق غمضا حتى ترضى.
وهـنــا يـتـبــادر إلــى الــذهــن س ــؤال مـفــاده:

هل توجد زوجة بهذه الصفات التي ذكرها
رسولنا الكريم في زماننا هذا؟!
طرحت سؤالي على أحد األزواج فأجاب:
"زوجتي حافظة لكتاب الله كامال ،وتؤدي
الصلوات الخمس في وقتها وذهبت إلى
ال ـحــج مــرت ـيــن ،وال ـع ـمــرة ع ـش ــرات ال ـم ــرات،
وت ـ ـ ـصـ ـ ــوم رم ـ ـ ـضـ ـ ــان والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوع وت ـ ـخـ ــرج
زك ـ ـ ــاة أم ــوالـ ـه ــا وتـ ـتـ ـص ــدق ع ـل ــى ال ـف ـق ــراء
وال ـم ـح ـتــاج ـيــن ،وت ـح ـضــر دروسـ ـ ــا ديـنـيــة
مرتين في األسبوع ،ومع كل هذه العبادات
وال ـط ــاع ــات ال ـتــي تــؤدي ـهــا ال تــوجــد فيها
صفة واحدة من هذه الصفات التي ذكرها
رســول ـنــا مـحـمــد ،صـلــى ال ـلــه عـلـيــه وسـلــم،
فهي غير ودود بــل تـقــول لــي إنــي أكــرهــك،
وال ترغب في كثرة اإلنجاب خشية الفقر،
وفي مرة من المرات حملت بالخطأ فزعلت
وغـضـبــت ألن ـهــا غـيــر راغ ـبــة فــي اإلن ـجــاب،
وإذا ز عـلــت منها بسبب لسانها ا لـجــارح
وعصبيتها الـشــديــدة وهـجــرانـهــا لــي فإن
التفكر باالعتذار أو الــرجــوع لتضع يدها
في يدي وتقول ال أذوق غمضا حتى ترضى
مستحيل ،بــل تـنــام قــريــرة العين وصــوت
شخيرها يصل إلى غرف أوالدها".

ديـنـنــا اإلســامــي دي ــن سـلــوك ومعاملة
وأخ ـ ــاق ول ـيــس م ـجــرد ع ـب ــادة ف ـقــط ،كما
يفعل بعض الناس اآلن ،يقول عليه الصالة
والسالم" :إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق"،
ويخبرنا عليه الصالة والسالم عن امرأة من
أهل النار دخلتها بسبب أذيتها لجيرانها
بلسانها ،فكيف بالزوجة المتدينة التي
تؤذي زوجها بلسانها وهجرها له؟
ال ــزوج ــة ال ـصــال ـحــة ال ـت ــي ت ـخ ــاف ربـهــا
تـجـتـهــد وتـتـفـنــن ف ــي كـســب رض ــا زوجـهــا
وعدم أذيته ألنه جنتها ونارها ،عن معاذ
بــن جـبــل رض ــي الـلــه عـنــه ق ــال :ق ــال رســول
الله صلى الله عليه وسلم" :ال تؤذي امرأة
زوجها في الدنيا إال قالت زوجته من الحور
العين :ال تؤذيه قاتلك الله ،فإنما هو عندك
دخ ـيــل يــوشــك أن ي ـفــارقــك إل ـي ـنــا" ،وع ــن أم
سلمة رضــي الـلــه عنها قــالــت :قــال رســول
الله صلى الله عليه وسلم" :أيما امرأة ماتت
وزوجها راض عنها دخلت الجنة".
هذه بعض صفات الزوجة الصالحة التي
يطيب بها العيش ،وال بد من األخذ بها لكي
تستقيم وتدوم بها الحياة الزوجية.

دانة الراشد
للتخضير أهمية كبرى في تنقية الهواء والحد من تلوثه،
وكذلك التقليل من درجة الحرارة بشكل ملحوظ ،ونحن في
أمس الحاجة إلى ذلك ،حيث تحتل الكويت المرتبة العاشرة
ً
ً
عالميا في درجة تلوث الهواء وذلك وفقا لمنظمة الصحة
العالمية ،مما يسبب العديد من المشاكل الصحية لقاطنيها.
(ال ـجــريــدة 20 ،نــوفـمـبــر  .)2013كــذلــك ف ــإن كـثــرة الـسـيــارات
والـمـبــانــي اإلسمنتية الضخمة ساهمت فــي زي ــادة درجــة
الحرارة بشكل كبير.
تحويل األراضي الصحراوية إلى واحات خضراء أصبح
ً
ممكنا في عصرنا ،وذلــك بفضل التقنيات الحديثة ،فعلى
ً
سـبـيــل ال ـم ـثــال اب ـت ـكــرت الـصـيــن مـعـجــونــا يـجـعــل األراض ــي
الصحراوية خصبة ،وهو مكون من عناصر طبيعية ،حيث
تم استخدام هذه التقنية للقضاء على التصحر في منغوليا.
(قناة  CGTN America 13سبتمبر .)2017
هنالك العديد من الطرق واألساليب التي من الممكن أن
تجعل الكويت خضراء ،فاالستعانة بالخبراء والمختصين
لتحديد أنواع النباتات التي يمكنها أن تتعايش في المناخ
ً
ال ـص ـح ــراوي -وال ـتــي غــال ـبــا مــا تــوجــد عـلــى دائـ ــرة الـعــرض
الجغرافية نفسها -هو أحد الحلول الذكية التي نرى النتائج
اإليجابية لتطبيقها في الدول الخليجية الشقيقة.
ً
واحتذاء بالعديد من هذه الدول الشقيقة يمكن التعاقد مع
الشركات المختصة في زراعة وتخضير المدن ،ويستحسن
ً
أن يكون ذلــك مقرونا بإعادة التصميم الحضري للمدينة
بشكل مالئم ،باإلضافة إلى تظليل مناطق المشاة وإضافة
النوافير لتلطيف األج ــواء ،كذلك فــا بــد مــن الـحــرص على
العناية المستمرة والدورية بهذه النباتات واألشجار.
كــذلــك فــإن دعــم الـمــزارعـيــن المحليين وتـقــديــر جهودهم
ضرورة ،حيث تبرع المزارع ناصر العازمي بـ 100ألف شتلة
من مزرعته المميزة ضمن حملة أطلقها تحت اسم «شتلة
للتخضير»( .الوطن 20 ،نوفمبر .)2015
لـقــد ت ـحــدى الـمـسـتـحـيــات وزرع ال ـعــديــد مــن الـنـبــاتــات
والـفــاكـهــة وال ـخ ـضــراوات الـتــي كــان يظن أغلبنا أن نموها
في الكويت أمـ ٌـر مستبعد ،ذلــك كله مجهود فــردي رائــع قل
ً
ً
نظيره ،ويمكن أن ُيحدث تغييرا هائال إذا ما تمت االستعانة
بـهــذه الـخـبــرات بـصــورة رسمية ،ويمكننا دعــم المزارعين
ً
المحليين أيـضــا عــن طــريــق ش ــراء المنتجات المحلية من
فاكهة وخضراوات.
ً
أيضا ال بد من وضع حد القتالع األشجار والصيد الجائر
وقتل ما تبقى لنا من بيئة طبيعية ،وذلــك عن طريق نشر
الــوعــي فــي وســائــل اإلع ــام ،وســن وتطبيق الـقــوانـيــن التي
تشجع الزراعة ،وتحد من أيادي التخريب التي قد تمسها،
وال بد أن تتم تنمية الوعي البيئي منذ الصغر كي يصبح
ً
ً
جزءا مهما من ثقافة األجيال القادمة.
ً
ً
هذه المقترحات أصبحت إجــراء اعتياديا في الكثير من
دول العالم المتقدمة ،وما زلنا نحن نراها مستحيلة على
الرغم من توافر المصادر المادية التي يمكن أن تدعم هذه
ً
الرؤية بشكل كبير وتجعل الكويت مكانا أكثر سعادة وجماال
ً
وصحة لنا جميعا ،فليكن الوطن أهم من الجشع والمصالح
الشخصية.
• «فقط عندما يتم اقتالع الشجرة األخيرة ،وعندما تؤكل
آخر سمكة ،ويتسمم آخر نهر ،ستدرك أنه ال يمكنك أن تأكل
المال!»( .آالنس أبوموساوين).

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

السوق العام

5.210

قـ ـ ـ ــررت ل ـج ـن ــة ال ـم ـت ــاب ـع ــة ال ـ ــوزاري ـ ــة
المشتركة المنبثقة عــن منظمة ا لــدول
المصدرة للنفط (أوبك) وباقي المنتجين
عقد اجتماعات شهرية ،لمراقبة أوضاع
ســوق الـنـفــط عــن كـثــب ،بـهــدف تحسين
استقرار السوق.

ً
البرميل الكويتي ينخفض  61سنتا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي  61سنتا في تداوالت أمس األول،
ليبلغ  69.01دوالرا ،مقابل  69.62دوالرا للبرميل في تداوالت الثالثاء،
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وذكـ ـ ـ ــرت أمـ ــانـ ــة «أوبـ ـ ـ ـ ــك» ،فـ ــي ب ـيــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ق ـ ـ ـ ــررت ع ـقــد
اجتماعات شهرية فــي فيينا ،أو عبر
دائرة تلفزيونية مغلقة ،لتبادل وجهات
ال ـن ـظ ــر ح ـ ــول أوضـ ـ ـ ــاع س ـ ــوق ال ـن ـف ــط،
واآلف ــاق القصيرة والمتوسطة األجــل
بالنسبة للسوق.
وأضاف البيان أن اللجنة استعرضت
فــي اجـتـمــاعـهــا ،ال ــذي عـقــد عـبــر دائ ــرة
تلفزيونية مغلقة في سابقة هي األولى
م ــن ن ــوع ـه ــا ،الـ ـتـ ـط ــورات األخـ ـيـ ــرة فــي
ال ـســوق ،واطـلـعــت عـلــى تـقــريــر اللجنة
الـفـنـيــة الـمـشـتــركــة الـمـعـنـيــة بـمــراقـبــة
مستويات اإلن ـتــاج ،وم ــدى مطابقتها
إلعــانــات ال ــدول الـمـشــاركــة فــي اتـفــاق

السوق األول السوق الرئيسي

5.353

4.952

2.540 2.842 3.295

«أوبك» وبقية المنتجين يقررون عقد اجتماعات
شهرية لمراقبة أوضاع السوق
التعاون بشأن مستوى اإلنتاج لشهر
يونيو .2018
وكشفت اللجنة أن الــدول المشاركة
ف ــي اتـ ـف ــاق ال ـت ـع ــاون ح ـق ـقــت مـسـتــوى
مطابقا وصل الى نسبة  121في المئة
ف ــي ي ــون ـي ــو الـ ـم ــاض ــي ،م ـض ـي ـفــة ان ـهــا
اط ـل ـع ــت أي ـض ــا ع ـل ــى ظ ـ ــروف ال ـس ــوق،
ومـسـتــويــات اإلن ـتــاج ال ـفــردي للبلدان
خالل يوليو الجاري.
وأكـ ــدت قـنــاعـتـهــا أن األداء ال ـعــام لن
ينحرف عن توافق  100في المئة ،وهو
المستهدف بالقرار الذي تم التوصل إليه
فــي االجـتـمــاع الـ ــوزاري الــرابــع لمنظمة
الدول المصدرة للنفط وغير األعضاء في
المنظمة في  23يونيو الماضي.

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

«الخليج» يربح  26.8مليون
دينار في النصف األول

وتــأسـســت لجنة المتابعة الــوزاريــة
المشتركة المنبثقة عــن (أوب ــك) وباقي
ال ـم ـن ـت ـج ـيــن ب ـن ــاء ع ـل ــى قـ ـ ــرار ال ـمــؤت ـمــر
الوزاري رقم ( )171لمنظمة «أوبك» في 30
نوفمبر  ،2016ثم إعالن التعاون الالحق
الذي تم تقديمه في االجتماع المشترك
ب ـيــن مـنـظـمــة ال ـ ــدول ال ـم ـص ــدرة للنفط،
وباقي المنتجين في  10ديسمبر .2016
وم ــن خ ــال اإلع ـ ــان قـ ــررت  11دول ــة
منتجة من خارج «أوبك» ،اضافة الى 13
ً
دولة عضوا في المنظمة ،إجراء تعديالت
طوعية على اإلن ـتــاج تبلغ حــوالــي 1.8
مليون برميل يوميا كجزء من الجهود
الرامية إلى تسريع استقرار سوق النفط
العالمي.

أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـنـ ـ ــك ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج
الكويتي الخميس تحقيقه
أرباحا صافية بلغت 26.8
م ـل ـيــون دي ـن ــار (ن ـحــو 88.4
مليون دوالر) في النصف االول من
ع ــام  2018بربحية للسهم قــدر هــا
 9.2فلوس.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ،ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ن ـشــر
على الموقع اإللكتروني لبورصة
الكويت ،إن األرباح الصافية للبنك
ن ـمــت بـنـسـبــة  17.8ف ــي ال ـم ـئــة في
ال ـن ـصــف االول م ــن  ،2018مـقــارنــة
بالفترة المماثلة من عام .2017
وأضاف أن اجمالي الموجودات
ب ـلــغ ف ــي ن ـهــايــة ال ـن ـصــف االول من
 2018ن ـح ــو  5.8مـ ـلـ ـي ــارات د ي ـن ــار
(نحو  19مليار دوالر) بنمو نسبته

 3.6في المئة مقارنة بالفترة ذاتها
من .2017
وأوضـ ـ ــح أن األرب ـ ـ ــاح ف ــي الــربــع
الثاني مــن  2018بلغت  16مليون
دي ـن ــار (ن ـحــو  52.8م ـل ـيــون دوالر)
بنمو نسبته  19.4في المئة مقارنة
بالفترة ذاتـهــا مــن  ،2017فــي حين
ب ـل ـغــت رب ـح ـيــة ال ـس ـهــم  5.5فـلــوس
بــالــربــع ال ـثــانــي بـنـسـبــة نـمــو 19.6
فــي الـمـئــة عــن الـفـتــرة المماثلة من
عام .2017

مؤشرات البورصة تقفل خضراء والسيولة  18.4مليون دينار
تركز التداوالت على األسهم المعلنة نتائجها المالية الفصلية
علي العنزي

تراجع التركز في التداول على
أسهم بيتك وأهلي ومتحد
وبقية األسهم القيادية مما
أضعف السيولة لتتوقف عند
مستوى  18.4مليون دينار.

سجلت المؤشرات الرئيسية
ً
الثالثة لبورصة الكويت ارتفاعا
فــي تـعــامــات الجلسة األخـيــرة
من هذا األسبوع ،أمس ،إذ ارتفع
مؤشر السوق العام بنسبة 0.11
ف ــي ال ـم ـئ ــة تـ ـع ــادل  5.81ن ـقــاط
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 5210.85
نقاط وسط سيولة  18.4مليون
ديـنــار ،وبكمية أسهم متداولة
 89.6م ـل ـي ــون س ـه ــم ن ـف ــذت مــن
خــال  3935صفقة ،كــذلــك ربح
م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق األول بـنـسـبــة
 0.14فــي المئة هــي  7.62نقاط
ً
مـقـفــا عـلــى مـسـتــوى 5353.02
نقطة بسيولة  15.2مليون دينار
وبـكـمـيــة أس ـهــم م ـت ــداول ــة 41.1
مـلـيــون سـهــم نـفــذت عـبــر 2102
ص ـف ـق ــة ،ونـ ـم ــا م ــؤش ــر ال ـس ــوق
ً
الرئيسي بنسبة محدودة جدا
هي  0.05في المئة تساوي 2.53
ن ـق ـطــة ل ـي ـس ـت ـقــر ع ـن ــد مـسـتــوى
 4952.96ن ـق ـطــة ب ـس ـيــو لــة 3.2
مــاي ـيــن دي ـن ــار وبـكـمـيــة أسـهــم
متداولة  48.5مليون سهم نفذت
من خالل  1833صفقة.

إعالنات األرباح
تـ ــركـ ــزت تـ ـع ــام ــات ب ــورص ــة
الـ ـك ــوي ــت أمـ ـ ــس ع ـل ــى األسـ ـه ــم،
ا لـتــي أ عـلـنــت نتائجها المالية
ً
أمــس األول ،وخـصــوصــا أسهم
قطاع البنوك ،برقان والخليج،

ً
ً
وال ـ ـتـ ــي س ـج ـل ــت ن ـ ـمـ ــوا م ـم ـي ــزا
ل ـ ـ ــأول ب ـن ـس ـب ــة  30فـ ــي ال ـم ـئــة
مقارنة مع الفترة المقابلة من
الـعــام الـمــاضــي ،بينما نشطت
أسـهــم هيومن ســوفــت وآالفـكــو
عـ ـل ــى وق ـ ـ ــع إعـ ـ ــانـ ـ ــات م ـمــاث ـلــة
ً
خصوصا لألخير ،الــذي سجل
ً
ً
ارتفاعا جيدا وسيولة أعلى من
معدالتها السابقة.
فــي الـمـقــابــل ،تــراجــع الـتــركــز
ف ــي الـ ـت ــداول ع ـلــى أس ـهــم بيتك
وأ هـلــي ومتحد وبقية األسهم
القيادية مما أضعف السيولة
ل ـت ـتــوقــف ع ـل ــى م ـس ـت ــوى 18.4
مليون دينار وهي األدنى خالل
أكثر من أسبوعين واستطاعت
المؤشرات الثالثة اإلقفال على
ال ـ ـلـ ــون األخـ ـ ـض ـ ــر ،لـ ـك ــن بـشـكــل
محدود.
ً
خليجيا ،تباين أداء مؤشرات
األسواق المالية في دول مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي إذ ربـحــت
مـ ــؤشـ ــرات ال ـك ــوي ــت وأب ــوظ ـب ــي
والبحرين ،فــي حين تراجعت
وبـ ـشـ ـك ــل م ـ ـ ـحـ ـ ــدود ومـ ـتـ ـق ــارب
مؤشرات السعودية ودبي وقطر
ومسقط وسط استقرار أسعار
النفط عند أد ن ــى مستوياتها،
ً
إذ بـقــي بــرنــت ح ــول  71دوالرا
ل ـل ـب ــرم ـي ــل وت ـ ــراج ـ ــع نــاي ـم ـكــس
ً
إلــى ح ــدود  67دوالرا للبرميل
وت ـ ــداول الـنـفــط الـكــويـتــي أدنــى
ً
م ـس ـتــوى  70دوالرا لـلـبــر مـيــل

ولـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى م ـن ــذ ح ــوال ــي
شهرين.

أداء القطاعات
تـ ـل ــون ــت الـ ـقـ ـط ــاع ــات ب ــال ـل ــون
األخ ـ ـضـ ــر فـ ــي ج ـل ـس ــة أم ـ ـ ــس ،إذ
ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات
ه ــي س ـل ــع اس ـت ـه ــاك ـي ــة ب ـ ـ 25.6

نقطة وتأمين بـ  12نقطة ومواد
أس ــاس ـي ــة ب ـ ـ  2.4ن ـق ـطــة وب ـن ــوك
بـ  1.7نقطة وخدمات مالية بـ 1.1
نقطة وات ـصــاالت ب ـ  0.91نقطة،
بينما انخفضت مؤشرات أربعة
ق ـط ــاع ــات ه ــي عـ ـق ــار ب ـ ـ  3ن ـقــاط
وخدمات استهالكية بـ  1.7نقطة
وص ـنــاعــة ب ـ ـ  1.3نـقـطــة والـنـفــط
ال ـغــاز بـ ـ  0.88نـقـطــة ،واسـتـقــرت

مـ ــؤشـ ــرات ث ــاث ــة قـ ـط ــاع ــات هــي
ت ـك ـنــولــوج ـيــا وم ـن ــاف ــع ورع ــاي ــة
صحية وبقيت دون تغير.
وت ـ ـصـ ــدر سـ ـه ــم ال ـم ـت ـكــام ـلــة
قــائـمــة األس ـهــم األك ـثــر قـيـمــة إذ
ب ـل ـغ ــت تـ ـ ــداوالتـ ـ ــه  2.4م ـل ـيــون
دينار وبارتفاع بنسبة  1.4في
المئة تــاه سهم بيتك بـتــداول
 2.3مليون دينار وبقي السهم

ً
م ـس ـت ـق ــرا دون ت ـغ ـيــر ث ــم سـهــم
ً
وطني متداوال  1.9مليون دينار
وبتراجع بنسبة  0.12في المئة
ً
ورابعا سهم أهلي متحد بتداول
 1.8مليون ديـنــار وبانخفاض
ً
بنسبة  0.47فــي المئة وأخـيــرا
سهم برقان بتداول  1.6مليون
ديـ ـن ــار وب ــارتـ ـف ــاع بـنـسـبــة 5.7
في المئة.

وم ـ ــن ح ـي ــث ق ــائ ـم ــة األس ـه ــم
ً
األك ـ ـثـ ــر ك ـم ـي ــة ج ـ ــاء أوال سـهــم
المستثمرون إذ تــداول بكمية
ب ـ ـل ـ ـغـ ــت  10.6مـ ــا ي ـ ـيـ ــن س ـه ــم
وبــأربــاح بنسبة  1.3فــي المئة
ً
وج ــاء ثانيا سهم أهـلــي متحد
بـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول  8.7مـ ــا ي ـ ـيـ ــن س ـهــم
وبتراجع بنسبة  0.47في المئة
ً
ً
وجاء ثالثا سهم برقان متداوال
 6م ــايـ ـي ــن سـ ـه ــم وب ـم ـك ــاس ــب
ب ـن ـس ـبــة  5.7فـ ــي ال ـم ـئ ــة وجـ ــاء
ً
رابـ ـع ــا س ـهــم خـلـيــج ب ب ـتــداول
 5.6ماليين سهم وبنمو بنسبة
ً
 0.79فــي الـمـئــة وج ــاء خــامـســا
سهم االثمار بتداول  3.8ماليين
سـهــم وبــانـخـفــاض بنسبة 0.3
في المئة.
وتصدر قائمة األسهم األكثر
ً
ارتفاعا سهم مواشي إذ ارتفع
بنسبة  20.4في المئة تاله سهم
تحصيالت بنسبة  10في المئة
ثم سهم فنادق بنسبة  9.2في
ً
ال ـم ـئ ــة ورابـ ـ ـع ـ ــا س ـه ــم وربـ ـ ــة ت
ً
بنسبة  9في المئة وأخيرا سهم
العقارية بنسبة  7.6في المئة.
ً
وكان أكثر األسهم انخفاضا
س ـ ـهـ ــم ق ـ ـيـ ــو يـ ــن أ إذ ا ن ـخ ـف ــض
بنسبة  7.5في المئة تاله سهم
تنظيف بنسبة  6.8في المئة ثم
سهم عقار بنسبة  6.3في المئة
ً
ورابعا سهم كميفك بنسبة 4.1
ً
ف ــي ال ـم ـئــة وأخـ ـي ــرا س ـهــم زيـمــا
بنسبة  3.5في المئة.

أخبار الشركات
«جي إف إتش» تؤكد عدم انكشافها على «أبراج»
أكدت مجموعة «جي إف إتش» أنه ليس لديها أي انكشاف على
مجموعة «أبراج».
وقالت المجموعة ،إنها قامت بالتوقيع لشراء حصة مجموعة
«أبراج» في شركة «ذي أنترتينر».

 ...و«الصناعات» تنفي انكشافها
ش ـ ــددت ش ــرك ــة ال ـص ـنــاعــات
الــوط ـن ـيــة ال ـقــاب ـضــة ع ـلــى أنــه
ليس لديها أي انكشاف على
ً
م ـج ـمــوعــة «أبـ ـ ـ ـ ــراج» ،ع ـل ـم ــا أن
لــديـهــا مـســاهـمــة مـسـتـقـلــة في
شركة  kes power limtedمع
مساهمين آخرين ،بينهم إحدى
ال ـشــركــات الـتــابـعــة لمجموعة

«أب ـ ـ ـ ـ ـ ــراج» ،وه ـ ـ ــذه ال ـم ـســاه ـمــة
مسجلة باسم إحدى الشركات
التابعة لمجموعة الصناعات
الوطنية ،كما أن المساهمين
اآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن فـ ـ ــي ت ـ ـلـ ــك الـ ـش ــرك ــة
م ـس ـج ـل ــة أس ـه ـم ـه ــم ب ــأس ـم ــاء
مستقلة.

«المغاربية» تخسر  24.92ألف دينار
بلغت خسائر شركة الخليجية المغاربية القابضة في الفترة
المالية المنتهية فــي  2018/6/30نحو  24.92ألــف ديـنــار بمقدار
 0.17فلس للسهم ،مقارنة بتسجيلها خسائر بقيمة  9.85آالف
دينار بواقع  0.07فلس للسهم في الفترة نفسها المقارنة من العام
الماضي.

«هيئة األسواق» تمنح  Hsbcرخصة أمين حفظ
قــالــت هـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال إن ــه اسـتـنــادا
ل ـل ـق ــرار رقـ ــم  13ل ـس ـنــة  2018ب ـش ــأن طلب
الترخيص المقدم من بنك إتش إس بي سي
الشرق األوسط المحدود  -الكويت لمزاولة
ً
أنـشـطــة أوراق مــالـيــة وف ـقــا لـلـقــانــون رق ــم 7

«بيت الطاقة» تكسب
 437.73ألف دينار
ربـ ـح ــت ش ــرك ــة بـ ـي ــت ال ـط ــاق ــة
القابضة  437.73ألف دينار بواقع
 0.58ف ـل ــس ل ـل ـس ـهــم ف ــي ال ـف ـتــرة
المالية المنتهية في ،2018/6/30
مقابل تسجيلها خسائر بقيمة
 1.38مليون دينار بمقدار 84..1
فلس للسهم في نفس الفترة من
العام الماضي.

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــار
لــاس ـت ـث ـمــارات ال ـع ـقــاريــة ،إنـهــا
ً
ح ـق ـقــت أربـ ــاحـ ــا ب ـق ـي ـمــة 707.3
آالف ديـ ـن ــار ب ـم ــا يـ ـع ــادل 3.34
فلوس للسهم في الفترة المالية
المنتهية في  ،2018/6/30مقارنة
ً
بتحقيقها أرباحا بقيمة 684.3
ألف دينار بربحية قدرها 3.23
فلوس للسهم في الفترة نفسها
من عام .2017

«سلطان» :استكمال إجراءات بيع حق انتفاع

ماليين دينار ،فتم توقيعه مع أحد البنوك الكويتية
ً
وبفترة ســداد مرنة أيـضــا .وأوضـحــت الشركة أن
القرضين الهدف منهما تمويل التوسع العقاري
للشركة ،في حين الفائدة السنوية على القرضين
تتوقف على حسب ُ
المستخدم منهما.

 1.25مليون دينار أرباح «دبي األولى»

ً
حققت شركة دبي األولــى للتطوير العقاري أرباحا بقيمة
 1.25مليون ديـنــار بما يـعــادل  1.26فلس للسهم فــي الفترة
ً
المنتهية في  ،2018/6/30مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة مليون
دينار بما يعادل  1.01فلس للسهم في نفس الفترة المقارنة
من العام الماضي.

لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتـنـظـيــم نـشــاط األوراق الـمــالـيــة والئحته
التنفيذية وتعديالتهما والصادر بتاريخ
 ،2018 /02 /05ون ـفــاذا لـلـمــادة الثانية من
القرار المذكور ،تعلن هيئة أسواق المال أنه

تم إصدار الترخيص لبنك إتش إس بي سي
الشرق األوسط المحدود  -الكويت لمزاولة
نـشــاط أمـيــن حفظ بـتــاريــخ ،2018 /07 /19
وذلك مدة  3سنوات قابلة للتجديد.

«عقار» تحقق 707.3
آالف دينار

«عقارات الكويت» توقع عقود تسهيالت ائتمانية بـ  30مليون دينار
وقعت شركة عقارات الكويت عقود تسهيالت
ائتمانية في دولة الكويت بقيمة  30مليون دينار.
وقالت الشركة ،إن العقد األول بقيمة  20مليون
دينار ،ووقع مع أحد البنوك اإلسالمية في الكويت
بـفـتــرة س ــداد مــرنــة ،أم ــا الـعـقــد الـثــانــي بقيمة 10

ُ
«أولى وقود» تغلق محطة السالمية

ً
ذكــرت شركة مركز سلطان تعقيبا على إفصاح سابق لها بشأن
أراض في منطقة الري-
توقيعها عقد تنازل عن حق انتفاع واستثمار
ٍ
الكويت مقابل مبلغ مليوني ديـنــار ،أنــه تــم استكمال كــل اإلج ــراء ات
اإلداري ــة والقانونية الخاصة بالتنازل ،وتــم توثيقها لــدى الجهات
المختصة.
وأفادت الشركة بأنه تم تحقيق أرباح بقيمة  1.91مليون دينار ،سيتم
تسجيلها ضمن النتائج المالية للربع الثاني من .2018

«االمتياز» تربح  12.3مليون دينار
بلغت أرباح شركة مجموعة
االم ـت ـيــاز االس ـت ـث ـمــاريــة 12.3
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ب ــواق ــع 11.81
ً
فلسا للسهم في الفترة المالية
ا ل ـم ـن ـت ـه ـيــة فـ ــي ،2018/6/30

ً
م ـق ــارن ــة بـتـحـقـيـقـهــا أرب ــاح ــا
بـقـيـمــة  32.31م ـل ـيــون دي ـنــار
ً
بما يعادل  31.04فلسا للسهم
في الفترة نفسها المقارنة من
عام .2017

 551.94ألف دينار أرباح «تجارة»

ً
كشفت شركة التجارة واالستثمار العقاري عن تحقيقها أرباحا
بقيمة  551.94ألف دينار بما يعادل  1.49فلس للسهم في الفترة
المالية المنتهية في  ،2018/6/30مقارنة بتحقيقها  222.53ألف دينار
ً
أرباحا بواقع  0.6فلس للسهم في الفترة نفسها من العام المنصرم.

«أصول» تواصل شراء أسهم «أسس»
اشترت شركة أصول لالستثمار  428.78ألف سهم
في مجموعة أسس القابضة ،بإجمالي يقدر بـ 36.64
أل ــف دي ـن ــار ،عــن طــريــق رئ ـيــس «أسـ ــس» ال ــذي يمثل
«أصول» في مجلس اإلدارة .كما اشترت «أصول» 935
ً
ً
ً
سهما بمتوسط  84.5فلسا لكل سهم بقيمة  79دينارا،

«الوطني لالستثمار» تسوق  27.5مليون وحدة من صندوق اإلجارة
رخصت هيئة أسواق المال لشركة الوطني لالستثمار تسويق
عدد  27.5مليون وحدة من صندوق اإلجارة والتمويل اإلسالمي
ً
ً
الحادي عشر المحدود تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأ
فــي ج ــزر الـكــايـمــان ،بسعر ع ــرض  10دوالرات أمـيــركـيــة للوحدة
الواحدة ،إضافة إلى رسوم االكتتاب التي تبلغ  2.25في المئة عن

تغلق الشركة األولى للتسويق المحلي للوقود محطة السالمية
ً
الدائري الرابع رقم ( ،)14اعتبارا من الغد وذلك إلعادة تأهيل وتطوير
المحطة.
وقالت الشركة ،إنــه قد تمت ترسية المشروع على شركة «فور
بيونيرز للتجارة العامة والمقاوالت» ،للقيام بأعمال البناء وإعادة
التأهيل لمدة شهر.
ً
وأشارت إلى أن إغالق المحطة موقتا من شأنه خفض المبيعات
خالل الفترة القادمة لحين إعادة تشغيلها مرة أخرى.

كل وحدة ،وأن يكون الحد األدنى لالشتراك هو  380000دوالر.
ووفق الترخيص يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة
الكويت للعمالء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب األول
(التعريفات) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالتهما.

في حين اشترت  159.64ألف سهم ،بمتوسط سعر 85
ً
فلسا لكل سهم بقيمة  13.49ألف دينار .وتابعت ،أن
«أصول» اشترت  268.20ألف سهم في أسس ،وسجل
ً
متوسط سعر السهم في تلك الصفقة  86فلسا بقيمة
 23.07ألف دينار.

«هيئة األسواق» تسمح لـ «الخليجية»
بمزاولة نشاط أمين حفظ
منحت هيئة أسواق المال الشركة الخليجية لحفظ األوراق
المالية موافقة مبدئية لمزاولة نشاط أمين حفظ تبدأ من تاريخ
هذا القرار وحتى تاريخ .2019/01/16
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اقتصاد

«اليوان» إلى أدنى مستوياته في عام ...و«اإلسترليني» دون  1.30دوالر
انخفض الجنيه اإلسترليني
دون  1.30دوالر للمرة األولى
منذ سبتمبر  ،2017بعد
صدور بيانات مبيعات التجزئة
البريطانية الضعيفة ،التي
خالفت التوقعات.

ارت ـف ـعــت أغـلـبـيــة م ــؤش ــرات األس ـهــم
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة خـ ـ ـ ــال تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت ،أمـ ــس
األول ،بدعم مــن قطاع الطاقة وتركيز
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن عـ ـل ــى نـ ـت ــائ ــج أعـ ـم ــال
الشركات.
وارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة
 0.3فــي المئة أو  79نقطة إلــى 25199
نـقـطــة ،كـمــا ارت ـفــع " "S&P 500بنسبة
 0.2فــي المئة أو ســت نقاط إلــى 2815
نقطة ،فــي حين استقر "نــاســداك" عند
 7854نقطة.
وفي األسواق األوروبية ،ارتفع مؤشر
"ستوكس يــوروب  "600بنحو  0.5في
المئة أو حوالي نقطتين إلى  387نقطة.
وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني
( )50 +نقطة إلــى  7676نقطة ،وصعد
مؤشر "داكس" األلماني ( )104 +نقاط
إلـ ــى  12766ن ـق ـطــة ،وارتـ ـف ــع ال ـمــؤشــر
الفرنسي "كاك" ( )25 +نقطة إلى 5447
نقطة.
وانخفض الجنيه اإلسترليني دون
 1.30دوالر للمرة األولى منذ سبتمبر
 ،2017ب ـعــد صـ ــدور ب ـيــانــات مبيعات
التجزئة البريطانية الضعيفة ،التي
خالفت التوقعات.
وت ــراج ــع الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي أمــام
ال ـ ـ ــدوالر بـنـسـبــة  0.52ف ــي ال ـم ـئــة إلــى
 1.3001بـعــدمــا انـخـفــض إل ــى 1.2985
دوالر.
وان ـخ ـف ـضــت مـبـيـعــات ال ـت ـجــزئــة في
الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة  0.5ف ــي ال ـم ـئــة في
ي ــون ـي ــو م ـق ــارن ــة م ــع م ــاي ــو ،إذ اخ ـت ــار
البريطانيون مشاهدة كأس العالم لكرة
ً
القدم بدال من التسوق.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن تــراج ـع ـهــا الـشـهــر
ال ـمــاضــي ،ف ــإن الـمـبـيـعــات خ ــال الــربــع

السنوي المنتهي في يونيو نمت 2.1
فــي الـمـئــة ،وه ــي الــوت ـيــرة األق ــوى منذ
أوائل .2015
وفي آسيا ،تراجعت األسهم اليابانية
خ ـ ــال ت ـ ـ ـ ــداوالت أم ـ ـ ــس ،ب ـع ــد ب ـي ــان ــات
أظهرت انخفاض الصادرات اليابانية
إل ــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لـلـمــرة األول ــى
ً
في  17شهرا.
وأغـ ـ ـل ـ ــق مـ ــؤشـ ــر "ن ـ ـي ـ ـكـ ــي" ال ـج ـل ـســة
ً
منخفضا بنسبة طفيفة  0.13في المئة
إلى  22764نقطة ،كما تراجع المؤشر
ً
األوســع نطاقا "توبكس"  0.1في المئة
عند  1749نقطة.
واسـتـقــرت العملة األميركية مقابل
ن ـظ ـي ــرت ـه ــا الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة عـ ـن ــد 112.81
ً
ي ـنــا ، ،بـعــد ارتـفــاعـهــا أم ــس ،إل ــى أعلى
مستوياتها في ستة أشهر.
وكشفت البيانات تــراجــع ص ــادرات
اليابان إلى الواليات المتحدة  0.9في
المئة خالل يونيو على أساس سنوي،
وانخفضت الواردات األميركية  2.1في
الـمـئــة ،مـمــا يــوســع الـفــائــص الـتـجــاري
ل ـل ـي ــاب ــان مـ ــع أمـ ـي ــرك ــا  0.5فـ ــي ال ـم ـئــة
إل ــى  590.3مـلـيــار ي ــن ( 5.24مـلـيــارات
ً
ً
دوالر) ،مما قد يجعلها هدفا محتمال
لـ ـسـ ـي ــاس ــات تـ ــرامـ ــب الـ ـحـ ـم ــائـ ـي ــة .ه ــذا
وارت ـف ـعــت صـ ــادرات ال ـيــابــان العالمية
 6.7في المئة خالل يونيو بينما نمت
الواردات  2.5في المئة.
ً
أيـضــا ،انخفضت األسـهــم الصينية
خالل تعامالت أمس ،مع تراجع اليوان
إل ــى أدنـ ــى مـسـتــويــاتــه ف ــي ع ــام مقابل
ً
الــدوالر ،فضال عن تصريح المستشار
االقتصادي للبيت األبيض.
وأن ـهــى مــؤشــر "شـنـغـهــاي الـمــركــب"
ً
الجلسة منخفضا  0.5فــي المئة عند

 2772ن ـق ـط ــة ،ك ـم ــا ت ــراج ــع "شـنـتـشــن
المركب"  0.8في المئة إلى  1575نقطة.
وعن التوترات التجارية مع الواليات
المتحدة ،قــال المستشار االقتصادي
ل ـل ـب ـي ــت األب ـ ـ ـيـ ـ ــض الري ك ـ ـ ــودل ـ ـ ــو ،إن
ال ـم ـحــادثــات الـتـجــاريــة مــع الـصـيــن قد
توقفت.
وانخفض سعر اليوان الصيني إلى

أدن ــى مستوياته مـنــذ ع ــام ،مــع تدخل
مـ ـح ــدود م ــن ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي إلب ـطــاء
هبوط العملة واالعتماد على سياسة
نقدية أكثر مرونة.
وانخفض اليوان أمام الدوالر بنسبة
 0.42فــي المئة إلــى  ،6.7471فــي وهو
أدن ــى مـسـتــوى مـنــذ يــولـيــو  ،2017مع
تـحــديــد بـنــك الـشـعــب الـصـيـنــي السعر

ال ـمــرج ـعــي لـلـعـمـلــة دون م ـس ـتــوى 6.7
للمرة األولــى منذ أن بــدأت العملة في
االنخفاض في يونيو.
وذك ـ ـ ــرت "ت ـش ــاي ـن ــا ب ـي ــزن ــس ن ـي ــوز"،
ً
أن صــان ـعــي ال ـس ـيــاســة ب ــذل ــوا ج ـهــودا
لـ ـتـ ـشـ ـجـ ـي ــع الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــروض الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
واالستثمار فــي ديــون الـشــركــات األقــل
ً
تصنيفا.

الصين واجهت المناوشات األولى للحرب التجارية

روسيا خارج قائمة أكبر حاملي
الديون الحكومية األميركية

هل يكفي الناتج المحلي اإلجمالي إلظهار قوة اقتصاد بكين؟
لـطــالـمــا ك ــان الـمـقـيــاس الـمـتـعــارف
ع ـل ـي ــه لـ ـم ــدى ص ـح ــة االقـ ـتـ ـص ــاد هــو
ً
الناتج المحلي اإلجمالي ،لكن أحيانا
ال يـقــدم ه ــذا الـنــاتــج الـكـثـيــر ،ه ــذا ما
ذكره تقرير "بلومبرغ".
وبـ ـنـ ـظ ــرة س ــري ـع ــة ع ـل ــى ب ـي ــان ــات
الناتج المحلي اإلجمالي في الصين
خالل الربع الثاني ،يتضح أن األمور
ً
تسير جـيــدا فــي ثــا نــي أ كـبــر اقتصاد
فــي الـعــالــم ،مــع زي ــادة سـنــويــة بلغت
 6.7في المئة أي بالكاد أقل من الفترة
السابقة.
ويـشـيــر هــذا الـنـمــو إلــى بـلــد واجــه
الـمـنــاوشــات األول ــى لـحــرب تـجــاريــة،
ووا صــل تحوله إ لــى اقتصاد مدفوع
باالستهالك وال يعاني البلد الكثير
بسبب حملة حكومية لتقليل الدين.

حقيقة تباطؤ نمو النشاط
االقتصادي
 لم تعكس بيانات الناتج المحلياإلج ـم ــال ــي الـفـصـلـيــة حـقـيـقــة تـبــاطــؤ
ا لـنـشــاط اال قـتـصــادي بشكل ملحوظ
في الشهر األخير من الربع الثاني.
 أ ظ ـ ـهـ ــرت بـ ـي ــا ن ــات م ـن ـف ـص ـل ــة أناالستثمارات في األصول الثابتة من
الحكومة والشركات المملوكة للدولة
نـمــت بــأبـطــأ وتـيــرة مـنــذ  2004خــال
الشهر الماضي.
 كذلك تــرا جــع اإل نـتــاج الصناعي،وف ـ ـ ــي حـ ـي ــن أظـ ـ ـه ـ ــرت ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات أن
مبيعات ا لـتـجــز ئــة صحيحة ،كشفت
أخرى أن القروض الجديدة من نظام
الـ ـظ ــل ال ـم ـص ــرف ــي ان ـخ ـف ـض ــت بــأك ـبــر
وتيرة على اإلطالق.
 -كــذ لــك تعطي البيانات الفصلية

خــرجــت روس ـي ــا م ــن قــائـمــة أك ـبــر ال ـحــائــزيــن األج ــان ــب لـلــديــون
الـحـكــومـيــة األمـيــركـيــة ،وفـقــا لـبـيــانــات وزارة ال ـخــزانــة بــالــواليــات
المتحدة الصادرة هذا األسبوع.
وبلغت حيازة روسيا من سندات الخزانة  14.9مليار دوالر في
مايو ،ولم تعد من بين أكبر ثالث وثالثين دولة حاملة للسندات
األميركية ،وفقا للبيانات .وهو ما يقل كثيرا عن سندات بقيمة 48.7
مليار دوالر امتلكتها روسيا في أبريل ،ما جعلها في المرتبة الـ22
بين حملة السندات األميركية.
وقال متحدث باسم الوزارة األميركية" :سوق الخزانة هو األعمق
واألكثر سيولة في العالم ،ويظل الطلب عليه قويا" ،وأضاف" :نحن
ال نعلق على المستثمرين األفراد أو االستثمارات".
ومــن بين ثــاث وثالثين دولــة حاملة للسندات األميركية ،فإن
الصين واليابان حتى اآلن تتزعمان المقدمة ،ولديهما أكثر من
تريليون دوالر لكل منهما ،وفقا للبيانات التي صدرت الثالثاء.

االن ـط ـب ــاع بـ ــأن ح ـم ـلــة "ب ـك ـي ــن" لـكـبــح
الديون ال تفسد التوسع االقتصادي،
وأن هناك ما يبرر الحاجة لتصحيح
ً
المسار قليال .
 فـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ــوا قـ ـ ـ ــع ،تـ ـغـ ـيـ ـي ــر ا لـ ـصـ ـي ــنً
ل ـل ـس ـيــاســة ال ـن ـق ــدي ــة ك ــي ت ـض ــع ح ــدا
لـتــراجــع الـنـمــو فــي يــونـيــو قــد يــؤدي
ً
في الحقيقة إلى تباطؤ أكثر وضوحا.

ما لم يتضمنه الناتج المحلي اإلجمالي
 قـ ـل ــص بـ ـن ــك ا لـ ـشـ ـع ــب ا ل ـص ـي ـن ــيال ـم ـبــالــغ ال ـن ـقــديــة ال ـتــي يـتـعـيــن على
ال ـب ـنــوك االح ـت ـفــاظ بـهــا كــاحـتـيــاطــي،
ً
وإن كان ذلك بشروط محددة جدا.
 ازداد اإل نـ ـ ـف ـ ــاق ا لـ ـحـ ـك ــو م ــي فــييــون ـيــو ،كــذلــك الـتــركـيــز عـلــى حـمــايــة
ال ـب ـي ـئ ــة والـ ـعـ ـل ــوم وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا،
ُ
وتـ ـظـ ـه ــر ه ـ ــذه اإل جـ ـ ـ ـ ــراء ات أن فــر يــق
الــرئ ـيــس شــي جـيــن بـيـنــغ مـسـتــوعــب
للمخاطر ومستعد ال تـخــاذ خطوات
أ خ ـ ـ ــرى ،و ي ـف ـض ــل أن ي ـت ــم ذ ل ـ ــك دون
المساس بتخفيض الديون.
ً
 يحجب التركيز كثيرا على الناتجا لـمـحـلــي اإل ج ـمــا لــي ا ل ــرؤ ي ــة ،ويعطي
الـ ـبـ ـي ــان ال ـف ـص ـل ــي ب ـش ـكــل م ـج ـمــل مــا
تـبــدو عليه األ ش ـهــر ا لـثــا ثــة ،مقارنة
بمجموع ثالثة أشهر من عام مضى،
ل ـك ـنــه ال ي ــوض ــح االت ـ ـجـ ــاه الـحـقـيـقــي
لالقتصاد أو سرعته.

ضبابية الناتج المحلي اإلجمالي
 يـ ـج ــادل ل ــورن ــزو ف ـيــورامــون ـتــي،م ــؤل ــف كـ ـت ــاب "الـ ـع ــال ــم ب ـع ــد ال ـنــاتــج
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــي اإلجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ـ ـ ــي" وه ـ ـ ـ ــو أح ـ ــد
االقتصاديين الذين يــرون أن الوقت

وانخفض اليوان أكثر من  4في المئة
الـشـهــر ال ـمــاضــي ،لـيـكــون األس ـ ــوأ أداء
بين  31عملة رئيسية ،إذ أظهر ثاني
أكبر اقتصاد في العالم عالمات تباطؤ
إض ــاف ــة إل ــى ت ــزاي ــد ال ـخ ــاف ال ـت ـجــاري
ً
مــع الــواليــات المتحدة ،وفـقــا لشركة "
باسيفك إنفيستمت".
(أرقام)

مستوى قياسي ألحجام تداول
العمالت في النصف األول

ً
قــد ح ــان لـقـيــاس مـخـتـلــف بـعـيــدا عن
هذه األداة لرصد تحرك االقتصاد.
 ي ـ ـ ــرى " ف ـ ـيـ ــورا مـ ــو ن ـ ـتـ ــي" ج ــز ي ــرة"ناورو" كحالة تشرح ضبابية الناتج
ا لـمـحـلــي اإل ج ـمــا لــي إذ أدى التعدين
ا لـجــا ئــر إ لــى تضخم ا لـنــا تــج المحلي
اإلجمالي واجتذاب الكثير من البنوك
المتلهفة إلى إقراض "ناورو".

 كـ ـ ـ ــان ا ل ـ ـ ـضـ ـ ــرر ا ل ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــي ي ــد م ــرمستقبل " ن ــاورو" فــي نـفــس ا لــو قــت ،
لكن الناتج المحلي اإلجمالي أظهر
أن كل شيء على ما يرام.
 لكن ما دام أن الحكومات تعتمدبيانات الناتج المحلي اإلجمالي ،فإن
التخلص مـنــه كمقياس ر بــع سنوي
ً
من جانب واحد سيكون صعبا .

 ربما تستطيع الصين أن تتحركبشكل مثالي بين تقليص المديونية
والنمو ،وال تعتمد فقط على الناتج
المحلي اإلجمالي إلظهار ذلك.

زاد ا ل ـ ـم ـ ـتـ ــو سـ ــط ا لـ ـي ــو م ــي
ألحـ ـ ـج ـ ــام تـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت الـ ـص ــرف
األجنبي إلى مستوى قياسي
عند  1.84تريليون دوالر في
الـنـصــف األول م ــن  ،2018في
الوقت الــذي غذت فيه تقلبات
الـ ـس ــوق ف ــي ف ـب ــراي ــر ويــون ـيــو
ً
أنشطة التداول ،وفقا لبيانات
من منصة التداول (سي.ال.اس).
وارت ـف ـعــت قـيـمــة ال ـت ــداوالت
اليومية بنسبة  20فــي المئة
مقارنة بنفس الفترة من العام
الماضي وبمقدار الربع ،مقارنة
بالنصف الثاني من  2017في
الوقت الذي تحرك فيه مديرو

األمـ ـ ـ ـ ــوال عـ ـل ــى نـ ـح ــو م ـت ــزاي ــد
صوب المنصات الشهيرة.
وس ـج ـل ــت م ـن ـص ــات ت ـ ــداول
أخ ــرى بـمــا فــي ذل ــك مجموعة
"ان.إي.اك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس" ،وت ــومـ ـس ــون
رويـ ـت ــرز ،ال ـشــركــة األم لــوكــالــة
رويـ ـت ــرز ،زي ـ ــادة كـبـيــرة أيـضــا
ف ــي أحـ ـج ــام الـ ـ ـت ـ ــداوالت ل ـعــام
 ،2018في الوقت الذي زادت فيه
التقلبات من أدنى مستوى في
عدة سنوات ،وتعرضت عمالت
األسـ ـ ـ ــواق ال ـن ــاش ـئ ــة لـضـغــوط
بفعل ارتفاع الدوالر.
(رويترز)

ّ
الرسوم على المعادن لن تغير النمط التجاري بين واشنطن وكندا

فــي أنـشـطــة عــابــرة ل ـل ـحــدود ،تشتري
شــركــة كـنــديــة ألـمـنـيــوم تــم تـجـهـيــزه في
مصاهر بمقاطعة "كيبك" باستخدام مواد
خام استخرجت من إفريقيا أو البرازيل،
ثم يتم استغالل هذا المعدن الصناعي في
إنتاج شاحنات "فــورد" "إف –  "150التي
تعد األكـثــر مبيعا فــي ســوق الشاحنات
الصغيرة بالواليات المتحدة.
وت ـع ـت ـم ــد أمـ ـي ــرك ــا عـ ـل ــى األل ـم ـن ـي ــوم
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــورد م ـ ــن ك ـ ـنـ ــدا ف ـ ــي كـ ـثـ ـي ــر مــن
الصناعات ،وهــو مــا دفــع إدارة "تــرامــب"
لفرض رسوم جمركية على تلك الواردات
بغرض حماية الصناعة المحلية – على
حد وصفه – ورغم ذلك ،أفاد تقرير نشرته
"وول ستريت جــورنــال" بــأن التعريفات
األمـيــركـيــة عـلــى الـمـعــادن لــن تــؤثــر على
األرج ـ ـ ـ ــح فـ ــي األنـ ـ ـم ـ ــاط الـ ـتـ ـج ــاري ــة بـيــن
واشنطن وكندا.

نقص في المعروض
 أفاد خبراء بأن أميركا ال يوجد لديهاما يكفي من األلمنيوم لسد احتياجاتها،
وبالتالي ،فإن الرسوم التي فرضتها إدارة
ترامب على واردات األلمنيوم بنسبة 10
في المئة ستضيف المزيد من التكاليف
ال ـم ـبــاشــرة ع ـلــى ال ـش ــرك ــات وال ـم ـصــانــع
عن طريق المنافذ الحدودية الجمركية

وغير المباشرة من خالل ارتفاع أسعار
األلمنيوم وتأخر شحنات التسليم بفعل
البيروقراطية.
 أش ـ ـ ـ ــارت بـ ـع ــض شـ ــركـ ــات ص ـنــاعــةالسيارات إلى أن ارتفاع أسعار األلمنيوم
سيمرر على األرجح إلى مشتري المركبات
ف ــي أمـ ـي ــرك ــا ،بـ ــدال م ــن اس ـت ـي ـعــابــه ل ــدى
الشركات.
ُ ّ
المصنع في كندا،
 يستخدم األلمنيوم،في مئات المكونات وقطع غيار السيارات
في الواليات المتحدة ،وكان قد تم فرض
الرسوم من جانب واشنطن على واردات
األلـمـنـيــوم والـصـلــب فــي مـ ــارس ،وامـتــد
الـقــرار ليشمل كندا واالت ـحــاد األوروب ــي
والمكسيك في يونيو.
 في وقت سابق هذا الشهر ،اختصمتأميركا لدى منظمة التجارة العالمية ضد
كندا ودول أخرى بفعل الرسوم االنتقامية
التي فرضتها تلك الدول ردا على واشنطن
أخيرا.
 استغلت إدارة تــرامــب ذريـعــة األمــنالقومي لتبرير الــرســوم الجمركية على
واردات الـمـعــادن ،بينما وصفت كندا –
التي تعد حليفا تجاريا وعسكريا وأمنيا
– هذه الخطوة بالمهينة والسخيفة.
 فــي العقود األخـيــرة ،أصبحت كندامنتجا رئيسا لأللمنيوم بالنسبة إلى
أميركا بسبب الطاقة الكهرومائية في

"كيبك" التي تجعل من الطاقة المستخدمة
في مصاهر األلمنيوم منخفضة التكلفة
نسبيا.
 أما الواليات المتحدة ،فتنتج  13فيالمئة فقط من  5.6ماليين طن متري من
األلمنيوم الخام الذي تستهلكه سنويا.
 تعد مصاهر األلمنيوم في أميركا منأكثر المعدات المكلفة واألقدم في العالم،
حيث تقدر تكلفة صهر طن متري واحد
أكثر من ألفي دوالر ،كما يبلغ متوسط
عمرها  47عاما ،مقارنة بمتوسط  26عاما
للمصاهر في كندا وتكلفة  1500دوالر
لصهر طن متري.

تغيير أعلى تكلفة
 قالت شركة ألمنيوم أميركية واحدةفقط – "سنشري ألمنيوم" – إنها تخطط
إلعــادة تشغيل ثالثة خطوط إنتاج في
"كنتاكي" ردا على التعريفات الجمركية،
ك ـمــا تـسـتـهــدف ش ــرك ــة نــاش ـئــة تشغيل
مصهر في ميزوري.
 حتى لو تم إحياء جميع المصاهروزيـ ــادة اإلن ـتــاج إل ــى أكـثــر مــن الضعف،
ف ـســوف يشكل الـنــاتــج عــن ذل ــك أق ــل من
نصف الطلب األميركي على األلمنيوم.
 عندما تولى ترامب السلطة ،تعهدبإزالة المعوقات والبيروقراطية في طريق

األعمال ،لكن شركة " "Constelliumتؤكد
استمرار اإلجراءات التنظيمية الروتينية
عـ ـب ــر ال ـ ـح ـ ــدود األمـ ـي ــركـ ـي ــة  -ال ـك ـن ــدي ــة
وتفاقمها.
 تـشـتــري ه ــذه الـشــركــة ألـمـنـيــوم منمـنـشــأة كـنــديــة فــي أون ـتــاريــو لمصلحة
شاحنات "ف ــورد" ،ال سيما في مكونات
امتصاص الطاقة أثناء الصدمات في "إف
–  ،"150ويتم إجراء اختبارات عديدة لهذه
المكونات من جانب الخبرات الكندية،
ولم تنجح إحدى الشركات الموردة لهذه
المكونات بأميركا في اجتياز االختبارات
على مدار  4سنوات.
 ح ــال االل ـت ــزام بــاسـتـيــراد األلمنيوممن شركات كندية ،ســوف تزيد التكلفة
عـلــى ال ـم ـس ـتــورديــن األمـيــركـيـيــن وســط
توقعات بـعــدم تحملها وتمريرها إلى
المستهلكين.
 أكــدت المتحدثة الرسمية لـ "فــورد"أن الشركة ستواصل العمل مع مورديها
الكنديين ،ولــم تناقش أي امـتـيــازات أو
اتفاقيات خاصة معهم تتعلق بالتكاليف
اإلضافية نتيجة الرسوم.
 ال تزال شركات أخرى مثل "تويوتا"في حالة عــدم يقين من أجــل تقييم آثار
ال ـت ـعــري ـفــات ال ـج ـمــرك ـيــة ،ووص ـ ــف أحــد
مسؤولي الشركة اليابانية أن الرسوم
على الصلب واأللمنيوم هي تعريفة على

المستهلك األميركي ،كما حذرت "هوندا"
من أعباء على العمالء بسبب الرسوم.
 ق ــدرت "مــورنـيـنــغ سـتــار" فــي مــارسال ـ ـمـ ــاضـ ــي زي ـ ـ ـ ـ ــادة أس ـ ـع ـ ــار ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
والشاحنات الخفيفة في أميركا بنسبة 1
في المئة أو بأكثر من  300دوالر للوحدة
بعد تمرير الرسوم إلى المستهلكين.
 ع ـلــى ال ـ ـحـ ــدود ،أص ـب ـحــت مـكــونــاتالسيارات من األلمنيوم المصنعة في كندا

توزن بدقة من جانب السلطات الجمركية
إلخضاعها للرسوم الجديدة ،وتسببت
هذه اإلجراءات في إبطاء دخول البضائع
من خمس إلى ست ساعات ،وهو ما ّيعني
يوما إضافيا من التكلفة على المصنعين
في أميركا.
 يتسبب الـتــأخـيــر أيـضــا فــي تغييرخ ـطــط إن ـتــاج ـيــة وتـسـلـيــم ش ـح ـنــات من
جانب الـمــورديــن الكنديين ،إضــافــة إلى

توقيت معالجة المكونات بعد تسليمها
لشركات صناعة السيارات األميركية.
 فــي ض ــوء ه ــذه اإلجـ ـ ــراءات والـقـيــودوالتوقيتات الزمنية األطول ،سيكون من
الصعب على شركات السيارات األميركية
التحول سريعا من الموردين الكنديين إلى
محليين ،رغم الرسوم الجمركية ،وبالتالي،
ال يجب التكهن بتغيير في أنماط التجارة
بين الواليات المتحدة وكندا.

اقتصاد
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«التجارة»« :مذكرة الصين» هدفها توسعة
المشاريع الصغيرة والمتوسطة خارج الحدود

وجهة نظر

النوم في النفط!!!

نمو المشروعات الناشئة في قطاع التجارة اإللكترونية
ذكر الشيخ نمر الصباح أن
المذكرة التي وقعتها الكويت
والصين ستعمل على تطوير
التنمية المستدامة والمستقرة
للتجارة الثنائية وتفعيل
العالقة االستراتيجية بين
البلدين.

التجارة اإللكترونية
تعتبر أحد
االقتصادات الجديدة
في المنطقة وذات
أهمية كبيرة

أكدت وزارة التجارة والصناعة ،أن مذكرة
الـتـفــاهــم الـتــي وقعتها الـكــويــت أخـيــرا مع
الصين في مجال التجارة اإللكترونية من
شأنها توسعة أنشطة المشاريع الصغيرة
والمتوسطة خارج نطاق الحدود وتعزيز
استثمارات شركات التكتولوجيا الناشئة.
وقال الوكيل المساعد لشؤون المنظمات
الدولية والتجارة الخارجية في «التجارة»
الشيخ نمر الصباح لــ»كــونــا» ،إن المذكرة
التي وقعها وزير التجارة والصناعة خالد
ال ــروض ــان أث ـنــاء زيـ ــارة سـمــو أم ـيــر الـبــاد
ً
الشيخ صـبــاح األحـمــد إلــى الصين أخـيــرا
ستعمل عـلــى تشجيع و ت ـطــو يــر ا لـتـجــارة
ً
اإللـكـتــرونـيــة خـصــوصــا ت ـجــارة الـخــدمــات
وال ـس ـلــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،بـمــا فـيـهــا الـتــرفـيــه
والسياحة وخلق فرص عمل جديدة.
وأضــاف الشيخ نمر ،أن العمل في هذه
المذكرة سيبدأ بعد التصديقات الدستورية
في دولــة الكويت ودخولها حيز التنفيذ،
ً
الف ـتــا إل ــى أن الـمــذكــرة تـعــد نقطة انـطــاق
ك ـب ـيــرة ل ـل ـت ـعــاون ب ـيــن ال ـج ــان ــب الـكــويـتــي
والصيني.
وعن بنود المذكرة أفــاد بأنها تتضمن
«ال ـم ـس ــاه ـم ــة ف ــي دعـ ــم ن ـم ــو ال ـم ـش ــروع ــات
الـنــاشـئــة فــي قـطــاع ال ـت ـجــارة اإللـكـتــرونـيــة
وب ـنــاء عــامــات تـجــاريــة قــويــة تمكننا من
الوجود في األسواق الخليجية في البداية،
ث ــم تـثـبـيـتـهــا ف ــي األس ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة مــع
ابتكار طــرق جديدة للبيع والترويج عبر
اإلنترنت».
ً
وذك ــر أن بـنــود الـمــذكــرة تتضمن أيضا
ت ــوسـ ـع ــة أنـ ـشـ ـط ــة الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـي ــرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة خـ ـ ــارج ن ـط ــاق ال ـ ـحـ ــدود فــي
ال ـب ـيــع والـ ـش ــراء ،كــذلــك اس ـت ـث ـمــار شــركــات
الـتـكـنــولــوجـيــا الـنــاشـئــة وخــدمــة أصـحــاب
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرات وال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
والمتوسطة التي بــدأت العمل عــن طريق
ً
ال ـت ـج ــارة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ف ـضــا ع ــن تــدريــب
الكوادر الوطنية في هذا المجال.

نمر الصباح

ً
وب ـيــن أن ال ـمــذكــرة ستعمل أي ـضــا على
تـطــويــر الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة والـمـسـتـقــرة
لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة وتـ ـفـ ـعـ ـي ــل الـ ـع ــاق ــة
االستراتيجية بين الكويت والصين على
أس ـ ــاس ال ـم ـنــافــع ال ـم ـت ـبــادلــة ،إذ تتضمن
بنودها تبادل الخبرات والمعلومات في
مجال التجارة اإللكترونية عبر عقد ورش
ً
ع ـمــل ودورات ت ــدري ــب ف ـض ــا ع ــن إط ــاق
مـ ـش ــروع ــات وم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات م ـش ـت ــرك ــة ت ـخــدم
مصالح البلدين.
ً
وقال الشيخ نمر ،إن الصين متطورة جدا
في مجال التجارة اإللكترونية واالستفادة
الـ ـكـ ـب ــرى مـ ــن ه ـ ــذه الـ ـم ــذك ــرة س ـت ـك ــون فــي
مصلحة الـبــاد ،إذ سيتم تبادل الخبرات
وت ــدري ــب ال ـك ــوادر الــوطـنـيــة عـلــى الـتـجــارة
اإللكترونية من خالل ورش عمل.
وت ــوق ــع أن ت ـك ــون ه ـن ــاك «اس ـت ـث ـم ــارات
ضخمة عبر هذه المذكرة في هذا المجال
الحيوي على المدى البعيد وبعد دخولها
ً
حيز التنفيذ» ،مبينا أن العمل على تعزيز
وتطوير خدمات التجارة اإللكترونية من

المدن الذكية المفتاح لمستقبل
ً
«ماستركارد»ً :
أكثر ترابطا وشموال للشرق األوسط وإفريقيا
تـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل «م ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرك ـ ـ ــارد»
تأكيدها على ال ــدور المحوري
للمدن الذكية في تمكين مستقبل
أكـثــر تــرابـطــا وش ـمــوال بمنطقة
الشرق األوسط وإفريقيا.
وأكـ ـ ـ ــدت الـ ـش ــرك ــة مـ ــن جــديــد
التزامها الــراســخ بــدعــم تطوير
الـمــدن الذكية خــال مشاركتها
ب ـق ـمــة الـ ـم ــدن ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ال ـتــي
أقـيـمــت أخ ـي ــرا ف ــي سـنـغــافــورة،
عبر إقامة الشراكات الهادفة مع
القطاعين العام والخاص ،حيث
كانت «ماستركارد» راعيا رسميا
لهذا الحدث العالمي المرموق.
وذكـ ــرت أن أسـ ــواق المنطقة
ت ـل ـقــي بـثـقـلـهــا لــاس ـت ـث ـمــار في
مستقبل المدن ،وتشير توقعات

م ــؤسـ ـس ــة الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ــدولـ ـي ــة
( )IDCإلى أن حجم اإلنفاق على
التقنيات التي من شأنها تمكين
مـبــادرات المدن الذكية سيصل
إلى  1.26مليار دوالر في الشرق
األوس ـ ــط وإف ــري ـق ـي ــا خـ ــال عــام
.2018
وفـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض إش ـ ــادتـ ـ ـه ـ ــا
ب ــال ـج ـه ــود االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ال ـتــي
تـبــذلـهــا ال ـح ـكــومــات اإلقـلـيـمـيــة
لتنفيذ م ـبــادرات الـمــدن الذكية
وإيـ ـ ـج ـ ــاد الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـف ــرص
ل ـت ـح ــوي ــل م ــدنـ ـه ــم إلـ ـ ــى م ــراك ــز
نــاب ـضــة بــال ـح ـيــويــة ومـشـجـعــة
عـ ـل ــى االب ـ ـت ـ ـكـ ــار ،سـ ـل ــط خـ ـب ــراء
«مـ ــاس ـ ـتـ ــركـ ــارد» ال ـ ـضـ ــوء خ ــال
ال ـم ـن ـتــدى ع ـلــى أه ـم ـيــة ن ـمــوذج

«القطاع العام – القطاع الخاص
– األ ف ـ ـ ـ ـ ـ ــراد» ( )3Pو ت ـح ـل ـي ــات
الـ ـبـ ـي ــان ــات ،ب ــوص ـف ـه ــا ع ــوام ــل
مساعدة رئيسة للتكنولوجيا
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي سـ ـتـ ـفـ ـت ــح الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ع ـل ــى
مصراعيه أمام مدن المستقبل.
وقــال بانكاج كاتوريا ،مدير
«ماستركارد» في قطر والكويت،
ً
إن «تحقيق مستقبل أكثر شموال
للجميع هو مسؤولية مشتركة،
ونـ ـح ــن ع ـل ــى ث ـق ــة أن ال ـت ـع ــاون
الـ ـفـ ـع ــال الـ ـق ــائ ــم عـ ـل ــى نـ ـم ــوذج
(القطاع العام – القطاع الخاص
– األف ـ ـ ـ ـ ــراد) ال ــدي ـن ــام ـي ـك ــي ،هــو
ً
السبيل األمثل للمضي قدما إذا
أردنا إطالق العنان لإلمكانيات
الكاملة لمدننا».

شأنه االرتقاء بمجتمع األعمال السيما أن
العالم بدأ يعتمد عليها.
وأشار إلى أن التجارة اإللكترونية تعتبر
أح ــد االق ـت ـص ــادات ال ـجــديــدة فــي المنطقة
وذات أهمية كبيرة ،لذا وقعت دولة الكويت
ع ـل ــى م ــذك ــرة ت ـف ــاه ــم ف ــي م ـج ــال ال ـت ـج ــارة
اإللكترونية مع الصين التي تتمتع بخبرة
وتجارب كبيرة في هذا المجال.
ول ـفــت ال ـش ـيــخ ن ـمــر إل ــى ع ــدة اتـفــاقـيــات
ً
مبرمة في مجال التعاون التجاري عموما
مع العديد من الدول لكنها المرة األولى مع
ً
الصين ،موضحا أن الكويت لديها رؤ يــة
مستقبلية للتوقيع على مذكرات مشابهة
مــع الـعــديــد مــن ال ــدول فــي مـجــال الـتـجــارة
اإللكترونية.
وي ـع ـنــي م ـف ـهــوم ال ـت ـج ــارة اإلل ـك ـتــرون ـيــة
إن ـ ـجـ ــاز األعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـتـ ـج ــاري ــة عـ ـب ــر شـبـكــة
اإلن ـتــرنــت وه ــي عـمـلـيــة لـبـيــع أو شـ ــراء أو
تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات
في كل التخصصات.
وس ــاع ــد ال ـت ـطــور الـتـكـنــولــوجــي الـهــائــل
التجارة االلكترونية على الظهور واالنتشار
ح ـت ــى س ــاع ــدت ال ـم ـس ـت ـه ـلــك ف ــي شـ ـ ــراء مــا
يحتاج من السلع والخدمات دون الحاجة
إلى زيارة مقر المنتج الذي استطاع بدوره
عبر هذه التكنولوجيا عرض بضائعه أو
خــدمــاتــه مــن خ ــال مــواقــع اإلن ـتــرنــت دون
تحمل تكاليف زائدة.
وك ــان سـمــو أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ صباح
ً
األحمد الجابر الصباح قد قام أخيرا بزيارة
إلى جمهورية الصين الشعبية تم خاللها
ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى س ـبــع ات ـفــاق ـيــات وم ــذك ــرات
تفاهم ثنائية بين البلدين الصديقين في
مختلف المجاالت.

د .عباس المجرن*
م ــرة أخ ــرى ،مــا أشـبــه الليلة بــالـبــارحــة ،هــا هي
عشر سنوات قد انقضت على وصول برميل النفط
ً
إلى مستواه التاريخي البالغ  147دوالرا في يوليو
 ،2008وهو المستوى الذي نشر الغبطة واالنشراح
ف ــي أوسـ ـ ــاط مـ ـص ــدري ال ـن ـف ــط ،وص ـ ــرف أن ـظــارهــم
وعقولهم عن التسونامي المالي ،الذي كان يجتاح
الـعــالــم قاطبة بكل تــداعـيــاتــه القاسية والمبرحة.
ونتذكر كيف هوى البرميل من تلك القمة القياسية
إلــى قــاع قصي خــال بضعة أســابـيــع ،ليسجل 33
ً
دوالرا في ديسمبر من ذات السنة.
هــذه حــال مـصــدري الـنـفــط ،منذ أن تـحــرر سعر
النفط من هيمنة الشركات الكبرى في سبعينيات
القرن الماضي ،وبات عرضة ،مثل أي سلعة أخرى،
لتقلبات العرض والطلب ،وأهواء المضاربين ،وهذا
السجال الممتد بين المنتجين والمستهلكين .منذ
ذلك الحين ،قلة قليلة من البلدان المصدرة للنفط
هي التي أدركــت خطورة الــركــون إلــى دخــل النفط،
ً
وبذلت جهودا حثيثة ومضنية من أجل التخفيف
من اعتمادها عليه ،والحد من أثر تقلباته السريعة
والمريعة.
أغلبية الدول المصدرة ،التي لم يستقر لها حال
مـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات ،ول ــم تـخـلــو مـسـيــرتـهــا الـشــاقــة
عبر هذا الطريق الوعر الزاخر بالكبوات والعثرات
والمنغصات ،لم تستفد من كل ما مر بها من تقلبات
مريرة وقاسية ،ولم تسع جادة جاهدة لفك رقبتها
من حبل النفط ،بل كانت تعيد التقاط أنفاسها في
كل مرة تعود فيها األسعار إلى التحسن ،وتواصل
مسيرتها المعتادة منتشية بعودة األمور إلى سابق
عهدها ،كما تفعل اليوم.
ول ـس ــت ه ـنــا ف ــي م ـع ــرض ال ــدخ ــول إلـ ــى مـتــاهــة
الخالف الراهن بين المتفائلين والمتشائمين بشأن
مستقبل أ س ـعــار ا لـنـفــط .جـمــع المتفائلين يتوقع
ً
ً
ً
صـعــودا قياسيا جــديــدا لألسعار ،فــي ظــل تسارع
النمو في الطلب العالمي على النفط ،وعــدم قدرة
اإلمــدادات على سد احتياجات هذا الطلب في عام
ً
 ،2019وربـمــا فــي عــام  2020أي ـضــا ،بسبب توقف

االستثمار في قطاعي االستكشاف وتطوير اإلنتاج
مـنــذ سـنــة  2014مــن جــانــب ،واس ـت ـمــرار الـتــوتــرات
الجيوسياسية في مراكز اإلنتاج الرئيسية من جانب
آخر .جمع المتشائمين في الطرف المقابل يتوقع
قصر فترة االنتعاش الحالية في األسعار ،بسبب
قدرة النفوط الصعبة وغير التقليدية ،في ظل أسعار
قوية وتقنيات متسارعة التطور ،على إغراق السوق
بفائض من اإلمدادات المنافسة.
ً
وأي ـ ــا كــانــت الـكـفــة ال ــراج ـح ــة ،ف ــإن مـصـيــر األم ــم
ً
ومستقبلها ،ال يـجــوز أن يبقى مــر هــو نــا لمحض
مصادفة ،أو عنصر مفاجأة ،بل البد من عالج ناجز
لهذه المعضلة الكأداء ،معضلة إدمان النفط ،وربط
مصير الجيل الحاضر واألجيال المقبلة بمساراته
ً
الخطيرة وغير المستقرة .والعالج ليس خفيا وال
ً
مستحيال ،والعمل بوصفته السحرية ،وهي التنويع،
ً
ليس ضربا من ضروب الخيال ،ونجاحه ال يتطلب
سوى إعداد مقتضيات البيئة المناسبة ،وهي تتمثل
في اإلرادة الواعية ،واإلدارة المقتدرة ،وهذا يستدعي
ً
ً
إصالحا مؤسسيا يسبق اإلصالح االقتصادي.
إن اإلصالح المؤسسي الفعال ال يمكن أن ينجح
في ظل قصور تشريعي ،أو عدالة نسبية ،أو غياب
غير
لسيادة القانون ،أو توسيد الخدمة العامة إلى ِ
أهلها ممن يفتقرون إلى نزاهة الضمير أو نظافة
اليد .وال شك في أن تكلفة هذا اإلصالح أكبر بكثير
مــن تكلفة اإلص ــاح االقـتـصــادي ،ومــا لــم تكن دول
النفط على استعداد لتحمل هذه التكلفة الباهظة
وال ـمــؤل ـمــة ،ف ــإن خـطـطـهــا إلعـ ــادة هـيـكـلــة قــاعــدتـهــا
االقتصادية لن تثمر مهما كانت طموحة ومبهرة.
في ظل غياب اإلصالح المؤسسي واإلداري تزداد
العصي ،التي تعرقل عجلة اإلصالح االقتصادي قوة،
وتمأل الثقوب خطط اإلصالح وسياساته ،ويتعطل
تنفيذ برامجه ومشروعاته ،وتتضاعف كلفة السير
في طريقه ،وتزداد متاعب البالد والعباد ،ومعها قد
تهون على المرء مطبات وعثرات «النوم في النفط».
*أستاذ االقتصاد بجامعة الكويت

«الوطني» ينظم حملة تبرع بالدم لموظفيه
ن ـظ ــم ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
ح ـم ـل ــة خـ ــاصـ ــة ل ـل ـت ـب ــرع ب ــال ــدم
لـمــوظـفـيــه ،إي ـمــانــا مـنــه بأهمية
الدور الفعال لمثل هذه الحمالت
ف ــي ت ـق ــدي ــم ال ــدع ــم وال ـم ـس ــاع ــدة
ل ـل ـمــرضــى وال ـم ـح ـت ــاج ـي ــن ل ـهــذا
الـتـبــرع ،وتكريسا اللـتــزام البنك
الدائم في خدمة المجتمع.
وشـ ـ ـه ـ ــدت الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ت ـج ــاوب ــا
وتفاعال من موظفي البنك الذين
توافدوا فورا إلى بنك الدم ،الذي
تواجد في الفرع الرئيسي وبرج
ال ــراي ــة ،ال ـتــزامــا مـنـهــم بــالــواجــب
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــي والـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي تـ ـج ــاه
المرضى والمحتاجين للدم.
ودأب ب ـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
عـ ـل ــى ت ـن ـظ ـي ــم ح ـ ـمـ ــات ال ـت ـب ــرع
ً
بـ ــالـ ــدم ،دعـ ـم ــا م ـن ــه ل ـب ـنــك ال ـ ــدم،
وت ـع ـب ـي ــرا عـ ــن روح ال ـم ـش ــارك ــة
االجتماعية ،حيث يحرص البنك

جانب من الحملة
دائما على توفير مختلف سبل
الــدعــم للمؤسسات والجمعيات
المعنية بتقديم خدمات الرعاية
الصحية في الكويت ،إلى جانب

«هيرميس» تتوسع في السوق النيجيري

قيامه بصورة مستمرة بتنظيم
األن ـش ـطــة وال ـح ـمــات الـتــوعــويــة
م ـت ـعــددة األهـ ـ ــداف ،الــرام ـيــة إلــى
تعزيز الوعي الصحي وتشجيع

السلوكيات وال ـعــادات الصحية
بين أفراد المجتمع.
وأش ــاد فــريــق بـنــك ال ــدم بهذه
المبادرة الطيبة والرائدة ،منوها

بما يـقــوم بــه البنك الــوطـنــي من
أنشطة وجهود مستمرة لخدمة
الـمـجــالـيــن ال ـخ ـيــري واإلن ـســانــي
فــي الـكــويــت ،انـطــاقــا مــن توجه
البنك الهادف إلــى خدمة الوطن
والمجتمع الكويتي.
ويحفل سجل البنك الوطني
بالعديد من المبادرات الريادية
االج ـت ـمــاع ـيــة واإلن ـس ــان ـي ــة الـتــي
تـ ـغـ ـط ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت،
وتتضمن حمالت توعية صحية
م ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة كـ ــال ـ ـص ـ ـحـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
والـ ـسـ ـمـ ـن ــة وصـ ـ ـح ـ ــة األس ـ ـ ـنـ ـ ــان،
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـتــوع ـيــة لـمـكــافـحــة
األمـ ـ ـ ــراض ،وت ــأت ــي ف ــي مـقــدمـهــا
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة الـ ـسـ ـن ــوي ــة ل ـم ـك ــاف ـح ــة
ســرطــان الـثــدي والكشف المبكر
ع ـ ـنـ ــه وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا مـ ـ ــن الـ ـحـ ـم ــات
الهادفة.

أسعار صرف العمالت العالمية

وقعت اتفاقية نهائية لالستحواذ على أسهم «پريميرا أفريكا»
أع ـل ـن ــت ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـمــال ـيــة
«هيرميس» الــدخــول في اتفاقية
نـهــائـيــة لــاسـتـحــواذ عـلــى كامل
أس ـهــم شــركــة «پــريـمـيــرا أفــريـكــا»
إحـ ــدى أبـ ــرز ش ــرك ــات ال ـخــدمــات
الـ ـم ــالـ ـي ــة وب ـ ـحـ ــوث االس ـت ـث ـم ــار
بالسوق النيجيري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار
استراتيجية المجموعة المالية
«هيرميس» للتوسع الجغرافي
بوجودها المباشر في األسواق
ً
ال ـم ـب ـتــدئــة وال ـن ــاش ـئ ــة ،ع ـل ـمــا أن
الشركة تعتزم استغالل وجودها
فــي هــذا الـســوق الــواعــد كمنصة
للتوسع بأعمالها لخدمة أسواق
غــرب إفريقيا ،على غــرار مقرها
ف ــي كـيـنـيــا ،الـ ــذي ي ـخــدم أس ــواق
شرق إفريقيا.
وسيتولى المقر الجديد خدمة
كل عمالء الشركة الباحثين عن
الـفــرص االستثمارية بــاألســواق
ً
الناشئة والمبتدئة ،خصوصا أن
السوق النيجيري ينبض بفرص
الـنـمــو ال ـجــذابــة بــاع ـت ـبــاره أكـبــر
االقتصادات اإلفريقية.

و يـقــع المقر الرئيسي لشركة
«پريميرا أفريكا» في الغوس ،إذ
تقدم الشركة باقة من الخدمات
المالية لعمالئها من المستثمرين
المحليين واألجانب .وبعد إتمام
عملية االستحواذ ،سوف تعمل
الـشــركــة الـجــديــدة تحت العالمة
ال ـت ـج ــاري ــة لـلـمـجـمــوعــة الـمــالـيــة
«ه ـيــرم ـيــس» ،مـمــا سـيـســاهــم في
وجـ ــود اس ــم رائـ ــد ألك ـث ــر م ــن 30
ً
عاما في مجال الخدمات المالية
لخدمة السوق النيجيري.
فــي السياق ،قــال كريم عوض
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي للمجموعة
المالية «هيرميس» القابضة ،إن
نيجيريا تمثل رابــع التوسعات
خ ـ ــارج أسـ ـ ــواق الـ ـش ــرق األوسـ ــط
وشـ ـ ـم ـ ــال إف ــريـ ـقـ ـي ــا خ ـ ـ ــال ع ـ ــام،
ً
كما تعد ا م ـت ــدادا الستراتيجية
التوسع بوجود الشركة المباشر
في أبرز األسواق المبتدئة.
ولـ ـف ــت ع ـ ــوض إل ـ ــى أن إت ـم ــام
عملية االستحواذ سيساهم في
ت ـعــزيــز ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـقــدمــة لكل
عمالء الشركة ،من خالل وجودنا

المباشر في  12دولة موزعة على
أربع قارات.
وأحـ ــرزت الـمـجـمــوعــة المالية
ً
ً
«هـ ـي ــرمـ ـي ــس» تـ ـق ــدم ــا م ـل ـحــوظــا
ف ــي تــوسـعــاتـهــا االسـتــراتـيـجـيــة
ع ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي ،إذ
ت ــوسـ ـع ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ب ــوج ــوده ــا
ال ـم ـبــاشــر ف ــي أس ـ ــواق بــاكـسـتــان
وكينيا وبنغالديش ،إضافة إلى
حصول مقر الشركة بالعاصمة
الـبــريـطــانـيــة ل ـنــدن عـلــى رخـصــة
مزاولة النشاط من هيئة الرقابة
وا لـخــد مــات المالية البريطانية
(.)FCA
وأضـ ــاف ع ــوض أن «تــركـيــزنــا
المتواصل على تعزيز خدماتنا
في األسواق الجديدة أثمر احتالل
المجموعة المالية «هيرميس»
المركز األول في تصنيف «Extel
 »Survey 2018لشركات الوساطة
ف ــي األوراق ال ـمــال ـيــة ب ــاألس ــواق
المبتدئة ح ــول الـعــالــم ،متقدمة
مــن الـمــركــز الـتــاســع خ ــال الـعــام
الماضي ،كما نجحت الشركة في
إتمام الطرح العام لشركة «ASA

كريم عوض

 »’International ‘ASAا ل ـتــي
ً
ً
ً
تمتلك حضورا جغرافيا منتشرا
ف ــي إفــري ـق ـيــا ف ــي ب ــورص ــة لـنــدن
لألوراق المالية ،في عملية بلغت
قيمتها اإل جـمــا لـيــة  125مليون
جنيه إسترليني.
مــن جــانـبــه ،ق ــال محمد عبيد
الرئيس التنفيذي المشارك لبنك
االستثمار بالمجموعة المالية
«هيرميس» ،إن نيجيريا هي أكبر

سوق استهالكي في إفريقيا ،كما
أنها أحــد أكبر ثالثة اقتصادات
على مستوى القارة بجانب مصر
وجنوب إفريقيا.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف عـ ـبـ ـي ــد أن الـ ـس ــوق
النيجيري احتل صدارة تنفيذات
وإيرادات نشاط الوساطة بجميع
األسواق المبتدئة التي تعمل بها
الشركة بشكل غير مباشر على
مدار عام .2017
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،قـ ــال علي
خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع
األ س ــواق المبتدئة بالمجموعة
المالية «هـيــرمـيــس» ،إن الشركة
ركـ ـ ـ ـ ـ ــزت عـ ـ ـل ـ ــى دخـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـس ـ ــوق
ال ـن ـي ـج ـي ــري ل ـم ــا ي ـن ـف ــرد بـ ــه مــن
مـقــومــات نـمــو جــذابــة بــاعـتـبــاره
أح ـ ــد أكـ ـب ــر األس ـ ـ ـ ــواق ال ـم ـب ـتــدئــة
ً
وأك ـث ــره ــا ت ـن ــوع ــا حـ ــول ال ـعــالــم،
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـ ـمـ ــردود اإلي ـجــابــي
لسلسلة اإل صــا حــات الهيكلية،
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ي ـ ـم ـ ــر ب ـ ـه ـ ــا االق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد
النيجيري ،ومنها تخفيض قيمة
العملة المحلية.

«فورسيزونز» سنغافورة يكمل عملية تجديد شاملة للغرف
أكـمــل فـنــدق فــورسـيــزونــز سـنـغــافــورة مــؤخــرا عملية
تجديد شاملة لغرف الضيوف ،ليقدم بذلك مالذا مثاليا
للمسافرين الذين يسعون إلى استكشاف سحر «مدينة
األسد» هذا الصيف.
وتشتهر سـنـغــا فــورة بطابعها ا لـعـصــري وتنوعها
الثقافي الغني بكونها واحــدة من أفضل الوجهات في
ج ـنــوب ش ــرق آس ـيــا ،وال ـتــي تـعــد جـمـيــع أفـ ــراد العائلة
بعطلة ال تنسى.
ومــن وحــي حــدائــق سـنـغــافــورة النباتية الـمـجــاورة،

تتميز التصاميم الداخلية العصرية للغرف ا لـتــي تم
ً
تجديدها حديثا بألوان الطبيعة ،حيث تكتسي باللون
األزرق ال ـهــادئ والـلـمـســات الـخـضــراء الـتــي تحاكي في
نقائها زرقــة المياه الصافية وخـضــرة أوراق اللوتس
االستوائية في بحيرة البجع في الحديقة .وتتميز جميع
الغرف بجداريات من خزف البيراناكان التقليدي ،مما
يضفي لمسة فنية ويستحضر روح التراث الغني متعدد
الثقافات في سنغافورة.
وت ـل ـب ـيــة الح ـت ـي ــاج ــات ال ـض ـي ــوف ال ــذي ــن يـحـتــاجــون

ً
إلـ ــى غ ــرف ــة أك ـث ــر اتـ ـس ــاع ــا وذات ط ــاب ــع م ـن ــزل ــي ،تــوفــر
أجنحة فورسيزونز التنفيذية ميزة إضافية لمناطق
منفصلة للمعيشة وا ل ـن ــوم ،األ م ــر ا ل ــذي يمنح المزيد
مــن الخصوصية ،السيما فــي ظــل وج ــود حـمــام واســع
يـحــاكــي الـسـبــا .وتـطـغــى عـلــى األجـنـحــة لـمـســات الــرقــي
وأجواء الهدوء مع األسقف المرتفعة والنوافذ الكبيرة
ومنطقة المعيشة الخاصة ،ما يجعل منها الخيار األمثل
للعائالت.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ثقافات
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Fitness

مزاج
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ّ
تعرفوا إلى تسعة أساليب ينتظر الفنان شهاب جوهر
فاعلة تساعدكم في خسارة عرض مسلسل «عمود البيت»،
للمخرج غافل فاضل ،بعد
الوزن من دون الشعور
أن اكتفى خالل شهر رمضان
بالحرمان أو اكتساب
ً
بالظهور في «عطر الروح».
مجددا.
الكيلوغرامات

معرض {ألف ليلة وليلة ،محمد جمعة يتحدث عن
ألف عمل وعمل} ...الليل أدواره الثالثة في دراما
ً
رمضان الفائت في «أبو عمر
في عيون  14فنانا من
لبنان وسورية وأوروبا .المصري» و{ضد مجهول»
و{الوصية».

aw
abil@ rida.c
alja
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خالد أمين وإلهام الفضالة في «روتين»

كريستيان بيل

إيلين ديجينرس

إيلين ديجينرس األعلى
ً
أجرا في العالم

ليف تايلور

إعادة عرض « The Darkليف تايلور تنفي ارتباطها
بنجم هوليوودي
 »Knightبالسينمات

أعلنت شبكة « »Netflixالعالمية تعاقدها
مع اإلعالمية الشهيرة إيلين ديجينرس،
لتقديم برنامج كوميدي بعنوان «Stand
 ،»Up Specialوالذي تقاضت من خالله
ً
أجرا وصل إلى  20مليون دوالر ،لتصبح
ً
إيلين األعلى أجرا في العالم.
ُ
ويعد هذا التعاون هو األول إليلين مع
« .»Netflixويشهد البرنامج عودتها
لتقديم هذه النوعية من البرامج بعد
غياب  15عاما ،حيث انشغلت بعدها
بتقديم برنامج التوك شو العالمي
« ،»The Ellen DeGeneres Showوالذي
تستضيف من خالله عددا من أبرز
المشاهير حول العالم.

قررت شركة « »Warner Brosإعادة عرض
فيلم األبطال الخارقين (The Dark
 )Knightللنجم كريستيان بيل بعدد من
سينمات الـ« »IMAXفي الواليات المتحدة
األميركية ،احتفاال بمرور عشر سنوات
على طرح الفيلم تجاريا.
ُ
وسيعرض الفيلم في  4دور عرض
سينمائية بلوس أنجلس ،نيويورك،
سان فرانسيسكو ،وتورنتو ،لمدة
ً
أسبوع ،بدءا من  24أغسطس المقبل.
ُ
ويعد « »The Dark Knightمن أنجح
أفالم األبطال الخارقين في تاريخ
السينما العالمية ،حيث تم طرحه
تجاريا عام  ،2008وحقق نجاحا
جماهيريا فاق كل التوقعات.

نفت النجمة ليف تايلور ما تردد حول
ارتباطها بنجم هوليوودي شهير.
وحول الشائعة التي انتشرت عن
ارتباطها بالنجم أوالرندو بلوم،
الذي شاركها من قبل بطولة
سلسلة الفانتازيا "The Lord
 ،"of the Ringsللمخرج
العالمي بيتر جاكسون ،أكدت
ليف أن األمر ال أساس له من
الصحة.

أعمال خالد أمين األكثر مشاهدة
عبر مواقع التواصل
●

محمد جمعة

أعــرب الفنان خالد أمين عن سعادته ،بحصوله على أكبر عــدد مشاهدات
لمسلسالته عبر مختلف مواقع التواصل االجتماعي ،وقال" :من ال يشكر الناس
ّ
ال يشكر الله ،وبفضل المولى ،عز وجل ،وبفضل تفاعل الجمهور ،الذي أكن له
كل التقدير واالحترام ،حققت أعمالي أكبر نسبة مشاهدة عبر مختلف مواقع
التواصل".
ُ
وكان خالد مضى قدما خالل رمضان الماضي في ثنائية مع الفنانة إلهام
الفضالة ،من خالل مسلسل "روتين" من بطولة الفنان محمد المنصور ،حيث
َّ
قدم خالد الشر ،ولكن بصورة مختلفة.
والعمل إنتاج عدسة وسينما ماجيك ،والمنتج عبدالله بوشهري ،وتأليف
الكاتب علي الدوحان ،وإخراج عيسى ذياب ،ومدير إدارة اإلنتاج أحمد عبدالله،
ومخرج منفذ عبدالله مشعل ،ومساعد مخرج أنوار الرمضان ،ومدير اإلضاءة
والتصوير محمد سليمان ،ومهندس الديكور خالد بوصخر ،وبطولة :محمد
المنصور ،إلهام الفضالة ،خالد أمين ،هند البلوشي ،شيماء علي ،أحمد السلمان،
أحمد إيراج ،غدير السبتي ،مها محمد ،ناصر عباس ،أمل محمد ،محمد الحالق،
أريج العطار ،إضافة إلى الطفلين مشاري الكندري وأحمد بن حسين.

دانيال ًكريغ في زيارة رسمية لـ «»CIA
استعدادا لفيلم «جيمس بوند»

أفالم بميزانيات ضخمة لم تحقق اإليرادات
المتوقعة آخرها «»Asura
شركات اإلنتاج تواجه شبح الخسارة الفادحة

دانيال كريغ

ً ً
واجه العديد من شركات اإلنتاج العالمية فشال كبيرا في إيرادات إنتاجاته السينمائية ،رغم تمتع هذه األعمال بالتكلفة اإلنتاجية
الباهظة ،ورغم أن هذه األفالم تمتلك العناصر الالزمة لنجاحها من المؤثرات البصرية والسيناريو وأبطال الفيلم.
خالل السنوات السابقة برز العديد من
األفــام بميزانيات ضخمة ومــردود مادي
ضعيف ،فمثال طرحت شركة ،EuropaCorp
بالتعاون مع شركة TFI Films Production
ف ـي ـلــم ا ل ـخ ـي ــال ا ل ـع ـل ـمــي  Valerianا ل ـع ــام
الماضي ،والذي أخرجه لوك بيسون وسط
توقعات بنجاح فيلمه الجديد ،لكن الفيلم
واجه فشال ذريعا بشباك التذاكر األميركي،
حيث بلغت إيراداته  40مليون دوالر ،من
ميزانية إنتاجية بلغت  177مليونا.
وفيلم  ،Jupiter Ascendingالذي تشارك
ف ــي بـطــولـتــه نـخـبــة م ــن ال ـن ـجــوم الـشـبــاب،
منهم النجم تشانينغ تيتام ،والنجمة ميال
كونيس ،كانت التوقعات تشير قبل طرحه
تـجــاريــا إل ــى نـجــاح كـبـيــر ،نـظــرا لـلـصــورة
المبهرة لإلعالن الرسمي للفيلم ،لكن رغم
ذلك لم يتمكن الفيلم من تحقيق أي نجاح
يذكر بشباك التذاكر األميركي ،حيث بلغت
إي ــرادات ــه  47م ـل ـيــون دوالر ،م ــن مـيــزانـيــة
إنتاجية بلغت  176مليونا.
أ م ـ ــا ف ـي ـل ــم  Saharaمـ ــن إ ن ـ ـتـ ــاج شــر كــة
 ،Paramountو ق ـ ـ ــام ب ـب ـط ــو ل ـت ــه ا ل ـن ـجــم
ال ـعــال ـمــي مــاث ـيــو م ــاك ــون ــوه ــي ،وشــارك ـتــه
البطولة النجمة بينلوبي كــروز ،والفيلم
ينتمي لنوعية أفالم األكشن والمغامرات،
وك ــان ــت ال ـت ــوق ـع ــات ت ـش ـيــر إل ـ ــى إم ـكــان ـيــة
نجاح الفيلم تجاريا ،لكن الفيلم فشل في
تحقيق إيــرادات تغطي التكلفة اإلنتاجية
التي بلغت  130مليون دوالر ،حيث بلغت
إيـ ــراداتـ ــه ب ـش ـبــاك ال ـت ــذاك ــر األم ـي ــرك ــي 68
مليونا.
و ف ــي فـيـلــم  John Carterإ ن ـتــاج شركة
 ،Disneyو ي ـع ـت ـبــر م ــن أ كـ ـب ــر إ خ ـفــا قــا ت ـهــا
السينمائية على مدار تاريخ الشركة ،حيث
كان من المتوقع نجاح كبير للفيلم ،نظرا
لـلـمــؤ ثــرات ا لـبـصــر يــة ا ل ـتــي تعتمد عليها
"ديزني" في أعمالها ،لكن الفيلم لقي فشال
في شباك التذاكر األميركي ،حيث لم تتخط
إي ــرادات ــه  73م ـل ـيــون دوالر ،م ــن مـيــزانـيــة
إنتاجية بلغت  250مليونا.
ويعتبر فيلم  The Lone Rangerثاني
أكبر إخفاقات شركة " "Disneyاإلنتاجية،
ورغم بطولة الفيلم من قبل النجم العالمي
جــونــي دي ــب ،وتــاريـخــه الـكـبـيــر مــع شركة
ب ـس ـل ـس ـل ـتــه ا ل ـش ـه ـي ــرة " Pirates of the
 ،"Caribbeanفإن الفيلم واجه فشال مروعا
ب ـش ـبــاك ال ـت ــذاك ــر األمـ ـي ــرك ــي ،ح ـيــث بلغت
إي ــرادات ــه  89م ـل ـيــون دوالر ،م ــن مـيــزانـيــة
إنتاجية تكلفت  215مليونا.

أعلنت وكالة المخابرات المركزية ( ،)CIAزيارة النجم دانيال كريغ
لمقر إدارتـهــا في الــواليــات المتحدة األميركية ،لتعليمه الفرق بين
الجاسوسية على شاشة السينما والجاسوسية فــي الــواقــع ضمن
مبادرة " ،"Reel vs. Reaحرصا من الوكالة على تقديم الدعم الــازم
لفريق عمل الجزء الجديد للسلسلة العالمية.
ووفقا لتقارير إعالمية ،فإن الموضوع أكبر بكثير مما يقدمه كريغ
بشخصيته "جيمس بوند" على شاشة السينما ،من خالل المشاهد
القتالية ومطاردات السيارات ،وحتى القفز بين القطارات ،وأن ""CIA
قامت بالتواصل مــع كــريــغ ،وأك ــدت أن كــل مــا فعله خــال األجــزاء
السابقة من السلسلة ليس له أي عالقة بالحقيقة.
ُيذكر أن أول أجزاء السلسلة لدانيال كان فيلم ""Casino Royale
عام  ،2006والذي بلغت إيراداته العالمية  599مليون دوالر ،مرورا
بعدد من األجزاء كان آخرها فيلم " "Spectreعام  ،2015والذي حقق
نجاحا جماهيريا كبيرا ،وحصل على جائزة األوسكار كأفضل
أغنية للنجم سام سميث.

طرح إعالن The Miseducation
of Cameron Post

ط ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة
المنتجة لفيلم ا لــدرا مــا
وال ـ ــروم ـ ــانـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة The
Miseducation of
 Cameron Postاإلعالن
األول للفيلم ،ومن المقرر
عــرضــه ف ــي  3أغسطس
ب ـ ــال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
ودور السينما العالمية.
والفيلم تدور أحداثه
ف ــي ع ــام  ،1993حينما
أرغـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاة بـ ـس ــن
ال ـمــراه ـقــة ل ـلــذهــاب إلــى
مـ ـصـ ـح ــة نـ ـفـ ـسـ ـي ــة ،فــي
مـ ـح ــاول ــة مـ ــن عــائـلـتـهــا
المحافظة لعالجها من
المثلية الجنسية.
و"The Miseducation
"of Cameron Post
ب ـط ــول ــة :ك ـل ــوي غــرايــس
مــوريـتــز ،جينيفر إيلي،
كلوي غرايس موريتز
سـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ،كـ ــويـ ــن
شيبارد ،مارين أيرلندا،
جــون جــاالجــر جونيور،
أويـ ـ ـ ــن ك ــامـ ـب ــل ،ف ــورس ــت
جــودالك ،كيري بتلر ،وإميلي سكيجس ،ومن إخــراج ديزيريه اخافان ،الذي
شارك في تأليف الفيلم بجانب سيسيليا فروجيويل ،وإميلي دانفورث.

من فيلم Asura
" "Ronin 47مــن إن ـتــاج مـشـتــرك بـيــن 4
شــركــات إنـتــاجـيــة ،ورغ ــم مـيــزانـيــة الفيلم
الـضـخـمــة ال ـتــي وص ـلــت إل ــى  175مـلـيــون
دوالر ،ومن بطولة النجم العالمي كيانو
ريفز ،فإن الفيلم لم يحقق أي نجاح يذكر
ب ـش ـبــاك ال ـت ــذاك ــر األمـ ـي ــرك ــي ،ح ـيــث بلغت
إيراداته  38مليون دوالر ،ليتسبب الفيلم
في خسائر فادحة لشركات اإلنتاج.
ووقعت شركة " "Disneyفي إخفاق جديد
ورغـ ــم تـم ـيــزهــا ف ــي إن ـت ــاج أفـ ــام ال ــرس ــوم
المتحركة ،فإنها فشلت في تحقيق النجاح
المطلوب من فيلمها "،"Mars Need Moms
والذي تشارك في األداء الصوتي له عدد من
نجوم هوليوود ،منهم النجم جون كيوزاك،
وسيث جرين ،حيث بلغت إيرادات الفيلم
بشباك التذاكر األميركي  21مليون دوالر،
من ميزانية إنتاجية  150مليونا.
و يـعـتـبــر فـيـلــم The Imaginarium of
 Doctor Parnassusآخر أفالم النجم الراحل
هيث ليدجر ،ورغم مشاركة عدد كبير من

شركات اإلنتاج في إنتاج الفيلم وتكلفته
اإلنتاجية التي بلغت  40مليون دوالر فإنه
لم يحقق أي نجاح يذكر في شباك التذاكر
األميركي ،حيث حرصت شركات اإلنتاج
على طــرح الفيلم بعد و فــاة هيث ليدجر،
أمال في تحقيق نجاح كبير نظرا لشعبية
الـنـجــم الـعــالـمـيــة ،بـعــد ن ـجــاح شخصيته
" ،"Jokerحـيــث لــم تتخط إ يـ ــرادات الفيلم
بشباك التذاكر األميركي حاجز  7ماليين
دوالر.
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معرض «ألف ليلة وليلة ...ألف عمل وعمل} ...الليل في مشهديات
ً
ّ
•  14فنانا يجولون في عالم األحالم تحت سماء مرصعة بالنجوم

تنظم {غاليري أليس مغبغب} معرض {ألف ليلة وليلة ،ألف عمل
وعمل} في منطقة فقرا في أعالي جبل لبنان ( 21يوليو 26 -أغسطس
 ،)2018ويتمحور حول الليل رمز الوحشة ،والسكينة ،والتمزق،
والحلم ،واالنبهار ،والسماوات المفروشة بالنجوم ،ذلك من خالل
بيروت  -ةديرجلا

حركة الزمن

ً
شرقا ظهر
الليل بقوة منذ
القرن الثامن في
حكايات {ألف
ليلة وليلة}

يستخدم هنيبعل سروجي
(م ــوالـ ـي ــد ل ـ ـب ـ ـنـ ــان )1957تـقـنـيــة
األكــريـلـيــك وال ـنــار الـتــي توحي
بــالــدمــار ال ــذي خلفته سـنــوات
الـ ـ ـح ـ ــرب ،وأبـ ـع ــدت ــه عـ ــن ب ـل ــده؛
فيدين حالة النسيان الجماعي
تجاه الحرب؛ وإمحاء المأساة
من الــذاكــرة العامة .فنه يعكس
الـ ـح ــري ــق الـ ــداخ ـ ـلـ ــي والـ ــوجـ ــع.
يشارك في المعرض بعمل في
ع ـنــوان {ال ـف ـجــر} ( )2002يمثل
ً
مشهدا من الليل الذي ينجلي.
ال ـف ـج ــر ه ــو ف ــي ق ـل ــب أع ـم ــال
زي ـن ــة إدلـ ـب ــي (م ــوال ـي ــد ســوريــة
عـ ــام  ،)1960و ي ـش ـت ـمــل عملها
التشكيلي على تآليف كبيرة،
ي ـت ـنــاوب فـيـهــا ال ـخــط وال ــرس ــم،
وت ـم ـت ــزج ال ــرم ــوز ال ـم ـت ـمــاوجــة
وال ـ ـظـ ــال ال ـم ـت ـك ـس ــرة ،لـتـبـتـكــر
ف ـ ـ ـضـ ـ ــاء م ـ ـ ــن ا لـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــر واألدب
واأللوان{ .ليحمل الليل أحالمك
إلـ ــى م ــا وراء الـ ـفـ ـج ــر} ،ع ـن ــوان
ال ـع ـمــل ال ـم ـع ــروض ت ــرس ــم فيه
مطالع المسار إلى قلب الليل.
أن ـجــز تــاكــايــوشــي ســاكــابـيــه
ً
(مــوالـيــد الـيــابــان  )1953أعماال

من أعمال جان جيريل

من أعمال عزة أبو ربيع
تمثل وجه امرأة نائمة؛ وضعية
الـجـســم الـنـســائــي الـمـمــدد ،كما
العينين المغمضتين ،واليدين
ال ـم ـم ـس ـك ـت ـيــن بـ ـط ــرف ال ـغ ـط ــاء،
وال ــرأس المائل على الــوســادة.
ً
أشـخــاصــه هــم دائ ـم ــا فــي حالة
بينية؛ بين الحركة والجمود؛
بـ ـي ــن ال ـ ــرق ـ ــص والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوت؛ ب ـيــن
الظهور والـغـيــاب؛ بين البداية
الضائعة والنهاية المفقودة.
تـنـتـمــي أع ـم ــال ج ــان جيريل
(مواليد فرنسا  )1947الخزفية
إل ــى زمـنـنــا وإل ــى أي زم ــن آخــر.
مــولــودة فــي الـتــراب والـنــار ،في
الماء والهواء؛ هي ثمرة  40سنة
مكرسة لدراسة الخزف الصيني
لحقبة {سونغ} بين  950و.1279
ي ـ ـعـ ــرض ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ال ـم ـت ـع ــدد
التقنيات فرنسوا سرغولوغو
ً
(مــوال ـيــد لـبـنــان  ،)1955ص ــورا
مـنـتـقــاة مــن مـجـمــوعــة {بـيــروت
ً
إمبراطورية} ،يعكس فيها عالما
ً
ً
قائما بــذاتــه انطالقا مــن صور
محفوظة فــي ألـبــومــات عائلية
قــدي ـمــة .ي ـتــداخــل فـيـهــا ال ــواق ــع
بالحلم ،ثم يندمجان تحت قبة
سماء مرصعة بالنجوم ،أو في
ضوء النهار.
نيقوال تورت (مواليد فرنسا
 )1977نحات ،ورسام ،ومصور
فــوتــوغــرافــي وف ـيــديــو ،ي ـحــاول
بــواس ـطــة فـنــه أن ي ـتــواصــل مع
م ـفــاه ـيــم ال ــزم ــن والـ ـح ــرك ــة؛ مع
النظم والمرجعيات .يقدم فيديو
محوره قمران يدوران ،واحد في
اتجاه عقارب الساعة والثاني
في االتـجــاه المعاكس ،يــدوران
حول ذاتهما ،بالوتيرة نفسها،

كأنهما أداة موسيقية ،إنه إيقاع
ً
دوران األزمنة ،حركة تفتح أفقا
على عالم آخر ،عالم الفن.

حلم ليلة شرق
تـ ــركـ ــز أن ـ ـ ـ ــدره هـ ــوشـ ــر ف ـت ــال
(مــوال ـيــد لـبـنــان  )1942عملها
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة ف ـت ـص ـه ــره ــا فــي
ً
البرونز وتعطيها ألوانا داكنة،
ألـ ـ ـ ــوان الـ ـلـ ـي ــل .ع ـ ـنـ ــوان عـمـلـهــا
المشارك في المعرض {النعاس،
حلم ليلة شرق}.
بالنسبة الى سامويل كوانت
(مــوالـيــد بلجيكا  ،)1980الليل
ه ــو {لـحـظــة وم ـك ــان} بــامـتـيــاز،
ح ـي ــث ت ـت ــاش ــى نـ ـق ــاط ارتـ ـك ــاز
ال ـن ـه ــار أو ت ـت ــرك م ـكــان ـهــا إلــى
ب ـعــد آخـ ــر م ــن أبـ ـع ــاد ال ـف ـضــاء،
لفهم آخ ــر لــأش ـيــاء .مــن نــافــذة
مشغله في بروكسيل يستكشف
ال ـف ـنــان ال ـس ـم ــاوات ونـجــومـهــا،
والـ ـمـ ـج ــرات ،وب ــري ــق ال ـكــواكــب،
واألعماق الالمحدودة للفضاء،
ال ـ ـ ــذي ي ـس ـح ــره وي ـل ـه ـم ــه .عـبــر
{اصنع كونك الـخــاص} ،يبتكر
سامويل كوانت فلذة من الكون
بـشـظــايــا ال ــزج ــاج ،وب ـهــا يفتح

نافذة على الليل.
يــركــز جيلبير حــاج (مواليد
لـ ـبـ ـن ــان  )1966نـ ـظ ــره ا ل ـث ــا ق ــب
على تطور المجتمع اللبناني،
وي ـص ــور ال ـت ـحــدي االجـتـمــاعــي
اإلضافي الذي تطلقه الشابات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــات ب ـط ــري ـق ــة ارت ـ ـ ــداء
مالبسهن.
شـ ــارل ب ـيــل (م ــوال ـي ــد فــرنـســا
 ،)1956اسـتـحــوذ عليه الــرســم،
وابتلعه الليل منذ الطفولة{ .كل
ثنايا الليل} ،عمله المشارك في
المعرض هو استعادة تذكارات
لـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــه م ـ ـ ــع األش ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــار خ ـ ــال
المشاوير الليلية.
الـلـيــل لــه ح ـضــور فــي أعـمــال
ج ـي ــل م ــاري ــه (م ــوالـ ـي ــد فــرن ـســا
 ،)1963ف ــي م ـشــاهــد الـطـبـيـعــة
كـمــا فــي رس ــوم داخ ــل الـبـيــوت.
ال يقتصر ح ـضــور ا لـلـيــل على
م ـ ـصـ ــادر ال ـ ـنـ ــور الـ ـت ــي ت ـضــيء
المشهد ،كالثريات والمشاغل
وأعـ ـ ـم ـ ــدة اإلضـ ـ ـ ـ ــاءة ول ـ ـكـ ــن فــي
حضور األلــوان الليلية .األزرق
ً
الـبـحــري الـغــامــق يخف تــدرجــا
ً
وص ــوال إل ــى األب ـيــض المبهر.
{صوت الليل} عنوان مجموعة
رسوم لشاطئ وحشي مهجور،

حيث تتكسر األمواج ،وتنعكس
عليها أضواء المدينة البعيدة.
أول ر س ـ ـ ــو م ـ ـ ــات م ـج ـم ــو ع ــة
م ـل ـغ ــورزات ــا بــاش ـكــو (م ــول ــودة
فــي بــولــو نـيــا  ،)1956عنوانها
{ق ـ ـلـ ــب ال ـ ـل ـ ـيـ ــل} اكـ ـتـ ـمـ ـل ــت س ـنــة
2010؛ بــالـتــزامــن مــع مجموعة
أخرى من المشهديات عنوانها
{ضوء النهار} .أظهرت مشاهد
الليل شــوارع وجــادات تغمرها
الـعـتـمــة؛ ت ــذك ــارات مكتومة من
أيام الشباب.
تــاحــق نــانـســي دب ــس حــداد
(مواليد لبنان  )1966بعدستها
ً
نظما ميكانيكية شديدة الدقة؛
تستكشف تفاصيلها المعقدة؛
وت ـس ــائ ــل خ ــزائ ــن ال ـ ــذاك ـ ــرة ،ثــم
تظهر مشاهد ليلية ،مثل سماء
منجمة ،أو م ـجــرات بـعـيــدة ،أو
مدن خالبة تغمرها األضواء.
إيتيل عدنان (مواليد لبنان
 )1925تــرســم مـشــاهــد غامضة
وملونة؛ هي فيلسوفة وشاعرة
ً
أيضا .الليل والذاكرة يختبئان
ً
معا وتتسكع عبرهما على غير
هدى.

عزة أبو ربيع
تعرض عزة أبو ربيع (مواليد سورية  ،)1980عشرة رسوم مطبوعة على الخشب منفذة في بيروت عام
 ،2018مباشرة بعد خروجها من سجون النظام .بالنسبة إلى الفنانة الشابة التي قضت أربعة أشهر في
ً
ً
زنزانة ،تلك الليالي المئة والعشرين هي نسخة طبق األصــل ،تعادل انتظارا طويال{ .خالل الليل ،كنت
أرسل أفكاري صوب الذين تربطني بهم معرفة ،وهم يجهلون مكان وجودي؛ كل دقيقة كانت مثل البداية
بالنسبة إلي؛ ثم يأتي النهار ويستولي علي األمل باالنعتاق}.

«مملكة الرؤية» يرصد التغيرات االقتصادية في السعودية
الكتاب يحارب نظام الريعية ويدعو إلى االستدامة المأمولة

يتكون كتاب «مملكة الرؤية» من  6فصول وخاتمة ،ويرصد التغيرات االقتصادية التي طرأت على المملكة العربية السعودية ،خالل
الفترة الماضية.
الفي الشمري

اإلصدار
خالصة سنوات
من البحث
والدراسة
للمؤلف عبدالله
السلوم

أصـ ـ ـ ـ ــدر الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب عـ ـب ــدالـ ـل ــه
ً
السلوم كتابا بعنوان "مملكة
الرؤية" ،وهو إصدار ذو طابع
اقتصادي ،يدرس في محتواه
موضوع رؤية المملكة العربية
ال ـس ـع ــودي ــة  ،2030بـمـخـتـلــف
ً
ً
محاورها تفصيال وإيضاحا،
م ـ ــن خـ ـ ــال م ـن ـه ـج ـيــة م ـف ـســرة
وحجة جدلية ترد على كل فكر
ناقد ،دون تبحر وعميق بحث
وفهم ودراية.
ً
واس ـت ـن ــادا إل ــى أن التغيير
يبدأ مــن المجتمع نفسه ،وأن
الـطــاقــة الـبـشــريــة هــي المحرك
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ل ـت ـن ـف ـي ــذ ال ـخ ـط ــط
ال ـض ـخ ـمــة ،س ـعــى ال ـس ـلــوم في
إص ـ ـ ـ ـ ـ ــداره الـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــون مـ ـ ــن 204
صفحات ،إلى تحمل مسؤولية
ايـصــال الــرســالــة والـتــي تهدف
إلــى اإلشـ ــادة بــالـحــزم المطبق
والجهود المبذولة في تحقيق
ً
رؤ يـ ــة  2030آ مـ ــا أن تتكاتف
الـ ـصـ ـف ــوف كـ ـع ــرب ــون ام ـت ـن ــان
واحـتـفــاء ،متعاونة فــي سبيل
ت ـح ـق ـي ــق األهـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـم ــرج ــوة
والتي تسعى لضمان ترسيخ
اقتصاد صحي ومستدام.

نقلة نوعية
ً
يــأتــي ه ــذا الـكـتــاب مـتــزامـنــا
مــع الحقبة الزمنية المختلفة
التي تعيشها المملكة العربية
ال ـس ـعــوديــة ،بنمطها الـخــاص
وخـ ـ ـط ـ ــاه ـ ــا ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ل ـ ـ ــم ي ـس ـب ــق

«فرج ...قصة الحب والعبودية»

رسوم ،ومنحوتات ،وصور فوتوغرافية ،وأعمال مطبوعة على الخشب،
وأعمال خزفية معاصرة ،إضافة إلى عروض موسيقية وأفالم وثائقية
والموسيقى والرقص والطرب الشرقي واألوبرا.
حول الرسم والسينما
ً
يشارك في المعرض  14فنانا من لبنان وسورية وأوروبا واليابان.

ً
ك ــان الـلـيــل وال ي ــزال مـصــدرا
ً
رئـ ـيـ ـس ــا ل ــإلـ ـه ــام عـ ـب ــر ت ــاري ــخ
ً
الفنون .شرقا ،ظهر الليل بقوة
منذ القرن الثامن في حكايات
{أل ـ ــف ل ـي ـلــة ول ـي ـل ــة} ،ت ـق ــدم إلــى
الصدارة في الغرب خالل القرون
الوسطى؛ بداية في المنمنمات
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ــزي ــن ال ـك ـت ــب ،من
بينها {الـســاعــات الفنية لــدوق
دوب ـي ــري} مــن تــألـيــف األخــويــن
ليمبورغ بين  1412و.1416
م ـنــذ الـ ـق ــرن الـ ـس ــادس عـشــر،
سمح التطور التقني للفنانين،
برسم الليل بالسهولة نفسها
ك ـمــا الـ ـنـ ـه ــار ،وبـ ـ ــرزت ع ـلــى مر
العصور ،أعمال تمجد النور.

•

إصدارات

لـهــا مـثـيــل م ــن ق ـبــل .المعايير
اختلفت ،كما ارتفع فيها سقف
األهـ ــداف قــاصــدا سـمــاء عالية
الطموح ،باشتراطات وآليات
ع ـن ــوان ـه ــا ال ـ ـحـ ــزم وم ـن ـه ـج ـهــا
الـ ـنـ ـض ــج والـ ـحـ ـكـ ـم ــة ،صــان ـعــة
تـ ـغـ ـيـ ـي ــرا ج ـ ــذري ـ ــا حـ ـق ــق ن ـق ـلــة
نوعية ،ولكن لكل تغيير تكلفته
وآثــاره ونتائجه التي ينشغل
بها الــرأي العام ما بين حاذق
وغافل.
وبـيــن ه ــذا وذاك ،يبين هــذا
الكتاب الـمــوزع على  6فصول
وخــات ـمــة ،ف ــي طـيــاتــه تفاسير
وت ـح ـل ـيــات؛ إلح ـق ــاق م ــا صح
قــولــه وإبـطــال مــا أس ــيء فهمه.
وي ـ ـ ـعـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب نـ ـت ــاج
وخــاصــة س ـنــوات مــن البحث
والــدراســة ،ويهدف الكاتب من
خ ــال ــه إلـ ــى ف ـت ــح أفـ ــق إب ـص ــار
القارئ ،ليكتسب قناعة كفيلة
ب ـ ـم ـ ـحـ ــاربـ ــة نـ ـ ـظ ـ ــام ال ــريـ ـعـ ـي ــة،
والـ ـتـ ـجـ ـن ــد لـ ـص ــال ــح مـسـتـقـبــل
االس ـت ــدام ــة .وم ــن خ ــال ادراك
أهـمـيــة تـلــك الـمـفــاهـيــم يتمكن
الـ ـ ـق ـ ــارئ مـ ــن اس ـت ـي ـع ــاب عـمــق
ف ـك ــر ال ـ ــرؤي ـ ــة ،ف ـي ـك ــون حـيـنـهــا
قـ ــادرا عـلــى تـلـمــس عـلــو سقف
ط ـمــوح ـهــا ،م ـمــا يـجـعـلــه جـلــدا
م ـت ـح ـل ـي ــا ب ــالـ ـصـ ـب ــر أمـ ـ ـ ــام كــل
تغيير ،لتكون نظرته لكل ما
ي ـت ـك ـبــده م ــن م ـش ــاق وي ـتــذوقــه
مــن م ــرارة نـظــرة الــواعــي الــذي
يدرك أن هذا كله ليس إال تكلفة
ال ـت ـغ ـي ـيــر والـ ـت ــي ه ــي بـمـثــابــة

صدرت عن {الدار العربية للعلوم ناشرون} رواية {فرج ...قصة الحب
والعبودية} للروائي محمد علي عبد الله .فيما يلي نبذة عنها:
عاش فرج في أغالل العبودية بعد أن انتزعت حريته ،ورغم امتيازاته
الجسدية واألخــاقـيــة التي قدمها لمجتمعه فــإن حريته كانت بعيدة
ً
المنال .قصتنا تحكي حياة اإلنسان المهاجر قسرا إلى مجتمع جديد.
فبعد أن حــاول فرج أن ينتمي ويــذوب في مجتمعه الجديد اكتشف أن
الناس من حوله لديهم رؤية عنصرية مختلفة.
تروي هذه القصة حكاية طفل اختطف من شرق أفريقيا وتم استرقاقه
وبيعه كعبد في منطقة الخليج وخضع في موطنه الجديد لكثير من
الغدر واالحتيال ،ولكنه واجه جميع المواقف الصعبة بشجاعة وإيمان
وإصرار على نيل الحرية .وزاد من قوة إصراره حبه األصيل للفتاة الحرة
الجميلة عويشة .فهل يصل هذا العبد الشجاع إلى الحرية؟ وهل يتوج
حبه بــالــزواج مــن حبيبته؟ أم أن قهر العبودية واضطهاد العنصرية
يسود وينتصر؟
تدور أحداث الرواية في عصر كانت الثروة فيه تتلخص بامتالك آللئ
البحر والعبيد ،ومجتمع قبلي ترتكز فيه العالقات االجتماعية على
األصل العريق وعلى الحسب والنسب.
ف ــي ال ـخ ـطــاب ال ــروائ ــي ف ــإن الـمـتـصـفــح ل ــرواي ــة {فـ ـ ــرج ..ق ـصــة الـحــب
والـعـبــوديــة} ،ال بــد مــن أن يسجل هيمنة فعل الـقــول مــن بــدايــة الــروايــة
ً
إلى نهايتها ،إلى درجة يصبح معها هذا الفعل أكثر حضورا وجاذبية
ً
وإثــارة في النص بأكمله .وهــذا ما يجعلنا نقف مليا حــول اإلمكانات
الجمالية واألسلوبية والفنية التي وفرها الروائي محمد علي عبد الله
في سياق هذا النص.
أمــا البناء الــروائــي فيتشكل هنا مــن تــراكــم األح ــداث والــوقــائــع مــا بين
ً
ال ــوح ــدات ال ـســرديــة ال ـتــي تـنـظــم تـتــابــع األح ـ ــداث ،وف ـقــا السـتــراتـيـجـيــة
ً
الــروائــي الخاصة في ســرد األحــداث والوقائع تصاعديا لتؤكد الحالة
المسرودة .على أن ذلك كله يتم بلغة سردية سلسة ،رشيقة تقترب من
المستوى الشعري فــي وصــف المرأة/الحبيبة ،وتـعــود إلــى المستوى
المباشر في تعاملها مع الواقع وهذا ما يعطي النص فرادته وتميزه.

«سمسوم دوت كوم»

صــدر عن دار {الساقي} كتاب {سمسوم دوت كــوم (مغامرات
تيم وسامي({ للكاتبة ماريا دعــدوش ،رســوم لينا عبود .في ما
يلي نبذة عن الكتاب:
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ماريا دعدوش
كاتبة ُول ــدت عــام  1970فــي دمـشــق وتعيش فــي مدينة سان
ديـيـغــو .ح ــازت شـهــادة االقـتـصــاد السياسي ثــم شـهــادة الكتابة
ّ
اإلبداعية من جامعة لوس أنجلس كاليفورنيا .حازت جوائز عدة
ّ
ّ
عالمية ،لها قرابة  300مقال منشور في مجلتي {فلة} و{النيلوفر}،
وكتبت حلقات لمسلسل {مــرايــا} الـكــومـيــدي ،وأنيميشن لقناة
{سبيس تون} باسم {األميرة ماوية}.

لينا عبود
رسامة حائزة ماجستير من كلية الفنون في جامعة دمشق
ّ
اخـتـصــاص رس ــوم أط ـفــال .عملت فــي كثير مــن م ـجــات األطـفــال
(سيناريو ورسوم) ،باإلضافة إلى عملها مع دور نشر عربية.

{أخبار من بالد أجنبية}

ال ـع ـل ـقــم ال ـ ــذي ل ــن ي ـط ــول طعم
تذوقه بقدر ما ،وهو الشر الذي
ال بد منه لعبور هذه المرحلة
االن ـت ـقــال ـيــة ال ـت ــي سـتـنـتـهــي ال
محالة.

الريعية
ف ــي ال ـف ـصــل األول يـتـحــدث
ال ـمــؤلــف عــن الـحـقـبــة الزمنية
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ـي ـش ـهــا
ً
المملكة ،مشددا على اختالف
الـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر ف ـي ـه ــا عـ ـل ــى ن ـحــو
مـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــوظ ،وتـ ـخـ ـلـ ـخـ ـل ــت ب ـهــا
الـمــوازيــن لتصنع باختالفها
هذا فارقا جليا.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــل الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي
بـ ـعـ ـن ــوان "الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة" ،لـلـحــديــث
ع ــن االسـ ـت ــدام ــة االق ـت ـص ــادي ــة
ً
المرجوة ،الفتا إلى أن القرارات
ا لـتــي تشهدها المملكة تبدو
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة وتـ ـم ــس أط ـي ــاف
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع ،ل ـ ــذل ـ ــك ي ـف ـت ــرض
األخ ــذ بعين االع ـت ـبــار أن لكل
إصالح اقتصادي كلفة ،ويكون
م ـس ـتــوى ال ـت ـبــايــن ب ـيــن اآلراء
متعلقا بمقدار تلك التكلفة.
وي ــرك ــز ف ــي ال ـف ـصــل الـثــالــث
على قضية اإلسكان والتي تعد
من أبرز القضايا والمعضالت
التي تواجهها المملكة العربية
السعودية من ناحية التعقيد
والتبعات؛ إذ تشتكي الغالبية
الـعـظـمــى م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن من
صعوبة تملك مساكن خاصة

غالف «مملكة الرؤية»

تـتـيــح ل ـكــل م ــواط ــن ع ـلــى حــدة
إمكانية إيواء أسرته فيه.

خصخصة وتنويع
وفيما يتعلق بالفصل الرابع،
يـ ـس ــرد ال ـم ــؤل ــف رؤيـ ـ ــة ال ــدول ــة
فــي االت ـجــاه إل ــى الخصخصة،
وتنويع مصادر الدخل واألنواع
المختلفة من الضرائب.
أم ــا ال ـف ـصــل ال ـخــامــس فـكــان
بعنوان "جيب الـمــواطــن" ،وفي

الفصل السادس يركز المؤلف
عـ ـل ــى األع ـ ـ ـمـ ـ ــال واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار،
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن بـ ـيـ ـئ ــة األعـ ـ ـم ـ ــال
واالسـتـثـمــار لــم تكن مستثناة
مــن آلـيــة عمل رؤي ــة  ،2030فقد
صاغت اآللية عددا من الخطوات
اإلصــاحـيــة الـتــي اهتمت بهذا
المجال بغرض تحقيق أهداف
(خـ ـف ــض مـ ـع ــدل ال ـب ـط ــال ــة عـلــى
سبيل الـمـثــال) .هــذه الخطوات
تـ ـصـ ـن ــع فـ ـ ــي مـ ـجـ ـمـ ـلـ ـه ــا رؤيـ ـ ــة
المملكة في السنوات القادمة.

صــدرت عــن دار {الـســاقــي} رواي ــة {أخـبــار مــن بــاد أجنبية} أللبرتو
مانغويل (حائزة جائزة  )McKitterick 1992ترجمة جوالن حاجي .في
ما يلي نبذة عن الرواية:
ً
َ
ّ
المعلوم
تتحرى
رحلة في الظلمات ،ولكنها قصة حب أيضا ،برهافةٍ
والمجهول وما ال سبيل إلى معرفته بين الرجل والمرأة ،بين األب واالبنة.
تحكي الرواية قصة أنطوان بيرنس ،ضابط متقاعد حسن السمعة في
الجيش الفرنسي يعيش في كيبيك مع زوجته وابنته اليافعة .تأخذنا في
َ
المستعمرة
وقارات أربع ،من الجزائر
رحلة عبر أربعة عقود من الزمان
ٍ
أثناء كفاحها المستميت لنيل االستقالل ،إلى باريس في عقد الستينيات،
ثم إلــى األرجنتين في فترة االختفاء ات القسرية ،وإلــى كندا في ختام
ّ
ً
ّ
والمدمرة التي ستشتت إلى األبد
المطاف ،وصوال إلى الحقيقة الصاعقة
َ
شمل هذه العائلة {العادية}.

ألبرتو مانغويل
ِّ
ً
مــؤلــف مــوســوعـ ّـي مشهود لــه عالميا ومترجم وكــاتــب مقاالت
ً
وروائي .حازت كتبه جوائز عدة وكانت األكثر مبيعا .من إصداراته
عن دار الساقي{ :تاريخ القراء ة ،مع بورخيس ،المكتبة في الليل،
يــومـيــات ال ـق ــراءة ،ال ـف ـضــول} ،وف ــي ال ــرواي ــة{ :عـ ــودة} و{ك ــل الـنــاس
كاذبون}.

توابل ةديرجلا

•
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محمد جمعة :لقب «أمير الكآبة» أسعدني
• رفض استغالل نجاح شخصية «عم ضياء»
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أخبار النجوم

إليسا أطلقت «كرهني»

ً ً ً
ً
بثالث شخصيات مختلفة ّ
أطل محمد جمعة في الدراما الرمضانية الفائتة محققا نجاحا كبيرا مع الجمهور ،خصوصا دوره
في مسلسل «الوصية».
ّ
في دردشته مع «الجريدة» يتحدث الفنان المصري عن أعماله والصعوبات التي واجهته ،ويتطرق إلى مشاريعه المقبلة وال
ينسى تأكيد عشقه للمسرح.
القاهرة – هيثم عسران

غادة عبدالرازق
إحدى أهم
نجمات الدراما
وسعدت
بالتعاون معها

ك ـيــف ج ـ ــاءت م ـشــارك ـتــك ف ــي رم ـضــان
الفائت عبر ثالثة مسلسالت؟
لم أخطط للمشاركة في األعمال الثالثة،
ً
ب ــل ج ــاء األمـ ــر ت ـبــاعــا ب ـعــد ال ـن ـجــاح ال ــذي
حققته من خالل مشاركتي في مسلسل «هذا
المساء» العام الماضي بشخصية فياض
ورد الفعل الجماهيري الكبير عليها .لذا
ً
كـنــت حــريـصــا عـلــى أن أنـتـقــي أعـمــالــي في
ّ
الخطوة المقبلة كي تضيف إلي وال تخصم
من رصيدي لدى الجمهور .من ثم ،وجدت
ً
نفسي مرشحا للمشاركة في أعمال درامية
مميزة لم أستطع رفضها ،وقررت أن أظهر
فــي «أبــو عمر الـمـصــري» ،و{ضــد مجهول»
ً
بــاإلضــافــة إل ــى «ال ــوص ـي ــة» ،خ ـصــوصــا أن
ً
ً
األدوار تحمل تنوعا كبيرا في المحتوى،
فيما اعتذرت عن أعمال أخرى.
ف ــي «ضـ ــد م ـج ـه ــول» ج ـس ــدت شخصية
الـمـحــامــي ال ــذي يـتــاعــب بــال ـقــانــون ،كيف
وجدت العمل؟
سـعــدت بــالـتـعــاون مــع فــريــق المسلسل
كـلــه ،ال سيما السيناريست أ يـمــن سالمة
ال ـ ــذي ك ـتــب ش ـخ ـص ـيــات ث ــري ــة ،وال ـم ـخــرج
ّ
اهتم بالتفاصيل وكان
طــارق رفعت الــذي
ً
حــريـصــا عـلــى أن أق ـ ِّـدم أفـضــل مــا ل ــدي في
ال ـت ـص ــوي ــر ،س ـ ــواء االنـ ـفـ ـع ــاالت أو طــريـقــة
الحركة ،باإلضافة إلى غادة عبد الرازق التي
أعتبرها إحدى أهم نجمات الدراما وسعدت
بالتعاون معها.

رمز الكآبة
ً
ً
حققت نجاحا كبيرا بشخصية «عم
ً
ضـيــاء» التي أصبحت رم ــزا للكآبة
والحزن لدى الشباب ،كيف وجدت
رد الفعل الجماهيري عليها؟
ب ــال ـت ــأك ـي ــد س ـع ـي ــد ب ـه ــذا
األم ــر ألن الـجـمـهــور تفاعل
مع الشخصية بشدة لدرجة
أنـنــي فوجئت بــإطــاق لقب
«أم ـ ـيـ ــر ال ـ ـكـ ــآبـ ــة» عـ ـل ـ َّـي رغ ــم
طـبـعــي الـمـتـفــائــل وال ـم ـحــب ل ـل ـح ـيــاة .لكن
ً
ال أخ ـف ــي س ـع ــادت ــي ب ــذل ــك ،خ ـص ــوص ــا أن
الشخصية رغــم مساحة الـحــزن فيها فإن
المشاهد تفاعل معها بصورة أكبر مما
توقعت.
ً
ت ـ ـ ـ َّ
ـردد أنـ ــك ت ـل ـق ـيــت ع ــروض ــا
لتقديم «عم ضياء» في أعمال
أخرى.
تلقيت عرضين بشكل
جدي لتقديم الشخصية ،األول

في السينما واآلخر في التلفزيون لكني
اعتذرت عنهما لرغبتي في عدم التكرار أو
استغالل الشخصية التي حققت أكثر مما
توقعناه من نجاح كصانعين ،باإلضافة
إلى أنني ال أريد أن أحصر نفسي بنوعية
األدوار الكوميدية.
ج ــاء نـجــاح الشخصية مــع الجمهور
ً
استثنائيا ،من ثم إذا رغبت في تقديمها
ً
مجددا ال بد من أن أحافظ على نجاحها
بعمل وفكرة جيدين ّكي تخرج بصورة
الفتة ،وهو ما لم يتحقق حتى اآلن.

إليسا
أطلقت إليسا {كرهني} عبر تطبيق {أنغامي} ،وهي األغنية الثانية
التي تطرحها الفنانة اللبنانية من ألبوم {إلــى كل اللي بحبوني}
ً
الذي يصدر قريبا.
األغنية من توقيع الشاعر علي المولى ،وألحان فضل سليمان،
وتــوزيــع شقيقها كميل خ ــوري .وقــد تـصــدرت بعد طرحها موقع
ً
{تويتر} وأصبحت الهاشتاغ األكثر تــداوال عليه في لبنان والدول
العربية.

ً
زياد برجي مكرما في األردن

ً
صرحت سابقا بأنك فوجئت بترشيحك
للشخصية ،فما السبب؟
فــوجـئــت بـتــرشـيـحــي م ــن ال ـم ـخــرج خــالــد
الحلفاوي والشركة المنتجة للدور رغم أن
ً
الشخصية أكـبــر مني عـمــريــا وتـحـتــاج إلى
أسلوب خاص وشعرت بأنني غريب عليها
في البداية .لكن عندما رأيت حماستهما لي
ب ــدأت الـعـمــل عليها والـتــركـيــز معها بشدة
إلظهار الجانب االنساني فيها وكي تخرج
بخفة دم إزاء الكاميرا رغم الحزن الموجود
في داخلها.
كيف تعاملت معها إزاء الكاميرا؟
تحضرت للدور باستذكار مشاهد الحزن
الـتــي تـعــرضــت لـهــا فــي حـيــاتــي كــي تظهر
تعابير وجـهــي بــالـطــريـقــة الـتــي شاهدها
ً
الجمهور ،خصوصا أن الشخصية بعيدة
ع ـنــي ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـش ـخ ـصــي ،ألنـنــي
بطبعي أرى الجوانب اإليجابية في الحياة
ّ
وأح ـ ـ ـ ــاول ال ـت ـغ ــل ــب ع ـل ــى الـ ـح ــزن وت ـح ــدي
الـ ـظ ــروف ،وه ــو م ــا زاد م ــن اج ـت ـهــادي في
التعامل معها.

«كله رايح»
ماذا عن عبارة «كله رايح»؟
تشكل هــذه الـعـبــارة مبدئي فــي الحياة،
ولكن من المنظور اإليجابي ال السلبي ،فكل
ّ
ستمر وستليها
لحظات ا لـحــزن والضعف
لـحـظــات س ـع ــادة وان ـت ـصــار ف ــي المستقبل
القريب.
كيف وجدت «الكوميكس» الذي انتشر
ويحمل هذه العبارة؟

محمد جمعة
س ـعــدت ب ــه بــالـتــأكـيــد ألن ــه دل ـيــل على
النجاح ،واستخدمه الجمهور على مواقع
التواصل االجتماعي في مناسبات عدة،
ً
ما جعلني أتابعه وأتفاعل معه أحيانا،
ً
خصوصا الكوميكس اللطيف.
هــل تشعر بــأن شخصية «عــم ضياء»
طغت على أدوارك األخرى؟

ومشاركتك في «أبو عمر المصري»؟
رشحني للمسلسل المخرج أحمد خالد
موسى ،ووجدت الشخصية مختلفة عن
أدواري ال ـســاب ـقــة وف ــرص ــة لـتـقــديــم دور
جــديــد .لــذا تحمست لشخصية بحيري
والحمد لله أن ردود الفعل عليها جاء ت
ايجابية.

شخصية «ع ــم ض ـيــاء» فــي «الــوصـيــة»
هــي ضيف شــرف فــي األس ــاس ،وإن كان
ج ـم ـهــور م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
تفاعل معها ،فهذا أمر جيد .لكن أدواري
ً
األخرى أيضا حصلت على نصيبها من
رد الفعل بين الجمهور.
ماذا عن كواليس العمل مع أحمد أمين
وأكرم حسني؟
كــانــت الـكــوالـيــس مليئة بالكوميديا،
ً
خ ـص ــوص ــا أن ـه ـمــا م ـم ـثــان كــوم ـيــديــان،
وسـعـيــد بــالـتـعــاون معهما ،ال سيما أن
الكوميديا التي قدمناها في العمل ليست
مبتذلة.

ّ
ً
أحاول دائما التغلب
على الحزن وتحدي
الظروف

مشاريع مقبلة ومسرح
حول مشاريعه المقبلة يقول محمد جمعة« :حتى اآلن لم أستقر
على خطوتي المقبلة ،فما زلت في مرحلة االختيار واحرص على
التأني كي تكون االختيارات المقبلة كما يتمنى الجمهور مني».

برجي في مؤتمر الشباب العرب
ّ
ً
حــل زيــاد برجي ضيف شــرف فــي األردن مشاركا في
مؤتمر الشباب العرب الــدولــي السابع والثالثين تحت
رعاية الملكة نور الحسين .وخالل الندوة ألقى صاحب
أغـنـيــة «ش ــو ح ـلــو» كـلـمـتــه بـحـضــور م ـئــات الـمـشــاركـيــن
الذين توافدوا إلى قاعة المؤتمر للمشاركة بمشروعهم
السنوي ،وهم شباب وشابات تتراوح أعمارهم بين 14
و 16سنة جاؤوا من دول العالم مع مشرفيهم ،لمناقشة
ً
شعار المؤتمر والذي يتم اختياره سنويا بما يتناسب
مع احتياجات األطفال والشباب ،وذلك من خالل جلسات
حوارية مع متخصصين وضيوف شرف من سفراء النوايا
الحسنة ونخبة من أعالم الفن والثقافة والعلم والرياضة
فــي الــوطــن الـعــربــي والـعــالــم .بــاإلضــافــة إلــى ورش عمل
إبداعية بإشراف متخصصين في الدراما والشعر والرسم
والموسيقى والغناء والرقص.
وعـنــد االن ـت ـهــاء مــن الـبــرنــامــج الـثـقــافــي ،قـ ّـدمــت سمو
ً
ً
األميرة فهدة الهاشمي درعا تكريميا لزياد برجي.

{ضيفة شرف}
لعمار حسن يحصد مليون مشاهدة

وفي ما يتعلق بالمسرح ،يقول جمعة إنه «بيتي الذي بدأت
فيه .صحيح أن الدراما أخذتني خالل الفترة الماضية لكن أبقى
ً
ً
متشوقا للوقوف على خشبة المسرح مجددا بعمل جيد».

روال سعد :هيفاء وهبي ليست مطربة وأصالة لم تحترم صباح
عمار حسن

كشفت الفنانة روال سعد الكثير من أوراق حياتها الفنية والخاصة ووجهت رسائل إلى كل من أمل
حجازي ووائل كفوري وأصالة وهيفاء وهبي ،وذلك خالل حلولها ضيفة على برنامج {واحد من
الناس} ،الذي يقدمه اإلعالمي عمرو الليثي على قناة {الحياة الفضائية}.
بيروت  -ةديرجلا

•

روال سعد
حاولت
االنتحار
مرتين بعد
وفاة شقيقها
وهو من ذوي
االحتياجات
الخاصة

اعتبرت روال سعد أن هيفاء
وهبي ليست مطربة بل فنانة
قــائـلــة {ال ـلــه يــوفـقـهــا بتجنن}،
ورفـ ـض ــت اإلج ــاب ــة ع ــن قـ ــدرات
النجمة اللبنانية التمثيلية،
ً
مــؤكــدة أن ـهــا لــم تـتــابــع أي ــا من
أعمالها .وحول الخالف بينهما
أوضحت سعد{ :ثمة قضيتان
معها ربحتهما ،واحدة تتعلق
بأغنية والثانية بقصة الفيلم
اإلباحي} ،مؤكدة أن على هيفاء
تـنـفـيــذ ال ـح ـكــم ودف ـ ــع ال ـغــرامــة
المتوجبة عليها ،مشددة على
أن القضاء سيأخذ مجراه وأن
هيفاء وهبي ستلتزم به.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن ـهــا ال تعلم
دواف ـ ـ ـ ــع ومـ ـش ــاك ــل هـ ـيـ ـف ــاء كــي
تحاربها هكذا وكــل ما يهمها
أنها ّ
تعرضت للظلم من طرفها
وسلمت أمرها إلى الله.

ُيذكر أن روال سعد صرحت
عـ ــام  2010بـ ــأن وه ـب ــي لفقت
ق ـض ـيــة ف ــي ح ـق ـهــا واتـهـمـتـهــا
بتسريب فيلم إباحي لها.
فــي س ـيــاق مختلف بــاركــت
سـعــد ألم ــل ح ـجــازي وضعها
الـ ـحـ ـج ــاب وت ـم ـن ــت ال ـتــوف ـيــق
ل ـ ــوائ ـ ــل كـ ـ ـف ـ ــوري ف ـ ــي أل ـب ــوم ــه
الجديد.

فارس كرم
اعتذر إلى الجمهور السوري

خالف مع أصالة
حـ ـ ـ ــول خـ ـ ـ ــاف روال س ـعــد
مــع أصــالــة ،قــالــت إن األخـيــرة
انتقدت دويتو {يانا يانا} الذي
غنته روال سعد مع الشحرورة
صـ ـب ــاح ،وأضـ ــافـ ــت{ :قـلــدتـنــي
ووصفت صوتي بالمدعوس،
وكان عليها انتقاد الصبوحة
وه ــي عـلــى قـيــد ال ـح ـيــاة ليس
بعد رحيلها ،الراحلة صباح
تحتل المرتبة األولى عندي إذ
ال أحد قدم ما قدمته هي للفن،
وكان على أصالة احترام قرار
صباح ألن الديو ّ
تم بموافقتها
وتحت إشرافها}.
وأشارت إلى ضرورة توافر
م ـس ـت ــوى فـ ــي الـ ـنـ ـق ــد ،م ــؤك ــدة
ً
أن أي ــا مــن أغـنـيــات أصــالــة لم
تحقق عــدد المشاهدات الذي
حققته أغنية {يانا يانا} على
{يوتيوب}.

طفولة بائسة

هيفاء وهبي

أحرز كليب {ضيفة شرف} لعمار حسن ومن إخراج أحمد المنجد
ً
ً
رقما قياسيا مسجال أكثر من مليون مشاهدة على قناته الرسمية
عـلــى {يــوت ـيــوب} .األغـنـيــة مــن كـلـمــات م ــازن ضــاهــر ،وأل ـحــان فضل
سليمان ،وتوزيع عمر صباغ.
ّ
وعبر حسن عن حبه الكبير لجمهوره العربي بعد النجاح الذي
حظي به العمل الجديد ،وأضاف أن فترة الغياب عن الساحة الفنية
كانت بسبب انشغاله بتقديم األغنية الفلسطينية لتكون حاضرة على
الساحة الغنائية بقوة ،لتأتي {ضيفة شرف} بهدف إحداث نقلة نوعية
ً
في مسيرته الغنائية فلسطينيا لتشمل أعماله األغنية العربية.

حـ ـ ـ ــول طـ ـف ــولـ ـتـ ـه ــا أشـ ـ ـ ــارت
ال ـف ـنــانــة روال س ـعــد إل ــى أنـهــا
سامحت والدتها ،وأنها تطبق
المثل {أكرم أباك وأمك} ،لكنها
ليست قريبة من والدتها وال
ّ
تكن لها شعور االبنة لوالدتها،
وذ ل ــك بسبب قسوتها عليها
وه ـ ـ ــي ط ـ ـف ـ ـلـ ــة ،إذ وض ـع ـت ـه ــا

روال سعد
وإخوتها في ملجأ لأليتام ولم
تكمل عــامـهــا األول بـعــد ،ولــم
تسأل عنها طيلة سبع سنوات.
تابعت أنها حاولت الهروب
من الملجأ في الثانية عشرة
مــن عـمــرهــا ،بسبب الـمـعــانــاة
التي كانت تعيشها ،وفي سن
ال ـســادســة ع ـشــرة خــرجــت من
الملجأ وبدأت تصنع حياتها
بنفسها.
وكشفت سعد أ نـهــا عندما
كـ ـب ــرت قـ ـص ــدت وال ــدتـ ـه ــا فــي
م ـنــزل ـهــا وســأل ـت ـهــا ع ــن سبب
تركها وأشقائها في الملجأ،
ف ـمــا كـ ــان م ــن الـ ــوالـ ــدة إلـ ــى أن
ردت ب ـق ـســاوة أال ش ــأن ل ــروال
بذلك رافضة اإلجــابــة ،مؤكدة
أن والـ ــدت ـ ـهـ ــا ل ـ ــو ت ــوفـ ـي ــت لــن
تحزن عليها كأم بل كإنسانة

ت ـع ــرف ـه ــا ،واس ـ ـت ـ ـطـ ــردت{ :إذا
اح ـت ــاج ــت أي ش ـ ــيء م ـن ــي لــن
أتــاخــر عـنـهــا ،لـكــن مــش كــل أم
أم ،ألن األم الزم تعرف خطورة
دورهـ ــا ،أن ــا بـســامــح وعايشة
في سالم}.
بعد تلك الزيارة لم َ
تر روال
والــدتـهــا ،وهــي ال تــزال تتذكر
ال ـ ـحـ ــرمـ ــان الـ ـ ـ ــذي ع ــانـ ـت ــه فــي
طفولتها التي لم تعشها كبقية
األطفال وسط أسرهم .أضافت:
{حاولت االنتحار مرتين بعد
وفـ ــاة شـقـيـقــي وه ــو م ــن ذوي
االحتياجات الخاصة ،ألنني
كنت متعلقة به وكــان مصدر
األمان والطمأنينة لي}.

تجارب فاشلة
حول حياتها العاطفية ،لفتت روال سعد إلى أنها
أحبت أربع مرات ،ولكنها في كل مرة كانت تكتشف
قبل إتمام الزواج أال توافق مع الشخص الذي اختارته،

م ــوض ـح ــة أنـ ـه ــا ب ـم ـج ــرد أن
تعثر على الــرجــل المناسب
ستتزوجه.

فارس كرم
اعتذر فارس كرم إلى الجمهور السوري بعدما ألغى حفلته
التي كان من المقرر إقامتها في الناصرة بسورية بتاريخ 14
أغسطس المقبل.
وأوضح نجم {بدنا نولعا} األسباب التي دفعته إلى اتخاذ
هذا القرار في تعليق على حساباته على مواقع التواصل وقال:
{تعلن إدارة الفنان فــارس كــرم أن الحفلة الغنائية المقررة
ُ
إقامتها في الناصرة -سورية بتاريخ  14أغسطس  2018لن تقام
بسبب عدم التزام المتعهد بالتزاماته التعاقدية والمالية تجاه
الفنان وحسب العقد المبرم بين الطرفين ،ما استدعى إلغاء
الحفلة .إدارة أعمال الفنان فــارس كرم تعتذر إلى الجمهور
الكريم وتعده بلقاء قريب في سورية الحبيبة}.

سيما
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سلمى الشرقاوي :سامح حسين األفضل لـ{الرجل األخطر»
ّ
تعلمت الكثير من تجربتها األولى في اإلنتاج

سلمى الشرقاوي أصغر منتجة في مصرّ .
أصرت على أن تخوض اإلنتاج من خالل فيلم «الرجل األخطر» مع الفنان سامح حسين ،وتصدت للتجربة وأشرفت على
أمورها كافة بنفسها .معها اللقاء التالي.
القاهرة -محمد قدري

سامح حسين ممثل
محبوب وله جمهور
حتى إن لم يوفق في
عمل ما

«الرجل األخطر» فيلمك األول.
حــدث ـي ـنــا ع ــن ن ـف ـســك وخـلـفـيـتــك
السينمائية.

ُع ــرض ع ـلـ ّـي أك ـثــر مــن سيناريو
ولكن استقررت على هذا الفيلم
إذ رأيته األنسب بالنسبة ّ
إلي.

تـ ـخ ـ ّـرج ــت فـ ــي ك ـل ـي ــة اإلع ـ ـ ــام،
ث ــم درس ـ ــت ح ـصــة تــدري ـب ـيــة في
الجامعة األميركية في اإلخــراج،
وك ـن ــت أن ـ ــوي ال ــدخ ــول إلـ ــى هــذا
ال ـ ـم ـ ـجـ ــال ول ـ ـكـ ــن رف ـ ـ ــض وال ـ ـ ــدي
فاتجهت إلــى اإلنـتــاج بالتعاون
م ــع قــري ـبــي م ـح ـمــد األب ــاص ـي ــري
الذي أعتبره شقيقي .قررنا إنتاج
أول أع ـمــال ـنــا الـسـيـنـمــائـيــة هــذا
ً
العام ُ
ويعرض راهنا وهو «الرجل
األخطر» من بطولة كل من سامح
حسين ورحمة حسن .في البداية،

هل سبق أن كانت لك مشاركة
أو عمل في شركة إنتاج أخرى؟
ً
إطــاقــا ،هــذه تجربتي األولــى.
اعتمدت على عدد من األصدقاء
في المجال واستعنت بخبرتهم،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ش ـبــاب مسلسل
«األب الـ ـ ــروحـ ـ ــي» ألن ـ ـنـ ــا نـحـمــل
صفات مشتركة.
اخترت سيناريو «الرجل
لماذا
ِ ً
األخطر» تحديدا دون غيره؟
غالبية الـسـيـنــاريــوهــات التي
ُعـ ــرضـ ــت ع ـل ــي ق ـب ـل ــه ك ــان ــت إم ــا
تافهة أو سياسية بطريقة فجة.
أعـجـبــت ب ــ{الــرجــل األخ ـطــر» ألنــه
مليء بالكوميديا ،باإلضافة إلى
أن ــه أظـهــر الـبـلــد فــي حــالــة جيدة
ً
والشعب أيضا ،ولم يتطرق إلى
األمور السوداوية.

أبطال وقلق
ك ـي ــف جـ ـ ــاء اخـ ـتـ ـي ــار األبـ ـط ــال
وطاقم الفيلم؟
وضعنا أسماء عدة من بينها
س ــام ــح ح ـس ـي ــن .م ـن ـهــم م ــن ك ــان
ً
ق ـل ـقــا م ــن ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـش ـبــاب
في تجربتهم األولــى ،ومنهم من
ً
ً
طلب أجرا كبيرا نعجز عن دفعه.
لـكــن حـيــن كلمنا ســامــح حسين
ً
وج ـل ـس ـنــا م ـع ــه وجـ ــدنـ ــاه ف ـنــانــا
ً
ً
حقيقيا ومريحا في تعامله.

سلمى الشرقاوي متوسطة سامح حسين وسليمان عيد

ً
هل واجهتم أشخاصا أرادوا
تخويفكم من سوق اإلنتاج؟
ً
ط ـب ـع ــا .أي وافـ ـ ــد ج ــدي ــد إل ــى
اإلن ـت ــاج ق ــد ي ـكــون ضـحـيــة عــدم
معرفته الكاملة بالسوق ويراوغه
البعض في أمور عدة ،لكن كنت
ح ـ ــاض ـ ــرة أيـ ـ ـ ــام الـ ـتـ ـص ــوي ــر مــن
البداية إلى النهاية وتعاونت مع
مدير اإلنتاج في األمور كافة ،ولم
أجلس فــي المنزل أتــابــع العمل
عن بعد.
مـ ــا ال ـ ـمـ ــدة الـ ـت ــي اس ـت ـغــرق ـهــا
الفيلم في التصوير؟
امـتـ ّـد التصوير بين أول يوم
وآخر مشهد نحو ثالثة أسابيع،
ً
ووفــرنــا بــذلــك يــومــا مــن الخطة
الموضوعة.
هل قلقتم من تشابه الفيلم مع
«لصوص ولكن ظرفاء»؟
ً
القصة مختلفة تـمــا مــا  ،فيما
التشابه في أن األبطال يخططون
لسرقة مصرف من خالل الشقة
ً
الـعـلــويــة ل ــه .عـمــومــا ،لــو بحثنا
فــي األف ــام كــافــة سنجد دقــائــق
متشابهة مع أفالم أخرى.

عرض وتكلفة
يطرح الفيلم بين عيدي الفطر
واألضـ ـح ــى ،ه ــل ك ــان ه ــذا ق ــرار
اإلنتاج أم شركة التوزيع؟

ل ــم نـسـتـطــع إن ـه ــاء ال ـت ـصــويــر،
فقررنا تأجيله .وبعد جلسات
مع شركة التوزيع ،ارتأينا
طرحه بين العيدين،
ال سيما مــع انتهاء
ام ـت ـح ــان ــات ال ـثــانــويــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،م ـ ــا يـ ــوفـ ــر لــه
ال ــوق ــت ال ـ ــازم لـتـشــاهــده
أكبر شريحة من الجمهور
ويبقى حتى عيد األضحى
ً
أيضا.
ماذا عن التكلفة وهل جاء ت
ً
وفقا للخطة؟
رسمنا خطة للتكلفة ،استطعنا
ً
أن نوفر جــزء ا منها ،فكان المبلغ
ال ـن ـهــائــي أك ـث ــر م ــن س ـتــة مــايـيــن
ً
ونـصــف الـمـلـيــون بقليل ب ــدال من
سبعة ماليين جنيه الموضوعة
فــي األس ــاس .كــذلــك تعاقدنا على
الدعاية وقررنا طرحها قبل الفيلم
بأيام قليلة.
لو عدنا إلى االتفاق مع سامح
حـ ـسـ ـي ــن ،ألـ ـ ــم ت ـت ـخ ــوف ــي م ـ ــن قـلــة
إيرادات أفالمه األخيرة؟
سامح حسين ممثل محبوب وله
جمهوره ،حتى إن لم يوفق في عمل
ما .وأعتقد أنني في بداية طريقي
م ــا كـنــت ألح ـضــر نـجــم ش ـبــاك وال
ً
شابا ال يعرفه الجمهور ،لــذا كان
ً
اختيار سامح مناسبا.

في البداية ،أردنــا طرح الفيلم
ف ــي ع ـي ــد ال ـف ـط ــر الـ ـمـ ـب ــارك ول ـكــن

سلمى الشرقاوي

مشاريع مقبلة
توضح سلمى الشرقاوي أن تجربتها األولى في اإلنتاج أعادتها إلى أسلوب التربية
الذي نشأت عليه ،والذي يحثها على العمل المتواصل ،وتتابع« :تعلمت من التجربة
مهارات عدة في العمل والمونتاج وأن أعتمد على نفسي في إنجاز األمــور كافة ،وأال
أجلس في مكاني وأوكل المهام لغيري}.
تنتظر الشرقاوي نتيجة فيلمها األول ،فهل استمرارها في مجال اإلنتاج مرتبط
بــاإليــرادات؟ تقول في هذا المجال« :أنتظر إيــرادات فيلمي وأتمنى تحقيق نجاح
كبير ،ولكن لدي نية في أن أستمر في العمل اإلنتاجي خالل الفترة المقبلة وأتمنى
التوفيق في مشاريعي المقبلة».

رحمة حسن :ال أخشى التجارب الجديدة
بإطالالت ساحرة .برزت
شاركت رحمة حسن في أعمال
ً
عدة وظهرت ً
ُ
أخيرا في مسلسل «سابع جار» ،ويعرض لها راهنا أحدث بطوالتها
السينمائية «الرجل األخطر» مع سامح حسين وإدوارد .كان لـ«الجريدة»
معها هذا الحوار.
القاهرة  -محمد قدري

ـدت ع ـل ــى ف ـي ـل ــم «ال ــرج ــل
ك ـي ــف تـ ـع ــاق ـ ِ
األخطر»؟
تـ ـح ــدث إل ـ ـ ـ ّـي أح ـ ــد ال ـم ـس ــؤول ـي ــن عــن
اإلنـتــاج .ب ــدوري ،سألت عن طاقم العمل
وع ــرف ــت أن ال ـف ـي ـلــم م ــن ب ـط ــول ــة ســامــح
حسين وإخراج مرقس عادل .وبعد قراءة
ً
السيناريو وافـقــت عليه ،إذ كــان ممتعا
لدرجة أنني انهيته في يوم واحد .من ثم،
وقعت العقد وبدأت بالتمرينات وصورنا
ً
المشاهد وأنهينا المشروع سريعا.
مــا ال ــذي جــذبــك إلــى سيناريو الفيلم
لدرجة قراءته في يوم واحد؟
أح ـ ـ ـ ـ ّـب هـ ـ ــذه الـ ـن ــوعـ ـي ــة م ـ ــن األف ـ ـ ـ ــام.
السيناريو ممتع ومضحك وله هدف في
آن .والمفاجأة في النهاية كانت أكثر ما
شجعني على المشاركة فيه.
سألت عن طاقم العمل،
أشرت إلى أنك
ِ
ِ
هل ترين أن الفريق أهم من الدور؟

رحمة حسن

بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ـ ّـي ،االثـ ـن ــان ض ــروري ــان.
يـهـمـنــي أن أت ـع ــاون مــع فــريــق جـيــد وأن
ً
ً
ً
أؤدي دورا مميزا أيضا .فثمة أدوار كثيرة
جيدة لكن الشركة التي تنفذها ال تتمتع
بــالـمـصــداقـيــة الـمـطـلــوبــة ،فـتـبــدأ الفيلم
وال تنتهي مـنــه .كــذلــك أشـتــرط أن تكون

الشخصية الـتــي أجسدها الفـتــة ،بغض
النظر إن كان المخرج والمؤلف مغمورين
أو معروفين ،فالمهم أن يحترما العمل.
يخاف بعض الفنانين غير المشهورين
بالكوميديا من الدخول إليها ،هل راودك
هذا الشعور؟
الفيلم كوميدي بامتياز ،كذلك طاقم
العمل .لم أخف ألنني شاركت في التجربة
للتمثيل وليس للضحك فحسب.

إنتاج
تخوفت من التعاون مع المنتجة
هل
ِ
س ـل ـم ــى الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــاوي والـ ـمـ ـنـ ـت ــج م ـح ـمــد
األباصيري ألن الفيلم تجربتهما األولى؟
عــرفـنــي إلـيـهـمــا الـمـنـتــج الـفـنــي مينا،
وفــوجـئــت بهما إذ وجــدتـهـمــا ملتزمين
ّ
تسلمت
رغــم صغر سنهما لدرجة أنني
مستحقاتي قبل موعدها .أشيد بإدراكهما
ماهية اإلنـتــاج فــي هــذه السن الصغيرة
وتحمسهما للعمل بطريقة واضحة.
أل ــم ي ـحــذرك أح ــد مــن حــداثــة عمرهما
وتاريخهما اإلنتاجي؟
ال أخ ـش ــى الـ ـتـ ـج ــارب ال ـج ــدي ــدة،

ولــم يكن لــدي قلق فــي هــذا الشأن،
ال سيما أن الجدية كانت واضحة
ل ــدي ـه ـم ــا ،وجـ ـ ــاء رأيـ ـ ــي ف ـي ـه ـمــا فــي
محله.

كواليس
ه ـ ــل ثـ ـم ــة مـ ـش ــاك ــل م ـن ـع ـت ــك مــن
حضور عرض الفيلم الخاص؟
ل ـ ـ ــأس ـ ـ ــف ،ك ـ ـنـ ــت خ ـ ـ ـ ـ ــارج م ـص ــر
خــال الـعــرض الـخــاص ولــم يتسن
لــي ح ـضــوره .اع ـتــذرت إلــى الفريق
وه ـنــأتــه .حـتــى ف ــي حـلـقــة بــرنــامــج
«معكم» مع منى الشاذلي لم أستطع
الـ ـحـ ـض ــور ،رغـ ــم أن ـن ــي ت ـم ـن ـيــت أن
أشارك طاقم العمل الذي أحبه بشدة
الفرحة.
ماذا عن كواليس العمل؟

بطولة

«سابع جار»

قــدمـ ِـت خــال الـعــام الـجــاري تجربتين
سـيـنـمــائـيـتـيــن «ن ــص ج ـ ــوازة» و{ال ــرج ــل
األخطر» ،ما الفرق بينهما؟

مــاذا عــن األج ــزاء الـجــديــدة مــن «سابع
جار»؟

استفيد من أية تجربة ّ
أقدمها وأتعلم
ً
منها أمورا جديدة ،وأتعرف إلى أشخاص
ً
جـ ـ ــدد .ع ـ ـمـ ــومـ ــا ،أحـ ـ ــب ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب ال ـت ــي
أخوضها ،وأكون سعيدة حين أشاهدها.
تتطلع الفنانات الشابات إلى البطوالت
المطلقة ،أين ترين نفسك؟
أصنف نفسي ممثلة وإنـســانــة .حين
ُيعرض علي عمل أوافق أو أرفض ،وفكرة
تأت
البطولة المطلقة ومع نجم كبير لم ِ
بعد وعندما تصلني سأوافق عليها .كنت
عــارضــة أزي ــاء وكـنــت أحــب عملي ،واآلن
ً
أصبحت ممثلة ّ
وأقدم ما أجده جيدا.

ً
انتهينا من التمرينات سريعا ،
وبدأنا التصوير بعد أيام ،وخالل
أســاب ـيــع قـلـيـلــة أن ـجــزنــا الـمـشــاهــد
كافة ،ولم نشعر بالوقت .وفي موقع
التصوير كدت أنفجر من الضحك
برفقة سامح حسين وأحمد حالوة.
ً
ع ـم ــوم ــا ،ك ــان ــت ال ـك ــوال ـي ــس رائ ـعــة
وانتهت األمور بسالسة ويسر.

ال أع ـلــم أي أم ــر عـنـهــا فـحـتــى اآلن لم
يتحدث إلى أي أحد للمشاركة في الجزء
الجديد.
هــل ن ـجــاح تـجــربــة مـثــل «ســابــع جــار»
تجعلك تضحين بشهر رمضان؟
اس ـت ـم ــررت ف ــي ال ـت ـصــويــر ن ـحــو سنة
ونصف السنة .كنت أصور خالل رمضان
ق ـب ــل الـ ـم ــاض ــي ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ت ـصــويــر
مسلسل «ألعلى سعر» وتابعت في العمل
حتى يناير الماضي .وتعاقدت على فيلم
«الرجل األخطر» .كذلك ُعرضت علي أعمال
لم أجدها مناسبة.

مسلسل قيد الدراسة

ِّ
حــول جديدها تقول رحمة حسن إنها تحضر لمسلسل من  30حلقة
ً
ً
عرضه عليها شخص عزيز .وتتابع« :أراه عمال جـيــدا ،ولكن حتى اآلن
ال أعرف إن كنت سأخوض التجربة ،وسأحدد موقفي منها خالل الفترة
المقبلة».

الكوميديا تواصل التراجع في شباك تذاكر السينما المصرية
ً ً
كبيرا في شباك التذاكر بمصر خالل المواسم السينمائية األخيرة ،إذ لم ينجح أي فيلم منها بمنافسة أفالم الحركة التي ّ
تتصدر اإليرادات
تشهد األفالم الكوميدية تراجعا
منذ نحو عامين وتتسم بالميزانيات الضخمة.
القاهرة – هيثم عسران
ح ـق ــق «قـ ـل ــب أمـ ـ ــه» ن ـح ــو 14
ّ
مليون جنيه ليحل في المركز
الـ ـث ــال ــث بـ ـي ــن أفـ ـ ـ ــام ال ـم ــوس ــم
السينمائي الــراهــن فــي مصر،
ّ
فيما حقق «األبلة طم طم» نحو
سبعة ماليين جنيه في المركز
الرابع.
ال ـف ـي ـل ـمــان ك ــوم ـي ــدي ــان ،ولــم
ً
ً
يحققا نجاحا الفتا على عكس
أف ـ ـ ــام الـ ـح ــرك ــة الـ ـت ــي ت ــواص ــل
نـجــاحــاتـهــا مـنــذ نـحــو عامين.
ل ـكــن ال ـم ـن ـتــج م ـح ـمــد الـسـبـكــي
يقول إن الكوميديا لن تتراجع
ً
إزاء «األك ـش ــن» ألن ثـمــة أفــامــا
تـمــزج بـيــن الـنــوعـيــن ونجحت
ً
مــع الـجـمـهــور وحـقـقــت أرقــامــا
ً
جيدة ،مشيرا إلى أن اهتمامات
المشاهد في السينما تتغير كل
فترة ،لكن هذا ال يعني اختفاء
نوع لصالح نوع آخر.
وي ـض ـيــف أن ل ـكــل ج ـيــل من
الفنانين الكوميديين ما يميزه،
ً
وال ـك ــوم ـي ــدي ــا راه ـ ـنـ ــا مــرتـبـطــة

ً
بــاألحــوال االجتماعية ،مشيرا
إل ــى أن ثـمــة ت ـجــارب كوميدية
حققت ايرادات جيدة في شباك
التذاكر مثل «قلب أمــه» لهشام
ماجد وشيكو.
ِّ
وي ـ ــؤك ـ ــد أن تـ ـ ـص ـ ـ ّـدر ش ـب ــاك
التذاكر ليس المعيار الوحيد
ل ـل ـح ـكــم ع ـل ــى نـ ـج ــاح األعـ ـم ــال
ً
الكوميدية ،الفتا إلى أن ميزانية
ً
هــذه األفــام تكون قليلة غالبا
مقارنة بــأفــام الـحــركــة ،مــن ثم
في حسابات األرقام يمكن لفيلم
«أكشن» أن يتصدر المشهد وال
يحقق تكلفته ،بينما يحصد
ً
فيلم كوميدي تكلفته وأرباحا
مضاعفة لمنتجة رغم أنه ليس
في المركز األول.

«ث ـ ـي ـ ـمـ ــة» م ـع ـي ـن ــة مـ ـ ــن األف ـ ـ ــام
تستمر سـنــوات على الساحة،
لذا تصدرت الكوميديا المشهد
سنوات عدة لينتقل النجاح إلى
أفالم الحركة.
وي ـض ـي ــف صـ ــاح ال ــدي ــن أن
الـكــومـيــديــا لــن تـفـقــد مكانتها
ً
خـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة ق ــريـ ـب ــة ،م ــرج ـع ــا

تـصــدر أف ــام الـحــركــة المشهد
إلى عدم تشبع الجمهور منها
حتى اآلن ،باإلضافة إلى االبهار
في الصورة ،وهو أمر لم تشهده
ً
السينما المصرية سابقا.
ح ـســن ال ـ ـ ــرداد ال ـ ــذي يـعـتــزم
تـقــديــم فـيـلــم حــركــة ف ــي صيف
 2019ب ـعــد ت ـج ــارب كــومـيــديــة

سينمائية عدة ،يرجع اتخاذه
ه ــذه ال ـخ ـطــوة إل ــى رغ ـب ـتــه في
ً
التغيير ،مؤكدا أنه يهدف إلى
ً
تقديم فيلمين سنويا :كوميدي
وأكشن.
ويـضـيــف أن إيـ ـ ــرادات أف ــام
ال ـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـض ـ ـخ ـ ـمـ ــة ل ـي ـس ــت
م ـع ـيــاره الــوح ـيــد ف ــي الـتـعــامــل

ملصق فيلم
{قلب أمه}

رأي النقد

ّ
نجاح متنقل

الـسـيـنــاريـســت نـ ــادر صــاح
ِّ
الـ ـ ــديـ ـ ــن يـ ـ ــؤكـ ـ ــد أن ال ـس ـي ـن ـم ــا
ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة تـ ـ ـع ـ ــرف كـ ـ ــل ف ـت ــرة

ً
مـ ــع اخـ ـتـ ـي ــارات ــه ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ــى
أنـ ــه ع ـن ــدم ــا قـ ـ ـ ّـرر ال ـت ــوج ــه إل ــى
ّ
الكوميديا عــلــق كـثـيــرون بأنه
ال ي ـص ـلــح ل ـه ــا ،ل ـكــن ب ـعــد أول
تجربة تغيرت وجهة نظرهم،
وهــو يــريــد أن يـخــوض تجربة
األكشن هذه المرة كي ال ُيحصر
في قالب سينمائي محدد.

ياسمين في {االبلة طم طم}

تعتبر الناقدة ماجدة خير الله أن السيناريو
ً
ً
يؤدي دورا أساسيا في نجاح العمل ،مشيرة إلى
أن مشكلة األفالم الكوميدية طريقة تعامل النجوم
مـعـهــا ،إذ يــركــزون عـلــى اإليـفـيـهــات مــن دون أي
اهتمام بالسيناريو ،باإلضافة إلى االعتماد على
جماهيرية النجم من دون وجود معيار واضح
في اختيار الفكرة والمعالجة السينمائية للنص.
وت ـض ـي ــف خ ـي ــر الـ ـل ــه أن ال ـ ـفـ ــارق ك ـب ـيــر بـيــن
الكوميديا السينمائية فــي بــدايــة األلفية وبين
األعمال الراهنة حيث التكرار في المضمون ،الفتة

إلى أن ذلك يغلب على أعمال نجوم «مسرح مصر»
ً
ً
الذين لم يحققوا نجاحا سينمائيا على عكس
المسرح العتمادهم على التكرار.
وتـشـيــر ال ـنــاقــدة الـمـصــريــة إل ــى مشكلة لــدى
الـنـجــوم فــي الـتـعــامــل مــع ثـقــة الـجـمـهــور فيهم،
ً
مؤكدة أن ياسمين عبد العزيز مثال لم تقدم أي
جديد في تجربتها األخيرة «األبلة طم طم» ،من ثم
تراجعت في شباك التذاكر ألن الجمهور لن ُيقبل
ً
على مشاهدة عمل ّ
جهزه صانعوه سريعا وحمل
ً
أفكارا استهلكتها البطلة مرات عدة.

culture@aljarida●com
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ً
ً
كيف تخسرون الوزن طبيعيا وسريعا؟

fitness

يتوافر كثير من الحميات الغذائية ،والمكمالت ،وخطط الوجبات البديلة التي تدعي أنها تضمن
خسارة الوزن السريعة ،إال أن معظمها يفتقر إلى أدلة علمية تدعمه .ولكن ثمة استراتيجيات
يؤكد فاعليتها العلم ولها تأثير كبير في ضبط الوزن.
تشمل هذه االستراتيجيات التمرن ،ومراقبة استهالك السعرات الحرارية ،والصوم المتقطع،
والحد من كمية النشويات في النظام الغذائي .نتأمل فيما يلي تسعة أساليب فاعلة لخسارة الوزن:
تشمل أساليب خـســارة الــوزن
ال ـتــي تــدعـمـهــا األب ـح ــاث العلمية
ما يلي:

ّ
جرب الصوم
المتقطع:

النوم أقل من ست
ساعات كل ليلة
يرفع احتمال
اإلصابة
بالسمنة

الـصــوم المتقطع نمط طعام
ي ـش ـمــل فـ ـت ــرات صـ ــوم مـنـتـظـمــة
قـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــرة األم ـ ـ ـ ـ ـ ــد واسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك
ال ــوج ـب ــات خـ ــال فـ ـت ــرات أقـصــر
من اليوم.
تـشـيــر دراسـ ـ ــات ع ــدة إل ــى أن
الصوم المتقطع القصير األمد،
ً
الذي يدوم حتى  24أسبوعا ،قد
يقود إلى خسارة الكيلوغرامات
ف ــي حــالــة َم ــن ي ـعــانــون السمنة
الزائدة.
يشمل معظم أساليب الصوم
المتقطع ما يلي:
• أيام الصوم المتناوبة :صم
ً
ي ــوم ــا وت ـ ـنـ ــاول ال ـط ـع ــام بـشـكــل
طبيعي في اليوم التالي .وتشمل
النسخ المعدلة تناول  %25إلى
 %30فقط من حاجة الجسم إلى
الطاقة في أيام الصوم.
• نظام  5:2الغذائي :صم خالل
يومين من كل سبعة أيــام .وفي
يــومــي ال ـص ــوم ،ال تـتـنــاول أكثر
من  500إلى  600سعرة حرارية.
• طريقة  :8/16صم طوال 16
س ــاع ــة وال ت ـت ـنــاول ال ـط ـع ــام إال
خ ــال ف ـتــرة ثـمــانــي ســاعــات.
ف ــي م ـع ـظــم ال ـ ـحـ ــاالت ،تمتد
فـتــرة الثماني ســاعــات هذه
م ــن الـظـهـيــرة حـتــى الـثــامـنــة
مساء .كشفت دراسة تناولت
هذه الطريقة أن تناول الطعام
خــال فـتــرة م ـحــدودة أدى إلى
ً
استهالك المشاركين مقدارا
أقـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــرات
ال ـحــراريــة وخـســارة
الوزن.
مـ ـ ـ ــن األفـ ـ ـض ـ ــل
ً
أ يـ ـض ــا أن تتبع
ً
ً
ن ـظــامــا غــذائ ـيــا
ً
صـ ـحـ ـي ــا خ ــال
األي ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـتـ ــي ال
ت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــوم ف ـ ـي ـ ـهـ ــا
وت ـت ـف ــادى اإلفـ ــراط
في األكل.

ّ
تتبع غذاءك
وتمارينك
الرياضية:
إذا ر غ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــت ف ــي
خسارة الوزن ،فعليك
أن تتنبه إ ل ــى كــل ما
ً
تأكله وتشربه يوميا.
ول ـع ــل أف ـض ــل طــريـقــة
لتحقيق ذلك أن ّ
تدون
ك ــل م ــا تـسـتـهـلـكــه في
كتيب يوميات أو في
تطبيق خاص بتتبع
الطعام على شبكة
اإلنترنت.
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدر

ب ــاحـ ـث ــون فـ ــي ع ـ ــام  2017أن ـنــا
س ـن ـش ـهــد ت ـن ــزي ــل أك ـث ــر م ــن 3.7
مليارات تطبيق صحي بحلول
ُ
نهاية السنة .ومن بينها ،تعتبر
ت ـط ـب ـي ـق ــات الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـغ ــذائ ــي،
وال ـن ـش ــاط ال ـج ـس ــدي ،وخ ـســارة
ً
الوزن األكثر شيوعا .ولهذا سبب
ّ
وجيه :يشكل تتبع التقدم الذي
ت ـح ـق ـقــه ف ــي ن ـش ــاط ــك ال ـج ـســدي
وخسارتك الــوزن بمرور الوقت
وسيلة فاعلة لضبط الوزن.
باإلضافة إلــى ذلــك ،اكتشفت
إحدى الدراسات أن تتبع النشاط
الـجـســدي بــاسـتـمــرار يسهم في
خسارة الوزن .على نحو مماثل،
تــوص ـلــت دراسـ ـ ــة م ــراج ـع ــة إلــى
رابط إيجابي بين خسارة الوزن
وب ـيــن وت ـي ــرة مــراق ـبــة اسـتـهــاك
ال ـط ـعــام وال ـت ـم ــرن .ح ـتــى جـهــاز
بسيط مثل جهاز ّ
عد الخطوات
ً
ُي ـع ـت ـبــر م ـف ـي ــدا كـ ـ ــأداة ل ـخ ـســارة
الوزن.

تناول الطعام بوعي:
ّ
يشكل تـنــاول الطعام
ب ــوع ــي مـ ـم ــارس ــة ي ـت ـن ـبــه فـيـهــا
اإلن ـ ـس ـ ــان إلـ ـ ــى الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـت ــي
يتناول بها الطعام والمكان الذي
يأكل فيه .كذلك يتمتع بالطعام
الذي يتناوله ويحافظ على وزن
صحي.
لما كان الناس يعيشون اليوم
ً
حـيــاة حــافـلــة ،فيميلون عموما
إلى تناول الطعام بسرعة أينما
كــان ،ســواء في السيارة أو على
طاولة المكتب أو أثناء مشاهدة
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون .ن ـت ـي ـجــة لـ ــذلـ ــك ،ال
يتنبه كثيرون إلى الطعام الذي
يتناولونه.
تشمل تقنيات تناول الطعام
بوعي:
• اج ـ ـلـ ــس ل ـ ـت ـ ـنـ ــاول ال ـط ـع ــام
واستخدم طاولة إن أمكن :تنبه
إل ـ ــى ط ـع ــام ــك واس ـت ـم ـت ــع ب ـهــذه
التجربة.
• ت ـفـ َ
ـاد الـتـلـ ّهــي أث ـنــاء تـنــاول
الطعام :ال تشغل التلفزيون أو
الكمبيوتر المحمول أو الهاتف.
ُ
• ك ــل ب ـبــطء :خـصــص الــوقــت
ال ـك ــاف ــي ل ـل ـم ـضــغ واالس ـت ـم ـت ــاع
بالطعام .تساعدك هذه التقنية
ف ــي خـ ـس ــارة الـ ـ ـ ــوزن ،ب ـم ــا أن ـهــا
ت ـم ـنــح دمـ ــاغـ ــك الـ ــوقـ ــت ال ـكــافــي
ليفهم اإلشارات إلى أنك شبعت،
ما يسهم في تفادي اإلفــراط في
األكل.
• ادرس خ ـيــاراتــك الـغــذائـيــة
ً
جيدا :اختر أصناف طعام مليئة
ً ُ
بالمواد المغذية وأطباقا تشعرك
بالشبع ساعات ال دقائق.

تناول البروتينات
على الفطور:
تسهم البروتينات في ضبط
ه ــرم ــون ــات الـشـهـيــة وت ـســاعــدك
في الشعور بالشبع .يعود ذلك
ً
خ ـصــوصــا إل ــى ت ــراج ــع هــرمــون

ال ـ ـ ـجـ ـ ــوع الـ ـغ ــريـ ـلـ ـي ــن وارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع
هــرمــونــات الـشـبــع بيبتيد YY،
 ،GLP-1والكولسيستوكينين.
عــاوة على ذلــك ،برهن بحث
ً
تناول مشاركين بالغين شبانا
أن التأثيرات الهرمونية لتناول
فطور غني بالبروتينات تــدوم
بضع ساعات.
ت ـش ـم ــل الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات ال ـج ـي ــدة
لـ ـفـ ـط ــور غـ ـن ــي ب ــالـ ـب ــروتـ ـيـ ـن ــات
الـ ـبـ ـي ــض ،والـ ـ ـش ـ ــوف ـ ــان ،وزبـ ـ ــدة
ال ـجــوزيــات وال ـب ــذور ،وعصيدة
الـكـيـنــوا ،وال ـســرديــن ،وبــوديـنــغ
بذور الشيا.

ِّ
قلل السكريات
والنشويات المعالجة:
يزداد النظام الغذائي الغربي
غـنــى بــالـسـكــريــات .وال شــك في
ً
أن هـ ــذا األم ـ ــر يــرت ـبــط ارت ـب ــاط ــا
ً
وث ـي ـقــا بــالـسـمـنــة ،حـتــى عندما
يقتصر السكر على المشروبات
ال الطعام.
أم ـ ــا ال ـن ـش ــوي ــات ال ـم ـعــال ـجــة،
ف ـهــي أط ـع ـمــة مـعــالـجــة ب ــإف ــراط،
ً
حتى أنها ال تعود تضم أليافا
أو مـ ــواد م ـغــذيــة أخ ـ ــرى .تشمل
األرز األبيض ،والسكر األبيض،
والمعكرونة.
ُ
تعتبر هــذه األطعمة سريعة
ال ـه ـضــم وتـ ـح ـ ّـول إلـ ــى غ ـلــوكــوز
يدخل فائض األخير إلى
بسرعةّ .
الدم ويحفز هرمون اإلنسولين،
ال ــذي يـعــزز تخزين الــدهــون في
األنسجة الدهنية ،ويسهم بدوره
في زيادة الوزن.
ل ـ ــذل ـ ــك عـ ـلـ ـي ــك قـ ـ ـ ــدر اإلمـ ـ ـك ـ ــان
استبدال خيارات أفضل للصحة
بــاألط ـع ـمــة الـمـعــالـجــة والـغـنـيــة
بالسكر .تشمل البدائل الغذائية
الجيدة ما يلي:
• األرز الكامل ،والخبز المعد
من الحبوب الكاملة ،والمعكرونة
المعدة من الحبوب الكاملة بدل
أنواعها البيضاء.
• ال ـ ـفـ ــاك ـ ـهـ ــة ،والـ ـ ـج ـ ــوزي ـ ــات،

والبذور بدل الوجبات الخفيفة
الغنية بالسكر.
• ش ـ ـ ــاي األع ـ ـ ـشـ ـ ــاب وال ـ ـمـ ــاء
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـي ـ ــب بـ ـ ــال ـ ـ ـفـ ـ ــاك ـ ـ ـهـ ـ ــة بـ ـ ــدل
الـ ـمـ ـش ــروب ــات الـ ـغ ــازي ــة الـغـنـيــة
بالسكر.
• ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروبـ ـ ــات الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاردة
(س ـ ـمـ ــوذي) ال ـم ـع ــدة ب ــال ـم ــاء أو
الحليب بدل عصائر الفاكهة.

أكثر من األلياف:
األلياف الغذائية نشويات من
النباتات من المستحيل هضمها
ف ــي األم ـ ـعـ ــاء ال ــدق ـي ـق ــة ،ب ـخــاف
السكريات والنشويات .وعندما
تـغـنــي غ ـ ــذاءك ب ــاألل ـي ــاف ،تـعــزز
إحساسك بالشبع ،ما يقود على
األرجح إلى خسارة الوزن.
ت ـ ـش ـ ـمـ ــل األط ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــة الـ ـغـ ـنـ ـي ــة
باأللياف:
• حبوب الفطور المعدة من
الـحـبــوب الـكــامـلــة ،والمعكرونة
ال ـم ـع ــدة م ــن ال ـح ـب ــوب ال ـكــام ـلــة،
والـ ـخـ ـب ــز الـ ـمـ ـع ــد مـ ــن ال ـح ـب ــوب
الـكــامـلــة ،وال ـشــوفــان ،والشعير،
والشيلم.
• الفاكهة والخضراوات.
•الـ ـ ـب ـ ــازي ـ ــاء ،وال ـف ــاص ــول ـي ــا،
والبقول.
• الجوزيات والبذور.

تسهم أطعمة عدة في تعزيز
عـ ـ ــدد ال ـب ـك ـت ـي ــري ــا الـ ـجـ ـي ــدة فــي
األمعاء ،من بينها:
• مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــو ع ـ ــة ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ــن
الـ ـنـ ـب ــات ــات :ع ـن ــدم ــا ت ــزي ــد ع ــدد
الفاكهة والخضراوات والحبوب
في غذائك ،ترفع مقدار استهالكك
األلياف وتعزز تنوع البكتيريا
فــي أمـعــائــك .لــذلــك اح ــرص على
ّ
أن تشكل الخضراوات واألطعمة
النباتية األخــرى نحو  %75من
وجباتك.
ّ
تحسن
• األطعمة المخمرة:
ه ــذه األط ـع ـمــة عـمــل البكتيريا
ال ـ ـج ـ ـيـ ــدة وتـ ـ ـع ـ ــوق ف ـ ــي ال ــوق ــت
عـيـنــه نـمــو الـبـكـتـيــريــا الـسـيـئــة.
يـ ـحـ ـت ــوي الـ ـمـ ـلـ ـف ــوف ال ـم ـخ ـل ــل،
والكمتشي ،والكفير ،والتمبيه،
والميسو على كميات كبيرة من
ً
البروبيوتيك ،ما يسهم أيضا في
زيــادة البكتيريا الجيدة .درس
ّ
باحثون الكمتشي بشكل مكثف.
وأظ ـهــرت نتائج الــدراســة أن له
خصائص مضادة للسمنة .على
ن ـحــو م ـمــاثــل ،كـشـفــت دراسـ ــات
عدة أن الكفير يسهم في تعزيز

وازن بكتيريا األمعاء:
تـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاالت
األبحاث الناشئة التركيز على
دور ال ـب ـك ـت ـيــريــا ف ــي األمـ ـع ــاء
فــي ضبط ال ــوزن .تضم أمعاء
ً
ً
ً
اإلنسان عددا كبيرا ومتنوعا
مـ ـ ــن ال ـ ـكـ ــائ ـ ـنـ ــات الـ ـمـ ـجـ ـه ــري ــة،
ب ـمــا فـيـهــا ن ـحــو  37تــريـلـيــون
بكتيريا.
لـ ـك ــل إنـ ـ ـس ـ ــان ت ـ ـنـ ــوع وع ـ ــدد
مـخـتـلـفــان م ــن الـبـكـتـيــريــا في
األمـعــاء .إال أن بعض أنواعها
ِّ
يعزز مقدار الطاقة الذي تجنيه
مـ ــن ال ـ ـط ـ ـعـ ــام ،مـ ــا ي ـ ـ ــؤدي إل ــى
تخزين الدهون وزيادة الوزن.

خسارة الــوزن في حالة النساء
اللواتي يعانين السمنة.
ّ• أط ـ ـع ـ ـمـ ــة الـ ـب ــريـ ـبـ ـي ــوتـ ـي ــك:
تحفز نمو ونشاط بعض أنواع
البكتيريا الجيدة التي تساعد
في ضبط ال ــوزن .تتوافر ألياف
الـ ـب ــريـ ـبـ ـي ــوتـ ـي ــك ف ـ ــي كـ ـثـ ـي ــر مــن
ً
الفاكهة والخضراوات ،خصوصا
الـ ـهـ ـن ــدب ــاء ال ـ ـبـ ــريـ ــة ،واألرض ـ ـ ــي
شـ ـ ــوكـ ـ ــي ،والـ ـ ـبـ ـ ـص ـ ــل ،وال ـ ـ ـثـ ـ ــوم،
وال ـه ـل ـي ــون ،وال ـ ـكـ ــراث ،وال ـم ــوز،
ً
واألفــوكــادو ،فضال عن الحبوب
كالشوفان والشعير.

ً ً
نل قسطا وافيا
من النوم:
ُ
تظهر دراســات عــدة أن النوم
أقل من خمس إلى ست ساعات
كل ليلة يرتبط بارتفاع احتمال
اإلصــابــة بالسمنة .ويـعــود ذلك
إلى أسباب عدة.
تشير األبـحــاث إلــى أن نقص
النوم أو تدني جودته يبطئان
عملية تحويل الجسم السعرات

الحرارية إلى طاقة ،أو ما ُيعرف
ّ
بعملية األيـ ــض .مــن ث ــم ،يـخــزن
الجسم الطاقة غير المستعملة
على شكل دهون .كذلك قد يعزز
نـقــص ال ـنــوم إن ـتــاج اإلنـســولـيــن
وال ـك ــورت ـي ــزول ،ال ـلــذيــن يــزيــدان
ً
أيضا تخزين الدهون.
عالوة على ذلك ،تؤثر الفترة
ً
التي يمضيها اإلنسان نائما في
عملية ضبط الهرمونين اللذين
يتحكمان في الشهية الغريلين
ً
والليبين ،علما بأن األخير يرسل
إشارات الشبع إلى الدماغ.

َ
تفاد التلهي أثناء
تناول الطعام :ال
ّ
تشغل التلفزيون
أو الكمبيوتر
المحمول أو
الهاتف

اضبط معدالت إجهادك
تساعدك النشاطات خارج المنزل في ضبط اإلجهاد.
تؤدي مسببات اإلجهاد إلى إنتاج هرمونات مثل األدرينالين والكورتيزول ،ما يسهم في
البداية في الحد من الشهية كجزء من رد فعل «الهرب أو المواجهة» الذي يعتمده الجسم.
ولكن عندما تتعرض إلجهاد مستمر ،يبقى الكورتيزول في مجرى دمك فترة أطول ،ما
يعزز الشهية ويدفعك على األرجح إلى تناول كمية أكبر من الطعام.
تحتاج إشــارات الكورتيزول إلى إعــادة ملء مخزون الجسم الغذائي من مصدر الوقود
المفضل :النشويات .يعمل اإلنسولين بعد ذلك على نقل السكر من النشويات في الدم إلى
العضالت والدماغ .وإذا لم تستخدمه في الهرب أو المواجهة ،يخزنه الجسم كدهون.
كشفت أبحاث أن اتباع برنامج تدخل للتحكم في اإلجهاد مدته ثمانية أسابيع أدى إلى
انخفاض كبير في مؤشر كتلة الجسم في حالة األوالد والمراهقين الذين يعانون الوزن
الزائد والسمنة.
إليك بعض أساليب التحكم في اإلجهاد:
• اليوغا ،أو التأمل ،أو التاي تشي.
• تقنيات التنفس واالسترخاء.
ً
• قضاء بعض الوقت في الخارج في التنزه مثال أو أعمال البستنة.

ً
ً
دراسة تكشف سببا جديدا للكآبة
تشتمل أعراض هذه االضطرابات على
الشعور بحزن حاد فترات طويلة ،وفقدان
االهتمام بالنشاطات اليومية ،والصداع،
ً
والقلق ،واضطرابات في النوم ،وأرقا.
مــن الـمـمـكــن ع ــاج ال ـكــآبــة ،إال أن من
ً
ً
الضروري أن تستشير خبيرا متخصصا
ً
بغية اختيار أفضل عــاج استنادا إلى
األسـبــاب ،واألع ــراض ،والـتــاريــخ الطبي
وال ـع ــائ ـل ــي ،وع ــوام ــل ث ـقــاف ـيــة ،وع ــوام ــل
بيئية.

طريقة جديدة
يستند أكبر جزء من مضادات الكآبة
إلــى االعتقاد بــأن الكآبة تحدث بسبب
م ــادتـ ـي ــن ك ـي ـم ــاوي ـت ـي ــن ي ـف ـت ـقــر إل ـي ـه ـمــا
َم ـ ــن يـ ـع ــان ــون الـ ـك ــآب ــة :ال ـس ـيــروتــون ـيــن
والـنــورابـيـنـفــريــن .لــذلــك تـهــدف األدوي ــة

إلــى ضبط مـعــدالت هذين النوعين من
النواقل العصبية.
تـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ج ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــم الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــس
األ م ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة إ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن  %80إ ل ـ ـ ــى
ً
 %90من المرضى يتفاعلون إيجابا مع
العالجات .ولكن في بعض الحاالت ،تخفق
األدوية المتوافرة في األسواق اليوم.
لــذلــك يسعى الـبــاحـثــون وراء طرائق
ُجــديــدة لـعــاج الـكــآبــة .وتـتـنــاول دراســة
أجـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة
ه ـ ُيــروش ـي ـمــا ف ــي ال ـي ــاب ــان،
ون ـ ـشـ ــرت فـ ــي م ـج ـلــة «ع ـلــم
األعصاب» ،سلوك البروتين
 RGS8الذي تحمل شيفرته
ف ــي ح ــال ــة ال ـب ـش ــر الـجـيـنــة
.RGS8
يضبط هذا البروتين
ً
ً
م ـس ـت ـق ـبــا هــرمــون ـيــا

ُي ـ ــد ع ـ ــى  MCHR1يـ ـسـ ـه ــم ف ـ ــي ت ـن ـظ ـيــم
النوم ،والغذاء ،والمزاج .وفي السنوات
الـمــاضـيــة ،اكـتـشــف الـعـلـمــاء «أن RGS8
ي ـب ـط ــل ن ـ ـشـ ــاط  MCHR1ف ـ ــي ال ـخ ــاي ــا
المزروعة».

اختالل األعصاب
يرتبط بحاالت
صحية مثل السمنة
وأمراض الكليتين
والشبكية

عمل  RGS8لدى الفئران
يعتقد باحثون أنهم اكتشفوا دور بروتين متوافر في جسمنا قد يحدث ثورة
في عالجات الكآبة التي تقود في معظم الحاالت الحادة إلى االنتحار.
م ــن الـطـبـيـعــي أن تـشـعــر بــال ـحــزن أو
األسى بعد حوادث محددة ،إال أن الكآبة
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ف ـه ــي تـ ـ ــؤدي إل ـ ــى مـجـمــوعــة

اضطرابات عاطفية وجسدية تحد من
قدرتك على الحفاظ على دورك ونشاطك
في العمل والمنزل.

أج ــرى الـبــاحـثــون فــي جــامـعــة هـيــروشـيـمــا تـجــربــة على
ً
ً
الفئران بغية تحديد ما إذا كان  RGS8يسبب سلوكا اكتئابيا.
ً
خضعت الفئران أوال الختبار سباحة .وهكذا استطاع العلماء
تحديد الفترة التي كانت فيها كل فــأرة نشيطة ،وحسمها
مــن وقــت االخـتـبــار اإلجـمــالــي ،ثــم معرفة الفترة الـتــي ظلت
فيها الفأرة ساكنة.
من
أظهرت النتائج أن «الفئران التي امتلكت كمية أكبر ً
 RGS8في جهازها العصبي ظلت ساكنة لفترة أقصر ُ ،مقارنة
بتلك التي تمتعت بكمية  RGS8طبيعية» .عندما أ عطيت
الفئران مضادات كآبة ،قصرت فترة سكونها .ولكن عندما
أخذت دواء يوقف نشاط  ،MCHR1لم يتأثر وقت السكون.

ّ
تسلط هذه االكتشافات الجديدة الضوء على سبب
محتمل إضافي للكآبة يبرز دور  .MCHRباإلضافة إلى
ذلكّ ،
تأمل الفريق أدمغة الفئران تحت المجهر بغية
تحديد العالقة بين  MCHR1و RGS8بخفص حجم
ُ
األهداب (وهي امتدادات شبيهة بالشعيرات ترى بين
ُ
خاليا معينة) في منطقة من الحصين تدعى  CA1حيث
كانت معدالت  RGS8األعلى.
ُ
أظهرت النتائج أن الفئران التي أعطيت دواء يمنع
 MCHR1من العمل تمتعت بأهداب أطول .وفي السنوات
العشر الماضية ،كشفت الدراسات التي تناولت دور
األه ـ ــداب فــي األم ـ ــراض أن اخ ـتــال األع ـص ــاب يرتبط

بـ ـح ــاالت ص ـح ـيــة م ـثــل ال ـس ـم ـنــة وأم ـ ـ ــراض الـكـلـيـتـيــن
والشبكية.
على العلماء إج ــراء تـجــارب إضافية بغية تحديد
دور األهـ ــداب فــي الـكــآبــة .لـكــن نـتــائــج دراس ــة جامعة
ً
هيروشيما كشفت أن  RGS8يــؤدي دورا فــي تطوير
السلوك االكتئابي.
ال شك في أن هذه االكتشافات البالغة األهمية تمهد
الدرب إزاء تجارب مستقبلية تهدف إلى التوصل إلى
أدوية جديدة لعالج الكآبة.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3×3كل مربع منها مقسم الى  9مربعات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء
املربعات الصغيرة باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي وعمودي.
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sudoku
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كلمات متقاطعة
موسكو

كلمة السر

 - 2م ـصــاب ـيــح زيـتـيــة  ( - 5ا ل  ) . . . .كـ ـت ــا ب  - 7جر – قط (م).
 - 10مدينة سودانية
ً
عموديا:
ل ـطــه ح ـس ـيــن – عـمـلــة  - 8للتخيير (م) – من – أطول أنهار العالم.
– وبر.
أسماء القرآن الكريم.
 - 3دولة إفريقية (م) .آسيوية.
 - 1فيلم بطولة أحمد  - 4ثلثا (قال) – عظيم  - 6قـ ــا ئـ ــد إ ن ـك ـل ـي ــزي  - 9جـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــو ر ي ـ ـ ــة
إسالمية.
انتصر على رميل.
(م).
عز ورشا مهدي.
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( - 1ال )....مقبرة أهل
ال ـم ــدي ـن ــة الـ ـمـ ـن ــورة –
لتنظيف األسنان.
 - 2أقترب – سفاكون
دماء (م).
 - 3مجرى مائي (م) –
ثلثا (نبأ) – حقد.
 - 4وافدات (مبعثرة) –
حروف متشابهة.
 ....( - 5و س ـك ـي ـن ــة)
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــر حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ( م ) –
يضفرن.
 - 6فـ ـ ــؤاد – والـ ـ ـ ــدة –
اعتذار (م).
 - 7من مواد البناء (م)
– ّجود القراءة.
 - 8غ ـ ـ ـ ــام – م ـ ــرض
الصفراء.
 - 9أ و ل ن ـ ـع ـ ـجـ ــة
م ـس ـت ـن ـس ـخ ــة – (....
رمزي) ممثل.
 - 10موسيقي ألماني
شهير.

6
6

كلمات متقاطعة
ً
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من  5أحرف وهي اسم عاصمة روسيا وأكبر مدينة من حيث عدد السكان.
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كلمة السر:

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 3842الجمعة  20يوليو 2018م  7 /ذو القعدة 1439هـ

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ّ
ً
ً
مهنيا :التحديات كثيرة لكن أمورك مهنيا :تراجع حساباتك في ما يتعلق
ً
ّ
بمشاريعك االستثمارية.
تتحسن تدريجا.
سوف
ّ
ً
ً
عاطفيا :تتخلى عن عالقة مع شخص عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :تـ ـضـ ـف ــي الـ ـ ـك ـ ــواك ـ ــب ع ـلــى
ً
ً
عزيز على قلبك.
عالقتكما رونقا جميال.
ً
ً
ً
ـط الـغـيــر ك ــي يمكنك اجـتـمــاعـيــا :تـجــد ح ــا ل ـنــزاعــات بين
اج ـت ـمــاع ـيــا :اعـ ـ ِ
األصدقاء وتكسب احترامهم.
األخذ منهم.
رقم الحظ.8 :
رقم الحظ.1 :

الميزان

العقرب

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :تشعر بــانـقـبــاض مــن جــراء
ّ
المالي.
وضع الشركة
ً
ّ
عاطفيا :تطلع على معلومات تخص
الحبيب تحزنك.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تلتقي وجها جديدا قد
ً
يصبح صديقا لك.
رقم الحظ.18 :

ً ّ
مهنيا :رتب أوضاعك وأولوياتك قبل
البدء بمشروع جديد.
ً
عاطفيا :تتوصل إلى قناعة ّ
معينة
ّ
يختص بالشريك.
في ما
ً
اجـتـمــاعـيــا :تتلقى مـفــاجــأة عائلية
تعيد إلى نفسك الطمأنينة.
رقم الحظ.5 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
ً
مهنيا :تـسـ ّـوي وضـعــا دقـيـقــا فتلفت
أنظار المسؤولين.
ّ
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :تـ ـ ــزداد جــاذب ـي ـتــك وت ـحــقــق
سعادة يحسدك عليها الغير.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :مـ ــارس ال ــري ــاض ــة ألنـهــا
تحررك من الروتين.
رقم الحظ.6 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا  :يبدو ا لـجـ ّـو ضاغطا وتبحث
ً
ً
ّ
عما يجلب لك ماال إضافيا.
ً
ّ
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـع ـي ـش ــان ت ـج ــرب ــة ت ـش ــدد
عزيمتكما لمواجهة المستقبل.
ً
اجتماعيا :يحتاج بعض األقربين إلى
ّ
معنوي ومواساة.
دعم
رقم الحظ.15 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :تـجـنــب تــوجـيــه مــاحـظــات
جارحة لزمالء العمل.
ً
ً
عاطفيا :ما زال كوكب الحب متراجعا
ّ
تهتم.
ويبدو أنك ال
ً
اجتماعيا :شاطر اآلخرين أفراحهم
كي يبادلونك بالمثل.
رقم الحظ.2 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :يدعوك برجك إلى عدم اتخاذ
قرارات كبيرة هذه الفترة.
ً
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :تـ ـب ــدو م ـق ـت ـن ـعــا ب ــأس ـل ــوب
الشريك في التعامل معك.
ً
اجتماعيا  :تقوم بجهود الستقطاب
مزيد من األصدقاء.
رقم الحظ.11 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
ّ
ويقدمون لك
مهنيا :يدعمك الزمالء
ّ
العون فتحقق أمنيتك.
ً
عاطفيا :تساعدكما الظروف لتخطي
مشكلة طالما ازعجتكما.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ي ـتــركــز اه ـت ـمــامــك على
العائلة بسبب مشكلة طارئة.
رقم الحظ.4 :

ً ّ
مهنيا :خفف من اإلرهاق ألنه يؤثر في
حياتك الشخصية.
ً
ّ
التروي قبل
عاطفيا :يطلب الفلك إليك
اتخاذ قرارك النهائي.
ً
ّ
اجتماعيا :أنت صاحب حظ ألن لديك
أهل وأصدقاء أوفياء.
رقم الحظ.13 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ّ
ً
مهنيا :يحثك الوضع على اتخاذ قرار
جريء وشجاع.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :انـ ـظ ــرا ف ــي اتـ ـج ــاه واح ــد
ّ
فتستمر حياتكما في سالم.
ً
ّ
ّ
ا جـتـمــا عـيــا  :تهتم بأناقتك ويتقر ب
منك الكثير من المعارف.
رقم الحظ.19 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنياّ :
ّ
وتضطر إلى
تتلبد األجواء
طلب مساعدة من المسؤولين.
ً
عاطفيا :ال تقدما على قرارات كبيرة
فاألفالك ليست إلى جانبكما.
ً
اجتماعيا :يطرأ أمر من الماضي
له عالقة بوضعك العائلي.
رقم الحظ.3 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

شهاب جوهر :اكتفيت بـ «عطر الروح» بسبب تشابه األعمال
ينتظر عرض «عمود البيت» الذي يحمل مجموعة من الرسائل االجتماعية المهمة
محمد جمعة

ينتظر الفنان شهاب جوهر
عرض مسلسل "عمود البيت"،
للمخرج غافل فاضل ،بعد أن
اكتفى خالل شهر رمضان
بالظهور في عمل درامي واحد
هو "عطر الروح" للفنانة هدى
حسين.

ً
المنتج حاليا
هو صاحب
الكلمة العليا
وقد يناقش
المخرج
والكاتب
في اختيار
الممثلين

س ـجــل ال ـف ـنــان ش ـه ــاب جــوهــر
ح ـ ـ ـضـ ـ ــورا م ـ ـم ـ ـيـ ــزا خـ ـ ـ ــال ش ـهــر
رم ـضــان الـمــاضــي عـبــر مسلسل
"ع ـطــر ال ـ ــروح" مــع الـفـنــانــة هــدى
حسين ،ليكتفي بهذا العمل فقط
خالل الموسم الدرامي األشرس.
من جهة أخرى ،ينتظر شهاب
ع ــرض مـسـلـســل "ع ـم ــود الـبـيــت"
للمخرج غافل فاضل خالل األيام
القليلة المقبلة.
وفي تصريح لـ"الجريدة" ،قال
شـهــاب ح ــول مـشــروعــه الــدرامــي
المنتظر عرضه" :صاغت الفنانة
والكاتبة أسمهان توفيق أحداث
َّ
وضمنت
(عمود البيت) بسالسة،
ال ـع ـمــل م ـج ـمــوعــة م ــن الــرســائــل
االجتماعية المهمة ،عبر عالقة
جد بأحفاده من مختلف األجيال،
ون ـس ـت ـع ــرض مـ ــن خ ـ ــال ال ـع ـمــل
ال ـف ـجــوة ب ـيــن األجـ ـي ــال ،وكـيـفـيــة
ردم تلك الهوة ،وتقريب وجهات
النظر".

خبرة غافل
وأضاف شهاب" :أشكر المخرج
غــافــل فــاضــل ،ال ــذي اسـتـطــاع أن
يقود العمل ،وينثر خبرته على
ال ـم ـم ـث ـل ـيــن ،وأت ـط ـل ــع ألن يـحــوز
المسلسل إعجاب الجمهور عند
عــرضــه" ،الفتا إلــى أن المسلسل
ي ـ ـش ـ ـهـ ــد م ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ن ـ ـخ ـ ـبـ ــة م ــن
الفنانين ،منهم :أسمهان توفيق،

نادي الكويت للسينما عقد
جمعيته العمومية العادية

أعضاء مجلس اإلدارة

•

سليمان الياسين ،زهرة الخرجي
وأحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ح ـ ـ ـسـ ـ ــن ،إل ـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
مـجـمــوعــة مـمـيــزة مــن الممثلين
الشباب.
وقال إنه ينتظر على ِّ
أحر من
ال ـج ـم ــر عـ ــرض "عـ ـم ــود ال ـب ـي ــت"،
خ ـصــوصــا ع ـقــب ق ـ ــرار الـتــأجـيــل
المفاجئ وخروجه من منافسات
رمـ ـ ـض ـ ــان ،م ـض ـي ـف ــا" :أعـ ـتـ ـق ــد أن
ا لــو قــت سيكون مناسبا لعرض
العمل ،وليحظى بفرصة جيدة
ل ـل ـم ـش ــاه ــدة ،ب ـع ـي ــدا عـ ــن زحـ ــام
الموسم الرمضاني" ،مشددا على
أن "المزاج العام للجمهور صعب
ُ
توقعه ،فقد تعرض بعض األعمال
ال ـم ـم ـي ــزة ف ــي رمـ ـض ــان وت ـظ ـلــم،
والعكس".

ردود األفعال
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ثـ َّـمــن شهاب
ردود األ ف ـ ـ ـعـ ـ ــال ا لـ ـطـ ـيـ ـب ــة ح ــول
م ـس ـل ـســل "عـ ـط ــر الـ ـ ـ ـ ــروح" ،الـ ــذي
ُعرض خالل رمضان المنقضي،
لـلـكـتــاب ع ــاء ح ـم ــزة ،والـمـخــرج
محمد القفاص ،وبطولة الفنانة
هــدى حسين" :ال يختلف اثنان
على أن هناك شعورا عاما تسلل
إلى الجمهور ،بأن أغلب األعمال
ال ــدرامـ ـي ــة م ـت ـشــاب ـهــة م ــن حـيــث
الـشـكــل والـمـضـمــون ،وت ــدور في
فلك مجموعة واحدة من القضايا،
وهـ ــذا م ــا دف ـع ـنــي لــان ـت ـقــاء هــذا

شهاب جوهر يتوسط صناع «عمود البيت»
العام ،واالكتفاء بـ (عطر الــروح)،
خصوصا أن الفنانة هدى حسن
يحركها الـتـنــوع ،والسعي نحو
التميز ،واخـتــارت أن تذهب إلى
منطقة مختلفة حول قصة طبيبة
نفسية".
وشدد على أن الساحة الفنية
أصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــت تـ ـفـ ـتـ ـق ــد نـ ـص ــوص ــا

مـمـيــزة ومختلفة ،الفـتــا إل ــى أن
م ــا اس ـت ـف ــزه ف ــي دور "ع ــدن ــان"
ب ــ"ع ـط ــر ال ـ ـ ــروح" ك ــون ــه مــريـضــا
نـفـسـيــا ي ـعــانــي م ـش ـكــات ع ــدة:
"شخصية مركبة ،وحرصت على
دراسة أبعاد الدور ،ألقدم صورة
مختلفة ،وأتمنى أن أكون ُوفقت
في ذلك".

زواج خالد الشاعر من نور الشيخ
أع ـلــن اإلع ــام ــي الـبـحــريـنــي
خالد الشاعر عقد قرانه على
اإلع ــامـ ـي ــة ن ـ ــور ابـ ـن ــة ال ـف ـنــان
ً
البحريني خالد الشيخ ،مؤكدا
أن زوا ج ـ ـ ـ ــه ا ل ـ ـثـ ــا نـ ــي ب ـم ـن ــز ل ــة
ً
م ـي ــاد ج ــدي ــد لـ ــه ،ع ـل ـم ــا بــأنــه
ً
تزوج سابقا من أسيل عمران،
ّ
وطلقها ثم رد ها إلى عصمته
حـتــى طلقها ب ـصــورة نهائية
عام .2015
خــالــد ال ـشــاعــر أع ـلــن الـخـبــر
عـبــر حـســابــه بـمــوقــع "تــويـتــر"
ُ
بـتـغــريــدة قــال ً فـيـهــا" :ويـحــدث
ْ ُ َ
أن تول َد ثانية ! تم عقد قراني
على "نور" ابنة خالد الشيخ".

برنامج Style Me

محمد جمعة

التأم شمل الجمعية العمومية لنادي الكويت للسينما ،لمناقشة
التقريرين اإلداري والـمــالــي ،واعـتـمــاد مكتب تدقيق الحسابات،
بحضور أعضاء مجلس اإلدارة يتقدمهم نائب رئيس مجلس اإلدارة
بدر المطيري ،وأمين سر النادي عبدالمحسن التمار ،والفنان عادل
المشعل ،ود .محمد الهاجري ،وعبدالله الكندري ،وإسماعيل مال
الله ،والكاتبة عواطف البدر ،بحضور أعضاء الجمعية العمومية.
وتم خالل "العمومية" مناقشة التقريرين المالي واإلداري في أجواء
طيبة ،وتقرر أن يبدأ نشاط النادي خالل الفترة المقبلة اعتبارا من
سبتمبر ،ويتضمن عروض أفالم وورشا فنية ،ومجموعة أخرى
من الفعاليات سيتم الكشف عنها تباعا.
وفي هذا الصددَّ ،
ثمن أمين سر نادي الكويت للسينما المخرج
عبدالمحسن الـتـمــار فــي تـصــريـحــات ل ــ"ال ـجــريــدة" تـفــاعــل أعـضــاء
"العمومية" ،وحرصهم على تلبية الدعوة ،ومتابعة أنشطة النادي،
والمساهمة في رسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة ،متوجها
بالشكر لكل من حضر ،ومؤكدا حرص مجلس اإلدارة على تفعيل
دور النادي في الساحة الثقافية والفنية بالكويت.

ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروس ن ـ ـ ـ ــور إعـ ــام ـ ـيـ ــة
تقدم برنامج  Style Meعلى
شاشة تلفزيون دبي ،وممثلة
قـ ــدمـ ــت أولـ ـ ـ ــى تـ ـج ــاربـ ـه ــا فــي
م ـس ـل ـســل "الـ ـخـ ـط ــاي ــا ال ـع ـش ــر"
ل ـ ـل ـ ـكـ ــاتـ ــب حـ ـسـ ـي ــن ال ـ ـم ـ ـهـ ــدي،
وال ـ ـم ـ ـخـ ــرج الـ ـبـ ـح ــريـ ـن ــي ع ـلــي
الـ ـعـ ـل ــي ،ب ـت ــرش ـي ــح مـ ــن خ ــال ــد
ال ـش ــاع ــر ن ـف ـســه ،ال ـ ــذي أش ــرف
على تحضيرها لتقديم الدور
بـصـفـتــه م ــن مــواط ـنــي بـلــدهــا،
وألنه زميل إعالمي.

الملحن البحريني
ونور ابنة الفنان والملحن
الـ ـبـ ـح ــريـ ـن ــي خ ـ ــال ـ ــد الـ ـشـ ـي ــخ،
و لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا  5شـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــات لـ ـ ـم ـ ــى،

خالد الشاعر ونور الشيخ
وداري ـ ـ ـ ــن ،ومـ ـ ـ ــروة ،وس ـ ـمـ ــاوة،
وون ـ ــس ،ع ـم ـلــت ب ـعــد ال ـت ـخــرج
م ـ ــن ج ــامـ ـع ــة م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر فــي
ب ــري ـط ــان ـي ــا ب ـش ــرك ــة مـخـتـصــة
بـ ــاألزيـ ــاء والـ ـعـ ـط ــور ،ب ـع ــد أن

ح ـص ـلــت ع ـلــى ال ـب ـكــالــوريــوس
فــي تسويق األز ي ــاء العالمية،
وبدأت مسيرتها اإلعالمية مع
برنامج "هال البحرين".

وقـ ــال ش ـهــاب ف ــي س ـيــاق آخــر
إن ال ـف ـنــان مــن الـمـفـتــرض ُ
ويـعــد
حقا أصيال له أن يناقش الكاتب
وال ـم ـخ ــرج ف ــي دوره" :ل ـك ــن هــذا
قلما يتحقق على أرض الــواقــع،
خصوصا أن المنتج قد ينظر لها
من جانب آخر ،وهو ضيق الوقت،
لذلك ال يسمح بذلك".

وأك ـ ـ ــد أن "الـ ـمـ ـخ ــرج ال يـمـلــك
فرض رأيه أو اختيار أسماء ،وأن
المنتج حاليا هو صاحب الكلمة
ال ـع ـل ـي ــا ،وق ـ ــد ي ـن ــاق ــش ال ـم ـخــرج
والكاتب في اختيارات الممثلين
إذا كان ديمقراطيا".

محمود أشكناني يشارك في ورشة
«»International Art Festival
يغادر الفنان التشكيلي
م ـ ـح ـ ـمـ ــود أش ـ ـك ـ ـنـ ــانـ ــي إلـ ــى
إس ـ ـ ـط ـ ـ ـن ـ ـ ـبـ ـ ــول ل ـ ـل ـ ـح ـ ـضـ ــور
والـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فـ ـ ــي ورشـ ـ ــة
عـ ـ ـم ـ ــل ل ـ ـل ـ ـف ـ ـنـ ــون ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان
International Art
 Festivalمع مجموعة من
ال ـف ـنــان ـيــن ال ـعــال ـم ـي ـيــن مــن
أورو بــا وأميركا .وتستمر
ا لـ ـ ــور شـ ـ ــة  20ي ـ ــو م ـ ــا ،ي ـتــم
خ ــال ـه ــا الـ ـقـ ـي ــام ب ـت ـج ــارب
فنية مختلفة فيما يخص
ال ـ ـف ـ ـنـ ــون ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة مــن
نحت ،ورسم ،وطباعة.
ي ـ ـشـ ــار إ ل ـ ـ ــى أن ا لـ ـفـ ـن ــان
أشـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــان ـ ــي م ـ ـ ــن مـ ــوال ـ ـيـ ــد
 ،1949و عـ ـ ـم ـ ــل فـ ـ ــي س ـلــك
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ــس ،وان ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــب
إل ـ ــى ج ـم ـع ـي ــات تـشـكـيـلـيــة
وروا ب ـ ــط فـنـيــة ع ــدة ،منها
الجمعية الكويتية للفنون
الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،وال ـ ــرابـ ـ ـط ـ ــة
ال ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون ف ــي
ب ــاري ــس ،ورابـ ـط ــة ال ـحــرف
ال ـيــدويــة ل ـقــارة آس ـيــا ،ولــه
مشاركات فنية متنوعة في
مـعــارض فــرد يــة وجماعية
داخل الكويت وخارجها.
و ح ـصــل أ شـكـنــا نــي على
ش ـه ــادات تـقــديــر وجــوائــز،
م ـ ـن ـ ـهـ ــا ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرض األول
ل ـل ـم ـع ـل ـم ـي ــن والـ ـمـ ـي ــدالـ ـي ــة
ا لــذ هـبـيــة  ،1971و مـعــرض

محمود أشكناني

ا ل ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــداء األول ،2005
وج ــائ ــزة م ـهــرجــان الـقــريــن
الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث عـ ـ ـش ـ ــر ،وج ـ ــائ ـ ــزة
عـيـســى صـقــر ل ـعــام ،2006
وج ــائ ــزة م ـهــرجــان الـقــريــن
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 14وجـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــزة ع ـي ـس ــى
صقر لعام  ،2007وجائزة
مهرجان الربيع التشكيلي
في أكثر من دورة.

أمير كوهستاني يشارك في مهرجان أفينيون بـ «سامرلس»

خبريات
وليد فواز :تسرعت في
زواجي من مي سليم

كشف الفنان وليد فواز
أسباب انفصاله عن
الفنانة مي سليم ،بعد
أسابيع قليلة من الزواج،
وذلك عبر حسابه على
"إنستغرام".
َّ
وعلق فواز على
االنفصال عن مي ،قائال:
"قدر الله ما شاء فعل .ما
حدث تصحيح لوضع
كان من األساس خطأ،
والحمد لله أنه تم اآلن،
وليس في وقت متأخر".
وتابع" :رغم أن كثيرين
َّ
تسرعت
اعتقدوا أنني
في إعالن خبر الطالق
على السوشيال ميديا،
لكنني اعتدت أن أكون
واضحا مع نفسي
وجمهوري ،حيث
طلبت منه الدعاء ،بعد
الضغط َّ
علي من البعض،
وتصدير ّ
كم كبير من
املشكالت".
وأضاف فواز" :أعترف
َّ
تسرعت
فعال أنني
في الزواج ،واعتقدت
للحظة أن الحب وحده
يكفي ،لكن في الحقيقة
الحب مختلف تماما عن
الواقع".

جاكسون تتخلى عن التاتو
لتصوير عمل جديد

تخلت النجمة الشابة
باريس جاكسون عن
رسومات "التاتو" التي
تمأل جسدها ،ويجدها
البعض أكثر ما يميزها،
وجاء ت فكرة إخفائها
للتاتو عن طريق
استخدام مستحضرات
التجميل خالل تصوير
أحد األعمال في لوس
أنجلس بالواليات
املتحدة ،وكأن باريس
تبدو شخصا جديدا.
وظهرت باريس
جاكسون ،ابنة ملك
البوب الراحل مايكل
جاكسون ،بإطاللة
مميزة ،فكانت ترتدي
فستانا بتصميم ساحر
من القطيفة باللون
األحمر ،وظلت باريس
( 20عاما) في موقع
التصوير حتى وقت
متأخر ،حسب تقارير
إعالمية عاملية رصدت
كواليس تصوير العمل.

نعمان عكار ينضم لفيلم
«»Spider-Man

مواطنه المخرج غرشاد شاهيمان ينافس بمسرحية «من أجل النبي»
يشهد مهرجان أفينيون
الفرنسي حضور المخرجين
اإليرانيين أمير رضا كوهستاني
وغرشاد شاهيمان بعملين
مسرحيين هما «سامرلس»
و«من أجل النبي».

المسرح مازال
ً
نخبويا لكنه
بدأ في اآلونة
األخيرة يجذب
ً
جمهورا أوسع

أمير كوهستاني

ولد المخرجان اإليرانيان
أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر رضـ ـ ـ ـ ــا كـ ــوه ـ ـس ـ ـتـ ــانـ ــي
وغ ــرش ــاد شــاهـيـمــان فــي عــام
 ،1978لكن هذين المخرجين
الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن ف ـ ــي مـ ـه ــرج ــان
أف ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــون ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي قـ ـ ــد ال
يـ ـتـ ـش ــا بـ ـه ــان إال ف ـ ــي ت ــار ي ــخ
الوالدة والجنسية.
ولد كوهستاني في شيراز
جـ ـ ـن ـ ــوب غ ـ ـ ــرب إيـ ـ ـ ـ ـ ــران ،وهـ ــو
ي ـم ـض ــي وق ـ ـتـ ــه بـ ـي ــن طـ ـه ــران
وألمانيا ،أ مــا شاهيمان فقد
غـ ـ ـ ــادر الـ ـبـ ـل ــد وهـ ـ ــو ف ـ ــي ســن
الـ ـث ــانـ ـي ــة ع ـ ـشـ ــرة ل ـي ـق ـي ــم فــي
فرنسا حيث يعمل في المركز
الوطني للمسرح فــي منطقة
نورماندي -روان.
وي ـ ـ ـض ـ ـ ـحـ ـ ــك الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــان
لـ ـفـ ـك ــرة أن ا لـ ـجـ ـمـ ـه ــور ي ـن ـظــر
إلــى أعـمــالـهـمــا عـلــى أنـهــا من
الغرائب اآلتية من الشرق.
و ي ـقــول كــو هـسـتــا نــي "ليس
لـ ـ ــدي أيـ ـ ــة أوه ـ ـ ـ ــام ،أع ـ ـ ــرف أن
ال ـنــاس يــأتــون أحـيــانــا ألنني
إ يــرا نــي ،وأل نـهــم يبحثون في
عملي عن شيء ّ
قيم".
و هــو مـشــارك فــي مهرجان
أفينيون الفرنسي للمسرح،
ح ـ ـ ـيـ ـ ــث ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ّـدم م ـ ـسـ ــرح ـ ـي ـ ـتـ ــه
الجديدة "سامرلس".
وفـ ـ ـ ـ ــي إحـ ـ ـ ـ ـ ــدى مـ ـس ــرحـ ـي ــات ــه
ال ـم ـش ـه ــورة "ت ــاي ــم لـ ـ ــوس" ال ـتــي
ق ـ ّـدم ـه ــا ف ــي عـ ــام  ،2013ي ـصـ ّـور

أمير رضا كوهستاني
قصة عاشقين قديمين يلتقيان
بعد سنوات ،ويقول "إنها قصة
تحدث في العالم كله ،لكن ألنني
إيراني ،كان الجمهور يرى فيها
بطاقة تعريف عن إيران".
وكـ ــوه ـ ـس ـ ـتـ ــانـ ــي مـ ـ ــن أكـ ـث ــر
المخرجين اإليرانيين شهرة
في أورو بــا ،وهو يتعاون مع
عدد من المسارح ،خصوصا
فــي ألمانيا ،لكنه يعيش في
بلده إيران ما ال يقل عن ستة
أشهر في السنة.

و م ـ ـ ــع أن إ يـ ـ ـ ـ ــران مـ ـع ــرو ف ــة
بالسينما ا لـقـ ّ
ـويــة فيها أكثر
م ـ ــن ا ل ـ ـم ـ ـسـ ــرح ،إال أن ا ل ـب ـل ــد
ي ـش ـه ــد ازده ـ ـ ـ ـ ــارا م ـس ــرح ـي ــا،
والسـيـمــا مـنــذ وص ــول حسن
روح ــان ــي إل ــى س ــدة الــرئــاســة
في عام .2013
وي ـ ـقـ ــول ك ــوه ـس ـت ــان ــي "ف ــي
كل مساء في طهران هناك ما
ال يـقــل عــن  50مـســر حـيــة ،وال
يوجد عمالن متشابهان قط".
ّ
و مــازال هــذا الفن نخبويا،

 ...ومن أعماله
لـكـنــه بــدأ فــي اآلون ــة األخـيــرة
يجذب جمهورا أوسع.
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة ،تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارس
السلطات رقابة على األعمال
المسرحية بدرجة أقل ،لكنها
قــد تـصــل فــي بـعــض الـحــاالت
إ ل ـ ــى م ـن ــع عـ ـ ــروض إن كــا نــت
ممثالته ال يرتدين الحجاب
كما يجب.
و مــن شخصيات مسرحية
"س ـ ــام ـ ــرل ـ ــس" رسـ ـ ـ ــام ي ـم ـحــي

ش ـع ــارات ال ـث ــورة ع ــن ج ــدران
المدارس.
أم ـ ـ ــا غ ـ ــرش ـ ــاد ش ــاهـ ـيـ ـم ــان،
ف ـ ـهـ ــو ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم م ـ ـسـ ــرحـ ــا أكـ ـث ــر
خصوصية.
وأثـ ـن ــاء ال ـح ــرب ال ـعــراق ـيــة-
اإلي ــران ـي ــة ف ــي الـثـمــانـيـنـيــات،
ك ـ ــان والـ ـ ـ ــده م ـك ـل ـف ــا تـصـلـيــح
ال ـ ـ ـطـ ـ ــرقـ ـ ــات ال ـ ـ ـمـ ـ ــدمـ ـ ــرة ع ـن ــد
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ،وكـ ـ ـ ــان ي ـص ـط ـحــب
ابـنــه إلــى الـخـطــوط األمــامـيــة،
فـ ــي تـ ـج ــرب ــة ط ـب ـع ــت ذاك ــرت ــه

وشخصيته ،وجعلته يــروي
ه ــذه ال ـق ـصــص ف ــي ثــاثــة من
األفالم.
وحـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــة هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــل
ال ـم ـس ـمــى "مـ ــن أجـ ــل ال ـن ـب ــي"،
يروي  14ممثال على المسرح
مـ ـع ــان ــاة مـ ــزدوجـ ــة يـعـيـشـهــا
الجئون .
(أ ف ب)

أعلن املمثل واملنتج
التركي نعمان عكار
انضمامه لفريق عمل
الجزء الثاني لفيلم
األبطال الخارقني
(SPIDER-MAN: FAR
 ،)FROM HOMEوالذي
يقوم ببطولته النجم توم
هولند ،واملقرر عرضه
في  5يوليو من العام
املقبل.
كما يشارك نعمان
بالنسخة الواقعية
لفيلم الرسوم املتحركة
" ،"ALADDINوالذي يقوم
ببطولته النجم ويل
سميث ،واملقرر طرحه في
مايو من العام املقبل.
ُيذكر أن عكار اشتهر
بمشاركته في عدد من
اإلنتاجات الضخمة
بهوليوود أخيرا ،ومنها
فيلم ""THE PROMISE
عام  ،2016و"THE
 "GREAT WALLبنفس
العام ،وأهيرل بفيلم
األكشن "،"STRONG 12
والذي تم طرحه مطلع
العام الحالي.

ةديرجلا

•
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دوليات

الصدر يدعو إلى تعليق مفاوضات تشكيل حكومة جديدة
•  60ألف متقدم لوظيفة بالبصرة • قطع الماء عن الديوانية • األنبار قد تنضم إلى االحتجاجات

سلة أخبار
الملك سلمان يقيل وزير
التعليم ويحيله إلى التحقيق

أصدر العاهل السعودي الملك
ً
سلمان ،أمس ،أمرا بإعفاء وزير
التعليم أحمد العيسى من
منصبه .وتضمن األمر الملكي
تشكيل لجنة وزارية في الديوان
الملكي الستكمال اإلجراءات
النظامية الالزمة للتحقيق
مع العيسى في ما ارتكبه من
تجاوزات .وتم تكليف وزير
الدولة عضو مجلس الوزراء،
عصام بن سعد بن سعيد،
القيام بعمل وزير التعليم
مؤقتا.

وفد أميركي بأنقرة
لبحث «عقوبات إيران»

مهاجرون من العراق يتظاهرون في اليونان بسبب عدم قبول طلبات اللجوء

دعا الزعيم الشيعي العراقي
مقتدى الصدر إلى وقف
المفاوضات السياسية ً لتشكيل
حكومة جديدة ،منتقدا خلية
األزمة التي شكلتها حكومة
حيدر العبادي ،في وقت تتجه
األنظار إلى تظاهرات اليوم
بعد صالة الجمعة ،وخطبة
المرجعية الشيعية العليا.

األن ـ ـظـ ــار م ـع ـل ـقــة الـ ـي ــوم فــي
العراق على حدثين مترابطين،
األول ،م ـ ـ ــدى ا لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوب مــع
الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات الـ ـم ــوح ــدة ال ـتــي
دعـ ـ ــي الـ ـيـ ـه ــا ف ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــات
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــوب الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـسـ ـكـ ـنـ ـه ــا
أغـ ـلـ ـبـ ـي ــة شـ ـيـ ـعـ ـي ــة ،وال ـ ـثـ ــانـ ــي
خ ـط ـبــة ال ـم ــرج ـع ـي ــة الـشـيـعـيــة
ال ـع ـل ـيــا ب ــزع ــام ــة ال ـس ـي ــد عـلــي
السيستاني ،بعد أ سـبــوع من
دعمها المتظاهرين ودعوتها
الحكومة الى تلبية مطالبهم.
وي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــون
العراقيون أن تخرج تظاهرات
ق ــوي ــة ،رغـ ــم ال ـق ـب ـضــة األم ـن ـيــة
ال ـ ـتـ ــي اشـ ـ ـت ـ ــدت بـ ـع ــد اع ـ ـتـ ــداء
ق ـس ــم م ــن ال ـم ـت ـظ ــاه ــري ــن عـلــى
مؤسسات الدولة ،وتهديدهم
مـ ـعـ ـب ــر سـ ـ ـف ـ ــوان م ـ ــع الـ ـك ــوي ــت
وحـ ـ ـق ـ ــول نـ ـف ــط أسـ ــاس ـ ـيـ ــة فــي
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـصـ ـ ــرة ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك شـ ــركـ ــات
أجنبية تعمل في قطاع النفط
والغاز.
وت ـبــدو الـحـكــومــة الـعــراقـيــة
بزعامة حيدر العبادي ،وهي
حكومة تصريف أ عـمــال ،بعد
ان ـت ـه ــاء واليـ ـ ــة ال ـب ــرل ـم ــان إث ــر
اال نـتـخــا بــات التشريعية التي
جـ ـ ـ ــرت فـ ـ ــي م ـ ــاي ـ ــو ال ـ ـمـ ــاضـ ــي،
أ ض ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــف مـ ـ ـ ـ ـ ــن أن تـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــي
اال حـتـجــا جــات المطلبية التي
حاول أكثر من طرف سياسي
اس ـت ـغ ــال ـه ــا ل ـم ـص ـل ـح ـتــه ،فــي
توقيت حساس ،بينما تشهد
الـ ـب ــاد مـ ـف ــاوض ــات سـيــاسـيــة
مـحـمــومــة لـتـشـكـيــل م ــا يـعــرف
فــي ال ـع ــراق بـ ـ "الـكـتـلــة األك ـبــر"
المخولة تسمية رئيس جديد
للحكومة.

اجتماع صاخب
للكتل السياسية
في منزل معصوم
الصدر
وخلية العبادي تعقد
وف ـ ــي م ــوق ــف ف ـ ــرض ن ـف ـســه
أول اجتماع لها
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـسـ ــاحـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة،

قوى أمنية عراقية في النجف (رويترز)

أ كــد ا لــز عـيــم الشيعي ا لـعــرا قــي
مقتدى الصدر ،أمس ،أنه على
الـكـتــل الـسـيــاسـيــة الـفــائــزة في
اال ن ـت ـخــا بــات ا ل ـحــا ل ـيــة تعليق
ك ــل ال ـ ـحـ ــوارات ل ـح ـيــن "تـلـبـيــة
مطالب المتظاهرين الحقة"،
مـشــددا على ضــرورة "تشكيل
خلية عمل جادة مع الحكومة،
بــالـتـنـسـيــق مــع الـمـتـظــاهــريــن،
من أجل تنفيذها".
وكـ ـ ــان الـ ـص ــدر ق ــد ح ــث فــي
و ق ــت ســا بــق ،خ ــال استقباله
ب ـم ـنــزلــه ف ــي مـنـطـقــة الـحـنــانــة
ب ـم ـح ــاف ـظ ــة الـ ـنـ ـج ــف ال ـم ـم ـثــل
ال ـخ ــاص لــأمـيــن ال ـع ــام لــأمــم
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ،ي ـ ــان
ك ــوبـ ـيـ ـت ــش ،األمـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
ع ـل ــى "ت ـك ـث ـي ــف جـ ـه ــوده ــا مــن
أجل دعم العراق واستقراره".
وتـ ـ ـ ــم وفـ ـ ـ ــق م ـ ـك ـ ـتـ ــب ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر،
مـ ـن ــاقـ ـش ــة م ـ ــوض ـ ــوع ت ـش ـك ـيــل
ح ـ ـكـ ــومـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة لـ ـ ـ ـ "ت ـ ـسـ ــرع
بتوفير ا لـخــد مــات ا لـضــرور يــة
لـلـمــوا طـنـيــن ،و تــأ مـيــن العيش
الـ ـح ــر الـ ـك ــري ــم ل ـه ــم بـمـخـتـلــف
أطيافهم وانتماء اتهم".

ال ـمــال ـكــي ،وأس ــام ــة الـنـجـيـفــي،
وعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار الـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــم ،وضـ ـ ـي ـ ــاء
األس ـ ــدي ،وم ـح ـمــد ال ـكــربــولــي،
وعبدالكريم األنصاري ،نيابة
ع ــن هـ ــادي ال ـع ــام ــري ،وكــاظــم
الشمري عن ائتالف الوطنية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ن ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ــب رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة رئـ ـي ــس ائ ـت ــاف
دولة القانون ،نوري المالكي،
إن االجتماع شدد على أهمية
إنـ ـه ــاء الـ ـع ــد وال ـ ـفـ ــرز ل ـن ـتــائــج
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ،والـ ـمـ ـص ــادق ــة
ع ـلــى ال ـن ـت ــائ ــج ،وال ـم ـض ــي فــي
االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات مـ ــن ان ـت ـخ ــاب
رئيس جديد للجمهورية الى
تشكيل حكومة.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ــه تـ ـ ــم "ت ــأكـ ـي ــد
ض ـ ـ ــرورة ال ـع ـم ــل ب ـي ــن ال ـق ــوى
السياسية لوضع برنامج عمل
للحكومة المقبلة".
ورأى م ــرا قـ ـب ــون أن د عـ ــوة
ا لـصــدر ا لــى تعليق ا لـحــوارات
هـ ـ ــي رد ف ـ ـعـ ــل م ـ ـبـ ــا شـ ــر ع ـل ــى
اجتماع منزل معصوم ،ا لــذي
ع ـ ـ ــزز اح ـ ـت ـ ـمـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة الـ ــى
ال ـم ـح ــاص ـص ــة ،وال ـت ـخ ـل ــي عــن
حكومة تـكـنــو قــراط يــد عــو الى
تشكيلها.

ي ـ ـ ــأ ت ـ ـ ــي ذ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،غ ـ ـ ـ ـ ـ ــداة أول
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع مـ ـ ــن ن ـ ــوع ـ ــه ل ـخ ـل ـيــة
األزمة الخدمية واألمنية التي
شـكـلـهــا ال ـع ـبــادي ،ال ــذي شــدد
خالل االجتماع على أن "األمن
يصب في مصلحة الخدمات،
والعكس صحيح".
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان رؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــل
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق قــد
ح ـ ـ ـضـ ـ ــروا اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــا ل ـب ـح ــث
تداعيات التظاهرات األخيرة،
فضال عن نتائج العد والفرز
ال ـ ـيـ ــدوي وت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة
المقبلة.
وم ــن ب ـيــن ال ـح ـضــور ن ــوري

النجيفي

خلية أزمة و«منزل معصوم»

وأع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي أسـ ــامـ ــة ال ـن ـج ـي ـفــي،
أمـ ــس ،دع ـمــه الخ ـت ـيــار رئـيــس
وزراء عـ ــرا قـ ــي ج ــد ي ــد يـحـقــق
أ فـ ـ ـض ـ ــل ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــا قـ ـ ــات مـ ـ ــع دول
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــوار ،وم ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــح عـ ـل ــى
ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،ويـ ـخ ــدم
مصالح العراقيين ويبعدهم
عــن األز مـ ــات .و ق ــال النجيفي،
خالل استقباله نائب السفير
األمـ ـي ــرك ــي ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ج ــوي
ه ــود ،إن "ا لـتـظــا هــرات ينبغي
أال تعيق المفاوضات البينية

بين الكتل السياسية لإلسراع
في تشكيل الحكومة الجديدة،
واالتفاق على برنامج حكومي
يستجيب للتحديات ويحقق
تطلعات الشعب".

الديوانية
و بـيـنـمــا كشفت المفوضية
ال ـع ـل ـيــا ل ـح ـق ــوق االنـ ـس ــان فــي
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـ ــن م ـق ـت ــل
 12وإ ص ـ ــا ب ـ ــة  200م ـت ـظــا هــر
واعتقال  540آخرين في عموم
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات م ـ ـنـ ــذ ان ـ ـطـ ــاق
ال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات قـ ـب ــل أس ــابـ ـي ــع،
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام الـ ـ ـق ـ ــوات
األم ـن ـيــة "ال ـع ـنــف ال ـ ّم ـفــرط" مع
ال ـم ـت ـظ ــاه ــري ــن ،حـ ـ ــذر ال ـنــائــب
عــن مـحــافـظــة الــديــوان ـيــة علي
ال ـب ــدي ــري ،أمـ ــس ،م ــن ان ـق ـطــاع
مـفــا جــئ لـلـمــاء عــن المحافظة
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ك ـ ــا م ـ ــل دون مـ ـع ــر ف ــة
األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ،م ـ ـحـ ــذرا مـ ــن ف ـت ـنــة
"كبيرة" يتم التحضير لها من
جهات خارجية وداخلية.
وقـ ـ ــال الـ ـب ــدي ــري إنـ ــه "ح ـيــن
االتـ ـص ــال بــال ـم ـســؤول ـيــن جــاء
الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــواب بـ ـ ـ ـ ــأن الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــع م ــن
الـمـصــدر فــي مـحــافـظــة بــابــل"،
م ـع ـت ـب ــرا أن " مـ ـ ــا ي ـ ـجـ ــري هــي
أحـ ـ ـ ـ ــداث م ـ ـق ـ ـصـ ــودة ال ـ ـغـ ــرض
م ـن ـه ــا ال ـت ــأج ـي ــج وال ـت ـص ـع ـيــد
والتخريب".
وأشـ ــار ال ــى أن "مـتـظــاهــري
ال ــدي ــوان ـي ــة أم ـه ـل ــوا الـحـكــومــة
ً
ً
ي ـ ــوم ـ ــا واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ،ورب ـ ـ ـمـ ـ ــا غـ ـ ــدا
سـيـقـتـحـمــون دوائ ــر ال ــري ،ثم
نـشــاهــد ه ــذا اإلجـ ــراء بــالـقـطــع
ا لـكــا مــل للمياه عــن المشاريع
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ل ـ ــإس ـ ــال ـ ــة ،ب ـ ـعـ ــد أن
كـ ــان مـنـقـطـعــا ع ــن ال ـم ـشــاريــع
ال ـص ـغــرى ،أم ــا فــي ال ـقــرى فــإن
هـ ـن ــاك ش ـل ــا ك ــام ــا بـتـجـهـيــز
المياه وبنسبة  100في المئة".

ولفت الى أن "هناك تراجعا
بــال ـك ـهــربــاء ،ب ـعــد ق ـطــع إي ــران
ل ـل ـط ــاق ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة وطـ ــرد
شركات الخصخصة من أكثر
المحافظات ،أما المياه فهناك
شحا كبيرا فيها ،بعد تقليل
تركيا حصة العراق المائية"،
مـعـتـبــرا أن " ه ـنــاك أ ي ــاد خفية
داخلية وخارجية تسعى إلى
اس ـ ـت ـ ـفـ ــزاز الـ ـشـ ـع ــب وت ـح ــري ــك
ال ـ ـشـ ــارع ،ب ـغ ـيــة إجـ ـب ــاره عـلــى
ا لـخــروج ،ثــم يتم اتهامه بأنه
م ـنــد س ـيــن أو ب ـع ـث ـي ـيــن ،بـغـيــة
خلق فوضى وصراع بين أبناء
الشعب الواحد".

األنبار
فــي المقابل ،ذ كــر ناشطون
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة األنـ ـ ـب ـ ــار ،أن ـه ــم
يـسـتـعــدون إلط ــاق تـظــاهــرات
فـ ـ ــي الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـ ـلـ ــى غـ ـ ــرار
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ـ ـجـ ــاريـ ــة فــي
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــات ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاورة.
و تـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدث ا لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـط ـ ـ ــون أن
"ا لـتـظــا هــرات قــد تنطلق خالل
األسبوع المقبل ،لكنهم أكدوا
وجـ ـ ـ ـ ــود م ـ ـصـ ــاعـ ــب فـ ـ ــي ذلـ ـ ــك،
حيث حـشــدت ا لـقــوات األمنية
وقوات من الحشد الشعبي في
المحافظة".
وأضافوا أن "المطالب التي
سيرفعونها تتعلق بالخدمات
ُ
وال ـ ـ ـتـ ـ ــدهـ ـ ــور الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـع ــانـ ـي ــه
م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة ال ـعــراق ـيــة،
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى مـ ـط ــال ــب أخ ـ ــرى
ت ـت ـع ـل ــق بـ ـ ـع ـ ــودة الـ ـن ــازحـ ـي ــن،
وإطـ ـ ـ ــاق س ـ ـ ــراح ال ـم ـع ـت ـق ـل ـيــن
و م ـعــر فــة مـصـيــر المختطفين
من أبناء المحافظة".

حكومية في محافظة البصرة،
أمس ،إن المتقدمين للحصول
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــوظ ـ ــائ ـ ــف فـ ـ ــي تـ ــزايـ ــد
م ـس ـت ـمــر ب ـعــد ت ـقــد يــم  60أ لــف
متقدم ،أعلنت وزارة الكهرباء،
تحقيقها أعلى إنتاج للطاقة
"مـ ـ ـن ـ ــذ تـ ــأس ـ ـي ـ ـس ـ ـهـ ــا" ،م ـب ـي ـن ــة
أن سـ ــا عـ ــات ت ـج ـه ـي ــز ا ل ـط ــا ق ــة
الكهربائية في مناطق مشروع
الخدمة والجباية بالعاصمة
بغداد بلغت  20ساعة يوميا.

العمليات المشتركة
ون ـ ـفـ ــت قـ ـ ـي ـ ــادة ال ـع ـم ـل ـي ــات
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة ،أم ـ ـ ـ ــس ،ت ـك ـل ـيــف
ال ـ ـفـ ــريـ ــق ع ـ ـبـ ــداالم ـ ـيـ ــر رشـ ـي ــد
يــارال ـلــه بـمـنـصــب قــائــد فــرض
األم ـ ـ ــن ب ــال ــوس ــط والـ ـجـ ـن ــوب،
وأض ــاف ــت ان ــه "ال وج ــود لـهــذا
التكليف وال المنصب إال في
ال ـع ـق ــول ال ـخ ــاوي ــة لـلـحــاقــديــن
على قواتنا األمنية".

«الخارجية» األميركية
وقـ ــالـ ــت الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ــة ب ــاس ــم
وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة األ م ـيــر ك ـيــة
ه ـ ـيـ ــذر ن ـ ــوي ـ ــرت ،م ـ ـسـ ــاء أم ــس
األول ،أن واشنطن "تدعم حق
الناس في االحتجاج سلميا،
وتتفهم االستياء مــن انقطاع
الكهرباء وا لــو قــود ،كما نؤيد
ح ــق ال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة فــي
ا لـحـفــاظ على أ مــن الممتلكات
الخاصة والعامة".

طلبات توظيف وكهرباء
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا قـ ـ ــالـ ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر

إسرائيل تقر «القومية اليهودية» وتزيح اللغة العربية
نواب عرب في الكنيست يمزقون القانون وتنديد فلسطيني بشرعنة «األبارتهايد»

نتنياهو خالل مناقشة قانون «القومية اليهودية» في «الكنيست» أمس (أ ف ب)

أقــرت إسرائيل قانونا يمنح اليهود فقط
حق تقرير المصير في البالد ،وهو ما وصفه
أبناء األقلية العربية بأنه عنصري ويؤسس
للفصل العنصري.
وصوت الكنيست أمس ،بغالبية  62صوتا،
لمصلحة ال ـقــانــون ،بـعــد نـقــاشــات محتدمة
استمرت منذ ظهر أمس األول.
وينص القانون الجديد على أن "إسرائيل
هــي الــوطــن التاريخي لألمة اليهودية ،وأن
هذه األمة فقط لها الحق في تقرير المصير
الوطني فيها" ،كما يؤكد أن "مدينة القدس
كــامـلــة" ،بشرقها المحتل وغــربـهــا ،عاصمة
إلسرائيل.
وألغى القانون اعتبار اللغة العربية لغة
رس ـم ـيــة ثــان ـيــة ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،لـكـنــه منحها
"وضعا خاصا" ،واعتبر العبرية لغة الدولة
الرسمية.
وأشــاد رئيس ال ــوزراء بنيامين نتنياهو
بالخطوة باعتبارها "حظة حاسمة" ،وجاءت
إشادة رئيس أكثر حكومة يمينية في تاريخ
إس ــرائـ ـي ــل ب ـع ــد ت ـق ــاري ــر ع ــن ت ـه ــدي ــده بـحــل
الـحـكــومــة ،وتـقــديــم االنـتـخــابــات الـعــامــة ،في
حال تم تغيير البند المتعلق بإلغاء مكانة
اللغة العربية.
في المقابل ،وصف نــواب عرب بـ"القائمة
المشتركة" في الكنيست القانون بأنه يهدف
إلــى اإلض ــرار بحقوق عــرب إســرائـيــل ،ومــزق
ن ــواب نـســخ ال ـقــانــون ووص ـف ــوا إقـ ــراره بأنه

"موت للديمقراطية" التي تتشدق بها إسرائيل
قبل أن يتم إخراجهم من قاعة البرلمان.

فصل وتطهير
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،أجـ ـمـ ـع ــت ال ـف ـص ــائ ــل
الـفـلـسـطـيـنـيــة ع ـلــى أن م ـص ــادق ــة الـكـنـيـســت
ع ـل ــى قـ ــانـ ــون ال ـق ــوم ـي ــة الـ ـيـ ـه ــودي ــة ،ي ـقــونــن
لـ"األبارتهايد" ،الفصل العنصري ،وللتطهير
الـعــرقــي ويــرســخ ال ـعــداء والـبـغـضــاء ويـشــرع
االستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني
على أنقاض "السالم المنشود".
وق ـ ــال ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ح ـك ــوم ــة ال ــوف ــاق
ي ــوس ــف ال ـم ـح ـم ــود" :إن م ــا اق ـت ــرف ـت ــه أي ــدي
المسؤولين اإلسرائيليين ،مــن خــال سنهم
القانون العنصري المعادي لكل قيم الحرية
والديمقراطية واإلنسانية ،يعتبر شن حرب
الستهداف وجود شعبنا وطمس تراثه الذي
يمتد إلى بدايات فجر التاريخ".
وجدد مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك
من أجل وقف اإلجراءات االحتاللية الخطيرة.
فــي م ــوازاة ذل ــك ،اعـتـبــرت حركتا "الجهاد
اإلسالمي" و"حماس" أن إقرار القانون يمثل
استهدافا خطيرا للوجود الفلسطيني على
أراضي .1948
ودعت "الجهاد" السلطة الفلسطينية إلى
وقــف التنسيق األمني مع سلطات االحتالل
اإلسرائيلي ،بعد إقرارها للقانون الذي يطفح
بالعنصرية والكراهية.

واعتبرت "حماس" أن إقرار القانون شرعنة
رسـمـيــة للعنصرية اإلســرائـيـلـيــة ،وأرج ـعــت
ال ـخ ـط ــوة اإلســرائ ـي ـل ـيــة إلـ ــى "ح ــال ــة الـصـمــت
اإلقليمي والدولي والدعم األميركي الالمحدود
للنهج العنصري اإلسرائيلي" ،وطالب الدول
العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي بلجم
ممارسات إسرائيل.
في سياق آخر ،كشف السفير الفلسطيني
في األمم المتحدة رياض منصور ،أمس األول،
أن واش ـن ـط ــن رف ـض ــت م ـنــح وفـ ــد فلسطيني
يضم ستة أشخاص تأشيرة دخول للواليات
المتحدة لحضور اجتماع في األمم المتحدة،
الفتا إلى أنه يعتزم تقديم شكوى رسمية إلى
األمم المتحدة ضد واشنطن.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول ،ن ـظ ـيــره
ال ـ ـه ـ ـن ـ ـغـ ــاري ،ف ـي ـك ـت ــور أوربـ ـ ـ ـ ـ ــان ،الـ ـمـ ـع ــروف
بسياساته اليمينية المتطرفة ،خاصة ضد
المهاجرين الذي يتدفقون على دول أوروبا.
وق ــال نتنياهو إن ــه وأوربـ ــان "م ــدرك ــان أن
تهديد اإلسالم الراديكالي ،هو تهديد حقيقي
على أوروبا ،وعلينا وعلى جيراننا العرب".
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ل ـقــي فـلـسـطـيـنــي حتفه
وأصيب بعض الشبان ،أمس ،جراء استهدافهم
من قبل طائرة َّ
مسيرة إسرائيلية جنوب شرق
خان يونس بقطاع غــزة ،فيما توغلت آليات
وعناصر إسرائيلية شرقي رفــح الستهداف
مطلقي البالونات الحارقة.

ذكر مسؤول بوزارة الخارجية
التركية ،أمس ،أن وفدا أميركيا
من مسؤولين بوزارتي
الخزانة والخارجية سيلتقي
مسؤولين أتراكا في أنقرة
اليوم لبحث العقوبات التي
ستعيد واشنطن فرضها على
إيران إلرغامها على تغيير
سياساتها بالمنطقة ،وتقديم
تنازالت ببرنامجها النووي.
في السياق ،قال رئيس رابطة
البترول اليابانية ،أمس ،إن
من المرجح أن توقف شركات
التكرير اليابانية تحميل النفط
الخام اإليراني بحلول منتصف
سبتمبر المقبل ،على أن تصل
آخر شحنات في النصف األول
من أكتوبر ،في ظل الضغوط
األميركية على الدول لوقف
استيراد النفط من إيران بحلول
نوفمبر.

مبعوث فرنسا يلتقي
الحوثيين بصنعاء

أفادت مصادر دبلوماسية
وإغاثية بأن مبعوث فرنسا
لدى اليمن ،كريستيان
تيستو ،اجتمع مع قادة حركة
الحوثيين المتحالفة مع إيران
في العاصمة صنعاء ،أمس
األول ،في إطار مساعي باريس
للمساعدة في تخفيف األزمة
اإلنسانية في البالد.
وخفضت فرنسا مستوى
مؤتمر إنساني دولي بشأن
اليمن في يونيو الماضي،
فيما يسعى المبعوث األممي
مارتن غريفيث الذي يقوم
بزيارات مكوكية بين األطراف
المتحاربة لتفادي شن قوات
التحالف العربي وحكومة
الرئيس عبدربه منصور هادي
هجوما شامال على ميناء
الحديدة الذي يمثل شريان
الحياة الرئيس لوصول
المساعدات لمعظم اليمنيين.

موريتانيا تختار رئيسًا
جديدًا للجنة االنتخابات

اختار أعضاء اللجنة المستقلة
لالنتخابات في موريتانيا،
أمس األول ،محمد فال ولد بالل
رئيسا جديدا للجنة ،ليحل
محل رئيسها الحالي ،ديدي
ولد بونعامه المريض منذ
أشهر ،والذي يتلقى العالج في
تركيا .وكان ولد بالل ينشط
في صفوف المنتدى من أجل
الديمقراطية والوحدة أكبر
ائتالف للمعارضة قبل أن
يستقيل.

ةديرجلا

•
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القنيطرة تستسلم ...واألسد يعود إلى نقاط 2011

سلة أخبار

• «النصرة» تدخل الفوعة وكفريا • أنقرة تحذر من تكرار التهجير في إدلب • «قسد» تفتح مكاتب في  4محافظات
مع انتهاء إجالء سكان الفوعة
وكفريا ،البالغ عددهم نحو
 7آالف شخص من إدلب،
قررت فصائل المعارضة
تسليم القنيطرة إلى الرئيس
السوري بشار األسد ،لتعود
قواته إلى نقاط ما قبل الثورة
عليه في  ،2011مقابل وقف
الهجوم العسكري في المنطقة
الجنوبية ذات الحساسية البالغة
إلسرائيل.

انسحاب الوحدات
الكردية من نقاط
التفتيش التركية -
األميركية في منبج

عـلــى غـ ــرار االت ـف ــاق ــات الـســابـقــة
في سورية ،توصلت روسيا أمس،
إلى اتفاق يقضي بتسليم فصائل
المعارضة مناطق سيطرتها في
م ـح ــاف ـظ ــة ال ـق ـن ـي ـط ــرة إل ـ ــى جـيــش
ً
الــرئـيــس بـشــار األس ــد ،تــزامـنــا مع
االن ـت ـهــاء مــن إج ــاء جـمـيــع سكان
الفوعة وكفريا المواليتين لــه في
مـحــافـظــة إدل ـ ــب ،ف ــي إطـ ــار عملية
مـمــاثـلــة دخ ـلــت بموجبها «جبهة
ً
الـ ـنـ ـص ــرة» س ــاب ـق ــا إلـ ــى الـبـلــدتـيــن
الشيعيتين.
وأف ـ ـ ـ ــاد اإلع ـ ـ ـ ــام ال ــرسـ ـم ــي ب ــأن
«االتفاق ينص على عودة الجيش
العربي الـســوري إلــى النقاط التي
كــان فيها قبل  ،»2011عــام انــدالع
الثورة على نظام األسد.
ووف ــق مــديــر الـمــرصــد الـســوري
لحقوق اإلنسان رامي عبدالرحمن،
ف ــإن «االت ـف ــاق يـنــص عـلــى م ـغــادرة
راف ـ ـ ـضـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــة ال ـق ـن ـي ـط ــرة
إل ـ ــى الـ ـشـ ـم ــال الـ ـ ـس ـ ــوري ،ودخ ـ ــول
م ــؤسـ ـس ــات ال ـ ــدول ـ ــة إل ـ ــى م ـنــاطــق
سيطرة المعارضة» ،التي تسيطر
منذ سنوات على الجزء األكبر من
المحافظة ،وضمنه القسم األكبر
م ــن الـمـنـطـقــة ال ـع ــازل ــة ف ــي هضبة
الجوالن المحاذية للجهة المحتلة
من إسرائيل.
وي ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــص االت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ،وفـ ـ ـ ــق
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ،ك ـم ــا فـ ــي ات ـف ــاق ــات
س ــابـ ـق ــة ،ع ـل ــى ت ـس ـل ـيــم ال ـف ـصــائــل
ال ـ ـم ـ ـعـ ــارضـ ــة لـ ـس ــاحـ ـه ــا ال ـث ـق ـي ــل
وال ـم ـت ــوس ــط .ومـ ــن ال ـم ـف ـتــرض أن
تــدخــل شــرطــة مــدنـيــة ســوريــة إلــى
الـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـتـ ــواجـ ــد فـيـهــا
الفصائل في المنطقة العازلة.
وأكد أحد أعضاء وفد الفصائل
ال ـم ـفــاوض الـتــوصــل إل ــى االت ـفــاق،
ً
مشيرا إلى أنه لم يحدد بعد موعد
ت ـن ـف ـيــذه ،وي ـن ــص ع ـلــى أن تــرافــق
الشرطة العسكرية الروسية قوات
النظام في المنطقة العازلة.

«النصرة» و«داعش»
ويستثني االتفاق «هيئة تحرير
ً
الشام» (النصرة سابقا) التي توجد

في تالل عند الحدود اإلداريــة بين
القنيطرة ومحافظة درعا المحاذية.
وب ـ ـ ـ ــدأت قـ ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام األحـ ــد
ً
هـجــو مــا على محافظة القنيطرة،
ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة ح ـ ـ ــذر مـ ـحـ ـلـ ـل ــون مــن
أنها معقدة ،فــي حــال تسببت في
تحرك عسكري من إسرائيل ،التي
استهدفت قبل أسبوع مواقع لقوات
النظام فيها.
وب ـ ـع ـ ــد اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة ال ـق ـن ـي ـط ــرة
وأكثر من  %90من محافظة درعا
المحاذية ،يبقى التحدي األكبر أمام
قوات النظام في الجنوب السوري
هو استعادة جيب حوض اليرموك
ال ـص ـغ ـي ــر ،الـ ــواقـ ــع ت ـح ــت سـيـطــرة
فصيل «خالد بن الوليد» المبايع
لـتـنـظـيــم «داع ـ ــش» ف ــي ري ــف درع ــا
الجنوبي الغربي.
وبعد حصار استمر  3سنوات
في إدلب ،انتهت فجر أمس عملية
إجـ ــاء جـمـيــع ال ـس ـكــان م ــن بلدتي
الـ ـف ــوع ــة وكـ ـف ــري ــا ب ـ ـخـ ــروج 6900
ش ـخ ــص م ــن مــدن ـي ـيــن ومـقــاتـلـيــن
مــوالـيــن لـلـنـظــام فــي دف ـعــة واح ــدة
ع ـلــى م ـتــن أك ـث ــر م ــن  120حــاف ـلــة،
مقابل اإلفراج عن  1500معتقل في
سجون النظام.
وبحسب المرصد ،فإن البلدتين
ً
الشيعيتين ،اللتين شكلتا مطلبا
ً
أساسيا للحكومة ،كما لحليفتها
إيران ،كما استخدمتهما الفصائل
ورقة ضغط لفرض شروطها خالل
ً
أي مفاوضات ،باتتا خاليتين تماما
ً
من السكان ،مؤكدا أن االتفاق ينص
ً
أيضا على أن «تضمن روسيا عدم
تنفيذ قوات النظام عملية عسكرية
عـلــى إدل ــب» الــواقـعــة فــي معظمها
تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام»،
التي دخل مقاتلوها البلدتين بعد
انتهاء عملية اإلجالء.

سيناريو إدلب
وف ـ ــي ظـ ــل ت ـص ــاع ــد ال ـم ـخ ــاوف
من أن تشكل المحافظة المحاذية
ً
ً
ً
لها عاجال أو أجــا هدفا لدمشق،
التي تسعى للسيطرة على الجزء
المحاذي ألوتوستراد حلب ،جددت

قرر القاضي اإلسباني
المسؤول عن التحقيق في
محاولة انفصال كاتالونيا في
أكتوبر الماضي سحب مذكرات
توقيف دولية ضد الرئيس
السابق لإلقليم كارلوس
بوتشيمون وخمسة من قادة
االستقالل اآلخرين ،الذين فروا
إلى الخارج.
يأتي هذا بعد أن قرر القضاء
األلماني قبل أسبوع السماح
بتسليم بوتشيمون إلى
إسبانيا بتهمة االختالس
والتمرد.

اليونان تطالب روسيا
بكف تدخلها بشؤونها

ً
مقاتلون يذبحون احتفاال بعودة المعتقلين من سجون النظام عند نقطة عبور العيس جنوب حلب أمس
تركيا رفضها تكرار سيناريو درعا
والغوطة الشرقية وحلب وشمال
حمص في إدلب.
ون ـ ــدد ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم وزارة
الـخــارجـيــة حــامــي آق ـصــوي ،أمــس،
باستهداف آالف المدنيين في درعا،
وتقويض المفاوضات الجارية في
جنيف وأستانة ،وجهود التسوية
ً
السياسة وخفض التوتر ،مشددا
على أن محاولة النظام السوري حل
المشكلة بالطرق العسكرية ال يمكن
أن تؤدي إلى قيام حكومة شرعية
في سورية.
وأشار اقصوي إلى أن الموضوع
تـ ـن ــاول ــه ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ــب
طيب إردوغــان مع نظيره الروسي
فالديمير بوتين خالل مكالمتهما
في  14يوليو ،وأكد له أن بدء هجوم

على إدلب سينهي االتفاقات التي
تم التوصل إليها في أستانة».
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،أكـ ــد اق ـصــوي
ان ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ح ـ ـمـ ــايـ ــة
الـشـعــب ال ـكــرديــة ،وح ــزب االت ـحــاد
الديمقراطي ال ـكــردي بشكل كامل
مــن نقاط التفتيش ،التي أقامتها
الــدوريــات التركية واألميركية في
ً
م ـن ـبــج ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى االن ـت ـه ــاء من
تسيير الــدوريــة المشتركة رقــم 16
ً
فــي الـمــديـنــة ،متطلعا إل ــى تنفيذ
المرحلة الثانية من االتفاق التركي-
األميركي.

مكاتب «قسد»
م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة ،أع ـلــن مجلس
سـ ــوريـ ــة ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،الـ ـ ـ ــذراع

السياسية لقوات «قسد» المدعومة
ً
أمـ ـي ــركـ ـي ــا ،أن ـ ــه س ـي ـف ـت ـتــح م ـكــاتــب
لمؤسساته في  4محافظات بينها
ً
العاصمة دمـشــق ،معتبرا أن ذلك
يندرج في إطار «إيجاد حل لألزمة
السورية».
وقـ ــالـ ــت ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ال ـم ـش ـتــركــة
ل ـل ـم ـج ـلــس إل ـ ـهـ ــام أح ـ ـمـ ــد ،لـشـبـكــة
«رووداو» الكردية« ،بعض المناطق
التي يتم تنظيمها ويتأسس فيها
ال ـم ـج ـل ــس ،ي ـم ـك ـن ـنــا وضـ ــع ثـقـلـنــا
وتطوير عمل المجالس فيها ،أما
ف ــي الـمـنــاطــق األخ ـ ــرى ،فـيـمـكــن أن
ً
يصبح عمليا أكثر ،حيث يمكننا
العمل في مناطق عديدة ابتداء من
دمشق ،وصوال إلى الالذقية ،فضال
عن حمص وحماة.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ه ـ ـنـ ــاك

(أ ف ب)

مفاوضات ومساع دبلوماسية في
الداخل والخارج ،وكل ذلك يندرج
ف ــي إط ــار عـمــل الـهـيـئــة التنفيذية
للمجلس».
وأوضحت أحمد أن المجلس «لم
يرسل أي مطالب للحكومة ،إال أنه
أرســل دع ــوات إلــى عــدد مــن أطــراف
المعارضة السورية الموجودة في
تركيا ،لحضور المؤتمر» ،مشيرة
إل ــى أن أط ـ ــراف ال ـم ـعــارضــة ،الـتــي
تلقت دعوة حضور مؤتمر المجلس
في الطبقة ،لم تستجب ألن تركيا
منعتها».
(عواصم  -وكاالت)

بوتين« :قوى أميركية» تحاول تقويض قمة هلسنكي
ترامب ُ
ثان مع نظيره الروسي
لقاء
إلى
ويتطلع
األسود...
الجبل
غضب
ي
ٍ

بوتين يستعد لبدء اجتماعه في موسكو مع سفراء بالده أمس (أ ف ب)

في أول تصريح له عن قمة هلسنكي التي
جمعته االثنين الماضي مع نظيره األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وص ــف الــرئ ـيــس فــاديـمـيــر
بوتين القمة بأنها «ناجحة وأدت إلى تحقيق
ً
تفاهمات إيجابية» ،متهما في الوقت نفسه
قوى في الواليات المتحدة بمحاولة تقويض
ن ـجــاح قـمـتــه األولـ ــى م ــع ت ــرام ــب ،الـ ــذي أعـلــن
ّ
بــدوره ،أمــس ،أنــه يتطلع بفارغ الصبر لعقد
ً
ـان» مع بوتين ،مــؤكــدا أن قمتهما في
«لقاء ثـ
ٍ ّ
هلسنكي «كللت بالنجاح».
وعقد بوتين وتــرامــب قمتهما األول ــى في
هلسنكي يوم االثنين ،وهو اللقاء الــذي أثار
عاصفة من االنتقادات في الواليات المتحدة
بعدما رفض ترامب تحميل الزعيم الروسي
مسؤولية التدخل في االنتخابات األميركية
ع ــام  2016ق ـبــل أن ي ـتــراجــع فـيـمــا ي ـبــدو عن
تعليقاته تلك.
ً
وق ــال بــوتـيــن مـتـحــدثــا إل ــى دبلوماسيين
روس تجمعوا فــي موسكو مــن شتى أنحاء
العالم أمس ،إن القمة كانت ناجحة في المجمل،
لكنه شكا مما وصفها بجهود أميركية «قوية»
لتخريبها.
وأضــاف« :نرى أن هناك قوى في الواليات
المتحدة مستعدة للتضحية من دون اكتراث

بالعالقات الروسية  -األميركية ،للتضحية بها
من أجل طموحات في معركة سياسية داخلية
في الواليات المتحدة».
وأش ــار إل ــى أن تـلــك ال ـقــوى مستعدة فيما
يبدو للتضحية بالوظائف األميركية وإلحاق
الـ ـض ــرر ب ــاق ـت ـص ــاد الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة فــي
معركتها السياسية .وأفــاد بأن من السذاجة
توقع أن تجد مشكالت تراكمت خالل سنوات
ع ــدة طريقها إل ــى الـحــل فــي غـضــون ســاعــات
ق ـل ـي ـلــة .ل ـك ـنــه أضـ ـ ــاف أن «م ـس ـي ــرة تـحـسـيــن
ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة ب ــدأت بــالـفـعــل ،وروس ـيــا
تبقى رغم ذلك منفتحة على تعزيز االتصاالت
مــع الــواليــات المتحدة على قــاعــدة المساواة
والمنافع المتبادلة».
مــن ناحيته ،اعتبر رئـيــس لجنة الـشــؤون
الدولية في مجلس االتحاد الروسي قسطنطين
كوساتشيف ،إن المبادرة المقدمة من بعض
أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ األمـ ـي ــرك ــي ،حــول
اس ـت ـجــواب الـمـتــرجـمــة ال ـتــي ح ـضــرت الـلـقــاء
الثنائي بين بوتين وترامب ،يمكن أن تقوض
ً
مبدأ الثقة المتبادلة في الدبلوماسية ،معتبرا
أن «هذه مبادرة ال سابقة لها ،فال يوجد أي شك
في أن أصحابها يريدون إثارة مشاكل إضافية
للرئيس ترامب».

وفي واشنطن ،أعلن الرئيس األميركي في
تـغــريــدة ،أم ــس ،إن «الـقـمــة مــع روسـيــا حققت
ً
ً
نجاحا كبيرا ،لكن بالنسبة إلي عدو الشعب
الحقيقي وسائل األخبار الكاذبة».
وأضاف« :أنتظر بفارغ الصبر لقاءنا الثاني
حتى نتمكن من البدء بتطبيق بعض األمور
التي تحدثنا عنها».
وفــي وقــت ســابــق ،قــال تــرامــب لقناة «سي
بي إس» اإلخبارية األميركية ،إنه أبلغ نظيره
الروسي في هلسنكي أن الواليات المتحدة لن
تتسامح مع مسألة التدخل في انتخاباتها.
وع ـنــدمــا س ـئــل م ــا اذا ك ــان ق ــد ح ـ ّـم ــل بــوتـيــن
ً
شخصيا مسؤولية التدخل في االنتخابات
الــرئــاسـيــة فــي نوفمبر  ،2016أج ــاب« :مثلما
ً
أعـتـبــر نفسي م ـس ــؤوال عـمــا يـحــدث فــي هــذه
ً
الدولة فبالتأكيد ،واستنادا إلى صفة رئيس
الدولة ،يتعين تحميله المسؤولية» .وقال إن
ً
بوتين «يفهم ذلــك ،وهــو ليس مـســرورا لذلك،
ً
ويجب أال يكون مسرورا لذلك ألنه ليس هناك
أي رئيس آخر على اإلطالق حازم مع روسيا
مثلي».
على صعيد آخــر ،يتعرض تــرامــب لحملة
جديدة لتشكيكه في المبدأ األساسي لحلف
شمال األطلسي ومهاجمته دولة مونتينغرو

«الصغيرة» التي أثــار انضمامها إلى الحلف
غضب موسكو.
وجــاءت تصريحات ترامب في مقابلة مع
ً
شبكة «فوكس نيوز» المحافظة ردا على سؤال
حول المادة الخامسة للدفاع المشترك داخل
حلف شمال األطلسي «الناتو» التي تنص على
ً
أن الهجوم على اي دولة يعتبر هجوما على
جميع الدول.
وســأل المذيع تاكر كــارلـســون تــرامــب «إذا
ً
تـعــرضــت مونتينيغرو لـهـجــوم م ـثــا ،لـمــاذا
يتوجب على ابني أن يذهب للدفاع عنها؟».
وأجاب ترامب «أتفهم ما تقوله وقد طرحت
ال ـســؤال نـفـســه .ان مونتينيغرو بـلــد صغير
ً
ً
ً
ً
جدا يضم أناسا أقوياء جدا وعدائيين جدا»،
ً
وصــوال إلى التلميح إلى أن هذه العدائية قد
ً
تشعل «حربا عالمية ثالثة» إذا تولى األعضاء
اآلخرون في «الناتو» الدفاع عن مونتينيغرو.
وف ـ ــي بـ ـي ــان بــال ـل ـغ ـت ـيــن الـمــونـتـيـنـيـغــريــة
واإلنـكـلـيــزيــة ،دافـعــت حكومة الجبل األســود
عن تاريخها في «السياسة السلمية» .وقالت
إن البالد «ساهمت في سالم واستقرار ليس
فقط القارة األوروبية بل العالم أجمع» ،وتعمل
إلى «جانب القوات األميركية في افغانستان».
(واشنطن ،موسكو  -وكاالت)

باكستان :توتر عشية انتخابات تشريعية مهمة

ً
ثاني انتقال ديمقراطي للسلطة من حكومة مدنية لن يكون سهال
يتوجه الباكستانيون االربعاء
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـ ــى مـ ـ ــراكـ ـ ــز االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع
النـتـخــابــات تشريعية ت ـجــرى في
اجواء من التوتر الشديد الناجم عن
اعتداءات دموية واتهامات بتدخل
للجيش يمكن ان يؤثر على شرعية
التصويت.
وانتخابات الخامس والعشرين
من يوليو ليست سوى ثاني انتقال
دي ـم ـقــراطــي لـلـسـلـطــة م ــن حـكــومــة
مــدن ـيــة ال ــى اخـ ــرى ف ــي ه ــذا الـبـلــد
ال ــذي يــزخــر تــاريـخــه بــاالنـقــابــات
العسكرية واالغتياالت السياسية.
لكن قبل اسبوع من التصويت،
ت ـ ـبـ ــدو م ـ ـقـ ــومـ ــات ان ـ ـت ـ ـقـ ــال ه ـ ــادئ
بعيدة ،ويعبر بعض المراقبين عن
قلقهم علنا من محاوالت التالعب
«ال ـ ـفـ ــاض ـ ـحـ ــة» وح ـ ـتـ ــى م ـ ــن خ ـطــر
اضـطــرابــات جــديــدة فــي هــذا البلد
الذي يمتلك سالحا ذريا.
وأدت سلسلة االع ـتــداء ات التي
اسـتـهــدفــت مـهــرجــانــات انتخابية
فــي منتصف يوليو واسـفــرت عن
سقوط  175قتيال الى تفاقم التوتر،
ويمكن ان تؤثر هذه الهجمات على
ن ـس ـبــة ال ـم ـش ــارك ــة م ــع أن الــوضــع
األمـنــي افـضــل مما كــان عليه منذ
سنوات.

ود عـ ـ ـ ـ ـ ــي نـ ـ ـح ـ ــو  106م ــا يـ ـي ــن
ً
باكستاني ،بينهم نحو  20مليونا
يصوتون للمرة األولى ،إلى اختيار
س ـل ـط ــة خ ـل ـف ــا ل ـ ـحـ ــزب «الـ ــراب ـ ـطـ ــة
االس ــام ـي ــة الـبــاكـسـتــانـيــة -جـنــاح
نواز» الذي يحكم البالد منذ 2013
وي ــأم ــل ف ــي ال ـف ــوز ب ــوالي ــة جــديــدة
بقيادة شهباز شريف.
وأكبر خصم له في االنتخابات
هو حركة االنـصــاف الباكستانية
الـ ـت ــي يـ ـق ــوده ــا بـ ـط ــل ال ـكــري ـك ـيــت
السابق عمران خــان ،الــذي اشتهر
فــي ال ـغــرب بـمـغــامــراتــه العاطفية
فــي ال ـمــاضــي ،والـ ــذي ي ـقــدم نفسه
فــي ب ـلــده عـلــى ان ــه مـسـلــم محافظ
يقترب في بعض االحيان من بعض
االفكار المتطرفة.
ويبدو شريف وخان االوفر حظا
للفوز في االقتراع ،لكن حزبا ثالثا
هو حزب الشعب الباكستاني الذي
يقوده بيالوال بوتو زرداري نجل
رئـيـســة ال ـ ــوزراء الـســابـقــة بـنــازيــر
بوتو التي اغتيلت ،يمكن ان يدعى
الــى تشكيل تحالف مع الفائز في
االنتخابات.
شـ ـه ــدت ال ـح ـم ـل ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
ال ـق ـص ـيــرة ال ـت ــي ان ـت ـهــت وس ــاده ــا
تــوتــر ش ــديــد ،بـمــواجـهــة بـيــن اهــم

طرفين يفترض انهما ال يشاركان
فيها وهما رئيس الوزراء السابق
ن ـ ــواز ش ــري ــف ال ـ ــذي اق ـي ــل بـتـهـمــة
الفساد قبل عام ومنع من الترشح،
والجيش الباكستاني الذي يتمتع
بنفوذ كبير.
ويتهم شريف القوات المسلحة
وا ل ـق ـضــاء الباكستانيين بأنهما
فعال ما بوسعهما إللحاق الضرر
ب ـحــزبــه ب ـمــا ف ــي ذل ــك ع ـبــر اج ـبــار
مــرشـحـيــه ع ـلــى تـغـيـيــر والءات ـه ــم
وخـصــوصــا فــي معقله البنجاب،
الوالية األساسية في االقتراع.
وبـلـغــت الـمـجــابـهــة أوج ـه ــا في
بداية يوليو مع صدور حكم عليه
بالسجن عشر سنوات ،بينما كان
في لندن ،ثم عودته الى باكستان
ب ـع ــد اس ـ ـبـ ــوع ل ـي ـس ـلــم ن ـف ـس ــه ال ــى
القضاء الذي اوقفه.
لـ ـ ـك ـ ــن شـ ـ ــريـ ـ ــف لـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـه ـ ــدف
الوحيد للجيش ،اذ ان عددا كبيرا
مــن وســائــل االع ــام الباكستانية
والـنــاشـطـيــن اشـتـكــوا فــي االشـهــر
االخيرة من عمليات خطف وفرض
رقابة وتهديدات.
وه ــدف ــت ه ــذه ال ـض ـغــوط الـتــي
شبهها البعض بـ«انقالب هادئ»
ال ـ ـ ــى الـ ـت ــأثـ ـي ــر عـ ـل ــى ت ـغ ـط ـي ـت ـهــم

إسبانيا تسحب مذكرات
االعتقال بحق بوتشيمون

لبعض الـقـضــايــا واألحـ ــزاب قبل
االنتخابات ،على حد قول هؤالء.
وع ـ ـبـ ــر ب ـ ــوت ـ ــو ،ف ـ ــي م ـن ـت ـصــف
يــول ـيــو ،ع ــن اسـتـيــائــه م ــن ان كل
االح ـ ـ ـ ــزاب «ال ت ـع ــام ــل ع ـل ــى ق ــدم
المساواة» بعد عرقلة حمالت عدد
من مرشحي حزبه.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ي ـبــدو ان ع ـمــران
خان يلقى معاملة افضل ويسمح
له بالحديث بحرية عن مشروعه
«دول ــة الــرفــاه االســامـيــة» فــي كل
البالد .وتبدو فرص توليه قيادة
الـبــاد الـيــوم افـضــل مــن اي وقت
مضى.
اما العسكريون الذين حكموا
ب ـ ــاك ـ ـس ـ ـت ـ ــان ل ـ ـ ـحـ ـ ــوالـ ـ ــي ن ـص ــف
ت ــاريـ ـخـ ـه ــا ،ف ـ ـيـ ــؤكـ ــدون انـ ـه ــم ال
ي ـل ـع ـبــون «أي دور م ـب ــاش ــر» في
االنتخابات ،ولكنهم سيضمنون
االم ـ ـ ــن فـ ــي ي ـ ــوم االقـ ـ ـت ـ ــراع الـ ــذي
س ـي ـن ـشــر ف ـي ـهــا ن ـح ــو  370ال ــف
جندي في جميع انحاء البالد.
لكن المفوضية الباكستانية
لحقوق االنـســان ،الهيئة العامة
المستقلة ،قالت انها «تشعر بقلق
عميق ازاء ما تــراه من محاوالت
ف ــاضـ ـح ــة وعـ ــدوان ـ ـيـ ــة وش ــائ ـن ــة
للتالعب بنتيجة االنتخابات».

أعلنت وزارة الخارجية
اليونانية أن على روسيا
الكف عن التدخل في شؤونها
وعن معاملتها بازدراء ،وذلك
بعدما حذرت موسكو من
عواقب طرد اليونان اثنين من
الدبلوماسيين الروس.
وبعد أن أفادت تقارير بأن
الخارجية الروسية اتهمت
أثينا بعدم التواصل مع
موسكو ،أكدت الخارجية
اليونانية في بيان إنها قدمت
لروسيا الدليل الذي تصرفت
على أساسه.

ً
أفغانستان 120 :قتيال
من «داعش» و«طالبان»

أسفرت اشتباكات دموية بين
مسلحين من تنظيم «داعش»
وحركة «طالبان» دارت على
مدار األيام الثالثة الماضية
في إقليم جاوزغان شمال
أفغانستان ،عن أكثر من 120
ً
قتيال من الجانبين.
ً
وقال عبدالقادر ماليا الناطق
باسم حاكم اإلقليم وعضو
مجلس اإلقليم ،إن « 72من
طالبان و 52من داعش قتلوا
في اشتباكات بمنطقتي
قوشتيبا ودارزاب ،كما أصيب
نحو مئة آخرين بينهم  60من
طالبان».

ملك «المجون» ًالتركي:
راتبي  730دوالرا

طالب عدنان أوكتار ،الملقب
بـ«ملك المجون» ،والمتهم من
السلطات التركية بتزعم تنظيم
إجرامي المحكمة بإطالق
ً
سراحه على الفور ،نافيا التهمة
الموجهة إليه باستغالل فتيات
قصر في منزله .وأكد أوكتار،
الذي يوصف بأنه شديد الثراء
ويعرف أيضا باسم «هارون
يحيى» ،أمام محكمة إسطنبول،
أن دخله الشهري ال يتعدى 730
ً
ً
دوالرا أميركيا ،وأن من رفعوا
ضده شكوى قضائية ،يتآمرون
ويفترون عليه.

تحقيق باعتداء مستشار
ماكرون على متظاهر

باكستانيون مؤيدون للمرشح عمران خان خالل تجمع انتخابي في الهور أمس األول (أ ف ب)
وأضــافــت« :بــاتــت هناك أسس
مـتـيـنــة للتشكيك ف ــي شرعيتها
مـ ـ ــع ان ـ ـع ـ ـكـ ــاسـ ــات مـ ـقـ ـلـ ـق ــة ع ـلــى
انتقال باكستان الى ديمقراطية
حقيقية».
ورأى الدبلوماسي الباكستاني
ال ـ ـسـ ــابـ ــق حـ ـسـ ـي ــن حـ ـق ــان ــي أن ــه
«أي ـ ــا ت ـكــن ال ـن ـت ـي ـجــة ،ف ـلــن ت ــؤدي
االن ـت ـخــابــات إال إل ــى زيـ ــادة عــدم
ً
االستقرار في باكستان» .مضيفا:
«ستكون انتخابات بال رابح».

لكن البالد اذا نجت من مرحلة
اضـ ـط ــراب ــات جـ ــديـ ــدة ،ف ـس ـتــواجــه
تحديات ملحة عديدة.
وأكبر هذه التحديات االقتصاد،
إذ سيكون على الحكومة المقبلة
الـتـحــرك بـســرعــة كـبـيــرة إذا كانت
ت ــري ــد الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى خ ـط ــر أزمـ ــة
ف ــي م ـي ــزان ال ـم ــدف ــوع ــات ،وتـجـنــب
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ق ــرض ج ــدي ــد من
صـنــدوق الـنـقــد الــدولــي ،كـمــا يــرى
المحللون.

وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي األمـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــر
والمتوسط ،سيكون عليها ايضا
مـ ـع ــالـ ـج ــة الـ ـمـ ـش ــاك ــل ال ـم ــرت ـب ـط ــة
بالزيادة الكبيرة في عدد السكان،
يضاف اليها تراجع مخزون المياه
الـ ـمـ ـت ــوف ــرة ،وعـ ــواقـ ــب ال ـت ـغ ـي ــرات
ال ـم ـنــاخ ـيــة .ك ـمــا سـيـتـعـيــن عليها
م ـكــاف ـحــة م ـش ــاك ــل الـ ـتـ ـط ــرف ،رغ ــم
الـتـحـســن االم ـن ــي ال ــذي سـجــل في
السنوات االخيرة.
(اسالم اباد  -أ ف ب)

أعلن القضاء الفرنسي ،أمس،
فتح تحقيق تمهيدي بعد
بث مشاهد اللكسندر بيناال،
المستشار المقرب من الرئيس
إيمانويل ماكرون وهو يضرب
ً
متظاهرا في األول من مايو
الماضي .وهاجم بيناال،
ً
شابا كان طريح األرض أثناء
تظاهرة» لمناسبة األول من
ً
مايو .وكان بيناال مكلفا أمن
ماكرون أثناء حملة االنتخابات
ً
الرئاسية قبل أن يعين «مكلفا
بمهمة» في الرئاسة بصفة
مساعد مدير مكتب الرئيس.
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دوﻟﻴﺎت

دلبلا

•
اﻟﻌﺪد  / 38٤2اﻟﺠﻤﻌﺔ  20ﻳﻮﻟﻴﻮ 2018م  7 /ذو اﻟﻘﻌﺪة 1439ﻫـ

foreigndesk@aljarida●com

أﺧﺒﺎر ﻣﺼﺮ

اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻘﺮن اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ

ً
● ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺒﺎر ● وزﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻳﺒﺤﺚ إﺿﺎﻓﺔ أﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮ اﻷﻗﻞ دﺧﻼ إﻟﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻓﻆ

وﺳﻂ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻤﺸﺘﺮك ،ﺑﺪأ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ،أﻣﺲ،
زﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮدان ،ﻓﻲ
زﻳﺎرة ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻳﻮﻣﻴﻦ ،ﺗﺸﻬﺪ
اﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ
ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎتً اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻠﻒ
اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮن
اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ.

ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺪأ اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺼـ ــﺮي
ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﻔ ـﺘ ــﺎح اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﺴ ــﻲ ،أﻣ ــﺲ،
زﻳﺎرة ﻟﻠﺴﻮدان ،ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻳﻮﻣﻴﻦ،
وﺗ ـﻜ ـﺘ ـﺴ ــﺐ أﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ ﻓــﻲ
ﺿ ـ ــﻮء ﺗ ـﻨ ــﺎﻣ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت ﺑـﻴــﻦ
دوﻟـﺘــﻲ وادي اﻟـﻨـﻴــﻞ ،ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة
ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ ،واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟـﻤـﺸـﺘــﺮك ،ﻓــﻲ ﻣﻠﻔﺎت
ﻋﺪة ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧﺨﺮاط اﻟﺰﻳﺎرة
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮﺗ ـ ـﻴ ـ ـﺒـ ــﺎت اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟـ ـﻘ ــﺮن اﻹﻓ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﻲ ،ﻣ ــﻦ اﻧ ـﻔ ـﺘــﺎح
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ
إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ وإرﻳﺘﺮﻳﺎ.
واﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ اﻟ ـﺒ ـﺸ ـﻴ ــﺮ ﻧ ـﻈ ـﻴــﺮه
اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓــﻲ ﻣـﻄــﺎر اﻟـﺨــﺮﻃــﻮم،
ﺣﻴﺚ أﺟﺮﻳﺖ ﻟﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل
رﺳﻤﻴﺔ ،ﺑﺪأت ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت
ﻗ ـ ـﻤـ ــﺔ ﺛ ـ ـﻨـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ،وﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ زﻳـ ـ ـ ــﺎرة
اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﺴــﻲ إﻟ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺨ ــﺮﻃ ــﻮم ﻫــﻲ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ
ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2014ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ اﻟﺰﻳﺎرة
اﻟـﺨــﺎرﺟـﻴــﺔ اﻷوﻟـ ــﻰ ﻟــﻪ ﻣـﻨــﺬ ﺑــﺪء
اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة اﻟــﺮﺋــﺎﺳ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻳﻌﻜﺲ
ﺣﻴﻮﻳﺔ اﻟـﻌــﻼﻗــﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة
واﻟ ـ ـﺨـ ــﺮﻃـ ــﻮم ،ﻓـ ــﻲ ﻇـ ــﻞ ارﺗـ ـﺒ ــﺎط
اﻗﺘﺼﺎدي وﺛﻘﺎﻓﻲ ﻳﻤﺘﺪ ﻟﻘﺮون،
ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ ردا ﻋﻠﻰ زﻳﺎرة اﻟﺒﺸﻴﺮ
إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻗـ ـ ــﺶ اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴـ ـ ـﺴ ـ ــﻲ ﻣ ــﻊ
اﻟـ ـﺒـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﻠـ ـﻔ ــﺎت ﻋـ ـ ـ ــﺪة ،ﻳ ــﺄﺗ ــﻲ
ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻘــﺪﻣ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻣ ـﻠــﻒ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻷوﺿــﺎع اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،
وﻧـ ـﺘ ــﺎﺋ ــﺞ اﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎءات ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻛ ـﺒــﺎر
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ
اﺟ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻋ ــﺎت اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟــﺮﺑــﺎﻋ ـﻴــﺔ
ﺑﻴﻦ وزﻳﺮي اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮي
اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
وﻣ ــﺎ ﺧ ــﺮج ﻋﻨﻬﺎ ﻣــﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت
وآﻟـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎت ﺟـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪة ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون،
ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ اﻹﻋ ــﺪاد ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻟﺠﻨﺔ ا ﻟـﺘـﻌــﺎون اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ اﻟﺴﻴﺴﻲ واﻟﺒﺸﻴﺮ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻓﻲ
أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ أﻛ ــﺪ ﺳـﻔـﻴــﺮ ﻣﺼﺮ
ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم ،أﺳﺎﻣﺔ ﺷﻠﺘﻮت ،أن
زﻳﺎرة اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺘﺮﺣﻴﺐ
رﺳﻤﻲ وﺷﻌﺒﻲ ﺳﻮداﻧﻲ ﻛﺒﻴﺮ،
ﻓﻲ ﺿﻮء ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت

ﻧﺼﺮ :اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮ
ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ٢٠٣٠

ً
اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم أﻣﺲ )ﻣﺼﺮاوي(
اﻟ ـﺘــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﻦ ،ﻗــﺎل
ﺳ ـﻔ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻮدان ﺑ ــﺎﻟـ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة،
ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻤـ ـﺤـ ـﻤ ــﻮد ﻋ ـﺒ ــﺪاﻟ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ــﻢ،
ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت ﺻ ـﺤــﺎﻓ ـﻴــﺔ ،إن
زﻳــﺎرة اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
ﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ وﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ،إذ ﺗﺄﺗﻲ
ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺤﺸﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﺎن
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ واﻹﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺔ ﺑـﺘـﻄــﻮرات
وﻣﺴﺘﺠﺪات ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﺛﺮ وﺗﺴﺎرع
ﻟ ـ ــﻸﺣ ـ ــﺪاث ﻓـ ــﻲ ﻟ ـﻴ ـﺒ ـﻴــﺎ واﻟ ـﻴ ـﻤ ــﻦ
وﺳـ ــﻮرﻳـ ــﺔ ،ﺑ ـﺠــﺎﻧــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻄ ــﻮرات
اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.

ﻗﻤﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ
وﺣﻠﻞ ﺧﺒﻴﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺑ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰ اﻷﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮام ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪراﺳـ ــﺎت
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ واﻻﺳ ـﺘ ــﺮاﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴ ــﺔ،
ﺳﻌﻴﺪ اﻟــﻼوﻧــﺪي ،ﻟـ »اﻟﺠﺮﻳﺪة«،
أﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺎد زﻳـ ـ ـ ـ ــﺎرة اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ـﺴ ــﻲ إﻟ ــﻰ
اﻟـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺮﻃ ـ ـ ــﻮم ،واﺻـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺎ إﻳ ـ ــﺎﻫ ـ ــﺎ

ﺑـ »اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ واﻟﻤﻬﻤﺔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎ:
»اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة ﺗــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻇــﺮوف
ﻣ ــﻮاﺗ ـﻴ ــﺔ ،ورﻏ ـﺒ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﺒــﺎدﻟــﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟ ـﻘ ــﺎﻫ ــﺮة واﻟـ ـﺨ ــﺮﻃ ــﻮم ﻣ ــﻦ أﺟــﻞ
اﻟـ ـﻌ ــﻮدة ﺑــﺎﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت ﺑ ـﻤــﺎ ﻳﻠﻴﻖ
ﺑـ ــﻮﺣـ ــﺪة اﻟ ـﺸ ـﻌ ـﺒ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي
واﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻮداﻧـ ـ ــﻲ ،ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻓ ـ ـﺘـ ــﺮة ﻣــﻦ
اﻟﺘﻮﺗﺮ ،ﻓﻬﻨﺎك رﻏﺒﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺘﺠﺎوز
أي ﺧﻼﻓﺎت ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك«.
وﺗ ــﺎﺑ ــﻊ اﻟـ ــﻼوﻧـ ــﺪي» :اﻟ ــﺰﻳ ــﺎرة
ﺗ ـﻜ ــﺮس اﻟ ـﺘ ـﻬــﺪﺋــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻠــﻒ ﺳﺪ
اﻟـﻨـﻬـﻀــﺔ اﻹﺛ ـﻴــﻮﺑــﻲ ،إذ ﻟــﻢ ﻧﻌﺪ
ﻧ ـﺴ ـﻤ ــﻊ ﻋـ ــﻦ ﻣـ ــﻮاﻗـ ــﻒ اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮدان
اﻟﻤﻨﺤﺎزة ﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺿﺪ ﻣﺼﺮ،
ﺑـ ــﻞ ﻫـ ـﻨ ــﺎك رﻏـ ـﺒ ــﺔ واﺿ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻣــﻦ
اﻷﻃـ ـ ــﺮاف اﻟ ـﺜــﻼﺛــﺔ ﻟـﺤــﻞ اﻟـﻨـﻘــﺎط
اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻘــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﻃ ــﺎوﻟ ــﺔ اﻟـ ـﺤ ــﻮار،
واﻟ ــﻮﺻ ــﻮل إﻟ ــﻰ ﺣ ـﻠــﻮل ﺗــﺮﺿــﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃــﺮاف وﺗﺤﻔﻆ ﻟﻤﺼﺮ

ﺣ ـﻘ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـ ـﻴـ ــﺎه ﻧـ ـﻬ ــﺮ اﻟ ـﻨ ـﻴ ــﻞ،
ﺧﺎﺻﺔ أن رﺋﻴﺲ وزراء إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
آﺑﻴﻲ أﺣﻤﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ
ﻟﻠﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪم
اﻹﺿﺮار ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻫﺮة«.
وذﻫ ـ ـ ـ ــﺐ اﻟ ـ ـ ــﻼوﻧ ـ ـ ــﺪي إﻟ ـ ـ ــﻰ أن
ﻗـﻤــﺔ اﻟ ـﺨــﺮﻃــﻮم ﺗﻜﺘﺴﺐ أﻫﻤﻴﺔ
إﺿـ ــﺎﻓ ـ ـﻴـ ــﺔ ،ﻟ ـﻜ ــﻮﻧ ـﻬ ــﺎ ﺗـ ــﺄﺗـ ــﻲ ﻓــﻲ
إﻃـ ـ ـ ــﺎر ﺗـ ـﻌ ــﺰﻳ ــﺰ اﻟـ ـﺘـ ـﻬ ــﺪﺋ ــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮن اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم ،إذ ﺷﻬﺪت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟـﻤـﺸـﺘـﻌـﻠــﺔ ﺑـ ـﻌ ــﺪاءات ﺗــﺎرﻳـﺨـﻴــﺔ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻬــﺪﺋــﺔ ﺑــﻮﺳــﺎﻃــﺔ
ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ وﻗﻌﺖ اﻧﻔﺮاﺟﺔ
ﺗ ــﺎرﻳ ـﺨ ـﻴ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺎت ﺑـﻴــﻦ
إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ وإرﻳﺘﺮﻳﺎ أﻧﻬﺖ ﻋﻘﻮدا
ﻣـ ــﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪاء واﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﺮوب وﻗ ـﻄــﻊ
ُ
اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﻼﻗ ـ ــﺎت ،وﻛ ـ ـﻠ ـ ـﻠـ ــﺖ ﺑ ـﺘ ـﻌ ـﻴ ـﻴــﻦ
أدﻳــﺲ أﺑــﺎﺑــﺎ أول ﺳﻔﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
أﺳـﻤــﺮة ﻣﻨﺬ  20ﻋــﺎﻣــﺎ ،ﻓــﻲ ﺣﻴﻦ
ﺳ ـﺤ ـﺒــﺖ إرﻳـ ـﺘ ــﺮﻳ ــﺎ ﻗ ــﻮاﺗـ ـﻬ ــﺎ ﻣــﻦ

اﻹﺳﻌﺎف ورﺟﺎل اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ
ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟ ـﺤــﺎدث ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ ﻣــﻦ اﻟﻔﺤﺺ
اﻷوﻟ ــﻲ ،أن ﺳـﻴــﺎرة ﻧﻘﻞ ﺑﻤﻘﻄﻮرة ﻣﺤﻤﻠﺔ
ﺑــﺎﻷﺳـﻤـﻨــﺖ اﺻ ـﻄــﺪﻣــﺖ ﺑـﺤــﺎﻓـﻠــﺔ ﺻﻐﻴﺮة
وﻣﻨﺰل ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻘﻴﻦ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﻼل
ﻋـﺠـﻠــﺔ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎدة ﺑـﻴــﺪ ﺳــﺎﺋـﻘـﻬــﺎ وﻓـﺸـﻠــﻪ ﻓﻲ
اﻟـﺴ ـﻴـﻄــﺮة ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ،وﻧ ـﺘــﺞ ﻋ ــﻦ ذﻟ ــﻚ وﻗ ــﻮع
ﻗﺘﻠﻰ وﻣـﺼــﺎ ﺑـﻴــﻦ ،ﺗــﻢ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ إﻟــﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗــﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ ،ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ ،إن وزﻳﺮة اﻟﺼﺤﺔ
ﻫــﺎﻟــﺔ زاﻳ ـ ــﺪ ،وﺟ ـﻬــﺖ ﻓ ــﻮر وﻗـ ــﻮع اﻟ ـﺤــﺎدث

ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺳﺒﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ،وﻗﺎﻣﺖ
ﺑــﺰﻳــﺎرﺗـﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎن
ﻋـﻠـﻴـﻬــﻢ ،وأﺷ ـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﺗ ــﻢ اﻟ ــﺪﻓ ــﻊ ﺑـ ـ 18
ﺳﻴﺎرة إﺳﻌﺎف ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﺜﺚ واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎدث ،ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﺼﺎﺑﻴﻦ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻘﻲ
اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ،وأن اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺗﺘﺮاوح
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻرﺗﺠﺎج ،وﻧﺰﻳﻒ
ﺑﺎﻟﻤﺦ واﻟﺒﻄﻦ ،وﻛﺴﻮر ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ،
وﺟﺮوح وﻛﺪﻣﺎت وﺳﺤﺠﺎت.
وﺷ ـ ـﻬـ ــﺪت ﻣـ ـﺼ ــﺮ ﻓـ ــﻲ اﻷﻳ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـﻘ ـﻠ ـﻴ ـﻠــﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ـﻴ ــﺔ ﺳ ـﻠ ـﺴ ـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟـ ـ ـﺤ ـ ــﻮادث اﻟ ـﺘــﻲ

ﺿــﺮﺑــﺖ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟ ـﻤــﻮاﺻــﻼت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
إذ ﺧــﺮﺟــﺖ ﺛ ــﻼث ﻋ ــﺮﺑ ــﺎت ﻣ ــﻦ ﻗ ـﻄــﺎر 986
»اﻟﻘﺎﻫﺮة-ﻗﻨﺎ« ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺒﺎن ﺑﺎﻟﺒﺪرﺷﻴﻦ،
اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ 58
ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺈﺻﺎﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ
ﺧﻄﻴﺮة ،وﺳﺒﻘﻪ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي وﻗﻊ
داﺧ ــﻞ ﻣﺼﻨﻊ ﺑــﺎﻟـﻘــﺮب ﻣــﻦ ﻣـﻄــﺎر اﻟﻘﺎﻫﺮة
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻛﻤﺎ وﻗﻊ
ﺣﺎدث ﺧﺮوج ﻋﺮﺑﺘﻲ ﻣﺘﺮو ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺒﺎن
ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻤﺮج ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺎدث ﺗﺼﺎدم
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻄﺮوح أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ 12
ﺷﺨﺼﺎ  12ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﺠﺎري.

اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ،
اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ ﻣﻊ
اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻓ ـ ــﻲ وﻗ ـ ـ ــﺖ ﻧ ـﺠ ـﺤ ــﺖ اﻟـ ـﺨ ــﺮﻃ ــﻮم
ﻓــﻲ ﺗـﻬــﺪﺋــﺔ اﻟ ـﺼــﺮاع ﺑـﻴــﻦ ﻓــﺮﻗــﺎء
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺪ ﻓ ـ ـ ــﻲ دوﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺟـ ـﻨ ــﻮب
اﻟﺴﻮدان«.

اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻌﺒﺎر
ﻓ ــﻲ اﻟـ ـﺸ ــﺄن اﻟ ـﻤ ـﺤ ـﻠــﻲ ،اﻟـﺘـﻘــﻰ
رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وزﻳﺮ اﻹﺳﻜﺎن،
ﻣـ ـﺼـ ـﻄـ ـﻔ ــﻰ ﻣ ـ ــﺪﺑ ـ ــﻮﻟ ـ ــﻲ ،رﺋـ ـﻴ ــﺲ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »إﻋﻤﺎر«،
رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻣــﺎراﺗــﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻌﺒﺎر ،ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة أﻣﺲ ،ﻟﺒﺤﺚ
ﻓ ـ ــﺮص اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎر ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﺼــﺮ،
وﺷ ــﺪد ﻣــﺪﺑــﻮﻟــﻲ ﻋـﻠــﻰ أن ﻣﺼﺮ
ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎخ ﺟﺎذب
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺳﻮاء ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌـﻴــﺔ اﻟ ـﺠ ــﺎذﺑ ــﺔ واﻟـﺒـﻨـﻴــﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻋﺪة،
ﺧﺎﺻﺔ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﻣﺮﺑﺢ.
ﻣـ ــﻦ ﺟ ـﻬ ـﺘ ــﻪ ،ﻗ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎر إن
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »إﻋﻤﺎر« ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﻋ ـﻠــﻰ زﻳ ـ ــﺎدة اﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎراﺗ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺮ ،وأﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎف» :ﻣـ ــﺆﻣ ـ ـﻨـ ــﻮن
ﺑــﺄﻫـﻤـﻴــﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤــﺎر ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ،
وﺟــﺎدون ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻓﻤﺼﺮ ﺳﻮق
ﻣـﻬــﻢ ،ﻣﻨﺬ أﻳ ــﺎم اﻓﺘﺘﺤﻨﺎ ﻓﻨﺪﻗﺎ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ،
وﺑــﺪأ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻌﺪد ﻣــﻦ اﻟــﻮﺣــﺪات
اﻟـﻔـﻨــﺪﻗـﻴــﺔ ﻣـﻨــﺬ ﻳــﻮﻣـﻴــﻦ ،واﻟﺒﻴﻊ
ﻳـﺴـﻴــﺮ ﺑ ـﺼ ــﻮرة ﺟ ـﻴ ــﺪة ،وﻧﻌﻤﻞ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻨﺎدق أﺧﺮى«،
ﻻﻓ ـ ـﺘـ ــﺎ إﻟـ ـ ــﻰ ﻋـ ـﻘ ــﺪ اﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎع ﻣــﻊ
ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ

ﻗ ـﻄ ـﻌ ــﺔ أرض ﻹﻗـ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻣ ـﺸ ــﺮوع
ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ
ﻓﻲ اﻷﺛﻨﺎء ،ﻋﻘﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ
واﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺎرة اﻟ ـ ــﺪاﺧـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،ﻋ ـﻠ ــﻲ
اﻟﻤﺼﻴﻠﺤﻲ ،اﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﺎ أﻣ ــﺲ ،ﻣﻊ
ﻣﺪﻳﺮي اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت،
ﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﻌﺪادات إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ
اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪﻳـ ــﺪة وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﺔ ﺗ ـﺴ ـﺠ ـﻴ ـﻠ ـﻬــﻢ،
ﺳ ــﻮاء ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻣـﻜــﺎﺗــﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ
أو إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ،إذ ﻗــﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
إﺿـ ــﺎﻓـ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﻮاﻟـ ـﻴ ــﺪ اﻟ ـ ـﺠـ ــﺪد ﻋـﻠــﻰ
اﻟـ ـﺒـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺎت ،اﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرا ﻣـ ــﻦ ﻣـﻄـﻠــﻊ
أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ،
وﺗﺴﺘﻘﺒﻞ  1420ﻣﻜﺘﺒﺎ ﺗﻤﻮﻳﻨﻴﺎ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ.
وﺻــﺮح ﻣﻌﺎون وزﻳــﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ،
اﻟﻤﺴﺆول اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻮزارة ،أﺣﻤﺪ
ﻛ ـﻤ ــﺎل ،ﺑ ــﺄن اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع أﻣ ــﺲ ﺗـﻨــﺎول
ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ ﻣﻦ
ﺑﺪاﻳﺔ  2005ﺣﺘﻰ  ،2016ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
أن أوﻟﻮﻳﺔ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷﺑﻨﺎء أﺻﺤﺎب
ﻣ ـﻌــﺎﺷــﺎت اﻟـﺘـﻀــﺎﻣــﻦ اﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋــﻲ
وﺗ ـﻜــﺎﻓــﻞ وﻛ ــﺮاﻣ ــﺔ ،ﺑــﺎﻟـﺘـﻨـﺴـﻴــﻖ ﻣﻊ
وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﻗﻒ وﺣﺼﺮ
اﻷﻋ ـ ــﺪاد اﻟ ـﻤ ـﻀــﺎﻓــﺔ ،ﻟـﺒـﺤــﺚ إﻣـﻜــﺎن
إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﺧﺮى.
ووﺳـ ـ ـ ــﻂ اﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺎدات أﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ
ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻟﻤﻠﻒ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ،
اﺳ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ﻟ ـﺠ ـﻨ ــﺔ ﺣ ـﻘ ــﻮق
اﻹﻧـ ـ ـﺴ ـ ــﺎن ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒ ــﺮﻟـ ـﻤ ــﺎن اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮي
وﻓـ ـ ـ ــﺪا ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻔـ ــﺎرة اﻷﻣـ ـﻴ ــﺮﻛـ ـﻴ ــﺔ
ﻣـ ـﺴ ــﺎء أﻣ ـ ـ ــﺲ ،ﻳ ـﻀ ــﻢ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرة ،وﻟﻢ ﺗﺮﺷﺢ أي
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺣﺘﻰ ﻣﺜﻮل
»اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻟﻠﻄﺒﻊ.

إرﻳﺘﺮﻳﺎ ﺗﺴﺤﺐ ﻗﻮاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻫﻞ ﻳﻌﺎد رﺳﻢ اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ؟

اﻗ ــﺎرب ﻳﺘﻌﺎﻧﻘﻮن ﻓــﻲ ﻣـﻄــﺎر أﺳـﻤــﺮة ﺑﻌﺪ
وﺻﻮﻟﻬﻢ ﻟﻠﻤﺮة اﻻوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﺨﻄﻮط
اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ أﻣﺲ اﻷول )روﻳﺘﺮز(
ﻋ ـ ـ ــﺰزت إرﻳ ـ ـﺘـ ــﺮﻳـ ــﺎ ﺧ ـ ـﻄـ ــﻮات ﺗـﻄـﺒـﻴــﻊ
ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ،وﺳﺤﺒﺖ ﻗﻮاﺗﻬﺎ
اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﺟﺎرﺗﻬﺎ ،وذﻛﺮت
وﻛ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ اﻷﻧ ـ ـﺒ ـ ــﺎء اﻹرﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ أﻣ ـ ــﺲ أن
إرﻳﺘﺮﻳﺎ ﺳﺤﺒﺖ ﻗﻮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ »ﺑﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ« ﻣﻊ ﻋﺪوﺗﻬﺎ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
ودﻋ ــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ
ﺑ ــﺎﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار واﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎد اﻟـ ـﻘ ــﻮي ﻓــﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ أن »ﻳﺒﺬﻟﻮا ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻬﻢ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز ﺣﺮب ﻻ
ﻣﻌﻨﻰ ﻟـﻬــﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓــﻲ ﻣـﻌــﺎﻧــﺎة ﻛﺒﻴﺮة
ﻟﻠﺸﻌﺒﻴﻦ«.
وردت أدﻳـ ـ ـ ــﺲ أﺑ ـ ــﺎﺑ ـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ إﻋ ـ ــﺎدة
اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻹرﻳ ـﺘ ــﺮي ،أﺳـﻴــﺎﺳــﻲ أﻓــﻮرﻗــﻲ،

ً
 ١٥ﻣﺴﺆوﻻ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺴﻮﻫﺎج إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ

أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ واﺳﺘﺼﻼح
اﻷراﺿﻲ ،ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺳﺘﻴﺖ،
أﻣﺲ ،إﻳﻘﺎف  ١٥ﻣﺴﺆوﻻ
ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻮﻫﺎج ﺑﺼﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ،
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻟﺤﲔ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑـ  ١٣واﻗﻌﺔ ﻓﺴﺎد.
وأﺷﺎر أﺑﻮ ﺳﺘﻴﺖ إﻟﻰ أن اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت
ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﺻﺮف اﻷﺳﻤﺪة وﺻﺮف ﻛﻤﻴﺎت
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﳌﺰارﻋﲔ
وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف ،ووﺟﻮد
ﻋﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺼﺮف ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻤﺪة ﺑﺪون
ﺗﺮﺧﻴﺺ.

ﺣﺎدث ﻣﺮوع ﻓﻲ اﻟﺼﻌﻴﺪ
ﻓ ــﻲ ﺣـ ــﺎدث ﻣ ـ ــﺮوع ،ﺗــﻮﻓــﻲ  12ﺷﺨﺼﺎ
وأﺻﻴﺐ  ،28ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎﺟﺮ،
إﺛﺮ اﻧﻘﻼب ﺳﻴﺎرة ﻧﻘﻞ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳﻤﻨﺖ،
ﺛــﻢ اﺻﻄﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺤﺎﻓﻠﺔ وﻣـﻨــﺰل ﻣﻜﻮن ﻣﻦ
ﻃﺎﺑﻘﻴﻦ وﻳﻀﻢ أﺳﻔﻠﻪ ﻛﺎﻓﺘﻴﺮﻳﺎ وﻣﻄﻌﻢ،
وذﻟـ ـ ــﻚ ﺑ ــﺎﻟ ـﻄ ــﺮﻳ ــﻖ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺮاوي اﻟ ـﺸــﺮﻗــﻲ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻤﻨﻴﺎ
ﺑﺼﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ.
وﺗﻠﻘﻰ ﻣﺪﻳﺮ أﻣﻦ اﻟﻤﻨﻴﺎ ،اﻟﻠﻮاء ﻣﻤﺪوح
ﻋ ـﺒــﺪ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﻒ ،إﺧـ ـﻄ ــﺎرا ﺑ ــﻮﻗ ــﻮع ﺣ ــﺎدث
ﻣ ـ ـ ــﺮوري ﺿ ـﺨ ــﻢ ﺑ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﻗ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺮﻓ ــﺎ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻫﺮﻋﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ وﺳﻴﺎرات

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،اﻓﺘﺘﺎح ﺳﻔﺎرة ﺑﻼده
ﻓﻲ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ،ﺑﺈﻋﻼن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻔﻴﺮ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ أﺳﻤﺮة.
وأﻓ ـ ــﺎدت ﺗ ـﻘــﺎرﻳــﺮ أﻣ ــﺲ ﺑ ــﺄن رﺿ ــﻮان
ﺣﺴﻴﻦ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﻔﻴﺮا ﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻟﺪى
أﻳ ــﺮﻟ ـﻨ ــﺪا ،أﺻ ـﺒــﺢ ﻣـﺒـﻌــﻮث أدﻳـ ــﺲ أﺑــﺎﺑــﺎ
ﻟﺪى أﺳﻤﺮة.
وﻛــﺎﻧــﺖ إﺛـﻴــﻮﺑـﻴــﺎ وإرﻳ ـﺘــﺮﻳــﺎ ﺗﺒﺎدﻟﺘﺎ
إﺑﻌﺎد دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﺮب
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻴﻦ  1998و ،2000وﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼف ﺣﻮل ﺣﺪودﻫﻤﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
ﺛﻢ أدى اﻟﺮﻓﺾ اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻗـ ـ ــﺮار ﻓ ــﻲ ﻋ ـ ــﺎم  ،2002اﺗ ـﺨ ــﺬﺗ ــﻪ ﻟـﺠـﻨــﺔ
ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺳﻴﻢ

اﻟـﺤــﺪود ،إﻟــﻰ ﻋــﺪاء ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
أﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻼم ،اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻲ
 9ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﺠﺎري ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺟ ـ ــﺎء اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺎرب ﺑ ـﻴــﻦ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﻦ ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ أﺑﻲ أﺣﻤﺪ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻮزراء إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وإﻋﻼﻧﻪ رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ
إﻧﻬﺎء اﻟﺤﺮب ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وأﻣﺲ اﻷول وﺻﻠﺖ أول ﻃﺎﺋﺮة ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ إﻟﻰ أﺳﻤﺮة
ﻓﻲ أول رﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ  20ﻋﺎﻣﺎ.
وﺗﻨﻬﻲ ﺧﻄﻮات أﺳﻤﺮة وأدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﺣ ــﺪة ﻣــﻦ أﻃــﻮل اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓــﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،واﻟـﺘــﻲ أﺳﻔﺮت
ﻋﻦ ﺳﻘﻮط ﻧﺤﻮ  80أﻟﻒ ﻗﺘﻴﻞ.

ﻃ ــﻮت إﺛـﻴــﻮﺑـﻴــﺎ وإرﻳ ـﺘــﺮﻳــﺎ ﺣـﻘـﺒــﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﺪاء اﺳﺘﻤﺮت ﻧﺤﻮ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻧﺰاع ﺣﺪودي اﻧﺪﻟﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم
 1998وﻗﺘﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف.
وأﻧ ـﻬ ــﻰ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺲ اﻹرﻳـ ـﺘ ــﺮي أﺳـﻴــﺎس
أﻓــﻮرﻗــﻲ اﻻﺳـﺒــﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ زﻳ ــﺎرة ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ إ ﻟــﻰ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ أ ﻋ ــﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺢ
ً
ﺳﻔﺎرة ﺑــﻼده ﻓﻲ أدﻳــﺲ أﺑﺎﺑﺎ ،ردا ﻋﻠﻰ
زﻳﺎرة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻻﺛﻴﻮﺑﻲ
اﺑﻲ اﺣﻤﺪ.
ودﺷﻦ أﻓﻮرﻗﻲ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻣﻀﻴﻔﻪ رﺋﻴﺲ
اﻟ ـﺤ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﺛ ـﻴــﻮﺑ ـﻴــﺔ أﺑ ــﻲ أﺣ ـﻤ ــﺪ ﻓﺘﺢ
اﻟﺴﻔﺎرة اﻹرﻳﺘﺮﻳﺔ ﻓﻲ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ
ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻃﻮال  20ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﺠﺎورﻳﻦ.
وﻗﺎل اﻟﻤﻬﺘﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﺮن اﻻﻓﺮﻳﻘﻲ
ﻋ ـﺒــﺪاﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻌــﻢ أﺑـ ـ ــﻮإدرﻳـ ـ ــﺲ ﻓـ ــﻲ ﺣــﺪﻳ ـﺜــﻪ
ﻟـ ـ ـ »ﻛـ ــﻮﻧـ ــﺎ« إن »ﻣـ ـﺤ ــﺮﻛ ــﺎت داﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ وﺻﻮل ﺗﻴﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ
واﺻﻼح ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ ﺑﻘﻴﺎدة
اﺑ ــﻲ اﺣ ـﻤــﺪ ﻓـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ ﺗ ـﻀــﺮر اﻟـﺘـﻘــﺮاي
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وأﻣﻨﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﻨــﺰاع ﺧﻼل
اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ
اﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻟﻤﻴﻨﺎء ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻧﺊ ﻓﻲ
ﻛﻴﻨﻴﺎ وﺟﻴﻮﺑﺘﻲ واﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﺴﻮدان«.
وأﺷ ـ ــﺎر اﺑـ ــﻮادرﻳـ ــﺲ اﻟ ــﻰ ان ﻣ ــﺎ ﺣﻔﺰ
ارﻳ ـﺘ ــﺮﻳ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎﻟ ـﺤــﺔ »اﻷوﺿـ ـ ــﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ رﺳﻮم
ﺗــﺄﺟـﻴــﺮ اﻟـﻤــﻮاﻧــﺊ واﻟـﻌـﺒــﻮر واﻟـﺨــﺪﻣــﺎت،
ﻓـ ـﻀ ــﻼ ﻋ ـ ــﻦ ﺣ ـﺼ ــﻮﻟ ـﻬ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻛ ـﻬ ــﺮﺑ ــﺎء
رﺧـ ـﻴـ ـﺼ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﺛـ ـﻴ ــﻮﺑـ ـﻴ ــﺎ ﻻﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻣــﻊ
ﻧ ـﻘ ــﺺ إﻣ ـ ـ ـ ــﺪادات اﻟ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋ ـﻴــﺔ
ﻃﻮال اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮة ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟ ــﻰ إﻏ ــﻼق اﻟ ـﺒــﺎب أﻣ ــﺎم اﻟـﻤـﻌــﺎرﺿــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ«.

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧـﺒــﻪ ،ﻗ ــﺎل اﻟـﻤـﺤـﻠــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﻻﺛ ـﻴــﻮﺑــﻲ أﻧ ــﻮر اﺑــﺮاﻫ ـﻴــﻢ ﻓــﻲ ﺣــﺪﻳـﺜــﻪ ﻟـ
»ﻛ ــﻮﻧ ــﺎ« إن اﻟـﺒـﻠــﺪﻳــﻦ أدرﻛ ـ ــﺎ أن اﻟــﻮﺿــﻊ
اﻟﺮاﻫﻦ ﺣﺎﻟﺔ »ﻻ ﺣﺮب وﻻ ﺳﻠﻢ« ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﺴﺘﻤﺮ.
وﻟ ـﻔــﺖ اﺑ ــﺮاﻫ ـﻴ ــﻢ إﻟ ــﻰ أن اﻟـﻤـﺼــﺎﻟـﺤــﺔ
اﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳـ ـﺨـ ـﻴ ــﺔ أﺗ ـ ـ ــﺖ ﺑـ ـﻌ ــﺪ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻣــﻦ
اﻟ ـﻤ ـﺤــﺎوﻻت اﻟـﻔــﺎﺷـﻠــﺔ ،إﻻ أن اﻟﺘﻐﻴﺮات
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺣ ــﺪﺛ ــﺖ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ واﻟـ ـﺤ ــﺮاك
اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳ ــﻦ وﺗ ـﻘ ــﺎﻃ ـﻌ ــﺎت
ﻣـﺼــﺎﻟــﺢ دوﻟ ـﻴــﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻫــﺬه
اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ﻗﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ واﻟﻤﺤﻠﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻻرﻳﺘﺮي ﺟﻤﺎل ﻫﻤﺪ ﻟـ»ﻛﻮﻧﺎ«
إن اﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺒﻴﺮة ﺗﻮﺟﺖ
ﺑﻮﺻﻮل اﺑﻲ اﺣﻤﺪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺬي ﺳﻌﻰ
ﻹﺟ ــﺮاء ﻣﺼﺎﻟﺤﺎت داﺧـﻠـﻴــﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ
واﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ،ﻓــﻲ ﺣـﻴــﻦ ﻛــﺎﻧــﺖ ارﻳـﺘــﺮﻳــﺎ
ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
واﻟﻀﺎﺋﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺄﺗﺖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
وﻳـ ـ ـ ـ ــﺮى ﻫ ـ ـﻤـ ــﺪ أن اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﻼم ﻳ ـﺤ ـﺘ ــﺎج
ﻻﺻ ـ ـ ـ ــﻼﺣ ـ ـ ـ ــﺎت داﺧ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﺧـ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ ﻓ ــﻲ
ارﻳ ـﺘــﺮﻳــﺎ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮﻳـﻴــﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
واﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﻲ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻷوﺿ ــﺎع ﻓﻲ
اﺛ ـﻴــﻮﺑ ـﻴــﺎ ﻟـﻴـﺴــﺖ ﻣـﺜــﺎﻟـﻴــﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ ﺗﺤﻔﻈﺎت وﺳﺨﻂ ﻗﺎدة اﻟﺘﻘﺮاي.
وﻗ ـ ــﺎل ان »إﻗ ـﻠ ـﻴ ــﻢ ﺗـ ـﻘ ــﺮاي ﻫ ــﻮ ﺑــﻮاﺑــﺔ
اﻟـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺮب واﻟ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﻼم ﺣ ـ ـﺴـ ــﺐ اﻟ ـ ـﻤـ ــﻮﻗـ ــﻊ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ«.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أوﺿﺢ اﻟﻤﺤﻠﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﻻﺛ ـﻴ ــﻮﺑ ــﻲ اﻧ ـ ــﻮر اﺑ ــﺮاﻫ ـﻴ ــﻢ اﻧـ ــﻪ ﻳـ ــﺮى أن
اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ -اﻻرﻳﺘﺮﻳﺔ ﺳﺘﻌﻴﺪ
رﺳـ ــﻢ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﺮن اﻹﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻲ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﺬري ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ
اﻧـﻌـﻜــﺲ ﻋـﻠــﻰ اﻷوﺿ ـ ــﺎع ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﻨـﻄـﻘــﺔ،

وذﻟﻚ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار وﻳﺤﺪ
ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
أﻣـ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـﻤـ ـﻬـ ـﺘ ــﻢ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮن اﻻﻓـ ــﺮﻳ ـ ـﻘـ ــﻲ
اﺑــﻮادرﻳــﺲ ﻓـﻴــﺮى أن ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮرات
اﻻﺧـ ـﻴ ــﺮة ﺳـﺘـﻨـﻌـﻜــﺲ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ــﻮﺿ ــﻊ ﻓﻲ
اﻹﻗﻠﻴﻢ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ان »ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﺑﻴﻦ
إرﺗ ــﺮﻳ ــﺎ وإﺛـﻴــﻮﺑـﻴــﺎ ﺳـﻴـﻘــﻮد ﺑــﺎﻟـﻀــﺮورة
إﻟــﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﻣﺎل ﻣﻊ
ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺤﺮب ﻋﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ
اﻟـ ـﻄ ــﺮﻓ ــﺎن ﻋ ـﻠ ــﻰ أرﺿ ـ ـﻬـ ــﺎ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ ﺳـﻴـﻘــﻮد
إﻟــﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣــﺪة اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﺑﻴﻦ دول
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ
ﺳ ــﺪ اﻟ ـﻨ ـﻬ ـﻀ ــﺔ ،ﻛ ـﻤ ــﺎ أن دﻳ ـﻨــﺎﻣ ـﻴ ـﻜ ـﻴــﺎت
اﻟـ ـﺼ ــﺮاع ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟـﺨـﻠـﻴــﺞ اﻟـﻌــﺮﺑــﻲ
ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻟﺴﺒﺎق اﻟــﺬي ﻛــﺎن داﺋ ــﺮا ﻟﻜﺴﺐ ﻣﻮﻃﺊ
ﻗ ــﺪم ﻓ ــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺮن اﻹﻓ ــﺮﻳ ـﻘ ــﻲ ذات
اﻻﻫ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻻﺳ ـﺘــﺮﺗ ـﻴ ـﺠ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻤ ـﻤــﺮ اﻟـﺒـﺤــﺮ
اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻤﺎﺋﻲ«.
وﻛﺎﻧﺖ إرﻳﺘﺮﻳﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ
ﻣﻦ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺑﻤﺮﻓﺄﻳﻬﺎ ﻋﺼﺐ وﻣﺼﻮع
ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﻠﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋــﺎم 1993
إﺛﺮ ﻃﺮد اﻟﻘﻮات اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﺎ
ﻓﻲ .1991
وأدى اﻟﺨﻼف ﺣﻮل ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود
إﻟﻰ ﻧﺸﻮب ﺣﺮب ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮت ﻣﻦ
 1998إﻟــﻰ ﻋــﺎم  2000اﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ
 80أﻟــﻒ ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻨﺰاع
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻟــﻰ ﺣــﺮب ﺑ ــﺎردة ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ.
)اﻟﺴﻮدان ـ ـ ﻛﻮﻧﺎ(

ﻗﺎﻟﺖ وزﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺪوﻟﻲ ،ﺳﺤﺮ ﻧﺼﺮ ،إن
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮ واﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ ،ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻂ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،ﻓﻲ إﻃﺎر
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ "ﻣﺼﺮ
."٢٠٣٠
وأﺷﺎرت ﻧﺼﺮ أﻣﺲ ،ﺧﻼل
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﺘﺪى رﻓﻴﻊ
اﳌﺴﺘﻮى ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،اﻟﺬي
ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،إﻟﻰ أن
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮ ﻳﻌﺪ أوﻟﻮﻳﺔ
رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻮازي
ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻗﺎدر
ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺤﻠﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﻧﺼﺎر :ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ

ﺷﺪد وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،
ﻋﻤﺮو ﻧﺼﺎر ،أﻣﺲ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻗﻤﺔ
اﻟﺴﻮق اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺸﺮق وﺟﻨﻮب
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ )اﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎ( ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﺰاﻣﺒﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﻛﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﺑﻼده
ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻘﻴﻮد
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ أﻣﺎم
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ،
ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎل
رؤوس اﻷﻣﻮال وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج.

ﻓﺘﺢ ﺗﺎﺑﻮت اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
وﺳﻂ اﻫﺘﻤﺎم ﻋﺎﻟﻤﻲ

وﺳﻂ إﺟﺮاءات أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺪدة
واﻫﺘﻤﺎم ﻋﺎﳌﻲ ﻻﻓﺖ ،ﺑﺪأت اﻷﺟﻬﺰة
اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻵﺛﺎر اﳌﺼﺮﻳﺔ،
أﻣﺲ ،إﺟﺮاءات ﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء اﻟﺘﺎﺑﻮت
اﻷﺛﺮي اﻟﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺪة
أﻳﺎم ،واﻟﺬي ﻳﻌﺪ أﺿﺨﻢ ﺗﺎﺑﻮت
ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﺪي
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻄﺎﳌﺔ )٣٣٠
ق.م ٣١-ق.م(.
وذﻛﺮ ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول ﺑﺎﻟﺒﻌﺜﺔ
اﻷﺛﺮﻳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ
اﻻﻛﺘﺸﺎف ،أﻧﻪ ﺗﻢ ﻓﺘﺢ ﻏﻄﺎء
اﻟﺘﺎﺑﻮت ﺑﻨﺤﻮ  ٥ﺳﻨﺘﻴﻤﺘﺮات ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻮت ،ﺛﻢ ﻓﺘﺤﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،وﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﺑﺪاﺧﻠﻪ
ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﻮﻣﻴﺎوات.
وأﺛﺎر اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺘﺎﺑﻮت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﺪل اﻟﻌﺎﳌﻲ ،إذ رﻓﺾ ﺑﻌﺾ
اﳌﻌﻠﻘﲔ ﻓﺘﺢ اﻟﺘﺎﺑﻮت ﺑﺤﺠﺔ
وﺟﻮد ﻟﻌﻨﺔ داﺧﻠﻪ ﻗﺪ ﺗﻬﺪد اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﺎﻟﻈﻼم ،ﻓﻲ ﺣﲔ ردد اﻟﺒﻌﺾ
اﻵﺧﺮ أن اﻟﺘﺎﺑﻮت ﻳﺨﺺ اﻹﺳﻜﻨﺪر
اﻷﻛﺒﺮ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﺪﻋﻰ إﺻﺪار
وزﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳌﺼﺮي ﺑﻴﺎﻧﴼ
رﺳﻤﻴﴼ ﻟﻨﻔﻲ ﻫﺬه اﻷﻗﺎوﻳﻞ.
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رياضة
ً
 16العبا لمعسكر شباب وناشئي «الطائرة» في القاهرة
محمد عبدالعزيز

أعلن الجهاز الفني لمنتخبي الشباب
والناشئين للكرة الطائرة ،بقيادة المدرب
ال ــوط ـن ــي ج ــاس ــم الـ ـ ـط ـ ــراروة ،وم ـســاعــده
المصري أسامة مدكور ،القائمة النهائية
ل ـل ـفــريــق ،اس ـت ـع ــدادا ل ـخــوض المعسكر
التدريبي الخارجي ،المقرر أن يبدأ غدا
في القاهرة لمدة  3أسابيع.
وتـ ـ ـ ـض ـ ـ ــم الـ ـ ـق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة  16العـ ـ ـ ـب ـ ـ ــا ه ــم
عبدالمحسن العنزي وحسين عبدالكريم
ومـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد مـ ـ ـط ـ ــر وسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــم ال ـ ـفـ ــريـ ــج
وعـ ـب ــدال ــوه ــاب ال ـم ـط ـي ــري ومـحـمــد
الـشـمــري وسـعــد الـعـنــزي وعيسى
روح ال ــدي ــن وع ـب ــدال ـل ــه الـعــربـيــد
وع ـم ــر الـ ـه ــوي ــدي وع ـب ــدال ــوه ــاب
محمد كامل وعمر الشطي وسعد
الـعـنــزي وفـ ــارس سـلـيـمــان ون ــواف
الصانع وعبدالرحمن الشمري.
وكـ ـ ـ ـ ــان الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب اخ ـت ـت ــم
تدريباته المحلية أمس ،والتي

استمرت  10أيام على صالة ثانوية أحمد
بشر الرومي بالدعية.

برنامج مكثف
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد مـ ــدكـ ــور أن الع ـبــي
الـمـنـتـخــب خ ـض ـعــوا ل ـبــرنــامــج تــدريـبــي
مكثف في الكويت خالل األيام الماضية،
من أجــل تهيئتهم بدنيا وفنيا بالشكل
الـ ــائـ ــق ق ـب ــل االنـ ـ ـخ ـ ــراط فـ ــي الـمـعـسـكــر
التدريبي بالقاهرة.
وأشار إلى أن المعسكر سينقسم إلى
مرحلتين ،األولــى للتدريبات التكتيكية
والخططية ،إلى جانب بعض التدريبات
الفنية طمعا في االستقرار على التشكيلة
الـنـهــائـيــة ال ـتــي سـيـخــوض بـهــا الـفــريــق
البطولة الودية المقرر إقامتها هناك.
وق ـ ـ ــال إن ال ــاع ـب ـي ــن شـ ـغ ــوف ــون ج ــدا
ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـ ـ ــن ت ـ ـج ـ ـمـ ــع ال ـم ـن ـت ـخ ــب

وال ـم ـع ـس ـكــر الـ ـخ ــارج ــي ،وم ـع ـنــويــات ـهــم
مرتفعة للغاية ،ولديهم طموح كبير في
تقديم صــورة مميزة عــن الـكــرة الطائرة
الكويتية ،مما انعكس على استجابتهم
ً
الكبيرة في التدريبات ،متمنيا ان يحقق
المعسكر أهدافه المرجوة.
يذكر أن معسكر المنتخب يأتي ضمن
خطة إعــداد منتخبات المراحل السنية
للكرة الطائرة ،والتي وافقت عليها الهيئة
ال ـعــامــة لـلــريــاضــة م ــن مـنـطـلــق حرصها
على اإلعــداد المستمر للشباب الصاعد
في مختلف األلعاب ليكونوا مستعدين
ل ـل ـم ـشــاركــات ال ـخــارج ـيــة ف ــي حــالــة رفــع
اإليقاف الدولي المفروض على الرياضة
الكويتية.

ً
نصار يحدد االثنين المقبل موعدا
النطالق تدريبات برقان
الهمالن يثمن حصول النادي على عضوية اتحاد كرة القدم
●

حازم ماهر

ثمن رئيس مجلس إدارة نــادي برقان همالن
الهمالن موافقة الجمعية العمومية التحاد كرة
القدم ،خالل اجتماعها غير العادي ،الذي عقد أمس
األول بمقر االتحاد ،على طلب النادي الحصول
على عضوية االتحاد.
ووج ـ ــه ال ـه ـم ــان ال ـش ـكــر إلـ ــى ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للرياضة ومديرها العام د .حمود فليطح على
دعمها الالمحدود للنادي ،ولمجلس إدارة اتحاد
ال ـك ــرة بــرئــاســة الـشـيــخ أح ـمــد ال ـيــوســف ،وكــذلــك
أعضاء الجمعية العمومية ،للموافقة على منح
النادي عضوية االتحاد.
وه ـنــأ ال ـه ـمــان الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة لـلـنــادي
بالحصول على عضوية اتحاد الكرة ،مشددا على
أن برقان سيكون عضوا فاعال ونشطا في االتحاد،
وسيعمل في الفترة المقبلة على تحقيق الطموح
ببناء فريق قوي قادر على تحقيق نتائج الفتة.
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،ح ــدد م ــدرب الـفــريــق األول
لـكــرة الـقــدم بـنــادي بــرقــان مـســاء االثنين المقبل
موعدا النطالق مرحلة اإلعــداد للموسم المقبل،
الــذي سيشارك خالله الفريق في  4بطوالت هي
كأس سمو األمير وكأس سمو ولي العهد ودوري
الدرجة األولى وبطولة كأس االتحاد التنشيطية.
ويسابق مجلس إدارة النادي ،بالتنسيق مع
جهاز الـكــرة ،الزمن من أجــل حسم الملعب الذي
سـيـتــدرب عليه الـفــريــق ،إضــافــة إلــى ملعب آخــر
سيلعب عليه مبارياته ،مع إبالغ لجنة السابقات
باتحاد الكرة بهذا األمر.

دخـ ــول أج ـ ــواء الـمـنــافـســة عـلــى ال ـتــأهــل ل ـلــدوري
الممتاز ،من خــال حجز إحــدى بطاقتي التأهل
األولى أو الثانية.
كما يفتح نصار ملف التعاقدات مــع العبين
جدد خالل الساعات القليلة المقبلة مع مجلس
اإلدارة لحسم هذا األمــر تماما ،ومن ثم انخراط
الالعبين في التدريبات ،حتى يصلوا إلى مرحلة
االنسجام والتناغم قبل انطالق الموسم.

نصار اجتمع مع الالعبين
فــي سـيــاق مـتـصــل ،عـقــد نـصــار اجـتـمــاعــا مع
الــاعـبـيــن م ـســاء أم ــس األول ،سـلــط ال ـضــوء فيه
على السياسة العامة التي سيتبعها في الموسم
الـمـقـبــل ،والـ ــذي ي ـهــدف فـيــه مـجـلــس اإلدارة الــى

المذكور يتابع تدريب الالعبين

الكويت يتعادل مع أوسالند...
ووفد الفريق يحتفي بفيلود
احتفى وفــد الفريق األول لكرة القدم بنادي الكويت بالمدرب
الفرنسي فيلود والجهاز المعاون له ،في مقر الوفد أمس بالمعسكر
ال ـه ــول ـن ــدي ،ب ـعــد ف ــوز مـنـتـخــب ال ــدي ــوك ب ـمــونــديــال  ،2018ال ــذي
استضافته روسيا مؤخرا.
ووجــه فيلود الشكر إلــى إدارة الــوفــد وأعـضــاء األجـهــزة الفنية
واإلداري ــة والطبية والالعبين على هــذه اللفتة ،مؤكدا أنــه سعيد
للغاية بهذا االحتفاء ،الذي يؤكد أن الروح السائدة في الفريق هي
روح المحبة والتعاون.
يذكر أن المعسكر الهولندي يمثل المرحلة الثانية بالنسبة
الستعدادات األبيض لمواجهته المهمة أمام اإلسماعيلي المصري،
المقرر لها  12أغسطس المقبل ،في إياب الدور الـ 32من منافسات
البطولة العربية.
إلــى ذل ــك ،تـعــادل الكويت مــع أوســانــد البلجيكي فــي المباراة
التجريبية التي جمعتهما مساء أمس األول في المعسكر ،وجاءت
المباراة مفيدة ،بعد أن طغى عليها الجانب الرسمي.
ولعب فيلود في الشوط األول بتشكيل يتكون من حميد القالف
لـحــراســة ال ـمــرمــى ،وفـهــد ال ـهــاجــري وفـهــد حـمــود وحـسـيــن حاكم
ووليد الحيام لخط الدفاع ،وفتاو وطالل فاضل وشريدة الشريدة
وعبدالله البريكي لخط الوسط ،وجمعة سعيد ويعقوب الطراروة
لخط الهجوم.
وفي الشوط الثاني ،أجرى المدرب تغييرات بالجملة ،بعد أن دفع
بمصعب الكندري وسامي الصانع ومعاذ الظفيري وفهد صباح
ومشاري غنام وحسين الحربي وشاهين الخميس وراضي جمال
وطالل جازع وعثمان الفيلكاوي.

«اإلسكواش» ينعى
محسن حافظ

ً
اعتماد المشاركات الخارجية مبدئيا لحين إقرار النظام األساسي
أك ـ ـ ــد األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ــات ـح ــاد
الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرسـ ـ ــي وائـ ـ ـ ــل
الـحـبـشــي ،أن ــه تــم إش ـهــار االتـحــاد
الـ ــريـ ــاضـ ــي ال ـ ـمـ ــدرسـ ــي م ـ ــن ق ـبــل
الهيئة العامة للرياضة ،لتنظيم
الـ ـبـ ـط ــوالت ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــال ـن ـشــاط
ال ــري ــاض ــي الـ ـم ــدرس ــي وال ـن ـش ــاط
ال ــري ــاض ــي ل ـم ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيــم
العالي ،المتمثلة بجامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والـتــدريــب ،والجامعات الخاصة،
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن ج ـم ـيــع األن ـش ـطــة
الرياضية والمشاركات الداخلية
وال ـخــارج ـيــة سـتـتــم تـحــت إش ــراف
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ــريـ ــاضـ ــي الـ ـم ــدرس ــي
والتعليم العالي.
وحـ ــول مـجـلــس إدارة االت ـحــاد
الرياضي المدرسي ،قال الحبشي:
"تم تشكيل المجلس على أن يكون
الوكيل المساعد للتنمية التربوية
واألنشطة ب ــوزارة التربية فيصل
ً
مقصيد رئـيـســا لــاتـحــاد ،ويضم
فـ ـ ــي عـ ـض ــويـ ـت ــه ن ـ ــائ ـ ــب ال ــرئـ ـي ــس

مقصيد والحبشي في االجتماع األول
د.ع ـل ــي ال ـن ــام ــي ،ون ــائ ــب الــرئـيــس
لقطاع التعليم ا لـعــا لــي د .حسين
المكيمي ،ونائب الرئيس للنشاط
ال ـمــدرســي ولـيــد عــايــش ،د .نــواف
الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــري ،د.أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ال ـ ـح ـ ـمـ ــدان،
د.حامد الشيباني ،فهد العتيبي،
ناهد الفهد ،وممثل وزارة الصحة
د.فهد العيسى ،وممثل الجامعات
الخاصة فهد الخليفة ،وتم اعتماد

ال ـ ـن ـ ـظـ ــام األسـ ـ ــاسـ ـ ــي م ـ ــن م ـج ـلــس
اإلدارة".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ت ـ ـ ــم عـ ـق ــد ع ـ ـ ــدد مــن
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ل ـم ـن ــاق ـش ــة ب ـعــض
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ـم ــوق ــع
م ـقــر االتـ ـح ــاد ،واع ـت ـم ــاد ع ــدد من
ال ـم ـش ــارك ــات ال ـخــارج ـيــة مـبــدئـيــا،
لـحـيــن اع ـت ـمــاد ال ـن ـظــام األســاســي
مــن مجلس إدارة هيئة الرياضة،

جانب من االجتماع
سواء للنشاط الرياضي المدرسي،
أو الــريــاضــي لمؤسسات التعليم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــي ،إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب الـ ـع ــدي ــد
مـ ــن األمـ ـ ـ ــور ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــال ـه ـيـكــل
اإلداري والمالي" .وأردف" :جميع
المشاركات والمسابقات الخارجية
والـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ل ـج ـم ـي ــع الـ ـم ــراح ــل
التعليمية للبنين والبنات ستتم
تـحــت إشـ ــراف االت ـح ــاد الــريــاضــي

طاح الحطب بين األهلي وتركي ...والمشاركة
في مونديال قطر مرفوضة!
●

ن ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــى رئ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــس ات ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد
اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــواش ع ـ ـ ـ ــادل الـ ـغ ــري ــب
وأ ع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
الـ ـم ــرح ــوم ب ـ ــإذن الـ ـل ــه ت ـعــالــى
الـكــابـتــن محسن حــافــظ ،الــذي
وافــاه األجــل أمس األول ،خالل
إجازته الدورية في بلده مصر.
وت ـت ـق ــدم أسـ ــرة اإلس ـك ــواش
بــاالتـحــاد بخالص الـعــزاء الى
أسرة الفقيد ،تغمده الله بواسع
رحمته وأسكنه فسيح جناته،
و"إنا لله وإنا اليه راجعون".
عمل الفقيد مدربا في أندية
الـ ـك ــوي ــت وك ــاظـ ـم ــة وال ـع ــرب ــي
والسالمية والشباب وخيطان
مـنــذ ع ــام  ،1976واسـتـطــاع أن
ي ـبــرز الـكـثـيــر م ــن األب ـط ــال في
ال ـل ـع ـب ــة ،ح ـي ــث ت ـخ ـصــص فــي
اكـتـشــاف الالعبين المميزين،
وتمكن من تحقيق العديد من
البطوالت.

الحبشي :االتحاد الرياضي المدرسي الجديد برئاسة مقصيد

القاهرة  -ةديرجلا

•

أع ـل ــن مـجـلــس إدارة الـ ـن ــادي األه ـل ــي،
بـ ــرئـ ــاسـ ــة مـ ـحـ ـم ــود الـ ـخـ ـطـ ـي ــب ،ان ـت ـه ــاء
الـ ـخ ــاف ــات م ــع رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة ال ــري ــاض ــة
السعودية واالتـحــاد العربي لكرة القدم
تركي آل شيخ ،بعدما أصدر بيانا رسميا
قال فيه إنه يرحب بطي صفحة الخالفات
ت ـمــامــا ،وس ـي ـقــوم بـسـحــب ك ــل ال ــدع ــوات
القضائية التي رفعها المجلس ضد آل
شيخ في األيام الماضية.
وك ــان تــركــي أطـلــق م ـبــادرة صلح عبر
إحدي الفضائيات الثالثاء الماضي ،وعبر
فيها عن حرصه على العالقات الطيبة مع
االهلي وجمهوره ورئيسه ،وأنه سيقوم
أيضا بإيقاف كل الشكاوى والقضايا ضد
مجلس األهلي.
وق ــال ب ـيــان الـقـلـعــة ال ـح ـمــراء" :األه ـلــي
يتحرك كعهده دائما في إطار مسؤوليته
الـمـجـتـمـعـيــة والــوط ـن ـيــة ،وي ـ ــدرك تـمــامــا
دوره الريادي كأكبر الكيانات الرياضية
بــوطـنـنــا ال ـعــربــي فــي تــرسـيــخ الـعــاقــات
المتميزة بين الجماهير العربية ،والبعد
ب ـهــا ع ــن أي فـتـنــة ق ــد تـصـيـبـهــا ،ونـحــن
نثمن م ـبــادرة تــركــي آل الـشـيــخ فــي غلق
صفحة الخالفات التي لــم ولــن يستفيد
منها أي طــرف ،ويدعو الجميع إلى طي

الخطيب وآل الشيخ في لقاء سابق
هذه الصفحة نهائيا ،والتركيز في العمل
بما ينهض برياضتنا في مصر والوطن
العربي".
ع ـلــى ج ــان ــب آخـ ــر ،ق ــرر مـجـلــس إدارة
األهـلــي االع ـتــذار عــن عــدم الـمـشــاركــة في
بطولة العالم لألندية لكرة اليد ،المقرر
إقامتها فــي قطر خــال أكـتــوبــر المقبل،
وبـ ـ ــرر م ـج ـلــس ال ـق ـل ـع ــة الـ ـحـ ـم ــراء ق ـ ــراره
بالتزامه التام بالسياسة العامة للدولة.

جاء ذلك ردا على خطاب تلقاه األهلي
مــن االتـحــاد المصري لكرة الـيــد ،والــذي
رشــح فيه الفريق األحـمــر للمشاركة في
بطولة العالم لألندية لكرة اليد بقطر.
وب ـع ـي ــدا ع ـم ــا سـ ـب ــق ،يـ ـ ــدرس األه ـل ــي
االنسحاب تماما من صفقة شراء محمود
متولي ،مدافع النادي االسماعيلي ،خالل
فترة االنتقاالت الصيفية الجارية ،بعدما
ق ــدم األح ـم ــر  3عـ ــروض لـضـمــه أفضلها

مقابل  30مليون جنيه مع إعــارة ثنائي
الـ ـف ــري ــق عـ ـم ــرو جـ ـم ــال وأح ـ ـمـ ــد ال ـش ـيــخ
ل ـم ــدة م ــوس ــم واحـ ـ ــد ،ل ـكــن ال ـم ـفــاوضــات
مــع مـتــولــي تـعـثــرت بـعــد أن ت ـقــدم نــادي
بيراميدز بعرض قيمته  60مليونا ،لكن
اإلسـمــاعـيـلــي أعـلــن أن ــه لــن يبيع الــاعــب
هــذا الـمــوســم حتى لــو وصــل سـعــره إلى
 100مليون.

المدرسي؛ إداريا وفنيا" ،الفتا إلى
أن األنشطة الرياضية المدرسية
وأنشطة مؤسسات التعليم العالي
ستستمر وفق خطتها الموضوعة،
لكنها ستتم تحت إشــراف ومظلة
االتحاد الرياضي المدرسي.
وأضاف" :كما سينضم مشروع
(عيالنا أملنا) تحت مظلة وإشراف
االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ــريـ ــاضـ ــي الـ ـم ــدرس ــي،

ُ
وي ـع ــد م ـشــروعــا نــاج ـحــا ومـمـيــزا
أطـلـقـتــه وزارة الـتــربـيــة بــالـتـعــاون
مع هيئة الرياضة ،وتمخضت عنه
نـتــائــج م ـث ـمــرة" .وأعـ ــرب الحبشي
عــن تـمـنـيــاتــه بــالـتــوفـيــق لــاتـحــاد
الرياضي ،الذي سيساهم في صقل
الـ ـمـ ـه ــارات والـ ـم ــواه ــب الـشـبــابـيــة
الـ ـ ـط ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ،وي ـ ـح ـ ـقـ ــق ال ـن ـه ـض ــة
الرياضية الواعدة.

المصري يعود بتعادل ثمين أمام
نهضة بركان في «الكونفدرالية»
القاهرة  -الجريدة
ع ــاد فــريــق ال ـكــرة األول بــال ـنــادي الـمـصــري الـبــورسـعـيــدي إلــى
القاهرة ،بعد تعادل ثمين أمام نظيره نهضة بركان المغربي بدون
أهــداف ،في المباراة التي أقيمت بينهما ،مساء أمس األول ،على
الملعب البلدي لبركان ،ضمن الجولة الثالثة لــدور المجموعات
ببطولة الكونفدرالية اإلفريقية.
ال ـش ــوط األول ج ــاء م ـتــوســط ال ـم ـس ـتــوى ،ول ــم ي ـقــدم الـفــريـقــان
الـمـسـتــوى المنتظر مـنـهـمــا ،واهـتـمــت األج ـهــزة الـفـنـيــة بمنع أي
محاوالت هجومية أو االقتراب من منطقة جزاء كل منهما ،باستثناء
بعض الـمـحــاوالت القليلة مــن جانب نهضة بــركــان ،ولــم يختلف
الحال كثيرا في الشوط الثاني ،الذي جاء أقل في المستوى ،ولم
ينجح هجوم الفريقين في تشكيل أي خطورة تذكر على دفاعات
الناديين.
ورفع المصري رصيده إلى
 5نقاط احتل بها المركز
الـثــانــي فــي المجموعة
ال ـثــان ـيــة خ ـلــف نهضة
ب ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــان ال ـ ـم ـ ـت ـ ـصـ ــدر
برصيد  7نقاط.
ك ــان أب ـنــاء بورسعيد
حققوا الفوز في الجولة
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـل ـ ــى ف ــري ــق
ي ــونـ ـي ــاو دو ســون ـغــو
الموزمبيقي بنتيجة
 2-0بـبــورسـعـيــد ،قبل
التعادل  1-1أمام الهالل
في السودان.
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أودريوزوال يخوض مرانه األول مع الملكي وبيريز يحذره
ةديرجلا
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شارك ألبارو ًأودريوزوال،
المنضم حديثا إلى نادي ريال
مدريد ،في تدريبات فريقه للمرة
األولىّ ،
وعبر عن فخره ًالرتداء
قميص «الملكي» ،مؤكدا أن
هذه الصفقة كانت بمنزلة حلم
تحقق.

خـ ـ ـ ــاض ال ـ ـم ـ ــداف ـ ــع ال ـ ـ ـشـ ـ ــاب ألـ ـ ـب ـ ــارو
أودريــوزوال ،أمس ،مرانه األول مع ريال
مدريد اإلسباني ،وذلك بعد ساعات من
تقديمه كالعب جديد في صفوف الفريق
الملكي.
وكان أودريوزوال ،الذي لم يشارك في
أي م ـب ــاراة مــع (ال روخـ ــا) فــي مــونــديــال
روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،أول الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن ال ــدولـ ـيـ ـي ــن
المنضمين للمران تحت قيادة المدرب
الجديد للميرينغي والسابق للمنتخب
اإلسباني ،جولين لوبيتيغي.
وان ـت ـق ــل ال ــاع ــب الـ ـش ــاب ( 22عــامــا)
م ــن م ــراس ــم ال ـت ـقــديــم م ـب ــاش ــرة لـمـلـعــب
التدريبات بالمدينة الرياضية ،ليكمل
مرانه األول مع زمالئه الجدد بالفريق.
ً
ووفـقــا لما ذكــره الـنــادي عبر موقعه
الــرسـمــي عـلــى اإلن ـتــرنــت ،اقـتـصــر مــران
أمـ ـ ــس عـ ـل ــى بـ ـع ــض ع ـم ـل ـي ــات اإلحـ ـم ــاء
والـضـغــط وتـنــاقــل ال ـكــرة فــي مـســاحــات
ضيقة.
وشارك العب ريال سوسييداد سابقا
فــي ال ـمــران إل ــى جــانــب كــل مــن الــويـلــزي
غــاريــث بـيــل ،والـفــرنـســي كــريــم بنزيمة،
وخ ـي ـس ــوس بــاي ـي ـخــو ،وك ـي ـكــو كــاسـيــا،
ودان ــي سـيـبــايــوس ،وبــورخــا مــايــورال،
وثيو هيرنانديز ،وماركوس يورنتي.
ي ــذك ــر أن أودريـ ـ ـ ـ ــوزوال ت ــأه ــل كــرويــا
ب ـص ـف ــوف ن ــاش ـئ ــي ال ـف ــري ــق ال ـبــاس ـكــي،
وانضم إلى ريال مدريد في الخامس من
يوليو الجاري بعقد ممتد إلى  6مواسم
مقابل نحو  30مليون يورو.
من جهتهّ ،
عبر ألفارو أودريوزوال عن
فخره بالوجود في ريال مدريد ،مؤكدا

أن االنتقال لريال مدريد حلم ألي العب
كــرة قــدم .وقــال لوسائل اإلع ــام" :ظهرت
م ــع ف ــري ــق ســان ـســي ف ــي دوري ال ــدرج ــة
الثانية اإلسباني ،وبعدها قليل شاركت
مع الفريق األول بريال سوسيداد ،وبعد
ذلك لعبت في كأس العالم ،واآلن انا في
حلم ارتداء قميص ريال مدريد ،إنه يوم لن
أنساه .لن أدع هذه الفرصة تمر".
وأص ـبــح أودري ـ ـ ــوزوال ( 22عــامــا) أول
صـفـقــة يـبــرمـهــا ريـ ــال م ــدري ــد اس ـت ـعــدادا
للموسم المقبل بعدما تعاقد النادي معه
مقابل  30مليون يورو ( 35مليون دوالر)،
باإلضافة إلى خمس متغيرات لفريق ريال
سوسيداد.
وأضاف" :أعلم المسؤولية التي تأتي
مع ارتداء هذا القميص ،أعلم كيف يجب
على أي العــب بريال مدريد أن يتصرف
داخــل الملعب وخارحه .سأبذل قصارى
جهدي ،لكي نكمل طريق النجاح".

بيريز يحذر
وك ـ ـ ـ ــان رئ ـ ـيـ ــس ن ـ ـ ـ ــادي ري ـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
فلورنتينو بيريز قد حذر اودريوثوال من
انه سيواجه "تحديا كبيرا في مسيرته"،
وشكره الختياره االنضمام الــى النادي
الملكي.
وص ــرح بـيــريــز خ ــال تـقــديــم الـمــدافــع
الدولي اإلسباني امام الصحافة في وقت
مـتــأخــر م ــن لـيــل االربـ ـع ــاء" :اودري ــوث ــوال
اختار التوقيع مع الـنــادي األكثر تطلبا
(ف ــي ال ـع ــال ــم) ،ول ــن يـنـســى أبـ ــدا أن ري ــال
مدريد ال يستسلم على اإلطالق .نريدك ان

مينوسي يفسخ عقده مع غرناطة
فينيسيوس

ألرض الملعب كمحاربين وقادة".
وم ـ ـ ـ ـ ــع ان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاء ك ـ ـل ـ ـمـ ــة ب ــوغـ ـب ــا
التحفيزيةَّ ،
وجــه جميع الالعبين
ضربة قوية بيدهم في وقت واحد
إلى منضدة أمامهم ،كتأكيد على
تفهمهم لما قاله بوغبا.
وس ـج ــل ب ــوغ ـب ــا الـ ـه ــدف ال ـثــالــث
لفريقه في المباراة النهائية للمونديال
عـ ـل ــى اسـ ـ ـت ـ ــاد ل ــوج ـن ـي ـك ــي ال ـش ـه ـي ــر فــي
العاصمة الروسية (موسكو) ،وقاد الفريق
ببراعة للفوز  4-2على المنتخب الكرواتي،
ليتوج المنتخب الفرنسي باللقب العالمي
للمرة الثانية فــي تــاريـخــه .وك ــان بوغبا حفز
ز م ــاء ه أ يـضــا بكلمة مقتضبة قبل مباراتهم
الصعبة أمــام المنتخب األرجنتيني فــي دور
الـ 16بنفس البطولة ،وفاز المنتخب الفرنسي
(د ب أ)
أيضا .4-3

بوغبا

مبابي يحلم بتكرار الفوز في 2022
قال النجم الفرنسي كيليان مبابي ،العب
المنتخب الفرنسي لكرة القدم ،إنه بدأ يفكر
بالفعل فــي تـكــرار ا لـفــوز بلقب بطولة
ك ـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،الـ ـمـ ـق ــرر
إقامتها فــي قطر  ،2022بعد أن
تـ ِّـوج مــع منتخب بــاده بكأس
العالم  2018في روسيا األحد
الماضي.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ــي
تصريحات لشبكة " تــي إف
 "1اإلذاعية" :إنه شعور فريد
من نوعه .أرغب في تجربته
مرة أخرى .لهذا سنعود في
."2022

تكون سعيدا ،ألنك تحقق حلمك مع هذا
التحدي الكبير في مسيرتك".
وأضــاف "شكرا على اختيارنا .لدينا
فريق كبير سيتم تعزيزه بالعبين رائعين،

والفارو يعرف تماما اين يريد ان يلعب".
وب ــالـ ـع ــودة ال ـ ــى الـ ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي،
أشــار بيريز إلــى أن "أحــدا لم يكن يعتقد
أنـنــا ق ــادرون على اح ــراز لقب المسابقة

واصل فريق برشلونة تدريباته ضمن معسكره التحضيري للموسم
الكروي الجديد ،في ظل غياب العبي الوسط ،رافينيا ألكانتارا وسيرغي
سامبر ،اللذين خضعا لتأهيل خاص داخل منشآت جوان جامبر الرياضية.
وبعد أن حظي الفريق بيوم راحة ،أمس االول ،أجرى امس بقيادة المدرب
إرنستو فالفيردي حصة تدريبية صباحية خلف األبواب المغلقة ،في تمام
الـ 9:30ت م ( 7:30ت ج) بالتوقيت المحلي ،هي السادسة له هذا األسبوع.
ويستعد برشلونة للسفر الثالثاء القادم إلى الواليات المتحدة لخوض
عدة مباريات ودية.
ويعتمد فالفيردي في مرانه على العبين معظمهم من الفريق الرديف،
نظرا ألن الالعبين األساسيين بالفريق األول في راحة حاليا بعد مشاركتهم
مع منتخبات بلدانهم في مونديال روسيا.
وس ـي ــواج ــه ب ــرش ـلــون ــة ن ـظ ـي ــره ت ــوت ـن ـه ــام اإلن ـك ـل ـي ــزي ف ــي بــاســادي ـنــا
(إفي)
(كاليفورنيا) يوم  29الجاري.

انتشار كبير لرسالة بوغبا لزمالئه
في المنتخب
حقق مقطع الفيديو الـمـصــور لــاعــب كرة
القدم الفرنسي بول بوغبا وهو يحفز زمالءه
بالمنتخب الفرنسي قبل ا لـمـبــاراة النهائية
لبطولة كــأس العالم  2018بروسيا انتشارا
هائال على مواقع التواصل االجتماعي عبر
اإلنترنت.
وشاهد وشارك مئات اآلالف من المشجعين
هــذا المقطع المصور على وســائــل التواصل
االج ـت ـمــاعــي ،وال ـ ــذي يـظـهــر ف ـيــه دور بــوغـبــا
القيادي في المنتخب الفرنسي ،وقدرته على
تحفيز زمالئه قبل النهائي العالمي.
وكان بوغبا َّ
وجه رسالة حماسية ،من خالل
كلمته إ لــى ز مــا ئــه بالمنتخب الفرنسي قبل
خوض المباراة النهائية.
وظ ـهــر بــوغـبــا ف ــي الـمـقـطــع ال ـم ـصــور وهــو
يـحـفــز زم ـ ــاء ه ،ق ــائ ــا" :أريـ ــد ك ــل الفرنسيين
الذين يشاهدون هذا النهائي أن يتذكروا هذه
األمـسـيــة؛ أطفالهم وأحـفــادهــم .أري ــد أن ننزل

أودريوزوال

برشلونة يواصل تدريباته

ريال مدريد يدرس إمكانية
إعارة فينيسيوس
تدرس إدارة نادي ريال مدريد إعارة العبها
البرازيلي المنضم حديثا للفريق ،فينيسيوس
جونيور ،وفق ما ذكرت تقارير إخبارية.
وأ بـ ـ ــرزت ص ـح ـي ـفــة أوك ا ل ـي ــو م ـي ــة ،أن إدارة
"الملكي" ال تعارض فكرة إ عــارة فينيسيوس،
شرط أن يكون قريبا من العاصمة اإلسبانية،
م ـثــل :خ ـي ـتــافــي ،لـيـغــانـيــس أو راي ــو فــايـكــانــو،
ليخوض الكثير مــن ا لــد قــا ئــق ،و ي ــزداد نضجا
في دوري الدرجة األولى.
و كــان فينيسيوس ،ا لــذي أكمل قبل أسبوع
عــامــه الـ ـ ــ ،18ان ـضــم ل ـلــريــال رس ـم ـيــا ب ــداي ــة من
الـصـيــف الـحــالــي ،رغــم أنــه كــان وقــع عـلــى عقد
مــع ا لـفــر يــق فــي مــا يــو  2017مـقــا بــل  45مليون
يورو ،لكن لم يتمكن النادي ،بطل أوروبا ،من
الحصول على خدماته حينها ،ألنه كان
دون السن القانونية لالنتقال الدولي،
وفق لوائح الفيفا.
(إفي)
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وأضاف العب باريس سان جرمان ،أن العب
النخبة يتعين عليه أن يضع أهدافا جديدة.
وتابع" :نريد أن نفوز قبل بطولة كأس
العالم بـ (يورو  .)2020أن تكون العبا
في أفضل المستويات يعني أنه ال
يجب أن ترضى بما حققته فقط،
لكن بتحقيق المزيد".
وك ـ ــان م ـب ــاب ــي ،ال ـ ــذي سـجــل
هــدفــا ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة
لمونديال  2018أمام كرواتيا،
تم اختياره كأفضل العب في
البطولة ،لكنه أيضا كان من
ب ـيــن أف ـض ــل الع ـب ــي الـبـطــولــة
التي أقيمت في روسيا.
(د ب أ)

توصل قلب الدفاع األوروغــوايــانــي ،هرنان مينوسي ،إلى اتفاق مع
غــرنــاطــة ،لفسخ تـعــاقــده مــع ال ـنــادي اإلس ـبــانــي ،وال ــذي ك ــان يربطهما
لنهاية الموسم المقبل .ما) أحد العبي التشكيل الحالي لغرناطة منذ
ضمه الصيف الماضي ،بناء على طلب المدير الفني للنادي األندلسي
وقتها ،خوسيه لويس أولترا ،بهدف العودة لألضواء بعد الهبوط في
موسم .2017/2016

االوروبية للعام الثالث تواليا .نجاحنا
اص ـ ـبـ ــح م ـم ـك ـن ــا ب ـس ـب ــب روح الـ ـف ــري ــق،
وبسبب قيمنا ،ونحن واعــون لمستوى
االلتزام الذي نطالب به" .وتجنب رئيس

النادي الملكي ذكر ،ولو مرة واحدة ،اسم
الفرنسي زين الدين زيدان ،الذي كان وراء
هذا االنجاز غير المسبوق بالنسبة إلى
(إفي)
أي مدرب آخر.

فالنسيا يتفق مع مارسيلينو على تمديد عقده
ك ـ ـ ـشـ ـ ــف ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ف ــالـ ـنـ ـسـ ـي ــا
اإلسـ ـب ــان ــي ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،أم ــس
األول ،عن توصله إلى اتفاق مع
مــارسـيـلـيـنــو جــارس ـيــا تـ ــورال،
المدير الفني للفريق ،بتمديد
عقده حتى عام .2020
وكان العقد األصلي للمدرب،
الـ ــذي ت ــم تــوقـيـعــه م ـنــذ أش ـهــر،
ينتهي فــي يــو نـيــو  ،2019قبل
أن ي ـتــم االتـ ـف ــاق ع ـلــى تـمــديــده
لعام آخر.
وأكــد ماتيو ألماني ،المدير
التنفيذي للنادي ،قبل أسابيع
أن ه ـن ــاك رغ ـب ــة م ـت ـبــادلــة بين
الطرفين لتمديد العقد ،ولكنه
ب ـي ــن أن الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة لــم
تكن مناسبة لذلك بسبب فترة
اإلج ــازة الصيفية ،مشيرا إلى
أنهم سيبدأون عملية التفاوض
ً
بدءا من سبتمبر المقبل.
وأبـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـن ـ ــادي فـ ــي ب ـيــانــه
"رضـ ــاه الـشـخـصــي" ع ــن إتـمــام
هذا االتفاق الجديد ،مؤكدا عقد
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي إلع ـ ــان هــذا

مدرب فالنسيا مارسيلينيو
األمــر ،في حضور مارسيلينو
وأنيل ميرثي ،رئيس النادي.
وتــولــى مارسيلينو تــدريــب
"ال ـخ ـف ــاف ـي ــش" ب ــداي ــة ال ـمــوســم
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي وقـ ـ ــادهـ ـ ــم لـتـحـقـيــق

ال ـ ـمـ ــركـ ــز الـ ـ ــرابـ ـ ــع ف ـ ــي ال ـل ـي ـغ ــا،
والمشاركة في دور المجموعات
بدوري األبطال الموسم المقبل.
(إفي)

 ...ومورينيو :المونديال سيعطي بوغبا دفعة معنوية
اع ـ ـت ـ ـبـ ــر م ـ ـ ـ ـ ــدرب م ــان ـش ـس ـت ــر
يــونــايـتــد ،وصـيــف بطل ال ــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم ،البرتغالي
ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو ،أم ــس األول،
فـ ـ ــوز العـ ـ ــب الـ ــوسـ ــط ال ـف ــرن ـس ــي
بــول بوغبا بـكــأس العالم 2018
سيعطيه د ف ـعــة مـعـنــو يــة هائلة
لتكرار العروض التي قدمها مع
منتخب بالده.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ــوغـ ـ ـ ـب ـ ـ ــا ع ـ ــرض ـ ــة
لالنتقادات بسبب عروضه
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـي ـ ـبـ ــة فـ ـ ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف
مانشستر يونايتد ،إذ وجد
ً
نفسه احـتـيــاطـيــا فــي القسم
الثاني من الموسم.
وانتقدته الصحافة الفرنسية
ً
أيـ ـض ــا ب ـس ـبــب ت ــراج ــع م ـس ـتــواه
السـيـمــا ف ــي ال ـم ـبــاريــات الــوديــة
ً
اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـك ــأس ال ـع ــال ــم ،لكنه
سـ ــاهـ ــم بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي رف ــع
منتخب ب ــاده الـكــأس العالمية
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ت ــاريـ ـخ ــه
ً
خصوصا بعد تألقه في نصف
النهائي والمباراة النهائية ضد

مورينيو
ً
بلجيكا وكــروات ـيــا تــوال ـيــا ،وقــد
سجل في مرمى األخيرة الهدف
الثالث (.)4-2
وقال مورينيو ،في أول مؤتمر
صحافي هذا الموسم على هامش

المعسكر الذي يقيمه الفريق في
لوس أنجلس األميركية في غياب
عدد كبير من العبيه األساسيين
لمشاركتهم فــي مــونــديــال 2018
فــي روسـيــا" :عندما تحرز كأس

الـعــالــم ال بــد أن يــرتــد عليك ذلك
ً
إي ـج ــاب ــا .إن ــه أم ــر رائـ ــع ومـمـتــاز
ألي العب".
وتابع "عدد كبير من الالعبين
لم تسنح لهم فرصة الفوز باللقب
أو أن منتخبات بــاد هــم ليست
قــويــة .بالنسبة إلــى بــول ،أعتقد
أن ـهــا ك ــأس ال ـعــالــم األول ـ ــى الـتــي
شارك وفاز فيها وال بد أن يرتد
ً
عليه ذلك إيجابا".
وأضـ ــاف "آم ــل أن يفهم لـمــاذا
ً
ك ـ ــان ج ـ ـيـ ــدا فـ ــي ال ـق ـس ــم ال ـث ــان ــي
مــن الـبـطــولــة (ك ــأس ال ـعــالــم) .في
ً
النهائي كان رائعا بكل بساطة".
ويغيب عن معسكر مانشستر
يــو نــا يـتــد بأكمله تسعة العبين
أساسيين لعودتهم متأخرين من
كأس العالم ،لكن الثالثي المؤلف
من الحارس اإلسباني دافيد دي
خيا ،الصربي نيمانيا ماتيتش
ً
والبرازيلي فريد المنتقل حديثا
إل ــى ص ـفــوف ال ـفــريــق ،سيلتحق
بــالـمـعـسـكــر األم ـيــركــي األس ـبــوع
المقبل ،حسب مورينيو.

ً
تشلسي يعين اإليطالي زوال مساعدا لساري
عين نــادي تشلسي اإلنكليزي أمــس األول العبه السابق اإليطالي
جانفرانكو زوال مساعدا لمواطنه المدير الفني ماوريتسيو ســاري،
ليعيد بذلك النادي اللندني زوال الى ملعب "ستانفورد بريدج" الذي
أمضى فيه  7مواسم.
وكان زوال ( 52عاما) دافع عن ألوان تشلسي بين  1996و ،2003وسجل
 80هدفا بينها هدف الفوز في نهائي مسابقة كأس الكؤوس االوروبية
(الغيت الحقا) عام  1998على شتوتغارت األلماني على ملعب راسوندا
في العاصمة السويدية ستوكهولم.
كما أحــرز مع الفريق اللندني كــأس السوبر االوروبـيــة ،ولقبين في
كأس انكلترا ،وآخر في كأس الرابطة ،وسحبت ادارة النادي القميص
رقم  25الخاص بزوال من التداول تكريما لالعب االيطالي بعد رحيله.
وقال زوال عن عودته" :بالنسبة الي ،انه امر رائع .أنا على استعداد
تام للعمل بجد ألنه سيكون تحديا صعبا ،لكني سعيد لوجودي هنا،
وأن أعمل بجد مع ماوريتسيو لنكون ناجحين".
واضاف" :سيكون عظيما النجاح مع ماوريتسيو والنادي ،وسأبذل
قصارى جهدي في منصبي الجديد ،كما فعلت في الماضي كالعب.
أتطلع بشغف لخوض هذا التحدي وهذه المغامرة الجديدة التي آمل
ان ابدأها بشكل جيد".
ولعب زوال ايضا مع فريقي نابولي وبارما االيطاليين ،وخاض 35
مباراة مع المنتخب االيطالي سجل فيها  10اهداف.
وتولى تدريب وستهام وواتفورد وبرمنغهام سيتي االنكليزية ،ورحل
عن االخير في  2017مع دخوله دائرة الخطر والهبوط الى الدرجة االولى.

اإليطالي زوال

ةديرجلا
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رياضة

هاميلتون يسعى للثأر
على أرض منافسه فيتل
سيكون السائق البريطاني
هاميلتون على موعد مع منافسة
من نوع خاص أمام األلماني
فيتل في سباق جائزة ألمانيا
الكبرى ،بعد غد.

يعتزم بطل العالم البريطاني
لـ ـ ــويـ ـ ــس ه ـ ــامـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــون ،س ــائ ــق
م ــرسـ ـي ــدس ،ال ـ ـفـ ــوز ع ـل ــى أرض
م ـن ــاف ـس ــه الـ ـمـ ـب ــاش ــر عـ ـل ــى لـقــب
السائقين ،األلماني سيباستيان
فيتل (فـ ـي ــراري) ،عـنــدمــا يتوجه
ل ـخ ــوض غ ـم ــار ج ــائ ــزة ألـمــانـيــا
الكبرى ،المرحلة الحادية عشرة
م ــن ب ـط ــول ــة ال ـع ــال ــم ل ـل ـفــورمــوال
واح ـ ــد ،وال ـت ــي ت ـقــام ع ـلــى حلبة
هــوكـنـهــايــم خ ــال عـطـلــة نـهــايــة
األسبوع الجاري.
وكـ ـ ـ ـ ــان فـ ـيـ ـت ــل فـ ـ ـ ــرض ن ـف ـســه
فـ ــي عـ ـق ــر دار سـ ــائـ ــق "األس ـ ـهـ ــم
الفضية" خالل جائزة بريطانيا
الكبرى ا لـتــي أقيمت على حلبة
س ـي ـل ـفــرس ـتــون ق ـبــل أس ـبــوع ـيــن،
واضعا حــدا لهيمنة هاميلتون
ع ـلــى ال ـمــركــز األول ف ــي األعـ ــوام
األربعة األخيرة.
وس ـمــح ال ـفــوز عـلــى األراض ــي
البريطانية لفيتل ،بزيادة تقدمه
في صدارة السائقين إلى  8نقاط
عن هاميلتون ( 171مقابل ،)163
كـمــا زادت ف ـي ــراري تـقــدمـهــا في
صدارة الصانعين أمام مرسيدس
إلى  20نقطة ( 287مقابل .)267
ويــأمــل فـيـتــل ،ال ــذي ُول ــد على
ُبـ ـع ــد  40ك ـي ـل ــوم ـت ــرا مـ ــن حـلـبــة
هوكنهايم ،وشــاهــد فــي صغره
أول سـ ـب ــاق لـ ـلـ ـف ــورم ــوال واحـ ــد
ع ـل ــى هـ ــذه ال ـح ـل ـبــة بـ ــالـ ــذات ،أن
يحقق فوزه الثاني على التوالي

والـ ـخ ــام ــس ه ـ ــذا ال ـم ــوس ــم بـعــد
س ـبــاقــات أس ـتــرال ـيــا والـبـحــريــن
وكـنــدا وبريطانيا ،قبل التوجه
لقضاء العطلة الصيفية.
وح ـق ـق ــت ف ـ ـيـ ــراري الـ ـف ــوز فــي
هــوكـنـهــايــم لـلـمــرة األخ ـي ــرة عــام
 2012م ـ ــع س ــا ئـ ـقـ ـه ــا حـ ـيـ ـن ــذاك
اإلسباني فرناندو ألونسو.

اشتعال الحرب الكالمية
واش ـت ـع ـلــت ال ـح ــرب الـكــامـيــة
بين فيراري ومرسيدس عندما
صــرح مدير الحظيرة اإليطالية
ماوريتسيو اريفابيني في ختام
ج ــائ ــزة بــريـطــانـيــا ال ـك ـب ــرى ،أنــه
يـتــوجــب عـلــى فــريــق مــرسـيــدس
أن يـ ـشـ ـع ــر بـ ــال ـ ـخ ـ ـجـ ــل ،ب ـس ـبــب
االنتقادات التي وجهها لفريقه.
وج ــاء ك ــام الـمــديــر اإليـطــالــي
ردا على تصريح المدير التقني
لـ"مرسيدس" جايمس أليسون،
الـ ـ ــذي اع ـت ـب ــر أن الـ ـ ـح ـ ــوادث فــي
الـ ـلـ ـف ــات االف ـت ـت ــاح ـي ــة ل ـس ـبــاقــي
ف ــرنـ ـس ــا وبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا ،والـ ـت ــي
ن ـج ــم ع ـن ـه ــا اصـ ـ ـط ـ ــدام فـ ـي ــراري
بمرسيدس ،ال يمكن تفسيرها
س ـ ــوى ب ــأن ـه ــا "م ـت ـع ـم ــدة وغ ـيــر
كفوءة".
وعـ َّـبــر هاميلتون عــن غضبه،
ب ـعــد اصـ ـط ــدام كـيـمــي راي ـكــونــن
(فيراري) به في اللفة االفتتاحية
على حلبة سيلفرستون ،بكلمات

فيتل سائق فيراري وهاميلتون سائق مرسيدس
ح ــادة ،قبل أن يـتــراجــع ،ويصف
فـ ــورة غ ـض ـبــه ،ب ـعــدمــا اسـتـقــرت
األجواء ،بـ"الغباء".
ل ـك ــن الـ ـح ــرب ال ـك ــام ـي ــة ال ـتــي
استعرت بين الفريقين أ شــارت
بشكل واض ــح إل ــى ح ــدة التوتر
بـ ـي ــن الـ ـحـ ـظـ ـي ــرتـ ـي ــن األلـ ـم ــانـ ـي ــة
واإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،وب ـي ــن الـســائـقـيــن
هــامـيـلـتــون وفـيـتــل ف ــي ال ـصــراع
على لقبي الصانعين والسائقين.
ول ـ ـ ــم ي ـس ـب ــق ل ـف ـي ـت ــل أن ف ــاز
بـلـقــب س ـبــاق بـ ــاده ع ـلــى حلبة
ه ــوكـ ـنـ ـه ــاي ــم ،كـ ـم ــا ال ي ـت ـض ـمــن
سجله ســوى الـفــوز مــرة واحــدة
في ألمانيا ،وتحديدا على حلبة
ن ــورب ــورغ ــري ـن ــغ عـ ــام  2013مــع
فريقه الـســابــق ريــد بــول -ريـنــو،

فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ــرض ه ــامـ ـيـ ـلـ ـت ــون
نفسه بهوكنهايم عــا مــي 2008
ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان يـ ــدافـ ــع عـ ــن أل ـ ــوان
ماكالرين-مرسيدس و 2016مع
فريقه الـحــالــي ،وهــو يبحث عن
انـتـصــاره الــرابــع عـلــى األراض ــي
األلمانية ،بعد فــوزه على حلبة
ن ــورب ــورغ ــري ـن ــغ عـ ــام  2011مــع
ماكالرين أيضا.
ويـ ـت ــوج ــب عـ ـل ــى م ــرس ـي ــدس
أن تـ ـطـ ـل ــق م ـ ـ ـجـ ـ ــددا "احـ ـصـ ـن ــة
ماكينتها" ،بهدف الصعود إلى
أعلى عتبة على منصة التتويج،
ب ـعــد خ ـي ـبــات األمـ ــل الـمـتــاحـقــة
منذ سباق النمسا ،حيث واجه
ال ـفــريــق أول ان ـس ـحــاب مـ ــزدوج،
بسبب مشاكل ميكانيكية منذ

عودته إلى الفورموال واحد عام
.2010
وذك ـ ـ ـ ــر ه ــامـ ـيـ ـلـ ـت ــون ،الـ ـف ــائ ــز
بسباقات أذربـيـجــان وإسبانيا
وفرنسا ،أن منافسه فيتل الذي
يتقدم عليه حاليا بفارق  8نقاط،
كان يتقدم عليه أيضا بعد مرور
 10جوالت العام الماضي بفارق
نقطة يتيمة.
و فــي النمسا ،انتهت سلسلة
مـ ــن  33سـ ـب ــاق ــا عـ ـل ــى الـ ـت ــوال ــي
لـ ـلـ ـس ــائ ــق ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي ض ـمــن
ترتيب النقاط ،وهو رقم قياسي
ي ـت ـق ــاس ـم ــه م ـ ــع األل ـ ـمـ ــانـ ــي نـيــك
هايدفيلد.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ق ــال الـنـمـســوي
تــوتــو وولـ ــف مــديــر مــرس ـيــدس:

"الذهاب إلى هوكنهايم يشعرك
دائما وكأنك تذهب إلى المنزل.
ال تبعد الحلبة سوى  90دقيقة
عــن المقر الرئيسي لدايملر في
شتوتغارت".
وأكد وولف في الوقت ذاته ما
يسعى إليه الجميع في الفريق
وعشاق "األسهم الفضية" ،معتبرا
أن فريقه "سيحارب بقوة ليس
فقط من أجل تقديم االستعراض
الجيد ألصدقائنا وعشاقنا في
هوكنهايم ،لكن أيـضــا نــأمــل أن
نحقق أفضل النتائج".
ودخ ــل وول ــف فــي جــدل عقيم
بعد فــوز فـيــراري في بريطانيا،
قبل أن يعمد إلــى إجــراء تحليل
عام ألداء فريقه في جوائز فرنسا

البريطاني توماس بطل المرحلة الـ  ١١والقميص األصفر
أحرز الدراج البريطاني جيراينت توماس
المركز األول في المرحلة الحادية عشرة من
طــواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية،
أم ــس األول ،وان ـتــزع القميص األص ـفــر من
البلجيكي غريغ فان افرمايت بعد أن تصدر
الترتيب العام.
ووصل سائق فريق "سكاي" وحيدا إلى
خ ــط الـنـهــايــة لـلـمــرحـلــة الـثــانـيــة ف ــي جـبــال
األلب الفرنسية بين البرفيل وقمة الروزيير،
ال ـم ـم ـتــدة ع ـلــى م ـســافــة  108.5ك ـل ــم ،بــزمــن
 3.29.36ساعات بمعدل سرعة وسطي 31.1
كـلــم/ســاعــة ،متقدما ب ـفــارق  20ثــانـيــة على
الهولندي طوم دوموالن (صنويب) ،وزميله
قائد فريق سكاي مواطنه كريس فروم ،بطل
الطواف أربع مرات.
وانـ ـت ــزع ت ــوم ــاس ص ـ ــدارة الـمـتـســابـقـيــن
ف ــي آخ ــر 300م م ــن اإلس ـبــانــي مـيـكــل نيفي
(ميتشلتون) الذي اكتفى بالمركز الخامس
بفارق  22ثانية ،بينما تميزت هذه المرحلة
بعدم انسحاب أي متسابق.
ووجه توماس ضربة مزدوجة لمنافسيه،
السيما المرشحين منهم للفوز باللقب على
غرار الفرنسي رومان بارديه ،والكولومبي
ن ــاي ــرو كــوي ـن ـتــانــا ،واإلي ـط ــال ــي فينتشنزو
نيبالي ،والسلوفيني بــر يـمــوز روغليتش

جانب من منافسات المرحلة الحادية عشرة

الفرنسي بافار يقترب من بايرن ميونيخ
يــأمــل ن ــادي بــايــرن ميونيخ أن يستفيد مــن خــدمــات المدافع
ً
الــدولــي الـفــرنـســي بـنـجــامــان بــافــار ،ال ــذي وق ــع ع ـقــدا مـعــه خــال
ً
مونديال روسيا  2018لالنضمام إليه عام  ،2019بــدء ا من هذا
الـصـيــف ،كـمــا أك ــدت أم ــس" ،إس دبـلـيــو آر" الـمـحـطــة اإلذاع ـي ــة -
التلفزيونية األلمانية.
وتــوصــل فريقا شتوتغارت وبــايــرن إلــى اتـفــاق أولــي يقضي
بــان ـت ـقــال ب ـطــل ال ـعــالــم إل ــى ب ــاف ــاري ــا ال ـمــوســم ال ـم ـق ـبــل .وتــرتـكــز
ً
ً
المحادثات حاليا على انضمام بافار إلى بايرن بدء ا من فصل
الصيف ،كما ذكرت "أس دبليو آر" دون أن تكشف مصادرها.
ً
ويتضمن عقد بــافــار ،البالغ  22عــامــا ،الــذي يدافع عن ألــوان
ً
شتوتغارت منذ  ،2016بندا يسمح له بالرحيل عام  2019مقابل
 35مليون يورو .ولم يعلق شتوتغارت أو بايرن على ما تناقلته
وســائــل اإلع ــام ،بينما كــانــت مجلة "كـيـكــر" األلمانية الواسعة
ً
االنـتـشــار ،أك ــدت ســابـقــا أن انـتـقــال الــاعــب الفرنسي سيحصل
موسم .2020-2019
ً
وفي أول حديث له عن مستقبله بعد عودته من روسيا متوجا
بكأس العالم مع منتخب بالده قال بافار" :سنرى ،حاليا أنا في
شتوتغارت ،وال أعرف أين ستكون وجهتي المقبلة .أنا سعيد
ً
ً
جدا ،جدا في شتوتغارت".
وذك ــر بــافــار الجميع أن هــدفــه األســاســي هــو الـفــوز بمسابقة
دوري أبطال أوروبا.
وكان المدير الرياضي في فريق شتوتغارت ميكايل ريشكه
صرح في وقت سابق أن النادي غير مستعد للتخلي عن مدافعه

أتلتيكو يكشف
عن قميصه الثاني

ً
هذا الموسم ،علما أن عقد الفرنسي يمتد حتى عام  ،2021وقال
ً
ً
"سنتخلى طوعا عن الكثير من المال لو خاض موسما إضافيا
معنا".
ً
ووفقا لبعض وسائل اإلعالم يقدر سعر بافار ،الذي تألق في
ً
مونديال روسيا مع منتخب "الديوك" وسجل هدفا من تسديدة
رائعة في مرمى األرجنتين ( )4-3في الدور ثمن النهائي ،بحوالي
 40مليون يورو.

ك ـ ـشـ ــف ن ـ ـ ـ ـ ــادي أتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو مـ ــدريـ ــد
اإلسـبــانــي أمــس عــن القميص الثاني
لـلـفــريــق ل ـمــوســم  ،2019-2018وك ــان
الـلــون األزرق الفاتح مــع درجــة داكنة
من نفس اللون للسروال ،هو التغيير
األبرز للزي.
وأظـ ـ ـه ـ ــرت الـ ـ ـص ـ ــور ،الـ ـت ــي ن ـشــرهــا
ال ـ ـنـ ــادي ع ـب ــر م ــوق ـع ــه ال ــرس ـم ــي عـلــى
اإلنترنت ،القميص الثاني للفريق بلون
أزرق سماوي مع شعار الراعي باللون
األحمر ،في حين تم استخدام األزرق
الداكن للكمين والسروال.
وأبــرزت الشركة التي صممت الزي
الجديد أن األزرق "مرتبط بأتلتيكو
م ـن ــذ نـ ـش ــأت ــه" ،وك ـث ـي ــرا م ــا اس ـت ـخــدم
للقمصان الـثــانـيــة لـلـفــريــق ،فــي حين
اع ـت ـب ــرت أن اس ـت ـخ ــدام درج ـت ـي ــن في
الـ ـقـ ـمـ ـي ــص "ي ـ ـع ـ ـبـ ــر عـ ـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــة
العصرية للنادي".
(إفي)

تشامبرالين سيغيب عن غالبية الموسم المقبل
أعـلــن ن ــادي ليفربول اإلنكليزي
ل ـ ـ ـكـ ـ ــرة ا ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم ،أ م ـ ـ ـ ــس األول ،أن
الع ـ ــب وسـ ـط ــه ال ـي ـك ــس أوك ـس ــاي ــد
تشامبرالين ،الــذي َّ
تعرض إلصابة
ب ــأوت ــار ركـب ـتــه الـيـمـنــى ف ــي أبــريــل
حرمته من المشاركة في مونديال
روسيا ،سيغيب عن القسم األكبر
من موسم .2019-2018
وأك ـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــدرب األل ـم ــان ــي
لوصيف بطل دوري أبطال
أوروبـ ــا ،يــورغــن ك ـلــوب ،أن
الدولي اإلنكليزي ( 24عاما)
الذي التحق بليفربول الصيف
الـمــاضــي قــادمــا مــن أرس ـنــال،

ِّ
سيكرس موسمه "للتعافي واستعادة
اللياقة".
وت ـ ـعـ ـ َّـرض ت ـش ــام ـب ــرالي ــن إلص ــاب ــة
ش ــدي ــدة خ ــال ذهـ ــاب نـصــف نهائي
الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ض ـ ــد روم ـ ــا
اإليـ ـط ــال ــي ،واضـ ـط ــر إلجـ ـ ــراء عملية
جراحية.
وأض ــاف كـلــوب" :مــن الـيــوم التالي
لإلصابة ،كنا نعرف جيدا مدة غياب
تشامبرالين" ،مشيرا إلى أن التفاصيل
حول فترة الغياب لم تكشف بناء على
طلب الالعب "بهدف عدم التأثير على
نهاية موسم" الفريق األحـمــر ،وقبل
خــوض نهائي دوري أبـطــال أوروب ــا

الــذيــن وص ـلــوا مـتــأخــريــن عـنــه ب ـفــارق نحو
دقيقة ،وشهدت الكيلومترات ال ــ 5االخيرة
زيادة في السرعة من جانب توماس وفروم،
ولم يستطع الطامحون اآلخــرون المقاومة
فتساقطوا الواحد تلو اآلخر.
وت ـصــدر تــومــاس الـتــرتـيــب ال ـعــام بـفــارق
 1:25دقـيـقــة ام ــام ف ــروم ،وتـمـســك دوم ــوالن
بــال ـمــركــز ال ـثــالــث (بـ ـف ــارق  1:44د) ،وص ــار
نيبالي رابعا (بفارق  2:14د).
وتراجع بارديه إلى المركز الثامن بفارق
نحو ثــاث دقــائــق ،عــازيــا ذلــك الــى ارتكابه
خطأ كبيرا عندما لم يقم بردة فعل مناسبة
على هجوم األيرلندي دان مارتن ،ومن خلفه
فروم قبل  3كيلومترات من خط النهاية.
وتصدر توماس ( 32عاما) الترتيب العام،
وارتدى القميص األصفر اربعة أيام في بداية
طواف  ،2017لكنه لم يكن في عداد الدراجين
الـ 167الذين انهوا السباق.
وكـ ـ ـ ــان الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي مـ ـ ـ ــارك غ ــاف ـن ــدي ــش
(دايـمـنـشــن دات ــا) أكـبــر الـخــاســريــن فــي هذه
الـمــرحـلــة ال ـتــي أنـهــاهــا فــي الـمــركــز االخـيــر
وبتأخير وصــل الــى  1.05:33ساعة بفارق
كبير عــن الـحــد االقـصــى الممنوح مــن قبل
المنظمين ( 31:27د ق ـي ـقــة) ،فــا سـتـبـعــد من
المنافسة.

(خ ـســر أم ــام ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي
.)1-3
وت ــاب ــع" :ت ـعــاف ـيــه ب ــدأ بـشـكــل رائ ــع
ل ـل ـغــايــة .وإذا م ــا رأيـ ـن ــاه ي ـع ــود إلــى
الـ ـم ــاع ــب الـ ـم ــوس ــم الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ف ـه ــذا
سيكون بمثابة مكافأة لنا" ،مشددا
على "الصبر".
وعـ ـ ــزز ل ـي ـف ــرب ــول خ ــط وسـ ـط ــه مــع
قدوم البرازيلي فابينيو من موناكو
الـفــرنـســي ،والـغـيـنــي نــابــي كـيـتــا من
اليـ ـب ــزي ــغ األل ـ ـمـ ــانـ ــي ،وال ـس ــوي ـس ــري
شـيــردان شاكيري مــن ستوك سيتي
اإلنكليزي.

والنمسا وبريطانيا الكبرى التي
أقيمت في غضون ثالثة أسابيع
متتالية.
وبــإمـكــان األس ـتــرالــي وزميله
ال ـهــول ـنــدي م ــاك ــس فـيــرشـتــابــن،
الفائز بسباق النمسا هذا العام،
أن يلعبا دور "الحكم" على حلبة
هوكنهايم العصرية التي لم تعد
تـتـطـلــب س ــرع ــات ق ـص ــوى ،بعد
إدخ ـ ــال ال ـعــديــد م ــن الـتـعــديــات
عليها منذ عام .2002
وتـعــود حلبة هوكنهايم إلى
روزنامة بطولة العالم للفورموال
واح ـ ـ ـ ـ ــد ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا غ ـ ــاب ـ ــت ال ـ ـعـ ــام
الـمــاضــي ،وتمت إضــافــة منطقة
"دي آر اس" ثالثة من أجل تسهيل
عمليات التجاوز.

االتحاد األرجنتيني لم
يبحث عن مدرب جديد
أعلن االتـحــاد األرجنتيني لكرة الـقــدم ،أمــس األول،
أن ــه لــم يـبــدأ بـعــد "أي ت ـحــرك" لـلـتــواصــل مــع أي مــدرب
لخالفة خــورخــي ســامـبــاولــي ،ال ــذي أقـيــل مــن منصبه
األحد الماضي.
ون ـش ــر االتـ ـح ــاد الــات ـي ـنــي ،ف ــي ب ـي ــان ع ـبــر حـســابــه
بـ"تويتر"" :يعلن االتحاد األرجنتيني لكرة القدم أنه لم
يبدأ حتى اآلن أي مفاوضات مع أي مــدرب .سيدرس
مـجـلــس إدارة االت ـح ــاد ال ـخ ـطــوات المستقبلية خــال
اجتماعه المقبل نهاية الشهر الجاري".
وكان االتحاد األرجنتيني أقال سامباولي من تدريب
عقب اإلقصاء المبكر من مونديال روسيا
المنتخب األول ُ
 2018من الدور ثمن النهائي على يد فرنسا (.)3-4
بينما زعمت الصحف المحلية ،أن دييغو سيميوني
وري ـك ــاردو غــاريـكــا ومــارسـيـلــو غــايــاردو وماوريسيو
بــوكـيـتـيـنــو وخــوس ـيــه بـيـكــرمــان وخ ــورخ ــي ألـمـيــرون
وماتياس ألميدا ،من بين األسماء المرشحة لتدريب
"األلبيسيليستي".
على جانب آخر ،قالت مصادر من داخل االتحاد إن
هناك مقترحا لتولي بيكرمان أو ألخياندرو سابيال،
ال ــذي ق ــاد األرجـنـتـيــن فــي مــونــديــال  2014بــالـبــرازيــل
وحصد المركز الثاني حينها ،لمنصب المدير الرياضي
للمنتخب ،والذي يشغله اآلن خورخي بوروتشاجا.
(إفي)

ديشامب باق
مع الديوك حتى ٢٠٢٢
أكــد رئيس االتـحــاد الفرنسي لكرة الـقــدم ،نويل لو
جريه ،أمس ،أن ديدييه ديشامب باق في منصبه كمدير
فني للمنتخب الوطني حتى عام  ،2022كما ينص عقده.
ً
وردا على سؤاله حول الشائعات بشأن إقالة ديشامب،
السيما قبل فوز "البلوز" بمونديال روسيا  ،2018أكد
لــو جــريــه فــي مقابلة مــع قـنــاة (بــي إف إم تــي فــي) أن
"ديدييه سيظل في منصبه حتى عام  .2022أنا نفسي
باق حتى ."2022
وعــن إمكانية تولي الفرنسي زيــن الدين زيــدان
لإلدارة الفنية لمنتخب "الديوك" أكد
رئيس االتـحــاد أن الـمــدرب السابق
لريال مدريد لم يبد رغبته في قيادة
"البلوز".
وأوضح "لم تصل إلي أي معلومات
عن رغبة منه (زيدان) في تدريب المنتخب".
وأشاد رئيس االتحاد بديشامب قائال إنه "رجل
دؤوب" وال يترك مساحة "لــارتـجــال" ،وهنأه على
الفوز بالمونديال.
(إفي)

لويس إنريكي :يمكن تطوير أسلوب اللعب
أكد المدرب لويس إنريكي أثناء تقديمه أمس كمدير
فني جديد لمنتخب إسبانيا لكرة القدم ،في مدينة "الس
روثــاس" الرياضية بمدريد ،أنه لم يتحدث مع الالعبين
حتى اآلن ،وأبرز إمكانية "تطوير أسلوب اللعب الحالي"
لـ"ال روخا".
وقــال المدرب السابق لفريق برشلونة "يمكن تطوير
أسـلــوب اللعب .لقد خضت هــذه التجربة فــي نــاد عظيم
يحظى بالعبين مدهشين ،يجب منح ا لــا عــب أسلحة.
سنكون نجوما مع الكرة وسأدعم هذه الفكرة بتفاصيل
دقيقة".
وأضــاف "على سبيل المثال ،سأسعى لــزيــادة الضغط
عقب فقدان الكرة ،كما ينبغي العمل على تلقي أهداف أقل
ويجب خلق مزيد من الفرص للتسجيل .لن أقوم بشيء لم
يرغب أسالفي في القيام به .المنتخب يجب أن يلعب كفريق".
(إفي)

لويس إنريكي

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

سنترال الجليب ...قوارض وجرذان
تـ ـع ـ ّـرض س ـن ـت ــرال جليب
الشيوخ لهجمة شرسة من
ال ـ ـقـ ــوارض وال ـ ـجـ ــرذان على
م ـك ــات ــب ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ،األم ــر
ال ــذي أث ــار الــرعــب والـخــوف
فـ ــي نـ ـف ــو سـ ـه ــم ،وأدى إ ل ــى
إرباك السنترال ،السيما مع
إحـ ـج ــام ب ـعــض الـمــوظـفـيــن
عــن ال ـ ــدوام ،بسبب انتشار
الجرذان بكثافة في المبنى.
وقالت مصادر لـ"الجريدة"
إن ال ـم ــوظ ـف ـي ــن اس ـت ـغ ــاث ــوا
ب ــالـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن ل ـم ـح ــارب ــة
ه ــذه الـ ـق ــوارض والـ ـج ــرذان،
بـ ـع ــدم ــا ت ـ ـحـ ــول ال ـس ـن ـت ــرال
التابع لمبنى الحكومة مول
بالفروانية إلى مسرح لها،
ترتع فيه بين المكاتب.
وحصلت "الجريدة" على
نـسـخــة م ــن ك ـت ــاب ُرفـ ــع إلــى

وك ـ ـيـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـم ـس ــاع ــد
لـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ،ب ـش ــأن
ش ـ ـ ـكـ ـ ــوى ال ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن م ــن
القوارض ،ووافق عليه وكيل
ال ـ ـ ـ ــوزارة ال ـم ـس ــاع ــد لـقـطــاع
الـشــؤون المالية واإلداري ــة،
وجاء فيه :ضرورة التنسيق
مع قسم مكافحة القوارض
ب ـ ـ ــوزارة ال ـص ـحــة م ـبــاشــرة،
لتحديد موعد مسبق لرش
المواد وعمل الالزم.

في «بطنها» مليون مليار طن ماس
قـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــاء فـ ـ ـ ــي م ـع ـه ــد
ماساتشوستس األميركي (إم
ّ
يضم
آي تي) إن باطن األرض
مليون مليار طن من الماس،
ولـكــن عـلــى عـمــق أبـعــد بكثير
من األعـمــاق التي تصل إليها
أعمال الحفر اليوم.
وقال الباحث في قسم علوم
الـ ـك ــواك ــب والـ ـ ـغ ـ ــاف ال ـج ــوي
واألرض في المعهد ،أولريش
فول ،أمس" :ال يمكن بلوغ هذا
الماس ،لكن هناك ّ الكثير منه،
أكثر مما كنا نتوقع".
ّ
وتقدر هذه الكمية بمليون
مليار طــن ،وهــي كمية هائلة،
لكنها على عمق  145إلى 240
ً
كيلومترا.
وبــاسـتـخــدام أج ـهــزة رصــد
ال ـ ـ ـ ــزالزل ل ـت ـح ـل ـيــل ال ـم ــوج ــات
الصوتية التي ّ
تمر عبر طبقات
األرضّ ،
توصل الباحثون إلى
وجــود هــذا الكنز فــي صخور
تـمـتــد ب ـيــن ال ـق ـشــرة األرض ـي ــة
(الـطـبـقــة الـخــارجـيــة للكوكب)

«خنجر إسرائيل»
والكومنولث الطائفي!

وال ــوش ــاح (الـطـبـقــة الوسيطة
بين القشرة والنواة).
بـ ـ ـ ـ ــدأ هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث ح ـي ــن
فوجئ العلماء بــأن الموجات
الصوتية تتسارع بشكل كبير
في تلك األعماق من األرض.
ّ
وتبين أن الموجات ال تنتقل
بهذه السرعة إال في الصخور
الماسية.
ّ
ويتشكل الماس من الكربون
تحت الضغط الكبير ودرجات
الـ ـح ــرارة ال ـق ـصــوى ف ــي بــاطــن
األرض ،وال يخرج إلى سطحها
إال مع البراكين.
(أ ف ب)

ترامب يبيع «البرغر» في سيبيريا
قال مدير مطعم للبرغر في سيبيريا ،يحمل
اسم الرئيس األميركي دونالد ترامب ،إن المطعم
يجذب الزبائن مع تنامي االهتمام في روسيا
بالرئيس األميركي ،بعد القمة التي جمعته هذا
األسبوع مع الرئيس فالديمير بوتين.
ويحاول مطعم ترامب برغر ،الذي فتح أبوابه

األمـيــركــي ،وتـقــدم فيه أطـبــاق مــن بينها "برغر
ترامب" مع لحم الخنزير المقدد ،و"برغر ميالنيا"
ً
بالدجاج ،تيمنا باسم السيدة األولــى ميالنيا
ترامب.
وقال المدير إيغور فينوغرادوف الليلة قبل
ً
ً
ال ـمــاض ـيــة" :ح ـج ــم ال ـط ـلــب ل ـيــس س ـي ـئــا إط ــاق ــا
بالنسبة إل ــى مطعم فـتــح أبــوابــه أخ ـي ــرا" ،لكنه
أضـ ــاف أن زب ــائ ــن ثـمـلـيــن ال ي ـح ـبــون ال ــوالي ــات
المتحدة ،باعتبارها الخصم التقليدي لروسيا،
يستاؤون من الفكرة التي يدور حولها المطعم،
ويتصرفون بفظاظة .و لــم يتحدث بالتفصيل
عن األمر.
وشهدت روسيا احتفاالت عقب فــوز ترامب
فــي انتخابات الرئاسة عــام  ،2016بعد أن دعا
في حملته االنتخابية إلى تحسين العالقات مع
موسكو ،كما أشاد ببوتين.
وفــاجــأ تــرامــب الـعــالــم فــي قـمــة ي ــوم االثـنـيــن
إليها وكاالت
بالتشكيك في النتائج التي خلصت ّ
مخابرات الواليات المتحدة بشأن تدخل روسيا
في االنتخابات األميركية .كما أشاد بنفي بوتين
"القوي والحاسم" ألي تدخل روسي.
(رويترز)

بمدينة كراسنويارسك فــي ديسمبر الماضي،
االستفادة من الضجة المحيطة بترامب ،الذي أكد
ً
مجددا رغبته في تحسين العالقات األميركية -
الروسية الفاترة ،وذلك خالل اجتماعه مع بوتين
يوم االثنين الماضي في هلسنكي.
وت ــزي ــن ج ـ ـ ــدران ال ـم ـط ـعــم ل ــوح ــات لـلــرئـيــس

ً
ً
يذهب إلى عمله ماشيا  ٣٠كيلومترا

سيارة رياضية تطير في الجو
ف ــي أن ـب ــاء ق ــد تـسـعــد جيمس
ب ــون ــد ،ص ـم ـمــت ش ــرك ــة أس ـت ــون
مـ ـ ـ ــارتـ ـ ـ ــن ،مـ ـنـ ـتـ ـج ــة الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات
ال ــري ــاض ـي ــة الـ ـف ــاره ــة الـمـفـضـلــة
لـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــل ال ـ ـسـ ــري
ً
ال ـبــري ـطــانــي ال ـش ـه ـيــر ،ن ـمــوذجــا
ً
مصغرا لطائرة مبتكرة وصفتها
بأنها "سيارة رياضية في الجو".
وكـشـفــت "أس ـتــون مــارتــن" عن
ن ـم ــوذج ال ـس ـيــارة ال ـطــائــرة الـتــي

ت ـع ـمــل ب ـم ـح ــرك ه ـج ـي ــن ،وت ـضــم
ثالثة مقاعد ،هذا األسبوع ،خالل
م ـع ــرض ف ــارن ـب ــورو ال ـج ــوي في
إنكلترا ،لكن الفكرة ال تزال حتى
ً
اآلن ضــربــا مــن ض ــروب الـخـيــال
العلمي ،وإن كانت الشركة تؤمن
ً
بأنها قد تحدث يوما ما ثورة في
عالم التنقل.
وق ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـشــركــة،
س ــاي ـم ــون سـ ـب ــرول ،لـ ــ"رويـ ـت ــرز"،

وثيقة لها تاريخ

بأمر أمير البالد« ...مجلس أهلي» للنظر في كيفية
إدارة تركة القاصرين من ذرية حمد الصقر عام 1930

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

أم ـ ـ ـ ــس" إن ت ـص ـم ـي ــم الـ ـنـ ـم ــوذج
فــوالن ـتــي فـيـجــن يـمـكـنــه اإلق ــاع
ً
وال ـه ـب ــوط ع ـم ــودي ــا ،وق ــد تصل
ً
ســرعـتــه إل ــى  322كـيـلــومـتــرا في
الساعة "لــذا يمكنك االنتقال من
وسط برمنغهام إلى وسط لندن
في حوالي ثالثين دقيقة".
(رويترز)

ً
استعرضنا فــي المقال السابق جــزء ا
من وثيقة جميلة تتعلق بوصية التاجر
حمد بن عبدالله الصقر ،رحمه الله ،في
عام 1930م ،وقلنا إن الوصية تشير إلى
تـخـصـيــص ث ـلــث ال ـت ــرك ــة ألع ـم ــال الـخـيــر
والبر ،وأن تكون بإشراف وإدارة صقر بن
عبدالله الصقر ،الذي أعطته الوصية حق
ً
أن يكون وصيا على القاصرين من أبناء
أخيه حمد.
وبنات ُ
واليوم نكمل القراءة في الوصية التي
ب ـس ـبــب أهـمـيـتـهــا وح ـج ــم األم ـ ـ ــوال الـتــي
تتضمنها أمر أمير البالد بتشكيل لجنة
من الثقات والفقهاء ،ألخذ قرار حول كيفية
إدارة ال ـتــركــة الـكـبـيــرة م ــن خـ ــارج الثلث
الموصى به في أعمال الخير.
ت ـق ــول ال ــوث ـي ـق ــة" :ولـ ـم ــا كـ ــان ع ـبــدال ـلــه
وعـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز أب ـ ـنـ ــاء الـ ـم ــرح ــوم ال ـح ــاج
ح ـمــد (ال ـص ـق ــر) ال ـم ــذك ــور صــالـح ـيــن ألن
يكونا وصيين ألبيهما ومتوليين على
القاصرين من إخوتهما محمد وجاسم
وعـ ـب ــدال ــوه ــاب ون ـ ـ ــورة وم ـن ـي ــرة وف ـضــة
وح ـم ــل ف ــي ب ـطــن زوج ـ ــة أب ـي ـه ـمــا فــاطـمــة
بنت الحاج سليمان بن عبدالله البسام،
بما ثبت لــدى محكمة الكويت الشرعية
أنهما رشـيــدان بشهادة كل من الرجلين
ً
المقبولة شهادتهما شرعا ،وهما الحاج
حمد الخالد الخضير والحاج مرزوق بن
داود البدر ،وأن أبيهما قد آنس رشدهما
في حياته."...

رف ــض ال ـشــاب وال ـتــر ك ــار أن
يفوت اليوم األول في عمله في
شــركــة نقل أث ــاث فما كــان منه
ع ـنــدمــا تـعـطـلــت س ـيــارتــه ولــم
يجد وسيلة أخرى ،إال أن مشى
ً
مسافة  32كيلومترا.
واستفاق كار بعد منتصف
الليل لقطع المسافة ،وكوفئ
الشاب البالغ عشرين عاما على
اندفاعه ،إذ إن صاحب العمل

ومعنى هــذا ال ـكــام ،أن المحكمة
مقتنعة بأهلية عبدالله وعبدالعزيز،
اب ـن ــي ح ـم ــد ال ـص ـق ــر ل ـت ــول ــي ش ــؤون
إخوتهما القاصرين ،وذلك من خالل
ما ثبت من اطمئنان والدهما ،قبل
وفاته ،لقدرتهما على ذلك ،ومن خالل
شهادة رجال ثقات أمام القضاة.
لذلك ،تقول الوثيقة ،تم تشكيل
ل ـج ـنــة أه ـل ـي ــة ،ب ــأم ــر أم ـي ــر ال ـبــاد
ال ـش ـيــخ أح ـم ــد ال ـجــابــر ال ـص ـبــاح،
تـضــم شـخـصـيــات مـهـمــة التـخــاذ
قـ ــرار ح ــول كـيـفـيــة إدارة ال ـتــركــة،
ً
ً
واتخذت هذه اللجنة قــرارا مهما
لـتـنـظـيــم عـمـلـيــة اإلدارة .وطـبـقــا
للوثيقة" ،وقد أمر حاكم الكويت
األجل الشيخ أحمد الجابر بعقد
م ـج ـلــس م ــن أه ـ ــل ال ــدي ــن والـ ـنـ ـظ ــر فــي
ً
كيفية توليتهما جميعا على إخوتهم
ُ
الـ ـق ــاص ــري ــن الـ ـم ــذك ــوري ــن ،وأن ي ـضــم
إليهما ناظر أمين ،وهو قريبهما الرجل
المدعو الحاج محمد الثنيان الغانم،
ً
نظرا إلى تعدد المتولى عليهم ،وكثرة
حصصهم وأموالهم وانتشارها."...
إذن ،اعتمدت اللجنة ،أو المجلس،
تولية عبدالله وعبدالعزيز ابني حمد
الصقر على الوصاية على القاصرين،
وأضافت قريبهما الحاج محمد ثنيان
الغانم لمساعدتهما في ذلك.
واختتمت الوثيقة فــي نهايتها كل

لــوك ماركلين قــدم لــه سيارته
الخاصة.
وان ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــرت ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـص ــة
سريعا عبر وسائل التواصل
االجتماعي بفضل جيني المي
م ــن االبـ ــامـ ــا الـ ـت ــي ت ــوج ــه ك ــار
إل ــى مـنــزلـهــا فــي أول مهمة له
في الشركة الجديدة ،ونشرت
القصة في "فيسبوك".
وق ــال ــت ع ــن كـ ــار ف ــي رســالــة

يومية سياسية مستقلة

وفيات
عقاب متروك خالد أبوشويربات
المطيري
يوسف محمد عواد العازمي

عمر أحمد عبدالله الغريب

عيسى ناصر حسن بوعليان

مرهقة سالم مزيد الرجعان
زوجة نايف عيد البذالي

بدرية عبدالله منصور المعيلي

محمد معطش جمعان العنزي

مواعيد الصالة
ذل ــك بــال ـقــول" :ف ــرف ــع ذل ــك إل ــى حـضــرة
الحاكم المطاع ،فأحاله إلى المحكمة
ً
الشرعية ،فــأقـ َّـرت ذلــك ،وأثبتته ثبوتا
ً
شرعيا ،واعتبرت عبدالله وعبدالعزيز،
ابني الحاج حمد بن عبدالله الصقر،
ً
رشيدين ،وأنهما جميعا وصيان على
إخوتهم القاصرين ،وأن الحاج محمد
الثنيان ناظر عليهما في تصرفهما في
جميع أمــوال القاصرين من إخوتهما
الــذكــور واإلن ــاث ،وأنهما ال يتصرفان
مجتمعين وال منفردين إال بمراجعته
وموافقته ،لكمال نظره وأمانته."...

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

هذه وثيقة من وثائق الكويت الجميلة
ال ـت ــي ت ــؤك ــد ُرقـ ـ ــي وس ـم ــو أهـ ــل ال ـكــويــت
وأس ـ ـلـ ــوب ت ـعــام ـل ـهــم األمـ ـي ــن وال ـش ــرع ــي
مــع مـعــامــاتـهــم وأم ــوره ــم ،ففيها عبرة
كبيرة لتعاون الحاكم والمحكوم ،واألهل
واألقرباء ،وشيوخ الدين والحكماء ،لما
فيه الخير والعدالة والمحافظة على أموال
الناس وحقوقهم ،وإلى وثائق أخرى في
المقاالت المقبلة إن شاء الله تعالى.

اإلعالنات:

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

كاتب وسياسي أردني

حـتــى اآلن ،ورغ ــم كــل مــا ح ـصــل؛ ف ــإن ه ـنــاك مــن ال ي ــزال يخيط
ّ
بـ ـ "م ـس ـلــة" ب ـشــار األس ـ ــد ،وي ـش ـكــك ف ــي أن ه ـنــاك م ــؤام ــرة لتمزيق
ً
ً
ً
سورية وتقسيمها طائفيا وأيضا إثنيا ،رغم أن عمليات التوزيع
الديموغرافي بقيت مستمرة منذ بدايات األعوام السبعة الماضية،
وآخرها "ترحيل" أهل بلدتي الفوعة وكفريا "الشيعيتين" في إدلب،
ونقلهم إلى مدينة حلب التي بدورها كانت شملتها عمليات التفريغ
الديموغرافي هذه في فترة سابقة ليست بعيدة.
لم يوضح هذا النظام البائس وال الروس وال اإليرانيون أسباب
ودوافع عمليات التوزيع والتفريغ الديموغرافي على أسس طائفية
ً
ومذهبية ،لكن المعروف أن بشار األسد كان قد أعلن باكرا وبدون
أي إيضاحات أنه يريد "سورية المفيدة" ،أي أنه يريد -حسب تقدير
الــذيــن يعرفون أوض ــاع هــذا البلد العربي عــن قــرب -دولــة تحالف
طائفي ،بعد تحويل أتباع المذهب السني األكثرية إلى أقلية ،وعلى
غرار ما تم بالفعل ،حيث تشير التقديرات إلى أن نحو سبعة ماليين
من أبناء هذه الطائفة قد أصبحوا خارج بلدهم غالبيتهم في تركيا
واألردن ولبنان ،وبعضهم في مصر والعراق ،وبقيتهم الذين ركبوا
بحور الظلمات وأصبحوا الجئين في العديد من الدول األوروبية
وباقي دول العالم.
ّ
وه ـنــا ،عـنــد ه ــذه "الـنـقـطــة" الـحـســاســة ،ف ــإن مــا يــوضــح أن هــذه
المؤامرة التي يجري تطبيقها اآلن في سورية قد أصبحت واضحة
ك ــل ال ــوض ــوح ،إال لـمـتـحـيــز أو أع ـمــى بـصــر وب ـص ـيــرة ،أن الـكــاتــب
ً
الهندي "ر.ك.كــارانـجـيــا" كــان قــد أصــدر كتابا فــي عــام  1957تحت
عنوان "خنجر إسرائيل"َّ ،
قدم له الرئيس الراحل جمال عبدالناصر،
ً
كشف فيه استنادا إلــى لقاء مع وزيــر الــدفــاع اإلسرائيلي األسبق
ً
موشيه دايــان أن إسرائيل تعمل فعال إلذكــاء الخالفات الطائفية
بين الـعــرب ،وتمزيق الــوطــن العربي على أســس مذهبية وإنشاء
دويالت طائفية (دينية) في هذه المنطقة الشرق أوسطية كلها؛ يكون
للدولة الصهيونية فيها مكانة بريطانيا العظمى في الـ"كومنولث"
البريطاني!
ّ
ولذلك ،فإنه ال يمكن إال أن تكون عمليات التفريغ الديموغرافي
ً
والمناقالت ،التي كانت بدأت في سورية مبكرا وال تزال متواصلة،
فــي هــذا اإلط ــار .ثــم ،إن الـمــؤكــد أن إجـبــار نحو سبعة ماليين من
أبناء طائفة معينة على مغادرة بلدهم وإحــال "مستوردين" من
أفغانستان وإيران وباكستان ومن دول أخرى محلهم هو الترجمة
العملية لمشروع الـ "كومنولث" الطائفي اآلنف الذكر ،الذي تحدث
عنه "كارانجيا" في كتابه "خنجر إسرائيل"!
وعليه ،فإنه ال يوجد أي سبب آخر غير هذا السبب إلفراغ بلدتي
الفوعة وكفريا من أهلهما الشيعة ،والواضح أن منطقة إدلب التي
ً
ً
أصبحت مستودعا كبيرا للذين تم ترحيلهم من مناطقهم لتكون
ّ
هناك "ســوريــة المفيدة" قــد جــاء دوره ــا ،وأن هناك مذبحة مقبلة
الستكمال عمليات التفريغ هــذه التي شملت أهــل بلدتي الفوعة
ً
وكفريا إلبعادهم مؤقتا عــن مـيــدان هــذه الـحــرب أو هــذه المعركة
الجديدة.
ً
مع ضرورة اإلشارة إلى أنه ال وجود فعليا ألبناء هذه الطائفة
الوطنية والقومية الكريمة في غير هاتين البلدتين السوريتين!

أرم ـلــة عـيـســى عـبــدالـلــه الفهد
الحساوي

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

استقطبت أكثر من ستة آالف
ردة فعل" :إنه متواضع ولطيف
وبهيج .أنــا معجبة جــدا بهذا
الشاب!"
(أ ف ب)

صالح القالب

ً
 64عاما ،شيع ،العارضية ،ق،6
ش ب ــرج ــس ع ـبــدال ـلــه ال ـس ــور،
م ،31ت66227778 ،65555991 :
ً
 15عاما ،شيع ،رجــال :صباح
السالم ،ق ،11ش ،1م ،1نساء:
صباح السالم ،ق ،9ش ،2ج،1
م ،11ت99509777 ،99000607 :
ً
 25عــامــا ،شـيــع ،رج ــال :بيان،
ق ،6ش ،2م ،23نـســاء :كيفان،
ق  ،4ش عـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــات ،م  ،9ت:
98818898
ً
 92عاما ،شيع ،رجال :الدعية،
ح ـس ـي ـن ـيــة ب ــوعـ ـلـ ـي ــان ،ن ـس ــاء:
ا ل ـش ـع ــب ،ق ،3ش ،30م ،2ت:
99058110 ،50000951
ً
 66ع ــام ــا ،تـشـيــع الـ ـي ــوم بعد
صالة العصر ،الصليبيخات،
ق  ،3ش  ،112ج  ،5م  ،33ت:
55223387 ،99495005
ً
 83عاما ،شيعت ،رجال :السرة،
ق ،2ش ،5م ،15نساء :الخالدية،
ق ،2ش ،23م ،11ت،99667745 :
99914429
ً
 90عاما ،شيع ،الصليبيخات،
ق ،2ش ،102م ـق ــا ب ــل مـسـجــد
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه بـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ــدام ـ ـ ـ ــه ،ت:
،9 9 1 2 2 2 2 4 ،9 7 2 5 6 6 6 4
99383318

الطقس والبحر

الفجر

03:29

العظمى

45

الشروق

05:01

الصغرى

28

الظهر

11:54

أعلى مد

ً
 05:27صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:29

 05:22م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:47

ً
أدنى جزر  11:38ظـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العشاء

08:16

 11:50م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

التوزيع:

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

